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Ε Ρ Γ Ο Υ

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΔ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ιι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

 ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδοχου  κατασκευης του εργου:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εκτιμώμενης αξίας 487.541,31 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),

που θα διεξαχθει συμφωνα με: 
α) τις διαταξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους ορους της παρουσας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας 
1.1 Αναθετουσα αρχη: ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οδος : Ι. Ραλλη & Δημαρχειου 1 
Ταχ.Κωδ. : 14452
Τηλ. : 213 20 12 900
Telefax : 210 28 53 354
E-mail : ty@metamorfossi.gr
Πληροφοριες: : Ε. Χριστοπουλος

1.2 Εργοδοτης η Κυριος του Έργου: Δημος Μεταμορφωσης
1.3 Φορεας κατασκευης του εργου: Δημος Μεταμορφωσης 
1.4 Προϊσταμενη Αρχη : Οικονομικη Επιτροπη Δημου Μεταμορφωσης
1.5 Διευθυνουσα η Επιβλεπουσα Υπηρεσια :Τεχνικη Υπηρεσια Δημου Μεταμορφωσης
1.6 Αρμοδιο Τεχνικο Συμβουλιο :Τεχνικο Συμβουλιο Δημοσιων Έργων Περιφερειας Αττικης

Εφοσον  οι  ανωτερω  υπηρεσιες  μεταστεγασθουν  κατα  τη  διαρκεια  της  διαδικασιας  συναψης  η
εκτελεσης του εργου, υποχρεουνται να δηλωσουν αμεσα τα νεα τους στοιχεια στους προσφεροντες η
στον αναδοχο.
Εφοσον  οι  ανωτερω  υπηρεσιες  η/και  τα  αποφαινομενα  οργανα  του  Φορεα  Κατασκευης
καταργηθουν,  συγχωνευτουν  η  με  οποιονδηποτε  τροπο  μεταβληθουν  κατα  τη  διαρκεια  της
διαδικασιας   συναψης  η  εκτελεσης  του  εργου,  υποχρεουνται  να  δηλωσουν  αμεσα,   στους
προσφεροντες η στον αναδοχο τα στοιχεια των υπηρεσιων η αποφαινομενων οργανων, τα οποια
κατα  τον  νομο  αποτελουν  καθολικο  διαδοχο  των  εν  λογω  οργανων  που  υπεισερχονται  στα
δικαιωματα και υποχρεωσεις τους.

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
 
2.1.  Τα εγγραφα  της συμβασης κατα την εννοια  της περιπτ.  14 της  παρ.  1  του  αρθρου 2  του  ν.
4412/2016, για τον παροντα ηλεκτρονικο διαγωνισμο, ειναι τα ακολουθα :
α) η προκηρυξη συμβασης οπως δημοσιευθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ,
β) η παρουσα διακηρυξη,
γ) το Τυποποιημενο Έντυπο Υπευθυνης Δηλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) 
δ) το  εντυπο  οικονομικης  προσφορας,  οπως  παραγεται  απο  την  ειδικη  ηλεκτρονικη  φορμα  του
υποσυστηματος,
ε) ο προϋπολογισμος δημοπρατησης, 
στ) το τιμολογιο δημοπρατησης, 
ζ) η ειδικη συγγραφη υποχρεωσεων,
η) η τεχνικη συγγραφη υποχρεωσεων 
θ) το τευχος τεχνικης περιγραφης,
ι) τυχον συμπληρωματικες πληροφοριες και διευκρινισεις που θα παρασχεθουν απο την αναθετουσα
αρχη  επι ολων των ανωτερω.

2.2 Προσφερεται  ελευθερη,  πληρης,  αμεση  και  δωρεαν  ηλεκτρονικη  προσβαση στα  εγγραφα  της
συμβασης στον  ειδικο,  δημοσια  προσβασιμο,  χωρο  “ηλεκτρονικοι  διαγωνισμοι”  της  πυλης
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ,  καθως  και  στην  ιστοσελιδα  του  Δημου  Μεταμορφωσης
www  .  metamorfossi  .  gr  .

2.3 Εφοσον εχουν ζητηθει εγκαιρως, ητοι εως την 20/11/2020 η αναθετουσα αρχη παρεχει σε ολους
τους  προσφεροντες  που  συμμετεχουν  στη  διαδικασια  συναψης  συμβασης  συμπληρωματικες
πληροφοριες σχετικα με τα εγγραφα της συμβασης, το αργοτερο στις 26/11/2020.
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Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1.  Οι  προσφορες  υποβαλλονται  απο  τους  ενδιαφερομενους  ηλεκτρονικα,  μεσω  της
διαδικτυακης  πυλης  www      .      promitheus      .      gov      .      gr       του  ΕΣΗΔΗΣ,  μεχρι  την  καταληκτικη  ημερομηνια
και  ωρα  που  οριζεται  στο  αρθρο  18  της  παρουσας  διακηρυξης,  σε  ηλεκτρονικο  φακελο  του
υποσυστηματος.

Για τη  συμμετοχη στην παρουσα διαδικασια οι  ενδιαφερομενοι  οικονομικοι  φορεις  απαιτειται  να
διαθετουν  ψηφιακη  υπογραφη,  χορηγουμενη  απο  πιστοποιημενη  αρχη  παροχης  ψηφιακης
υπογραφης  και  να  εγγραφουν  στο  ηλεκτρονικο  συστημα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακη  πυλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθωντας τη διαδικασια εγγραφης του αρθρου 5 παρ. 1.2 εως 1.4 της
Κοινης Υπουργικης Αποφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η ενωση οικονομικων φορεων υποβαλλει κοινη προσφορα, η οποια υποχρεωτικα υπογραφεται
ψηφιακα,  ειτε  απο  ολους  τους  οικονομικους  φορεις  που  αποτελουν  την  ενωση,  ειτε  απο
εκπροσωπο  τους,  νομιμως  εξουσιοδοτημενο.  Στην  προσφορα,  επι  ποινη  απορριψης  της
προσφορας,  προσδιοριζεται η εκταση και το ειδος της συμμετοχης του καθε μελους της ενωσης,
συμπεριλαμβανομενης  της  κατανομης  αμοιβης  μεταξυ  τους,   καθως  και  ο
εκπροσωπος/συντονιστης αυτης.

3.2 Στον ηλεκτρονικο φακελο προσφορας περιεχονται:

(α) ενας (υπο)φακελος με την ενδειξη «Δικαιολογητικα Συμμετοχης».

(β) ενας (υπο)φακελος με την ενδειξη  «Οικονομικη Προσφορα».

3.3 Απο τον προσφεροντα σημαινονται, με χρηση του σχετικου πεδιου του υποσυστηματος, κατα την
συνταξη της προσφορας,  τα στοιχεια εκεινα που εχουν εμπιστευτικο χαρακτηρα,  συμφωνα με τα
οριζομενα στο αρθρο 21 του ν. 4412/2016. 
Στην περιπτωση αυτη, ο προσφερων υποβαλει στον οικειο  (υπο)φακελο σχετικη αιτιολογηση με τη
μορφη ψηφιακα υπογεγραμμενου αρχειου pdf, αναφεροντας ρητα ολες τις σχετικες διαταξεις νομου η
διοικητικες  πραξεις  που  επιβαλλουν  την  εμπιστευτικοτητα  της  συγκεκριμενης  πληροφοριας,  ως
συνημμενο της ηλεκτρονικης του προσφορας. Δεν χαρακτηριζονται ως εμπιστευτικες πληροφοριες
σχετικα με τις τιμες μοναδος, τις προσφερομενες ποσοτητες και την οικονομικη προσφορα.  

3.4  Στην  περιπτωση  της  υποβολης  στοιχειων  με  χρηση  μορφοτυπου  φακελου  συμπιεσμενων
ηλεκτρονικων  αρχειων  (π.χ.  ηλεκτρονικο  αρχειο  με  μορφη  ZIP),  εκεινα  τα  οποια  επιθυμει  ο
προσφερων να χαρακτηρισει ως εμπιστευτικα, συμφωνα με τα ανωτερω αναφερομενα, θα πρεπει να
τα υποβαλλει  ως  χωριστα  ηλεκτρονικα  αρχεια  με  μορφη  Portable  Document  Format  (PDF)  η  ως
χωριστο ηλεκτρονικο αρχειο  μορφοτυπου φακελου συμπιεσμενων ηλεκτρονικων  αρχειων που να
περιλαμβανει αυτα.

3.5  Ο  χρηστης  –  οικονομικος  φορεας  υποβαλλει  τους  ανωτερω  (υπο)φακελους  μεσω  του
υποσυστηματος, οπως περιγραφεται κατωτερω:

α)  Τα  στοιχεια  και  δικαιολογητικα  που  περιλαμβανονται  στον  (υπο)φακελο  με  την  ενδειξη
«Δικαιολογητικα Συμμετοχης» ειναι τα οριζομενα στο αρθρο 24.2 της παρουσας και υποβαλλονται
απο  τον οικονομικο  φορεα ηλεκτρονικα σε μορφη  αρχειου  Portable Document Format (PDF)  και
εφοσον  εχουν  συνταχθει/παραχθει  απο  τον  ιδιο,  φερουν  εγκεκριμενη  προηγμενη  ηλεκτρονικη
υπογραφη η προηγμενη ηλεκτρονικη υπογραφη  με χρηση εγκεκριμενων πιστοποιητικων συμφωνα
με την παρ. 3 του αρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 
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β) Εντος τριων (3) εργασιμων ημερων απο την ηλεκτρονικη υποβολη των ως ανω στοιχειων και
δικαιολογητικων προσκομιζεται υποχρεωτικα απο τον οικονομικο φορεα στην αναθετουσα αρχη, σε
εντυπη μορφη και σε σφραγισμενο φακελο, η πρωτοτυπη εγγυητικη επιστολη συμμετοχης.
Επισημαινεται  οτι  η  εν λογω υποχρεωση δεν ισχυει  για τις εγγυησεις  ηλεκτρονικης εκδοσης (π.χ.
εγγυησεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).

γ) Οι προσφεροντες συντασσουν την οικονομικη τους προσφορα συμπληρωνοντας την αντιστοιχη
ειδικη  ηλεκτρονικη  φορμα  του  υποσυστηματος  και  επισυναπτοντας,  στον  ηλεκτρονικο  χωρο
«Συνημμενα Ηλεκτρονικης Προσφορας» και στον κατα περιπτωση (υπο)φακελο, ολα τα στοιχεια της
προσφορας τους σε μορφη αρχειου Portable Document Format (PDF).

δ)  Οι  προσφεροντες  δυνανται  να  προβαινουν,  μεσω  των  λειτουργιων  του  υποσυστηματος,  σε
εκτυπωση  ελεγχου  ομαλοτητας  των  επιμερους  ποσοστων  εκπτωσης  ανα  ομαδα  εργασιων,  στην
περιπτωση εφαρμογης της παρ. 2α του αρθρου 95 του ν.4412/2016.

ε)  Στη  συνεχεια,  οι  προσφεροντες  παραγουν  απο  το  υποσυστημα  τα  ηλεκτρονικα  αρχεια
(«εκτυπωσεις» των Δικαιολογητικων Συμμετοχης και  της Οικονομικης Προσφορας τους σε μορφη
αρχειου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεια αυτα υπογραφονται απο τους προσφεροντες
με εγκεκριμενη προηγμενη ηλεκτρονικη υπογραφη η προηγμενη ηλεκτρονικη υπογραφη με χρηση
εγκεκριμενων πιστοποιητικων συμφωνα με την παρ. 3 του αρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α. και επισυναπτονται στους αντιστοιχους (υπο)φακελους της προσφορας. Κατα τη συστημικη
υποβολη  της  προσφορας  το  υποσυστημα  πραγματοποιει  αυτοματοποιημενους  ελεγχους
επιβεβαιωσης  της  ηλεκτρονικης  προσφορας  σε  σχεση  με  τα  παραχθεντα  ηλεκτρονικα  αρχεια
(Δικαιολογητικα  Συμμετοχης  και  Οικονομικη  Προσφορα)  και  εφοσον  οι  ελεγχοι  αυτοι   αποβουν
επιτυχεις η προσφορα υποβαλλεται  στο υποσυστημα. Διαφορετικα, η προσφορα δεν υποβαλλεται
και το υποσυστημα ενημερωνει τους προσφεροντες με σχετικο μηνυμα σφαλματος στη διεπαφη του
χρηστη  των  προσφεροντων,  προκειμενου  οι  τελευταιοι  να  προβουν  στις  σχετικες  ενεργειες
διορθωσης.

στ) Εφοσον τα δικαιολογητικα συμμετοχης και οι οικονομικοι οροι δεν εχουν αποτυπωθει στο συνολο
τους στις ειδικες ηλεκτρονικες φορμες του υποσυστηματος, οι προσφεροντες επισυναπτουν ψηφιακα
υπογεγραμμενα τα σχετικα ηλεκτρονικα αρχεια, συμφωνα με τους ορους της  παρουσας διακηρυξης.

ζ)  Απο το υποσυστημα εκδιδεται ηλεκτρονικη αποδειξη υποβολης προσφορας, η οποια αποστελλεται
στον οικονομικο φορεα με μηνυμα ηλεκτρονικου ταχυδρομειου.

Στις  ως  ανω περιπτωσεις  που με  την  προσφορα υποβαλλονται  ιδιωτικα εγγραφα,  αυτα  γινονται
αποδεκτα ειτε κατα τα προβλεπομενα στις  διαταξεις  του ν.  4250/2014 (Α΄ 94)  ειτε  και  σε απλη
φωτοτυπια, εφοσον συνυποβαλλεται υπευθυνη δηλωση, στην οποια βεβαιωνεται η ακριβεια τους και
η οποια φερει υπογραφη μετα την εναρξη ισχυος της διαδικασιας συναψης της συμβασης (ητοι μετα
την ημερομηνια δημοσιευσης της προκηρυξης της συμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ).

3.6  Αποσυρση προσφορας
Οι  προσφεροντες  δυνανται  να  ζητησουν  την  αποσυρση  υποβληθεισας  προσφορας,  πριν  την
καταληκτικη ημερομηνια υποβολης των προσφορων, με εγγραφο αιτημα τους προς την αναθετουσα
αρχη,  σε  μορφη  ηλεκτρονικου  αρχειου  Portable Document Format (PDF)  που  φερει  εγκεκριμενη
προηγμενη  ηλεκτρονικη  υπογραφη  η  προηγμενη  ηλεκτρονικη  υπογραφη  με  χρηση  εγκεκριμενων
πιστοποιητικων συμφωνα με την παρ. 3 του αρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α., μεσω
της λειτουργικοτητας «Επικοινωνια» του υποσυστηματος. Πιστοποιημενος χρηστης της αναθετουσας
αρχης, μετα απο σχετικη αποφαση της αναθετουσας αρχης, η οποια αποδεχεται το σχετικο αιτημα
του προσφεροντα, προβαινει στην απορριψη της σχετικης ηλεκτρονικης προσφορας στο υποσυστημα
πριν την καταληκτικη ημερομηνια υποβολης της προσφορας. Κατοπιν, ο οικονομικος φορεας δυναται
να  υποβαλει  εκ  νεου  προσφορα  μεσω  του  υποσυστηματος  εως  την  καταληκτικη  ημερομηνια
υποβολης  των προσφορων.
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3.7  Οι  αλλοδαποι  οικονομικοι  φορεις  δεν  εχουν  την  υποχρεωση  να  υπογραφουν  τα
δικαιολογητικα της προσφορας με χρηση προηγμενης ηλεκτρονικης υπογραφης, αλλα μπορει να
τα αυθεντικοποιουν  με  οποιονδηποτε  αλλον  προσφορο  τροπο,  εφοσον  στη  χωρα  προελευσης
τους δεν ειναι υποχρεωτικη η χρηση προηγμενης ψηφιακης υπογραφης σε διαδικασιες συναψης
δημοσιων συμβασεων. Στις περιπτωσεις αυτες η προσφορα συνοδευεται με υπευθυνη δηλωση,
στην  οποια  δηλωνεται  οτι,  στη  χωρα  προελευσης  δεν  προβλεπεται  η  χρηση  προηγμενης
ψηφιακης υπογραφης η οτι,  στη χωρα προελευσης δεν ειναι υποχρεωτικη η χρηση προηγμενης
ψηφιακης  υπογραφης  για  τη  συμμετοχη  σε  διαδικασιες  συναψης  δημοσιων  συμβασεων.  Η
υπευθυνη δηλωση του προηγουμενου εδαφιου φερει υπογραφη εως και δεκα (10) ημερες πριν
την καταληκτικη ημερομηνια υποβολης των προσφορων.

Άρθρο  4:  Διαδικασία   ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των  προσφορών/
Κατακύρωση/  Σύναψη  σύμβασης/  Προδικαστικές  προσφυγές/Προσωρινή  δικαστική
προστασία

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού 

α)  Μετα  την  καταληκτικη  ημερομηνια  υποβολης  προσφορων,  οπως  οριζεται  στο  αρθρο  18  της
παρουσας,  και  πριν  την  ηλεκτρονικη  αποσφραγιση,  η  αναθετουσα  αρχη  κοινοποιει  στους
προσφεροντες τον σχετικο καταλογο συμμετεχοντων, οπως αυτος παραγεται απο το υποσυστημα. 

β) Στη συνεχεια, τα μελη της Επιτροπης Διαγωνισμου, κατα την ημερομηνια και ωρα που οριζεται στο
αρθρο  18  της  παρουσας,  προβαινουν  σε  ηλεκτρονικη  αποσφραγιση  του  υποφακελου
«Δικαιολογητικα Συμμετοχης» και του υποφακελου “Οικονομικη Προσφορα”. 

γ) Στον ηλεκτρονικο χωρο «Συνημμενα Ηλεκτρονικου Διαγωνισμου», αναρταται απο την Επιτροπη
Διαγωνισμου ο σχετικος καταλογος μειοδοσιας, προκειμενου να λαβουν γνωση οι προσφεροντες.

δ) Ακολουθως, η Επιτροπη Διαγωνισμου προβαινει, κατα σειρα μειοδοσιας,σε ελεγχο της ολογραφης
και αριθμητικης αναγραφης των επιμερους ποσοστων εκπτωσης και της ομαλης μεταξυ τους σχεσης,
βασει της παραγωγης σχετικου ψηφιακου αρχειου, μεσα απο το υποσυστημα. 
Για την εφαρμογη του ελεγχου ομαλοτητας, χρησιμοποιειται απο την Επιτροπη Διαγωνισμου η μεση
εκπτωση προσφορας (Εμ), συμφωνα με τα οριζομενα στα αρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

ε) Όλες οι οικονομικες προσφορες, μετα τις τυχον αναγκαιες διορθωσεις, καταχωριζονται, κατα τη
σειρα μειοδοσιας, στο πρακτικο της επιτροπης, το οποιο και υπογραφεται απο τα μελη της.

στ) Στη συνεχεια,  η Επιτροπη Διαγωνισμου, την ιδια ημερα, ελεγχει τα δικαιολογητικα συμμετοχης
του αρθρου 24.2 της παρουσας κατα τη σειρα της μειοδοσιας, αρχιζοντας απο τον πρωτο μειοδοτη. Αν
η ολοκληρωση του ελεγχου αυτου δεν ειναι δυνατη την ιδια μερα, λογω του μεγαλου αριθμου των
προσφορων ελεγχονται τουλαχιστον οι δεκα (10) πρωτες κατα σειρα μειοδοσιας. Στην περιπτωση
αυτη η διαδικασια συνεχιζεται τις επομενες εργασιμες ημερες.

ζ) Η Επιτροπη Διαγωνισμου, πριν την ολοκληρωση της συνταξης  του πρακτικου της, επικοινωνει με
τους  εκδοτες  που  αναγραφονται  στις  υποβληθεισες  εγγυητικες  επιστολες,  προκειμενου  να
διαπιστωσει την εγκυροτητα τους. Αν διαπιστωθει πλαστοτητα εγγυητικης επιστολης, ο υποψηφιος
αποκλειεται  απο τον διαγωνισμο,  υποβαλλεται  μηνυτηρια αναφορα στον αρμοδιο εισαγγελεα και
κινειται διαδικασια πειθαρχικης διωξης, συμφωνα με τις διαταξεις των αρθρων 82 και επομενα του ν.
3669/2008.
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η)  Η  περιγραφομενη  διαδικασια  καταχωρειται  στο  πρακτικο  της  Επιτροπης  Διαγωνισμου  η  σε
παραρτημα του, που υπογραφεται απο τον Προεδρο και τα μελη της.
Η Επιτροπη Διαγωνισμου ολοκληρωνει τη συνταξη του σχετικου πρακτικου με το αποτελεσμα της
διαδικασιας, με το οποιο εισηγειται την αναθεση της συμβασης στον μειοδοτη (η τη ματαιωση της
διαδικασιας), και υποβαλλει στην αναθετουσα αρχη το σχετικο ηλεκτρονικο αρχειο, ως “εσωτερικο”,
μεσω της λειτουργιας “επικοινωνια” του υποσυστηματος, προς εγκριση . 

θ) Στη συνεχεια, η αναθετουσα αρχη κοινοποιει την αποφαση εγκρισης του πρακτικου σε ολους τους
προσφεροντες και παρεχει προσβαση στα υποβληθεντα στοιχεια των λοιπων συμμετεχοντων. Κατα
της αποφασης αυτης χωρει ενσταση, κατα τα οριζομενα στην παραγραφο 4.3 της παρουσης.

ι)  Επισημαινεται  οτι,  σε  περιπτωση που οι  προσφορες εχουν την ιδια ακριβως τιμη  (ισοτιμες),  η
αναθετουσα αρχη επιλεγει τον (προσωρινο) αναδοχο με κληρωση μεταξυ των οικονομικων φορεων
που υπεβαλαν ισοτιμες προσφορες.  Η κληρωση γινεται  ενωπιον της Επιτροπης  Διαγωνισμου και
παρουσια των οικονομικων φορεων που υπεβαλαν τις ισοτιμες προσφορες, σε ημερα και ωρα που θα
τους γνωστοποιηθει  μεσω της λειτουργικοτητας “επικοινωνια” του υποσυστηματος.

4.2  Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών προσωρινού  αναδόχου/  Κατακύρωση/
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

α) Μετα την αξιολογηση των προσφορων, η αναθετουσα αρχη προσκαλει, στο πλαισιο της σχετικης
ηλεκτρονικης διαδικασιας συναψης συμβασης και μεσω της λειτουργικοτητας της «Επικοινωνιας»,
τον προσωρινο αναδοχο να υποβαλει εντος προθεσμιας 10 ημερων απο την κοινοποιηση της σχετικης
εγγραφης  κοινοποιησης  σε  αυτον  τα  προβλεπομενα  στις  κειμενες  διαταξεις  δικαιολογητικα
προσωρινου αναδοχου και τα αποδεικτικα εγγραφα νομιμοποιησης.

β)  Τα  δικαιολογητικα  του  προσωρινου  αναδοχου  υποβαλλονται  απο  τον  οικονομικο  φορεα
ηλεκτρονικα, μεσω της λειτουργικοτητας της «Επικοινωνιας» στην αναθετουσα αρχη.

γ)  Αν  δεν  υποβληθουν  τα  παραπανω  δικαιολογητικα  η  υπαρχουν  ελλειψεις  σε  αυτα  που
υποβληθηκαν και  ο  προσωρινος αναδοχος υποβαλλει  εντος της προθεσμιας της  παραγραφου (α)
αιτημα  προς  την  Επιτροπη  Διαγωνισμου  για  την  παραταση  της  προθεσμιας  υποβολης,  το  οποιο
συνοδευεται με αποδεικτικα εγγραφα απο τα οποια να αποδεικνυεται οτι εχει αιτηθει τη χορηγηση
των δικαιολογητικων, η αναθετουσα αρχη παρατεινει την προθεσμια υποβολης των δικαιολογητικων
για οσο χρονο απαιτηθει για τη χορηγηση των δικαιολογητικων απο τις αρμοδιες αρχες.

Το παρον εφαρμοζεται και στις περιπτωσεις που η αναθετουσα αρχη τυχον ζητησει την προσκομιση
δικαιολογητικων  κατα  τη  διαδικασια  αξιολογησης  των  προσφορων  και  πριν  απο  το  σταδιο
κατακυρωσης, κατ’ εφαρμογη της διαταξης του αρθρου 79 παραγραφος 5 εδαφιο α΄ ν. 4412/2016,
τηρουμενων των αρχων της ισης μεταχειρισης και της διαφανειας. 
Εντος  τριων  (3)  εργασιμων  ημερων  απο  την  ηλεκτρονικη  υποβολη  των  ως  ανω  στοιχειων  και
δικαιολογητικων,  συμφωνα  με  τα  ανωτερω  υπο  β)  και  γ)  αναφερομενα,  προσκομιζονται
υποχρεωτικα  απο  τον  οικονομικο  φορεα  στην  αναθετουσα  αρχη,  σε  εντυπη  μορφη  και  σε
σφραγισμενο  φακελο,  τα  εγγραφα  που  απαιτειται  να  προσκομισθουν  σε  πρωτοτυπη  μορφη,
συμφωνα  με  τις  διαταξεις  του  αρθρου  11  παρ.  2  του  ν.  2690/1999  ''Κωδικας  Διοικητικης
Διαδικασιας'', οπως τροποποιηθηκε με τις διαταξεις του αρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014.

δ) Αν κατα τον ελεγχο των παραπανω δικαιολογητικων διαπιστωθει οτι:
I) τα στοιχεια που δηλωθηκαν με το Τυποποιημενο Έντυπο Υπευθυνης Δηλωσης (ΤΕΥΔ), ειναι ψευδη
η ανακριβη η
ii)  αν  δεν  υποβληθουν  στο  προκαθορισμενο  χρονικο  διαστημα  τα  απαιτουμενα  πρωτοτυπα  η
αντιγραφα, των παραπανω δικαιολογητικων, η
iii) αν απο τα δικαιολογητικα που προσκομισθηκαν νομιμως και εμπροθεσμως, δεν αποδεικνυονται οι
οροι και οι προϋποθεσεις συμμετοχης συμφωνα με τα αρθρα 21, 22 και 23 της παρουσας,
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απορριπτεται η προσφορα του προσωρινου αναδοχου, καταπιπτει υπερ της αναθετουσας αρχης η
εγγυηση συμμετοχης του και η κατακυρωση γινεται στον προσφεροντα που υπεβαλε την αμεσως
επομενη  πλεον  συμφερουσα  απο  οικονομικη  αποψη  προσφορα  βασει  της  τιμης  τηρουμενης  της
ανωτερω διαδικασιας.

Σε περιπτωση εγκαιρης και προσηκουσας ενημερωσης της αναθετουσας αρχης για μεταβολες στις
προϋποθεσεις  τις  οποιες  ο  προσωρινος  αναδοχος  ειχε  δηλωσει  με  το  Τυποποιημενο  Έντυπο
Υπευθυνης  Δηλωσης  (ΤΕΥΔ)  οτι  πληροι  και  οι  οποιες  επηλθαν  η  για  τις  οποιες  ελαβε  γνωση  ο
προσωρινος αναδοχος μετα την δηλωση και μεχρι την ημερα της ειδοποιησης/προσκλησης για την
προσκομιση των δικαιολογητικων  κατακυρωσης  (οψιγενεις  μεταβολες),  δεν καταπιπτει  υπερ της
αναθετουσας αρχης η εγγυηση συμμετοχης του, που ειχε προσκομισθει, συμφωνα με το αρθρο 15 της
παρουσας.

Αν κανενας απο τους προσφεροντες δεν υπεβαλε αληθη η ακριβη δηλωση, η αν κανενας απο τους
προσφεροντες δεν προσκομιζει ενα η περισσοτερα απο τα απαιτουμενα δικαιολογητικα, η αν κανενας
απο τους προσφεροντες δεν αποδειξει οτι πληροι τα κριτηρια ποιοτικης επιλογης του αρθρου 22, η
διαδικασια συναψης της συμβασης ματαιωνεται.

 Η διαδικασια ελεγχου των ως ανω δικαιολογητικων ολοκληρωνεται με τη συνταξη πρακτικου απο
την Επιτροπη Διαγωνισμου, στο οποιο αναγραφεται η τυχον συμπληρωση δικαιολογητικων κατα τα
οριζομενα στην παραγραφο (γ) του παροντος αρθρου.  Η Επιτροπη, στη συνεχεια, το κοινοποιει, μεσω
της «λειτουργικοτητας της «Επικοινωνιας», στην αναθετουσα αρχη για τη ληψη αποφασης.

Η αναθετουσα αρχη προβαινει,  μετα την εγκριση του ανωτερω πρακτικου,  στην κοινοποιηση της
αποφασης κατακυρωσης, μαζι με αντιγραφο ολων των πρακτικων, σε καθε προσφεροντα που δεν
εχει αποκλεισθει οριστικα, εκτος απο τον προσωρινο αναδοχο, συμφωνα με τις κειμενες διαταξεις,
μεσω της λειτουργικοτητας της «Επικοινωνιας», και επιπλεον αναρτα τα Δικαιολογητικα του προσω-
ρινου αναδοχου στον χωρο «Συνημμενα Ηλεκτρονικου Διαγωνισμου».

ε)  Η  συναψη  της  συμβασης  επερχεται  με  την  κοινοποιηση  της  αποφασης  κατακυρωσης  στον
προσωρινο αναδοχο συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 105 ως ακολουθως :
Μετα την απρακτη παροδο της προθεσμιας ασκησης προδικαστικης προσφυγης η,  σε  περιπτωση
ασκηση της,  οταν παρελθει απρακτη η προθεσμια ασκησης αιτησης αναστολης κατα της αποφασης
της Α.Ε.Π.Π. και, σε περιπτωση ασκησης αιτησης αναστολης κατα της αποφασης της Α.Ε.Π.Π., οταν
εκδοθει αποφαση επι της αιτησης, με την επιφυλαξη της χορηγησης προσωρινης διαταγης, συμφωνα
με τα οριζομενα στο τελευταιο εδαφιο της παραγραφου 4 του αρθρου 372 του ν. 4412/2016 και, μετα
την  ολοκληρωση  του  προσυμβατικου  ελεγχου  απο  το  Ελεγκτικο  Συνεδριο,  εφοσον  απαιτειται,
συμφωνα με τα αρθρα 35 και 36 του ν.  4129/2013,  ο προσωρινος αναδοχος,  υποβαλλει,  εφοσον
απαιτειται,  υπευθυνη  δηλωση,  μετα  απο  σχετικη  προσκληση  της  αναθετουσας  αρχης,  μεσω  της
λειτουργικοτητας  της  “Επικοινωνιας”  του  υποσυστηματος.  Στην  υπευθυνη  δηλωση,  η  οποια
υπογραφεται κατα τα οριζομενα στο αρθρο 23 της παρουσας, δηλωνεται οτι, δεν εχουν επελθει στο
προσωπο του οψιγενεις μεταβολες, κατα την εννοια του αρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμενου
να διαπιστωθει οτι δεν εχουν εκλειψει οι προϋποθεσεις συμμετοχης του αρθρου 21, οτι εξακολουθουν
να πληρουνται τα κριτηρια  επιλογης του αρθρου 22 και οτι δεν συντρεχουν οι λογοι αποκλεισμου του
ιδιου αρθρου. Η υπευθυνη δηλωση ελεγχεται  απο την Επιτροπη Διαγωνισμου, η  οποια συντασσει
πρακτικο που συνοδευει τη συμβαση.
Μεσω  της  λειτουργικοτητας  της  “Επικοινωνιας”  του  υποσυστηματος  κοινοποιειται  η  αποφαση
κατακυρωσης στον προσωρινο αναδοχο. Με την ιδια αποφαση καλειται ο αναδοχος οπως  προσελθει
σε ορισμενο τοπο και χρονο για την υπογραφη του συμφωνητικου, θετοντας του η αναθετουσα αρχη
προθεσμια  που  δεν  μπορει  να  υπερβαινει  τις  εικοσι  (20)  ημερες  απο  την  κοινοποιηση  ειδικης
ηλεκτρονικης  προσκλησης,  μεσω  της  λειτουργικοτητας  της  “Επικοινωνιας”  του  υποσυστηματος,
προσκομιζοντας, και την απαιτουμενη εγγυητικη επιστολη καλης εκτελεσης. Η εν λογω κοινοποιηση
επιφερει τα εννομα αποτελεσματα της αποφασης κατακυρωσης, συμφωνα με οριζομενα στην παρ. 3
του αρθρου 105 του ν.4412/2016.       
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Εαν ο αναδοχος δεν προσελθει να υπογραψει το συμφωνητικο, μεσα στην προθεσμια που οριζεται
στην ειδικη προκληση, κηρυσσεται εκπτωτος, καταπιπτει υπερ της αναθετουσας αρχης η εγγυηση
συμμετοχης του και ακολουθειται η διαδικασια του αρθρου 4.2.γ της παρουσας για τον προσφεροντα
που υπεβαλε την αμεσως επομενη πλεον συμφερουσα απο οικονομικη αποψη προσφορα βασει τιμης.
Αν  κανενας  απο  τους  προσφεροντες  δεν  προσελθει  για  την  υπογραφη  του  συμφωνητικου,  η
διαδικασια συναψης της συμβασης ματαιωνεται, συμφωνα με την περιπτωση  β της παραγραφου 1
του αρθρου 106 του ν. 4412/2016.

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία

Καθε ενδιαφερομενος, ο οποιος εχει η ειχε συμφερον να του ανατεθει η συγκεκριμενη συμβαση και
εχει η ειχε υποστει η ενδεχεται να υποστει ζημια απο εκτελεστη πραξη η παραλειψη της αναθετουσας
αρχης  κατα  παραβαση  της  νομοθεσιας  της  Ευρωπαϊκης  Ένωσης  η  της  εσωτερικης  νομοθεσιας,
δικαιουται  να  ασκησει  προδικαστικη  προσφυγη ενωπιον  της  ΑΕΠΠ  κατα  της  σχετικης  πραξης  η
παραλειψης της αναθετουσας αρχης, προσδιοριζοντας ειδικως τις νομικες και πραγματικες αιτιασεις
που δικαιολογουν το αιτημα του. 

Σε περιπτωση προσφυγης κατα πραξης της αναθετουσας αρχης,  η προθεσμια για την ασκηση της
προδικαστικης προσφυγης ειναι:

(α)  δεκα  (10)  ημερες  απο  την  κοινοποιηση  της  προσβαλλομενης  πραξης  στον  ενδιαφερομενο
οικονομικο φορεα αν η πραξη κοινοποιηθηκε με ηλεκτρονικα μεσα η τηλεομοιοτυπια η 

(β)  δεκαπεντε  (15)  ημερες  απο  την  κοινοποιηση  της  προσβαλλομενης  πραξης  σε  αυτον  αν
χρησιμοποιηθηκαν αλλα μεσα επικοινωνιας, αλλως  

γ) δεκα (10) ημερες απο την πληρη, πραγματικη η τεκμαιρομενη, γνωση της πραξης που βλαπτει τα
συμφεροντα του ενδιαφερομενου οικονομικου φορεα. 

Σε  περιπτωση  παραλειψης,  η  προθεσμια  για  την  ασκηση  της  προδικαστικης  προσφυγης  ειναι
δεκαπεντε (15) ημερες απο την επομενη της συντελεσης της προσβαλλομενης παραλειψης.

Η προδικαστικη  προσφυγη,  με βαση και  τα  οσα προβλεπονται  στο  π.δ.  39/2017,  κατατιθεται
ηλεκτρονικα βασει του τυποποιημενου εντυπου και μεσω της λειτουργικοτητας «Επικοινωνια»
του  υποσυστηματος  προς  την  Αναθετουσα  Αρχη,  επιλεγοντας  κατα  περιπτωση  την  ενδειξη
«Προδικαστικη Προσφυγη» και επισυναπτοντας το σχετικο εγγραφο συμφωνα με την παρ. 3 του
αρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 
Για  το  παραδεκτο  της  ασκησης  της  προδικαστικης  προσφυγης  κατατιθεται  παραβολο  απο  τον
προσφευγοντα υπερ του Δημοσιου, κατα τα ειδικα οριζομενα στο αρθρο 363 του ν. 4412/2016, το
οποιο επιστρεφεται στον προσφευγοντα σε περιπτωση ολικης η μερικης αποδοχης της προσφυγης
του η σε περιπτωση που πριν την εκδοση της αποφασης της ΑΕΠΠ επι της προσφυγης, η αναθετουσα
αρχη ανακαλει την προσβαλλομενη πραξη η προβαινει στην οφειλομενη ενεργεια. 

Η  προθεσμια  για  την  ασκηση  της  προδικαστικης  προσφυγης  και  η  ασκηση  της  κωλυουν  τη
συναψη της συμβασης επι ποινη ακυροτητας, η οποια διαπιστωνεται με αποφαση της ΑΕΠΠ μετα
απο ασκηση προσφυγης, συμφωνα με το αρθρο 368 του ν. 4412/2016. 

Η  προηγουμενη  παραγραφος  δεν  εφαρμοζεται  στην  περιπτωση  που,  κατα  τη  διαδικασια
συναψης της παρουσας συμβασης, υποβληθει μονο μια (1) προσφορα.

Κατα τα λοιπα, η ασκηση της προδικαστικης προσφυγης δεν κωλυει την προοδο της διαγωνιστικης
διαδικασιας, εκτος αν ζητηθουν προσωρινα μετρα προστασιας κατα το αρθρο 366 του ν.4412/2016.

Η αναθετουσα αρχη, μεσω της λειτουργιας της «Επικοινωνιας»: 
α.  Κοινοποιει  την  προδικαστικη  προσφυγη  σε  καθε  ενδιαφερομενο  τριτο  συμφωνα  με  τα
προβλεπομενα στην περ. α της παρ. 1 του αρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ.
1 του αρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 
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β. Ειδοποιει, παρεχει προσβαση στο συνολο των στοιχειων του διαγωνισμου και διαβιβαζει στην
Αρχη Εξετασης Προδικαστικων Προσφυγων (ΑΕΠΠ) τα προβλεπομενα στην περ.  β’  της παρ. 1
του αρθρου 365 του ν. 4412/2016, συμφωνα και με την παρ. 1 του αρθρου 9 του π.δ. 39/2017 

Η ΑΕΠΠ αποφαινεται  αιτιολογημενα επι  της  βασιμοτητας  των προβαλλομενων πραγματικων  και
νομικων ισχυρισμων της προσφυγης και των ισχυρισμων της αναθετουσας αρχης και, σε περιπτωση
παρεμβασης, των ισχυρισμων του παρεμβαινοντος και δεχεται (εν ολω η εν μερει) η απορριπτει την
προσφυγη με αποφαση της, η οποια εκδιδεται μεσα σε αποκλειστικη προθεσμια εικοσι (20) ημερων
απο την ημερα εξετασης της προσφυγης.

Σε περιπτωση συμπληρωματικης αιτιολογιας επι της προσβαλλομενης πραξης, αυτη υποβαλλεται εως
και  δεκα  (10)  ημερες  πριν  την  συζητηση  της  προσφυγης  και  κοινοποιειται  αυθημερον  στον
προσφευγοντα  μεσω της  πλατφορμας  του  ΕΣΗΔΗΣ  η  αν  αυτο  δεν  ειναι  εφικτο  με  οποιοδηποτε
προσφορο  μεσο.  Υπομνηματα  επι  των  αποψεων  και  της  συμπληρωματικης  αιτιολογιας  της
Αναθετουσας Αρχης κατατιθενται μεσω της πλατφορμας του ΕΣΗΔΗΣ εως πεντε (5) ημερες πριν απο
τη συζητηση της προσφυγης.

Η  ασκηση  της  προδικαστικης  προσφυγης  αποτελει  προϋποθεση  για  την  ασκηση  των  ενδικων
βοηθηματων  της αιτησης αναστολης και της αιτησης ακυρωσης του αρθρου 372 του ν. 4412/2016
κατα των εκτελεστων πραξεων η παραλειψεων της αναθετουσας αρχης.

Όποιος εχει εννομο συμφερον μπορει να ζητησει την αναστολη της εκτελεσης της αποφασης της
ΑΕΠΠ και την ακυρωση της ενωπιον του αρμοδιου δικαστηριου. Δικαιωμα ασκησης των ιδιων
ενδικων βοηθηματων εχει  και  η  αναθετουσα αρχη,  αν  η  ΑΕΠΠ κανει  δεκτη την προδικαστικη
προσφυγη.  Με  τα  ενδικα  βοηθηματα  της  αιτησης  αναστολης  και  της  αιτησης  ακυρωσης
λογιζονται  ως συμπροσβαλλομενες  με την αποφαση της ΑΕΠΠ και  ολες  οι  συναφεις  προς την
ανωτερω  αποφαση  πραξεις  η  παραλειψεις  της  αναθετουσας  αρχης,  εφοσον  εχουν  εκδοθει  η
συντελεστει αντιστοιχως εως τη συζητηση της αιτησης αναστολης η την πρωτη συζητηση της
αιτησης ακυρωσης.

Η ασκηση της αιτησης αναστολης δεν εξαρταται απο την προηγουμενη ασκηση της αιτησης ακυρω-
σης.

Η αιτηση αναστολης κατατιθεται στο αρμοδιο δικαστηριο μεσα σε προθεσμια δεκα (10) ημερων απο
την κοινοποιηση η την πληρη γνωση της αποφασης επι της προδικαστικης προσφυγης και συζητειται
το αργοτερο εντος τριαντα (30) ημερων απο την καταθεση της. Για την ασκηση της αιτησεως ανα-
στολης κατατιθεται το προβλεπομενο παραβολο, συμφωνα με τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η ασκηση αιτησης αναστολης κωλυει τη συναψη της συμβασης, εκτος εαν με την προσωρινη διαταγη 
ο αρμοδιος δικαστης αποφανθει διαφορετικα.

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος

Σχετικα με την υπογραφη της συμβασης, ισχυουν τα προβλεπομενα στην παρ. 5 αρθρου 105 και
135 του ν. 4412/2016.
Τα  εγγραφα  της  συμβασης   με  βαση  τα  οποια  θα  εκτελεσθει  το  εργο  ειναι  τα  αναφερομενα
παρακατω.  Σε  περιπτωση  ασυμφωνιας  των  περιεχομενων  σε  αυτα  ορων,  η  σειρα  ισχυος
καθοριζεται  ως κατωτερω. 

1. Το συμφωνητικο.
2. Η παρουσα Διακηρυξη.
3. Η Οικονομικη Προσφορα.
4. Το Τιμολογιο Δημοπρατησης 
5. Η Ειδικη Συγγραφη Υποχρεωσεων (Ε.Σ.Υ.).
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6. Η Τεχνικη Συγγραφη Υποχρεωσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικες Προδιαγραφες και τα 
Παραρτηματα τους, 
7. Η Τεχνικη Περιγραφη (Τ.Π.). 
8. Ο Προϋπολογισμος Δημοπρατησης.
9. Οι εγκεκριμενες μελετες του εργου. 
10.  Το εγκεκριμενο Χρονοδιαγραμμα κατασκευης του εργου.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.1. Τα  εγγραφα  της  συμβασης  συντασσονται  υποχρεωτικα  στην  ελληνικη  γλωσσα  και
προαιρετικα και σε αλλες γλωσσες, συνολικα η μερικα. Σε περιπτωση ασυμφωνιας μεταξυ των
τμηματων των εγγραφων της συμβασης που εχουν συνταχθει  σε περισσσοτερες γλωσσες,
επικρατει η ελληνικη εκδοση. Τυχον ενστασεις υποβαλλονται στην ελληνικη γλωσσα. 

6.2. Οι προσφορες και τα περιλαμβανομενα σε αυτες στοιχεια, καθως και τα αποδεικτικα εγγραφα
συντασσονται  στην ελληνικη  γλωσσα η συνοδευονται  απο επισημη μεταφραση τους στην
ελληνικη γλωσσα. 

6.3. Στα αλλοδαπα δημοσια εγγραφα και δικαιολογητικα εφαρμοζεται η Συνθηκη της Χαγης της
5.10.1961, που κυρωθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικα τα αλλοδαπα ιδιωτικα εγγραφα
συνοδευονται απο μεταφραση τους στην ελληνικη γλωσσα επικυρωμενη ειτε απο προσωπο
αρμοδιο κατα τις διαταξεις της εθνικης νομοθεσιας ειτε απο προσωπο κατα νομο αρμοδιο της
χωρας στην οποια εχει συνταχθει εγγραφο. Επισης, γινονται υποχρεωτικα αποδεκτα ευκρινη
φωτοαντιγραφα εγγραφων που εχουν εκδοθει απο αλλοδαπες αρχες και εχουν επικυρωθει
απο  δικηγορο,  συμφωνα  με  τα  προβλεπομενα  στην  παρ.  2  περ.  β  του  αρθρου  11  του  ν.
2690/1999  “Κωδικας  Διοικητικης  Διαδικασιας”,  αντικατασταθηκε  ως  ανω  με  το  αρθρο  1
παρ.2 του ν.4250/2014.

6.4.   Ενημερωτικα  και  τεχνικα  φυλλαδια  και  αλλα  εντυπα-εταιρικα  η  μη  –  με  ειδικο  τεχνικο
περιεχομενο  μπορουν  να  υποβαλλονται  σε  αλλη  γλωσσα,  χωρις  να  συνοδευονται  απο
μεταφραση στην ελληνικη

6.5. Η  επικοινωνια  με  την  αναθετουσα  αρχη,  καθως  και  μεταξυ  αυτης  και  του  αναδοχου,  θα
γινονται υποχρεωτικα στην ελληνικη γλωσσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

7.1. Για  τη  δημοπρατηση  του  εργου,  την  εκτελεση  της  συμβασης  και  την  κατασκευη  του,
εφαρμοζονται οι διαταξεις των παρακατω νομοθετηματων, οπως ισχυουν:
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για  την  προγραμματική  περίοδο  2007  -2013»,   και  του  ν.  3614/2007  (Α’  267)  «Διαχείριση,
έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2007  -
2013» 
-  του  ν.  4278/2014  (Α΄157)  και  ειδικότερα  το  άρθρο  59  «Άρση  περιορισμών  συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
-  του  ν.  4250/2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,

11

20PROC007598826 2020-11-05



- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
-  του ν.  4013/2011 (Α’  204)  «Σύσταση ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου
176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» (ΚΔΕ),
-  του  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
-  της  με  αριθ.  ΔΝΣ/61034/ΦΝ  466/29-12-2017  Απόφασης  του  Υπουργού  Υποδομών  και
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών
σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  έργων,  μελετών  και  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)  της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν.  4412/2016» (Β
4841),  όπως τροποποιήθηκε με  την όμοια  απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β
1511).
-  της  με  αριθ.  50844/11-5-2018  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης
«Συγκρότηση και  ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων
επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279),
όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441). 
- της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  σχετικά  με  χρήση  των  επιμέρους
εργαλείων  και  διαδικασιών   του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
-  της  με  αρ.  57654/2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  1781)  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων
λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

7.2 Ο  ν.  3310/2005  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων”  (Α'  30),  οπως
τροποποιηθηκε  με  το  ν.  3414/2005  (Α'  279),  για  τη  διασταυρωση  των  στοιχειων  του
αναδοχου με τα στοιχεια του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών
του  Δημοσίου  ή  των  νομικών  προσώπων  του  ευρύτερου  δημόσιου  τομέα»,  καθως  και  η
αποφαση  του  Υφυπουργου  Οικονομιας  και  Οικονομικων  υπ’  αριθμ.
1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες”. 

7.3 Οι διαταξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κυρωση Κωδικα Φορου Προστιθεμενης Αξιας».

7.4 Οι  σε  εκτελεση  των  ανωτερω  διαταξεων  εκδοθεισες  κανονιστικες  πραξεις,  καθως  και
λοιπες διαταξεις που αναφερονται ρητα η απορρεουν απο τα οριζομενα στα συμβατικα τευχη
της  παρουσας  καθως  και  το  συνολο  των  διαταξεων  του  ασφαλιστικου,  εργατικου,
περιβαλλοντικου και φορολογικου δικαιου και γενικοτερα καθε διαταξη (Νομος, Π.Δ., Υ.Α.) και
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ερμηνευτικη  εγκυκλιος  που  διεπει  την  αναθεση  και  εκτελεση  του  εργου  της  παρουσας
συμβασης, εστω και αν δεν αναφερονται ρητα. 

7.5 Προσθηκες και εν γενει προσαρμογες αρθρων της διακηρυξης (περαν των οσων ηδη προ-
βλεπονται ρητως στο κειμενο της προτυπης διακηρυξης) μπορουν να προστιθενται και να πε-
ριλαμβανονται, μονο εφοσον ειναι απολυτα συμβατες με την ισχυουσα καθε φορα νομοθεσια.

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου

8.1. Το  εργο  χρηματοδοτειται  απο ΙΔΙΟΥΣ  ΠΟΡΟΥΣ του  Δήμου  Μεταμόρφωσης και  απο  το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ”.
Το εργο υποκειται στις κρατησεις που προβλεπονται για τα εργα αυτα, περιλαμβανομενης
της κρατησης υψους 0,07 % υπερ των λειτουργικων αναγκων της Ενιαιας Ανεξαρτητης
Αρχης  Δημοσιων  Συμβασεων,  συμφωνα  με  το  αρθρο  4  παρ  3  ν.  4013/2011, οπως
αντικατασταθηκε απο το αρθρο 44 ν. 4605/2019, της κρατησης υψους 0,06 % υπερ των
λειτουργικων αναγκων της Αρχης Εξετασης Προδικαστικων Προσφυγων, συμφωνα με το
αρθρο  350  παρ.  3  του  ν.  4412/2016,  καθως  και  της  κρατησης  6%0, συμφωνα  με  τις
διαταξεις  του  αρθρου  53  παρ.  7  περ.  θ'  του  ν.  4412/2016  και  της  υπ'  αριθμ.
ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 αποφασης του Υπουργου Υποδομων και Μεταφορων
(Β' 2235).  

8.2. Τα γενικα εξοδα, οφελος κ.λ.π. του Αναδοχου και οι επιβαρυνσεις απο φορους, δασμους
κ.λ.π.  καθοριζονται  στο  αντιστοιχο  αρθρο  της  Ε.Σ.Υ.  Ο  Φ.Π.Α.  βαρυνει  τον  Κυριο  του
Έργου.

8.3. Οι πληρωμες θα γινονται συμφωνα με το αρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντιστοιχο
αρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμη του εργολαβικου τιμηματος θα γινεται σε EURO.

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών

Η  αναθετουσα  αρχη  μπορει,  κατα  τη  διαδικασια  αξιολογησης  των  προσφορων,  να  καλεσει  τους
οικονομικους  φορεις,  μεσω  της   λειτουργικοτητας  της  ‘’Επικοινωνιας”  του  υποσυστηματος  να
συμπληρωσουν  η  να  διευκρινισουν τα  εγγραφα  η  δικαιολογητικα  που  εχουν  υποβαλει,
συμπεριλαμβανομενης και της οικονομικης τους προσφορας, μεσα σε ευλογη προθεσμια, η οποια δεν
μπορει να ειναι μικροτερη απο επτα (7) ημερες απο την ημερομηνια κοινοποιησης σε αυτους της
σχετικης προσκλησης, συμφωνα με τα ειδικοτερα οριζομενα στις διαταξεις των αρθρων  102 και 103
του ν. 4412/2016 και του αρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Οποιαδηποτε διευκρινιση η συμπληρωση που υποβαλλεται απο τους προσφεροντες η υποψηφιους,
χωρις να εχει ζητηθει απο την αναθετουσα αρχη, δεν λαμβανεται υποψη.

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

Για την παρουσα διαδικασια εχουν εκδοθει οι αποφασεις με αρ. Πρωτ.:
- 19190-08/09/2020 για την αναληψη υποχρεωσης/εγκριση δεσμευσης πιστωσης για το οικονομικο
ετος 2020 και με αρ. ΑΑΣΥΜΒ 675 - 08/09/2020 καταχωρηση στο βιβλιο εγκρισεων και εντολων
πληρωμης της Δ.Ο.Υ.
- 19331-09/09/2020 για την αναληψη υποχρεωσης/εγκριση δεσμευσης πιστωσης για το οικονομικο
ετος 2020 & 2021 με την με αριθμο 546/08-09-2020 αποφαση εγκρισης πολυετους δαπανης.

(συμπληρωνεται και ο αριθμος της αποφασης εγκρισης της πολυετους αναληψης σε περιπτωση που η
δαπανη  εκτεινεται  σε  περισσοτερα  του  ενος  οικονομικα  ετη,  συμφωνα  με  το  αρθρο  4  παρ.  4  
του π.δ 80/2016 ).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου

Τίτλος του έργου

Ο τιτλος του εργου ειναι: 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ»

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)

Ο  προϋπολογισμος  δημοπρατησης  του  εργου  ανερχεται  σε 487.541,31 Ευρώ και
αναλυεται σε:
Δαπανη Εργασιων: 358.578,71€
Γενικα εξοδα και Όφελος εργολαβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 64.544,17€
Απροβλεπτα (ποσοστου  15% επι  δαπανης  εργασιων  και  Γ.Ε.+Ο.Ε.): 63.468,43€, που
αναλωνονται συμφωνα με τους ορους του αρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016
Προβλεψη απολογιστικων: 805,08 €
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικων: 144,92 €. 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου 

Εντος των οριων του Δημου Μεταμορφωσης

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ενεργειακή αναβάθμιση του κελύφους και των Η/Μ εγκαταστάσεων του
1ου Γενικού Λυκείου Μεταμόρφωσης. 
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

- Αντικατάσταση κουφωμάτων 
- Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων 
- Θερμοϋγρομόνωση δώματος 
- Αντικατάσταση του Λέβητα κεντρικής θέρμανσης και βελτιώσεις στο Λεβητοστάσιο
- Εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης εξωτερικής θερμοκρασίας
- Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων κλιματιστικών συσκευών διαιρουμένου τύπου
- Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων φθορισμού με νέα υψηλής απόδοσης (LED)
- Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος 

Επισημαίνεται οτι, το φυσικο και οικονομικο αντικειμενο των δημοπρατουμενων εργων δεν πρεπει
να μεταβαλλεται ουσιωδως κατα τη διαρκεια εκτελεσης της συμβασης, κατα τα οριζομενα στην παρ.
4 του αρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατοτητα μεταβολης υφισταται, μονο υπο τις προϋποθεσεις των
αρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016. 

Επιτρεπεται η χρηση των «επι ελασσον» δαπανων με τους ακολουθους ορους και περιορισμους:

 Δεν τροποποιειται το «βασικο σχεδιο» της προκηρυξης, ουτε οι προδιαγραφες του εργου, οπως
περιγραφονται στα συμβατικα τευχη, ουτε καταργειται ομαδα εργασιων της αρχικης συμβασης.

 Δεν θιγεται η πληροτητα, ποιοτητα και λειτουργικοτητα του εργου.

 Δεν χρησιμοποιειται για την πληρωμη νεων εργασιων που δεν υπηρχαν στην αρχικη συμβαση.

 Δεν υπερβαινει η δαπανη αυτη, κατα τον τελικο εγκεκριμενο Ανακεφαλαιωτικο Πινακα Εργασιων

14

20PROC007598826 2020-11-05



του εργου, ποσοστο εικοσι τοις εκατο (20%) της συμβατικης δαπανης ομαδας εργασιων του
εργου  ουτε,  αθροιστικα,  ποσοστο  δεκα  τοις  εκατο  (10%)  της  δαπανης  της  αρχικης  αξιας
συμβασης χωρις  Φ.Π.Α.,  αναθεωρηση τιμων και  απροβλεπτες δαπανες.  Στην αθροιστικη αυτη
ανακεφαλαιωση λαμβανονται υποψη μονο οι μεταφορες δαπανης απο μια ομαδα εργασιων σε
αλλη.
Τα  ποσα  που  εξοικονομουνται,  εφοσον  υπερβαινουν  τα  ανωτερω  ορια  (20%  η  και  10%),
μειωνουν ισοποσα τη δαπανη της αξιας συμβασης χωρις Φ.Π.Α., αναθεωρησεις και απροβλεπτες
δαπανες. Για τη χρηση των «επι ελασσον δαπανων» απαιτειται σε καθε περιπτωση η συμφωνη
γνωμη  του  Τεχνικου  Συμβουλιου,  υστερα  απο  εισηγηση  του  φορεα  υλοποιησης.
Ο  προϋπολογισμος  των  εργων  στα  οποια  εφαρμοζεται  η  παραγραφος  αυτη  αναλυεται  σε
Οομαδες εργασιων, οι οποιες συντιθενται απο εργασιες που υπαγονται σε ενιαια υποσυνολα του
τεχνικου αντικειμενου των εργων, εχουν παρομοιο τροπο κατασκευης και επιδεχονται το ιδιο
ποσοστο  εκπτωσης  στις  τιμες  μοναδας  τους.  Με  αποφαση  του  Υπουργου  Υποδομων  και
Μεταφορων,  η  οποια  μετα  την  εκδοση  της  θα  εχει  εφαρμογη  σε  ολα  τα  ως  ανω  εργα,
προσδιοριζονται οι ομαδες εργασιων ανα κατηγορια εργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η  συνολικη  προθεσμια  εκτελεσης  του  εργου,  οριζεται  σε  εννέα  (9)  μήνες απο  την  ημερα
υπογραφης της συμβασης. 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επιλογη του Αναδοχου, θα γινει συμφωνα με την «ανοικτη διαδικασια» του αρθρου
27 του ν. 4412/2016 και υπο τις προϋποθεσεις του νομου αυτου.

13.2 Η οικονομικη προσφορα των διαγωνιζομενων, θα συνταχθει και υποβληθει συμφωνα
με τα οριζομενα στο αρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 . 

13.3 Καθε προσφερων μπορει να υποβαλει μονο μια προσφορα. 

13.4 Δεν επιτρεπεται η υποβολη εναλλακτικων προσφορων.

13.5 Δε γινονται δεκτες προσφορες για μερος του αντικειμενου της συμβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτηριο  για  την  αναθεση  της  συμβασης  ειναι  η  πλεον  συμφερουσα  απο  οικονομικη  αποψη
προσφορα μονο βασει τιμης (χαμηλοτερη τιμη).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Για την συμμετοχη στον διαγωνισμο απαιτειται η καταθεση απο τους συμμετεχοντες
οικονομικους φορεις, κατα τους ορους της παρ. 1 α) του αρθρου 72 του ν. 4412/2016,
εγγυητικης επιστολης συμμετοχης, που ανερχεται στο ποσο των 9.750,83 ευρω. 
Στην περιπτωση ενωσης οικονομικων φορεων, η εγγυηση συμμετοχης περιλαμβανει
και τον ορο οτι η εγγυηση καλυπτει τις υποχρεωσεις ολων των οικονομικων φορεων
που συμμετεχουν στην ενωση.

15.2 Οι εγγυητικες επιστολες συμμετοχης περιλαμβανουν, συμφωνα με το αρθρο 72 παρ. 4
του ν. 4412/2016, κατ’ ελαχιστον τα ακολουθα στοιχεια : 
α) την ημερομηνια εκδοσης, 
β) τον εκδοτη, 
γ)  τον  κυριο  του  εργου  η  το  φορεα  κατασκευης  του  εργου  προς  τον  οποιο
απευθυνονται, 
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δ) τον αριθμο της εγγυησης, 
ε) το ποσο που καλυπτει η εγγυηση, 
στ) την πληρη επωνυμια, τον Α.Φ.Μ. και τη διευθυνση του  οικονομικου φορεα υπερ
του  οποιου  εκδιδεται  η  εγγυηση  (στην  περιπτωση  ενωσης  αναγραφονται  ολα  τα
παραπανω για καθε μελος της ενωσης), 
ζ)  τους  ορους  οτι:  αα)  η  εγγυηση  παρεχεται  ανεκκλητα  και  ανεπιφυλακτα,  ο  δε
εκδοτης παραιτειται του δικαιωματος της διαιρεσεως και της διζησεως, και ββ) οτι σε
περιπτωση  καταπτωσης  αυτης,  το  ποσο  της  καταπτωσης  υποκειται  στο  εκαστοτε
ισχυον τελος χαρτοσημου, 
η) τα στοιχεια της διακηρυξης  (αριθμος,  ετος,  τιτλος εργου )  και την  καταληκτικη
ημερομηνια υποβολης προσφορων, 
θ) την ημερομηνια ληξης η τον χρονο ισχυος της εγγυησης, 
ι) την αναληψη υποχρεωσης απο τον εκδοτη της εγγυησης να καταβαλει το ποσο της
εγγυησης ολικα η μερικα εντος πεντε (5) ημερων μετα απο απλη εγγραφη ειδοποιηση
εκεινου προς τον οποιο απευθυνεται. 

15.3 Η εγγυηση συμμετοχης πρεπει να ισχυει τουλαχιστον για τριαντα (30) ημερες μετα 
τη ληξη του χρονου ισχυος της προσφορας του αρθρου 19 της παρουσας, ητοι μεχρι
30/06/2021,  αλλως η προσφορα απορριπτεται.  Η αναθετουσα αρχη μπορει,  πριν  
τη ληξη της προσφορας, να ζητα απο τον προσφεροντα να παρατεινει, πριν τη ληξη
τους, τη διαρκεια ισχυος της προσφορας και της εγγυησης συμμετοχης.

15.4 Η εγγυηση συμμετοχης καταπιπτει, υπερ του κυριου του εργου, μετα απο γνωμη του
Τεχνικου Συμβουλιου αν ο προσφερων αποσυρει την προσφορα του κατα τη διαρκεια
ισχυος  αυτης  και  στις  περιπτωσεις  του  αρθρου  4.2  της  παρουσας.
Η  ενσταση  του  αναδοχου  κατα  της  αποφασεως  δεν  αναστελλει  την  εισπραξη  του
ποσου της εγγυησεως.

15.5 Η εγγυηση συμμετοχης επιστρεφεται στον αναδοχο με την προσκομιση της εγγυησης
καλης εκτελεσης.
Η εγγυηση συμμετοχης επιστρεφεται  στους  λοιπους προσφεροντες,  συμφωνα με  τα

ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)

16.1 ΔΕΝ   προβλεπεται η χορηγηση προκαταβολης στον Αναδοχο. 

16.2 ΔΕΝ   προβλεπεται  η πληρωμη πριμ στην παρουσα συμβαση.

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 

17.1 Για την υπογραφη της συμβασης απαιτειται η παροχη εγγυησης καλης εκτελεσης, συμφωνα
με το αρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το υψος της οποιας καθοριζεται σε ποσοστο  5%  επι
της αξιας της συμβασης, χωρις Φ.Π.Α. και κατατιθεται πριν η κατα την υπογραφη της συμβασης.
Η εγγυηση καλης εκτελεσης καταπιπτει στην περιπτωση παραβασης των ορων της συμβασης,
οπως αυτη ειδικοτερα οριζει.

Σε  περιπτωση  τροποποιησης  της  συμβασης  κατα  το  αρθρο  132  ν.  4412/2016,  η  οποια
συνεπαγεται αυξηση της συμβατικης αξιας,  ο αναδοχος ειναι υποχρεωμενος να καταθεσει πριν
την τροποποιηση, συμπληρωματικη εγγυηση το υψος της οποιας ανερχεται σε ποσοστο 5% επι
του ποσου της αυξησης χωρις ΦΠΑ.

Η  εγγυηση  καλης  εκτελεσης  της  συμβασης  καλυπτει  συνολικα  και  χωρις  διακρισεις  την
εφαρμογη  ολων  των  ορων  της  συμβασης  και  καθε  απαιτηση  της  αναθετουσας  αρχης  η  του
κυριου του εργου εναντι του αναδοχου.
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Η εγγυηση καλης εκτελεσης καταπιπτει υπερ του κυριου του εργου, με αιτιολογημενη αποφαση
του Προϊσταμενου της Διευθυνουσας Υπηρεσιας,  ιδιως μετα την οριστικοποιηση της εκπτωσης
του αναδοχου. Η ενσταση του αναδοχου κατα της αποφασεως δεν αναστελλει την εισπραξη του
ποσου της εγγυησεως.

Οι εγγυητικες επιστολες καλης εκτελεσης περιλαμβανουν κατ’ ελαχιστον τα αναφερομενα στην
παραγραφο  15.2  της  παρουσας  και  επιπροσθετα,  τον  αριθμο  και  τον  τιτλο  της  σχετικης
συμβασης . 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών

17.Α.1.  Οι  εγγυητικες  επιστολες  των  αρθρων  15,  16  και  17  εκδιδονται  απο  πιστωτικα  η
χρηματοδοτικα ιδρυματα η ασφαλιστικες επιχειρησεις κατα την εννοια των περιπτωσεων β΄ και
γ΄ της παρ. 1 του αρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργουν νομιμα στα κρατη- μελη
της  Ενωσης  η  του  Ευρωπαϊκου  Οικονομικου  Χωρου  η  στα  κρατη-μερη  της  ΣΔΣ  και  εχουν,
συμφωνα με τις ισχυουσες διαταξεις, το δικαιωμα αυτο. Μπορουν, επισης, να εκδιδονται απο το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. η να παρεχονται με γραμματιο του Ταμειου Παρακαταθηκων και Δανειων,
με παρακαταθεση σε αυτο του αντιστοιχου χρηματικου ποσου. 
Αν  συσταθει  παρακαταθηκη  με  γραμματιο  παρακαταθεσης  χρεογραφων  στο  Ταμειο
Παρακαταθηκων και  Δανειων,  τα  τοκομεριδια  η  μερισματα που  ληγουν  κατα τη  διαρκεια  της
εγγυησης επιστρεφονται μετα τη ληξη τους στον υπερ ου η εγγυηση οικονομικο φορεα.

17.Α.2 Οι εγγυητικες επιστολες εκδιδονται κατ’ επιλογη του οικονομικου φορεα/ αναδοχου απο
εναν η περισσοτερους εκδοτες της παραπανω παραγραφου,   ανεξαρτητως του υψους των.  

Εαν η εγγυηση εκδοθει απο αλλοδαπο πιστωτικο ιδρυμα μπορει να συνταχθει σε μια απο τις επισημες
γλωσσες της Ευρωπαϊκης Ένωσης, αλλα θα συνοδευεται απαραιτητα απο μεταφραση στην ελληνικη 
γλωσσα, συμφωνα και με τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 6.3. της παρουσας.

Η αναθετουσα αρχη  επικοινωνει  με  τους  φορεις  που φερονται  να  εχουν  εκδωσει  τις  εγγυητικες
επιστολες, προκειμενου να διαπιστωσει την εγκυροτητα τους. 

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-
αποσφράγισης

Ως  ημερομηνία και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορών οριζεται  
η 30 / 11 /2020, ημερα Δευτέρα και ωρα 10:00 π.μ.

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορών  οριζεται 
η 04 / 12 /2020 ημερα Παρασκευή και ωρα 10:00 π.μ.

Αν,  για  λογους ανωτερας βιας η  για  τεχνικους  λογους  δεν διενεργηθει  η  αποσφραγιση κατα την
ορισθεισα ημερα η αν μεχρι τη μερα αυτη δεν εχει υποβληθει καμια προσφορα, η αποσφραγιση και η
καταληκτικη  ημερομηνια  αντιστοιχα  μετατιθενται  σε  οποιαδηποτε  αλλη  ημερα,  με  αποφαση  της
αναθετουσας  αρχης.  Η  αποφαση  αυτη  κοινοποιειται  στους  προσφεροντες, μεσω  της
λειτουργικοτητας “Επικοινωνια”,  πεντε (5) τουλαχιστον εργασιμες ημερες πριν τη νεα ημερομηνια,
και  αναρταται  στο  ΚΗΜΔΗΣ,  στην  ιστοσελιδα  της  αναθετουσας  αρχης,  καθως  και  στον  ειδικο,
δημοσια  προσβασιμο,  χωρο “ηλεκτρονικοι  διαγωνισμοι”  της πυλης  www.promitheus.gov.gr   του
ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νεα αυτη ημερομηνια δεν καταστει δυνατη η αποσφραγιση των προσφορων η
δεν υποβληθουν προσφορες, μπορει να ορισθει και νεα ημερομηνια, εφαρμοζομενων κατα τα λοιπα
των διαταξεων των δυο προηγουμενων εδαφιων. 
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Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

Καθε υποβαλλομενη προσφορα δεσμευει τον συμμετεχοντα στον διαγωνισμο κατα τη διαταξη του
αρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διαστημα έξι (6) μηνών, απο την ημερομηνια ληξης της προθεσμιας
υποβολης των προσφορων.

Η αναθετουσα αρχη μπορει, πριν τη ληξη του χρονου ισχυος της προσφορας, να ζητα απο τους
προσφεροντες  να  παρατεινουν  τη  διαρκεια  ισχυος  της  προσφορας  τους  και  της  εγγυησης
συμμετοχης.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης

1.  Η  προκηρυξη  συμβασης  και  η  παρουσα  Διακηρυξη  δημοσιευθηκε  στο  ΚΗΜΔΗΣ  με
ΑΔΑΜ ……………………………………...

2.  Η  Διακηρυξη  αναρταται  και  στην  ιστοσελιδα  της  αναθετουσας  αρχης
(www.metamorfossi.gr),  συμφωνα με το αρθρο 2 της παρουσας.

3. Περιληψη της παρουσας Διακηρυξης δημοσιευεται στον Ελληνικο Τυπο, συμφωνα με το αρθρο
66 ν. 4412/2016 και αναρταται στο προγραμμα “Διαυγεια” www.diavgeia.gov.gr.

Τα  εξοδα  των  εκ  της  κειμενης  νομοθεσιας  απαραιτητων  δημοσιευσεων  της  προκηρυξης  της
δημοπρασιας στην οποια αναδειχθηκε αναδοχος, βαρυνουν τον ιδιο και εισπραττονται με τον πρωτο
λογαριασμο πληρωμης του εργου. Τα εξοδα δημοσιευσεων των τυχον προηγουμενων διαγωνισμων
για  την  αναθεση  του  ιδιου  εργου,  καθως  και  τα  εξοδα  των  μη  απαραιτητων  εκ  του  νομου
δημοσιευσεων βαρυνουν την αναθετουσα αρχη και καταβαλλονται απο τις πιστωσεις του εργου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συμβαση ανατιθεται βασει του κριτηριου του αρθρου 14 της παρουσας, σε προσφεροντα ο οποιος
δεν αποκλειεται απο τη συμμετοχη βασει της παρ. Α του αρθρου 22 της παρουσας και πληροι τα
κριτηρια επιλογης των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του αρθρου 22 της παρουσας.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

21.1 Δικαιωμα  συμμετοχης  εχουν  φυσικα  η  νομικα  προσωπα,  η  ενωσεις  αυτων που
δραστηριοποιουνται  σε  εργα  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  &  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  και  που  ειναι
εγκατεστημενα σε:
α) σε κρατος-μελος της Ένωσης,
β) σε κρατος-μελος του Ευρωπαϊκου Οικονομικου Χωρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τριτες χωρες που εχουν υπογραψει και κυρωσει τη ΣΔΣ, στο βαθμο που η υπο αναθεση δημοσια
συμβαση καλυπτεται απο τα Παραρτηματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικες σημειωσεις του σχετικου με
την Ένωση Προσαρτηματος I της ως ανω Συμφωνιας, καθως και
δ)  σε τριτες  χωρες που δεν  εμπιπτουν στην  περιπτωση γ΄  της παρουσας παραγραφου και  εχουν
συναψει διμερεις η πολυμερεις συμφωνιες με την Ένωση σε θεματα διαδικασιων αναθεσης δημοσιων
συμβασεων.

21.2 Οικονομικος φορεας συμμετεχει ειτε μεμονωμενα ειτε ως μελος ενωσης.,

21.3 Οι ενωσεις οικονομικων φορεων συμμετεχουν υπο τους ορους των παρ. 2, 3 και 4 του αρθρου 19
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του αρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτειται απο τις εν λογω ενωσεις να περιβληθουν συγκεκριμενη νομικη μορφη για την υποβολη
προσφορας. Σε περιπτωση που η ενωση αναδειχθει αναδοχος η νομικη της  μορφη πρεπει να ειναι
τετοια που να εξασφαλιζεται η υπαρξη ενος και μοναδικου φορολογικου μητρωου για την ενωση (πχ
κοινοπραξια).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οι μεμονωμενοι προσφεροντες πρεπει να ικανοποιουν ολα τα κριτηρια ποιοτικης επιλογης. 

Στην περιπτωση ενωσης οικονομικων φορεων, ισχυουν τα εξης :

- αναφορικα με τις απαιτησεις του αρθρου 22 Α της παρουσας, αυτες θα πρεπει να ικανοποιουνται
απο καθε μελος της ενωσης 

- αναφορικα με τις απαιτησεις του αρθρου 22.Β της παρουσας, καθε μελος της ενωσης θα πρεπει να
ειναι  εγγεγραμμενο στο  σχετικο  επαγγελματικο  μητρωο, συμφωνα με τα ειδικοτερα στο ως ανω
αρθρο, τουλαχιστον  σε  μια  απο  τις  κατηγοριες  που  αφορα  στο  υπο  αναθεση  εργο.  Περαιτερω,
αθροιστικα πρεπει να καλυπτονται ολες οι κατηγοριες του εργου. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Καθε  προσφερων  αποκλείεται απο  τη  συμμετοχη  σε  διαδικασια  συναψης  συμβασης,  εφοσον
συντρεχει στο προσωπο του (αν προκειται για μεμονωμενο φυσικο η νομικο προσωπο) η σε ενα απο
τα μελη του (αν προκειται περι ενωσης οικονομικων φορεων) ενας απο τους λογους των παρακατω
περιπτωσεων:

22.A.1. Όταν  υπαρχει  εις  βαρος  του  αμετακλητη  καταδικαστικη  αποφαση  για  εναν  απο  τους
ακολουθους λογους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οπως αυτη οριζεται στο αρθρο 2 της αποφασης-πλαισιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλιου της 24ης Οκτωβριου 2008, για την καταπολεμηση του οργανωμενου
εγκληματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
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β) δωροδοκία,  οπως οριζεται στο αρθρο 3 της συμβασης περι της καταπολεμησης της διαφθορας
στην οποια ενεχονται υπαλληλοι των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων η των κρατων-μελων της Ένωσης (ΕΕ
C  195  της  25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παραγραφο  1  του  αρθρου  2  της  αποφασης-πλαισιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλιου της 22ας Ιουλιου 2003, για την καταπολεμηση της δωροδοκιας στον
ιδιωτικο τομεα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθως και οπως οριζεται στην κειμενη νομοθεσια η
στο εθνικο δικαιο του οικονομικου φορεα,

γ) απάτη, κατα την εννοια του αρθρου 1 της συμβασης σχετικα με την προστασια των οικονομικων
συμφεροντων των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποια κυρωθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικες δραστηριοτητες, οπως
οριζονται, αντιστοιχως, στα αρθρα 1 και 3 της αποφασης-πλαισιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλιου της
13ης Ιουνιου 2002, για την καταπολεμηση της τρομοκρατιας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) η ηθικη
αυτουργια η συνεργεια η αποπειρα διαπραξης εγκληματος, οπως οριζονται στο αρθρο 4 αυτης,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  η χρηματοδοτηση της τρομοκρατιας,
οπως αυτες οριζονται στο αρθρο 1 της Οδηγιας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του
Συμβουλιου  της  26ης  Οκτωβριου  2005,  σχετικα  με  την  προληψη  της  χρησιμοποιησης  του
χρηματοπιστωτικου συστηματος για τη νομιμοποιηση εσοδων απο παρανομες δραστηριοτητες και τη
χρηματοδοτηση της τρομοκρατιας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποια ενσωματωθηκε στην
εθνικη νομοθεσια με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, οπως οριζονται στο αρθρο 2 της
Οδηγιας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου της 5ης Απριλιου 2011, για
την προληψη και την καταπολεμηση της εμποριας ανθρωπων και για την προστασια των θυματων
της, καθως και για την αντικατασταση της αποφασης-πλαισιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποια ενσωματωθηκε στην εθνικη νομοθεσια με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ο οικονομικος φορεας αποκλειεται επισης οταν το προσωπο εις βαρος του οποιου εκδοθηκε  αμε-
τακλητη καταδικαστικη αποφαση ειναι μελος του διοικητικου, διευθυντικου η εποπτικου οργανου
του εν λογω οικονομικου φορεα η εχει εξουσια εκπροσωπησης, ληψης αποφασεων η ελεγχου σε αυτο.

Στις περιπτωσεις εταιρειων περιορισμενης ευθυνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικων εταιρειων ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικων Κεφαλαιουχικων Εταιρειων ( Ι.Κ.Ε  ),  η  υποχρεωση του προηγουμενου εδαφιου, αφορα
τους διαχειριστες.

Στις περιπτωσεις ανωνυμων εταιρειων (Α.Ε.), η υποχρεωση του προηγουμενου εδαφιου  αφορα  τον
Διευθυνοντα Συμβουλο, καθως και ολα τα μελη του Διοικητικου Συμβουλιου.

Στις περιπτωσεις των συνεταιρισμων, η εν λογω υποχρεωση αφορα τα μελη του Διοικητικου Συμβου-
λιου.

22.A.2 Όταν ο προσφερων εχει αθετησει τις υποχρεωσεις του οσον αφορα στην καταβολη φορων η
εισφορων κοινωνικης ασφαλισης και αυτο εχει διαπιστωθει απο δικαστικη η διοικητικη αποφαση με
τελεσιδικη και δεσμευτικη ισχυ, συμφωνα με διαταξεις της χωρας οπου ειναι εγκατεστημενος η την
εθνικη  νομοθεσια  η/και  η  αναθετουσα  αρχη  μπορει  να  αποδειξει  με  τα  καταλληλα  μεσα  οτι  ο
προσφερων  εχει  αθετησει  τις  υποχρεωσεις  του  οσον  αφορα  την  καταβολη  φορων  η  εισφορων
κοινωνικης ασφαλισης.

Αν ο προσφερων ειναι Έλληνας πολιτης η εχει την εγκατασταση του στην Ελλαδα, οι υποχρεωσεις
του  που  αφορουν  τις  εισφορες  κοινωνικης  ασφαλισης  καλυπτουν,  τοσο  την  κυρια,  οσο  και  την
επικουρικη ασφαλιση.

Δεν αποκλειεται ο προσφερων, οταν εχει εκπληρωσει τις υποχρεωσεις του, ειτε καταβαλλοντας τους
φορους η τις εισφορες κοινωνικης ασφαλισης που οφειλει, συμπεριλαμβανομενων, κατα περιπτωση,
των δεδουλευμενων τοκων η των προστιμων, ειτε υπαγομενος σε δεσμευτικο διακανονισμο για την
καταβολη τους.
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22.Α.2α  Η  αναθετουσα  αρχη  γνωριζει  η  μπορει  να  αποδειξει  με  τα  καταλληλα  μεσα  οτι  εχουν
επιβληθει σε βαρος του οικονομικου φορεα, μεσα σε χρονικο διαστημα δυο (2) ετων πριν απο την
ημερομηνια ληξης της προθεσμιας υποβολης προσφορας: 
αα)  τρεις  (3)  πραξεις  επιβολης  προστιμου  απο  τα  αρμοδια  ελεγκτικα  οργανα  του  Σωματος
Επιθεωρησης Εργασιας για παραβασεις της εργατικης νομοθεσιας που χαρακτηριζονται, συμφωνα με
την υπουργικη αποφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), οπως εκαστοτε ισχυει, ως «υψηλης» η «πολυ
υψηλης» σοβαροτητας, οι οποιες προκυπτουν αθροιστικα απο τρεις (3) διενεργηθεντες ελεγχους, η
ββ)  δυο  (2)  πραξεις  επιβολης  προστιμου  απο  τα  αρμοδια  ελεγκτικα  οργανα  του  Σωματος
Επιθεωρησης  Εργασιας  για  παραβασεις  της  εργατικης  νομοθεσιας  που  αφορουν  την  αδηλωτη
εργασια, οι οποιες προκυπτουν αθροιστικα απο δυο (2) διενεργηθεντες ελεγχους. 
Οι υπο αα΄ και ββ΄ κυρωσεις πρεπει να εχουν αποκτησει τελεσιδικη και δεσμευτικη ισχυ.

22.A.3α  Κατ’εξαιρεση, οταν ο αποκλεισμος ειναι σαφως δυσαναλογος, ιδιως οταν μονο μικρα ποσα
των φορων η των εισφορων κοινωνικης ασφαλισης δεν εχουν καταβληθει η οταν ο προσφερων ενη-
μερωθηκε σχετικα με το ακριβες ποσο που οφειλεται λογω αθετησης των υποχρεωσεων του οσον
αφορα στην καταβολη φορων η εισφορων κοινωνικης ασφαλισης σε χρονο κατα τον οποιο δεν ειχε
τη δυνατοτητα να λαβει μετρα, συμφωνα με το τελευταιο εδαφιο της περ. β' της παρ. 2 του αρθρου 73
ν.  4412/2016,  πριν  απο  την  εκπνοη  της  προθεσμιας  υποβολης  προσφορας του  αρθρου  18  της
παρουσας, δεν εφαρμοζεται  η παραγραφος 22.Α.2. 

22.Α.4. Αποκλείεται από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα διαδικασία  σύναψης  δημόσιας
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις

(α) εχει αθετησει τις υποχρεωσεις που προβλεπονται στην παρ. 2 του αρθρου 18 του ν. 4412/2016,

(β) εαν ο οικονομικος φορεας τελει υπο πτωχευση η εχει υπαχθει σε διαδικασια εξυγιανσης η ειδικης
εκκαθαρισης η  τελει  υπο  αναγκαστικη  διαχειριση  απο  εκκαθαριστη  η  απο  το  δικαστηριο  η  εχει
υπαχθει  σε  διαδικασια  πτωχευτικου  συμβιβασμου  η  εχει  αναστειλει  τις  επιχειρηματικες  του
δραστηριοτητες η εαν βρισκεται σε οποιαδηποτε αναλογη κατασταση προκυπτουσα απο παρομοια
διαδικασια, προβλεπομενη σε εθνικες διαταξεις νομου. Η αναθετουσα αρχη μπορει να μην αποκλειει
εναν οικονομικο φορεα, ο οποιος βρισκεται σε μια εκ των καταστασεων που αναφερονται στην παρα-
πανω περιπτωση, υπο την προϋποθεση οτι η αναθετουσα αρχη εχει αποδειξει οτι ο εν λογω φορεας
ειναι σε θεση να εκτελεσει τη συμβαση, λαμβανοντας υποψη τις ισχυουσες διαταξεις και τα μετρα για
τη συνεχιση της επιχειρηματικης του λειτουργιας (παρ. 5 αρθρου 73 του ν. 4412/2016), 

(γ) υπαρχουν επαρκως ευλογες ενδειξεις που οδηγουν στο συμπερασμα οτι ο οικονομικος φορεας
συνηψε συμφωνιες με αλλους οικονομικους φορεις με στοχο τη στρεβλωση του ανταγωνισμου,

( δ) εαν μια κατασταση συγκρουσης συμφεροντων κατα την εννοια του αρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορει να θεραπευθει αποτελεσματικα με αλλα, λιγοτερο παρεμβατικα, μεσα,

(ε) εαν μια κατασταση στρεβλωσης του ανταγωνισμου απο την προτερη συμμετοχη των οικονομικων
φορεων κατα την προετοιμασια της διαδικασιας συναψης συμβασης, κατα τα οριζομενα στο αρθρο
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορει να θεραπευθει με αλλα, λιγοτερο παρεμβατικα, μεσα,

(στ)  εαν  ο  οικονομικος φορεας εχει  επιδειξει  σοβαρη η  επαναλαμβανομενη πλημμελεια  κατα την
εκτελεση  ουσιωδους  απαιτησης  στο  πλαισιο  προηγουμενης  δημοσιας  συμβασης,  προηγουμενης
συμβασης με αναθετοντα φορεα η προηγουμενης συμβασης παραχωρησης που ειχε ως αποτελεσμα
την προωρη καταγγελια της προηγουμενης συμβασης, αποζημιωσεις η αλλες παρομοιες κυρωσεις,

(ζ) εαν ο οικονομικος φορεας εχει κριθει ενοχος σοβαρων ψευδων δηλωσεων κατα την παροχη των
πληροφοριων που απαιτουνται  για την εξακριβωση της απουσιας των λογων αποκλεισμου η την
πληρωση των κριτηριων επιλογης,  εχει αποκρυψει τις πληροφοριες  αυτες η δεν ειναι  σε θεση να
προσκομισει τα δικαιολογητικα που απαιτουνται κατ’ εφαρμογη του αρθρου 23 της παρουσας,

21

20PROC007598826 2020-11-05



(η)  εαν  ο  οικονομικος  φορεας  επιχειρησε  να  επηρεασει  με  αθεμιτο  τροπο  τη  διαδικασια  ληψης
αποφασεων της αναθετουσας αρχης, να αποκτησει εμπιστευτικες πληροφοριες που ενδεχεται να του
αποφερουν αθεμιτο  πλεονεκτημα στη διαδικασια  συναψης συμβασης  η  να παρασχει  εξ αμελειας
παραπλανητικες πληροφοριες που ενδεχεται να επηρεασουν ουσιωδως τις αποφασεις που αφορουν
τον αποκλεισμο, την επιλογη η την αναθεση,

(θ)  εαν ο οικονομικος φορεας εχει διαπραξει σοβαρο επαγγελματικο παραπτωμα, το οποιο θετει σε
αμφιβολια την ακεραιοτητα του.

22.Α.5. Αποκλειεται απο τη συμμετοχη στη διαδικασια συναψης δημοσιας συμβασης (διαγωνισμο) οι-
κονομικος  φορεας  εαν  συντρεχουν  οι  προϋποθεσεις  εφαρμογης  της  παρ.  4  του  αρθρου 8  του  Ν.
3310/2005 (εθνικος λογος αποκλεισμου).

22.Α.6.  Η αναθετουσα αρχη αποκλειει οικονομικο φορεα σε οποιοδηποτε χρονικο σημειο κατα τη
διαρκεια της διαδικασιας συναψης συμβασης, οταν αποδεικνυεται οτι αυτος βρισκεται λογω πραξεων
η παραλειψεων αυτου ειτε πριν ειτε κατα τη διαδικασια, σε μια απο τις περιπτωσεις των προηγουμε-
νων παραγραφων. 

Εαν η περιοδος αποκλεισμου δεν εχει καθοριστει με αμετακλητη αποφαση, στις περιπτωσεις της πα-
ραγραφου 22.Α.1 η περιοδος αυτη ανερχεται σε πεντε (5) ετη απο την ημερομηνια της καταδικης με
αμετακλητη αποφαση και στις περιπτωσεις της παραγραφου  22.Α.4 στα τρια (3) ετη απο την ημερο-
μηνια του σχετικου γεγονοτος.

22.Α.7. Οικονομικος  φορεας  που  εμπιπτει  σε  μια  απο  τις  καταστασεις  που  αναφερονται  στις
παραγραφους  22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4  μπορει να προσκομιζει στοιχεια προκειμενου να αποδειξει
οτι τα μετρα που ελαβε επαρκουν για να αποδειξουν την αξιοπιστια του, παροτι συντρεχει ο σχετικος
λογος αποκλεισμου. Εαν τα στοιχεια κριθουν επαρκη, ο εν λογω οικονομικος φορεας δεν αποκλειεται
απο τη διαδικασια συναψης συμβασης. Τα μετρα που λαμβανονται απο τους οικονομικους φορεις
αξιολογουνται  σε  συναρτηση  με  τη  σοβαροτητα  και  τις  ιδιαιτερες  περιστασεις  του  ποινικου
αδικηματος η του παραπτωματος. Αν τα μετρα κριθουν ανεπαρκη, γνωστοποιειται στον οικονομικο
φορεα το σκεπτικο της αποφασης αυτης. Οικονομικος φορεας που εχει αποκλειστει, με τελεσιδικη
αποφαση,  απο  τη  συμμετοχη  σε  διαδικασιες  συναψης  συμβασης  η  αναθεσης  παραχωρησης  δεν
μπορει να κανει χρηση της ανωτερω δυνατοτητας κατα την περιοδο του αποκλεισμου που οριζεται
στην εν λογω αποφαση στο κρατος - μελος στο οποιο ισχυει η αποφαση.

22.Α.8. Η αποφαση για την διαπιστωση της επαρκειας η μη των επανορθωτικων μετρων κατα την
προηγουμενη παραγραφο εκδιδεται συμφωνα με τα οριζομενα στις παρ. 8 και 9 του αρθρου 73 του ν.
4412/2016.

22.Α.9. Οικονομικος φορεας που του εχει επιβληθει, με την κοινη υπουργικη αποφαση του αρθρου 74
του  ν.  4412/2016,  η  ποινη  του  αποκλεισμου  αποκλειεται  αυτοδικαια  και  απο  την  παρουσα
διαδικασια συναψης δημοσιας συμβασης.

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον αφορα την καταλληλοτητα για την ασκηση της επαγγελματικης δραστηριοτητας, απαιτειται  οι
οικονομικοι φορεις  να ειναι  εγγεγραμμενοι  στο σχετικο επαγγελματικο μητρωο που τηρειται  στο
κρατος  εγκαταστασης  τους.  Ειδικα  οι  προσφεροντες  που  ειναι  εγκατεστημενοι  στην  Ελλαδα
απαιτειται  να  ειναι  εγγεγραμμενοι  στο  Μητρωο  Εργοληπτικων  Επιχειρησεων  (Μ.Ε.ΕΠ.)  η στα
Νομαρχιακα Μητρωα στην κατηγορια/-ιες εργου του αρθρου 21 της παρουσας. Οι προσφεροντες που
ειναι εγκατεστημενοι σε κρατος μελος της Ευρωπαϊκης Ένωσης απαιτειται να ειναι εγγεγραμμενοι
στα Μητρωα του παραρτηματος ΧΙ του Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016.
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22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Οι συμμετεχοντες οικονομικοι φορεις πρεπει να διαθετουν συνολικο ετησιο γενικο κυκλο εργασιων
οικονομικης χρησης ειτε ετους 2019 ειτε εναλλακτικα ετους 2020, κατ’ ελαχιστον ισο με το υψος του
προϋπολογισμου μελετης.
Ειδικα οι εργοληπτικες επιχειρησεις που ειναι εγγεγραμμενες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρεπει να υπερβαι-
νουν τα ανωτατα επιτρεπτα ορια ανεκτελεστου υπολοιπου εργολαβικων συμβασεων, συμφωνα με τα
ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, οπως ισχυει.
22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
1) Οι οικονομικοι φορεις θα πρεπει εντος δεκαπεντε (15) ημερων απο την υπογραφη της συμβασης
ειτε μεμονωμενα, ειτε μονο ενα μελος της ενωσης η κοινοπραξιας, να προσκομισουν εγγραφα η συμ-
βασεις που να αποδεικνυουν οτι:

α) ειναι εγγεγραμμενες στο Ηλεκτρονικο Μητρωο Αποβλητων (ΗΜΑ) του ΥΠΕΚΑ.

β) ειναι συμβεβλημενες με Μοναδες Επεξεργασιας και Ανακυκλωσης για αποβλητα εντος του Νομου
Αττικης. 

γ) διαθετουν Ασφαλιστηριο συμβολαιο κατα παντος κινδυνου για το δημοπρατουμενο εργο.

δ) θα διαθεσουν ειδικο εξοπλισμο, που θα αποτελειται απο: Ικριωματα (σκαλωσια) τουλαχιστον 400
τ.μ., κατασκευασμενα συμφωνα με τις ισχυουσες προδιαγραφες (κατα εφαρμογη της  ΚΥΑ 16440 –
ΦΕΚ 756/Β/93 και συμφωνα με τα εθνικα ΕΛΟΤ 1196 και 1165, ΕΝ 39 καθως και με τα ευρωπαϊκα
προτυπα HD1000/88 και HD1004/92). 

Οι οικονομικοι φορεις επιτρεπεται να χρησιμοποιουν υπεργολαβο για τις περιπτωσεις (α) και (β)  
ο οποιος να διαθετει ολα τα ανωτερω αποδεικτικα εγγραφα. Στην περιπτωση αυτη θα πρεπει να δη-
λωσουν και οι ιδιοι καθως και ο υπεργολαβος οτι θα συνεργαστουν.

2) Όλοι οι οικονομικοι φορεις η ενωσεις αυτων, που επιθυμουν να συμμετεχουν στο διαγωνισμο θα
πρεπει να προσερχονται στη Δ/νση Τεχνικων Υπηρεσιων του Δημου Μεταμορφωσης και να δηλωνουν
υπευθυνα οτι επισκεφθηκαν τον χωρο που θα εκτελεστει το εργο, οτι ελαβαν πληρη γνωση ολων των
γενικων και τοπικων συνθηκων εκτελεσης του και οτι τις αποδεχονται ανεπιφυλακτα.

Εφοσον η αιτηση – υπευθυνη δηλωση υποβληθει μεχρι και πεντε (5) ημερολογιακες ημερες πριν την
καταληκτικη ημερομηνια υποβολης των προσφορων, ητοι εως και την 25η/11/2020 η αναθετουσα
αρχη χορηγει βεβαιωση, το αργοτερο εως και την 27/11/2020.

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι διαγωνιζομενοι, ειτε μεμονωμενα, ειτε ως μελος ενωσης η κοινοπραξιας, απαιτειται να εφαρ-
μοζουν: 
α)συστημα διαχειρισης ποιοτητας ανταποκρινομενο στις απαιτησεις του ISO 9001:2015, 
β) συστημα διαχειρισης υγιεινης και ασφαλειας στην εργασια ανταποκρινομενο στις απαιτησεις του 
OHSAS 18001:2007 και 
γ) συστημα περιβαλλοντικης διαχειρισης ανταποκρινομενο στις απαιτησεις του ISO 14001:2015, 
η αλλων ισοδυναμων αυτων, με πεδια εφαρμογης στην κατασκευη και συντηρηση οικοδομικων και 
ηλεκτρομηχανολογικων εργων. 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσον αφορα τα κριτηρια της οικονομικης και χρηματοοικονομικης επαρκειας και τα κριτηρια σχετικα
με την τεχνικη και επαγγελματικη ικανοτητα, ενας οικονομικος φορεας μπορει, να στηριζεται στις
ικανοτητες αλλων φορεων, ασχετως της νομικης φυσης των δεσμων του με αυτους.

Η αναθετουσα αρχη ελεγχει, συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 23 της παρουσας, εαν οι φορεις,
στις ικανοτητες των οποιων προτιθεται να στηριχθει ο προσφερων, πληρουν τα σχετικα κριτηρια επι-
λογης  και  εαν  συντρεχουν  λογοι  αποκλεισμου  κατα  τα  οριζομενα  στην  παρουσα  διακηρυξη.  
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Όσον αφορα τα κριτηρια που σχετιζονται με τους τιτλους σπουδων και τα επαγγελματικα προσοντα
που οριζονται στην περιπτωση στ του Μερους ΙΙ  του Παραρτηματος ΧΙΙ του Προσαρτηματος Α ν.
4412/2016 η με την σχετικη επαγγελματικη εμπειρια, οι οικονομικοι φορεις, μπορουν να βασιζονται
στις ικανοτητες αλλων φορεων μονο εαν οι τελευταιοι θα εκτελεσουν τις εργασιες η τις υπηρεσιες για
τις οποιες απαιτουνται οι συγκεκριμενες ικανοτητες.

Όταν ο οικονομικος φορεας στηριζεται στις ικανοτητες αλλων φορεων οσον αφορα τα κριτηρια που
σχετιζονται με την οικονομικη και χρηματοοικονομικη επαρκεια, ο οικονομικος φορεας και αυτοι οι
φορεις ειναι απο κοινου υπευθυνοι για την εκτελεση της συμβασης.
Στην περιπτωση ενωσης οικονομικων φορεων, η ενωση μπορει να στηριζεται στις ικανοτητες των
συμμετεχοντων  στην  ενωση  η  αλλων  φορεων  (για  τα  κριτηρια  της  οικονομικης  και
χρηματοοικονομικης  επαρκειας  και  τα  κριτηρια  σχετικα  με  την  τεχνικη  και  επαγγελματικη
ικανοτητα).

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
23.1 Κατα την υποβολη προσφορων οι οικονομικοι φορεις υποβαλλουν το  Τυποποιημενο Έντυπο
Υπευθυνης Δηλωσης (ΤΕΥΔ) του αρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποιο αποτελει ενημερωμενη
υπευθυνη δηλωση, με τις συνεπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75),  ως  προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατασταση των πιστοποιητικων που εκδιδουν δημοσιες αρχες η τριτα μερη, επιβεβαιωνοντας οτι
ο εν λογω οικονομικος φορεας πληροι τις ακολουθες προϋποθεσεις:
α)  δεν  βρισκεται  σε  μια  απο  τις  καταστασεις  του  αρθρου  22  Α  της  παρουσας,
β) πληροι τα σχετικα κριτηρια επιλογης τα οποια εχουν καθοριστει, συμφωνα με το αρθρο 22 Β-Ε της
παρουσας.
Σε  οποιοδηποτε  χρονικο  σημειο  κατα  τη  διαρκεια  της  διαδικασιας,  μπορει  να  ζητηθει  απο  τους
προσφεροντες να υποβαλλουν ολα η ορισμενα δικαιολογητικα της επομενης παραγραφου, οταν αυτο
απαιτειται για την ορθη διεξαγωγη της διαδικασιας.

Το ΤΕΥΔ μπορει να υπογραφεται εως δεκα (10) ημερες πριν την καταληκτικη ημερομηνια υποβολης
των προσφορων.
Κατα την υποβολη του ΤΕΥΔ, ειναι δυνατη, με μονη την υπογραφη του κατα περιπτωση εκπροσωπου
του οικονομικου φορεα, η προκαταρκτικη αποδειξη των λογων αποκλεισμου που αναφερονται στο
αρθρο 22.Α.1 της παρουσας, για το συνολο των φυσικων προσωπων που ειναι μελη του διοικητικου,
διευθυντικου  η  εποπτικου  οργανου  του  η  εχουν  εξουσια  εκπροσωπησης,  ληψης  αποφασεων  η
ελεγχου σε αυτον.

Ως  εκπροσωπος  του  οικονομικου  φορεα,  για  την  εφαρμογη  του  παροντος,  νοειται  ο  νομιμος
εκπροσωπος αυτου, οπως προκυπτει απο το ισχυον καταστατικο η το πρακτικο εκπροσωπησης του
κατα  το  χρονο  υποβολης  της  προσφορας  η  το  αρμοδιως  εξουσιοδοτημενο  φυσικο  προσωπο  να
εκπροσωπει  τον  οικονομικο  φορεα  για  διαδικασιες  συναψης  συμβασεων  η  για  τη  συγκεκριμενη
διαδικασια συναψης συμβασης.

Στην περιπτωση υποβολης προσφορας απο ενωση οικονομικων φορεων, το Τυποποιημενο Έντυπο
Υπευθυνης Δηλωσης (ΤΕΥΔ), υποβαλλεται χωριστα απο καθε μελος της ενωσης.

Στην περιπτωση που προσφερων οικονομικος φορεας δηλωνει στο Τυποποιημενο Έντυπο Υπευθυνης
Δηλωσης (ΤΕΥΔ) την προθεση του για αναθεση υπεργολαβιας, υποβαλλει μαζι με το δικο του ΤΕΥΔ
και το ΤΕΥΔ του υπεργολαβου.
Στην  περιπτωση  που  προσφερων  οικονομικος  φορεας  στηριζεται  στις  ικανοτητες  ενος  η
περισσοτερων φορεων υποβαλλει μαζι με το δικο του το δικο του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ καθε φορεα στις
ικανοτητες του οποιου στηριζεται.

23. 2 Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)

Το δικαιωμα συμμετοχης και οι οροι και προϋποθεσεις συμμετοχης, οπως οριστηκαν στα αρθρα 21
και  22  της  παρουσας,  κρινονται  κατα  την  υποβολη  της προσφορας,  κατα  την  υποβολη  των
δικαιολογητικων, συμφωνα με το αρθρο 4.2 (α εως δ) και κατα τη συναψη της συμβασης, συμφωνα
με το αρθρο 4.2 (ε) της παρουσας.
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Στην περιπτωση που προσφερων οικονομικος φορεας η ενωση αυτων  στηριζεται στις ικανοτητες
αλλων φορεων, συμφωνα με το αρθρο 22.ΣΤ της παρουσας, οι φορεις στην ικανοτητα των οποιων
στηριζεται  ο  προσφερων  οικονομικος  φορεας  η  ενωση αυτων,  υποχρεουνται  στην  υποβολη  των
δικαιολογητικων που αποδεικνυουν οτι δεν συντρεχουν οι λογοι αποκλεισμου του αρθρου 22 Α της
παρουσας και οτι πληρουν τα σχετικα κριτηρια επιλογης κατα περιπτωση (αρθρου 22 Β – Ε).

Ο  οικονομικος  φορεας  υποχρεουται  να  αντικαταστησει  εναν  φορεα  στην  ικανοτητα  του  οποιου
στηριζεται, εφοσον ο τελευταιος δεν πληροι το σχετικο κριτηριο επιλογης η για τον οποιο συντρεχουν
λογοι αποκλεισμου των παραγραφων 1, 2, 2α και 4 του αρθρου 22 Α. 

Οι  οικονομικοι  φορεις  δεν  υποχρεουνται  να  υποβαλλουν  δικαιολογητικα  η  αλλα  αποδεικτικα
στοιχεια, αν και στο μετρο που η αναθετουσα αρχη εχει τη δυνατοτητα να λαμβανει τα πιστοποιητικα
η τις συναφεις πληροφοριες απευθειας μεσω προσβασης σε εθνικη βαση δεδομενων σε οποιοδηποτε
κρατος - μελος της Ένωσης, η οποια διατιθεται δωρεαν, οπως εθνικο μητρωο συμβασεων, εικονικο
φακελο  επιχειρησης,  ηλεκτρονικο  συστημα  αποθηκευσης  εγγραφων  η  συστημα  προεπιλογης.  Η
δηλωση  για  την  προσβαση  σε  εθνικη  βαση  δεδομενων  εμπεριεχεται  στο  Τυποποιημενο  Έντυπο
Υπευθυνης Δηλωσης (ΤΕΥΔ).

Οι οικονομικοι φορεις δεν υποχρεουνται να υποβαλουν δικαιολογητικα, οταν η αναθετουσα αρχη που
εχει αναθεσει τη συμβαση διαθετει ηδη τα δικαιολογητικα αυτα.
Όλα τα αποδεικτικα εγγραφα του αρθρου 23.3 εως 23.10 της παρουσας, υποβαλλονται, συμφωνα με
τις διαταξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικα τα αποδεικτικα τα οποια αποτελουν ιδιωτικα εγγραφα,
μπορει να γινονται αποδεκτα και σε απλη φωτοτυπια, εφοσον συνυποβαλλεται υπευθυνη δηλωση
στην οποια βεβαιωνεται η ακριβεια τους.

Επισημαινεται οτι γινονται αποδεκτες:
• οι ενορκες βεβαιωσεις που αναφερονται στην παρουσα Διακηρυξη, εφοσον εχουν συνταχθει εως
τρεις (3) μηνες πριν απο την υποβολη τους, 
• οι υπευθυνες δηλωσεις, εφοσον εχουν συνταχθει μετα την κοινοποιηση της προσκλησης για την
υποβολη των δικαιολογητικων.  Σημειωνεται οτι δεν απαιτειται θεωρηση του γνησιου της υπογραφης
τους .

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  
Ο προσωρινος αναδοχος,  κατοπιν σχετικης ηλεκτρονικης προσκλησης απο την αναθετουσα αρχη,
υποβαλλει τα ακολουθα δικαιολογητικα, κατα τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 4.2 της παρουσας:

Για  την  αποδειξη  της  μη  συνδρομης  των  λογων  αποκλεισμου  του  άρθρου  22Α  ο  προσωρινος
αναδοχος υποβαλλει αντιστοιχα τα παρακατω δικαιολογητικα:

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: 

αποσπασμα  του  ποινικου  μητρωου  η,  ελλειψει  αυτου,  ισοδυναμου  εγγραφου  που  εκδιδεται  απο
αρμοδια δικαστικη η διοικητικη αρχη του κρατους-μελους η της χωρας καταγωγης η της χωρας οπου
ειναι εγκατεστημενος ο εν λογω οικονομικος φορεας, απο το οποιο προκυπτει οτι πληρουνται αυτες
οι προϋποθεσεις, που να εχει εκδοθει εως τρεις (3) μηνες πριν απο την υποβολη του. Η υποχρεωση
προσκομισης  του  ως  ανω  αποσπασματος  αφορα  και  τα  προσωπα  των  τελευταιων   τεσσαρων
εδαφιων  της παραγραφου Α.1 του αρθρου 22.

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: 

πιστοποιητικο που εκδιδεται απο την αρμοδια αρχη του οικειου κρατους - μελους η χωρας, περι του
οτι εχουν εκπληρωθει οι υποχρεωσεις του οικονομικου φορεα, οσον αφορα στην καταβολη φορων
(φορολογικη ενημεροτητα) και στην καταβολη των εισφορων κοινωνικης ασφαλισης (ασφαλιστικη
ενημεροτητα) συμφωνα  με  την  ισχυουσα  νομοθεσια  του  κρατους  εγκαταστασης  η  την  ελληνικη
νομοθεσια αντιστοιχα, που να ειναι εν ισχυ κατα το χρονο υποβολης του, αλλως, στην περιπτωση που
δεν αναφερεται σε αυτο χρονος ισχυος, που να εχει εκδοθει εως τρεις (3) μηνες πριν απο την υποβολη
του. 
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Για  τους  προσφεροντες  που  ειναι  εγκατεστημενοι  η  εκτελουν  εργα  στην  Ελλαδα τα  σχετικα
δικαιολογητικα που υποβαλλονται ειναι:

- φορολογικη ενημεροτητα που εκδιδεται απο το Υπουργειο Οικονομικων (αρμοδια Δ.Ο.Υ) για τον
οικονομικο φορεα και για τις κοινοπραξιες στις οποιες συμμετεχει για τα δημοσια εργα που ειναι σε
εξελιξη.  Οι  αλλοδαποι  προσφεροντες  θα  υποβαλλουν  υπευθυνη  δηλωση  περι  του  οτι  δεν  εχουν
υποχρεωση  καταβολης  φορων  στην  Ελλαδα.  Σε  περιπτωση  που  εχουν  τετοια  υποχρεωση  θα
υποβαλλουν σχετικο αποδεικτικο της οικειας Δ.Ο.Υ.

-  ασφαλιστικη  ενημεροτητα  που εκδιδεται  απο τον αρμοδιο  ασφαλιστικο  φορεα.  Η ασφαλιστικη
ενημεροτητα καλυπτει τις ασφαλιστικες υποχρεωσεις του προσφεροντος οικονομικου φορεα α) ως
φυσικο η νομικο προσωπο για το προσωπικο τους με σχεση εξαρτημενης εργασιας, β) για εργα που
εκτελει  μονος  του  η  σε  κοινοπραξια  καθως  και  γ)   για  τα  στελεχη  του  που  εχουν  υποχρεωση
ασφαλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημενοι στην Ελλαδα οικονομικοι φορεις υποβαλλουν
αποδεικτικο  ασφαλιστικης  ενημεροτητας  (κυριας  και  επικουρικης  ασφαλισης)  για  το  προσωπικο
τους με σχεση εξαρτημενης εργασιας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμενους – μελη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το
λοιπο προσωπικο Δεν αποτελουν αποδειξη ενημεροτητας της προσφερουσας εταιριας, αποδεικτικα
ασφαλιστικης ενημεροτητας  των φυσικων προσωπων που στελεχωνουν το πτυχιο της εταιριας ως
εταιροι.  Οι  αλλοδαποι  προσφεροντες (φυσικα και  νομικα προσωπα),  που δεν υποβαλουν τα ανω
αποδεικτικα, υποβαλλουν υπευθυνη δηλωση περι του οτι δεν απασχολουν προσωπικο, για το οποιο
υπαρχει υποχρεωση ασφαλισης σε ημεδαπους ασφαλιστικους οργανισμους.  Αν απασχολουν τετοιο
προσωπικο, πρεπει να υποβαλλουν σχετικο αποδεικτικο ασφαλιστικης ενημεροτητας.

-  υπευθυνη  δηλωση του προσφεροντος οτι  δεν  εχει  εκδοθει  δικαστικη  η διοικητικη  αποφαση με
τελεσιδικη και δεσμευτικη ισχυ για την αθετηση των υποχρεωσεων του οσον αφορα στην καταβολη
φορων η εισφορων κοινωνικης ασφαλισης. 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικο απο τη Διευθυνση Προγραμματισμου
και Συντονισμου της Επιθεωρησης Εργασιακων Σχεσεων, που να εχει εκδοθει εως τρεις (3) μηνες πριν
απο την υποβολη του, απο το οποιο να προκυπτουν οι πραξεις επιβολης προστιμου που εχουν εκδοθει
σε βαρος του οικονομικου φορεα σε χρονικο διαστημα δυο (2) ετων πριν απο την ημερομηνια ληξης
της προθεσμιας υποβολης προσφορας. 

Μεχρι να καταστει εφικτη η εκδοση του ανωτερω πιστοποιητικου, υποβαλλεται υπευθυνη δηλωση
του οικονομικου φορεα, χωρις να απαιτειται επισημη δηλωση του ΣΕΠΕ σχετικα με την εκδοση του
πιστοποιητικου.

(γ)  για  την  παράγραφο  Α.4(β)  του άρθρου  22: πιστοποιητικο  που εκδιδεται  απο  την αρμοδια
δικαστικη η διοικητικη αρχη του οικειου κρατους - μελους η χωρας, που να εχει εκδοθει εως τρεις (3)
μηνες πριν απο την υποβολη του. Για τους οικονομικους φορεις που ειναι εγκαταστημενοι η εκτελουν
εργα  στην  Ελλαδα  το  πιστοποιητικο  οτι  δεν  τελουν υπο  πτωχευση,  ,  πτωχευτικο  συμβιβασμο,
αναγκαστικη  διαχειριση,  δεν  εχουν  υπαχθει  σε  διαδικασια  εξυγιανσης  εκδιδεται  απο  το  αρμοδιο
πρωτοδικειο της εδρας του οικονομικου φορεα. Το πιστοποιητικο  οτι το νομικο προσωπο δεν εχει
τεθει υπο εκκαθαριση με δικαστικη αποφαση εκδιδεται απο το οικειο Πρωτοδικειο της εδρας του
οικονομικου φορεα, το δε πιστοποιητικο οτι δεν εχει τεθει υπο εκκαθαριση με αποφαση των εταιρων
εκδιδεται απο το Γ.Ε.Μ.Η.,  συμφωνα με τις κειμενες διαταξεις, ως καθε φορα ισχυουν.  Ειδικα η μη
αναστολη των επιχειρηματικων δραστηριοτητων του οικονομικου φορεα, για τους εγκατεστημενους
στην  Ελλαδα  οικονομικους  φορεις,  αποδεικνυεται  μεσω  της  ηλεκτρονικης  πλατφορμας  της
Ανεξαρτητης Αρχης Δημοσιων Εσοδων. 

(δ) Αν το κρατος-μελος η χωρα δεν εκδιδει τα υπο των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικα η οπου
τα πιστοποιητικα αυτα δεν καλυπτουν ολες τις περιπτωσεις υπο  1 και 2 και 4 (β) του αρθρου 22 Α.,
το εγγραφο η το πιστοποιητικο μπορει να αντικαθισταται απο ενορκη βεβαιωση η, στα κρατη - μελη
η στις χωρες οπου δεν προβλεπεται ενορκη βεβαιωση, απο υπευθυνη δηλωση του ενδιαφερομενου
ενωπιον αρμοδιας δικαστικης η διοικητικης αρχης, συμβολαιογραφου η αρμοδιου επαγγελματικου η
εμπορικου  οργανισμου  του  κρατους  μελους  η  της  χωρας  καταγωγης  η  της  χωρας  οπου  ειναι
εγκατεστημενος ο οικονομικος φορεας. 
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Στην περιπτωση αυτη οι αρμοδιες δημοσιες αρχες παρεχουν επισημη δηλωση στην οποια αναφερεται
οτι δεν εκδιδονται τα εγγραφα η τα πιστοποιητικα της παρουσας παραγραφου η οτι τα εγγραφα η τα
πιστοποιητικα αυτα δεν καλυπτουν ολες τις περιπτωσεις που αναφερονται στα υπο 1 και 2 και 4 (β)
του αρθρου 22 Α της παρουσας.

Οι επισημες δηλωσεις καθιστανται διαθεσιμες μεσω του επιγραμμικου αποθετηριου πιστοποιητικων
(e-Certis) του αρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Αν διαπιστωθει με οποιονδηποτε τροπο οτι, στην εν λογω χωρα εκδιδονται τα υποψη πιστοποιητικα,
η προσφορα του διαγωνιζομενου απορριπτεται. 

(ε) Για τις λοιπες περιπτωσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, υποβαλλεται υπευθυνη δηλωση
του προσφεροντος οτι δεν συντρεχουν στο προσωπο του οι οριζομενοι λογοι αποκλεισμου. 

Ειδικα  για  την  περίπτωση  θ  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  22,  για  τις  εργοληπτικες
επιχειρησεις που ειναι εγγεγραμμενες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβαλλονται πιστοποιητικα χορηγουμενα απο τα
αρμοδια  επιμελητηρια  και  φορεις  (ΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ)  απο  τα  οποια  αποδεικνυεται  οτι  τα
προσωπα με βεβαιωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχωνουν την εργοληπτικη επιχειρηση, δεν εχουν διαπραξει
σοβαρο επαγγελματικο παραπτωμα.

(  ζ  ) Δικαιολογητικα     της παρ. Α.5 του Άρθρου 22  

Για την αποδειξη της μη συνδρομης του λογου αποκλεισμου της παραγραφου Α.5 του αρθρου 22
υποβαλλονται, εφοσον ο προσωρινος αναδοχος ειναι ανωνυμη εταιρια: 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρουνται της υποχρεωσης αυτης οι εταιρειες
που ειναι εισηγμενες στο Χρηματιστηριο της χωρας εγκαταστασης τους και υποβαλλουν περι τουτου
υπευθυνη δηλωση του νομιμου εκπροσωπου τους]. 
-  Πιστοποιητικο αρμοδιας αρχης του κρατους της εδρας, απο το οποιο να προκυπτει οτι οι μετοχες
ειναι ονομαστικεςπου να εχει εκδοθει εως τριαντα (30) εργασιμες ημερες πριν απο την υποβολη του.
- Αναλυτικη κατασταση με τα στοιχεια των μετοχων της εταιρειας και τον αριθμο των μετοχων καθε
μετοχου  (μετοχολογιο),  οπως  τα  στοιχεια  αυτα  ειναι  καταχωρημενα  στο  βιβλιο  μετοχων  της
εταιρειας, το πολυ τριαντα εργασιμες ημερες πριν απο την ημερα υποβολης της προσφορας. 
Ειδικοτερα:

α)  Οι  επιχειρήσεις  που είναι  εγγεγραμμένες  στο  Μ.Ε.ΕΠ.,  προσκομιζουν  μονο  την  αναλυτικη
κατασταση με τα στοιχεια των μετοχων της εταιρειας και τον αριθμο των μετοχων καθε μετοχου
(μετοχολογιο), οπως τα στοιχεια αυτα ειναι καταχωρημενα στο βιβλιο μετοχων της εταιρειας, το πολυ
τριαντα (30) εργασιμες ημερες πριν απο την ημερα υποβολης της προσφορας καθως η απαιτηση για
την  υποβολη  του  πιστοποιητικου  απο  το  οποιο  να  προκυπτει  οτι  οι  μετοχες  ειναι  ονομαστικες,
καλυπτεται συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 23.9 της παρουσας.

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες,  εφοσον εχουν κατα το δικαιο της εδρας τους ονομαστικες
μετοχες, προσκομιζουν :

αα)  Πιστοποιητικο αρμοδιας αρχης του κρατους της εδρας,  απο το οποιο να προκυπτει οτι οι
μετοχες ειναι ονομαστικες, 

ββ) Αναλυτικη κατασταση μετοχων, με αριθμο των μετοχων του καθε μετοχου, οπως τα στοιχεια
αυτα ειναι καταχωρημενα στο βιβλιο μετοχων της εταιρειας με ημερομηνια το πολυ 30 εργασιμες
ημερες πριν την υποβολη της προσφορας. 

γγ)  Καθε  αλλο  στοιχειο  απο  το  οποιο  να  προκυπτει  η  ονομαστικοποιηση  μεχρι  φυσικου
προσωπου των μετοχων, που εχει συντελεστει τις τελευταιες 30 (τριαντα) εργασιμες ημερες πριν την
υποβολη της προσφορας.

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν εχουν κατα το δικαιο της χωρας στην οποια εχουν την εδρα
τους ονομαστικες μετοχες, υποβαλλουν : 

αα) Βεβαιωση περι μη υποχρεωσης ονομαστικοποιησης των μετοχων απο αρμοδια αρχη, εφοσον
υπαρχει σχετικη προβλεψη, διαφορετικα προσκομιζεται υπευθυνη δηλωση του διαγωνιζομενου.
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ββ) Έγκυρη και ενημερωμενη κατασταση μετοχων που κατεχουν τουλαχιστον 1% των μετοχων.

γγ)  Αν δεν τηρειται  τετοια κατασταση,  προσκομιζεται  σχετικη κατασταση μετοχων (με 1%),
συμφωνα με την τελευταια Γενικη Συνελευση, αν οι μετοχοι αυτοι ειναι γνωστοι στην εταιρεια.

δδ) Αν δεν προσκομισθει κατασταση κατα τα ανωτερω, η εταιρεια αιτιολογει τους λογους που οι
μετοχοι αυτοι δεν της ειναι γνωστοι. Η αναθετουσα αρχη δεν υπεισερχεται στην κριση της ως ανω
αιτιολογιας.  Δυναται ωστοσο να αποδειξει  τη δυνατοτητα υποβολης της καταστασης μετοχων και
μονο στην περιπτωση αυτη η εταιρεια αποκλειεται απο την παρουσα διαδικασια.

Περαιτερω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβαλλεται η υπευθυνη δηλωση της κοινης αποφασης
των  Υπουργων  Αναπτυξης  και  Επικρατειας  20977/23-8-2007  (Β’  1673)  «Δικαιολογητικά  για  την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».

(ζ)  Για  την  περιπτωση  του  αρθρου  22.Α.8.  της  παρουσας  διακηρυξης,  υπευθυνη  δηλωση  του
προσφεροντος οτι δεν εχει εκδοθει σε βαρος του αποφαση αποκλεισμου, συμφωνα με το αρθρο 74
του ν. 4412/2016.

(η)  Για  την  περιπτωση  του  αρθρου  22.Α.9.  της  παρουσας  διακηρυξης,  υπευθυνη  δηλωση  του
προσφεροντος οτι δεν εχει εκδοθει σε βαρος του αποφαση αποκλεισμου, συμφωνα με το αρθρο 74
του ν. 4412/2016.

23.4.  Δικαιολογητικά  απόδειξης  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β

(α)  Όσον  αφορα  την  καταλληλοτητα  για  την  ασκηση  της  επαγγελματικης  δραστηριοτητας,  οι
προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι στην Ελλαδα υποβαλλουν βεβαιωση εγγραφης στο Μ.Ε.ΕΠ.
στις κατηγοριες:
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ στην 1η τάξη και άνω και
- ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ στην Α1 τάξη και άνω.

(β)  Οι  προσφεροντες  που  ειναι  εγκατεστημενοι  σε  λοιπα  κρατη  μελη  της  Ευρωπαϊκης  Ένωσης
προσκομιζουν  τις  δηλωσεις  και  πιστοποιητικα  που  περιγραφονται  στο  Παραρτημα  XI  του
Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι σε κρατος μελος του Ευρωπαϊκου Οικονομικου Χωρου
(Ε.Ο.Χ) η σε τριτες χωρες που εχουν υπογραψει και κυρωσει τη ΣΔΣ, στο βαθμο που η υπο αναθεση
δημοσια συμβαση καλυπτεται  απο τα Παραρτηματα 1,  2,  4  και  5 και  τις  γενικες  σημειωσεις  του
σχετικου  με  την  Ένωση  Προσαρτηματος  I  της  ως  ανω  Συμφωνιας,  η  σε  τριτες  χωρες  που  δεν
εμπιπτουν στην προηγουμενη  περιπτωση και εχουν συναψει διμερεις η πολυμερεις συμφωνιες με την
Ένωση  σε  θεματα  διαδικασιων  αναθεσης  δημοσιων  συμβασεων,   προσκομιζουν  πιστοποιητικο
αντιστοιχου  επαγγελματικου  η  εμπορικου  μητρωου.  Στην  περιπτωση  που χωρα  δεν  τηρει  τετοιο
μητρωο,  το εγγραφο η το πιστοποιητικο μπορει να αντικαθισταται  απο ενορκη βεβαιωση η,  στα
κρατη -  μελη η  στις  χωρες  οπου δεν  προβλεπεται  ενορκη  βεβαιωση,  απο  υπευθυνη  δηλωση του
ενδιαφερομενου ενωπιον αρμοδιας δικαστικης η διοικητικης αρχης,  συμβολαιογραφου η αρμοδιου
επαγγελματικου  η  εμπορικου  οργανισμου  της  χωρας  καταγωγης  η  της  χωρας  οπου  ειναι
εγκατεστημενος  ο  οικονομικος  φορεας  οτι  δεν  τηρειται  τετοιο  μητρωο  και  οτι  ασκει  τη
δραστηριοτητα του αρθρου 21 της παρουσας.

Τα ως ανω δικαιολογητικα υπο α), β) και γ) γινονται αποδεκτα, εφοσον εχουν εκδοθει εως τριαντα
(30) εργασιμες ημερες πριν απο την υποβολη τους, εκτος αν συμφωνα με τις ειδικοτερες διαταξεις
αυτων φερουν συγκεκριμενο χρονο ισχυος. 

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ

Η οικονομικη και χρηματοοικονομικη επαρκεια των οικονομικων φορεων αποδεικνυεται: 
(α) για τις εγγεγραμμενες εργοληπτικες επιχειρησεις στο Μ.Ε.ΕΠ:
 ειτε απο τη βεβαιωση εγγραφης στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποια αποτελει τεκμηριο των πληροφοριων που

περιεχει 
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 ειτε,  στην περιπτωση που οι  απαιτησεις  του αρθρου 22.Γ δεν καλυπτονται  απο τη βεβαιωση
εγγραφης, με την υποβολη ενος η περισσοτερων απο τα αποδεικτικα μεσα που προβλεπονται στο
Μερος Ι του Παραρτηματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα μεσα για τα κριτηρια επιλογης) του Προσαρτηματος
Α του ν. 4412/2016. 

Συγκεκριμενα, επειδη οι απαιτησεις του αρθρου 22.Γ δεν καλυπτονται απο τη βεβαιωση εγγραφης, η
οικονομικη και χρηματοοικονομικη επαρκεια του οικονομικου φορεα αποδεικνυεται:

- με ετησιο γενικο κυκλο εργασιων ειτε για το ετος 2019 ειτε για το ετος 2020. Για το ετος 2019,
αποδεικτικα  μεσα  αποτελουν  οι  δημοσιευμενες  οικονομικες  καταστασεις  η  Ε3  της  φορολογικης
δηλωσης  η  αποσπασμα  οικονομικων  καταστασεων.  Για  το  οικονομικο  ετος  2020,  μπορει  να
κατατεθει ειτε ισοζυγιο ειτε περιοδικες δηλωσεις Φ.Π.Α.

Ειδικα,  για  την  αποδειξη  της  απαιτησης  της  μη  υπερβασης  των ανωτατων  επιτρεπτων  οριων
ανεκτελεστου υπολοιπου εργολαβικων συμβασεων:
 με την υποβολη ενημεροτητας πτυχιου εν ισχυ η
 με την υποβολη υπευθυνης δηλωσης του προσωρινου αναδοχου, συνοδευομενης απο πινακα ολων

των  υπο  εκτελεση  εργων  (ειτε  ως  μεμονωμενος  αναδοχος  ειτε  στο  πλαισιο  κοινοπραξιας  η
υπεργολαβιας) και αναφορα για το ανεκτελεστο υπολοιπο ανα εργο και το συνολικο ανεκτελεστο,
για  τις  εργοληπτικες  επιχειρησεις  που  δεν  διαθετουν  ενημεροτητα  πτυχιου  κατα  τις  κειμενες
διαταξεις 

(β)  Οι  αλλοδαποι  οικονομικοι  φορεις  που  ειναι  εγγεγραμμενοι  σε επίσημους  καταλόγους η
διαθετουν πιστοποιητικο απο οργανισμους πιστοποιησης που συμμορφωνονται  με τα ευρωπαϊκα
προτυπα  πιστοποιησης,  κατα  την  εννοια  του  Παραρτηματος  VII  του  Προσαρτηματος  Α΄  του  ν.
4412/2016, μπορουν να προσκομιζουν στις αναθετουσες αρχες πιστοποιητικο εγγραφης, εκδιδομενο
απο την αρμοδια αρχη η το πιστοποιητικο που εκδιδεται απο τον αρμοδιο οργανισμο πιστοποιησης,
κατα τα οριζομενα στο αρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραγραφο 9 του παροντος αρθρου.

(γ)  Οι  αλλοδαποι  οικονομικοι  φορεις  που  δεν  ειναι  εγγεγραμμενοι  σε  επισημους  καταλογους  η
διαθετουν  πιστοποιητικο  απο  οργανισμους  πιστοποιησης  κατα  τα  ανωτερω,  υποβαλλουν  ως
δικαιολογητικα  ενα η περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα που προβλεπονται στο Μερος Ι  του
Παραρτηματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 
Η τεχνικη και επαγγελματικη ικανοτητα των οικονομικων φορεων αποδεικνυεται: 
(α) για τις εγγεγραμμενες εργοληπτικες επιχειρησεις στο Μ.Ε.ΕΠ.
 ειτε απο τη βεβαιωση εγγραφης στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποια αποτελει τεκμηριο των πληροφοριων που

περιεχει 
 ειτε, στην  περιπτωση  που  οι  απαιτησεις  του  αρθρου  22.Δ  δεν  καλυπτονται   απο  τη

βεβαιωση εγγραφης, με την υποβολη ενος η περισσοτερων απο τα αποδεικτικα μεσα που
προβλεπονται στο Μερος ΙΙ του Παραρτηματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα μεσα για τα κριτηρια
επιλογης) του Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016 αναλογα με την τιθεμενη στο αρθρο 22.Δ
απαιτηση.

Σε καθε περιπτωση, η βεβαιωση εγγραφης μπορει να υποβαλλεται για την αποδειξη μονο ορισμενων
απαιτησεων τεχνικης και επαγγελματικης ικανοτητας του αρθρου 22.Δ,  ενω για την αποδειξη των
λοιπων απαιτησεων μπορουν να προσκομιζονται  ενα η περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα που
προβλεπονται στο Μερος ΙΙ του Παραρτηματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
(β)  Οι  αλλοδαποι  οικονομικοι  φορεις  που ειναι  εγγεγραμμενοι  σε  επίσημους  καταλόγους η
διαθετουν  πιστοποιητικο  απο  οργανισμους  πιστοποιησης  που  συμμορφωνονται  με  τα
ευρωπαϊκα προτυπα πιστοποιησης, κατα την εννοια του Παραρτηματος VII του Προσαρτηματος
Α΄  του  ν.  4412/2016,  μπορουν  να  προσκομιζουν  στις  αναθετουσες  αρχες  πιστοποιητικο
εγγραφης εκδιδομενο απο την αρμοδια αρχη η το πιστοποιητικο που εκδιδεται απο τον αρμοδιο
οργανισμο πιστοποιησης, κατα τα οριζομενα στο αρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραγραφο 9
του παροντος αρθρου.
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(γ)  Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεις  που δεν ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημους καταλογους η
διαθετουν  πιστοποιητικο  απο  οργανισμους  πιστοποιησης  κατα  τα  ανωτερω, υποβαλλουν ως
δικαιολογητικα ενα η περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα που προβλεπονται στο Μερος ΙΙ του
Παραρτηματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 
(δ) Οι οικονομικοι φορεις θα πρεπει ειτε μεμονωμενα, ειτε μονο ενα μελος της ενωσης η κοινοπραξιας
να προσκομισουν σε ισχυ, εντος δεκαπεντε (15) ημερων απο την υπογραφη της συμβασης: 
1)  Για την περ.  1.α του αρθρου 22.Δ  Το αποδεικτικο εγγραφης της επιχειρησης στο Ηλεκτρονικο
Μητρωο Αποβλητων (ΗΜΑ) του ΥΠΕΚΑ.
2)  Για την περ. 1.β την συμβαση με  την  Μοναδα Επεξεργασιας και Ανακυκλωσης εντος του Νομου
Αττικης για την μεταφορα και απορριψη μη επικινδυνων στερεων αποβλητων.
4) Για την περ. 1.γ του αρθρου 22.Δ οι οικονομικοι φορεις προσκομιζουν ασφαλιστηριο συμβολαιο
κατα παντος κινδυνου εργολαβου, για το δημοπρατουμενο εργο.
5) Για την περ. 1.δ του αρθρου 22.Δ οι οικονομικοι φορεις θα προσκομιζουν εξοφλημενα τιμολογια
αγορας των ικριωματων η συμβαση ενοικιασης τους.
Σε περιπτωση που οι οικονομικοι φορεις χρησιμοποιησουν υπεργολαβο   για τις περιπτωσεις (α) και  
(β)  θα  πρεπει  να  προσκομισουν    τα  αντιστοιχα  δικαιολογητικα  του   υπεργολαβο  υ   τα  οποια  θα  
βρισκονται  σε  ισχυ  καθως  και  Υπευθυνες  Δηλωσεις οπου θα  δηλωσουν  τοσο  οι  ιδιοι  οσο  και  ο
υπεργολαβος  οτι  θα  συνεργαστουν  μεταξυ  τους,  υπογραφοντας  ιδιωτικο  υπεργολαβικο
συμφωνητικο.
ε) Για τη βεβαιωση του αρθρου 22.Δ.2, οι οικονομικοι φορεις θα προσκομιζουν την σχετικη βεβαιωση
που ελαβαν οταν προσηλθαν στην τεχνικη υπηρεσια οπου δηλωσαν υπευθυνα οτι επισκεφτηκαν την
περιοχη υλοποιησης του δημοπρατουμενου εργου, οτι ελαβαν πληρη γνωση ολων των γενικων και το-
πικων συνθηκων εκτελεσης του εργου και οτι τις αποδεχτηκαν ανεπιφυλακτα.

23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε

Απαιτουνται δικαιολογητικα για την αποδειξη εφαρμογης: 
α) του συστηματος διαχειρισης ποιοτητας ανταποκρινομενο στις απαιτησεις του ISO 9001:2015, 
β) του συστηματος διαχειρισης υγιεινης και ασφαλειας στην εργασια ανταποκρινομενο στις 
απαιτησεις του OHSAS 18001:2007 και 
γ) του συστηματος περιβαλλοντικης διαχειρισης ανταποκρινομενο στις απαιτησεις του ISO 
14001:2015, 
η αλλων ισοδυναμων αυτων, ειτε μεμονωμενα, ειτε ως μελος ενωσης η κοινοπραξιας με πεδια 
εφαρμογης στην κατασκευη και συντηρηση οικοδομικων και ηλεκτρομηχανολογικων εργων. 

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε  περιπτωση  νομικου  προσωπου,  υποβαλλονται  ηλεκτρονικα,  στον  φακελο  “Δικαιολογητικα
Προσωρινου Αναδοχου, τα νομιμοποιητικα εγγραφα απο τα οποια προκυπτει η εξουσια υπογραφης
του νομιμου εκπροσωπου και τα οποια πρεπει να εχουν εκδοθει εως τριαντα (30) εργασιμες ημερες
πριν  απο  την  υποβολη  τους,  εκτος  αν  συμφωνα  με  τις  ειδικοτερες  διαταξεις  αυτων  φερουν
συγκεκριμενο χρονο ισχυος.
Εαν ο προσφερων ειναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συστασης,
2.  Αντιγραφο του ισχυοντος καταστατικου με το ΦΕΚ στο οποιο εχουν δημοσιευτει ολες οι μεχρι
σημερα τροποποιησεις αυτου η επικυρωμενο αντιγραφο κωδικοποιημενου καταστατικου (εφοσον
υπαρχει)
3. ΦΕΚ στο οποιο εχει δημοσιευτει το πρακτικο ΔΣ εκπροσωπησης του νομικου προσωπου,
4.  Πρακτικο  Δ.Σ  περι  εγκρισης  συμμετοχης  στο  διαγωνισμο,  στο  οποιο  μπορει  να  περιεχεται  και
εξουσιοδοτηση  (εφοσον  αυτο  προβλεπεται  απο  το  καταστατικο  του  υποψηφιου  αναδοχου)  για
υπογραφη και υποβολη προσφορας σε περιπτωση που δεν υπογραφει ο ιδιος ο νομιμος εκπροσωπος
του  φορεα  την  προσφορα  και  τα  λοιπα  απαιτουμενα  εγγραφα  του  διαγωνισμου  και  οριζεται
συγκεκριμενο ατομο,
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5. Πιστοποιητικο αρμοδιας δικαστικης η διοικητικης αρχης περι τροποποιησεων του καταστατικου /
μη λυσης της εταιρειας.
Εαν ο προσφερων ειναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1.  Αντιγραφο  του  καταστατικου,  με  ολα  τα  μεχρι  σημερα  τροποποιητικα,  η  φωτοαντιγραφο
επικυρωμενου, απο δικηγορο, κωδικοποιημενου καταστατικου, εφοσον υπαρχει.
2.  Πιστοποιητικα  αρμοδιας  δικαστικης  η  διοικητικης  αρχης  περι  των  τροποποιησεων  του
καταστατικου.
Σε περιπτωση εγκαταστασης τους στην αλλοδαπη, τα δικαιολογητικα συστασης τους εκδιδονται με
βαση την ισχυουσα νομοθεσια της χωρας που ειναι εγκατεστημενα, απο την οποια και εκδιδεται το
σχετικο πιστοποιητικο.

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

(α)  Οι  οικονομικοι  φορεις  που  ειναι  εγγεγραμμενοι  σε  επισημους  καταλογους  η  διαθετουν
πιστοποιηση απο οργανισμους πιστοποιησης που συμμορφωνονται με τα ευρωπαϊκα προτυπα
πιστοποιησης, κατα την εννοια του Παραρτηματος VII του Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016,
μπορουν να  υποβαλλουν  στις αναθετουσες αρχες πιστοποιητικο εγγραφης εκδιδομενο απο την
αρμοδια αρχη η το πιστοποιητικο που εκδιδεται απο τον αρμοδιο οργανισμο πιστοποιησης.
Στα πιστοποιητικα αυτα αναφερονται τα δικαιολογητικα βασει των οποιων εγινε η εγγραφη των
εν λογω οικονομικων φορεων στον επισημο καταλογο η η πιστοποιηση και η καταταξη στον εν
λογω καταλογο.
Η πιστοποιουμενη εγγραφη στους επισημους καταλογους απο τους αρμοδιους οργανισμους η το
πιστοποιητικο,  που  εκδιδεται  απο  τον  οργανισμο  πιστοποιησης,  συνιστα  τεκμηριο
καταλληλοτητας οσον αφορα τις απαιτησεις ποιοτικης επιλογης, τις οποιες καλυπτει ο επισημος
καταλογος η το πιστοποιητικο.
Οι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημους καταλογους απαλλασσονται απο
την υποχρεωση υποβολης των δικαιολογητικων που αναφερονται στο πιστοποιητικο εγγραφης
τους. 

(β)  Οι  οικονομικοι  φορεις  που  ειναι  εγγεγραμμενοι στο  Μ.Ε.ΕΠ.  εφοσον  υποβαλλουν
«Ενημεροτητα  Πτυχιου» εν  ισχυ,  απαλλασσονται  απο  την  υποχρεωση  υποβολης  των
δικαιολογητικων:
-  αποσπασμα  ποινικου  μητρωου  του  αρθρου  23.3.(α)  της  παρουσας  για  τον  Προεδρο  και
Διευθυνοντα Συμβουλο εργοληπτικης επιχειρησης.  Για τα λοιπα μελη του Δ.Σ της εταιρειας, θα
πρεπει να υποβληθει αυτοτελως αποσπασμα ποινικου μητρωου, καθοσον τα προσωπα αυτα δεν
καλυπτονται απο την Ενημεροτητα Πτυχιου. 
- φορολογικη και ασφαλιστικη ενημεροτητα του αρθρου 23.3.(β) της παρουσας.
- τα πιστοποιητικα απο το αρμοδιο Πρωτοδικειο και το ΓΕΜΗ του αρθρου 23.3.(γ) της παρουσας
υπο την προϋποθεση ομως οτι καλυπτονται πληρως (ολες οι προβλεπομενες περιπτωσεις) απο
την Ενημεροτητα Πτυχιου.
- το πιστοποιητικο απο το αρμοδιο επιμελητηριο οσον αφορα το λογο αποκλεισμου του αρθρου
22. Α.4. (θ).
- τα  αποδεικτικα εγγραφα νομιμοποιησης της εργοληπτικης επιχειρησης.

Σε περιπτωση που καποιο απο τα ανωτερω δικαιολογητικα εχει ληξει, προσκομιζεται το σχετικο
δικαιολογητικο εν ισχυ. Εφοσον στην Ενημεροτητα Πτυχιου δεν αναφερεται ρητα οτι τα στελεχη
του πτυχιου του προσφεροντα ειναι ασφαλιστικως ενημερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφερων
προσκομιζει  επιπλεον  της  Ενημεροτητας  Πτυχιου,  ασφαλιστικη  ενημεροτητα  για  τα  στελεχη
αυτα. 

23.10.  Δικαιολογητικά  για  την  απόδειξη  της  στήριξης  σε  ικανότητες  άλλων  φορέων
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ

Στην περιπτωση που οικονομικος φορεας επιθυμει να στηριχθει στις ικανοτητες αλλων φορεων,
η  αποδειξη  οτι  θα  εχει  στη  διαθεση  του  τους  αναγκαιους  πορους,  γινεται  με  την  υποβολη
σχετικου συμφωνητικου των φορεων αυτων για τον σκοπο αυτο.
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Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

24.1 Η  προσφορα  των  διαγωνιζομενων  περιλαμβανει  τους  ακολουθους  ηλεκτρονικους
υποφακελους:
(α) υποφακελο με την ενδειξη «Δικαιολογητικα Συμμετοχης»
(β) υποφακελο με την ενδειξη «Οικονομικη Προσφορα»
συμφωνα με τα κατωτερω:

24.2 Ο ηλεκτρονικος υποφακελος «Δικαιολογητικα Συμμετοχης» πρεπει, επι ποινη αποκλεισμου,
να περιεχει τα ακολουθα:
α) το Τυποποιημενο Έντυπο Υπευθυνης Δηλωσης ( ΤΕΥΔ )

β) την εγγυηση συμμετοχης, του αρθρου 15 της παρουσας.

γ) τα πιστοποιητικα απο αναγνωρισμενους απο το ΕΣΥΔ Φορεις Πιστοποιησης που αναφερονται 
στο αρθρο 23.7 της παρουσας. 

δ) την σχετικη βεβαιωση επισκεψης που ελαβαν απο την Τεχνικη Υπηρεσια συμφωνα με το 
αρθρο 23.6.ε.

24.3 Ο ηλεκτρονικος υποφακελος «Οικονομικη Προσφορα» περιεχει το ψηφιακα υπογεγραμμενο
αρχειο pdf, το οποιο παραγεται απο το υποσυστημα, αφου συμπληρωθουν καταλληλως οι σχετικες
φορμες.  

24.4  Στην  περιπτωση  που  με  την  προσφορα  υποβαλλονται  ιδιωτικα  εγγραφα,  αυτα  γινονται
αποδεκτα ειτε κατα τα προβλεπομενα στις  διαταξεις  του  Ν.  4250/2014 (Α’  94) ειτε  και  σε απλη
φωτοτυπια, εφοσον συνυποβαλλεται υπευθυνη δηλωση, στην οποια βεβαιωνεται η ακριβεια τους και
η  οποια  φερει  υπογραφη  μετα  την  εναρξη  της  διαδικασιας  συναψης  συμβασης  (ητοι  μετα  την
ημερομηνια αναρτησης της προκηρυξης της συμβασης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία

25.1. Ο προσφερων οικονομικος φορεας αναφερει στην προσφορα του το τμημα της συμβασης που
προτιθεται να αναθεσει υπο μορφη υπεργολαβιας σε τριτους,  καθως και τους υπεργολαβους που
προτεινει.

25.2. Η τηρηση των υποχρεωσεων της παρ. 2 του αρθρου 18 του ν 4412/2016 απο υπεργολαβους δεν
αιρει την ευθυνη του κυριου αναδοχου.

25.3 Η αναθετουσα αρχη:
α)  επαληθευει υποχρεωτικα τη συνδρομη των λογων αποκλεισμου του αρθρου 22 Α της παρουσας
για τους υπεργολαβους και οτι διαθετουν τα αντιστοιχα προσοντα για την εκτελεση του εργου που
αναλαμβανουν συμφωνα με το αρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημενο Έντυπο Υπευθυνης
Δηλωσης (ΤΕΥΔ).

β) απαιτει υποχρεωτικα απο τον οικονομικο φορεα να αντικαταστησει εναν υπεργολαβο, οταν απο
την ως ανω επαληθευση προκυπτει οτι συντρεχουν λογοι αποκλεισμου του και οτι δεν καλυπτει τα
αντιστοιχα προσοντα για την εκτελεση του εργου που αναλαμβανει συμφωνα με το αρθρο 165 του ν.
4412/2016.

32
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Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Η  εγκριση  κατασκευης  του  δημοπρατουμενου  εργου,  αποφασιστηκε  με  την  αριθμ.
359/2019 Αποφαση του Δημοτικου Συμβουλιου.

26.2 Ο  Κυριος  του  Έργου  μπορει  να  εγκαταστησει  για  το  εργο  αυτο  Τεχνικο  Συμβουλο. 

Ο Αναδοχος  του  εργου,  εχει  την  υποχρεωση να διευκολυνει  τις  δραστηριοτητες  του  Τεχνικου
Συμβουλου, που πηγαζουν απο τη συμβατικη σχεση της Υπηρεσιας με αυτον.

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
(Τόπος – Ημερομηνία)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΣΙΝΑ ΚΛΕΑΝΘΗ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμο πρωτ. 321/2020 αποφαση
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

                                                                                    Αριθ. Μελέτης: 33/2020

ΕΡΓΟ: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ:  ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

CPV: 45214200-2

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

ΓΗΜΟ ΜΔΣΑΜΟΡΦΩΗ 
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

 
 

Έργο: Δνεργειακή Αναβάθμιζη Κηιρίοσ 1οσ Γενικού Λσκείοσ Μεηαμόρθωζης 
 

Προϋπολογιζμός έργοσ: 604.551,22€  

 
Σετνική Περιγραθή Οικοδομικών Δργαζιών 

 

 

 

 

 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2020 
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ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ  

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΘ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παροφςα Τεχνικι Ρεριγραφι αφορά ςτθν ενεργειακι αναβάκμιςθ του κελφφουσ του κτιρίου 

του 1ου Γενικοφ Λυκείου Μεταμόρφωςησ, επί τησ οδοφ Ι. Ράλλη 6, Μεταμόρφωςη. Οι 

δράςεισ αφοροφν, ςε γενικζσ γραμμζσ, ςτθν αντικατάςταςθ κουφωμάτων, ςτθν εξωτερικι 

κερμομόνωςθ τθσ τοιχοποιίασ και ςτθ κερμοχγρομόνωςθ δϊματοσ. 

2. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ  

Για όλεσ τισ κατθγορίεσ εργαςιϊν κα εφαρμοςτοφν ι κα λθφκοφν υπϋόψθ, οι ιςχφοντεσ Νόμοι, 

Οδθγίεσ, Ρροεδρικά Διατάγματα, Αποφάςεισ και Εγκφκλιοι, όπωσ: 

 Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 

Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

 Οι ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ για τισ κατθγορίεσ των εργαςιϊν 

 Η λοιπι ιςχφουςα εγχϊρια και κοινοτικι νομοκεςία που αφορά τον τομζα των κτιριακϊν 

ζργων εν γζνει ( Ευρωκϊδικεσ, Κανονιςμόσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), 

οδθγία 2010/31/ΕΕ) 

Ειδικά για τισ οικοδομικζσ εργαςίεσ ιςχφουν τα εξισ: 

 Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-03-06-02-01: Θερμομόνωςθ δωμάτων 

 Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-03-06-02-02: Θερμομόνωςθ εξωτερικϊν τοίχων 

 Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-03-08-03-00: Κουφϊματα αλουμινίου 

 Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-03-07-03-00: Επιςτρϊςεισ με φυςικοφσ λίκουσ 

 Ο Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ (ΦΕΚ 79/Α/9-4-2012) 

 Ο Κτιριοδομικόσ Κανονιςμόσ 

 Ο Κανονιςμόσ Ρυροπροςταςίασ Κτιρίων 

 Ο Κανονιςμόσ Ηχοπροςταςίασ Κτιρίων 

 «Οδθγίεσ Σχεδιαςμοφ για Άτομα με Ειδικζσ Ανάγκεσ» του ΥΡΕΧΩΔΕ 

 Οι Ευρωπαϊκοί Κανονιςμοί και τα Ρρότυπα που ζχουν καταςτεί υποχρεωτικά, κακϊσ και 

οι αντίςτοιχεσ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ 

 Ελλθνικόσ Κανονιςμόσ Ωπλιςμζνου Σκυροδζματοσ 

 Ελλθνικόσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ 
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 Ο Νζοσ Κανονιςμόσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) Υπ. Απόφαςθ με Αρικμ. 

ΔΕΡΕΑ /οικ. 178581/ΦΕΚ 2367/Β’/12-7-2017 

3. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ 

Ζτοσ καταςκευήσ:   1980 

Επιφάνεια:    3.280m2  

Αριθμόσ ορόφων:     2  

Θερμαινόμενη επιφάνεια:  3.241m2  

Κλιματική Ηώνη:   Β 

 
Ακολουκοφν ενδεικτικζσ φωτογραφίεσ του κτιρίου: 
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4. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΚΣΙΡΙΑΚΟΤ ΚΕΛΤΦΟΤ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

Οι Θερμικζσ απϊλειεσ / Ψυκτικό φορτίο του κτιρίου είναι μεγάλεσ (εξωτερικι τοιχοποιία,  

δϊμα και ςτζγθ χωρίσ κερμομόνωςθ, παλαιά κουφϊματα , με μονοφσ υαλοπίνακεσ). Από τα 

μεγζκθ των ενεργειακϊν καταναλϊςεων, εντοπίηονται τα εξισ ¨ευαίςκθτα¨ ςθμεία (από 

ενεργειακι άποψθ), του κτιρίου: 

 

 Το κζλυφοσ του κτιρίου 

 
Οι βελτιϊςεισ ςτο κζλυφοσ του κτιρίου ζχουν ωσ ςκοπό τθν μείωςθ των κερμικϊν απωλειϊν 

κατά τον χειμϊνα και των κερμικϊν κερδϊν κατά το κζροσ. Οι προτεινόμενεσ επεμβάςεισ ςτο 

κζλυφοσ του κτιρίου είναι οι εξισ: 

 Αντικατάςταςη κουφωμάτων 

 Εξωτερική Θερμομόνωςη τοίχων 

 Θερμοχγρομόνωςη δώματοσ 

 

Στόχοσ των προτεινόμενων επεμβάςεων είναι να εξαςφαλιςτοφν ςυνκικεσ κερμικισ άνεςθσ 

ςτον εςωτερικό χϊρο, με ςωςτι ςυμπεριφορά του κτιρίου κατά τθν διάρκεια όλου του 

χρόνου, αλλά προφανϊσ κυρίωσ κατά τθν ςχολικι περίοδο, διαςφαλίηοντασ ταυτόχρονα τθν 

ορκολογικι χριςθ και τθν εξοικονόμθςθ τθσ ενζργειασ. Θα πρζπει λοιπόν κατά τθ χειμερινι 

περίοδο να περιοριςτοφν οι κερμικζσ απϊλειεσ του κτιρίου και να μεγιςτοποιθκοφν τα 

κερμικά θλιακά κζρδθ. Αντίςτοιχα, το καλοκαίρι, κα πρζπει να ελαχιςτοποιθκοφν τα κερμικά 

κζρδθ. 

4.1  ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ 

 

Οι υφιςτάμενοι υαλοπίνακεσ και τα κακισ ποιότθτασ, μθ αεροςτεγι, φκαρμζνα / 

κακοςυντθρθμζνα πλαίςια (ςιδιρου) ζχουν μεγάλο ςυντελεςτι κερμοπερατότθτασ και 

ελλιπζςτατθ ςτεγανότθτα, με αποτζλεςμα τθν μεγάλθ απϊλεια κερμότθτασ των χϊρων. Η 

αντικατάςταςι τουσ με πιςτοποιθμζνα κουφϊματα (αεροςτεγι πλαίςια) και διπλοφσ 

υαλοπίνακεσ χαμθλοφ ςυντελεςτι κερμοπερατότθτασ, αναμζνεται να οδθγιςει ςε ςθμαντικι 

μείωςθ των κερμικϊν απωλειϊν κακϊσ και ςε μείωςθ των απαιτουμζνων ψυκτικϊν φορτίων 

για τθν ψφξθ των κτιρίων κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ. 
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Οι υαλοπίνακεσ καταλαμβάνουν μεγάλο μζροσ του εξωτερικοφ κελφφουσ των κτιρίων. Τα 

πλαίςια αλουμινίου κα είναι πιςτοποιθμζνα κατά ΕΝ14351-1 με μθχανιςμοφσ υψθλισ αντοχισ 

και ακρίβειασ, με κερμοδιακοπι 24mm και ‘‘ενεργειακοφσ’’ υαλοπίνακεσ αποτελοφμενουσ από 

εξωτερικό υαλοπίνακα πάχουσ 5mm με εςωτερικι επίςτρωςθ χαμθλισ εκπομπισ (Low-e), 

ενδιάμεςο κενό πάχουσ 16mm με πλιρωςθ Argon κατά 90% και εςωτερικό υαλοπίνακα 

laminated, πάχουσ 3+3 mm με ενδιάμεςθ μεμβράνθ PVB. Ρροβλζπεται θ τοποκζτθςθ 

ελαςτομεροφσ ελαςτικοφ EPDM για τθ ςφράγιςθ των αρμϊν. Η μείωςθ τθσ ενεργειακισ 

κατανάλωςθσ προκφπτει από τθν μείωςθ των απωλειϊν κερμοπερατότθτασ και τθν μείωςθ 

των απωλειϊν αεριςμοφ (διείςδυςθ αζρα από τισ χαραμάδεσ).  

Ο ςυντελεςτισ κερμοπερατότθτασ του ανοίγματοσ Uw κα είναι Uw≤2,3 W/m2oK, με τον 

αντίςτοιχο ςυντελεςτι κερμοπερατότθτασ των υαλοπινάκων Ug κα είναι Ug≤1,3 W/m2oK. 

Τα νζα κουφϊματα κα είναι ςυρόμενα ι ανοιγόμενα/ανακλινόμενα (κατά περίπτωςθ). 

Τα προϊόντα κα είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 305/2011/ΕΕ για τα 

Δομικά προϊόντα (Construction Products Regulation – CRP) και κα διακζτουν Σιμανςθ CE και 

Διλωςθ Επιδόςεων, ςφμφωνα με τα Ρρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 14351, ΕΛΟΤ ΕΝ 12 211, ΕΛΟΤ ΕΝ 

1027, ΕΛΟΤ ΕΝ 1026, ΕΛΟΤ ΕΝ 12412.02 κλπ. Θα διακζτουν Ριςτοποίθςθ βαφισ βάςει των 

Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν QUALICOAT. Ριςτοποίθςθ CE κα πρζπει να διακζτει και ο 

καταςκευαςτισ – εγκαταςτάτθσ των κουφωμάτων. 

Είναι: 

Πριν τισ παρεμβάςεισ:  

Uw = 6,00 W/m2oK, g = 0,62 

Μετά τισ παρεμβάςεισ:  

Uw = 2,00 W/m2oK, g = 0,48 

 (Μείωςη ςυντελεςτή U κατά 67 % ) 

Ανάλογα με τον προςανατολιςμό των ανοιγμάτων και το μζγεκοσ τθσ επιφανείασ τουσ, 

ςθμαντικότατθ είναι θ μείωςθ των κερμικϊν απωλειϊν και του κερμικοφ κζρδουσ και κατά 

ςυνζπεια του απαιτοφμενου κερμικοφ ι  ψυκτικοφ φορτίου (ςτουσ χϊρουσ που κλιματίηονται). 

 

Πλα τα κουφϊματα κα καταςκευαςτοφν από αλουμίνιο θλεκτροςτατικισ βαφισ. Η 

ολοκλθρωμζνθ καταςκευι ενόσ κουφϊματοσ κα πρζπει να ζχει τθ ςιμανςθ CE και να 

ςυνοδεφεται από τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά των δοκιμϊν που ζχει υποςτεί. Οι διατομζσ του 
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αλουμινίου πρζπει να είναι λείεσ κακαρζσ χωρίσ επιφανειακά και λοιπά ελαττϊματα από τθ 

διζλαςθ.  

 
Ψευτόκαςςεσ: Θα είναι από γαλβανιςμζνο χάλυβα ςφμφωνα με τθ μελζτθ και τισ απαιτιςεισ 

του προμθκευτικοφ οίκου των διατομϊν αλουμινίου, από ςιδθροςωλινα ορκογωνικισ 

διατομισ (ςτράντηα), κατάλλθλων διαςτάςεων και πάχουσ με τισ απαιτοφμενεσ λάμεσ για τθ 

ςτιριξθ τουσ και με όλα τα μικροχλικά αντίςτοιχα. Οι ψευτόκαςςεσ και οι λάμεσ ςτιριξθσ τουσ 

κα είναι γαλβανιςμζνεσ και μετά τθν τοποκζτθςθ τουσ κα κακαρίηονται και κα χρωματίηονται 

με δφο ςτρϊςεισ αντιςκωριακοφ χρωμικοφ ψευδαργφρου. 

 
Εξαρτιματα λειτουργίασ: Πλα τα εξαρτιματα λειτουργίασ, όπωσ πχ μθχανιςμοί περιμετρικισ 

ςτεγανοποίθςθσ και μονισ ι διπλισ ενζργειασ, οι χειρολαβζσ, οι μεντεςζδεσ, οι ςφρτεσ, οι 

κλειδαριζσ (απλζσ ι αςφαλείασ) κλπ κα είναι οι απαιτοφμενεσ από τθ μελζτθ και του 

προμθκευτικοφ οίκου των κουφωμάτων. Πλα τα εξαρτιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ 

ςφνδεςθ των διατομϊν μεταξφ τουσ κα είναι από αλουμίνιο κράματοσ 6005Α F26, ϊςτε να 

αποφεφγονται τοπικά γαλβανικά ςτοιχεία που οδθγοφν ςε καταςτρεπτικζσ διαβρϊςεισ, αλλά 

και για να εξαςφαλίηονται οι κατάλλθλεσ αντοχζσ. Πλα τα εξαρτιματα των κουφωμάτων κα 

υποςτθρίηουν επαρκϊσ τον υαλοπίνακα και τα πλαίςια, τόςο κατά τθ λειτουργία τουσ όςο και 

ςτθν ανοικτι κζςθ, χωρίσ να προκαλοφνται παραμορφϊςεισ ι ηθμιζσ κάτω από το 

κακοριςμζνο φορτίο ανζμου, ι κόρυβοι, όπωσ επίςθσ και κα ικανοποιοφν όλεσ τισ 

απαραίτθτεσ απαιτιςεισ αςφαλείασ. 

 

Στερεϊςεισ: Πλα τα μπουλόνια, βίδεσ και παξιμάδια που κα χρθςιμοποιοφνται για τθ 

ςυναρμολόγθςθ και ςτερζωςθ του κουφϊματοσ κα είναι επαρκοφσ αντοχισ και για το ςκοπό 

που χρθςιμοποιοφνται και κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

 

Τοποκζτθςθ υαλοπινάκων: Πλα τα κουφϊματα κα καταςκευαςτοφν με τζτοιο τρόπο που να 

δζχονται τουσ προβλεπόμενουσ από τθ μελζτθ υαλοπίνακεσ και κα εξαςφαλίηουν το 

απαιτοφμενο ελεφκερο διάκενο προσ αποφυγι κραφςθσ κάτω από τθν επίδραςθ των καιρικϊν 

μεταβολϊν. 

 

Κάκε κοφφωμα ι υαλοπζταςμα τόςο ςτα ςχζδια καταςκευισ όςο και ςτθν καταςκευι του, κα 

φζρει τθν κακοριςμζνθ ςιμανςθ με ζνα ξεχωριςτό αρικμό. 
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Ηλεκτροςτατικι βαφι: Ρροθγείται προετοιμαςία των διατομϊν θ οποία αποτελείται από τον 

επιμελθμζνο κακαριςμό τουσ και το βερνίκωμα των εςωτερικϊν επιφανειϊν των διατομϊν 

(μθ ορατϊν) με βερνίκι αλουμινίου, ςε πάχοσ 6 μικρά. Ακολουκεί θ χθμικι οξείδωςθ, 

θλεκτροςτατικι κάλυψθ των προσ βαφι επιφανειϊν με πολυεςτερικι ποφδρα, φφςιμα, 

πολυμεριςμόσ και ςκλιρυνςθ ςε φοφρνο κερμοκραςίασ 200 οC. Το πάχοσ τθσ επικάλυψθσ με 

ποφδρα κα είναι 100μm ζωσ 120μm. Οι διατομζσ αλουμινίου μετά τθν θλεκτροςτατικι βαφι 

κα παρουςιάηουν απόλυτθ ομοιοχρωμία μεγάλθ αντοχι ςε υγραςία, ςτθν αλμφρα, ςτα 

αλκάλια και ςτον αςβζςτθ. 

 
Ελαςτικά παρεμβφςματα ςτεγάνωςθσ: Τα ελαςτικά παρεμβφςματα και αρμοπλθρωτικά 

λάςτιχα, για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςτεγάνωςθσ, τόςο μεταξφ των διατομϊν αλουμινίου, όςο και 

για τθν προςαρμογι των υαλοπινάκων ςτο κοφφωμα, κα είναι από ειδικισ ποιότθτασ EPDM, 

που αντζχει από -20οC μζχρι +80οC. 

Πλα τα κράματα κα ζχουν το ίδιο φινίριςμα και κα προζρχονται από τον ίδιο εγκεκριμζνο 

προμθκευτι. 

Πλα τα ελατά τμιματα κα ζχουν το κατάλλθλο πάχοσ και αντοχι, όχι μόνο για να 

ςυμμορφϊνονται με τισ καταςκευαςτικζσ απαιτιςεισ, αλλά επίςθσ και για να αποφεφγονται 

κίνδυνοι παραμορφϊςεων ςτισ τελικζσ επιφάνειεσ. Το πάχοσ επίςθσ των ελατϊν τμθμάτων κα 

είναι επαρκζσ για να εξαςφαλίηεται θ απόλυτθ ακαμψία για τα μικθ που κα χρθςιμοποιθκοφν 

ςτθν τελικι εγκατάςταςθ.  

 
Ρροςταςία: Πλεσ οι εκτεκειμζνεσ επιφάνειεσ κα προςτατεφονται με αυτοκόλλθτεσ (αλλά 

εφκολα αφαιροφμενεσ) ταινίεσ προτοφ ξεκινιςουν από το εργοςτάςιο καταςκευισ. Η 

προςκόλλθςθ, θ αντοχι ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ και τισ τριβζσ και θ ελαςτικότθτα τθσ ταινίασ 

κα είναι κατάλλθλεσ για το ςκοπό για τον οποίο κα χρθςιμοποιθκοφν. Οι αυτοκόλλθτεσ ταινίεσ 

κα ζχουν ζντονα διαφορετικό χρϊμα από αυτό τθσ τελικισ επιφάνειασ των κουφωμάτων και 

καταςκευϊν. 

 

Ανοχζσ: Κατά τον ςχεδιαςμό των ςυγκροτθμάτων κουφωμάτων και υαλοπινάκων κακϊσ και 

όλων των εξαρτθμάτων και ςτερεϊςεων, κα λθφκοφν υπόψθ οι ανοχζσ τθσ φζρουςεσ 

καταςκευισ. Τα διάκενα μεταξφ καςςϊν και ψευτοκαςςϊν κα ζχουν πλάτοσ όςο απαιτείται 

για τθν τοποκζτθςθ ςτεγανωτικϊν κορδονζτων.  
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Στεγανοποιιςεισ: Για τθν ςτεγανοποίθςθ των καταςκευϊν κα χρθςιμοποιοφνται αφ’ ενόσ μεν 

πλαςτικά κορδόνια μεταξφ κάςςασ και ψευτοκάςςασ, αφ’ ετζρου ελαςτικά ςυνκετικά 

παρεμβφςματα από NEOPREN που να αντζχουν ςτθ γιρανςθ ςτα ςθμεία επαφισ των κινθτϊν 

τμθμάτων. Τα κρφςταλλα ςτεγανοποιοφνται πάντοτε με ςιλικονοφχεσ μαςτίχεσ και 

τοποκετοφνται με παρεμβφςματα NEOPREN διατομισ Ρ. Πλα τα κενά που δθμιουργοφνται 

μεταξφ ςτοιχείων αλουμινίου και λοιπϊν καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων του κτιρίου ι 

ψευτόκαςςασ και ςτοιχείων καραγιαπιοφ κα γεμίηονται με μαςτίχα ςιλικόνθσ, αφοφ 

προθγοφμενα παρεμβλθκεί αςφαλτικό κορδόνι. 

 
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ηθτιςει από τθν Υπθρεςία πριν τθν καταςκευι των 

κουφωμάτων το ακριβζσ χρϊμα με βάςθ το χρωματολόγιο που κα ζχει προςκομίςει ςε αυτιν. 

Κατά τισ αποκθκεφςεισ ι εναποκζςεισ οι καταςκευζσ δεν κα παρουςιάςουν τθν οποιαδιποτε 

παραμόρφωςθ, με υποχρζωςθ του Αναδόχου ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ να απομακρφνει από 

το εργοτάξιο τισ παραμορφωμζνεσ καταςκευζσ. Πλεσ οι εκτεκειμζνεσ επιφάνειεσ κα 

προςτατεφονται με αυτοκόλλθτεσ (αλλά εφκολα αφαιροφμενεσ) ταινίεσ προτοφ ξεκινιςουν 

από το εργοςτάςιο καταςκευισ. Η προςκόλλθςθ, θ αντοχι ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ και τισ 

τριβζσ και θ ελαςτικότθτα τθσ ταινίασ κα είναι κατάλλθλεσ για το ςκοπό για τον οποίο κα 

χρθςιμοποιθκοφν. Οι αυτοκόλλθτεσ ταινίεσ κα ζχουν ζντονα διαφορετικό χρϊμα από αυτό τθσ 

τελικισ επιφάνειασ των κουφωμάτων και καταςκευϊν. 

 
Ο Ανάδοχοσ κα δθλϊςει τθ χρονικι περίοδο που όλεσ οι καταςκευζσ κουφωμάτων 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των επί μζρουσ εξαρτθμάτων δεν κα απαιτιςουν ςυντιρθςθ. Κατά 

τθ περίοδο αυτι, τθσ μθ ανάγκθσ ςυντιρθςθσ, οι καταςκευζσ και τα επί μζρουσ εξαρτιματα κα 

είναι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ προδιαγραφϊν. 

Ρριν ολοκλθρωκοφν οι καταςκευζσ, ο Ανάδοχοσ κα ετοιμάςει και κα υποβάλλει ςτθν 

Επίβλεψθ ζνα πλιρεσ Εγχειρίδιο Συντθριςεωσ για τθ χριςθ του Εργοδότθ. 

Η ςυνολικι επιφάνεια των προσ αντικατάςταςθ κουφωμάτων είναι περίπου 580m2. 
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4.2   ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΤΣΘΜΑΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΘ 

Ρροβλζπεται θ εφαρμογι Πιςτοποιημζνου υςτήματοσ Εξωτερικήσ Θερμομόνωςησ με ςκοπό 

τθ μείωςθ των κερμικϊν απωλειϊν και των ψυκτικϊν φορτίων, τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν 

άνεςθσ και τθν βελτίωςθ τθσ εξωτερικισ εμφάνιςθσ του κτιρίου.  

Το Σφςτθμα τθσ Εξωτερικισ Θερμομόνωςθσ ωσ προϊόν κα πρζπει να φζρει ςιμανςθ ‘‘CE,, 

βάςει τθσ τεχνικισ ζγκριςθσ ETΑG004 από τον Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Τεχνικισ Αξιολόγθςθσ.  Ο 

ςυνολικόσ επιτυγχανόμενοσ ςυντελεςτισ κερμοπερατότθτασ κα είναι κατά μζγιςτον U=0,45 

W/m2oK. 

Η εφαρμογι κερμομόνωςθσ ςτθν εξωτερικι τοιχοποιία αφορά ςε επιφάνεια ~1.800m2. 

Είναι: 

Ρριν τισ παρεμβάςεισ:  

U = 2,60 W/m2oK (μζςοσ ςυντελεςτισ κερμοπερατότθτασ) 

Μετά τισ παρεμβάςεισ:  

U = 0,45 W/m2oK 

(Μείωςη ςυντελεςτή U κατά 83%) 

 

4.2.1   ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΘ ΣΟΙΧΩΝ 

 Κατάςταςη υποςτρώματοσ. Το υπόςτρωμα πρζπει να είναι κακαρό, ςχετικά ομαλό και 

ικανό να φζρει φορτία. Σε περίπτωςθ που αμφιςβθτείται θ φζρουςα ικανότθτα κα 

απαιτθκεί μθχανικι ςτερζωςθ, ενϊ κα πρζπει να ελεγχκεί και θ επιπεδότθτα των 

υποςτρωμάτων. 

 

 Εφαρμογή ςυγκολλητικοφ κονιάματοσ ανόργανησ βάςησ 

 

 Σοποθζτηςη μονωτικών πλακών γραφιτοφχου διογκωμζνησ πολυςτερίνησ πάχουσ 5 

cm με ςυντελεςτή θερμικήσ αγωγιμότητασ λ μικρότερο ή ίςο με 0,033 W/moK. Οι 

πλάκεσ τοποκετοφνται «ςταυρωτά», φροντίηοντασ να μθν μζνουν ανοικτοί αρμοί ι 

μεγάλεσ ανεπιπεδότθτεσ. Το ςυγκολλθτικό κονίαμα τοποκετείται επάνω ςτισ πλάκεσ, 

ςυνικωσ περιμετρικά και ςθμειακά ςτο κζντρο τθσ πλάκασ, ϊςτε να μπορεί να 

απορροφιςει ανωμαλίεσ του υποςτρϊματοσ. Ιδιαίτερθ προςοχι απαιτείται ςτουσ 
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χρόνουσ εργαςιμότθτασ των μιγμάτων, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ άριςτθ πρόςφυςθ των 

πλακϊν. Τυχόν κενά και αρμοί πρζπει να γεμίηονται είτε με κομμάτια του μονωτικοφ 

είτε με ειδικό μθ αναφλζξιμο αφρό πολυουρεκάνθσ. 

 Στα τμιματα τθσ εξωτερικισ κερμομόνωςθσ πλθςίον του δαπζδου ι του εδάφουσ κα 

χρθςιμοποιθκεί, ςε φψοσ 0,50m, διογκωμζνθ πολυςτερίνθ μεγαλφτερθσ πυκνότθτασ 

(30kg/m3 ζναντι 15kg/m3). Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί ςτθν εφαρμογι τθσ 

εξωτερικισ κερμομόνωςθσ ςτο ςθμείο επαφισ με το ζδαφοσ. Στουσ χϊρουσ που 

υπάρχουν κεραμικά πλακίδια, κα γίνει αποξιλωςι τουσ, εφαρμογι τθσ κερμομόνωςθσ 

και τοποκζτθςθ νζων πλακιδίων με χριςθ ειδικισ κόλλασ. 

 

 Μηχανική ςτερζωςη μονωτικών πλακών. Χρθςιμοποιοφνται βφςµατα αγκφρωςθσ 

πολυαιοκυλζνιου µε ατςάλινεσ βίδεσ και διάμετρο κεφαλισ 60 χιλ. Η κατάλλθλθ 

ςτερζωςθ τθσ πλάκασ επιτυγχάνεται µε 6 βφςματα αγκφρωςθσ ανα τετραγ. µζτρο (3 

βφςματα αγκφρωςθσ ανά πλάκα), ςθµειϊνοντασ ότι ςτισ γωνίεσ του κτιρίου 

χρθςιµοποιοφνται 8-14 βφςµατα αγκφρωςθσ ανά τετραγωνικό µζτρο. 

 

 Ενδιάμεςη ςτρώςη και τοποθζτηςη πλζγματοσ ενίςχυςησ. Ο ενδιάμεςοσ οργανικόσ 

ελαςτομερισ ενιςχυτικόσ ςοβάσ μπορεί να εφαρμοςτεί είτε με μθχανζσ ψεκαςμοφ είτε 

με ειδικζσ ςπάτουλεσ. Οι οργανικοί ςοβάδεσ επιταχφνουν το ςτζγνωμα του υλικοφ και 

τθ δθμιουργία υδατοςτεγοφσ επιφάνειασ, γεγονόσ που μπορεί να φανεί ιδιαίτερα 

χριςιμο ςε ςυνκικεσ χαμθλισ κερμοκραςίασ και υψθλισ υγραςίασ ι βροχισ. Αμζςωσ 

μετά τθν εφαρμογι του ςοβά, το υαλόπλεγμα εμβαπτίηεται ςτον υγρό ακόμα ςοβά, 

ζτςι ϊςτε να καλυφκεί πλιρωσ. Οι ςτρϊςεισ του υαλοπλζγματοσ πρζπει να 

επικαλφπτονται ςτισ πλευρζσ και ςτισ άκρεσ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ κατανομι των 

τάςεων των κερμομονωτικϊν πλακϊν και θ ςυνζχεια τθσ κωράκιςθσ του ςυςτιματοσ.  

 

 Σελική ςτρώςη. Η τελικι ςτρϊςθ προτείνεται να είναι οργανικισ βάςθσ. Τα οργανικά 

επιχρίςματα είναι ζτοιμεσ πάςτεσ ςε δοχεία και μποροφν να τοποκετθκοφν με μθχανι 

ψεκαςμοφ ι με ςπάτουλεσ. Είναι ζτοιμα ςτθν επικυμθτι απόχρωςθ και προςφζρουν 

τθν μζγιςτθ αντίςταςθ ςτισ ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ κακϊσ και ιδιαίτερα αυξθμζνθ 

ελαςτικότθτα. Εξαιτίασ τθσ ςφνκεςθσ τουσ δεν δίνουν μεγάλο πάχοσ ςτρϊςθσ, ενϊ 
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αναλογικι με το μζγεκοσ κόκκου των αδρανϊν που περιζχουν είναι θ ικανότθτα να 

«γεμίηουν» ανωμαλίεσ του υποςτρϊματοσ. 

Η ςωςτι εφαρμογι τθσ κερμομόνωςθσ περιμετρικά των ανοιγμάτων του κτιρίου ι των 

ακμϊν (εξωτερικϊν ι εςωτερικϊν γωνιϊν) του κτιρίου, κα επιτευχκεί με τθν 

τοποκζτθςθ γωνιοκράνων από προφίλ διογκωμζνθσ πολυςτερίνθσ. 

Ρροκειμζνου περί εξωτερικισ κερμομόνωςθσ ςε ιςόγειουσ χϊρουσ κα προβλζπεται 

ειδικι ενίςχυςθ για μθχανικι προςταςία, ςε φψοσ 1,50m. Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει 

να δοκεί, κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, όςον αφορά ςτισ υφιςτάμενεσ υδρορρόεσ 

(αντικατάςταςθ φκαρμζνων υδρορροϊν). Επίςθσ κα απαιτθκεί αντικατάςταςθ 

μαρμαροποδιϊν των κουφωμάτων τόςο λόγω φκοράσ όςο και λόγω γεωμετρικισ 

προςαρμογισ ςτο νζο πάχοσ τθσ τοιχοποιίασ. Τζλοσ είναι επιβεβλθμζνθ θ προςαρμογι 

τθσ όδευςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αντικατάςταςθσ όπου αυτό κρίνεται 

επιβεβλθμζνο, των θλεκτρικϊν καλωδίων που εφάπτονται τθσ εξωτερικισ τοιχοποιίασ. 

Πλεσ  οι  εργαςίεσ κα γίνουν από εξειδικευμζνο προςωπικό και  ςφμφωνα  με  τισ 

προδιαγραφζσ των υλικϊν και τισ οδθγίεσ του προμθκευτι για το κάκε υλικό. Μετά το 

πζρασ των εργαςιϊν, θ καταςκευι επανελζγχεται από τθν Υπθρεςία ι/και τον 

Ανάδοχο. Οποιαδιποτε κακοτεχνία διαπιςτωκεί επιδιορκϊνεται από τον Ανάδοχο 

χωρίσ ςυμπλθρωματικι αμοιβι. 

Τα υλικά και το ςφςτθμα εξωτερικισ κερμομόνωςθσ πρζπει να ςυνοδεφονται από 

πιςτοποιθτικά CE. 

 

 

Στισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου για τθν πλιρθ και ζντεχνθ αποπεράτωςθ τθσ εργαςίασ, 

περιλαμβάνονται και τα ικριϊματα, ανυψωτικά μζςα κλπ. 

 

4.3   ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΟΝΩΘ ΔΩΜΑΣΟ 

Το δϊμα του ςχολικοφ ςυγκροτιματοσ δεν είναι επαρκϊσ κερμομονωμζνο. 

Ρροβλζπεται θ καταςκευι πλιρουσ κερμοχγρομόνωςθσ. Το πάχοσ του κερμομονωτικοφ 

υλικοφ (εξθλαςμζνθ πολυςτερίνθ, με λ≤0,033 W/m2k) κα είναι 7cm. 

Ο δείκτθσ που αντικατοπτρίηει τθν κερμομονωτικι επάρκεια των δομικϊν ςτοιχείων είναι ο 

ςυντελεςτισ κερμοπερατότθτάσ τουσ. Συγκεκριμζνα, το δϊμα ζχει Uδώματοσ = 3,05 W/m2oK, 
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γεγονόσ το οποίο οδθγεί ςε μεγάλεσ κερμικζσ απϊλειεσ και μεγάλθ κατανάλωςθ ενζργειασ για 

τθν κζρμανςθ του κτιρίου. Με τθν προςκικθ κερμομόνωςθσ ςτο δϊμα του κτιρίου, 

προβλζπεται ότι ο ςυντελεςτισ κερμοπερατότθτασ κα μειωκεί , ςτα 0,45 W/m2oK, θ οποία και  

είναι λίαν ικανοποιθτικι τιμι (μείωςθ κατά 87%). Ιδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτισ περιοχζσ 

των αρμϊν διαςτολισ και ςτα ςθμεία των υδρορροϊν. 

Η ςυνολικι επιφάνεια των δωμάτων, ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί πλιρθσ 

κερμοχγρομόνωςθ, ανζρχεται ςε περίπου 1.810m2. 

4.3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΡΓΑΙΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΘ-ΤΓΡΟΜΟΝΩΘ ΔΩΜΑΣΟ 

Η κερμομόνωςθ του δϊματοσ  κα εφαρμοςτεί επί τθσ υφιςτάμενθσ τελικισ επιφάνειασ και 

περιλαμβάνει τισ εξισ εργαςίεσ και υλικά:  

 Αποξιλωςθ τθσ υφιςτάμενθσ μόνωςθσ-επικάλυψθσ του δϊματοσ και απομάκρυνςθ των 

υλικϊν ςε κατάλλθλο μζροσ. 

 Κακαριςμόσ τθσ επιφανείασ πλάκασ και εξομάλυνςι τθσ (απόξεςθ προεξεχόντων 

ςκφρων, γζμιςμα με τςιμεντοκονίαμα μικροκοιλοτιτων κλπ). 

 Επάλειψθ με δφο ςτρϊςεισ ελαςτομεροφσ γαλακτϊματοσ, ενδεικτικοφ τφπου π.χ. 

ΕΣΧΑΚΟΤ Νο 6-S ι BITUPLAST. Η πρϊτθ ςτρϊςθ αραιωμζνθ 3/1 (αςτάρωμα). Η δεφτερθ 

ςτρϊςθ ςε αναλογία 10/1 μζρθ νεροφ, μετά παρζλευςθ 24 ωρϊν. 

 Ακολουκεί   διάςτρωςθ  πλακϊν  εξθλαςμζνθσ  πολυςτερίνθσ, πάχουσ 7 εκ., με μζγιςτο 

ςυντελεςτι αγωγιμότθτασ λ=0,033W/mοK, ϊςτε να επιτυγχάνεται ο προβλεπόμενοσ από 

τθν Μελζτθ ςυντελεςτισ κερμοπερατότθτασ. 

 Διάςτρωςθ ςτρϊματοσ ρφςεων, ελάχιςτου πάχουσ μεγαλυτζρου  ίςου με πζντε (5) cm 

από κυψελωτό κονιόδεμα περλιτομπετόν ι αφρομπετόν ςε δφο (2) ςτρϊςεισ. Η πρϊτθ 

ςτρϊςθ των 400 kg τςιμζντου ανά m3 μίγματοσ διαςτρϊνεται ςτα δφο τρίτα (2/3) του 

ςυνολικοφ φψουσ με κλίςθ 2%-1,5% .Η δεφτερθ ςτρϊςθ του κυψελωτοφ κονιοδζματοσ 

ρφςεων, διαςτρϊνεται ςτο υπόλοιπο 1/3 του ςυνολικοφ φψουσ του ςτρϊματοσ ρφςεων. 

Η δεφτερθ ςτρϊςθ του περλιτομπετόν ι αφρομπετόν ρφςεων διαςτρϊνεται μετά 

παρζλευςθ τουλάχιςτον 48 ωρϊν από τθν πρϊτθ ςτρϊςθ και αφοφ διαβραχεί κανονικά 

θ επιφάνεια του, αφινεται να ςτεγνϊςει καλά. 
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 Καταςκευι λουκιϊν τςιμεντοκονίασ των 450 kg πάχουσ 2 cm τςιμζντου ανά m3 μίγματοσ, 

με χονδρόκοκκθ άμμο ςτθν αρχι και άμμο καλάςςθσ τελικά και προςκικθ 

ςτεγανοποιθτικοφ μάηασ 1/10, επί του αφρομπετόν. Τα λοφκια καταςκευάηονται 

περιμετρικά και κατά μικοσ όλων των κατακόρυφων ςτοιχείων του δϊματοσ. Ρλάτοσ και 

φψοσ λουκιϊν τουλάχιςτον 10 cm και ακτίνα καμπυλότθτασ, περίπου 5 cm. Τα λοφκια 

διακόπτονται κατά το μικοσ τουσ, ανά 8 m με αρμοφσ, πλάτουσ 2 cm ς' όλο το πάχοσ 

τουσ. Οι αρμοί ςφραγίηονται με ειδικι αςφαλτικι μαςτίχθ, αφοφ προθγουμζνωσ ζχουν 

κακαριςτεί πολφ επιμελθμζνα. Επάλειψθ του αφρομπετόν με αςφαλτικό βερνίκι, 

προδιαγραφϊν ASTM D-41, ενδεικτικοφ τφπου ESXALAC 50-S, ςαν αςτάρωμα τθσ 

αςφαλτόκολλασ. Διάςτρωςθ αςφαλτόκολλασ από κερμι οξειδωμζνθ άςφαλτο, 

προδιαγραφϊν ASTM D-312 τφπου 85/25. 

 Διάςτρωςθ διάτρθτου αςφαλτωμζνου χάρτθ (PAPIER PERFORE) επί τθσ αςφαλτόκολλασ. 

Επικάλυψθ λωρίδων χάρτθ κατά 5-10 cm. Οπζσ διαμζτρου 18-20 mm, ςε κάνναβο ανά 

12cm. 

 Διάςτρωςθ αςφαλτικισ μεμβράνθσ ςτεγανότθτασ ενδεικτικοφ τφπου ESHADIEN SP που 

αποτελείται από ειδικό ελαςτομερζσ ενιςχυμζνο αςφαλτόπανο των 6.00 kg/m2, πάχουσ 

min 3 mm οπλιςμζνο με ςταυρωτό πολυεςτερικό φφαςμα.  

 Η πιο πάνω μεμβράνθ γυρίηει ςτα ςτθκαία  και  γενικά  ςτισ  κατακόρυφεσ επιφάνειεσ 

ανζρχεται κατά  20  ζωσ 30 εκ. ςτερεοφμενθ μθχανικά με ανοξείδωτθ λάμα (πάχουσ  

1,5mm),  βίδεσ και βφςματα. Η λάμα ςφραγίηεται με ελαςτομερι μαςτίχθ 

πολυουρεκανικισ βάςθσ τφπου SIKAFLEX 221. Το αςφαλτόπανο ςτισ κατακόρυφεσ 

επιφάνειεσ είναι με ζγχρωμεσ ψθφίδεσ. 

 Επίςτρωςθ τθσ τελικισ επιφάνειασ με  τςιμεντόπλακεσ  δια τςιμεντοκονιάματοσ  των 

350kg τςιμζντου Οι πλάκεσ τελικισ επιφάνειασ ζχουν πατοφρα περιμετρικά που 

επιτρζπει ςτθν ςφνδεςθ τουσ, αφινοντασ παράλλθλα αρμοφσ για τθν ελεφκερθ 

διακίνθςθ υδρατμϊν και νερϊν τθσ βροχισ. Οι πλάκεσ ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό 

ποιοτικοφ ελζγχου και εγγφθςθ τθσ εταιρείασ. 

Σε ςθμεία χωρίσ περιμετρικό τοιχείο ςτο δϊμα, κα πρζπει να καταςκευαςτεί περιμετρικό 

τοιχείο (οπτοπλινκοδομι με επικάλυψθ), ϊςτε να εγκιβωτιςτεί θ κερμοχγρομόνωςθ του 

δϊματοσ. 
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Σε  περίπτωση  ατελειών  ή  κακοτεχνιών  η  Υπηρεσία  επιβάλλει  στον  Ανάδοχο  την

επιδιόρθωση τους.

Μετά  το  πέρας  των  εργασιών  θερμομόνωσης  και  πριν  από την  αρχή  των επόμενων

εργασιών,  η  κατασκευή  επανελέγχεται  από  την  Υπηρεσία  ή/και  τον  Ανάδοχο.

Οποιαδήποτε  κακοτεχνία  διαπιστωθεί  επιδιορθώνεται  από  τον  Ανάδοχο  χωρίς

συμπληρωματική αμοιβή.
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ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ Θ/Μ ΕΡΓΑΙΩΝ 
 

1ο ΛΤΚΕΙΟ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΘ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Θ παροφςα Τεχνικι Ρεριγραφι αφορά ςτθν ενεργειακι αναβάκμιςθ των Θ/Μ εγκαταςτάςεων 

του κτιρίου του 1ου Γενικοφ Λυκείου Μεταμόρφωςησ, επί τησ οδοφ Ι. Ράλλη 6, ςτην 

Μεταμόρφωςη. Οι δράςεισ αφοροφν, ςε γενικζσ γραμμζσ, ςτθν αντικατάςταςθ του Λζβθτα 

κεντρικισ κζρμανςθσ, ςε βελτιϊςεισ του Λεβθτοςταςίου (ανεξαρτθτοποίθςθ των δφο 

πτερφγων, κυκλοφορθτζσ Inverter, αντικατάςταςθ καπναγωγοφ, προςκικθ καπνοδόχου κλπ.), 

ςτθν εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ εξωτερικισ αντιςτάκμιςθσ τθσ κεντρικισ κζρμανςθσ, ςτθν 

αντικατάςταςθ πεπαλαιωμζνων κλιματιςτικϊν ςυςκευϊν, ςτθν αντικατάςταςθ των 

φωτιςτικϊν ςωμάτων φκοριςμοφ και ςτθν εγκατάςταςθ Φωτοβολταϊκοφ Συςτιματοσ. 

2. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ  

Για όλεσ τισ κατθγορίεσ εργαςιϊν κα εφαρμοςτοφν ι κα λθφκοφν υπϋόψθ, οι ιςχφοντεσ Νόμοι, 

Οδθγίεσ, Ρροεδρικά Διατάγματα, Αποφάςεισ και Εγκφκλιοι, όπωσ: 

 Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 

Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

 Οι ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ για τισ κατθγορίεσ των εργαςιϊν 

 Θ λοιπι ιςχφουςα εγχϊρια και κοινοτικι νομοκεςία που αφορά τον τομζα των κτιριακϊν 

ζργων εν γζνει ( Ευρωκϊδικεσ, Κανονιςμόσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), 

οδθγία 2010/31/ΕΕ) 

Ειδικά για τισ Θ/Μ εργαςίεσ ιςχφουν τα εξήσ: 

 «Ενεργειακή Απόδοςη Κτιρίων – Εναρμόνιςη με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ» 

(Ν.4122/2013-ΦΕΚ 42/Α/19-2-2013) 

 Ο Ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α’/9-11-2015) «Ενςωμάτωςη ςτο Ελληνικό Δίκαιο τησ 

Οδηγίασ 2027/12/ΕΕ) 

 Ο Νζοσ Κανονιςμόσ Ενεργειακήσ Απόδοςησ Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) Τπ. Απόφαςη με Αριθμ. 

ΔΕΠΕΑ /οικ. 178581/ΦΕΚ 2367/Β’/12-7-2017 

 Ζγκριςη και εφαρμογή των Σεχνικϊν Οδηγιϊν ΣΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοςη 

Κτιρίων Τπ. Απόφαςη με Αριθμ. ΔΕΠΕΑ /οικ. 182365/ΦΕΚ 4003/Β’/17-11-2017 
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 ISO 50001:2011 για τα υςτήματα Ενεργειακήσ Διαχείριςησ 

 Οι Τεχνικζσ Οδθγίεσ Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ) που εγκρίκθκαν από το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ 

Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ με τθν Αρικ.Απόφαςθ και τίκενται ςε υποχρεωτικι 

εφαρμογι ωσ εξισ: 

- Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017: «Αναλυτικζσ Εκνικζσ Ρροδιαγραφζσ παραμζτρων για τον 

υπολογιςμό τα ενεργειακισ απόδοςθσ κτθρίων και τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ 

ενεργειακισ απόδοςθσ»  

- Τ.Ο-Τ.Ε.Ε. 20701-2/2017: «Θερμοφυςικζσ ιδιότθτεσ δομικϊν υλικϊν και ζλεγχοσ τα 

κερμομονωτικισ επάρκειασ των κτθρίων»  

- Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010: «Κλιματικά δεδομζνα ελλθνικϊν πόλεων»  

- Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4/2017 «Οδθγίεσ και ζντυπα ενεργειακϊν επικεωριςεων κτιρίων, 

λεβιτων και εγκαταςτάςεων κζρμανςθσ και εγκαταςτάςεων κλιματιςμοφ» 

 ΤΟΤΕΕ 20701-5/2017 «Συμπαραγωγι Θλεκτριςμοφ, Θερμότθτασ και Ψφξθσ: 

Εγκαταςτάςεισ ςε Κτιρια». 

 Εγκφκλιοσ Υ.ΡΕ.Κ.Α. 1603/4-10-2010: Διευκρινίςεισ για τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ 

Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) 

 Εγκφκλιοσ Υ.ΡΕ.Κ.Α. 2279/22-12-2010: Δεφτερθ εγκφκλιοσ εφαρμογισ του Κανονιςμοφ 

Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) 

 Το Ρ.Δ. 100/2010 «Ενεργειακοί Επικεωρθτζσ Κτιρίων, Λεβιτων και Εγκαταςτάςεων 

Θζρμανςθσ και Εγκαταςτάςεων Κλιματιςμοφ». 

 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86: ΜΕΟΣ 1: ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΗΕΣΤΟΥ ΝΕΟΥ 

 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86: ΜΕΟΣ 2: ΛΕΒΘΤΟΣΤΑΣΙΑ 

 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2423/86: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2425/86: ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΤΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 ASHRAE Handbooks Refrigeration, Fundamentals, HVAC Systems and Equipment, 
Application 

 ASHRAE STANDARD Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality. 

 Carrier Handbook of Air Conditioning System Design 

 ASHRAE GRP 158: Cooling and Heating load calculation manual. 

 DIN 18232 Parts 1, 2 and 3 Smoke and heat control installation. 

 SMACNA (Sheet metal and air conditioning contractors National Association) 

 Για όςα κζματα δεν αναφζρονται ςτα πιο πάνω χρθςιμοποιοφνται οι υποδείξεισ των 
Διεκνϊν Κανονιςμϊν ASHRAE, DIN, VDI, NFPA, IEC, κ,λ.π. 

 ΕΛΟΤ HD 384: Απαιτιςεισ θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 13201/2004 (Φωτιςμόσ αςτικοφ περιβάλλοντοσ) 
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 ΕΛΟΤ HD 637 S1: Εγκαταςτάςεισ ιςχφοσ με ονομαςτικι τάςθ πάνω από 1kV 
εναλλαςςόμενου ρεφματοσ 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 12464.01: Φωσ και φωτιςμόσ - Φωτιςμόσ χϊρων εργαςίασ - Μζροσ 1: 
Εςωτερικοί χϊροι εργαςίασ 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 12464.02: Φωσ και φωτιςμόσ - Φωτιςμόσ χϊρων εργαςίασ - Μζροσ 2: 
Εξωτερικοί χϊροι εργαςίασ 

 Κανονιςμοί ΔΕΘ ςχετικά με τουσ καταναλωτζσ μζςθσ και χαμθλισ τάςθσ 

 Αμερικάνικοσ κανονιςμόσ NFPA 70: National Electrical Code 

 Για όςα κζματα δεν αναφζρονται ςτα πιο πάνω κα χρθςιμοποιθκοφν υποδείξεισ των 
Διεκνϊν Κανονιςμϊν DIN, VDE, IEC, κ.λ.π. 

 

3. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ 

Ζτοσ καταςκευήσ:   1980 

Επιφάνεια:    3.280 m2  

Αριθμόσ ορόφων :   2 

Θερμαινόμενη επιφάνεια:  3.241 m2  

Κλιματική Ηϊνη:   Β 

 Ιςχφσ Λζβητα:   400 kW  
o Καφςιμο:  Φυςικό Αζριο 

 
 Αριθμόσ κλιματιςτικϊν ςυςκευϊν διαιρουμζνου τφπου:  28 

 

 
Ακολουκοφν ενδεικτικζσ φωτογραφίεσ εκ των κυρίων Θ/Μ εγκαταςτάςεων του κτιρίου 
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4. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΣΩΝ Θ/Μ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

Από τθν περιγραφι των Θ/Μ εγκαταςτάςεων κακϊσ και από τα μεγζκθ των ενεργειακϊν 

καταναλϊςεων εντοπίηονται τα εξισ ¨ευαίςκθτα¨ ςθμεία (από ενεργειακι άποψθ), του 

κτιρίου: 

 Ο εξοπλιςμόσ τθσ εγκατάςταςθσ τθσ Κεντρικισ Θζρμανςθσ είναι πεπαλαιωμζνοσ και 

χαμθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ.  

 Θ λειτουργία του ςυςτιματοσ Κεντρικισ Θζρμανςθσ γίνεται μζςω χρονοδιακόπτθ, 

ανεξαρτιτωσ τθσ εξωτερικισ κερμοκραςίασ. 

 Θ ψφξθ των χϊρων γίνεται με πλικοσ κλιματιςτικϊν ςυςκευϊν διαιρουμζνου τφπου, με 

χαμθλό Συντελεςτι Απόδοςθσ (COP, EER) 

 Τα φωτιςτικά ςϊματα είναι παλαιάσ τεχνολογίασ. 

 

Εκ των ανωτζρω και λαμβάνοντασ υπ’ όψθ το ςτόχο τθσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ του κτιρίου, 

κακορίηονται ωσ ακολοφκωσ οι προτεραιότθτεσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ του κτιρίου: 

 

 Αντικατάςταςη του Λζβητα κεντρικήσ θζρμανςησ και βελτιϊςεισ ςτο Λεβητοςτάςιο 

 Εγκατάςταςη ςυςτήματοσ αντιςτάθμιςησ εξωτερικήσ θερμοκραςίασ 

 Αντικατάςταςη πεπαλαιωμζνων κλιματιςτικϊν ςυςκευϊν διαιρουμζνου τφπου 

 Αντικατάςταςη των φωτιςτικϊν ςωμάτων  φθοριςμοφ με νζα υψηλήσ απόδοςησ 

(LED) 

 Εγκατάςταςη Φωτοβολταϊκοφ υςτήματοσ 

 

4.1 ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΣΟΤ ΛΕΒΘΣΑ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΘΕΡΜΑΝΘ ΚΑΙ ΒΕΛΣΙΩΕΙ ΣΟ 
ΛΕΒΘΣΟΣΑΙΟ 

Θ κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται ο εξοπλιςμόσ των ςυςτθμάτων κεντρικισ κζρμανςθσ 

αποτελεί μια από τισ βαςικότερεσ αιτίεσ μείωςθσ του βακμοφ απόδοςθσ των εγκαταςτάςεων. 

Ραλιοί αλλά καλοςυντθρθμζνοι λζβθτεσ και καυςτιρεσ αποδίδουν το ίδιο ι και καλφτερα από 

νεότερουσ, αρρφκμιςτουσ και αςυντιρθτουσ. Ο αποδεδειγμζνα χαμθλόσ βακμόσ απόδοςθσ 

ενόσ ςυςτιματοσ το οποίο δεν επιδζχεται επιςκευισ, αναγκαςτικά οδθγεί ςτθ λφςθ τθσ 

αντικατάςταςισ του.  
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Το ςυνολικό κόςτοσ αντικατάςταςθσ πεπαλαιωμζνων λεβιτων και καυςτιρων είναι 

ςυγκρίςιμο με το κόςτοσ ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ ενόσ πεπαλαιωμζνου ςυςτιματοσ. 

Ο υφιςτάμενοσ Λζβθτασ είναι χαλφβδινοσ, πεπαλαιωμζνοσ, ιςχφοσ 400 kW, και λειτουργεί με 

χαμθλό ολικό βακμό απόδοςθσ. 

Εγκακίςταται νζοσ Λζβθτασ Συμπφκνωςθσ, ιςχφοσ 400kW (344.000 Kcal/h), ο οποίοσ κα 

ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ για κερμαντιρεσ χϊρου του Κανονιςμοφ 

813/2013/EE και κα διακζτει ςιμανςθ ςυμμόρφωςθσ ‘‘CE’’. 

Ο Λζβθτασ κα φζρει Ρίνακα Ελζγχου, ο οποίοσ κα περιλαμβάνει θλεκτρονικά 

προγραμματιςμζνθ ρφκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ προςαγωγισ του νεροφ του Λζβθτα με 

ενεργοποίθςθ τθσ λειτουργίασ του καυςτιρα ςφμφωνα με τθν εξωτερικι κερμοκραςία και ςε 

ςχζςθ με τθν εςωτερικι κερμοκραςία (αντιςτάκμιςθ). Ρεριλαμβάνεται ο αιςκθτιρασ 

εξωτερικισ κερμοκραςίασ και το ςχετικό καλϊδιο ςφνδεςθσ. 

Βεβαίωσ, για το νζο Λζβθτα κα πρζπει να γίνουν οι απαραίτθτεσ ρυκμίςεισ και να 

ςυμπλθρωκεί το ςχετικό Φφλλο Ελζγχου Καφςθσ. Από τισ μετριςεισ των καυςαερίων κα 

πρζπει να προκφψουν οι βζλτιςτεσ τιμζσ για τθν κερμοκραςία καυςαερίων (TG), το ποςοςτό 

CO2, τθν περίςςεια αζρα (λ) και τον βακμό απόδοςθσ καφςθσ (nκ). 

Ρροβλζπεται θ τροποποίθςθ των ςωλθνϊςεων του Λεβθτοςταςίου ϊςτε να εγκαταςτακεί ο 

νζοσ Λζβθτασ, θ τοποκζτθςθ Κλειςτοφ Δοχείου διαςτολισ χωρθτικότθτασ 250lit και αυτομάτου 

πλθρϊςεωσ, θ εγκατάςταςθ δφο (2) κυκλοφορθτϊν Inverter, επαρκοφσ παροχισ-

μανομετρικοφ, για τθν ανεξαρτθτοποίθςθ των δφο πτερφγων του κτιριακοφ ςυγκροτιματοσ, θ 

αντικατάςταςθ του υφιςτάμενου καπναγωγοφ με καπναγωγό από πολυπροπυλζνιο (PPH), 

διαμζτρου ίςθσ προσ τθ διάμετρο εξόδου καυςαερίων του Λζβθτα, θ προμικεια και 

τοποκζτθςθ καπνοδόχου από πολυπροπυλζνιο (PPH) εντόσ τθσ υφιςτάμενθσ ανοξείδωτθσ 

καπνοδόχου, θ τοποκζτθςθ Κιτ αδρανοποίθςθσ των ςυμπυκνωμάτων και μαγνθτικοφ φίλτρου, 

θ κερμομόνωςθ των ςωλινων ςτο χϊρο του Λεβθτοςταςίου και οι απαιτοφμενεσ 

αποξθλϊςεισ-μεταφορζσ και θ απόκεςθ του εξοπλιςμοφ ςε χϊρο που κα υποδείξει θ 

Υπθρεςία. 

Εντόσ τθσ υφιςτάμενθσ ανοξείδωτθσ καπνοδόχου τοποκετείται καπνοδόχοσ από 

πολυπροπυλζνιο (PPH). Ο υφιςτάμενοσ καυςτιρασ φυςικοφ αερίου (RIELLO RS 50) δεν 

αντικακίςταται. Ο καπναγωγόσ και θ καπνοδόχοσ κα είναι από ομοπολυμερζσ 

πολυπροπυλζνιο (PPH), κατά το Ρρότυπο EN 14471. 
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4.2 ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΤΚΕΤΩΝ ΔΙΑΙΡΟΤΜΕΝΟΤ ΣΤΠΟΤ 

Στουσ χϊρουσ των γραφείων των κακθγθτϊν, υφίςτανται πεπαλαιωμζνεσ κλιματιςτικζσ 

ςυςκευζσ διαιρουμζνου τφπου. Ρροτείνεται θ αντικατάςταςθ τριϊν (3) κλιματιςτικϊν 

ςυςκευϊν,  ιςχφοσ 12.000 Btu/h εκάςτθ, με νζεσ κλιματιςτικζσ ςυςκευζσ, υψθλισ απόδοςθσ 

και ενεργειακισ κατθγορίασ τουλάχιςτον Α++. Οι υφιςτάμενεσ ςυςκευζσ είναι παλαιάσ 

τεχνολογίασ, λειτουργοφν με ψυκτικό μζςο R22 και ζχουν ςυντελεςτι απόδοςθσ EER2,0. Οι 

νζεσ κλιματιςτικζσ ςυςκευζσ κα είναι τεχνολογίασ Inverter, υψθλοφ ςυντελεςτι απόδοςθσ 

SEER τουλάχιςτον 4,2 (ESEER τουλάχιςτον 7,00), SCOP τουλάχιςτον 4,00 και κα λειτουργοφν με 

οικολογικό ψυκτικό μζςο.  

4.3 ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΣΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ ΣΕΧΝΘΣΟΤ ΦΩΣΙΜΟΤ 

Τα υφιςτάμενα φωτιςτικά ςϊματα/λαμπτιρεσ είναι πεπαλαιωμζνα, ςυμβατικισ τεχνολογίασ, 

με αποτζλεςμα τθν υψθλι κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ και το μθ ικανοποιθτικό επίπεδο 

φωτιςμοφ των χϊρων. Βαςικόσ ςτόχοσ των επεμβάςεων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτισ 

εγκαταςτάςεισ του φωτιςμοφ είναι θ αποτελεςματικι μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ 

χωρίσ επιπτϊςεισ ςτθν ποιότθτα του φωτιςμοφ και τθν οπτικι άνεςθ των χρθςτϊν των κτιρίων. 

Οι θλεκτρικοί λαμπτιρεσ λόγω τθσ ανάγκθσ φωτιςμοφ των χϊρων αρκετζσ ϊρεσ τθν θμζρα 

καταναλίςκουν ςθμαντικά ποςά θλεκτρικισ ενζργειασ. Επιςθμαίνεται ότι ςτον κφκλο ηωισ 

ενόσ κτιρίου το κόςτοσ εγκατάςταςθσ των ςυςτθμάτων φωτιςμοφ αποτελεί το 3% του 

ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ εγκατάςταςθσ φωτιςμοφ και τθσ λειτουργίασ τθσ, ενϊ το κόςτοσ τθσ 

καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ αποτελεί το 86% και επομζνωσ επιβάλλεται θ εφαρμογι 

τεχνολογιϊν εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτθν εγκατάςταςθ φωτιςμοφ του κτιρίου. 

Προβλζπεται η αντικατάςταςη των φωτιςτικϊν ςωμάτων με νζα φωτιςτικά ςϊματα υψηλήσ 

απόδοςησ τεχνολογίασ LED, τα οποία επιλζγονται βάςει φωτοτεχνικήσ μελζτησ για κάθε 

χϊρο. Θα αποξηλωθοφν ςυνολικά 400 φωτιςτικά ςϊματα.  

Αναλυτικότερα, προβλζπεται η εγκατάςταςη των εξήσ τφπων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED:  

α) Φωτιςτικό ςϊμα LED οροφήσ, διαςτάςεων 20x120cm, ιςχφοσ 33W, θερμοφ φωτόσ, με 

χαμηλό δείκτη θάμβωςησ. 

β) Φωτιςτικό ςϊμα LED, οροφήσ, διαςτάςεων 60x60cm, ιςχφοσ 33W, θερμοφ φωτόσ, με 

χαμηλό δείκτη θάμβωςησ. 
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Τα φωτιςτικά ςϊματα κα είναι υψθλισ απόδοςθσ (>110Lm/W) και μζςθσ ωφζλιμθσ διάρκειασ 

ηωισ τουλάχιςτον 50.000h (L80B50). Θ ζνταςθ του φωτόσ ςτθν επιφάνεια εργαςίασ κα είναι 

τουλάχιςτον 300Lux. 

 

4.4 ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟ ΤΣΘΜΑ 

Ρροτείνεται θ τοποκζτθςθ Φωτοβολταϊκοφ Συςτιματοσ (με ςυμψθφιςμό ενζργειασ – Net 

metering). Θ μζγιςτθ ονομαςτικι ιςχφσ κάκε Φωτοβολταϊκοφ πλαιςίου κα είναι 320 Wp, το 

πλικοσ των πλαιςίων κα είναι 48 τεμ. και κατά ςυνζπεια θ ιςχφσ του Φωτοβολταϊκοφ 

Συςτιματοσ κα είναι 15,36kWp. Θ τεχνολογία Φωτοβολταϊκϊν γεννθτριϊν που κα 

χρθςιμοποιθκεί είναι μονοκρυςταλλικοφ πυριτίου, με ονομαςτικι απόδοςθ Φ/Β πλαιςίου 

τουλάχιςτον 18,50%. 

 

4.4.1 ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΠΛΑΙΙΑ  

Για τον ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ επελζγθςαν ενδεικτικά, Φωτοβολταϊκά πλαίςια τθσ 

Εταιρείασ Luxor Γερμανίασ τφποσ ECO LINE M60 LX-320M. Θα εγκαταςτακοφν 48 

Φωτοβολταϊκά πλαίςια ιςχφοσ 320Wp (+6,49Wp) ζκαςτο. Τα Φωτοβολταϊκά ςτοιχεία 

κρυςταλλικοφ πυριτίου (μονοκρυςταλλικά) του πλαιςίου αυτοφ παράγονται με τθν τεχνολογία 

EFG (Edge-defined Film Growth), κατά τθν οποία, θ πρϊτθ φλθ “αναπτφςςεται” ςε οκταγωνικι 

κυλινδρικι μορφι από κακαρό πυρίτιο. Ο διαχωριςμόσ των ςτοιχείων διαςτάςεων γίνεται με 

κοπι laser. Θ απόδοςθ του Φωτοβολταϊκοφ ςτοιχείου τεχνολογίασ EFG ανζρχεται ςε 20,10%. 

Σε επίπεδο πλαιςίου, θ απόδοςθ είναι 18,50%. Τα Φωτοβολταϊκά πλαίςια πλθροφν τισ 

προδιαγραφζσ IEC 61215, 61730 και  ΤÜV Safety Class II. 

 

Πίνακασ 1. Κφρια χαρακτηριςτικά Φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων 

 LUXOR ECO LINE M60 LX-320M  

Θλεκτρικά 

Ονομαςτικι Ιςχφσ, Pnom: 320 Wp 

Τάςθ Μζγιςτθσ Ιςχφοσ, Vmpp: 33,45 V 

εφμα Μζγιςτθσ Ιςχφοσ, Impp: 9,59 Α 

Τάςθ Ανοικτοφ Κυκλϊματοσ, Voc: 39,56 V 

εφμα Βραχυκφκλωςθσ, Isc: 10,05 A 
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Ανϊτατο Πριο Τάςθσ Συςτιματοσ: 1000 VDC 

Καταςκευαςτικά 

Θλιακά Στοιχεία ςε κάκε Ρλαίςιο: 60 

Διαςτάςεισ Ρλαιςίου: 1,64 m × 0,99 m  

Επιφάνεια Ρλαιςίου: 1,623 m2 
 

Ράχοσ Ρλαιςίου: 35mm  

Βάροσ Ρλαιςίου: 18,5 kg  

 

Θ γείωςθ των Φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων κα γίνει ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτουσ 

κανονιςμοφσ και τα πρότυπα ΕΝ 50164-1, ΕΝ 50164-2, IEC 61024-1, DIN 57185 / VDE0185, IEC 

60364-5-4, VDE0100, DIN48852. Θ κάκε ομάδα Φωτοβολταϊκϊν του ςτακμοφ κα ζχει δικι τθσ 

ξεχωριςτι γείωςθ, με τθν οποία κα επιτυγχάνεται αντίςταςθ γείωςθσ μικρότερθ των 10 Ω 

(R<10 Ω). 

 

4.4.2 ΑΝΣΙΣΡΟΦΕΑ ΙΧΤΟ (INVERTER)  

Για τθν μετατροπι του παραγόμενου ςυνεχοφσ ρεφματοσ (DC), ςε εναλλαςςόμενο ρεφμα (AC), 

ποιότθτασ δικτφου τθσ ΔΕΘ, επελζγθ, ενδεικτικά, για τουσ υπολογιςμοφσ τριφαςικόσ 

αντιςτροφζασ ιςχφοσ τθσ Γερμανικισ εταιρείασ SMA Solar Technology AG και ςυγκεκριμζνα ο 

τφποσ  Sunny TriPower 15000 TL-30, ιςχφοσ 15kW  (1 τεμ.). Ο αντιςτροφζασ είναι τοπολογίασ 

”string inverter”, δθλ. ςυνδζει το Φωτοβολταϊκό Σφςτθμα απευκείασ ςτο δίκτυο.  

Ο ςυγκεκριμζνοσ αντιςτροφζασ ζχει τθν δυνατότθτα υψθλισ τάςθσ ειςόδου ςυνεχοφσ 

ρεφματοσ DC, χαρακτθριςτικό ιδιαίτερα χριςιμο ςτθν περίπτωςθ εν ςειρά ςφνδεςθσ πολλϊν 

και μεγάλθσ ιςχφοσ Φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων. Ο αντιςτροφζασ διακόπτει αυτομάτωσ τθ 

λειτουργία του ςε περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ και ζχει ενςωματωμζνεσ όλεσ τισ διατάξεισ 

θλεκτρονόμων ορίου τάςθσ, ορίου ςυχνότθτασ, αςυμμετρίασ τάςθσ και υπερζνταςθσ.  

 
Πίνακασ 2. Κφρια τεχνικά χαρακτηριςτικά των αντιςτροφζων 

SMA Sunny TriPower 15000TL 

  STP 15000TL-30 

Μζγιςτθ τάςθ ειςόδου:  1000V 

Ρεριοχι τάςθσ ειςόδου Φ/Β ςυςτοιχίασ :  UPV 240 - 800 V 

Μζγιςτο ρεφμα ειςόδου Φ/Β ςυςτοιχίασ Ipvmax 33 A 

Μζγιςτθ ιςχφσ ειςόδου Φ/Β ςυςτοιχίασ PDC,max 15330W 
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Μζγιςτθ ιςχφσ εξόδου PAC,max 15000VA 

Ονομαςτικι ιςχφσ εξόδου РАС. в 15000W 

Ρεριοχι τάςθσ λειτουργίασ UAC 180 – 280 V 

Ρεριοχι ςυχνότθτασ λειτουργίασ fAc 44 Hz -55 Hz 

Συντελεςτισ μεγίςτθσ απόδοςθσ θmax 98,4% 

Συντελεςτισ απόδοςθσ (“ευρωπαϊκόσ”) θeuro 98,0% 

Διαςτάςεισ (Ρ x Υ x Β) mm 661 x 682 x 264 

Βάροσ kg 61 

Κατθγορία προςταςίασ  IP 65 

Ρεριοχι κερμοκραςίασ λειτουργίασ  -25°C - +60°C 

 

Ο ςυγκεκριμζνοσ αντιςτροφζασ επελζγθ διότι ζχει πολφ υψθλό βακμό απόδοςθσ, λειτουργεί 

πάντα κοντά ςτο ςθμείο Maximum Power Point Temperature (MPPT) και ζχει τθν δυνατότθτα 

άμεςθσ επιτιρθςθσ του Φωτοβολταϊκοφ Συςτιματοσ. 

 

4.4.3 ΚΑΛΩΔΙΩΕΙ – ΤΝΔΕΜΟΛΟΓΙΑ 

Τα Φωτοβολταϊκά πλαίςια κα είναι ςυνδεδεμζνα ςε ςειρά ανά ομάδεσ (Strings).  

Στον Αντιςτροφζα ςυνδζονται 48 πλαίςια. 

Τα καλϊδια ςυνεχοφσ ρεφματοσ κα είναι κατάλλθλα για Φ/Β Συςτιματα (Solar cables). 

Συγκεκριμζνα ο τφποσ και θ διατομι των καλωδίων DC είναι : Solar cable 1 x 6mm2. 

Πλεσ οι καλωδιϊςεισ από τον αντιςτροφζα μζχρι τον Γενικό Ρίνακα Χαμθλισ Τάςθσ του 

Φωτοβολταϊκοφ Συςτιματοσ, οδεφουν επί του δϊματοσ εντόσ μεταλλικισ ςχάρασ με κάλυμμα. 

Θ όδευςθ των καλωδιϊςεων εντόσ μεταλλικισ ςχάρασ ζγινε αφ’ ενόσ για το βζλτιςτο 

αιςκθτικό και λειτουργικό αποτζλεςμα και αφϋ εταίρου για τθν προςταςία των καλωδιϊςεων 

τόςο από τα καιρικά φαινόμενα (φκορά από τον ιλιο, υγραςία κλπ) όςο και από τα τρωκτικά. 

Οι καλωδιϊςεισ από τον αντιςτροφζα μζχρι τον Γενικό Ρίνακα Χαμθλισ Τάςθσ, είναι τφπου 

J1VV-R 5G16mm2. 
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4.4.4 ΑΝΣΙΚΕΡΑΤΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Για τθν αντικεραυνικι προςταςία του αντιςτροφζα ςτθν είςοδο και τθν ζξοδό του, εντόσ του 

πίνακα DC/AC, κα τοποκετθκοφν αντικεραυνικζσ διατάξεισ κρουςτικϊν υπερτάςεων ςφμφωνα 

με όςα ορίηονται ςτουσ Κανονιςμοφσ και τα Ρρότυπα ΕΝ 50164-1, ΕΝ 50164-2, IEC 61024-1, 

DIN 57185 / VDE0185. 

Επιπλζον εγκακίςταται ςφςτθμα αντικεραυνικισ προςταςίασ που δφναται να ςυλλζξει 

ποςοςτό κεραυνοπλθξιϊν 95-98%.  

Το ςφςτθμα αντικεραυνικισ προςταςίασ είναι ςτάκμθσ ΙΙΙΙ και ςχθματίηεται από ζναν κάναβο 

αντικεραυνικϊν ακίδων που τοποκετοφνται πίςω από τα Φωτοβολταϊκά πλαίςια. Το ςφςτθμα 

ςυλλογισ αποτελείται από τισ ακίδεσ ςυλλογισ και το υλικό ςυγκράτθςισ τουσ πάνω ςτισ 

μεταλλικζσ βάςεισ. Οι ακίδεσ ςυνδζονται με το υπάρχων ςφςτθμα αντικεραυνικισ προςταςίασ 

του κτιρίου (αντικεραυνικόσ κλωβόσ). 

 

4.4.5 ΤΣΘΜΑΣΑ ΣΘΡΙΞΘ  

Τα Φ/Β πλαίςια κα τοποκετθκοφν επί μεταλλικισ βάςθσ ςτερεωμζνθσ καταλλιλωσ ςτο δϊμα. 

Θ κλίςθ των Φ/Β πλαιςίων κα είναι 100. 

Το ςφςτθμα ςτιριξθσ των Φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων κα αποτελείται από προφίλ Αλουμινίου 

τελευταίασ γενιάσ. Πλεσ οι ςυνδζςεισ ςτιριξθσ των μεταλλικϊν βάςεων μεταξφ τουσ γίνονται 

με ανοξείδωτουσ κοχλίεσ και περικόχλια αςφαλείασ και θ πάκτωςθ τουσ με βιομθχανικοφ 

τφπου ανοξείδωτα βφςματα. Μεταξφ του μεταλλικοφ πλαιςίου του Φωτοβολταϊκοφ πλαιςίου 

και του ικριϊματοσ ςτιριξθσ  πρζπει να τοποκετθκοφν κατάλλθλα μονωτικά παρεμβφςματα. 

Οι μεταλλικζσ βάςεισ υπολογίηονται ςε ςτατικά φορτία κατά DIN 1055. 

Στθν εγκατάςταςθ των πλαιςίων περιλαμβάνεται και θ τοπικι αποκατάςταςθ τθσ μόνωςθσ του 

δϊματοσ όπου απαιτθκεί. 

 

4.4.6 ΤΝΔΕΘ ΜΕ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΘΛΕΚΣΡΙΚΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Θα χρθςιμοποιθκεί θ δυνατότθτα εγκατάςταςθσ Φ/Β Συςτθμάτων από αυτοπαραγωγοφσ ςε 

εγκαταςτάςεισ τουσ που ςυνδζονται ςτο Δίκτυο, με ςυμψθφιςμό τθσ παραγόμενθσ με τθν 
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καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ (Net metering) ςτισ εγκαταςτάςεισ του αυτοπαραγωγοφ βάςει 

τθσ ΥΑ με Αρικμ.ΥΡΕΝ/ΔΑΡΕΕΚ/15084/382 (ΦΕΚ 759 Βϋ/5-3-2019). 

Το Φωτοβολταϊκό Σφςτθμα, ςφμφωνα με τουσ όρουσ ςφνδεςθσ, ςυνδζεται ςτθ Χαμθλι Τάςθ 

του δικτφου του Σχολείου. 

Ο τρόποσ ςφνδεςθσ του Φωτοβολταϊκοφ Συςτιματοσ κα κακοριςτεί από τον ΔΕΔΔΘΕ, ςτθ 

διατφπωςθ των όρων ςφνδεςθσ. 

 

4.4.7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 

Κατωτζρω περιγράφονται, ςυνοπτικά, οι εργαςίεσ που κα πραγματοποιθκοφν κατά τθν 

εγκατάςταςθ του Φωτοβολταϊκοφ Συςτιματοσ.  

Οι μεταλλικζσ βάςεισ ςτιριξθσ των Φ/Β πλαιςίων κα ςυνδεκοφν με τα χθμικά αγκφρια.  Επί 

των βάςεων κα ςτθριχκοφν με κοχλίεσ τα Φωτοβολταϊκά πλαίςια. Θ κατάλλθλθ υποδομι για 

τθ ςτιριξθ των Φ/Β πλαιςίων κα γίνει πριν τθν καταςκευι τθσ κερμοχγρομόνωςθσ του 

δϊματοσ. 

Τα Φωτοβολταϊκά πλαίςια κα ςυνδεκοφν θλεκτρολογικά με τον Αντιςτροφζα (ο οποίοσ κα 

εγκαταςτακεί ςτο δϊμα)   και ο Αντιςτροφζασ με τον μετρθτι τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ (ο οποίοσ κα εγκαταςτακεί πλθςίον του υφιςτάμενου μετρθτι θλεκτρικισ 

ενζργειασ) μζςω καλωδίου. 

Ο θλεκτρικόσ πίνακασ DC/AC του Φ/Β Συςτιματοσ, προςταςίασ Ι65, κα εγκαταςτακεί ςτο 

δϊμα πλθςίον του Αντιςτροφζα.  

 Πλεσ οι θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ κα πραγματοποιθκοφν ςφμφωνα με τθν Μελζτθ Εφαρμογισ. 

Θα ακολουκιςει θ κζςθ ςε λειτουργία του Φωτοβολταϊκοφ Συςτιματοσ και οι δοκιμζσ του 

Φ/Β Συςτιματοσ. 

  

4.4.8 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΘ ΘΛΕΚΣΡΙΚΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Βάςει υπολογιςμϊν του Ρρογράμματοσ Climate-SAF PVGIS του Joint Research Center τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν περιοχι τθσ Αττικισ, θ παραγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια κα 

είναι περίπου 24.500 kWh/ζτοσ (1.600kWh/kWp,ζτοσ). 
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ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΙΤΣΙΝΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Θεωρήθηκε
Η ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧ/ΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΜΕΡΣΙΝΑ ΚΛΕΑΝΘΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ   

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ   

 ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ ΜΕΛΕΣΗ 
   

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ 
ΚΩΓΙΚΟ 
ΑΡΘΡΟΤ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

  ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΣΙΡΙΑΚΟΤ ΚΔΛΤΦΟΤ       

1.1 Φορτοεκφόρτωςθ υλικϊν επί αυτοκινιτου ι ςε ηϊα, με μθχανικά μζςα.  10.01.02.ΟΙΚ     ton 94 

 1.2 Μεταφορζσ με αυτοκίνθτο δια μζςου οδϊν καλισ βατότθτασ.  10.07.01.ΟΙΚ   ton.Κm 2820 

 1.3 Αποξιλωςθ ξυλίνων ι ςιδθρϊν κουφωμάτων.  22.45.ΟΙΚ        Μ2 580 

 1.4 Κουφϊματα αλουμινίου ςτακερά ι ςυρόμενα ι ανοιγόμενα. Ν65.18.04.99.ΟΙΚ   Μ2 580 

 1.5 
Ολοκλθρωμζνο Πιςτοποιθμζνο φςτθμα εξωτερικισ κερμομόνωςθσ, με 
γραφιτοφχα διογκωμζνθ πολυςτερίνθ (EPS200) πάχουσ 5εκ και τελικθ 
επιφάνεια από ακρυλικο ζγχρωμο επιχριςμα. 

Ν78.10.105.1.ΟΙΚ   Μ2 1800 

 1.6 
  Θερμοχγρομόνωςθ δϊματοσ με κερμομονωτικζσ πλάκεσ εξθλαςμζνθσ 
πολυςτερίνθσ πάχουσ 7cm και τελικι επιφάνεια από τςιμεντόπλακεσ. 

Ν79.12.170.2.ΟΙΚ   Μ2 1810 

  ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ       

 2.1 
Πλιρθσ αναβάκμιςθ λεβθτοςταςίου με λζβθτα ςυμπφκνωςθσ ιςχφοσ 400κW 
(344 Μcal/h). 

Ν8693.52.7.1     Σεμ 1 

 2.2 Κακαιρζςεισ ςτο λεβθτοςτάςιο. Ν8694.51.1       Σεμ 1 

  ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ       

 3.1 
Aυτόνομθ κλιματιςτικι μονάδα διαιροφμενου τφπου (SPLIT UNIT), τεχνολογίασ 
INVERTER, ενεργειακισ κλάςθσ τουλάχιςτον A++, με ΕSEER>7, για 
εξοικονόμθςθ ενζργειασ, ψυκτικισ ιςχφοσ 12.000 BTU/H. 

Ν8558.21.2      τεμ. 3 

  ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΩΣΙΜΟΤ       
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 4.1 Φωτιστικό σώμα οροφής ή ψευδοροφής, με λαμπτήρες led ισχύος 33W. Ν8973.12.2.1  τεμ. 400
 4.2 Αποξήλωση υπάρχοντος φωτιστικού σώματος. Ν8975.181.1  τεμ. 400

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 5.1 Ν8845.92.10  Τεμ. 1

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 6.1  10.19.ΥΔΡ   M2 150

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΣΙΝΑ ΚΛΕΑΝΘΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΙΤΣΙΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β 
συστήματος ισχύος 15,36 kWp.

Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα 
οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών 
κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης.

20PROC007598826 2020-11-05



 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
      

 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
      

 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ 

        

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ 
ΚΩΓΙΚΟ 
ΑΡΘΡΟΤ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΑΝΑΘ. 

ΑΡ. 
ΣΙΜΟΛ 

ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟΣ. 
ΣΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΓΑΠΑΝΗ 
ΜΔΡΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ 
ΟΛΙΚΗ 

  ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΣΙΡΙΑΚΟΤ ΚΔΛΤΦΟΤ                 

1.1 
Φορτοεκφόρτωςθ υλικϊν επί αυτοκινιτου ι 
ςε ηϊα, με μθχανικά μζςα. 

 10.01.02.ΟΙΚ    1104.ΟΙΚ 1   ton 94 1,65 155,10                  

 1.2 
Μεταφορζσ με αυτοκίνθτο δια μζςου οδϊν 
καλισ βατότθτασ. 

 10.07.01.ΟΙΚ    1136.ΟΙΚ 2 ton.Κm 2820 0,35 987,00                  

 1.3 Αποξιλωςθ ξυλίνων ι ςιδθρϊν κουφωμάτων.  22.45.ΟΙΚ       2275.ΟΙΚ 4   Μ2 580 16,80 9.744,00                  

 1.4 
Κουφϊματα αλουμινίου ςτακερά ι ςυρόμενα 
ι ανοιγόμενα. 

Ν65.18.04.99.ΟΙΚ  6528.ΟΙΚ 5   Μ2 580 200,00 116.000,00                  

 1.5 

Ολοκλθρωμζνο Πιςτοποιθμζνο φςτθμα 
εξωτερικισ κερμομόνωςθσ, με γραφιτοφχα 
διογκωμζνθ πολυςτερίνθ (EPS200) πάχουσ 5εκ 
και τελικθ επιφάνεια από ακρυλικο ζγχρωμο 
επιχριςμα. 

Ν78.10.105.1.ΟΙΚ  7809.ΟΙΚ 6   Μ2 1800 48,00 86.400,00                  

 1.6 

  Θερμοχγρομόνωςθ δϊματοσ με 
κερμομονωτικζσ πλάκεσ εξθλαςμζνθσ 
πολυςτερίνθσ πάχουσ 7cm και τελικι 
επιφάνεια από τςιμεντόπλακεσ. 

Ν79.12.170.2.ΟΙΚ  7912.ΟΙΚ 7   Μ2 1810 41,80 75.658,00                  

  ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ               288.944,10 

  
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ 

                

 2.1 
Πλιρθσ αναβάκμιςθ λεβθτοςταςίου με 
λζβθτα ςυμπφκνωςθσ ιςχφοσ 400κW (344 
Μcal/h). 

Ν8693.52.7.1     ΗΛΜ27 9   Σεμ 1 22.000,00 22.000,00                  

 2.2 Κακαιρζςεισ ςτο λεβθτοςτάςιο. Ν8694.51.1       ΗΛΜ27 10   Σεμ 1 314,83 314,83                  

20PROC007598826 2020-11-05



  ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ               22.314,83 

  
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ 

                

 3.1 

Aυτόνομθ κλιματιςτικι μονάδα διαιροφμενου 
τφπου (SPLIT UNIT), τεχνολογίασ INVERTER, 
ενεργειακισ κλάςθσ τουλάχιςτον A++, με 
ΕSEER>7, για εξοικονόμθςθ ενζργειασ, 
ψυκτικισ ιςχφοσ 12.000 BTU/H. 

Ν8558.21.2       ΗΛΜ37 8  τεμ. 3 640,26 1.920,78                  

  ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ               1.920,78 

  
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΦΩΣΙΜΟΤ 

                

 4.1 
Φωτιςτικό ςϊμα οροφισ ι ψευδοροφισ, με 
λαμπτιρεσ LED ιςχφοσ κατά μζγιςτο 33W. 

Ν8973.12.2.1     ΗΛΜ59 12  τεμ. 400 63,97 25.588,00                  

 4.2 Αποξιλωςθ υπάρχοντοσ φωτιςτικοφ ςϊματοσ. Ν8975.181.1      ΗΛΜ59 13  τεμ. 400 7,34 2.936,00                  

  ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ               28.524,00 

  ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ Φ/Β ΤΣΗΜΑΣΟ                 

 5.1 
Για τθν προμικεια, προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ 
και κζςθ ςε λειτουργία ενόσ Φ/Β ςυςτιματοσ 
ιςχφοσ 15,36 kWp. 

Ν8845.92.10      ΗΛΜ52 11  Σεμ. 1 9.000,00 9.000,00                  

  ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ               9.000,00 

  
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ 
ΣΟΙΥΔΙΩΝ 

                

 6.1 

Αποκατάςταςθ τοπικϊν βλαβϊν ςτοιχείων 
από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα οφειλομζνων ςτθν 
διάβρωςθ του οπλιςμοφ με χριςθ 
επιςκευαςτικϊν κονιαμάτων και αναςτολζων 
διάβρωςθσ. 

 10.19.ΤΔΡ       6370.ΤΔΡ 3   M2 150 52,50 7.875,00                  

  ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ               7.875,00 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 296.819,10
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 61.759,61

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 358.578,71

ΓΕ + ΟΕ 18% 64.544,17

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 423.122,88

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15% 63.468,43

ΑΞΙΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 486.591,31

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 950,00
ΑΞΙΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 487.541,31
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΠΑ 24% 117.009,91
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 604.551,22  

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΣΙΝΑ ΚΛΕΑΝΘΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΙΤΣΙΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  1ουΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ 
εξγαζηψλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο 
πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Τεχρε Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

1. Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Τηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο 
πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο 
ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ 
φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη 
φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα 
θαη κε ηα ινηπά Τεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο 
θαη ηελ απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ 
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή κή 
κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο. 

Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Τηκνινγίνπ  
πξνθχπηεη ην πξνυπνινγηδφκελν άκεζν θφζηνο ηνπ Έξγνπ, δειαδή ην 
ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ή ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ 
ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ. Σηηο ηηκέο κνλάδνο απηέο, ελδεηθηηθά θαη φρη 
πεξηνξηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαησκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, 
δαζκνχο, έμνδα εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ., πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο 
Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο 
κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.  

1.2 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαησκέλσλ θαη κε, θπξίσλ 
θαη βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, 
απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο 
ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, 
ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, 
εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε 
αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Τηκνινγίνπ.  

 Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ 

20PROC007598826 2020-11-05



εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε 
ηελ Δ.Σ.Υ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 Τν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, 
θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΥΑ 
36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην 
αξ. πξση. νηθ 4834/25-1-2013 ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη 
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 Ωο «θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ επέθεηλα 
δηαρείξηζή ηνπο. 

1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ 
εηζθνξψλ (ζην Ι.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη 
αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ 
πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε Σπιινγηθέο Σπκβάζεηο Δξγαζίαο 
(αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ 
θ.ιπ.), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο 
πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θ.ιπ., ηνπ 
πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ νδεγψλ 
θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ, 
επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζηαηψλ κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, 
εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί 
ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

1.4 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία 
εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ 
δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ 
εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο Υπεξεζίαο, ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.5 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ 
(ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θ.ιπ., ζηνλ εξγνηαμηαθφ 
ρψξν ή εθηφο απηνχ.  

Σηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, 
ε θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε 
εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο 
δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ 
πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο 
ελζσκάησζήο ηνπο ζην Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ 
ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν 
πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Υπεξεζία 
θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  

Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ 
ρψξσλ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

(α)  Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη 
παξαρσξεζεί απφ ην Γεκφζην 

(β)  Όηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν 
Αλάδνρνο, αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο 
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 
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1.6 Τα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, 
ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, 

1.7 Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή 
ηεο θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη 
δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, 
ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο 
ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θ.ιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ 
πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο 
επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θ.ιπ.) θαη 
κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

1.8 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο 
ησλ πάζεο θχζεσο ‘’δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ’’ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Τ.Σ.Υ. 
θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη 
δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θ.ιπ.) 

1.9 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ 
κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ 
απαηηνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο ηνπ έξγνπ, ζην πιαίζην 
ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα 
κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε 
απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ 
θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, 
νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα 
νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ 
νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο 
(εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.  

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ 
εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα 
νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

1.10 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε 
ζέζε ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ 
αδξαλψλ πιηθψλ πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ 
πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Τηκνινγίνπ αλαθέξεηαη 
ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε 
αζηεξίζθν [*]).  

  Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, 
ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ 
πξνδηαγξαθέο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ  

1.11 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο 
κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, 
δίθηπα Ο.Κ.Ω. θ.ιπ.),  

(β)  ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ 
ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε 
δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ),  

(γ)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο 
αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο (ΥΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, ΓΔΥΑx θ.ιπ.),  

(δ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ 
εκπνδίσλ,  
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(ε)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ 
(ηνπνγξαθηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο 
ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε 
δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη 
αλνηγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο 
Τηκνινγίνπ  

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη 
νρεκάησλ,  

(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε 
πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο 
ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, 
εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.). 

1.12 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη 
νρεκάησλ ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 

(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, 
γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην 
θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ Υπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο  

(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη 
αζθαιή θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ 
νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε 
ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ 
ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε ζήκαλζεο θαη 
ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε 
ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ 
παξαπάλσ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε 
ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο. 

1.13 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, 
αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ 
δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θ.ιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ 
εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο 
κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), 
θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο 
θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο 
κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξίδνληαο 
ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο [ΟΚΩ]),  

1.14 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 
απαληψληαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ 
εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο 
επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε εθπξφζσπν ηεο Υπεξεζίαο 
θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη 
ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Υπεξεζία πξνο έιεγρν. 

1.15 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ 
(φηαλ απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε. 

1.16 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ 
εληνπηδνκέλσλ κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 
δηθηχσλ Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή 
ηερληθψλ εληφο θνίηεο πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη 
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δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο 
θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, 
ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα 
θαηαζθεπαδφκελα φζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, 
εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.18 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη 
επξεζηηερληψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.19 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ 
εξγαζίαο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο 
θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ 
πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη 
δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο 
απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ 
εξγαζίαο θ.ιπ.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Υπεξεζίαο γηα ηελ 
δηαηήξεζή ηνπο. 

1.20 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 
δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. πνπ δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά 
απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Τελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε 
δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη 
κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ. 

1.21 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη 
απνδεκηψζεηο γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ 
θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο 
εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, 
εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θ.ιπ.) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Υπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ 
θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.22 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο 
θχζεσο δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 
κεζνδνινγία θαηαζθεπήο ηνπ Αλαδφρνπ θαη απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή 
δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ (κίζζσζε ή 
εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ 
νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο 
εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή 
αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ 
απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή 
επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ 
κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

1.23 Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ 
γηα ηελ εθαξκνγή αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. 
ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, δεκηνπξγία νπψλ αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο 
θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη απφζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη σο 
απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

1.24 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, 
θξεαηίσλ, ηερληθψλ έξγσλ θ.ιπ., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ 
ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην 
ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 
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1.25 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο 
λα εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο 
ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θ.ιπ. 

1.26 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο 
αξκφδηεο Αξρέο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο, 
εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε 
δεκνπξάηεζεο. 

1.27 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα 
χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, 
πδαηνξέκαηα θ.ιπ.), ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, 
θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

(1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε, 

(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν 
Αλάδνρνο δελ ιάβεη κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ 
απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή άιιεο εξγαζίεο. 

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Τηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ 
Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη 
νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο αιιά αθνξνχλ ζπλνιηθά ην θφζηνο ηνπ έξγνπ φπσο, θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο 
απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, 
θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ 
επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο 
θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Τν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ ΓΔΚΑΟΚΤΩ 
ΛΔΠΤΑ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ 
ηνπ Τηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη 
δηαθξίλεηαη ζε: 

(α)  Σηαζεξά έμνδα, δειαδή άπαμ αλαιακβαλφκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Δμαζθάιηζεο θαη δηαξξχζκηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, γηα ηελ αλέγεξζε 
θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ π.ρ.  γξαθείσλ, 
εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, 
εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(2) Αλέγεξζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(3) Πεξίθξαμεο ή/θαη δηαηάμεσλ επηηήξεζεο εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
θαη ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο. 

(4) Δμνπιηζκνχ  θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα 
ηε δηαζθάιηζε ιεηηνπξγηθήο εηνηκφηεηαο, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζψο 
θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο. 

(5) Απνκάθξπλζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο 
ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ  θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο 
Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 
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(6) Κηλεηνπνίεζεο (εηζθφκηζεο ζην εξγνηάμην) ηνπ απαηηνχκελνπ 
εμνπιηζκνχ γεληθήο ρξήζεο (π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο 
πξνζσπηθνχ), φπσο πξνβιέπεηαη ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη 
απνθηλεηνπνίεζεο κε ην πέξαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ 
απαζρφιεζεο. 

(7) Οη δαπάλεο επηζθφπεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ 
ζπκπιεξψζεηο ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην άκεζν 
θφζηνο. 

(8) Οη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο ησλ ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σρέδην Αζθάιεηαο θαη 
Υγείαο/Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Υγείαο), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο. 

(9) Γηα θφξνπο. 

(10) Γηα εγγπεηηθέο. 

(11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. 

(12) Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ. 

(13) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

(14) Γηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο (π.ρ. εμεχξεζεο ρψξσλ γξαθείσλ 
θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, απαηηήζεσο 
γηα κειέηεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, 
εθηεηακέλεο δηαθσλίεο θαη απαίηεζε ηζρπξήο λνκηθήο ππνζηήξημεο, 
απαηηήζεηο γηα κέηξα πξνζηαζίαο απφ κε ιεθζείζεο ππφςε αθξαίεο 
επηηφπνπ ζπλζήθεο, θινπέο κε θαιππηφκελεο απφ αζθάιηζε). 

(β)  Φξνληθψο ζπλεξηεκέλα έμνδα, δειαδή εμαξηψκελα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα 
ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Φξήζεσο - ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ 
(πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ θαζαξψλ 
ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ) 

(2) Πξνζσπηθνχ γεληθήο επηζηαζίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφ 
ηελ πξνυπφζεζε κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην έξγν (ζε 
πεξίπησζε κε κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζα ιακβάλεηαη 
ππφςε ν ρξφλνο απαζρφιεζεο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ζην έξγν). 
Αλνηγκέλεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα πξνβιεπφκελεο λφκηκεο 
απνδεκηψζεηο. Τν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη νη επηζηάηεο, κε 
εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, ηερληθά, αζθαιηηθά) δελ 
πεξηιακβάλνληαη. 

(3) Ννκηθήο ππνζηήξημεο  

(4) Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc  κεηάθιεζε 

(5) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο 
πξνζσπηθνχ π.ρ. ρξήζε απηνθηλήησλ 

(6) Λεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα 
κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ  

(7) Μεηξήζεσλ γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο 
εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ιήςε κέηξσλ γηα 
ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο 

(8) Σπληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 

(9) Τφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 

20PROC007598826 2020-11-05



(10) Τν αλαινγνχλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο 
επηρείξεζεο, θφζηνο  έδξαο επηρείξεζεο ή/θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο 

 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ 
βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

 Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Τηκνιφγην, απνδεθηά φκσο ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο 
απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο Τηκνινγίνπ κε 
αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη 
αθαζάξησλ απφ ζθπξφδεκα, PVC θ.ιπ. 

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ 
ηηο αλαθεξφκελεο ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο 
Τηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη 
κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ 
ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ζην παξφλ Τηκνιφγην 
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 

     DN / DM 

  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

   DM:  Η ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ 
πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ Τηκνιφγην. 

Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο 
κεγαιχηεξε ππάξρνπζα δηάκεηξνο. 

(2) Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή 
αλαιφγνπ 

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο 
ζπκβαηηθήο πιάθαο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο 
επηθάλεηαο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο 
πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

     DN / 12 

 φπνπ DN: Τν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 

(3) Σηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 

Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο 
ζπκβαηηθήο ηαηλίαο ηνπ παξφληνο Τηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή 
ηνπ κήθνπο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο 
πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

     ΒN / 240  

 φπνπ ΒΝ: Τν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 

Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο 
άξζξσλ ηνπ παξφληνο Τηκνινγίνπ. 

Όπνπ ζηα επηκέξνπο άξζξα ππάξρεη αλαθνξά ζε ΔΤΔΠ ησλ νπνίσλ έρεη 
αξζεί κε απφθαζε ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή, ε ζρεηηθή αλαθνξά κπνξεί λα 
αληηζηνηρίδεηαη κε αλαθνξά ζε ΠΔΤΔΠ ή άιιν πξφηππν πνπ ζα 
πεξηιακβάλεηαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο. 
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          ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1  
 
            (10.01.02.ΟΚΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΙ. :  1104.ΟΚΚ        
 
            Φορτοεκφόρτωςθ  υλικϊν επί αυτοκινιτου ι ςε ηϊα, με μθχανικά 
            μζςα 
 
                Φορτοεκφόρτωςθ  πετρωδϊν  υλικϊν  και παρεμφερϊν, δθλαδι 
            αργϊν  λίκων  γενικά,  ςκφρων,  χολικϊν, άμμου, αμμοχαλίκου, 
            αςβζςτου  ςε βϊλουσ, κθραϊκισ γθσ, κίςςθρθσ και ςκωριϊν, επί 
            οποιουδιποτε  τροχοφόρου  μεταφορικοφ μζςου ι ηϊου. Τιμι ανά 
            τόνο 
            (1 ton) 
 
            Ε Υ  Ω: ΕΝΑ ΚΑΚ ΕΞΗΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΑ                                (  1.65) 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2  
 
            (10.07.01.ΟΚΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΙ. :  1136.ΟΚΚ        
 
            Μεταφορζσ με αυτοκίνθτο δια μζςου οδϊν καλισ βατότθτασ 
 
                Μεταφορά   με   αυτοκίνθτο   οποιουδιποτε   υλικοφ,  ανά 
            χιλιόμετρο αποςτάςεωσ. Τιμι ανά τονοχιλιόμετρο 
            (1 ton.Κm) 
 
            Ε Υ  Ω: ΤΚΑΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΑ                                    (  0.35) 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3  
 
            (10.19.ΥΔ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΙ. :  6370.ΥΔ        
 
            Αποκατάςταςθ   τοπικϊν   βλαβϊν   ςτοιχείων   από  οπλιςμζνο 
            ςκυρόδεμα  οφειλομζνων  ςτθν  διάβρωςθ του οπλιςμοφ με χριςθ 
            επιςκευαςτικϊν κονιαμάτων και αναςτολζων διάβρωςθσ 
 
                Εργαςίεσ    αποκατάςταςθσ   τοπικϊν   βλαβϊν   ςτοιχείων 
            οπλιςμζνου   ςκυροδζματοσ   οφειλομζνων  ςτθν  διάβρωςθ  του 
            οπλιςμοφ  λόγω  ενανκράκωςθσ  του  ςκυροδζματοσ ι διείςδυςθσ 
            χλωριόντων,  οποία  ζχει  ωσ  αποτζλεςμα  τθν  διόγκωςθ  του 
            οπλιςμοφ και τθν απολζπιςθ ι αποφλοίωςθ του ςκυροδζματοσ. 
 
                Εφαρμογι  των  Αρχϊν  και  των Μεκόδων Αποκατάςταςθσ που 
            προβλζπονται  ςτθν  ςειρά  Ρροτφπων  ΕΛΟΤ  ΕΝ 1504, με χριςθ 
            προϊόντων  που  φζρουν  ςιμανςθ  CE, χθμικϊσ ςυμβατϊν μεταξφ 
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            τουσ,  εγκεκριμζνων  από τθν Υπθρεςία, μετά από τεκμθριωμζνθ 
            με τεχνικά ςτοιχεία πρόταςθ του Αναδόχου. 
 
                Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 
 
                -  θ  προμικεια  και μεταφορά επί τόπου των πάςθσ φφςεωσ 
            υλικϊν    (προαναμεμιγμζνων    ινοπλιςμζνων   επιςκευαςτικϊν 
            κονιαμάτων  κατθγορίασ  R3  ι  R4  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ 1504-3 για 
            εφαρμογι  με  το  χζρι,  βελτιωτικϊν  πρόςφυςθσ,  αναςτολζων 
            διάβρωςθσ   κατά   ΕΛΟΤ  ΕΝ  1504-7,  υλικϊν  προςτατευτικισ 
            επάλειψθσ  υψθλισ διαπνοισ κλπ), ςε ςφραγιςμζνεσ ςυςκευαςίεσ 
            που κα αναγράφουν τον τφπο και τα χαρακτθριςτικά τουσ και κα 
            φζρουν τθν ςιμανςθ CE 
 
                -  θ χριςθ ικριωμάτων για τθν προςπζλαςθ ςτισ κζςεισ των 
            επεμβάςεων 
 
                - θ τοπικι αφαίρεςθ του ςακροφ ςκυροδζματοσ ςτθν περιοχι 
            τθσ   επζμβαςθσ   με   χριςθ   εργαλείων  πεπιεςμζνου  αζρα, 
            θλεκτροεργαλείων  ι  και  εργαλείων  χειρόσ, μζχρι τθν πλιρθ 
            αποκάλυψθ των ράβδων του διαβρωμζνου οπλιςμοφ. 
 
                -  ο  επιμελισ  κακαριςμόσ  των  ράβδων  του οπλιςμοφ με 
            ςυρματόβουρτςα 
 
                -  θ εφαρμογι ρευςτοφ αναςτολζα διάβρωςθσ επί των ράβδων 
            οπλιςμοφ με ρολό ι πινζλο 
 
                - θ παραςκευι και εφαρμογι του επιςκευαςτικοφ κονιάματοσ 
            ςφμφωνα  με  τισ οδθγίεσ του προμθκευτι για τθν αποκατάςταςθ 
            τθσ διατομισ του ςτοιχείου ςκυροδζματοσ ςτθν αρχικι τθσ 
 
                -  θ τελικι εξομάλυνςθ τθσ επιφανείασ μετά τθν ςκλιρυνςθ 
            του  επιςκευαςτικοφ κονιάματοσ και θ εφαρμογι προςτατευτικισ 
            επίςτρωςθσ  υψθλισ  διαπνοισ, ςιλοξανικισ βάςεωσ, με ρολό ι 
            πινζλο. 
 
                Στισ  εργαςίεσ  κακαριςμοφ  τθσ επιφανείασ επζμβαςθσ δεν 
            περιλαμβάνεται   τυχόν   απαιτοφμενθ   υδροβολι,   θ   οποία 
            πλθρϊνεται ιδιαίτερα με βάςθ τα οικεία άρκρα του Τιμολογίου. 
 
                Επιμζτρθςθ  με  βάςθ  τθν  επιφάνεια  αποκατάςταςθσ  που 
            προςδιορίηεται  από  το πλάτοσ και το φψοσ τθσ επζμβαςθσ που 
            προβλζπεται από τθν μελζτθ (ορκογωνιςμζνθ επιφάνεια). 
 
                Επιςθμαίνεται   ότι   θ   επιφάνεια  των  επεμβάςεων  κα 
            διευρφνεται  ςτθν  απαιτοφμενθ  ζκταςθ, μετά από ζγκριςθ τθσ 
            Υπθρεςίασ,  εάν κατά τισ εργαςίεσ κακαριςμοφ διαπιςτωκεί ότι 
            θ  διάβρωςθ  του  οπλιςμοφ ζχει προχωριςει πζραν τθσ αρχικϊσ 
            προβλεφκείςασ ζκταςθσ. 
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                Επιςθμαίνεται   επίςθσ  ότι  το  παρόν  άρκρο  δεν  ζχει 
            εφαρμογι ςε εκτεταμζνεσ βλάβεσ καταςκευϊν από ςκυρόδεμα 
 
                Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο εργαςίασ πλιρωσ περαιωμζνθσ 
 
            (1 M2) 
 
            Ε Υ  Ω: ΡΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΚ ΡΕΝΗΝΤΑ ΛΕΡΤΑ                       (  52.50) 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4  
 
            (22.45.ΟΚΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΙ. :  2275.ΟΚΚ        
 
            Αποξιλωςθ ξφλινων ι ςιδθρϊν κουφωμάτων 
 
                Αποξιλωςθ   ξφλινων   ι  ςιδθρϊν  κυρϊν  και  παρακφρων. 
            Ρεριλαμβάνεται  θ  αφαίρεςθ  των  φφλλων  και  πρεβαηιϊν,  θ 
            απελευκζρωςθ  του  τετραξφλου  ι  του πλαιςίου από τα ςιδθρά 
            ςτθρίγματα  (τηινζτια) με προςοχι για τθν επαναχρθςιμοποίθςι 
            του,  και  θ  μεταφορά  προσ  φόρτωςθ ι αποκικευςθ. Τιμι ανά 
            τετραγωνικό  μζτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματοσ τετραξφλου ι 
            πλαιςίου 
            (1 Μ2) 
 
            Ε Υ  Ω: ΔΕΚΑ ΕΞΚ ΚΑΚ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΡΤΑ                          (  16.80) 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5  
 
            (Ν65.18.04.99.ΟΚΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΙ. :  6528.ΟΚΚ        
 
            Κουφϊματα αλουμινίου ςτακερά ι ςυρόμενα ι ανοιγόμενα 
 
                Κουφϊματα  αλουμινίου,  ιδίου τφπου με τα υφιςτάμενα που 
            κα  αντικαταςτακοφν  (ςτακερά  ι ςυρόμενα ι ανοιγόμενα, περί 
            οριηόντιο   ι   κατακόρυφο  άξονα),  οποιαςδιποτε  αναλογίασ 
            διαςτάςεων  εξωτερικοφ  πλαιςίου  και ςχεδίου ςφμφωνου με τα 
            υφιςτάμενα.    Θτοι   προμικεια,   προςκόμιςθ   και   πλιρθσ 
            εγκατάςταςθ  κουφϊματοσ αλουμινίου, με κερμοδιακοπι 24mm, με 
            διπλό  κερμομονωτικό  υαλοπίνακα  με  ενδιάμεςο  κενό  16mm, 
            πλιρωςθ  με  Argon κατά 90%, εξωτερικό ενεργειακό υαλοπίνακα 
            πάχουσ  5mm  με εςωτερικι επίςτρωςθ χαμθλισ εκπομπισ (Low-e) 
            και   εςωτερικό  υαλοπίνακα  laminated  3+3mm  με  ενδιάμεςθ 
            μεμβράνθ  PVB.  Ο επιτυγχανόμενοσ πιςτοποιθμζνοσ ςυντελεςτισ 
            κερμοπερατότθτασ  του  κουφϊματοσ (πλαίςιο και υαλοπίνακασ), 
            δεν   κα   υπερβαίνει   το   Uw≤2,30W/m2°K.   Ο  ςυντελεςτισ 
            κερμοπερατότθτασ  των  υαλοπινάκων  κα είναι Ug≤1,3W/M2°Κ. Η 
            καταςκευι   και   τοποκζτθςθ   κα   γίνουν  ςφμφωνα  με  τισ 
            προδιαγραφζσ   τθσ   παροφςασ   και   τισ  αντίςτοιχεσ  ΕΤΕΡ 
            03-08-03-00  "Κουφϊματα  Αλουμινίου". Τα ςυςτιματα πρζπει να 
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            είναι    πιςτοποιθμζνα    ςε    κζματα   αεροδιαπερατότθτασ, 
            υδατοςτεγανότθτασ  και  αντοχισ  ςτθν ανεμοπίεςθ από επίςθμα 
            εργαςτιρια και κα φζρουν ςιμα CE. Ο καταςκευαςτισ κα παρζχει 
            γραπτι   εγγφθςθ,  τουλάχιςτον  πενταετοφσ  διάρκειασ,  ςτθν 
            διάρκεια τθσ οποίασ κα είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ςε πλιρθ 
            αντικατάςταςθ   του   υαλοπίνακα,   ςε  περίπτωςθ  εμφάνιςθσ 
            υδρατμϊν.  Οι  διατομζσ αλουμινίου που κα χρθςιμοποιθκοφν κα 
            είναι  προχρωματιςμζνεσ  με θλεκτροςτατικι βαφι "ποφδρασ" με 
            πολυεςτερικά  χρϊματα  αποχρϊςεων  εκλογισ τθσ επιβλζψεωσ. Η 
            επιφανειακι  επεξεργαςία  των επιλζξιμων προϊόντων κα πρζπει 
            να   είναι   πιςτοποιθμζνθ   κατά   QUALICOAT.   Στθν   τιμι 
            περιλαμβάνονται   επίςθσ  θ  προμικεια  και  τοποκζτθςθ  του 
            περιμετρικοφ   μθχανιςμοφ   αςφάλιςθσ  του  κουφϊματοσ,  του 
            μθχανιςμοφ   ανάκλθςθσ,   τθσ   μεμβράνθσ   ςτεγάνωςθσ,  τθσ 
            μεμβράνθσ φράγματοσ υδρατμϊν, τθσ γωνίασ αλουμινίου και όλων 
            των  υλικϊν  και  μικροχλικϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των πάςθσ 
            φφςεωσ παρεμβυςμάτων (απαγορεφεται θ χριςθ φοφςκασ, αφρϊδουσ 
            φοφςκασ   ι   ςιλικόνθσ),  των  μθχανιςμϊν  και  εξαρτθμάτων 
            ανοίγματοσ  των κουφωμάτων (πόμολα, κλπ), του ςκελετοφ κάςςασ 
            πλαιςίου  (ψευτόκαςςα),  ο οποίοσ κα είναι από ςτραντηαριςτι 
            γαλβανιςμζνθ  λαμαρίνα πάχουσ 2,0mm και διατομισ ορκογωνικισ 
            ι  Ρ,  των αρμοκάλυπτρων και κάκε απαιτοφμενθ εργαςία πλιρθσ 
            αποκατάςταςθσ  των  επιφανειϊν  (μερεμζτια) περιλαμβανομζνου 
            και  του χρωματιςμοφ των ςχετικϊν επιφανειϊν, θ ςφράγιςθ των 
            αρμϊν,  ωσ και κάκε άλλθ πικανι εργαςία που κα απαιτθκεί για 
            τθν πλιρθ και ζντεχνθ περάτωςθ των εργαςιϊν 
            (1 Μ2) 
 
            Ε Υ  Ω: ΔΚΑΚΟΣΚΑ                                  (  200.00) 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6  
 
            (Ν78.10.105.1.ΟΚΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΙ. :  7809.ΟΚΚ        
 
            Ολοκλθρωμζνο  Ριςτοποιθμζνο Σφςτθμα εξωτερικισ κερμομόνωςθσ, 
            με γραφιτοφχα διογκωμζνθ πολυςτερίνθ (EPS200) πάχουσ 5εκ και 
            τελικι επιφάνεια από ακρυλικό ζγχρωμο επίχριςμα 
 
                Ολοκλθρωμζνο    ςφςτθμα   εξωτερικισ   κερμομόνωςθσ   με 
            διογκωμζνθ   πολυςτερίνθ   (EPS200)   και   οργανικά  ζτοιμα 
            επιχρίςματα, αποτελοφμενο από 
 
                α.   Ιερμομονωτικζσ   πλάκεσ   γραφιτοφχασ   διογκωμζνθσ 
            πολυςτερίνθσ,  (με  ςυντελεςτι  κερμικισ  αγωγιμότθτασ  κατά 
            μζγιςτο λ=0,033 W/m°Κ), με ςιμανςθ CE για χριςθ ςε ςυςτιματα 
            εξωτερικισ  κερμομόνωςθσ  και  εγκεκριμζνεσ  ςφμφωνα  με τθν 
            ETΑG004  και  το  πρότυπο  ΕΝ13499,  πάχουσ  5cm  βάςει  τθσ 
            μελζτθσ,   εφαρμοςμζνεσ  ςε  επίπεδθ  και  κακαρι  επιφάνεια 
            απαλλαγμζνθ  από  ςκόνεσ,  βρωμιζσ  και  λίπθ  τοποκετθμζνεσ 
            ςταυρωτά   (όπωσ   θ  τουβλοδομι)  εφαρμοςμζνεσ  ςτα  δομικά 
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            ςτοιχεία   με   κόλλα   υψθλισ   ςυγκολλθτικισ   ικανότθτασ, 
            κατάλλθλθσ   για   ανόργανα   υποςτρϊματα,  ςφμφωνα  με  τισ 
            προδιαγραφζσ  του  ςυςτιματοσ.  Η  τοποκζτθςθ των πλακϊν τθσ 
            πολυςτερίνθσ  γίνεται  ςταυρωτά  ςε  όλεσ  τισ επιφάνειεσ και 
            ειδικά  ςτισ  γωνίεσ  του κτιρίου ϊςτε να μθν δθμιουργοφνται 
            ενιαίοι κάκετοι αρμοί. Τυχόν κενά ςτισ ενϊςεισ των πλακϊν κα 
            πλθροφνται     με     κερμομονωτικό    αφρό    περιοριςμζνθσ 
            αναφλεξιμότθτασ  κλάςθ Β1 βάςει EN 13501. Σε κάκε ςθμείο του 
            κτιρίου  όπου ςταματά θ κερμομόνωςθ (π.χ. ςτουσ λαμπάδεσ και 
            τα   πρζκια   των  κουφωμάτων,  ποδιζσ  παρακφρων  κλπ.)  κα 
            χρθςιμοποιείται  αυτοδιογκοφμενθ  ταινία  ςτεγάνωςθσ, για να 
            εξαςφαλιςτεί  θ  ςτεγάνωςθ του ςυςτιματοσ ςτα ςθμεία αυτά. Η 
            ταινία τοποκετείται επί του ςτακεροφ ςτοιχείου ςφμφωνα με τα 
            προβλεπόμενα  από  τθν  μελζτθ και πιζηεται επ' αυτοφ με τθν 
            κερμομονωτικι   πλάκα. Η   χριςθ  πιςτοποιθμζνων  με  CE  και 
            κατάλλθλων  για  το  υπόςτρωμα  βυςμάτων,  για  τθν μθχανικι 
            ςτερζωςθ  των  κερμομονωτικϊν  πλακϊν,  κα πρζπει να γίνεται 
            βάςει  των  υποδείξεων του πιςτοποιθτικοφ ETΑ και των λοιπϊν 
            προδιαγραφϊν   του  ςυςτιματοσ.  Στο  κάτω  μζροσ  κα  γίνει 
            τοποκζτθςθ  οδθγοφ  ζναρξθσ αλουμινίου ςτον τοίχο. Οι οδθγοί 
            βιδϊνονται  ςτο  υπόςτρωμα  με  κενό  μεταξφ  τουσ  3mm  ανά 
            τεμάχιο,  λόγω  ςυςτολοδιαςτολϊν  του υλικοφ (αλουμίνιο) και 
            επιπεδϊνονται με αλφάδι. 
 
                β.  Κνοπλιςμζνοσ  τςιμεντοειδισ ζτοιμοσ προσ χριςθ ςοβάσ 
            ςε  μορφι πάςτασ, με πιςτοποίθςθ CE ςφμφωνα με το πρότυπο EN 
            13499,  υψθλισ ελαςτικότθτασ, με υψθλι αντοχι ςτισ μθχανικζσ 
            καταπονιςεισ  που  επιτρζπει τον εμποτιςμό υαλοπλζγματοσ για 
            τθν   πλιρθ   αντιρρθγματικι  προςταςία  του  ςυςτιματοσ  με 
            κατανάλωςθ  ~3,5  kg/m2,  ο  οποίοσ απλϊνεται ομοιόμορφα ςτο 
            ςφνολο  τθσ  επιφάνειασ  των κερμομονωτικϊν πλακϊν και εντόσ 
            του  οποίου,  όςο είναι ακόμα υγρόσ, εμβαπτίηεται υαλόπλεγμα 
            ανκεκτικό   ςτα  αλκάλια,  ςτακερϊν  διαςτάςεων,  με  μεγάλθ 
            ικανότθτα απορρόφθςθσ τάςεων (1700N/50mm), με επικάλυψθ 10εκ 
            ςτο   ςθμείο   ςυνάντθςθσ   των   λωρίδων   ςφμφωνα  με  τισ 
            προδιαγραφζσ  του  ςυςτιματοσ. Ια ακολουκιςει δεφτερθ ςτρϊςθ 
            υαλοπλζγματοσ  και  τελικι  ςτρϊςθ ςοβά για τθν πλιρθ κάλυψθ 
            του υαλοπλζγματοσ. 
 
                γ.   Αφοφ   προθγθκεί   κατάλλθλο   ζγχρωμο  αςτάρι,  κα 
            επακολουκιςει τελικι επικάλυψθ με οργανικό ζτοιμο προσ χριςθ 
            ςοβά,  με  ενςωματωμζνθ  προςταςία ενάντια ςτα άλγθ και τουσ 
            μφκθτεσ,   χρωματιςμζνο   ςτθν   μάηα  του  ςφμφωνα  με  τισ 
            απαιτιςεισ  τθσ μελζτθσ, με κατανάλωςθ ~2,3 kg/m2. Ο τελικόσ 
            ςοβάσ  πρζπει  να  είναι  ιδιαίτερα ελαςτικόσ, ανκεκτικόσ ςε 
            μθχανικζσ    καταπονιςεισ,    εξαιρετικά    ανκεκτικόσ    ςε 
            μικροοργανιςμοφσ,     υψθλισ    υδρατμοδιαπερατότθτασ    και 
            υδροφοβίασ. Το ςφςτθμα ςαν προϊόν κα πρζπει να φζρει ςιμανςθ 
            CE  ςυςτιματοσ  βάςει  τθσ τεχνικισ ζγκριςθσ ETΑ από αρμόδιο 
            κοινοποιθμζνο    φορζα   πιςτοποίθςθσ.   Ο   επιτυγχανόμενοσ 
            ςυνολικόσ  ςυντελεςτισ  κερμοπερατότθτασ  κα  είναι  Ug≤0,45 
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            W/m2°k (Ζϊνθ Β). 
 
                Ρεριλαμβάνεται θ τοποκζτθςθ γωνιοκράνων και θ διαμόρφωςθ 
            ςκοτιϊν,  ακμϊν,  ειδικϊν  επιφανειϊν,  κακϊσ  και  θ δαπάνθ 
            ικριωμάτων.  Στθν  τιμι  περιλαμβάνονται  όλα  τα  υλικά και 
            μικροχλικά επί τόπου του ζργου, ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ για 
            εργαςία  πλιρουσ  εφαρμογισ,  ςφμφωνα  με  τισ  οδθγίεσ  του 
            καταςκευαςτι και τισ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ. 
 
                Η  εξωτερικι  κερμομόνωςθ  κα  ακολουκεί το ανάγλυφο του 
            κτιρίου  και  κα  εκτελεςτεί ςφμφωνα με τισ Ρροδιαγραφζσ και 
            τουσ  κανόνεσ  τθσ  Τζχνθσ,  ϊςτε  να  διαςφαλιςτεί θ πλιρθσ 
            κερμομόνωςθ   τθσ   εξωτερικισ  παράπλευρθσ  επιφάνειασ  του 
            κτιρίου.  Η  μόνωςθ, ςε φψοσ μζχρι 1m από το δάπεδο κα είναι 
            ενιςχυμζνθ,  μεγαλφτερθσ  πυκνότθτασ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 
            τθσ επίβλεψθσ. 
 
                Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο επενδυμζνθσ επιφάνειασ 
            (1 Μ2) 
 
            Ε Υ  Ω: ΣΑΑΝΤΑ ΟΚΤΩ                                (  48.00) 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7  
 
            (Ν79.12.170.2.ΟΚΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΙ. :  7912.ΟΚΚ        
 
            Ιερμοχγρομόνωςθ δϊματοσ με κερμομονωτικζσ πλάκεσ εξθλαςμζνθσ 
            πολυςτερίνθσ   πάχουσ   7cm   και   τελικι   επιφάνεια   από 
            τςιμεντόπλακεσ   καταςκευαηόμενθ  όπωσ  πιο  κάτω  αναλυτικά 
            περιγράφεται: 
 
                -  Ρλιρθσ  κακαριςμόσ  τθσ επιφάνειασ πλάκασ του δϊματοσ 
            και  εξομάλυνςι τθσ (απόξεςθ προεξεχόντων ςκφρων, γζμιςμα με 
            τςιμεντοκονίαμα  μικροκοιλοτιτων,  κλπ)  και επάλειψθ με δφο 
            ςτρϊςεισ   ςε  ςταυροειδι  μορφι  με  ελαςτομερζσ  αςφαλτικό 
            γαλάκτωμα. 
 
                -  Ακολουκεί  διάςτρωςθ πλακϊν εξθλαςμζνθσ πολυςτερίνθσ, 
            πάχουσ  7  εκ.  (ι  πάχουσ ςφμφωνα με τθ μελζτθ), με μζγιςτο 
            ςυντελεςτι αγωγιμότθτασ λ=0,033W/m°K. 
 
                -  Στθ  ςυνζχεια  γίνεται  διάςτρωςθ  ςτρϊματοσ  ρφςεων, 
            πάχουσ   ≥5cm,   από   κυψελωτό  κονιόδεμα  περλιτομπετόν  ι 
            αφρομπετόν   ςε   δφο   ςτρϊςεισ   και   καταςκευι   λουκιϊν 
            τςιμεντοκονίασ   περιμετρικά   και   κατά   μικοσ  όλων  των 
            κατακόρυφων ςτοιχείων του δϊματοσ 
 
                -   Ακολουκεί   διάςτρωςθ  διάτρθτου  αςφαλτωμζνου  χάρτθ 
            (PΑPIER   PERFORE)   επί  τθσ  αςφαλτόκολλασ  και  διάςτρωςθ 
            αςφαλτικισ μεμβράνθσ ςτεγανότθτασ ενδεικτικοφ τφπου ESHΑDIEN 
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            SP   που   αποτελείται  από  ειδικό  ελαςτομερζσ  ενιςχυμζνο 
            αςφαλτόπανο  των  6.00kg/m2,  πάχουσ  min  3mm  οπλιςμζνο με 
            ςταυρωτό πολυεςτερικό φφαςμα Η πιο πάνω μεμβράνθ γυρίηει ςτα 
            ςτθκαία  και  γενικά  ςτισ  κατακόρυφεσ επιφάνειεσ ανζρχεται 
            κατά  20  ζωσ 30 εκ. ςτερεοφμενθ μθχανικά με ανοξείδωτθ λάμα 
            (πάχουσ  1,5  mm),  βίδεσ και βφςματα. Η λάμα ςφραγίηεται με 
            ελαςτομερι  μαςτίχθ  πολυουρεκανικισ  βάςθσ.  Το αςφαλτόπανο 
            ςτισ κατακόρυφεσ επιφάνειεσ κα είναι με ζγχρωμεσ ψθφίδεσ 
 
                -  Η  τελικι  επίςτρωςθ  γίνεται  με  τςιμεντόπλακεσ δια 
            τςιμεντοκονιάματοσ των 350 kg τςιμζντου. 
 
                Δθλαδι,   υλικά   ςτον   τόπο   του  ζργου  και  εργαςία 
            τελειωμζνθσ   καταςκευισ,   τοποκζτθςθσ  και  ςε  λειτουργία 
            ςφμφωνα  με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, τθν τεχνικι περιγραφι και 
            τισ  οδθγίεσ  τθσ  επίβλεψθσ. Στθν τιμι περιλαμβάνεται και θ 
            αποξιλωςθ  τθσ υφιςταμζνθσ μόνωςθσ - επικάλυψθσ των δωμάτων, 
            κακϊσ  και  θ  απομάκρυνςθ των αποξθλωκζντων υλικϊν, ςε χϊρο 
            που  κα  υποδειχκεί  από  τθν υπθρεςία. Τιμι ανά τετραγωνικό 
            μζτρο 
            (1 Μ2) 
 
            Ε Υ  Ω: ΣΑΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΚ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΡΤΑ                       (  41.80) 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8  
 
            (Ν8558.21.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 37           
 
            Αυτόνομθ   κλιματιςτικι  μονάδα  διαιροφμενου  τφπου  (SPLIT 
            UNIT),  τεχνολογίασ INVERTER, ενεργειακισ κλάςθσ τουλάχιςτον 
            A++, με ΕSEER>7, για εξοικονόμθςθ ενζργειασ, ψυκτικισ ιςχφοσ 
            12.000  BTU/H,  με  τθν  εξωτερικι και εςωτερικι μονάδα, τισ 
            ςωλθνϊςεισ  και  καλωδιϊςεισ  ςφνδεςθσ τθσ εξωτερικισ με τθν 
            εςωτερικι    μονάδα,    τισ   ςωλθνϊςεισ   αποχζτευςθσ   των 
            ςυμπυκνωμάτων, το χειριςτιριο, τισ μεταλλικζσ καταςκευζσ και 
            τα  υλικά  ςτιριξθσ  των  δφο μονάδων και όλα τα απαιτοφμενα 
            υλικά  και  μικροχλικά, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και 
            Ρροδιαγραφζσ   τθσ   μελζτθσ,   πλιρθσ,   δθλαδι  προμικεια, 
            προςκόμιςθ,  τοποκζτθςθ,  διάνοιξθ  των  απαραίτθτων οπϊν ςε 
            οποιοδιποτε   ςτοιχείο   του   κτιρίου,   ςφνδεςθ,  δοκιμζσ, 
            ρυκμίςεισ και παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία 
            (1 τεμ.) 
 
            Ε Υ  Ω: ΕΞΑΚΟΣΚΑ ΣΑΑΝΤΑ ΚΑΚ ΕΚΚΟΣΚ ΕΞΚ ΛΕΡΤΑ                (  640.26) 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9  
 
            (Ν8693.52.7.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 27           
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            Ρλιρθσ αναβάκμιςθ λεβθτοςταςίου με λζβθτα ςυμπφκνωςθσ ιςχφοσ 
            400κW (344 Μcal/h) 
 
                Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται: 
 
                -  Λζβθτασ ςυμπφκνωςθσ με ανοξείδωτο εναλλάκτθ ανάκτθςθσ 
            τθσ  κερμότθτασ  των  καυςαερίων.  Η  απόδοςθ  του  κα είναι 
            τουλάχιςτον   96%   ςε  ςυμβατικι  λειτουργία  και  101%  ςε 
            λειτουργία  ςυμπφκνωςθσ  και  κα  ικανοποιεί  τισ απαιτιςεισ 
            οικολογικοφ  ςχεδιαςμοφ για κερμαντιρεσ χϊρου του Κανονιςμοφ 
            813/2013/ΕΕ  και  κα  διακζτει  ςιμανςθ  ςυμμόρφωςθσ  CE.  Ο 
            υφιςτάμενοσ  καυςτιρασ  φυςικοφ αερίου παραμζνει ο ίδιοσ και 
            τοποκετείται ςτον νζο λζβθτα. 
 
                - Διάταξθ αντιςτάκμιςθσ με πίνακα ελζγχου που κα φζρει ο 
            λζβθτασ  και  κα  περιλαμβάνει  θλεκτρονικά προγραμματιςμζνθ 
            ρφκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ προςαγωγισ του νεροφ του λζβθτα, με 
            ενεργοποίθςθ  τθσ  λειτουργίασ  του  καυςτιρα ςφμφωνα με τθν 
            εξωτερικι   κερμοκραςία   και  ςε  ςχζςθ  με  τθν  εςωτερικι 
            κερμοκραςία, ςυμπεριλαμβανομζνων των απαιτουμζνων αιςκθτιρων 
            (μετά των καλωδίων ςφνδεςθσ) 
 
                -  Δφο  κυκλοφορθτζσ  τεχνολογίασ  inverter, ενεργειακισ 
            απόδοςθσ  κατά  τθν οδθγία ΕrP για κυκλοφορθτζσ, παροχισ 
            και   μανομετρικοφ   ςφμφωνα   με   τθ   μελζτθ,   για   τθν 
            ανεξαρτθτοποίθςθ    των    δφο    πτερφγων   του   κτιριακοφ 
            ςυγκροτιματοσ. 
 
                -  Κλειςτό  δοχείο  διαςτολισ  χωρθτικότθτασ  250lt,  με 
            βαλβίδα αςφαλείασ και αυτόματο πλιρωςθσ. 
 
                - Λοιπά υλικά και μικροχλικά όπωσ μανόμετρα, κερμόμετρα, 
            υδροςτάτεσ,  δείκτεσ ςτάκμθσ νεροφ, φίλτρο νεροφ και αερίου, 
            βάνεσ διακοπισ εκατζρωκεν όλων των οργάνων, ανόδιο. 
 
                -   Τροποποίθςθ,   αναδιάταξθ   ςωλινων   και  ςυλλεκτϊν 
            προςαγωγισ και επιςτροφισ, κακϊσ και όλων των ςωλθνϊςεων του 
            λεβθτοςταςίου  μζχρι  και τισ κεντρικζσ ςτιλεσ του κτιρίου ι 
            τθν ζξοδο από τον χϊρο του λεβθτοςταςίου. Πλεσ οι ςωλθνϊςεισ 
            και   τα   ειδικά   τεμάχια,  νοοφνται  πλιρωσ  μονωμζνα  με 
            ελαςτομερζσ  υλικό,  ενδεικτικοφ  τφπου  armaflex. Στθν τιμι 
            ςυμπεριλαμβάνεται   θ   αποξιλωςθ   και   αντικατάςταςθ  των 
            φκαρμζνων υλικϊν του λεβθτοςταςίου (ςωλινεσ, ςυλλζκτεσ, κλπ) 
 
                - Ρροςυγκροτθμζνθ μονάδα ανφψωςθσ των ςυμπυκνωμάτων, που 
            κα  περιλαμβάνει δοχείο ςυλλογισ και αντλία απομάκρυνςθσ των. 
            Νοείται   πλιρωσ   ςυνδεδεμζνθ  μζχρι  και  τθν  κοντινότερθ 
            αποχζτευςθ. 
 
                -  κιτ  αδρανοποίθςθσ  των  ςυμπυκνωμάτων  και  μαγνθτικό 
            φίλτρο 
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                - Λοιπζσ ςωλθνϊςεισ ςφνδεςθσ με δίκτυα νεροφ. 
 
                -   Τον  καπναγωγό  ςυνδζςεωσ  μζχρι  τθ  καπνοδόχο  από 
            πολυπροπυλζνιο  (PPH),  διαμζτρου  ίςθσ  προσ  τθν  διάμετρο 
            εξόδου καυςαερίων του λζβθτα. 
 
                -   Τθν   καπνοδόχο  από  πολυπροπυλζνιο  (Η),  ικανϊν 
            διαςτάςεων,  τοποκετθμζνθ  εντόσ τθσ υφιςτάμενθσ ανοξείδωτθσ 
            καπνοδόχου, φψουσ περίπου 15m 
 
                -  Τον πίνακα ελζγχου, τον θλεκτρικό πίνακα κινιςεωσ και 
            τθν   θλεκτρικι   εγκατάςταςθ  κινιςεωσ  του  λεβθτοςταςίου. 
            Ρεριλαμβάνεται  και  θ  εγκατάςταςθ  από τον κεντρικό πίνακα 
            μζχρι τον πίνακα του λζβθτα. 
 
                - Τα όργανα αςφαλείασ και αυτόματθσ λειτουργίασ αυτϊν. 
 
                και  κάκε  απαιτοφμενο  υλικό,  μικροχλικό  και  δαπάνθ, 
            ςφμφωνα  με  τθν  Τεχνικι  Ρεριγραφι  και  Ρροδιαγραφζσ τθσ 
            μελζτθσ. 
 
                Στθν    τιμι   περιλαμβάνονται   και   οι   απαιτοφμενεσ 
            αποξθλϊςεισ,  θ  ςυγκζντρωςθ  των αποξθλωκζντων υλικϊν και θ 
            μεταφορά  και  απόκεςθ  τουσ  ςε  χϊρο  που  κα  υποδείξει θ 
            Υπθρεςία. 
 
                Πλα  τα  χρθςιμοποιοφμενα υλικά κα φζρουν ςιμανςθ CE και 
            οι  καταςκευαςτζσ τουσ κα είναι πιςτοποιθμζνοι κατά ISO9001. 
            Ρεριλαμβάνονται  όλεσ  οι εργαςίεσ τροποποίθςθσ, ςφνδεςθσ με 
            το  υφιςτάμενο  δίκτυο  Κεντρικισ  Ιζρμανςθσ  κακϊσ  και  οι 
            απαιτοφμενεσ δοκιμζσ. Δφναται ο ανάδοχοσ, για να επιτφχει τισ 
            απαιτοφμενεσ  αποδόςεισ,  να  εγκαταςτιςει  περιςςότερεσ τθσ 
            μίασ    μονάδεσ,   με   τουσ   απαιτοφμενουσ   αυτοματιςμοφσ 
            ταυτόχρονθσ    λειτουργίασ,   με   δικι   του   αποκλειςτικι 
            επιβάρυνςθ. 
            (1 Τεμ) 
 
            Ε Υ  Ω: ΕΚΚΟΣΚ ΔΥΟ ΧΚΛΚΑΔΕΣ                     ( 22,000.00) 
 

ΑΡΘΡΟ 10  
 
            (Ν8694.51.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 27           
 
            Κακαιρζςεισ ςτο λεβθτοςτάςιο 
 
                Εργαςίεσ  κακαιρζςεων  ςτο λεβθτοςτάςιο, δθλαδι εργαςίεσ 
            κακαίρεςθσ    όλων    των   υλικϊν   και   μικροχλικϊν   του 
            λεβθτοςταςίου,  όπωσ  ςωλθνϊςεισ,  μονϊςεισ,  βάνεσ,  όργανα 
            ελζγχου,  υλικά  θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων (καλϊδια, πίνακεσ, 
            κλπ).  Δθλαδι  αποξιλωςθ  μετά  μεγάλθσ  προςοχισ  όλων  των 
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            παραπάνω υλικϊν και μικροχλικϊν. Η όλθ εργαςία κα εκτελεςτεί 
            με   κάκε   επιμζλεια,   χωρίσ  να  προκλθκοφν  ηθμιζσ  ςτισ 
            εγκαταςτάςεισ  του  κτιρίου (οικοδομικζσ, κλπ) οι οποίεσ εάν 
            ςυμβοφν,  κα  αποκακίςτανται  αδαπάνωσ.  Στθν  τιμι  μονάδασ 
            περιλαμβάνεται  και  θ  μεταφορά των προϊόντων αποξιλωςθσ ςε 
            οποιαδιποτε   οριηόντια   και   κατακόρυφθ  απόςταςθ  και  θ 
            ςυςςϊρευςθ ςε ςθμεία για φόρτωςθ πάνω ςε αυτοκίνθτο με ςκοπό 
            τθν απομάκρυνςθ. 
            (1 Τεμ) 
 
            Ε Υ  Ω: ΤΚΑΚΟΣΚΑ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΑ ΚΑΚ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΚΑ ΛΕΡΤΑ          (  314.83) 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11  
 
            (Ν8845.92.10)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 52           
 
            Για  τθν  προμικεια,  προςκόμιςθ,  εγκατάςταςθ  και  κζςθ ςε 
            λειτουργία   ενόσ   Φ/Β  ςυςτιματοσ  ιςχφοσ  15,36  kWp  που 
            περιλαμβάνει  όλεσ τισ απαιτοφμενεσ οικοδομικζσ εργαςίεσ και 
            τον Η/Μ εξοπλιςμό, όπωσ μονοκρυςταλλικά φωτοβολταϊκά πλαίςια 
            απόδοςθσ   >18%,  μεταλλικζσ  βάςεισ  ςτιριξθσ,  αντιςτροφζα 
            κατάλλθλθσ  ιςχφοσ,  θλεκτρικοφσ πίνακεσ και ςφνδεςθ τουσ με 
            τον   κεντρικό  πίνακα  του  κτιρίου,  καλωδιϊςεισ,  ςφςτθμα 
            γειϊςεων και αντικεραυνικισ προςταςίασ και τθν ςφνδεςθ με τα 
            κεντρικά ςυςτιματα γείωςθσ και αντικεραυνικισ προςταςίασ του 
            κτιρίου (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δαπάνθσ ελζγχου, μετριςεων, 
            επιδιορκϊςεων   και   παράδοςθσ   των   γειϊςεων   και   τθσ 
            αντικεραυνικισ  προςταςίασ του κτιρίου ςε ςωςτι λειτουργία), 
            κλπ, πλιρεσ, ςφμφωνα με τισ Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι 
            προμικεια,  προςκόμιςθ,  εγκατάςταςθ, ςυνδζςεισ, δοκιμζσ και 
            παράδοςθ του ςυςτιματοσ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. Το 
            Φ/Β  ςφςτθμα  κα  ςυνδεκεί  με  το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ για τον 
            ςυμψθφιςμό  τθσ  θλεκτρικισ  ενζργειασ  (net  metering). Δεν 
            περιλαμβάνεται  θ δαπάνθ ςφνδεςθσ, θ οποία κα επιβαρφνει τον 
            κφριο  του  ζργου,  αλλά περιλαμβάνεται θ απαιτοφμενθ πλιρθσ 
            τεκμθρίωςθ  προσ  τον  ΔΕΔΔΗΕ για τθν κζςθ ςε λειτουργία του 
            Συςτιματοσ 
            (1 Τεμ.) 
 
            Ε Υ  Ω: ΕΝΝΕΑ ΧΚΛΚΑΔΕΣ                           ( 9,000.00) 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12  
 
            (Ν8973.12.2.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 59           
 
            Φωτιςτικό  ςϊμα οροφισ ι ψευδοροφισ, με λαμπτιρεσ LED ιςχφοσ 
            κατά μζγιςτο 33W 
 
                Φωτιςτικό  ςϊμα  LED  33W,  ςτεγαςμζνων  χϊρων,  οροφισ, 
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            ψευδοροφισ  ι  αναρτθμζνο,  αποτελοφμενο από ενιςχυμζνθ βάςθ 
            από  ατςάλι  βαμμζνο θλεκτροςτατικά, τετράγωνο ι ορκογωνικό, 
            με  κάλυμμα  από  υψθλισ  απόδοςθσ  ακρυλικό  υλικό  (PMMΑ). 
            Τεχνικά χαρακτθριςτικά: 
 
                - Φωτεινι απόδοςθ τουλάχιςτον 110 Lm/W 
 
                - LED chip υψθλισ απόδοςθσ τελευταίασ γενιάσ. 
 
                - Κακαρό φωσ χωρίσ IR/UV ακτινοβολία με απόχρωςθ neutral 
            ι warm. 
 
                - Φωτεινι ροι τουλάχιςτον 4.700 lm. 
 
                -  Διάρκεια  ηωισ 50.000 ϊρεσ με απόδοςθ 80% τθσ αρχικισ 
            φωτεινισ   ροισ.   Ια   δίδεται  εγγφθςθ  καλισ  λειτουργίασ 
            τουλάχιςτον 5 ετϊν. 
 
                - Συνδεςμολογία για λειτουργία ςε 230V-50/60Hz με dimmer 
            ι 1-10VDC driver. 
 
                -  Εκκινθτισ  θλεκτρονικόσ με ςυντελεςτι ιςχφοσ >0.9 και 
            δείκτθ ενεργειακισ απόδοςθσ τουλάχιςτον Α3. 
 
                - Ια φζρει ςιμανςθ CE και κα ςυμμορφϊνεται με τθν οδθγία 
            RoΗs   και   ENEC   (κατ'  ελάχιςτον  το  led  chipset).  Ια 
            διατίκενται  φωτοτεχνικά  δεδομζνα  και  ο  καταςκευαςτισ κα 
            είναι πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO9001 και 14001. 
 
                Θτοι  φωτιςτικό  πλιρεσ με εργαςία πλιρουσ εγκατάςταςθσ. 
            Ρεριλαμβάνεται  και  το πικανόν απαιτοφμενο καλϊδιο ςφνδεςθσ 
            του φωτιςτικοφ ςτθ νζα κζςθ 
            (1 τεμ.) 
 
            Ε Υ  Ω: ΕΞΗΝΤΑ ΤΚΑ ΚΑΚ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΡΤΑ ΛΕΡΤΑ                       (  63.97) 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13  
 
            (Ν8975.181.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 59           
 
            Αποξιλωςθ  υπάρχοντοσ φωτιςτικοφ ςϊματοσ, δθλαδι διακοπι τθσ 
            θλεκτρικισ παροχισ, αποςφνδεςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ από τα 
            τροφοδοτικά  καλϊδια  και  αποξιλωςθ  του φωτιςτικοφ και των 
            λαμπτιρων.  Η  όλθ  εργαςία κα εκτελεςτεί με κάκε επιμζλεια, 
            χωρίσ  να  προκλθκοφν  ηθμιζσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του κτιρίου 
            (οικοδομικζσ,  κλπ) οι οποίεσ εάν ςυμβοφν, κα αποκακίςτανται 
            αδαπάνωσ.  Στθν  τιμι  μονάδασ περιλαμβάνεται και θ μεταφορά 
            των   προϊόντων  αποξιλωςθσ  ςε  οποιαδιποτε  οριηόντια  και 
            κατακόρυφθ  απόςταςθ  και θ ςυςςϊρευςθ ςε ςθμεία για φόρτωςθ 
            πάνω ςε αυτοκίνθτο με ςκοπό τθν απομάκρυνςθ. 
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            (1 τεμ.)

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ                                (  7.34)

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΙΤΣΙΝΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Θεωρήθηκε
Η ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΤΕΧ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΜΕΡΣΙΝΑ ΚΛΕΑΝΘΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A/A Μονάδα Ποσότητα

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ     
Κόστος ανακύκλωσης υλικών

1 1ο Προϊόντα καθαιρέσεων ton 2,50 322,03 805,08 805,08
Εργασίες Προυπολογισμού 805,08

Γ.Ε. & Ο.Ε. (%) 0,18 144,91
Σύνολο 950,0

Φ.Π.Α. (%) 0,24 228,00 

Γενικό Σύνολο 1.178,0

                               Θεωρήθηκε

Μεταμόρφωση, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Ο Συντάξας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Ευάγγελος Χριστόπουλος Κλεάνθη Μερσίνα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                               1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ                                    

Αριθ. 
Τιμολ.

 Σύντομη περιγραφή 
αντικειμένου

Αρθρο 
Αναθεώρ.

Τιμη 
Μονάδας

Δαπάνη 
Μερική(€)

Δαπάνη 
Ολική(€)

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Άρθρο   1  : Κόστος ανακύκλωσης υλικών για προϊόντα καθαιρέσεων  

Αφορά  τα  καθαρά  προϊόντα  που  θα  προκύψουν  από  τις  καθαιρέσεις  που  απαιτούνται  
για την υλοποίηση του έργου.

Τιμή ανά τόνο (ton)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,50 €
        (Περιγραφικά): Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά

Μεταμόρφωση, Σεπτέμβριος 2020
Ο Συντάξας Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
& Πολεοδομίας

Ευάγγελος Χριστόπουλος Μερσίνα Κλεάνθη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

ΓΗΜΟ ΜΔΣΑΜΟΡΦΩΗ 
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 
 
 

ΔΡΓΟ 

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΣΙΡΙΟΤ 

1ΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΜΔΣΑΜΟΡΦΩΗ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ:  604.551,22€  
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ 
ΔΡΓΑΙΩΝ, ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ 

 
 

 
 

 

 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2020
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Έργο : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίοσ 1
οσ

 Γενικού Λσκείοσ Μεταμόρυωσης 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΞΑΤΘΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΑΣΙΩΝ 2 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  
ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ, ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΩΝ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
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3.2.3 Μορφι και τρόποσ λειτουργίασ κουφωμάτων ...................................................................... 8 
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3.4 Δειγματολθψίεσ - Πρότυπο (δείγμα) - Τποβολι τοιχείων και  Δειγμάτων – Ζλεγχοι

 13 
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3.4.4 Καταςκευαςτικά ςχζδια ....................................................................................................... 14 
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4. ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΗ ΣΟΙΧΩΝ ................................................................................... 14 

4.1 Γενικά .............................................................................................................................. 14 

4.2 Προδιαγραφζσ υλικϊν κερμομόνωςθσ ........................................................................ 14 
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4.3.5 Μεκοδολογία εκτζλεςθσ εργαςιϊν ..................................................................................... 21 

4.4 Δείγματα – Ζλεγχοι......................................................................................................... 24 

5. ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΟΝΩΗ ΔΩΜΑΣΟ .......................................................................................... 25 

5.1 Γενικά .............................................................................................................................. 25 

5.2 Προδιαγραφζσ υλικϊν κερμομόνωςθσ δωμάτων και ςτεγϊν .................................... 25 

5.3 Εκτζλεςθ εργαςιϊν ........................................................................................................ 25 
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Έργο : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίοσ 1
οσ

 Γενικού Λσκείοσ Μεταμόρυωσης 
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  

ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ, ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΩΝ 
 

1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Οι κφριεσ επεμβάςεισ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ του κτιριακοφ κελφφουσ του κτιρίου του 1ου 

Γενικοφ Λυκείου Μεταμόρφωςθσ αφοροφν ςτισ εξισ εργαςίεσ: 

 

 Αντικατάςταςθ κουφωμάτων 

 Εξωτερικι κερμομόνωςθ τοίχων 

 Θερμοχγρομόνωςθ δϊματοσ 

 

2. ΠΡΟΣΤΠΑ -ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ  

Για όλεσ τισ κατθγορίεσ εργαςιϊν κα εφαρμοςτοφν ι κα λθφκοφν υπϋόψθ, οι ιςχφοντεσ Νόμοι, 

Οδθγίεσ, Ρροεδρικά Διατάγματα, Αποφάςεισ και Εγκφκλιοι, όπωσ: 

 Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 

Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

 Οι ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ για τισ κατθγορίεσ των εργαςιϊν 

 Θ λοιπι ιςχφουςα εγχϊρια και κοινοτικι νομοκεςία που αφορά τον τομζα των κτιριακϊν 

ζργων εν γζνει ( Ευρωκϊδικεσ, Κανονιςμόσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), 

Οδθγία 2010/31/ΕΕ) 

Ειδικά για τισ οικοδομικζσ εργαςίεσ ιςχφουν τα εξισ: 

 Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-03-06-02-01: Θερμομονϊςεισ δωμάτων 

 Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-03-06-02-02: Θερμομόνωςθ εξωτερικϊν τοίχων 

 Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-03-08-03-00: Κουφϊματα αλουμινίου 

 Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-03-07-03-00: Επιςτρϊςεισ με φυςικοφσ λίκουσ 

 Ο Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ (ΦΕΚ 79/Α/9-4-2012) 

 Ο Κτιριοδομικόσ Κανονιςμόσ 

 Ο Κανονιςμόσ Ρυροπροςταςίασ Κτιρίων 

 Ο Κανονιςμόσ Θχοπροςταςίασ Κτιρίων 

 «Οδθγίεσ Σχεδιαςμοφ για Άτομα με Ειδικζσ Ανάγκεσ» του ΥΡΕΧΩΔΕ 
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 Οι Ευρωπαϊκοί Κανονιςμοί και τα Ρρότυπα που ζχουν καταςτεί υποχρεωτικά, κακϊσ και 

οι αντίςτοιχεσ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ 

 Ελλθνικόσ Κανονιςμόσ Ωπλιςμζνου Σκυροδζματοσ 

 Ελλθνικόσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ 

 Ο Νζοσ Κανονιςμόσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) Υπ. Απόφαςθ με Αρικμ. 

ΔΕΡΕΑ /οικ. 178581/ΦΕΚ 2367/Β’/12-7-2017 

 

 

 3. ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ 

 

3.1 Γενικά 

Στα κουφϊματα αλουμινίου, το μζγεκοσ των διατομϊν, τα πάχθ των τοιχωμάτων τουσ, θ 

μορφι τουσ, θ μζκοδοσ ςυναρμολόγθςθσ, τα ειδικά τεμάχια, τα ςτεγανοποιθτικά 

παρεμβλιματα και θ κζςθ τουσ, κακϊσ και τα εξαρτιματα λειτουργίασ, αποτελοφν ευκφνθ του 

παραγωγοφ των διατομϊν. Θα πρζπει να διατίκενται κατάλογοι των διατομϊν κατά «ςειρζσ» 

με τα χαρακτθριςτικά τουσ (πίνακεσ, γραφιματα και τφποι υπολογιςμοφ επάρκειασ και 

ανταπόκριςθσ ςτισ κατά περίπτωςθ απαιτιςεισ ποιότθτασ του τφπου του κουφϊματοσ). Επίςθσ 

ευκφνθ του παραγωγοφ των διατομϊν είναι και θ παροχι οδθγϊν κοπισ και ςυναρμολόγθςθσ 

των διατομϊν, κακϊσ και ο τρόποσ τοποκζτθςθσ ζτοιμων κουφωμάτων ςτο κτίριο ϊςτε αυτά 

να ανταποκρίνονται πραγματικά ςτα ςτοιχεία των παραπάνω καταλόγων πινάκων, 

γραφθμάτων κ.λ.π. Ρρζπει να διακζτει γι’ αυτό ζντυπα εγχειρίδια οδθγϊν κοπισ, 

ςυναρμολόγθςθσ και τοποκζτθςθσ. 

Τα υλικά και θ ποιότθτα εργαςίασ των παραπάνω κουφωμάτων αλουμινίου κα είναι απολφτωσ 

ςφμφωνα με τισ τελευταίεσ εκδόςεισ των Ευρωπαϊκϊν Ρροτφπων κακϊσ και με όλουσ τουσ 

ιςχφοντεσ Ελλθνικοφσ Κανονιςμοφσ, κα καλφπτουν κάκε ςφγχρονθ καταςκευαςτικι ανάγκθ και 

κα εγγυϊνται μετά τθν καταςκευι και τθν τοποκζτθςι τουσ επαρκι ςτερεότθτα και αντοχι, 

τζλεια λειτουργία, πλιρθ ςτεγανότθτα για βροχι και αζρα, εφκολθ αντικατάςταςθ των 

υαλοπινάκων κακϊσ και των εξαρτθμάτων και μθχανιςμϊν λειτουργίασ.  

Στθν καταςκευι των κουφωμάτων αλουμινίου κα περιλαμβάνονται: 

α) Οι ςιδερζνιεσ ψευτόκαςςεσ, και οι λάμεσ ςτιριξισ τουσ, που κα είναι υποχρεωτικά 

γαλβανιςμζνεσ και μετά τθν τοποκζτθςι τουσ κα κακαρίηονται και κα χρωματίηονται με 

μία ςτρϊςθ wach primer και με δφο ςτρϊςεισ από αςτάρι χρωμικοφ ψευδαργφρου. 
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β) Τα κάκε είδουσ προφίλ αλουμινίου που απαιτοφνται για τθ ςφνκεςθ του κουφϊματοσ 

και τθν υποδοχι των οποιωνδιποτε υαλοπινάκων (απλϊν ι διπλϊν 

κερμοθχομονωτικϊν), ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ μελζτθσ. 

γ) Θ θλεκτροςτατικι βαφι των διατομϊν, ςε οποιαδιποτε απόχρωςθ, τθσ επιλογισ τθσ 

Επίβλεψθσ. 

δ) Τα μικροχλικά και βοθκθτικά υλικά (ςφνδεςμοι κ.λπ.) και τα απαιτοφμενα ελαςτικά 

παρεμβφςματα (E.P.D.M.) για τθν ςφράγιςθ των αρμϊν των διατομϊν και τθν ςτερζωςθ 

και ςφράγιςθ των υαλοπινάκων. 

ε) Θ δαπάνθ (υλικά και εργαςία) για τθν ςφράγιςθ των οποιωνδιποτε αρμϊν επαφισ του 

κουφϊματοσ με ςτεγανό πθκτικό υλικό με βάςθ τθν ςιλικόνθ, τθσ ζγκριςθσ τθσ 

Επίβλεψθσ. 

ςτ) Πλα τα απαιτοφμενα εξαρτιματα για τθν ςτερζωςθ, αςφάλεια και πλιρθ λειτουργία. 

η) Θ προςταςία των διατομϊν του κουφϊματοσ με πλαςτικζσ ταινίεσ και ο κακαριςμόσ 

των διατομϊν μετά τθν περάτωςθ των εργαςιϊν χρωματιςμοφ. 

θ) Πλα τα απαιτοφμενα ικριϊματα. 

κ) Θ εργαςία για τθν πλιρθ καταςκευι και τοποκζτθςθ ςε πλιρθ λειτουργία, που 

ςυμπεριλαμβάνει και τθν βοθκθτικι εργαςία κατά τθν τοποκζτθςθ των υαλοπινάκων. 

 

3.2 Προδιαγραφζσ υλικϊν 

 

3.2.1 Γενικά 

Ο Ανάδοχοσ δεν κα αρχίςει τθν καταςκευι κανενόσ τμιματοσ τθσ καταςκευισ, ϊςπου να ζχει 

λάβει τθν ζγκριςθ τθσ Επίβλεψθσ. 

Τα πλαίςια αλουμινίου κα είναι πιςτοποιθμζνα κατά ΕΝ14351-1 με μθχανιςμοφσ υψθλισ 

αντοχισ και ακρίβειασ, με κερμοδιακοπι 24mm, με λάςτιχα ςφράγιςθσ αρμϊν για μείωςθ τθσ 

διείςδυςθσ αζρα. 

 

Τα προϊόντα κα είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 305/2011/ΕΕ για τα Δομικά 

προϊόντα (Construction Products Regulation – CRP) και κα διακζτουν Σιμανςθ CE και Διλωςθ 

Επιδόςεων, ςφμφωνα με τα Ρρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 14351, ΕΛΟΤ ΕΝ 12 211, ΕΛΟΤ ΕΝ 1027, ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1026, ΕΛΟΤ ΕΝ 12412.02 κλπ. Θα διακζτουν Ριςτοποίθςθ βαφισ βάςει των Τεχνικϊν 
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Ρροδιαγραφϊν QUALICOAT. Ριςτοποίθςθ CE κα πρζπει να διακζτει και ο καταςκευαςτισ – 

εγκαταςτάτθσ των κουφωμάτων. 

 

3.2.2 Παράδοςθ, διακίνθςθ και αποκικευςθ 

Θ διακίνθςθ και θ αποκικευςθ κα γίνονται ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του Καταςκευαςτι. 

 

3.2.3 Μορφι και τρόποσ λειτουργίασ κουφωμάτων 

Θ μορφι των κουφωμάτων και ο τρόποσ λειτουργίασ των κακορίηεται από τθν Μελζτθ και από 

τισ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ για κάκε τφπο ξεχωριςτά. 

Θ καταςκευι κα είναι από κατάλλθλα προφίλ αλουμινίου, θλεκτροςτατικισ βαφισ, με 

κατάλλθλεσ διαςτάςεισ των διατομϊν ςφμφωνα με τα ςχζδια και ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ 

ςτισ μθχανικζσ καταπονιςεισ που δζχονται όπωσ π.χ. βάροσ υαλοπινάκων, ανεμοπιζςεισ, 

κακϊσ επίςθσ και με τθν αρχιτεκτονικι του κτιρίου. 

Τα ςυςτιματα των προφίλ και των εξαρτθμάτων αλουμινίου κα είναι ςφμφωνα με τουσ 

ιςχφοντεσ Ελλθνικοφσ Κανονιςμοφσ, με όλα τα υπάρχοντα standards, κανόνεσ και 

πιςτοποιθτικά αποδοχισ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, κακϊσ και τισ οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ για τα προϊόντα κτιρίων.  

 

3.2.4 Τλικά 

Ψευτόκαςςεσ: Θα είναι από γαλβανιςμζνο χάλυβα ςφμφωνα με τθ μελζτθ και τισ απαιτιςεισ 

του προμθκευτικοφ οίκου των διατομϊν αλουμινίου, από ςιδθροςωλινα ορκογωνικισ 

διατομισ (ςτράντηα), κατάλλθλων διαςτάςεων και πάχουσ με τισ απαιτοφμενεσ λάμεσ για τθ 

ςτιριξθ τουσ και με όλα τα μικροχλικά αντίςτοιχα. Οι ψευτόκαςςεσ και οι λάμεσ ςτιριξθσ τουσ 

κα είναι γαλβανιςμζνεσ και μετά τθν τοποκζτθςθ τουσ κα κακαρίηονται και κα χρωματίηονται 

με δφο ςτρϊςεισ αντιςκωριακοφ χρωμικοφ ψευδαργφρου. 

Εξαρτιματα λειτουργίασ: Πλα τα εξαρτιματα λειτουργίασ, όπωσ πχ μθχανιςμοί περιμετρικισ 

ςτεγανοποίθςθσ και μονισ ι διπλισ ενζργειασ, οι χειρολαβζσ, οι μεντεςζδεσ, οι ςφρτεσ, οι 

κλειδαριζσ (απλζσ ι αςφαλείασ) κλπ κα είναι οι απαιτοφμενεσ από τθ μελζτθ και του 

προμθκευτικοφ οίκου των κουφωμάτων. Πλα τα εξαρτιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ 

ςφνδεςθ των διατομϊν μεταξφ τουσ κα είναι από αλουμίνιο κράματοσ 6005Α F26, ϊςτε να 

αποφεφγονται τοπικά γαλβανικά ςτοιχεία που οδθγοφν ςε καταςτρεπτικζσ διαβρϊςεισ, αλλά 

και για να εξαςφαλίηονται οι κατάλλθλεσ αντοχζσ. Πλα τα εξαρτιματα των κουφωμάτων κα 
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υποςτθρίηουν επαρκϊσ τον υαλοπίνακα και τα πλαίςια, τόςο κατά τθ λειτουργία τουσ όςο και 

ςτθν ανοικτι κζςθ, χωρίσ να προκαλοφνται παραμορφϊςεισ ι ηθμιζσ κάτω από το 

κακοριςμζνο φορτίο ανζμου, ι κόρυβοι, όπωσ επίςθσ και κα ικανοποιοφν όλεσ τισ απαραίτθτεσ 

απαιτιςεισ αςφαλείασ. 

τερεϊςεισ: Πλα τα μπουλόνια, βίδεσ και παξιμάδια που κα χρθςιμοποιοφνται για τθ 

ςυναρμολόγθςθ και ςτερζωςθ του κουφϊματοσ κα είναι επαρκοφσ αντοχισ και για το ςκοπό 

που χρθςιμοποιοφνται και κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Σοποκζτθςθ υαλοπινάκων: Πλα τα κουφϊματα κα καταςκευαςτοφν με τζτοιο τρόπο που να 

δζχονται τουσ προβλεπόμενουσ από τθ μελζτθ υαλοπίνακεσ και κα εξαςφαλίηουν το 

απαιτοφμενο ελεφκερο διάκενο προσ αποφυγι κραφςθσ κάτω από τθν επίδραςθ των καιρικϊν 

μεταβολϊν. 

Κάκε κοφφωμα ι υαλοπζταςμα τόςο ςτα ςχζδια καταςκευισ όςο και ςτθν καταςκευι του, κα 

φζρει τθν κακοριςμζνθ ςιμανςθ με ζνα ξεχωριςτό αρικμό. 

Ηλεκτροςτατικι βαφι: Ρροθγείται προετοιμαςία των διατομϊν θ οποία αποτελείται από τον 

επιμελθμζνο κακαριςμό τουσ και το βερνίκωμα των εςωτερικϊν επιφανειϊν των διατομϊν (μθ 

ορατϊν) με βερνίκι αλουμινίου, ςε πάχοσ 6 μικρά. Ακολουκεί θ χθμικι οξείδωςθ, 

θλεκτροςτατικι κάλυψθ των προσ βαφι επιφανειϊν με πολυεςτερικι ποφδρα, φφςιμα, 

πολυμεριμόσ και ςκλιρυνςθ ςε φοφρνο κερμοκραςίασ 200 οC. Το πάχοσ τθσ επικάλυψθσ με 

ποφδρα κα είναι 100m ζωσ 120m. Οι διατομζσ αλουμινίου μετά τθν θλεκτροςτατικι βαφι κα 

παρουςιάηουν απόλυτθ ομοιοχρωμία μεγάλθ αντοχι ςε υγραςία, ςτθν αλμφρα, ςτα αλκάλια 

και ςτον αςβζςτθ. 

Ελαςτικά παρεμβφςματα ςτεγάνωςθσ: Τα ελαςτικά παρεμβφςματα και αρμοπλθρωτικά 

λάςτιχα, για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςτεγάνωςθσ, τόςο μεταξφ των διατομϊν αλουμινίου, όςο και 

για τθν προςαρμογι των υαλοπινάκων ςτο κοφφωμα, κα είναι από ειδικισ ποιότθτασ EPDM, 

που αντζχει από -20 οC μζχρι +80 οC. 

Πλα τα κράματα κα ζχουν το ίδιο φινίριςμα και κα προζρχονται από τον ίδιο εγκεκριμζνο 

προμθκευτι. 

Πλα τα ελατά τμιματα κα ζχουν το κατάλλθλο πάχοσ και αντοχι, όχι μόνο για να 

ςυμμορφϊνονται με τισ καταςκευαςτικζσ απαιτιςεισ, αλλά επίςθσ και για να αποφεφγονται 

κίνδυνοι παραμορφϊςεων ςτισ τελικζσ επιφάνειεσ. Το πάχοσ επίςθσ των ελατϊν τμθμάτων κα 

είναι επαρκζσ για να εξαςφαλίηεται θ απόλυτθ ακαμψία για τα μικθ που κα χρθςιμοποιθκοφν 

ςτθν τελικι εγκατάςταςθ.  
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Προςταςία: Πλεσ οι εκτεκειμζνεσ επιφάνειεσ κα προςτατεφονται με αυτοκόλλθτεσ (αλλά 

εφκολα αφαιροφμενεσ) ταινίεσ προτοφ ξεκινιςουν από το εργοςτάςιο καταςκευισ. Θ 

προςκόλλθςθ, θ αντοχι ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ και τισ τριβζσ και θ ελαςτικότθτα τθσ ταινίασ κα 

είναι κατάλλθλεσ για το ςκοπό για τον οποίο κα χρθςιμοποιθκοφν. Οι αυτοκόλλθτεσ ταινίεσ κα 

ζχουν ζντονα διαφορετικό χρϊμα από αυτό τθσ τελικισ επιφάνειασ των κουφωμάτων και 

καταςκευϊν. 

Ανοχζσ: Κατά τον ςχεδιαςμό των ςυγκροτθμάτων κουφωμάτων και υαλοπινάκων κακϊσ και 

όλων των εξαρτθμάτων και ςτερεϊςεων, κα λθφκοφν υπόψθ οι ανοχζσ τθσ φζρουςεσ 

καταςκευισ. Τα διάκενα μεταξφ καςςϊν και ψευτοκαςςϊν κα ζχουν πλάτοσ όςο απαιτείται για 

τθν τοποκζτθςθ ςτεγανωτικϊν κορδονζτων.  

τεγανοποιιςεισ: Για τθν ςτεγανοποίθςθ των καταςκευϊν κα χρθςιμοποιοφνται αφ’ ενόσ μεν 

πλαςτικά κορδόνια μεταξφ κάςςασ και ψευτοκάςςασ, αφ’ ετζρου ελαςτικά ςυνκετικά 

παρεμβφςματα από NEOPREN που να αντζχουν ςτθ γιρανςθ ςτα ςθμεία επαφισ των κινθτϊν 

τμθμάτων. Τα κρφςταλλα ςτεγανοποιοφνται πάντοτε με ςιλικονοφχεσ μαςτίχεσ και 

τοποκετοφνται με παρεμβφςματα NEOPREN διατομισ Ρ. Πλα τα κενά που δθμιουργοφνται 

μεταξφ ςτοιχείων αλουμινίου και λοιπϊν καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων του κτιρίου ι 

ψευτόκαςςασ και ςτοιχείων καραγιαπιοφ κα γεμίηονται με μαςτίχα ςιλικόνθσ, αφοφ 

προθγοφμενα παρεμβλθκεί αςφαλτικό κορδόνι. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ηθτιςει από τθν Υπθρεςία πριν τθν καταςκευι των 

κουφωμάτων το ακριβζσ χρϊμα με βάςθ το χρωματολόγιο που κα ζχει προςκομίςει ςε αυτιν. 

Κατά τισ αποκθκεφςεισ ι εναποκζςεισ οι καταςκευζσ δεν κα παρουςιάςουν τθν οποιαδιποτε 

παραμόρφωςθ, με υποχρζωςθ του Αναδόχου ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ να απομακρφνει από 

το εργοτάξιο τισ παραμορφωμζνεσ καταςκευζσ. Πλεσ οι εκτεκειμζνεσ επιφάνειεσ κα 

προςτατεφονται με αυτοκόλλθτεσ (αλλά εφκολα αφαιροφμενεσ) ταινίεσ προτοφ ξεκινιςουν από 

το εργοςτάςιο καταςκευισ. Θ προςκόλλθςθ, θ αντοχι ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ και τισ τριβζσ και 

θ ελαςτικότθτα τθσ ταινίασ κα είναι κατάλλθλεσ για το ςκοπό για τον οποίο κα 

χρθςιμοποιθκοφν. Οι αυτοκόλλθτεσ ταινίεσ κα ζχουν ζντονα διαφορετικό χρϊμα από αυτό τθσ 

τελικισ επιφάνειασ των κουφωμάτων και καταςκευϊν. 
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3.3 Εκτζλεςθ εργαςιϊν 

 

3.3.1 Γενικά 

Θ καταςκευι όλων των ςυγκροτθμάτων από αλουμίνιο, των γωνιϊν, των απλϊν και υπό γωνία 

αρμϊν, θ ςυγκόλλθςθ και θ ςτερζωςθ κα είναι ικανοποιθτικά γερζσ, άκαμπτεσ και 

υδατοςτεγείσ ζτςι ϊςτε να αντζχουν ςε όλεσ τισ απαιτιςεισ που επιβάλλονται επί των 

ςυγκροτθμάτων αυτϊν, κακϊσ και να εξαςφαλίςουν τθν εφκολθ και χωρίσ προβλιματα 

λειτουργία τουσ. 

Ο ςχεδιαςμόσ κάκε ςτοιχείου κα προβλζψει και κα παράςχει ικανοποιθτικά μζτρα για τθ 

ςυλλογι και απομάκρυνςθ τυχόν ςυμπυκνϊςεων υδρατμϊν. 

Οι διάφορεσ μονάδεσ κα προςτατεφονται ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ, κατά τθ μεταφορά τουσ 

ςτο εργοτάξιο, ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ, κατά τθν τοποκζτθςι τουσ μζχρισ ότου κάκε 

μονάδα ζχει τελείωσ τοποκετθκεί και ςτερεωκεί ςτθ κζςθ τθσ, όπωσ επίςθσ και μζχρι το πζρασ 

των εςωτερικϊν χρωματιςμϊν 

Κατά τισ αποκθκεφςεισ ι εναποκζςεισ οι καταςκευζσ δεν κα παρουςιάςουν τθν οποιαδιποτε 

παραμόρφωςθ, με υποχρζωςθ του Αναδόχου ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ να απομακρφνει από 

το εργοτάξιο τισ παραμορφωμζνεσ καταςκευζσ. 

Πλεσ οι εκτεκειμζνεσ επιφάνειεσ κα προςτατεφονται με αυτοκόλλθτεσ (αλλά εφκολα 

αφαιροφμενεσ) ταινίεσ προτοφ ξεκινιςουν από το εργοςτάςιο καταςκευισ. Θ προςκόλλθςθ, θ 

αντοχι ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ και τισ τριβζσ και θ ελαςτικότθτα τθσ ταινίασ κα είναι 

κατάλλθλεσ για το ςκοπό για τον οποίο κα χρθςιμοποιθκοφν. Οι αυτοκόλλθτεσ ταινίεσ κα ζχουν 

ζντονα διαφορετικό χρϊμα από αυτό τθσ τελικισ επιφάνειασ των κουφωμάτων και 

καταςκευϊν. 

Ο Ανάδοχοσ κα δθλϊςει τθ χρονικι περίοδο που όλεσ οι καταςκευζσ κουφωμάτων 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των επί μζρουσ εξαρτθμάτων δεν κα απαιτιςουν ςυντιρθςθ. Κατά 

τθ περίοδο αυτι, τθσ μθ ανάγκθσ ςυντιρθςθσ, οι καταςκευζσ και τα επί μζρουσ εξαρτιματα κα 

είναι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ προδιαγραφϊν. 

Ρριν ολοκλθρωκοφν οι καταςκευζσ, ο Ανάδοχοσ κα ετοιμάςει και κα υποβάλλει ςτθν Επίβλεψθ 

ζνα πλιρεσ Εγχειρίδιο Συντθριςεωσ για τθ χριςθ του Εργοδότθ. 

Το Εγχειρίδιο Συντθριςεωσ κα περιλαμβάνει υποδείξεισ για τθ ςυντιρθςθ όλων των μερϊν τθσ 

καταςκευισ των κουφωμάτων τόςο εςωτερικϊσ όςο και εξωτερικϊσ, των ςφραγιςτικϊν υλικϊν 

λίπανςθσ μεντεςζδων και άλλων μθχανιςμϊν, μαηί με τισ αντίςτοιχεσ περιόδουσ ςυντιρθςθσ. 
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Πλα τα κουφϊματα που κα αποξθλωκοφν, κα παραδοκοφν από τον Ανάδοχο ςτισ αρμόδιεσ 

Υπθρεςίεσ του Διμου για ανακφκλωςθ και διάκεςθ ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ. 

 

3.3.2 Πορεία εργαςιϊν 

Οι εργαςίεσ τοποκζτθςθσ των κουφωμάτων αλουμινίου περιλαμβάνουν τα εξισ : 

 

 Προεργαςίεσ καταςκευισ και τοποκζτθςθσ όπου: 

α) εφόςον ζχει εξαςφαλιςτεί θ ακρίβεια των καταςκευϊν ςφμφωνα με τα ςχζδια και τισ 

περιγραφζσ του ζργου, προςδιορίηονται με μετριςεισ τα απαιτοφμενα μικθ ράβδων 

αλουμινίου και αρχίηει θ καταςκευι των κουφωμάτων ςτο εργαςτιριο – εργοςτάςιο 

του καταςκευαςτι, ϊςτε τα ενςωματοφμενα ςτοιχεία των κουφωμάτων (π.χ. 

ψευτόκαςςεσ) να τοποκετοφνται ςτο ζργο παράλλθλα. 

β) Τα κουφϊματα τοποκετοφνται μετά το τζλοσ των επιχριςμάτων, των χυτϊν δαπζδων 

και των επικαλφψεων τοίχων και δαπζδων με πλακίδια ι άλλεσ επενδφςεισ. 

 

 Χαράξεισ και ελζγχουσ πριν τθν τοποκζτθςθ των ψευτοκαςςϊν και των ςτθριγμάτων 

των κουφωμάτων όπου κα διαπιςτϊνεται ότι οι καταςκευζσ ςτισ οποίεσ κα ςτερεωκοφν τα 

κουφϊματα εξαςφαλίηουν το κατάλλθλο για τθν υποδοχι τουσ υπόβακρο ςφμφωνα με τα 

πρότυπα, τα ςχζδια, και τισ προδιαγραφζσ του ζργου. Στθν καταςκευι κα αποτυπϊνονται οι 

κζςεισ των απαιτοφμενων παροχϊν λειτουργίασ και αςφάλειασ, και οι ςτάκμεσ των 

κατωφλίων, των ποδιϊν και των ςχετικϊν με τα κουφϊματα ςτοιχείων. 

 

 Σοποκζτθςθ ψευτοκαςςϊν και κουφωμάτων αλουμινίου όπου: 

α) Οι ψευτόκαςςεσ ςυναρμολογοφνται ωσ πλαίςια από κλειςτζσ γαλβανιςμζνεσ 

ορκογωνικζσ διατομζσ με ελάχιςτο πάχοσ όπωσ προδιαγράφεται ςτα αντίςτοιχα 

πρότυπα και ςτθρίγματα από γαλβανιςμζνεσ λάμεσ ςυγκολλθμζνεσ με ραφι ςτα 

πλαίςια. 

β) Στα κουφϊματα, οι εργαςίεσ καταςκευισ κα γίνονται με τα κατάλλθλα μθχανικά 

εργαλεία ζτςι ϊςτε να προκφπτουν οι μορφζσ που προβλζπονται από τθν αρχιτεκτονικι 

μελζτθ ι τα εγχειρίδια του καταςκευαςτι. Οι ςυνδζςεισ κα καταςκευάηονται όπωσ 

ακριβϊσ περιγράφονται ςτα εγχειρίδια του καταςκευαςτι, οι βίδεσ και τα μεταλλικά 

ςτοιχεία ςφνδεςθσ και λειτουργίασ κα είναι χωνευτά και αφανι, ενϊ οι τελικζσ 
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επιφάνειεσ κα είναι λείεσ και δεν κα παρουςιάηουν κανζνα ελάττωμα. που μπορεί να 

βλάψει τθν εμφάνιςι τουσ. 

γ) Κατά τθν τοποκζτθςθ, οι κάςςεσ κα ςτερεϊνονται ςτακερά ςτισ ψευτόκαςςεσ ςε 

αποςτάςεισ από τα οριηόντια και κατακόρυφα άκρα τουσ ςφμφωνα με τα όςα ιςχφουν 

για τθν κάκε διακεκριμζνθ ςειρά διατομϊν, ϊςτε να παραλαμβάνουν τα φορτία και να 

επιτυγχάνεται θ ςφράγιςθ μεταξφ τοίχων και καςςϊν. 

δ) Πλεσ οι καταςκευζσ κα ςτερεϊνονται ςτο κτίριο κατά τρόπο αφανι, ενϊ τα ςτοιχεία 

των κουφωμάτων κα τοποκετοφνται ςε κακαρά και ςτερεά υπόβακρα και κα 

ενςωματϊνονται με τρόπο που να αποκλείει τθν ςκουριά και τθν διάβρωςθ των 

μεταλλικϊν ςτθριγμάτων. 

 

3.4 Δειγματολθψίεσ - Πρότυπο (δείγμα) - Τποβολι τοιχείων και  Δειγμάτων – Ζλεγχοι  

 

3.4.1 Δειγματολθψίεσ 

Δειγματολθψίεσ των μορφϊν (profilles) κα γίνονται κατά τθν επικυμία τθσ Επίβλεψθσ ςε 

οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ καταςκευισ των κουφωμάτων για να ελζγχεται θ ποιότθτα του 

κράματοσ και το πάχοσ τθσ θλεκτροςτατικισ βαφισ, πζραν από αυτζσ που κα διενεργοφνται 

από τον Ανάδοχο. 

 

3.4.2 Πρότυπο (δείγμα) 

Χωρίσ καμιά ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, εάν του ηθτθκεί από τθν 

Επίβλεψθ ςτθν εκτζλεςθ ενόσ προτφπου κουφϊματοσ ι ςτοιχείου (πριν από τθν καταςκευι) 

επάνω ςτο οποίο κα μποροφςαν να γίνουν οι κρινόμενεσ απαραίτθτεσ δοκιμζσ και με βάςθ των 

οποίων κα μποροφςαν να γίνουν διάφορεσ τροποποιιςεισ και ιδιαίτερα για τισ περιπτϊςεισ 

που δεν υπάρχουν ςχζδια τθσ μελζτθσ. 

 

3.4.3 Δείγματα 

Θα υποβλθκοφν τρία δείγματα από κάκε απαιτοφμενο τελείωμα. Στθν περίπτωςθ που το 

χρϊμα ι θ υφι του τελειϊματοσ μπορεί κάπωσ να διαφζρει, κα υποβάλλονται δφο ι 

περιςςότερα τμιματα που κα παρζχουν τα όρια των διαφορϊν αυτϊν.  

Τα δείγματα κα εξετάηονται από τθν Επίβλεψθ μόνο όςον αφορά το χρϊμα και τθν υφι τουσ. 

Θ ςυμμόρφωςθ με άλλεσ απαιτιςεισ κα είναι τθσ απόλυτθσ ευκφνθσ του Αναδόχου. 
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3.4.4 Καταςκευαςτικά ςχζδια  

Θ καταςκευι όλων των κουφωμάτων αλουμινίου κα γίνει με καταςκευαςτικά ςχζδια με βάςθ 

τθ Μελζτθ. 

Οι τφποι των κουφωμάτων ι των ςυνόλων κα χαρακτθρίηονται με ειδικοφσ κωδικοφσ 

αναγνϊριςθσ. 

Τα καταςκευαςτικά ςχζδια κα υποβάλλονται προσ ζγκριςθ. 

Πλεσ οι διαςτάςεισ που δείχνονται ςτα ςχζδια κα επιβεβαιωκοφν επί τόπου ϊςτε να μθν 

υπάρχουν ςφάλματα ι κακυςτεριςεισ. 

 

3.4.5 Εκκζςεισ δοκιμϊν 

Θα υποβάλλονται τρία αντίγραφα των προδιαγραφϊν, υποδείξεων και των ςυνικων 

λεπτομερειϊν των κουφωμάτων από αλουμίνιο που ορίηει ο καταςκευαςτισ 

ςυμπεριλαμβανομζνων των λεπτομερειϊν καταςκευισ τελειωμάτων, εξαρτθμάτων και άλλων 

επί μζρουσ τμθμάτων τθσ εργαςίασ.  

Επίςθσ κα ςυμπεριλαμβάνονται επίςθμεσ εκκζςεισ εργαςτθριακϊν δοκιμϊν όπωσ κα 

απαιτοφνται για τθν ζνδειξθ ςυμμόρφωςθσ με τισ απαιτιςεισ εκτζλεςθσ. 

 

4. ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΗ ΣΟΙΧΩΝ 

 

4.1 Γενικά 

Για τθν εξωτερικι κερμομόνωςθ των τοίχων του κτιρίου κα εφαρμοςτεί ολοκλθρωμζνο 

Πιςτοποιθμζνο φςτθμα Εξωτερικισ Θερμομόνωςθσ ενδεικτικοφ τφπου Sto Therm Classic ι 

ιςοδφναμου, πιςτοποιθμζνο κατά ETAG 004 και με ςιμανςθ CE. 

 

4.2 Προδιαγραφζσ υλικϊν κερμομόνωςθσ  

 Η κόλλα πρόςφυςθσ, (το υλικό ςτερζωςθσ του κερμομονωτικοφ υλικοφ με πρόςφυςθ 

ςτο υπόςτρωμά του) κα περιζχει ςυνδετικό οργανικό υλικό ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του 2,5% 

και κα διατεκεί ςε μία από τισ ακόλουκεσ μορφζσ :  

− Ξθροφ βιομθχανικοφ κονιάματοσ, με οργανικά ςυςτατικά ςε ποςοςτό τουλάχιςτον ίςο 

προσ 2,8%, ζτοιμο προσ ανάμειξθ με τθν οριηόμενθ από τον καταςκευαςτι ποςότθτα 

νεροφ. 
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− Ρολτϊδθ, ζτοιμθ προσ χριςθ, που δεν απαιτεί οιανδιποτε άλλθ προςκικθ υλικοφ. 

− Ρολτϊδθ που απαιτεί προςκικθ τςιμζντου. 

− Σκόνθσ προσ ανάμειξθ με ρθτίνεσ. 

− Αφρϊδεσ ςε φιάλεσ, ζτοιμο προσ χριςθ, ειδικισ πολυουρεκανικισ ςφςταςθσ. 

 Θερμομονωτικζσ πλάκεσ διογκωμζνθσ πολυςτερίνθσ, ενδεικτικοφ τφπου Sto-EPS Top32 

ι ιςοδφναμου (με ςυντελεςτι κερμικισ αγωγιμότθτασ λ≤0,033 W/mοK), με ςιμανςθ CE για 

χριςθ ςε ςυςτιματα εξωτερικισ κερμομόνωςθσ και εγκεκριμζνεσ ςφμφωνα με τθν ETAG004 

και το πρότυπο ΕΝ13499, πάχουσ 5 cm βάςει τθσ μελζτθσ εφαρμοςμζνεσ ςε επίπεδθ και 

κακαρι επιφάνεια απαλλαγμζνθ από ςκόνεσ, βρωμιζσ και λίπθ τοποκετθμζνεσ ςταυρωτά 

(όπωσ θ οπτοπλινκοδομι) εφαρμοςμζνεσ ςτα δομικά ςτοιχεία με κόλλα υψθλισ ςυγκολλθτικισ 

ικανότθτασ, κατάλλθλθσ για ανόργανα υποςτρϊματα, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του 

ςυςτιματοσ. Τυχόν κενά ςτισ ενϊςεισ των πλακϊν κα πλθροφνται με κερμομονωτικό αφρό 

περιοριςμζνθσ αναφλεξιμότθτασ κλάςθ Β1 βάςει EN 13501. Σε κάκε ςθμείο του κτιρίου όπου 

ςταματά θ κερμομόνωςθ (π.χ. ςτουσ λαμπάδεσ και τα πρζκια των κουφωμάτων, ποδιζσ 

παρακφρων κλπ.) χρθςιμοποιείται θ αυτοδιογκοφμενθ ταινία ςτεγάνωςθσ ενδεικτικοφ τφπου 

Sto-Joint Sealing Tape, για να εξαςφαλιςτεί θ ςτεγάνωςθ του ςυςτιματοσ ςτα ςθμεία αυτά. Θ 

ταινία τοποκετείται επί του ςτακεροφ ςτοιχείου ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθν 

μελζτθ και πιζηεται επ’ αυτοφ με τθν κερμομονωτικι πλάκα. 

 Οι ςτρϊςεισ επιχρίςματοσ που κα εφαρμοςτοφν ςτθν εξωτερικι επιφάνεια του 

κερμομονωτικοφ υλικοφ κα περιλαμβάνουν : 

− Οπλιςμό (πλζγμα από ίνεσ φαλου ι από ςυνκετικζσ ίνεσ) ενςωματοφμενο ςτο πάχοσ τθσ 

βαςικισ ςτρϊςθσ, βάρουσ πλζγματοσ τουλάχιςτον 150 gr/m2 με προςταςία από τα 

αλκάλια, ςτθν περίπτωςθ χριςθσ τςιμεντοειδϊν επιχριςμάτων. 

− Βαςικι ςτρϊςθ επιχρίςματοσ πάχουσ 2-5 mm οργανικοφ επιχρίςματοσ ςτο πάχοσ τθσ 

οποίασ ενςωματϊνεται ο οπλιςμόσ με τον οποίο εξαςφαλίηονται οι μθχανικζσ αντοχζσ 

τθσ ςτρϊςθσ. 

− Στρϊςθ εμποτιςμοφ (αςτάρι) – εάν απαιτείται βάςθ προδιαγραφϊν του προμθκευτι – 

που εφαρμόηεται ςτθν βαςικι ςτρϊςθ για προετοιμαςία τθσ εφαρμογισ τθσ τελικισ 

ςτρϊςθσ. Θ ςτρϊςθ αυτι κα πρζπει να είναι ςυμβατι με τθν υπάρχουςα ενδεχομζνωσ 

αλκαλικότθτα τθσ βαςικισ ςτρϊςθσ. 

− Τελικι ςτρϊςθ που διαμορφϊνει τθν τελικι επιφάνεια του ςυςτιματοσ εξωτερικισ 

κερμομόνωςθσ με τθν οποία εξαςφαλίηεται θ προςταςία ζναντι των κλιματικϊν 
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φαινομζνων (ανεμοβρόχι-χιόνι) κακϊσ και ζναντι μικροοργανιςμϊν και μυκιτων, και 

ςυμβάλλει ςτο διακοςμθτικό τελείωμα τθσ επιφάνειασ.  

Εφαρμόηεται ςτθν βαςικι ςτρϊςθ, με ι χωρίσ τθν ςτρϊςθ εμποτιςμοφ ανάλογα τθσ ςφςταςθσ 

τθσ και τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. Με τθν ςτρϊςθ αυτι τελειϊματοσ εξαςφαλίηεται ο 

χρωματιςμόσ και θ λεία ι όχι επιφάνεια των όψεων, ανάλογα τθσ κοκκομετρίασ των 

περιεχομζνων ψθφίδων (ρφηι) και τθσ τελικισ επεξεργαςίασ, ϊςτε να εμφανιςκοφν ι όχι οι 

ψθφίδεσ ςτθν επιφάνεια. 

Οι διάφορεσ χρθςιμοποιοφμενεσ διατάξεισ ςτιριξθσ, ςτερζωςθσ, προςταςίασ κ.λ.π. του 

ςυςτιματοσ εξωτερικισ κεμομόνωςθσ περιλαμβάνουν τα ακόλουκα : 

 Διατάξεισ μθχανικισ ςτερζωςθσ  

− Βφςματα από πλαςτικό υλικό (ςφμφωνα με Β2 DΙΝ 4102) ανκεκτικά ςτθν  υπεριϊδθ 

ακτινοβολία με ειδικι κατάλθξθ του μθ διογκωμζνου ςτθν άκρθ ςτελζχουσ, κακϊσ και 

βφςματα με οπι και καρφί ι βίδα για τθν διόγκωςθ του άκρου του ςτελζχουσ 

− Ρρόςκετθ πλαςτικι ροδζλα βφςματοσ για μαλακά κερμομονωτικά υλικά (πετροβάμβακα) 

ανκεκτικά ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία. 

− Μεταλλικά βφςματα από ανοξείδωτο χάλυβα 

− Βφςματα από πολυαμίδιο που διογκοφνται με βίδα θλεκτρογαλβανιςμζνθ ελάχιςτθσ 

διαμζτρου 4 mm για ςτερζωςθ διαφόρων πλαςτικϊν διατομϊν ςυγκράτθςθσ τθσ 

εξωτερικισ κερμομόνωςθσ επί  του υποςτρϊματοσ. 

 Διατάξεισ ςτερζωςθσ, ςυγκράτθςθσ, προςτατευτικισ επικάλυψθσ, ζνωςθσ τθσ 

εξωτερικισ κερμομόνωςθσ με άλλα οικοδομικά ςτοιχεία 

Χρθςιμοποιοφνται μεταλλικζσ διατομζσ : 

− Από αλουμίνιο πάχουσ μεγαλφτερου του 1 mm προλακαριςμζνου ι όχι. 

− Από ανοξείδωτο χάλυβα 8/18 πάχουσ μεγαλφτερου του 0,4 mm. 

− Από τιτανιοφχο ψευδάργυρο πάχουσ μεγαλφτερου του 1 mm. 

− Διατομζσ από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα δεν επιτρζπονται. 

 Διατάξεισ ζνωςθσ των κερμομονωτικϊν υλικϊν μεταξφ τουσ (πλαςτικζσ διατομζσ) 

 Διατάξεισ ενίςχυςθσ των ακμϊν του ςυςτιματοσ εξωτερικισ κερμομόνωςθσ 

Χρθςιμοποιοφνται διατομζσ : 

− Αλουμινίου ελαχίςτου πάχουσ 0,5 mm ςε ςυνδυαςμό ι όχι με πλζγμα ινϊν φαλου.  

− Ανοξείδωτου χάλυβα 8/18 ελαχίςτου πάχουσ 0,4 mm ινϊν υάλου. 

− Ρλαςτικζσ, ςε ςυνδυαςμό με πλζγμα ινϊν υάλου. 
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 Αρμοκάλυπτρα 

Τα χρθςιμοποιοφμενα αρμοκάλυπτρα κα πρζπει ςυγχρόνωσ:  

− Να ςχθματίηουν φράγμα από ανεμοβρόχι. Να απορροφοφν τισ κινιςεισ μεταξφ των δφο 

άκρων τθσ κερμομόνωςθσ. 

− Να μορφοποιοφνται από υλικά μεγάλθσ αντοχισ ςτο χρόνο (π.χ. από ελατθριωτό 

ανοξείδωτο χάλυβα). 

− Να αντζχουν ςε διάφορεσ καταπονιςεισ (κροφςθ διάτρθςθσ). Να αντζχουν οι διατάξεισ 

ςτερζωςθσ εκατζρωκεν του αρμοφ. 

 Ρροϊόντα ςφράγιςθσ 

Χρθςιμοποιοφνται μαςτίχεσ ςιλικόνθσ πολυουρεκάνθσ ι ακρυλικζσ με τθν προχπόκεςθ ότι 

είναι χθμικά ςυμβατζσ με το υλικό τθσ διογκωμζνθσ πολυςτερίνθσ και ότι προβλζπεται 

επικαλυπτικι προςταςία τουσ ι ειδικζσ αφρϊδεισ αυτοδιογκοφμενεσ ταινίεσ βάςθ των 

προδιαγραφϊν του προμθκευτι. 

 

θμειϊνονται τα εξισ: 

α. τα ςθμεία εκκίνθςθσ του ςυςτιματοσ, ςθμεία με καταπόνθςθ από υγραςία (εκκίνθςθ από 

μπαλκόνια, κλιμακοςτάςια, πεηοδρόμια) τοποκετείται πλάκα διογκωμζνθσ πολυςτερίνθσ 

ενδεικτικοφ τφπου EPS 200 RF CE ι ιςοδφναμου 5cm ζωσ 30cm πάνω από τθ ςτάκμθ του 

επιπζδου ζναρξθσ, που κολλιζται επί του υποςτρϊματοσ με υλικό ςτεγανοποίθςθσ ενδεικτικοφ 

τφπου Sto Flexyl ι ιςοδφναμου, το οποίο αναμιγνφεται 1:1 με τςιμζντο. Οι πλάκεσ διογκωμζνθσ 

πολυςτερίνθσ επικαλφπτονται με το ίδιο μίγμα και εντόσ τθσ νωπισ ςτρϊςθσ εμβαπτίηεται το 

υαλόπλεγμα ενδεικτικοφ τφπου Sto Glass Fibre Mesh F 110cm ι ιςοδφναμου. Θ τελικι 

επικάλυψθ του ςυςτιματοσ ςυνεχίηει και ςε αυτζσ τισ επιφάνειεσ. Για τθν προςταςία από 

πικανι ειςχϊρθςθ λιμναηόντων υδάτων ςε οριηόντιεσ επιφάνειεσ φροντίηουμε πριν τθν 

τοποκζτθςθ των πλακϊν επί του δαπζδου να γίνει επάλειψθ τθσ κάτω πλαϊνισ επιφάνειασ 

επαφισ τθσ πολυςτερίνθσ με υλικό ςτεγανοποίθςθσ ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ πλιρθσ 

υδατοςτεγανότθτα του ςυςτιματοσ. 

β. τουσ λαμπάδεσ και τα πρζκια των παρακφρων τοποκετείται πλάκα διογκωμζνθσ 

πολυςτερίνθσ ενδεικτικοφ τφπου Sto EPS Board Top 32 ι ιςοδφναμου πάχουσ 3cm. Στα ςθμεία 

επαφισ του ςυςτιματοσ με τα κουφϊματα και τισ ποδιζσ των παρακφρων γίνεται ςφράγιςθ με 

τθν αυτοδιογκοφμενθ ταινία ςτεγάνωςθσ αρμϊν ενδεικτικοφ τφπου Sto-Joint Sealing Tape 

Standard 2D 15/5-12 ι ιςοδφναμου. Θ τοποκζτθςθ τθσ πλάκασ κερμομόνωςθσ γίνεται 
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πρόςωπο με τθν ταινία και χωρίσ κενά ϊςτε να ζχουν άριςτθ ςυναρμογι. Θ μθχανικι ενίςχυςθ 

ςτισ γωνίεσ ςτουσ λαμπάδεσ και ςτα πρζκια γίνεται με τθν τοποκζτθςθ ειδικοφ γωνιακοφ 

τεμαχίου ενδεικτικοφ τφπου Sto-PVC Mesh Angle Bead ι ιςοδφναμου. Το ειδικό γωνιακό 

τεμάχιο τοποκετείται με εμβάπτιςθ ςτον ελαςτομερι ενδιάμεςο ςοβά ενίςχυςθσ ενδεικτικοφ 

τφπου StoArmat Classic ι ιςοδφναμου. 

γ. τισ ακμζσ του κτιρίου, θ μθχανικι ενίςχυςθ γίνεται με τθ χριςθ του ειδικοφ γωνιακοφ 

τεμαχίου με υαλόπλεγμα ενδεικτικοφ τφπου Sto-PVC Mesh Angle Bead 250cm ι ιςοδφναμου. 

Το ειδικό γωνιακό τεμάχιο τοποκετείται με εμβάπτιςθ ςτον ελαςτομερι ενδιάμεςο ςοβά 

ενίςχυςθσ ενδεικτικοφ τφπου Sto Armat Classic ι ιςοδφναμου. 

δ. Για τθ δθμιουργία ςκοτιϊν χαράηονται οι πλάκεσ τισ πολυςτερίνθσ ςε προκακοριςμζνο 

ςχιμα με ειδικό ροφτερ και τθν αντίςτοιχθ κεφαλι. Οι ςκοτίεσ ενιςχφονται με ενδιάμεςο 

επίχριςμα ενδεικτικοφ τφπου Sto Armat Classic ι ιςοδφναμου και με το ειδικό 

προςχθματιςμζνο υαλόπλεγμα ενδεικτικοφ τφπου Sto Rustic Mesh ι ιςοδφναμου και τα 

αντίςτοιχα τεμάχια για εξωτερικζσ και εςωτερικζσ γωνίεσ. Εφαρμόηεται το επίχριςμα ενίςχυςθσ 

με ειδικι ςπάτουλα και μορφοποιείται το εςωτερικό τθσ ςκοτίασ. Στο εςωτερικό τθσ ςκοτίασ 

δεν εφαρμόηεται το τελικό επίχριςμα αλλά βάφεται ςτθν επικυμθτι απόχρωςθ με ακρυλικι 

βαφι. 

τθν τιμι περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα υλικά και μικροχλικά, οι δαπάνεσ για τον 

εξοπλιςμό εφαρμογισ, τα ανυψωτικά μζςα (ςκαλωςιζσ κλπ.) εφόςον απαιτοφνται και κάκε άλλθ 

δαπάνθ  αναγκαία για τθν πλιρθ και ζντεχνθ αποπεράτωςθ τθσ εργαςίασ. 

 

4.3 Εκτζλεςθ εργαςιϊν 

4.3.1 Μεταφορά και Αποκικευςθ 

Τα υλικά κα προςκομίηονται ςτο εργοτάξιο εντόσ ςφραγιςμζνων ςυςκευαςιϊν, επί των οποίων 

αναγράφεται το περιεχόμενο, ο τφποσ του υλικοφ, θ θμερομθνία λιξθσ (αν υπάρχει)  και τα 

ςτοιχεία του καταςκευαςτι του. Τα κερμομονωτικά υλικά κα αποκθκεφονται κατά τισ 

προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι τουσ. Τα κερμομονωτικά φφλλα και το πίλθμα κα 

διατθροφνται ξθρά πριν, κατά και μετά τθν προςκόμιςι τουσ ςτο εργοτάξιο και κα 

αποκθκεφονται ςε κλειςτοφσ χϊρουσ. Στθν περίπτωςθ που τα υλικά αυτά απορροφιςουν 

υγραςία κα απομακρφνονται από το εργοτάξιο και κα αντικακίςτανται. Τα ρολά πιλιματοσ κα 

διατθροφνται πάνω από τουσ 10°C για διάςτθμα 24 h πριν τθν τοποκζτθςι τουσ. Τα υλικά που 
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ζχουν φκαρεί ι / και ζχουν υποςτεί ηθμιζσ ι ζχει παρζλκει θ θμερομθνία λιξθσ τουσ, κα 

απομακρφνονται το ςυντομότερο από το εργοτάξιο και κα αντικακίςτανται. 

 

4.3.2 Γενικζσ Απαιτιςεισ Καταςκευισ και Ποιότθτασ 

4.3.2.1 φςτθμα εξωτερικισ κερμομόνωςθσ 

Για το ςφςτθμα τθσ εξωτερικισ κερμομόνωςθσ κα πρζπει να ικανοποιοφνται οι ακόλουκεσ 

απαιτιςεισ ποιότθτασ : 

 Ευςτάκεια. Το κερμομονωτικό υλικό, θ ςφνδεςι του με το υπόςτρωμα και θ επζνδυςι 

του κα πρζπει να εμφανίηουν τζτοια χαρακτθριςτικά ϊςτε ν αποκλείεται θ αποκόλλθςι του και 

θ πτϊςθ του υπό τθν επίδραςθ του ανζμου 

 υμπεριφορά ςτθ φωτιά. Το ςφςτθμα εξωτερικισ κερμομόνωςθσ κα πρζπει να 

ικανοποιεί πλιρωσ τισ απαιτιςεισ που κζτουν οι ιςχφουςεσ διατάξεισ πυροπροςταςίασ. 

 Τγροκερμικι ςυμπεριφορά. Θα πρζπει να ικανοποιοφνται οι παρακάτω απαιτιςεισ : 

− Στεγανότθτα ςτο νερό 

− Αποφυγι ςυμπυκνϊςεων υδρατμϊν μεταξφ των ςτοιχείων των τοιχωμάτων του 

κελφφουσ και πίςω από το επίχριςμα επί τθσ κερμομόνωςθσ 

− Αποφυγι επιφανειακϊν ςυμπυκνϊςεων ςτθν εςωτερικι επιφάνεια των τοιχωμάτων 

του κελφφουσ 

− Αντοχι ςτισ κερμοκραςιακζσ μεταβολζσ 

− Θερμομονωτικι ικανότθτα και εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

 Ικανοποιθτικι ςυμπεριφορά ςτισ καταπονιςεισ από κροφςεισ 

 Ικανοποιθτικι προςαρμογι ςτισ κινιςεισ του φζροντα οργανιςμοφ 

 Αντοχι ςτο χρόνο 

 Επιπεδότθτα (τιρθςθ των προβλεπόμενων ανοχϊν) 

 Δυνατότθτεσ ςτερζωςθσ εξαρτθμάτων ςτισ όψεισ (υδρορρόεσ, ςτθρίγματα εξωφφλλων 

κ.λ.π) 

 τακερζσ διατάξεισ προςταςίασ (ςτισ ακμζσ γωνιϊν, ςτισ ενϊςεισ με κάςςεσ 

κουφωμάτων και ςτισ επαφζσ με το ζδαφοσ και τα δάπεδα εξωςτϊν). 

 Ικανοποιθτικι περιοδικι ςυντιρθςθ 
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4.3.3 Προκαταρκτικζσ εργαςίεσ επί των υποςτρωμάτων  

Τα υποςτρϊματα κα πρζπει να είναι επίπεδα και να μθν παρουςιάηουν ανωμαλίεσ ςτθν 

επιφάνεια τουσ, μεγαλφτερεσ του 1 cm ςτον πιχθ των 20 cm. 

Στθν αντίκετθ περίπτωςθ, είναι απαραίτθτο να γίνει τοπικι εφαρμογι ειδικοφ κονιάματοσ με 

πολυμερικά πρόςμικτα για τθν αποκατάςταςθ τθσ επιπεδότθτασ ι ακόμα εφαρμογι πλιρουσ 

απιςωτικισ ςτρϊςθσ. Θ επιπζδωςθ του υποςτρϊματοσ μπορεί να γίνει και με τθν κόλλα για 

μικρζσ ανεπιπεδϊτθτεσ (+/- 1 cm). Μπορεί επίςθσ να γίνει με αυξομείωςθ του πάχουσ τθσ 

διογκωμζνθσ πολυςτερίνθσ ι και με ςυνδυαςμό των παραπάνω. 

Αρχιτεκτονικζσ προεξοχζσ και εςοχζσ κα πρζπει να τφχουν ιδιαίτερθσ αντιμετϊπιςθσ από τα 

ειδικευμζνα ςυνεργεία. 

θγματωμζνα υποςτρϊματα ςκυροδζματοσ ι τοίχων πλθρϊςεωσ ι αποκολλθκείςεσ ενϊςεισ 

τοίχων πλθρϊςεωσ με ςτοιχεία Φ.Ο. κα πρζπει να αποκίςτανται πλιρωσ με εφαρμογι των 

ιςχυουςϊν τεχνικϊν και πάντοτε με τθν επίβλεψθ του Μθχανικοφ του ζργου. 

Τα επιχρίςματα, ζςτω κι εάν δεν ζχουν ρθγματωκεί κα πρζπει να ελζγχονται με ελαφρά 

κτυπιματα με ςφυρί για τθν διαπίςτωςθ εάν ζχουν αποκολλθκεί. Τα τμιματα που θχοφν 

κοφφια κα πρζπει να κακαιρεκοφν και να ξαναεπιχριςκοφν πάντοτε με πολυμερικά 

επιχρίςματα. 

 

4.3.4 Γενικζσ διατάξεισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν 

4.3.4.1 Τλικά 

Επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται υλικά μόνο όταν ςυνοδεφονται με τισ Εγκριτικζσ Αποφάςεισ 

τθσ χϊρασ προζλευςθσ τουσ. 

Οι αναλογίεσ ανάμειξθσ των περιςςοτζρων του ενόσ υλικϊν πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τισ 

ωσ άνω Εγκριτικζσ Αποφάςεισ. 

 

4.3.4.2 υνκικεσ εφαρμογισ 

Θ κόλλθςθ των κερμομονωτικϊν φφλλων δεν πρζπει να γίνεται ςε υγρό υπόςτρωμα ι ςε 

περίοδο παγετοφ. Θ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ κα πρζπει να είναι μεγαλφτερθ των 5ο C. 

Θ βαςικι ςτρϊςθ επιχρίςματοσ δεν κα πρζπει να τοποκετείται ςτθν διάρκεια βροχισ εκτόσ εάν 

υπάρχουν προςτατευτικζσ διατάξεισ, ςε περιόδουσ παγετοφ και ςε υποςτρϊματα που είναι 

εκτεκειμζνα ςε ζντονο θλιαςμό το καλοκαίρι ι ςε δυνατό αζρα. 
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Δεν ςυνίςταται θ χρθςιμοποίθςθ κόλλασ πρόςφυςθσ χωρίσ προςκικθ τςιμζντου ςε κρφεσ και 

υγρζσ περιόδουσ διότι κα απαιτθκοφν πολλζσ μζρεσ για ςτζγνωμα. 

Εκτόσ εάν ο προμθκευτισ διακζτθ προϊόν με ειδικι ςφςταςθ για γριγορο ςτζγνωμα ςε 

χαμθλζσ κερμοκραςίεσ ζωσ 1° C. 

 

 

4.3.4.3 Αναμικτιρασ υλικϊν 

Εκτόσ από τα ςυνικθ απαιτοφμενα εργαλεία χειρόσ, πρζπει για τθν ανάμειξθ των υλικϊν 

πολτϊδουσ μορφισ να χρθςιμοποιείται θλεκτρικόσ αναμικτιρασ χαμθλϊν ςτροφϊν, όχι 

μεγαλφτερων 300 ςτρ. ανά λεπτό. 

 

4.3.5 Μεκοδολογία εκτζλεςθσ εργαςιϊν 

 

4.3.5.1 Σοποκζτθςθ των διατομϊν προςταςίασ των ακμϊν 

Στθν κάτω οριηόντια ςτάκμθ τθσ τοιχοποιίασ τοποκετείται διατομι προςταςίασ των ακμϊν τθσ 

εξωτερικισ κερμομόνωςθσ προςαρμοςμζνθ ςτο πάχοσ τθσ. Θ τοποκζτθςθ πραγματοποιείται με 

βφςματα κατάλλθλα ςτο είδοσ του υποςτρϊματοσ και διαμζτρου που να αντιςτοιχεί ςτισ 

υπάρχουςεσ οπζσ διάτρθςθσ τθσ διατομισ, και οι οποίεσ δεν κα πρζπει να ζχουν μεταξφ τουσ 

απόςταςθ μεγαλφτερθ των 30 cm και κα απζχουν από τθν ακμι κατά μζγιςτο 5 cm. 

Στθν περίπτωςθ όπου προβλζπεται ο οπλιςμόσ να περιβάλλει πλιρωσ τθν διατομι ενίςχυςθσ 

τότε προθγείται κόλλθςθ λωρίδασ οπλιςμοφ (ςυνολικοφ πλάτουσ 25 cm) κατά 8 cm επί του 

υποςτρϊματοσ πριν από τθν ςτερζωςθ τθσ διατομισ και τθσ τοποκζτθςθσ τθσ κερμομόνωςθσ, 

ζτςι ϊςτε θ λωρίδα του οπλιςμοφ να περιβάλλει τθν διατομι, να γυρίςει κατακόρυφα 

υπερβαίνοντασ και το κατακόρυφο ςκζλοσ του, οπότε ο κανονικόσ οπλιςμόσ του επιχρίςματοσ 

να κολλθκεί και επί του ςκζλουσ τθσ λωρίδασ. 

Μεταξφ των διατομϊν προβλζπεται αρμόσ 2 με 3 mm για τθν παραλαβι των διαςτολϊν και για 

τθν δυνατότθτα ευκυγράμμιςθσ μεταξφ των τεμαχίων των διατομϊν. 

‘Οταν υπάρχουν ανϊμαλα υποςτρϊματα και οι διατομζσ προςταςίασ ακμϊν δεν 

επικαλφπτονται με το πλζγμα, τότε τοποκετοφνται με πλιρθ κόλλθςθ και ςτισ δφο όψεισ, ϊςτε 

να αποφευχκεί θ ςυγκράτθςθ αζρα πίςω από τθν κερμομόνωςθ. 

Θ προςταςία των πλευρικϊν ακμϊν κα πραγματοποιείται όπωσ των οριηοντίων. 
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Θ μθχανικι ςτερζωςθ των διατομϊν δεν κα πρζπει να εκτελείται με καρφωτικά εκρθκτικά 

εργαλεία. 

 

4.3.5.2 Προετοιμαςία τθσ κόλλασ και τθσ βαςικισ ςτρϊςθσ επιχρίςματοσ 

Και τα δφο υλικά κα παραςκευάηονται ςφμφωνα με τισ Εγκριτικζσ Αποφάςεισ του υλικοφ από 

τθν χϊρα προζλευςθσ, οι οποίεσ και κα πρζπει να ςυνοδεφουν τθν ςυςκευαςία τουσ. 

Εφόςον απαιτείται ανάδευςθ ι ανάμιξθ των υλικϊν, κα χρθςιμοποιείται υποχρεωτικά 

θλεκτρικόσ αναμικτιρασ με μζγιςτεσ ςτροφζσ 300 ανά λεπτό για τθν παραςκευι των 

μειγμάτων, τα οποία κα πρζπει: 

 

− Να αφεκοφν να θρεμιςουν 5 με 10 λεπτά πριν από τθν χριςθ τουσ. 

− Να ομογενοποιθκοφν εκ νζου με τον θλεκτρικό αναμικτιρα πριν από τθν εφαρμογι τουσ. 

 

4.3.5.3 Σοποκζτθςθ τθσ κερμομονωτικισ ςτρϊςθσ 

Τα φφλλα τθσ κερμομονωτικισ ςτρϊςθσ τοποκετοφνται ςε πλιρθ μεταξφ τουσ επαφι με 

οριηόντια τθ μεγαλφτερθ τουσ πλευρά, με δρομικι διάταξθ (μθ ςφμπτωςθ των κατακόρυφων 

αρμϊν μεταξφ δφο διαδοχικϊν ςειρϊν) και πάνοτε από τθν κατϊτερθ ςτάκμθ που 

διαμορφϊνεται με τισ διατομζσ προςταςίασ  

Και ςτα δφο είδθ γωνιϊν (ειςζχουςεσ και εξζχουςεσ), κα πρζπει το ζνα φφλλο τθσ μιασ πλευράσ 

να καλφπτει τθν μικρι πλευρά (ςόκορο) του φφλλου τθσ ίδιασ ςειράσ που βρίςκεται όμωσ ςτθν 

άλλθ πλευρά τθσ γωνίασ και να μθν δθμιουργείται ςυνεχισ κατακόρυφοσ αρμόσ. 

Θ απόςταςθ των ενϊςεων των κερμομονωτικϊν φφλλων από τουσ αρμοφσ των διατομϊν 

προςταςίασ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 10 cm. 

Οι ενϊςεισ των κερμομονωτικϊν φφλλων δεν πρζπει να ςυμπίπτουν με τουσ αρμοφσ των 

διατομϊν προςταςίασ. 

Οι προςαρμογζσ των κερμομονωτικϊν φφλλων, ςτισ γωνίεσ, προεξοχζσ και κυρίωσ ςτα 

ανοίγματα κουφωμάτων κα πρζπει να γίνονται μετά τθ ςτερζωςθ τουσ και μετά τθ ςκλιρυνςθ 

τθσ κόλλασ. 

Στισ ενϊςεισ του ςυςτιματοσ εξωτερικισ κερμομόνωςθσ με τα κουφϊματα και άλλα 

εκτεκειμζνα ςτο ανεμοβρόχι οικοδομικά ςτοιχεία κα πρζπει να προβλζπεται ζνασ αρμόσ 

τουλάχιςτον 3 mm για τθν δυνατότθτα αρμολόγθςθσ και θ κατάλθξθ τθσ κερμομόνωςθσ (το 

ςόκορο του) να είναι ενιςχυμζνθ με κατάλλθλθ διατομι ενίςχυςθσ – προςταςίασ. 
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Πταν παρουςιάηεται ανάγκθ ςθμειακισ ςυμπλιρωςθσ τθσ κερμομόνωςθσ πάχουσ ίςου ι 

μικρότερου των 30 mm, αυτι κα πρζπει να γίνεται με πλιρθ κόλλθςθ. 

Σε αρμοφσ μεταξφ των κερμομονωτικϊν φφλλων ανοίγματοσ μεγαλφτερου των 2 mm, ςε 

ςπαςμζνεσ γωνίεσ και λοιπά κενά, κα πρζπει να ςυμπλθρϊνονται με το ίδιο υλικό τθσ 

διογκωμζνθσ πολυςτερίνθσ ι με ειδικό αφρό πολυουρεκάνθσ μθ διογκοφμενο ι με υλικό που 

προβλζπεται από τθν Εγκριτικι Απόφαςθ τθσ χϊρασ προζλευςθσ του υλικοφ, και ουδζποτε με 

επίχριςμα. 

 

4.3.5.4 τερζωςθ τθσ εξωτερικισ κερμομόνωςθσ  

Τα κερμομονωτικά φφλλα, κολλιοφνται με ςθμειακι κόλλθςθ και επιπρόςκετα ςτερεοφνται με 

πλαςτικά βφςματα. 

Ο αρικμόσ των βυςμάτων, θ διάταξθ τοποκζτθςθσ και ο χρόνοσ αναμονισ μεταξφ κόλλθςθσ και 

μθχανικισ ςτερζωςθσ, πρζπει να κακορίηεται από τον προμθκευτι του ςυςτιματοσ εξωτερικισ 

κερμομόνωςθσ. 

Συνιςτάται όπωσ τοποκετοφνται τα βφςματα ακριβϊσ ςτα ςθμεία όπου ζχει τοποκετθκεί θ 

κόλλθςθ. 

Σε όλεσ τισ γωνίεσ τοποκετοφνται ενιςχφςεισ οπλιςμοφ με κόλλθςθ μαηί με τθν βαςικι ςτρϊςθ 

επιχρίςματοσ. Οι ενιςχφςεισ των ακμϊν τοποκετοφνται πριν από τον κανονικό οπλιςμό. 

Οι ενϊςεισ μεταξφ των ενιςχφςεων των ακμϊν δεν πρζπει να ςυμπίπτουν με τουσ αρμοφσ 

μεταξφ των κερμομονωτικϊν φφλλων. 

Στισ γωνίεσ των ανοιγμάτων τοποκετοφνται ενιςχφςεισ του οπλιςμοφ 30/30 cm πριν από τθν 

εφαρμογι τθσ πρϊτθσ ςτρϊςθσ του βαςικοφ επιχρίςματοσ, απ' ευκείασ επί τθσ κερμομόνωςθσ. 

Τοποκετοφνται πάντοτε ενιςχφςεισ και ςτισ ενϊςεισ των διατομϊν προςταςίασ των ακμϊν οι 

οποίεσ υποχρεωτικά απαιτοφνται ςτισ διατάξεισ ζναρξθσ εργαςιϊν από τθν κατϊτερθ ςτάκμθ. 

 

4.3.5.5 Εφαρμογι τθσ οπλιςμζνθσ βαςικισ ςτρϊςθσ επιχρίςματοσ 

Μετά τθν τοποκζτθςθ των κερμομονωτικϊν φφλλων και των προβλεπομζνων ενιςχφςεων, 

τοποκετείται ο οπλιςμόσ ςτθν ςχεδόν υγρι επιφάνεια τθσ πρϊτθσ ςτρϊςθσ και πιζηεται με 

ειδικό εφκαμπτο μυςτρί από ανοξείδωτο χάλυβα για να ειςχωριςει ελαφρά ςτθν μάηα του 

επιχρίςματοσ. 

Οι ενϊςεισ των φφλλων του οπλιςμοφ πραγματοποιοφνται με επικάλυψθ 10 cm. 
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Ππου ζχουν τοποκετθκεί διατομζσ ενιςχφςεων ακμϊν ο οπλιςμόσ καλφπτει και το κατακόρυφο 

ορατό τμιμα αυτϊν. Οι γωνιακζσ ενιςχφςεισ των ακμϊν περιβάλλονται πλιρωσ με τον 

οπλιςμό. 

Ο οπλιςμόσ δεν πρζπει να τοποκετείται απ’ ευκείασ επί τθσ κερμομόνωςθσ. 

Μετά τθν ςκλιρυνςθ τθσ πρϊτθσ ςτρϊςθσ και εφόςον απαιτείται επιπλζον ςτρϊςθ, 

εφαρμόηεται θ δεφτερθ ςτρϊςθ του βαςικοφ επιχρίςματοσ με πίεςθ ζτςι ϊςτε να περιβάλει 

πλιρωσ τον οπλιςμό. 

Τα προςκομιηόμενα ςτο ζργο υλικά βαςικοφ επιχρίςματοσ πρζπει να ςυνοδεφονται με οδθγίεσ 

για τισ ποςότθτεσ που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν για κάκε ςτρϊςθ. 

 

4.3.5.6 Εφαρμογι τθσ ςτρϊςθσ τελειϊματοσ – Ελάχιςτεσ ποςότθτεσ  

Μετά το ςτζγνωμα τθσ τελικισ ςτρϊςθσ του βαςικοφ επιχρίςματοσ εφαρμόηεται θ ςτρϊςθ 

τελειϊματοσ. 

Οι ελάχιςτεσ ενδεικτικζσ ποςότθτεσ υλικϊν για κάκε ςτρϊςθ ανά τετραγωνικό μζτρο ζχουν ωσ 

ακολοφκωσ : 

1. Κόλλα πρόςφυςθσ: 3 Kg/m2 

2. Βαςικι ςτρϊςθ επιχρίςματοσ: 3 Kg/m2 

3. Οπλιςμόσ 1,10 m2 

 

4.4 Δείγματα – Ζλεγχοι 

Ο Ανάδοχοσ κα υποχρεοφται να καταςκευάςει δείγματα μόνωςθσ ελάχιςτθσ επιφάνειασ 10 m2. 

Τα δείγματα κα είναι πλιρθ και κα περιλαμβάνουν καταςκευι απόλθξθσ δϊματοσ ςε ςτθκαίο, 

αεριςμό, ςτόμια απορροισ, ςυναρμογζσ ςε γωνίεσ, κτλ. Θ καταςκευι κα ςυμφωνεί με το 

δείγμα, που προθγουμζνωσ ζχει εγκρικεί από τθν Υπθρεςία.  

Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει δείγματα εργαςιϊν για το ςφςτθμα εξωτερικισ 

κερμομόνωςθσ επιφάνειασ 50/50 cm με διάφορεσ ςτρϊςεισ τελειϊματοσ ϊςτε να υπάρξει 

δυνατότθτα επιλογισ από τον Εργοδότθ χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ από μζρουσ του. 

Θ Υπθρεςία πριν από οποιαδιποτε εργαςία καταςκευισ κερμομονϊςεων, πρζπει να ζχει 

ελζγξει τθν πλιρθ καταςκευι, επιπεδότθτα και όλων των προσ μόνωςθ επιφανειϊν, ςφμφωνα 

με το παρόν. Σε περίπτωςθ ατελειϊν ι κακοτεχνιϊν θ Υπθρεςία επιβάλλει ςτον Ανάδοχο τθν 

επιδιόρκωςθ τουσ. 
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Μετά το πζρασ των εργαςιϊν κερμομόνωςθσ και πριν από τθν αρχι των επόμενων εργαςιϊν, θ 

καταςκευι επανελζγχεται από τθν Υπθρεςία ι/και τον Ανάδοχο. Οποιαδιποτε κακοτεχνία 

διαπιςτωκεί επιδιορκϊνεται από τον Ανάδοχο χωρίσ ςυμπλθρωματικι αμοιβι. 

 

5. ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΟΝΩΗ ΔΩΜΑΣΟ 

 

5.1 Γενικά 

Για τθ κερμομόνωςθ των επιφανειϊν δωμάτων κα χρθςιμοποιθκοφν ςκλθρζσ πλάκεσ 

εξθλαςμζνθσ πολυςτερίνθσ.  

 

5.2 Προδιαγραφζσ υλικϊν κερμομόνωςθσ δωμάτων και ςτεγϊν 

Το κερμομονωτικό υλικό ζχει μορφι ςκλθρισ πλάκασ με κλιμακωτι διαμόρφωςθ ςτθν 

περίμετρο, ϊςτε να αποφεφγονται οι κερμογζφυρεσ ςτισ κζςεισ των αρμϊν. Αποτελείται από 

100% κλειςτζσ κυψελίδεσ πολυςτερίνθσ χωρίσ ενδιάμεςα κενά, τα οποία και διαμορφϊνουν τισ 

φυςικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ του υλικοφ. Λόγω τθσ κλειςτισ κυψελωτισ τουσ δομισ δεν 

απορροφοφν το νερό. Θ εξθλαςμζνθ πολυςτερίνθ δεν πρζπει να ζρχεται ςε επαφι με διαλφτεσ 

κάκε είδουσ (πίςςεσ, κετόνεσ, βενηίνεσ, κόλλεσ κ.τ.λ.). 

Το πάχοσ των κερμομονωτικϊν υλικϊν κα είναι 7cm και ο ςυντελεςτισ κερμικισ αγωγιμότθτασ 

λ≤ 0,033W/mοK. Το υλικό κα είναι ςφμφωνο προσ τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 12667, ΕΛΟΤ ΕΝ 826, 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1606, ΕΛΟΤ ΕΝ 1208, ΕΛΟΤ ΕΝ 12086, ΕΛΟΤ ΕΝ 13501-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1601. 

Για τθν επιλογι των κερμομονωτικϊν υλικϊν, του πάχουσ τουσ και του τρόπου κερμομόνωςθσ 

πρζπει να ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ Κτιρίων 

(Κ.Εν.Α.Κ.) για τθν κλιματικι ηϊνθ και το είδοσ του κτιρίου που αφορά θ εφαρμογι. Εκτόσ από 

τθν κερμικι αγωγιμότθτα, πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ θ ςυμπεριφορά των 

κερμομονωτικϊν υλικϊν ςτουσ εξωγενείσ παράγοντεσ φωτιάσ, ιχου, υγραςίασ κερμικϊν 

διακυμάνςεων, χθμικϊν επιδράςεων και μθχανικϊν αντοχϊν: 

 

5.3 Εκτζλεςθ εργαςιϊν 

5.3.1 Μεταφορά και Αποκικευςθ 

Τα υλικά κα προςκομίηονται ςτο εργοτάξιο εντόσ ςφραγιςμζνων ςυςκευαςιϊν, επί των οποίων 

αναγράφεται το περιεχόμενο, ο τφποσ του υλικοφ, θ θμερομθνία λιξθσ (αν υπάρχει)  και τα 

ςτοιχεία του καταςκευαςτι του. 
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Τα κερμομονωτικά υλικά κα αποκθκεφονται κατά τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι τουσ. 

Τα κερμομονωτικά φφλλα και το πίλθμα κα διατθροφνται ξθρά πριν, κατά και μετά τθν 

προςκόμιςι τουσ ςτο εργοτάξιο και κα αποκθκεφονται ςε κλειςτοφσ χϊρουσ. Στθν περίπτωςθ 

που τα υλικά αυτά απορροφιςουν υγραςία κα απομακρφνονται από το εργοτάξιο και κα 

αντικακίςτανται. Τα ρολά πιλιματοσ κα διατθροφνται πάνω από τουσ 10°C για διάςτθμα 24 h 

πριν τθν τοποκζτθςι τουσ. 

Τα υλικά που ζχουν φκαρεί ι / και ζχουν υποςτεί ηθμιζσ ι ζχει παρζλκει θ θμερομθνία λιξθσ 

τουσ, κα απομακρφνονται το ςυντομότερο από το εργοτάξιο και κα αντικακίςτανται. 

 

5.3.2 Γενικζσ Απαιτιςεισ Καταςκευισ και Ποιότθτασ 

5.3.2.1 Πλάκεσ εξθλαςμζνθσ πολυςτερίνθσ 

Οι κερμομονωτικζσ πλάκεσ κα είναι τοποκετθμζνεσ και καλά ενωμζνεσ ζτςι, ϊςτε οι αρμοί να 

μθν δθμιουργοφν ευκείεσ γραμμζσ αλλά να τζμνονται. Το φράγμα υδρατμϊν κα γυρνά πάνω 

ςτισ πλάκεσ ςε όλθ τθν περίμετρο και κα επικολλάται επί των πλακϊν εξαςφαλίηοντασ πλιρθ 

προςταςία. 

Θ ποςότθτα του υλικοφ που τοποκετείται ανά θμζρα εργαςίασ κα είναι τόςθ ϊςτε να μπορεί 

να καλυφκεί (τθν ίδια θμζρα) για να προςτατευκεί από τθν απορρόφθςθ υγραςίασ. Το υλικό 

τοποκετείται πάνω ςτθν επιφάνεια κατά τθ διεφκυνςθ που ςυνιςτά το εργοςτάςιο παραγωγισ 

του υλικοφ. Θ ςτεγάνωςθ του τμιματοσ που ζχει ιδθ κερμομονωκεί κα εκτελείται τθν ίδια 

μζρα με τθ κερμομόνωςθ. Δεν κα επιτρζπεται τμθματικι καταςκευι. Δεν κα επιτρζπεται θ 

αποκικευςθ υλικϊν, θ κυκλοφορία εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και οχθμάτων απευκείασ επί 

τθσ κερμομόνωςθσ ι τθσ επικάλυψθσ. 

Θ κερμομόνωςθ πρζπει να διατθρείται πάντοτε ξθρι. Τα κερμομονωτικά φφλλα πρζπει να 

τοποκετοφνται με προςοχι. Οι ακμζσ τθσ κερμομόνωςθσ ςε εκτεκειμζνα ανοίγματα μεταξφ 

κερμομόνωςθσ και ςτθκαίων ι άλλων τοίχων, ι ςτουσ αρμοφσ διαςτολισ κ.τ.λ. κα πρζπει να 

προςτατεφονται μζχρι τθν τοποκζτθςθ τθσ μόνιμθσ επικάλυψθσ του δϊματοσ.  

Θ καταςκευι τθσ υποκείμενθσ επιφάνειασ κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί πριν τθν τοποκζτθςθ 

φράγματοσ υδρατμϊν ι κερμομόνωςθσ. Τα ανοίγματα εξαεριςμοφ και άλλα ςτοιχεία που 

διατρυποφν τθν οροφι κα πρζπει να ζχουν  τοποκετθκεί και προετοιμαςτεί κατάλλθλα για τθ 

διαμόρφωςθ τθσ κερμομόνωςθσ γφρω από αυτά. Ρριν από τθν τοποκζτθςθ του φράγματοσ 

υδρατμϊν οι αρμοί τθσ υποκείμενθσ επιφάνειασ καλφπτονται κατάλλθλα με λωρίδεσ πιλιματοσ 
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ενςωματωμζνου και επαλειμμζνου με αςφαλτικό τςιμζντο. Θ υποκείμενθ επιφάνεια κα είναι 

λεία, κακαρι και ξθρι κακ’ όλθ τθ διάρκεια των εργαςιϊν κερμομόνωςθσ. 

Θ κερμοκραςία των κερμομονωτικϊν υλικϊν κα ακολουκεί τισ προδιαγραφζσ του 

καταςκευαςτι. Θ κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ κα είναι τουλάχιςτον 5°C και δεν κα 

υπάρχει πάγοσ ι υγραςία ςτο δϊμα κατά τθν τοποκζτθςθ τθσ κερμομόνωςθσ ι τθσ 

επικάλυψθσ. Θ ζνταςθ του αζρα ενδείκνυται να είναι μικρι κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν 

κερμομόνωςθσ, ϊςτε τα κερμά υλικά και τα μπάηα να μθν διαςκορπίηονται και τα 

κερμομονωτικά φφλλα να μθν τοποκετοφνται δφςκολα και επικίνδυνα. 

Θ διάταξθ και θ τοποκζτθςθ των κερμομονωτικϊν και ςτεγανωτικϊν υλικϊν πρζπει να γίνεται 

με ιδιαίτερθ προςοχι, ζτςι ϊςτε να ελαχιςτοποιοφνται οι ραφζσ, οι ςυναρμογζσ και οι κοπζσ 

των υλικϊν και να αποφεφγονται τα μικρά τεμάχια ςτισ περιμζτρουσ και τισ διειςδφςεισ. 

Το φράγμα υδρατμϊν τοποκετείται από τθν εξωτερικι πλευρά των κερμϊν εςωτερικϊν 

δομικϊν ςτοιχείων, ϊςτε να εμποδίςει τθ διείςδυςθ και υγροποίθςθ των υδρατμϊν. 

5.3.2.2 Χρόνοσ ζναρξθσ εργαςιϊν 

Θ εργαςία κα εκτελείται τμθματικά κατά ολοκλθρωμζνα όμωσ τμιματα. Οι εργαςίεσ κάκε 

τμιματοσ κα αρχίηουν μόλισ ολοκλθρωκοφν οι εργαςίεσ καταςκευισ του οικοδομικοφ 

ςτοιχείου που πρόκειται να μονωκεί, ζχουν αποκτθκεί οι απαιτοφμενεσ αντοχζσ και 

ζχε/αποβλθκεί τυχοφςα περιεχόμενθ υγραςία και ζχουν ολοκλθρωκεί - ελεγχκεί οι 

προθγοφμενεσ ςτρϊςεισ και θ ςτρϊςθ κλίςθσ ςτθν περίπτωςθ που το φζρον ςτοιχείο είναι 

οριηόντιο. 

Ρριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν κα ζχουν απομακρυνκεί τα υπολείμματα και τα άχρθςτα 

των προθγοφμενων εργαςιϊν και κα ζχει κακαριςτεί θ περιοχι. 

Επίςθσ, πρζπει να λαμβάνεται μζριμνα για τθν άμεςθ ςυνζχιςθ των επόμενων ςταδίων 

εργαςιϊν που καλφπτουν τθν κερμομόνωςθ και τθν προςτατεφουν από τισ περιβαλλοντικζσ 

ςυνκικεσ. 

5.3.2.3 Προςταςία 

Εργαςίεσ κερμομονϊςεων κα εκτελοφνται εφόςον ςτα οικοδομικά ςτοιχεία που 

κερμομονϊνονται ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία πιξθσ των ςυςτατικϊν τουσ, κονιοδεμάτων 

και κονιαμάτων (τουλάχιςτον 4 εβδομάδεσ μετά το πζρασ τουσ) και ζχει αποβλθκεί τυχόν 

υγραςία από γειτονικζσ καταςκευζσ. 

Τα κερμομονωτικά υλικά κα διατθροφνται ξθρά και μετά τθν τοποκζτθςι τουσ κα 

προςτατεφονται από τθν θλιακι ακτινοβολία, το νερό και τα ςτραγγίςματα των επόμενων 
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εργαςιϊν και τθν υγραςία του περιβάλλοντοσ με κατάλλθλα πρόχειρα καλφμματα μζχρι τθν 

οριςτικι κάλυψι τουσ. 

Συνίςταται οι εργαςίεσ κερμομονϊςεων και επικαλφψεϊν τουσ να εκτελοφνται παράλλθλα με 

διαφορά μίασ το πολφ εργάςιμθσ θμζρασ.  

Ρροςωπικό, υλικά και ελαφριά μεταφορικά μζςα δεν επιτρζπεται να διακινοφνται και να 

παραμζνουν πάνω ςε ακάλυπτεσ μονωτικζσ ςτρϊςεισ, εκτόσ αν τοποκετθκοφν προςωρινά 

ςκλθρά δάπεδα (π.χ. ξφλινα μαδζρια, φφλλα κόντρα πλακζ, μοριοςανίδεσ κ.λ.π.). 

5.3.2.4 Κακαριςμόσ χϊρων εκτζλεςθσ εργαςιϊν 

Κακ' όλθ τθ διάρκεια των εργαςιϊν και τακτικά ανά εβδομάδα, οι χϊροι κα κακαρίηονται για 

να εξαςφαλίηονται οι ςυνκικεσ αςφαλοφσ, ομαλισ και ςωςτισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. 

Με το πζρασ τω εργαςιϊν, τον ζλεγχο και τθν αποδοχι τουσ από τον εργοδότθ ανά αυτοτελζσ 

τμιμα του ζργου, κα αποςφρεται ο εξοπλιςμόσ του ςυνεργείου καταςκευισ, κα 

απομακρφνονται τα υλικά που περίςςεψαν, κα κακαρίηονται οι χϊροι από τισ κόλλεσ, τα 

κονιάματα και τισ άδειεσ ςυςκευαςίεσ, κα αποκομίηονται τα άχρθςτα προσ απόρριψθ και κα 

παραδίδονται οι χϊροι ςε κατάςταςθ που άμεςα τισ επόμενεσ εργαςίεσ. 

5.3.2.5 Χάραξθ – ζλεγχοσ – αποδοχι  

Θ χάραξθ κα γίνεται με γνϊμονα τθν κατά το δυνατό καλφτερθ εφαρμογι των υλικϊν για 

αποφυγι κερμογεφυρϊν και τθν μικρότερθ δυνατι ςπατάλθ του. 

Θ διάταξθ των κερμομονωτικϊν (πλάκεσ, παπλϊματα κλπ.) υλικϊν πρζπει να γίνεται με 

ιδιαίτερθ προςοχι και ςε ςυνδυαςμό με τθν απαίτθςθ ενςωμάτωςθσ ςτθριγμάτων ςκελετϊν 

για επενδφςεισ τοίχων και οροφϊν ζτςι, ϊςτε να ελαχιςτοποιοφνται οι αρμοί και να 

αποφεφγονται τα μικρά κομμάτια ςτθν περίμετρο και οι άςκοποι τραυματιςμοί των 

κερμομονωτικϊν και εξαςφαλίηονται: θ καλλίτερθ δυνατι επαφι με τα οικοδομικά ςτοιχεία, οι 

ςωςτζσ ςτάκμεσ και οι ςωςτζσ κλίςεισ απορροισ νερϊν όπου απαιτείται. 

Θ χάραξθ κα υλοποιείται με ράμματα και ςιμανςθ πάνω ςτα απαιτείται. 

Οι εργαςίεσ κα αρχίηουν μετά τον ζλεγχο και τθν αποδοχι εργολάβοσ κα παράςχει ό, τι 

απαιτείται για τον ζλεγχο ςτθν επίβλεψθ" 

5.3.2.6 υντονιςμόσ 

Ο ςυντονιςμόσ παράπλευρων εργαςιϊν αποτελεί μζροσ  τθσ ευκφνθσ του Αναδόχου. 

Ρλαίςια ανοιγμάτων, ψευτόκαςςεσ, ςτθρίγματα ςκελετϊν επενδφςεων τοίχων και οροφϊν, 

ςτθρίγματα υπερκαταςκευϊν, πρόςκετα ςτοιχεία επάνω και γφρω από τουσ τοίχουσ, τα 

δϊματα, τα πατϊματα και τισ ςτζγεσ, καπνοδόχοι, αεραγωγοί, ςωλθνϊςεισ κ.λ.π. που 
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διατρυποφν τισ κερμομονϊςεισ κα ζχουν προβλεφκεί ι κα ζχουν τοποκετθκεί με τα 

απαιτοφμενα κενά και ανοχζσ για να κερμομονωκοφν και αυτά κατά το παρόν ςτάδιο 

εργαςιϊν, διαφορετικά οι εργαςίεσ κα διακόπτονται μζχρι να επιτευχκεί ο απαραίτθτοσ 

ςυντονιςμόσ 

5.3.2.7 Προετοιμαςία επιφανειϊν 

Οι επιφάνειεσ πάνω ςτισ οποίεσ κα ςτρωκοφν κερμομονωτικά υλικά πρζπει να είναι  επίπεδεσ, 

ομαλζσ, κακαρζσ και να μθν περιζχουν βλαπτικά ςτοιχεία για τα υλικά αυτά, ϊςτε να  

εξαςφαλίηεται θ ςωςτι τοποκζτθςι τουσ. Εφόςον διαπιςτωκοφν ελαττϊματα, αυτά πρζπει να 

αποκακίςτανται  από τα υπαίτια ςυνεργεία, χωρίσ επιβάρυνςθ του Εργοδότθ. 

Υγρζσ επιφάνειεσ πρζπει να προςτατεφονται από περαιτζρω φγρανςθ και να αφινονται να 

ςτεγνϊςουν τελείωσ. Κατά τα λοιπά, οι επιφάνειεσ κα κακαρίηονται από υπολείμματα 

κονιαμάτων, ςακρά τμιματα, εξοχζσ, ορυκτζλαια και διαλφτεσ και ςτθ ςυνζχεια οι κοιλότθτεσ 

να γεμίηονται με λεπτά τςιμεντοκονιάματα. 

Πμοια, με λεπτά τςιμεντοκονιάματα ι λεπτά πολυμερικά κονιάματα κα γεμίηονται και τυχόν 

εκτεταμζνεσ ρθγματϊςεισ. 

Κατά τισ επιςκευζσ κα καταβάλλεται προςοχι, ϊςτε ςτισ επιςκευαηόμενεσ επιφάνειεσ να μθν 

δθμιουργείται επιδερμίδα από ξεχειλίςματα τςιμζντου. 

 

5.3.3 Πορεία εκτζλεςθσ εργαςιϊν κερμοχγρομόνωςθσ  δϊματοσ 

Οι εργαςίεσ για τθν καταςκευι τθσ κερμομόνωςθσ γίνονται παράλλθλα με εκείνεσ τθσ 

απαιτοφμενθσ υγρομόνωςθσ – ςτεγάνωςθσ του δϊματοσ. Ειδικότερα, ακολουκείται θ εξισ 

ςειρά εργαςιϊν : 

 Αποξιλωςθ τθσ υφιςτάμενθσ μόνωςθσ-επικάλυψθσ του δϊματοσ και απομάκρυνςθ των 

υλικϊν ςε κατάλλθλο μζροσ. 

 Κακαριςμόσ τθσ επιφανείασ πλάκασ του δϊματοσ και εξομάλυνςθ τθσ (απόξεςθ 

προεξεχόντων ςκφρων, γζμιςμα με τςιμεντοκονίαμα μικροκοιλοτιτων κλπ). 

 Επάλειψθ με δφο ςτρϊςεισ ελαςτομεροφσ γαλακτϊματοσ, ενδεικτικοφ τφπου π.χ. 

ΕΣΧΑΚΟΤ Νο 6-S ι BITUPLAST. Θ πρϊτθ ςτρϊςθ αραιωμζνθ 3/1 (αςτάρωμα). Θ δεφτερθ 

ςτρϊςθ ςε αναλογία 10/1 μζρθ νεροφ, μετά παρζλευςθ 24 ωρϊν. 

 Ακολουκεί   διάςτρωςθ  πλακϊν  εξθλαςμζνθσ  πολυςτερίνθσ ενδεικτικοφ τφπου 

Roofmate SL-A, πάχουσ 7 εκ. τθσ DOW. 
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 Διάςτρωςθ ςτρϊματοσ ρφςεων, ελάχιςτου πάχουσ μεγαλυτζρου  ίςου με πζντε (5) cm 

από κυψελωτό κονιόδεμα περλιτομπετόν ι αφρομπετόν ςε δφο (2) ςτρϊςεισ. Θ πρϊτθ 

ςτρϊςθ των 400 kg τςιμζντου ανά m3 μίγματοσ διαςτρϊνεται ςτα δφο τρίτα (2/3) του 

ςυνολικοφ φψουσ με κλίςθ 2%-1,5% .Θ δεφτερθ ςτρϊςθ του κυψελωτοφ κονιοδζματοσ 

ρφςεων, διαςτρϊνεται ςτο υπόλοιπο 1/3 του ςυνολικοφ φψουσ του ςτρϊματοσ ρφςεων. 

Θ δεφτερθ ςτρϊςθ του περλιτομπετόν ι αφρομπετόν ρφςεων διαςτρϊνεται μετά 

παρζλευςθ τουλάχιςτον 48 ωρϊν από τθν πρϊτθ ςτρϊςθ και αφοφ διαβραχεί κανονικά θ 

επιφάνεια του, αφινεται να ςτεγνϊςει καλά. 

 Καταςκευι λουκιϊν τςιμεντοκονίασ των 450 kg πάχουσ 2 cm τςιμζντου ανά m3 μίγματοσ, 

με χονδρόκκοκθ άμμο ςτθν αρχι και άμμο καλάςςθσ τελικά και προςκικθ 

ςτεγανοποιθτικοφ μάηασ 1/10, επί του αφρομπετόν. Τα λοφκια καταςκευάηονται 

περιμετρικά και κατά μικοσ όλων των κατακόρυφων ςτοιχείων του δϊματοσ. Ρλάτοσ και 

φψοσ λουκιϊν τουλάχιςτον 10 cm και ακτίνα καμπυλότθτασ, περίπου 5 cm. Τα λοφκια 

διακόπτονται κατά το μικοσ τουσ, ανά 8 m με αρμοφσ, πλάτουσ 2 cm ς' όλο το πάχοσ 

τουσ. Οι αρμοί ςφραγίηονται με ειδικι αςφαλτικι μαςτίχθ, αφοφ προθγουμζνωσ ζχουν 

κακαριςτεί πολφ επιμελθμζνα. Επάλειψθ του αφρομπετόν με αςφαλτικό βερνίκι, 

προδιαγραφϊν ASTM D-41, ενδεικτικοφ τφπου ESXALAC 50-S, ςαν αςτάρωμα τθσ 

αςφαλτόκολλασ. Διάςτρωςθ αςφαλτόκολλασ από κερμι οξειδωμζνθ άςφαλτο, 

προδιαγραφϊν ASTM D-312 τφπου 85/25. 

 Διάςτρωςθ διάτρθτου αςφαλτωμζνου χάρτθ (PAPIER PERFORE) επί τθσ αςφαλτόκολλασ. 

Επικάλυψθ λωρίδων χάρτθ κατά 5-10 cm. Οπζσ διαμζτρου 18-20 mm, ςε κάνναβο ανά 12 

cm. 

 Διάςτρωςθ αςφαλτικισ μεμβράνθσ ςτεγανότθτασ ενδεικτικοφ τφπου ESHADIEN SP που 

αποτελείται από ειδικό ελαςτομερζσ ενιςχυμζνο αςφαλτόπανο των 6.00 kg/m2, πάχουσ 

min 3 mm οπλιςμζνο με ςταυρωτό πολυεςτερικό φφαςμα.  

 Θ πιο πάνω μεμβράνθ γυρίηει ςτα ςτθκαία  και  γενικά  ςτισ  κατακόρυφεσ επιφάνειεσ 

ανζρχεται κατά  20  ζωσ 30 εκ. ςτερεοφμενθ μθχανικά με ανοξείδωτθ λάμα (πάχουσ  

1,5mm),  βίδεσ και βφςματα. Θ λάμα ςφραγίηεται με ελαςτομερι μαςτίχθ 

πολυουρεκανικισ βάςθσ τφπου SIKAFLEX 221. Το αςφαλτόπανο ςτισ κατακόρυφεσ 

επιφάνειεσ είναι με ζγχρωμεσ ψθφίδεσ. 

 Επίςτρωςθ τθσ τελικισ επιφάνειασ με  τςιμεντόπλακεσ  δια τςιμεντοκονιάματοσ  των 

350kg τςιμζντου Οι πλάκεσ τελικισ επιφάνειασ ζχουν πατοφρα περιμετρικά που 
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επιτρζπει ςτθν ςφνδεςθ τουσ, αφινοντασ παράλλθλα αρμοφσ για τθν ελεφκερθ 

διακίνθςθ υδρατμϊν και νερϊν τθσ βροχισ. Οι πλάκεσ ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό 

ποιοτικοφ ελζγχου και εγγφθςθ τθσ εταιρείασ. 

 

5.4 Δείγματα – Ζλεγχοι 

Ο Ανάδοχοσ κα υποχρεοφται να καταςκευάςει δείγματα μόνωςθσ ελάχιςτθσ επιφάνειασ 10 m2. 

Τα δείγματα κα είναι πλιρθ και κα περιλαμβάνουν καταςκευι απόλθξθσ δϊματοσ ςε ςτθκαίο, 

αεριςμό, ςτόμια απορροισ, ςυναρμογζσ ςε γωνίεσ, κτλ. Θ καταςκευι κα ςυμφωνεί με το 

δείγμα, που προθγουμζνωσ ζχει εγκρικεί από τθν Υπθρεςία.  

Θ Υπθρεςία πριν από οποιαδιποτε εργαςία καταςκευισ κερμομονϊςεων, πρζπει να ζχει 

ελζγξει τθν πλιρθ καταςκευι, επιπεδότθτα και όλων των προσ μόνωςθ επιφανειϊν, ςφμφωνα 

με το παρόν. Σε περίπτωςθ ατελειϊν ι κακοτεχνιϊν θ Υπθρεςία επιβάλλει ςτον Ανάδοχο τθν 

επιδιόρκωςθ τουσ. 

Μετά το πζρασ των εργαςιϊν κερμομόνωςθσ και πριν από τθν αρχι των επόμενων εργαςιϊν, θ 

καταςκευι επανελζγχεται από τθν Υπθρεςία ι/και τον Ανάδοχο. Οποιαδιποτε κακοτεχνία 

διαπιςτωκεί επιδιορκϊνεται από τον Ανάδοχο χωρίσ ςυμπλθρωματικι αμοιβι. 

 

5.5.  Τγρομόνωςθ 

5.5.1 Γενικά  

Θ τοποκζτθςθ υγρομονωτικϊν ςτρϊςεων κα αφορά κυρίωσ ςτθν προςταςία τθσ πλάκασ 

οροφισ των κτιρίων από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα ζναντι τθσ υγραςίασ.  

 

5.5.2. Προδιαγραφζσ υλικϊν 

5.5.2.1 Γενικά 

Τα υγρομονωτικά υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι μεμβράνεσ (αςφαλτικζσ, 

ελαςτομερείσ, πολυαικυλενίου, ςυνκετικοφ ελαςτικοφ, κερμο -αδρανο-ελαςτικζσ, κακαροφ 

PVC κ.α.) και ρευςτά ςτεγανωτικά υλικά (αςφαλτικά, πλαςτικά) 

Τα υγρομονωτικά υλικά κα πλθροφν γενικά τισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ: 

 κα προςφζρουν πλιρθ ςτεγανότθτα 

 κα είναι ανκεκτικά ςτα περιςςότερα οξζα και αλκάλια 

 κα ζχουν ςυγκολλθτικζσ ιδιότθτεσ 

 κα είναι ανκεκτικά ςτθ ςιψθ, ςτουσ μφκθτεσ και ςτουσ τερμίτεσ 
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 κα ζχουν επαρκι αντοχι και πρόςφυςθ 

 κα ζχουν διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 25 ζτθ. 

Τα βοθκθτικά υλικά (κόλλεσ, γαλακτϊματα, μαςτίχεσ κτλ) που χρθςιμοποιοφνται πρζπει να 

ικανοποιοφν τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι του ςτεγανωτικοφ υλικοφ και να είναι 

ςυμβατά με αυτό.  

Οι μεμβράνεσ και τα φφλλα ςτεγανοποίθςθσ κα πρζπει να είναι υδατοςτεγείσ και να μθν 

αλλοιϊνονται πζραν των προδιαγεγραμμζνων ορίων. Εφόςον οι μεμβράνεσ δεν πλθροφν τισ 

απαιτιςεισ αυτζσ, κεωροφνται απορριπτζεσ και αντικακίςτανται με δαπάνεσ του Αναδόχου. Οι 

μεμβράνεσ πρζπει να είναι ανκεκτικζσ ςτο χρόνο και ςτισ υπεριϊδεισ ακτινοβολίεσ. 

Τα ειδικά τεμάχια ςυλλογισ και απορροισ των όμβριων υδάτων, κα είναι εγκεκριμζνα από τθν 

Υπθρεςία. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει φάκελο με τα υλικά, τα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά και τον τρόπο ςυναρμολόγθςθσ των παραπάνω ειδικϊν τεμαχίων. 

Διαφορετικά, θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να απαιτιςει τθν αντικατάςταςθ τουσ. 

Αςφαλτικά υλικά δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφνται ςε περιοχζσ που ζρχονται ςε άμεςθ επαφι 

με υλικά από PVC. 

 

5.5.2.2 Μεμβράνεσ 

Οι μεμβράνεσ υγρομόνωςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ είναι αςφαλτικζσ, πλαςτικζσ, 

μεμβράνεσ από εξευγενιςμζνθ άςφαλτο και πλαςτικά υλικά και ενιςχυμζνεσ με υαλοΐνεσ, 

πολυεςτερικά πλζγματα ι φφλλα λεπτοφ πολυαικυλενίου. Οι μεμβράνεσ αυτζσ ζχουν πάχοσ 

1,6 mm – 3,2 mm και μπορεί να ζχουν επικάλυψθ φφλλου αλουμινίου, χαλαηιακισ άμμου και 

λεπτόκοκκων μαρμαροψθφίδων. 

 

5.5.3 Εκτζλεςθ εργαςιϊν 

5.5.3.1 Τποβολζσ 

Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθν Υπθρεςία τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

 καταςκευαςτικά ςχζδια πριν από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, τα οποία 

ςυμπεριλαμβάνουν λεπτομζρειεσ ςτισ περιοχζσ ενϊςεων και αρμϊν διαςτολισ 

 αντίγραφα προδιαγραφϊν, οδθγιϊν εγκαταςτάςεων και γενικϊσ υποδείξεων των 

εργοςταςίων παραγωγισ των υλικϊν, τα οποία περιλαμβάνουν ςτοιχεία εγκεκριμζνων 

δοκιμϊν που κα αποδεικνφουν τθ ςυμμόρφωςθ με τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ 

 δείγματα όλων των υλικϊν  
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Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταςκευάςει δείγματα υγρομόνωςθσ ελάχιςτθσ επιφάνειασ 

10m2. Τα δείγματα κα είναι πλιρθ και κα περιλαμβάνουν καταςκευι απόλθξθσ δϊματοσ ςε 

ςτθκαίο, αεριςμό, ςτόμια απορροισ, ςυναρμογζσ ςε γωνίεσ, κτλ. Θ καταςκευι κα ςυμφωνεί με 

το δείγμα, που ζχει προθγουμζνωσ εγκρικεί από τθν Υπθρεςία.  

 

5.5.3.2 Μεταφορά και αποκικευςθ 

Τα υλικά κα προςκομίηονται ςτο Εργοτάξιο εντόσ ςφραγιςμζνων ςυςκευαςιϊν, επί των οποίων 

αναγράφεται το περιεχόμενο, ο τφποσ του υλικοφ, θ θμερομθνία λιξθσ (αν υπάρχει)  και τα 

ςτοιχεία του καταςκευαςτι του. 

Τα αςφαλτικά υλικά κα αποκθκεφονται ςε προςτατευμζνο χϊρο κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να 

προςτατεφονται από τον παγετό. Ρρζπει να διατθροφνται ςε κερμοκραςίεσ άνω των 10°C, για 

τουλάχιςτον 24 h πριν από τθ χριςθ τουσ. 

Οι μεμβράνεσ και τα υφάςματα ενίςχυςθσ κα αποκθκεφονται ςε προςτατευμζνο χϊρο κατά 

τζτοιο τρόπο, ϊςτε να προςτατεφονται από τθν υγραςία. Στθν περίπτωςθ που δεν διατίκεται 

τζτοιοσ χϊροσ, κα ςτοιβάηονται ςε παλζτεσ, χωρίσ να ζρχονται ςε επαφι με το ζδαφοσ και 

καλφπτονται εντελϊσ από αδιάβροχα ειδικά καλφμματα που επιτρζπουν τθν αναπνοι του 

υλικοφ. Δεν κα επιτρζπεται θ χριςθ πλαςτικϊν καλυμμάτων για τθν προςταςία των υλικϊν 

αυτϊν, διότι προκαλοφν ςυμπυκνϊματα. 

Στα αςφαλτικά γαλακτϊδθ υλικά κα δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι κατά τθ διάρκεια τθσ 

αποκικευςισ τουσ, ϊςτε τα γαλακτϊδθ ςυςτατικά να μθν κακιηάνουν ι διαχωρίηονται. 

Τα υλικά που ζχουν φκαρεί ι / και ζχουν υποςτεί ηθμιζσ ι ζχει παρζλκει θ θμερομθνία λιξθσ 

τουσ, κα απομακρφνονται το ςυντομότερο από το εργοτάξιο και κα αντικακίςτανται. 

 

5.5.3.3 Γενικζσ Απαιτιςεισ Καταςκευισ 

Τα ςυςτιματα υγρομονϊςεων κα πρζπει να ανκίςτανται ςε αςτοχίεσ οποιαςδιποτε φφςθσ και 

ιδιαίτερα ςτα ευπακι ςθμεία. Ο Ανάδοχοσ κα φζρει τθν ευκφνθ για οποιαδιποτε αςτοχία του 

ςυςτιματοσ. Ειδικι μζριμνα κα δίνεται για τθν υγρομόνωςθ χϊρων ζςτω και προςωρινισ 

παραμονισ ατόμων κακϊσ και αποκικευςθσ ευαίςκθτων ςτθν υγραςία υλικϊν.  

Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται από ειδικευμζνο ςυνεργείο, τουλάχιςτον πενταετοφσ εμπειρίασ, 

επιβλζπονται και ελζγχονται από τθν Υπθρεςία. Τα εργοςτάςια παραγωγισ των υλικϊν κα 

είναι επίςθσ αναγνωριςμζνα και εγκεκριμζνα από τθν Υπθρεςία. 
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Οι εργαςίεσ υγρομόνωςθσ κα εκτελοφνται μόνο όταν οι καιρικζσ ςυνκικεσ είναι ςφμφωνεσ με 

τισ υποδείξεισ του καταςκευαςτι και επιτρζπουν τθν τοποκζτθςθ και τθν ωρίμανςθ των 

υλικϊν. Γενικά δεν επιτρζπεται θ διεξαγωγι εργαςιϊν υγρομόνωςθσ ςε κερμοκραςίεσ 

περιβάλλοντοσ κάτω από 5°C. Δεν επιτρζπεται επίςθσ θ διεξαγωγι εργαςιϊν επαλείψεων  και 

εργαςιϊν διάςτρωςθσ κονιαμάτων υπό βροχι, χιόνι και παγετό, δριμφ άνεμο και δριμφ ψφχοσ.  

Οι θλεκτρομθχανολογικζσ και οι υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ (διαμόρφωςθ καναλιϊν, 

τοποκζτθςθ ςωλθνϊςεων κ.τ.λ.) κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί πριν τισ εργαςίεσ 

ςτεγάνωςθσ. Οι εργαςίεσ ςτεγανωτικϊν διαμορφϊςεων ςτισ οπζσ, ςτισ καπνοδόχουσ κ.τ.λ. 

προγραμματίηονται ζτςι ϊςτε οι εργαςίεσ τοποκζτθςθσ των ςτεγανωτικϊν μεμβρανϊν να 

εκτελοφνται χωρίσ διακοπι. 

Οι παρακείμενεσ επιφάνειεσ κα προςτατεφονται ζναντι τθσ κθλίδωςθσ τουσ με μονωτικά υλικά 

κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν υγρομόνωςθσ. Οι αγωγοί και οι ςωλθνϊςεισ πρζπει να 

προςτατεφονται από τθ φραγι τουσ με ςτεγανωτικά υλικά (πχ αςφαλτικά). 

Τα πιλιματα / μεμβράνεσ ςτεγάνωςθσ κα διαςτρϊνονται ζτςι, ϊςτε οι ενϊςεισ να ζχουν το 

ελάχιςτο δυνατό πλάτοσ και να μθν αποτελοφν εμπόδιο ςτθ ροι του νεροφ. Θ επιφάνεια από 

ςκυρόδεμα κα ςτρϊνεται με μία αςφαλτικι ςτρϊςθ, εφόςον απαιτείται από τθν μελζτθ  

Ενδείκνυται θ χριςθ μθ υδατοδιαλυτϊν αςφαλτικϊν υλικϊν επάλειψθσ. Πλεσ οι εξωτερικζσ 

γωνίεσ που επικαλφπτονται με αςφαλτοπιλιματα κα είναι ςτρογγυλεμζνεσ. Στισ εςωτερικζσ 

γωνίεσ κα δθμιουργοφνται φάλτςα λοφκια ι κα τοποκετοφνται φαλτςογωνίεσ ζτςι ϊςτε να 

δθμιουργείται επιφάνεια υπό γωνία 45° τουλάχιςτον 100 mm. Για τθ διαμόρφωςθ των γωνιϊν 

κα χρθςιμοποιοφνται υλικά ςυμβατά με τα υλικά τθσ υγρομόνωςθσ. 

Επί όλων των κατακόρυφων επιφανειϊν, θ υγρομόνωςθ κα προχωρεί τουλάχιςτον μζχρι 

250mm πάνω από τθν οριηόντια τελειωμζνθ επιφάνεια. Θ απόλθξι τθσ είτε ςκεπάηεται με 

διατομι από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα ελάχιςτου πάχουσ 1 mm που δθμιουργεί ςυνεχζσ λοφκι 

που πλθροφται με μαςτίχθ, είτε χωνεφεται ςε αυλάκι βάκουσ 40 mm και πλάτουσ 20 mm και 

ςφραγίηεται. Σε περίπτωςθ ςτθκαίου με μικρότερο φψοσ από 250 mm, θ υγρομόνωςθ γυρνά 

και πάνω ςτο ςτθκαίο, κάτω από το τελείωμα τθσ επιφανείασ του. 
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5.5.4 Εργαςίεσ ςτεγανϊςεων 

5.5.4.1 Σοποκζτθςθ αςφαλτικϊν μεμβρανϊν  

5.5.4.1.1 Προετοιμαςία 

Το υπόςτρωμα κα πρζπει να κακαριςτεί από ςκόνθ, βρωμιζσ, ςκουπίδια, λιπαρά υλικά και 

άλλεσ ουςίεσ επιβλαβείσ για τισ εργαςίεσ. Τελικά, οι επιφάνειεσ κα πρζπει να βρίςκονται ςε 

κατάςταςθ που κα είναι αποδεκτι από τον καταςκευαςτι των υλικϊν που κα επιςτρωκοφν 

περαιτζρω και τθν Επίβλεψθ. 

Οι εργαςίεσ δεν κα πρζπει να εκτελοφνται επάνω ςε επιφάνειεσ που παρουςιάηουν τα 

ακόλουκα ελαττϊματα : 

α. ακανόνιςτο υπόςτρωμα, 

β. επιφάνειεσ που είναι είτε πολφ άγριεσ, είτε πολφ λείεσ, είτε που ζχουν υπερβολικά 

πολλοφσ πόρουσ, 

γ. επιφάνειεσ με αιχμθρζσ ακμζσ από το καλοφπωμα, 

δ. λανκαςμζνεσ ςτάκμεσ πλακϊν ι ςτθκαίων, 

ε. με ελλιπείσ κετικζσ ι αρνθτικζσ φαλτςογωνίεσ, 

ςτ. ρωγμζσ και οπζσ λόγω τάςεων ι κακίηθςθσ, 

η. χυμζνα λίπθ, λάδια, αςβζςτθσ, υπολείμματα κονιαμάτων, οργανικά, κ.λπ. 

Τα κενά, οι ρωγμζσ και οι αρμοί ςτο υπόςτρωμα που δεν αποτελοφν αρμοφσ 

ςυςτολοδιαςτολισ κα πρζπει να γεμίηονται με ςφραγιςτικό υλικό ι άλλο παραςκεφαςμα που 

κα υποδείξει ειδικόσ, ζτςι ϊςτε να μθν υπάρξει πρόβλθμα μθ ςυμβατότθτασ. 

Οι επιφάνειεσ από ςκυρόδεμα κα πρζπει να προετοιμαςκοφν, ι αςταρωκοφν και να 

ςφραγιςκοφν ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ (και μόνο ςτθν περίπτωςθ που κα το ζχει υποδείξει) 

του καταςκευαςτι των ςτεγανοποιθτικϊν υλικϊν. Ραρακείμενεσ επιφάνειεσ που δεν κα πρζπει 

να λερωκοφν κα πρζπει να “μαρκάρονται”. Γενικϊσ κα πρζπει να δίδεται προςοχι για να 

αποφεφγεται το χφςιμο και θ μεταφορά των υγρϊν υλικϊν ζξω από τισ περιοχζσ των 

μεμβρανϊν ι μζςα ςτο ςφςτθμα τθσ αποχζτευςθσ.Στεγανωτικζσ μεμβράνεσ κα τοποκετοφνται 

μόνον ςε επίπεδεσ, γερζσ, κακαρζσ και ςτεγνζσ επιφάνειεσ, διαφορετικά κα εκτελοφνται όλεσ 

οι απαιτοφμενεσ για τθν εκπλιρωςθ των προχποκζςεων αυτϊν εργαςίεσ, π.χ. κα 

καταςκευάηεται ςτρϊςθ εξομάλυνςθσ, επιςκευζσ με τςιμεντοκονία ι άλλα ενδεδειγμζνα υλικά. 

Αςφαλτικζσ επαλείψεισ είτε εν κερμϊ είτε εν ψυχρϊ κα εκτελοφνται ςε επιφάνειεσ όπωσ ςτθν 

προθγοφμενθ παράγραφο και ςφμφωνα πάντοτε με τισ οδθγίεσ του παραγωγοφ των υλικϊν ωσ 
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προσ τον τρόπο, τισ αναλογίεσ και τον αρικμό των ςτρϊςεων που κα εφαρμοςκοφν 

(τουλάχιςτον ςε δφο ςτρϊςεισ). 

 

5.5.4.1.2 τεγανϊςεισ με αςφαλτικζσ μεμβράνεσ 

Για τθν υγρομόνωςθ τθσ ςτζγθσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα ενδείκνυται θ χρθςιμοποίθςθ 

ελαςτομερϊν αςφαλτόπανων. Τα αςφαλτόπανα που κα διαςτρωκοφν πρζπει να μθν ζχουν 

τραφματα, τςακίςματα και λοιπά ελαττϊματα, οφτε να ζχουν υποςτεί αλλοιϊςεισ από χθμικζσ 

(π.χ. διαλυτικά) ι φυςικζσ (π.χ. θλιακι ακτινοβολία, υπερβολικό κρφο κ.λπ.) προςβολζσ λόγω 

κακισ αποκικευςθσ. ολά που ζχουν αλλοιωκεί κα απομακρφνονται από το Ζργο ι κα 

χρθςιμοποιοφνται φςτερα από ζγκριςθ του Επιβλζποντα Μθχανικοφ κατά το μζροσ που είναι 

υγιζσ. 

Κατακόρυφεσ ςτεγανϊςεισ με αςφαλτόπανα κα διαςτρϊνονται πάντοτε προσ τθν πλευρά του 

οικοδομικοφ ςτοιχείου που προςβάλλεται από τθν υγραςία και το νερό και υφίςταται 

υδροςτατικι πίεςθ, εκτόσ αν αυτό κακίςταται αδφνατο. 

Κατακόρυφεσ ςτεγανϊςεισ κα καταςκευάηονται κατά οριηόντιεσ ςτρϊςεισ από κάτω προσ τα 

πάνω με επικάλυψθ τθσ κάτω ςτρϊςθσ κατά 10 cm από τθν επάνω ςτρϊςθ ι αντίςτροφα 

ανάλογα με τθν αναμενόμενθ φορά τθσ υγραςίασ. 

Κάκε φφλλο κα επικολλάται ςε όλθ του τθν επιφάνεια ςτον προσ ςτεγάνωςθ τοίχο με κερμι 

οξειδωμζνθ άςφαλτο 100/40 φςτερα από αςτάρωμα του τοίχου με αςφαλτικό βερνίκι. 

Τα αςφαλτόπανα από κάτω κα αρχίηουν από το κατϊτατο ςθμείο του προσ ςτεγάνωςθ τοίχου 

και κα καταλιγουν τουλάχιςτον 15 cm πάνω από το ανϊτατο ςθμείο που μπορεί να 

προςβλθκεί από υγραςία. 

Στθν περιοχι των κατακόρυφων αρμϊν διαςτολισ κα επικολλάται πρϊτα ςυνεχισ κατακόρυφθ 

ταινία πλάτουσ 30 cm από τθν κάκε πλευρά του αρμοφ που κα ςχθματίηει θμικυκλικι κατά το 

δυνατόν προσ το βάκοσ του αρμοφ υποχϊρθςθ. Στθν υποχϊρθςθ αυτι κα ςφθνϊνεται 

αφρϊδεσ ελαςτικό κορδόνι ςτρογγυλισ διατομισ, διαμζτρου ίςθσ προσ το εφροσ του αρμοφ. 

Ακολοφκωσ κα εγκακίςτανται οι κατακόρυφεσ ςτρϊςεισ των αςφαλτοπάνων με αντίςτοιχθ 

προσ τθν υποχϊρθςθ θμικυκλικι εξοχι. Τα επάνω και κάτω άκρα κα ςφραγίηονται με 

αςφαλτικι μαςτίχθ εν κερμϊ. 

Τα αςφαλτόπανα κάκε ςτρϊςθσ κα τοποκετοφνται  εγκάρςια προσ τισ κλίςεισ με επικάλυψθ 

των φφλλων κατά τθ φορά απορροισ. Τα αςφαλτόπανα κα διαςτρϊνονται από το κατϊτερο 
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προσ το ανϊτερο ςθμείο. Οι αρμοί τθσ δεφτερθσ ςτρϊςθσ κα είναι μετατεκειμζνοι ςε ςχζςθ με 

τουσ αρμοφσ τθσ πρϊτθσ κατά το μιςό πλάτοσ του αςφαλτοπάνου. 

Τα αςφαλτόπανα κα ςυγκολλοφνται μεταξφ τουσ εν κερμϊ με οξειδωμζνθ άςφαλτο 100/40. 

Εφ’ όςον δεν τοποκετείται ςτρϊςθ εκτόνωςθσ των υδρατμϊν, θ πρϊτθ ςτρϊςθ δεν κα 

επικολλάται ςτο προσ ςτεγάνωςθ δϊμα. Αν αναμζνονται μεγάλεσ ςυμπυκνϊςεισ υδρατμϊν 

τότε κα τοποκετοφνται εξαεριςτιρεσ ζνασ τουλάχιςτον ανά 30,00 ζωσ 40,00 m² επιφανείασ 

δϊματοσ, κολλθτοί ςτθ ςτεγάνωςθ και με πρόςκετθ κολλθτι φλάντηα από ίδιασ ποιότθτασ 

αςφαλτόπανο που κα γυρίηει προσ τα πάνω 15 cm τουλάχιςτον από τθν τελικι ςτάκμθ του 

δϊματοσ. 

Στα περιμετρικά ςτθκαία του δϊματοσ, ςτουσ τοίχουσ και λοιπά κατακόρυφα ςτοιχεία που 

περιβάλλουν βάςεισ μθχανθμάτων, απολιξεισ ι διελεφςεισ ςωλθνϊςεων δικτφων-αεραγωγϊν 

κ.λπ. τα αςφαλτόπανα κα γυρίηουν προσ τα πάνω και κα απολιγουν 15 cm τουλάχιςτον πάνω 

από τθν τελικι ςτάκμθ του δϊματοσ. 

Στα γυρίςματα αυτά τα αςφαλτόπανα κα επικολλϊνται ςε όλθ τουσ τθν επιφάνεια ςτα 

οικοδομικά ςτοιχεία με κερμι οξειδωμζνθ άςφαλτο 100/40. Θ απόλθξθ των αςφαλτοπάνων κα 

ςτερεϊνεται και μθχανικά με τυποποιθμζνθ διατομι Η από γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ λαμαρίνα 

πάχουσ 1,50 mm, βιδωτι ανά 0,60 m ςτο ςτθκαίο με πλαςτικά βφςματα, ροδζλεσ και 

γαλβανιςμζνεσ καρφίδεσ. Ο μεταξφ ςτθκαίου και διατομισ αρμόσ κα ςφραγίηεται με μαςτίχθ 

ςιλικόνθσ. 

Πλεσ οι εξωτερικζσ γωνίεσ που επικαλφπτονται με ςτεγανωτικζσ μεμβράνεσ κα πρζπει να είναι 

ςτρογγυλεμζνεσ. Στισ εςωτερικζσ γωνίεσ κα δθμιουργοφνται φάλτςα λοφκια ι κα 

τοποκετοφνται φαλτςογωνιζσ, οφτωσ ϊςτε να δθμιουργείται επιφάνεια υπό γωνία 45°, 

τουλάχιςτον 100 mm. Θα χρθςιμοποιοφνται υλικά ςυμβατά με τα μονωτικά όταν πρόκειται 

περί μόνωςθσ ι τςιμεντοκονία των 600 Kg τςιμζντου όταν πρόκειται περί ςκυροδζματοσ. 

Πλεσ οι κολλιςεισ κα ελζγχονται προςεκτικά προ τθσ εφαρμογισ οποιαςδιποτε επόμενθσ 

ςτρϊςθσ. 

 

5.5.4.2 Διελεφςεισ, υναρμογζσ, Απολιξεισ 

Πλα τα ςθμεία που διατρυπάται θ υγρομόνωςθ όπωσ οι δίοδοι ςωλθνϊςεων, οι αγκυρϊςεισ 

κτλ πρζπει να ςτεγανωκοφν με μεγάλθ προςοχι. Στα ςθμεία αυτά χρθςιμοποιοφνται ωτίδεσ 

(φλάντηεσ) με επαρκζσ πλάτοσ, ϊςτε το μονωτικό υλικό να επικολλάται εφκολα και αν 
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προβλζπεται από τθ μελζτθ, τοποκετείται επικάλυψθ από προςτατευτικοφσ δακτυλίουσ από 

μόλυβδο ι πλαςτικό. Γενικά ιςχφουν οι διατάξεισ του DIN 18195 – 9. 

 

5.5.5 Ζλεγχοι 

Θ Υπθρεςία πριν από οποιαδιποτε εργαςία καταςκευισ υγρομονϊςεων κα πρζπει να ζχει 

ελζγξει τθν πλιρθ καταςκευι, επιπεδότθτα και ευκυγράμμιςθ τθσ επιφάνειασ των δαπζδων 

και των πλακϊν των δωμάτων, όπωσ επίςθσ και τισ υπόλοιπεσ προσ μόνωςθ επιφάνειεσ 

ςφμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωςθ ατελειϊν ι κακοτεχνιϊν θ Υπθρεςία κα επιβάλλει ςτον 

Ανάδοχο τθν επιδιόρκωςθ τουσ. 

Ρριν από τθν κάλυψθ τθσ υγρομόνωςθσ με τθν υπερκείμενθ τθσ επιφάνεια, κα γίνεται ζλεγχοσ 

ςτεγανότθτασ. Θ αποχζτευςθ κα κλείνει και θ επιφάνεια κα πλθμμυρίηεται με επαρκι 

ποςότθτα κακαροφ νεροφ, το οποίο κα παραμζνει τουλάχιςτον για 24 h. Εφόςον προκφψουν 

διαρροζσ, το νερό κα αποχετεφεται και κα γίνονται επιδιορκϊςεισ. Κατόπιν κα 

επαναλαμβάνεται ο ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ μζχρι θ επιφάνεια να αποδειχτεί τελείωσ ςτεγανι 

και να εγκρικεί από τθν Υπθρεςία. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ πρόςκετων επαλείψεων 

αςφαλτικϊν για τθν επιδιόρκωςθ των διαρροϊν. 

Μετά το πζρασ των εργαςιϊν υγρομόνωςθσ και πριν από τθν αρχι των επόμενων εργαςιϊν, θ 

καταςκευι επανελζγχεται από τθν Υπθρεςία ι / και τον Ανάδοχο. Οποιαδιποτε κακοτεχνία 

διαπιςτωκεί επιδιορκϊνεται από τον Ανάδοχο χωρίσ ςυμπλθρωματικι αμοιβι. 

 

 

6. ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΕ 

6.1 Γενικά 

Τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται κα προζρχονται από μια καταςκευαςτικι εταιρεία ανά ομάδα 

ομοειδϊν εργαςιϊν. Πλα τα υλικά κα ςυνοδεφονται από τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά, που κα 

περιζχουν ςτοιχεία για τισ αντοχζσ και τουσ ςυντελεςτζσ κερμοαγωγιμότθτασ, θχομόνωςθσ, 

ανάκλαςθσ, φωτοαπορρόφθςθσ κτλ. 

 

6.2 Προδιαγραφζσ υλικϊν – Γενικζσ απαιτιςεισ καταςκευισ 

Πλοι οι διπλοί ι τριπλοί κερμομονωτικοί ι θχομονωτικοί ι θχοαπορροφθτικοί υαλοπίνακεσ 

που κα χρθςιμοποιθκοφν, κα ζχουν ςφραγιςτικά πλαίςια με πυριτικά άλατα για τθ ςυνεχι 

αποξιρανςθ του αζρα των διακζνων. 
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Πλοι οι υαλοπίνακεσ μζςα ςτα πλαίςια κα εδράηονται ςε πλαςτικοφσ ςκλθροφσ τάκουσ από 

PVC. 

Οι κερμομονωτικοί υαλοπίνακεσ κα ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ τθσ κερμομονωτικισ 

μελζτθσ. 

Οι υαλοπίνακεσ κα είναι διπλοί, ενεργειακοί, με επίςτρωςθ χαμθλισ εκπομπισ (Low-e) και με 

πλιρωςθ του κενοφ με Argon 90%. Συνολικό πάχοσ: (3+3) +16 +5 = 27mm. 

Οι θχομονωτικοί – θχοαπορροφθτικοί υαλοπίνακεσ (διπλοί ι τριπλοί) κα ζχουν πλαίςιο με 

λωρίδα υαλοβάμβακα για απορρόφθςθ του ιχου και κα ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ 

θχοπροςταςίασ και θχοακουςτικισ μελζτθσ. 

Οι ιδιότθτεσ των υαλοπινάκων κα είναι ςφμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ) ι τα Εκνικά 

πρότυπα N.F.P. ι  B.S 

Θ θχομονωτικι ικανότθτα των διπλϊν υαλοπινάκων ςε καμιά περίπτωςθ δεν κα ευρίςκεται 

κάτω από 40 db και θ κερμομονωτικι ικανότθτα κα είναι ςφμφωνα με τθν μελζτθ τθσ 

κερμομόνωςθσ και οπωςδιποτε όχι κάτω από 3,5 Kcal /m2 H oC. 

Πλεσ οι εκτεκειμζνεσ επιφάνειεσ κα προςτατεφονται με αυτοκόλλθτεσ αλλά εφκολα 

αφαιροφμενεσ ταινίεσ προτοφ ξεκινιςουν από το εργοςτάςιο καταςκευισ. Θ πρόςφυςθ, θ 

αντοχι ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ και θ ελαςτικότθτα τθσ ταινίασ κα είναι κατάλλθλεσ για το 

ςκοπό που κα χρθςιμοποιθκοφν. 

Οι τοποκετθμζνοι υαλοπίνακεσ κα μαρκάρονται με λευκό πλαςτικό χρϊμα με ζντονεσ 

διαγραμμίςεισ, για αποφυγι ατυχθμάτων και ηθμιϊν. 

 

6.2.1 Ταλοπίνακεσ 

Θα χρθςιμοποιθκοφν διπλοί υαλοπίνακεσ απολφτωσ διαυγείσ, ςτακεροφ πάχουσ, χωρίσ 

ελαττϊματα, που παρουςιάηουν απαραμόρφωτο είδωλο. Οι υαλοπίνακεσ κα είναι χαμθλοφ 

ςυντελεςτι κερμοπερατότθτασ U, με επίςτρωςθ χαμθλισ εκπομπισ (Low-e) και χαμθλοφ 

ςυντελεςτι θλιακοφ κερμικοφ κζρδουσ g. Υαλοπίνακεσ με φυςαλίδεσ ι ξζνα ςϊματα ςτθ μάηα 

τουσ, κυματϊςεισ, χαραγζσ ςτθν επιφάνειά τουσ, τοπικζσ επιφανειακζσ παραμορφϊςεισ, 

καμπϊματα και λοιπά ελαττϊματα δεν κα γίνονται  δεκτοί. 

Ειδικοί τφποι υαλοπινάκων κα προζρχονται από ζμπειρουσ και αναγνωριςμζνουσ 

καταςκευαςτζσ και κα ςυνοδεφονται από τα ανάλογα πιςτοποιθτικά ελζγχου ποιότθτασ και 

ιδιοτιτων.  
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Οι διπλοί υαλοπίνακεσ κα ζχουν ςφραγιςτικά πλαίςια με πυριτικά άλατα για τθ ςυνεχι 

αποξιρανςθ του αζρα των διακζνων. 

Θ πρϊτθ ςφράγιςθ κα είναι κερμοπλαςτικι με βουτυλικό πλαίςιο. Θ δεφτερθ ςφράγιςθ κα 

είναι με ελαςτομερι προϊόντα πολυκεϊκϊν ενϊςεων (POLY-SYLHIDE) απαγορευόμενθσ τθσ 

χριςθσ ςιλικόνθσ. Το υγροαπορροφθτικό υλικό κα είναι ακόρεςτοσ ηεόλικοσ (πυριτικά άλατα). 

Ρεριμετρικά τα διπλά κερμομονωτικά κρφςταλλα κα ζχουν προςτατευτικά πλαίςια από 

αλουμίνιο ι ανοξείδωτο χάλυβα. 

Οι υαλοπίνακεσ κα φζρουν ςε κάκε τεμάχιο το ςιμα του εργοςταςίου παραγωγισ, το οποίο 

δεν κα αφαιρείται πριν από τθν παραλαβι τουσ. 

 

6.2.2 Κρυςτάλλινοι κακρζφτεσ 

Τα κρφςταλλα των κακρεφτϊν κα είναι διαφανι και κατάλλθλθσ για τθν καταςκευι ποιότθτασ 

πάχουσ 5 mm το εξωτερικό και (3+3)mm με μεμβράνθ PVB το εςωτερικό. Θ επαργφρωςθ κα 

ςυνίςταται ςε χθμικι εναπόκεςθ αργφρου. Οι υαλοπίνακεσ κα είναι απαλλαγμζνοι από 

ελαττϊματα ι ςτίγματα και ςτθν ανακλϊςα και ςτθν εμπρόςκια επιφάνεια. 

Θ φπαρξθ κειοφχων ι άλλων λεκζδων, που οφείλονται ςε ατελι αφαίρεςθ των ουςιϊν που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν προετοιμαςία τθσ επαργυροφμενθσ επιφάνειασ τθσ υάλου, κακϊσ, 

επίςθσ, αποχωριςμόσ του αργφρου από τον κρφςταλλο, κακιςτοφν τουσ κακρζφτεσ 

απαράδεκτουσ. H επιφάνεια του αργφρου κα προςτεκεί με μεμβράνθ από θλεκτρολυτικά 

εναποτικεμζνο χαλκό και με ιςχυρι πλαςτικι βαφι ι βερνίκι, χωρίσ τοφτο να αποκλείει τθν 

εφαρμογι ενδιάμεςου χιτωνίου. 

 

6.2.3 Βοθκθτικά υλικά τοποκζτθςθσ υαλοπινάκων 

Γενικά, κα απαγορεφεται θ χριςθ ελαςτομερϊν και πλαςτομερϊν παρεμβυςμάτων για τθν 

τοποκζτθςθ φαλων και κρυςτάλλων, εκτόσ αν λθφκεί ςχετικι ζγκριςθ από τθν Υπθρεςία. Στθν 

περίπτωςθ χριςθσ τζτοιων υλικϊν, ο Ανάδοχοσ κα υποχρεοφται να προςκομίςει προσ ζγκριςθ 

ςτθν Υπθρεςία πιςτοποιθτικά ποιότθτασ, που κα αποδεικνφουν τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

- αντοχι ςτθν απόςχιςθ, ςτθ διάβρωςθ, ςτισ μόνιμεσ κλίψεισ, ςτθ διαρροι και ςτισ 

επαναλαμβανόμενεσ κάμψεισ 

- ςτακερότθτα ςτθ γιρανςθ, ςτον ατμοςφαιρικό αζρα, ςτισ θλιακζσ ακτίνεσ, ςτθ 

κερμότθτα και ςτο ψφχοσ και ςε οποιεςδιποτε χθμικζσ ουςίεσ 
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- πρόςφυςθ και ελαςτικότθτα, ϊςτε να παρακολουκοφν τισ ςυςτολοδιαςτολζσ και τισ 

οριηόντιεσ ανεμοπιζςεισ. 

Τα ςτθρίγματα μζςα ςτισ εγκοπζσ τοποκετιςεωσ φαλου ι κρυςτάλλου κα πρζπει είναι από 

ελαςτικό ςυνκετικό υλικό, με αντοχι ςτθν αλλοίωςθ λόγω τθσ επαφισ τουσ με τουσ ςτόκουσ, 

τα παρεμβφςματα και τα χρϊματα. Τα κάτω ςτθρίγματα κα ζχουν ςκλθρότθτα 70 - 75 βακμοφσ, 

ενϊ τα υπόλοιπα περιμετρικά 50 -60 βακμοφσ τθσ κλίμακασ Brinell. 

Τα χθμικά ςυνδετικά μεταξφ υαλοπινάκων κα πρζπει να ζχουν ςκλθρυνκεί το αργότερο 2 

θμζρεσ μετά τθν τοποκζτθςθ. Μετά το πζρασ των 2 θμερϊν κα πρζπει να παραμζνουν 

κολλθμζνα, ελαςτικά (κατά τισ απαιτιςεισ κάκε περίπτωςθσ) και υδατοςτεγανά, πρζπει όμωσ 

να μποροφν να διαλυκοφν ι / και αντικαταςτακοφν με τα ςυνικθ εργοταξιακά εργαλεία. Στθν 

περίπτωςθ που χρθςιμοποιοφνται ςε ςκλθρυμζνουσ υαλοπίνακεσ αςφαλείασ, κα πρζπει να 

είναι επαρκϊσ ελαςτικά, ϊςτε θ κραφςθ του ενόσ φφλλου να μθν μεταβιβάηεται και ςτο 

ςυνδεδεμζνο με αυτό φφλλο. 

 

6.3 Παράδοςθ, διακίνθςθ, αποκικευςθ 

Θ παράδοςθ, θ διακίνθςθ και θ αποκικευςθ των υλικϊν κα πρζπει να γίνει ςφμφωνα με τισ 

οδθγίεσ του καταςκευαςτι τουσ. 

Τα υλικά πρζπει να προςτατεφονται ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ, κατά τθ μεταφορά τουσ ςτο 

εργοτάξιο, και ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ, μζχρι κάκε ςτοιχείο να τοποκετθκεί και να 

ςτερεωκεί ςτθ κζςθ του. 

Θ παράδοςθ κα γίνεται ςε ειδικά όρκια κιβϊτια με πυραμοειδι πυρινα ςτο μζςον για τθν 

τοποκζτθςθ των πινάκων με ελάχιςτθ κλίςθ προσ τα μζςα. Οι πίνακεσ κα ζχουν μεταξφ τουσ 

διαχωριςτικό αφρϊδεσ χαρτί. Οι υαλοπίνακεσ κα φυλάςςονται κατακόρυφοι ςε ξθρό 

αεριηόμενο χϊρο και κα μεταφζρονται κατά τρόπο αςφαλι και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 

παραγωγοφ τουσ ςτα ςθμεία τθσ τελικισ κζςθσ τουσ. 

Τα ειδικά κρφςταλλα κα πρζπει να τοποκετοφνται αμζςωσ, αποφεφγοντασ τθ μετακίνθςθ και 

αποκικευςθ. 

Ρρζπει να αποφεφγεται θ ςυςςϊρευςθ κερμότθτασ ςτουσ ςτοιβαγμζνουσ υαλοπίνακεσ. Γι’ 

αυτό τον λόγο, είναι απαραίτθτο, οι υαλοπίνακεσ να ςτοιβάηονται με ενδιάμεςο αεριηόμενο 

κενό πάχουσ 10 mm τουλάχιςτον. Αυτό το μζτρο είναι απολφτωσ απαραίτθτο όταν πρόκειται 

για κερμομονωτικοφσ υαλοπίνακεσ και τοφτο ανεξάρτθτα κζςθσ αποκικευςθσ. Θ αποκικευςθ 
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κάτω από τθν επίδραςθ του ιλιου πρζπει πάντοτε να αποκλείεται, ζςτω και αν θ ςτοίβα 

ςκεπάηεται με καραβόπανα γιατί τότε θ ςυςςϊρευςθ τθσ κερμότθτασ γίνεται πολφ ζντονθ. 

Για τθν διευκόλυνςθ του ελζγχου και τθσ εργαςίασ τοποκζτθςθσ κάκε  αυτοκόλλθτθ αφαιρετι 

ετικζτα με κωδικό αρικμό αντίςτοιχο του κουφϊματοσ κφρασ/παρακφρου, ι του χϊρου ςτον 

οποίο τοποκετείται. 

 

6.4 Εκτζλεςθ εργαςιϊν 

6.4.1 Προετοιμαςία 

Θ τοποκζτθςθ των υαλοπινάκων μπορεί να γίνει μόλισ τοποκετθκοφν τα κουφϊματα, 

ολοκλθρωκοφν όλεσ οι οικοδομικζσ εργαςίεσ, προχωροφν οι χρωματιςμοί, ζχει κακαριςτεί θ 

περιοχι από κάκε υπόλειμμα των ων προθγοφμενων εργαςιϊν, και το επιτρζπει ο 

Επιβλζποντασ. 

Ο Ανάδοχοσ ελζγχει τισ διαςτάςεισ και τα πάχθ των καταςκευαςτικϊν ςχεδίων, ϊςτε όταν οι 

υαλοπίνακεσ τοποκετθκοφν να μθν αφινουν κενά και να εφαρμόηουν ςωςτά. Ρριν από τθν 

τοποκζτθςθ επιβεβαιϊνεται ότι όλεσ οι εγκοπζσ και οι υποδοχζσ των κουφωμάτων είναι 

κακαρζσ από ξζνα αντικείμενα, ϊςτε ο υαλοπίνακασ να εδράηεται ομοιόμορφα ςε όλθ τθν 

περίμετρο του κουφϊματοσ και να μθν υπάρχει αςφμμετρθ ι ςθμειακι ζδραςθ, ειδικά ςτο 

κάτω μζροσ. 

Θ τοποκζτθςθ των υαλοπινάκων γίνεται ςε παραλθφκζντα και υπό λειτουργία υαλοςτάςια. 

Ρριν από τθν τοποκζτθςθ των υαλοπινάκων κα ζχει γίνει ςτο υαλοςτάςιο θ απαραίτθτθ τελικι 

επεξεργαςία για τισ διαβρϊςεισ και τθν ςκουριά (γαλβάνιςμα, χρωματιςμοί, επιςτρϊςεισ κ.τ.λ). 

6.4.2 Σοποκζτθςθ 

Το ενδιάμεςο διάκενο των διπλϊν υαλοπινάκων κα είναι 16 mm. Σε αυτό κα τοποκετείται 

κοίλο προφίλ αλουμινίου φψουσ 6,5 mm ι 8,5 mm, το οποίο ςτθν εςωτερικι πλευρά του ζχει 

εγκοπζσ, ϊςτε τα αφυγραντικά (πυριτικά) άλατα να λειτουργοφν ςωςτά και ο αζρασ να 

παραμζνει ξθρόσ. Σε διάκενο μεγαλφτερο από 10 cm κα τοποκετείται περιμετρικά 

θχοαπορροφθτικό υλικό. Το διάκενο κα πλθρωκεί με Argon 90%. 

Στο διάκενο μεταξφ αλουμινίου και υαλοπίνακα κα διαςτρϊνεται καταρχιν πλευρικά και με 

ιδιαίτερθ προςοχι ςτισ γωνίεσ, ϊςτε να μθν δθμιουργοφνται διακοπζσ, μια πρϊτθ ςτρϊςθ 

ςτεγανοποίθςθσ από κερμοπλαςτικι κόλλα βουτυλίου. Θ ελάχιςτθ απαιτοφμενθ ποςότθτα τθσ 

κόλλασ ζχει πλάτοσ 4 mm – 5 mm και πάχοσ 0,3 mm – 0,4 mm (BS 5713, DIN 1286). Κατόπιν κα 
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γίνεται δεφτερθ ςτεγανοποίθςθ με κερμοπλαςτικι κόλλα ι ελαςτομερι προϊόντα πολυκειικϊν 

ενϊςεων, που ςυμπλθρϊνει το κενό και ςτεγανοποιεί περιμετρικά το πλαίςιο του υαλοπίνακα. 

Γενικά, οι διαςτάςεισ των υαλοπινάκων κα είναι τζτοιεσ, ϊςτε μεταξφ υαλοπίνακα και πυκμζνα 

πατοφρασ κουφϊματοσ να υπάρχει ςυνεχισ περιμετρικόσ αρμόσ 3 mm. Επίςθσ το πλάτοσ και θ 

μορφι τθσ πατοφρασ κα πρζπει να είναι τζτοια, ϊςτε μεταξφ τθσ μιασ επιφάνειασ του 

υαλοπίνακα και τθσ πατοφρασ και τθσ άλλθσ επιφάνειασ του υαλοπίνακα και του πθχίςκου 

ςυγκράτθςθσ να υπάρχει ςυνεχισ αρμόσ 4 - 6 mm. Το βάκοσ τθσ πατοφρασ υποδοχισ του 

υαλοπίνακα κα είναι τουλάχιςτον 15 mm για περίμετρο υαλοπίνακα μζχρι 5,00 m, 20 mm για 

περίμετρο υαλοπίνακα από 5,00 m ζωσ 10,0 m και 25 mm για μεγαλφτερουσ υαλοπίνακεσ. 

Πλοι οι υαλοπίνακεσ μζςα ςτα πλαίςια κα εδράηονται ςε πλαςτικοφσ ςκλθροφσ τάκουσ από 

PVC. 

Οι τοποκετοφμενοι υαλοπίνακεσ, κα εδράηονται οπωςδιποτε ςτουσ τάκουσ, ζτςι ϊςτε τα 

φορτία (βάροσ κ.λπ.) του υαλοπίνακα να μεταβιβάηονται ςτο κοφφωμα χωρίσ τθν πικανότθτα 

παραμόρφωςισ του ι κραφςθ του υαλοπίνακα ι τθ δθμιουργία δευτερογενϊν τάςεων ςτο 

υαλοςτάςιο. 

Οι υαλοπίνακεσ κα ςυγκρατοφνται ςτθν κζςθ τουσ με πθχάκια κουμπωτά ι βιδωτά και όχι 

καρφωτά, από το ίδιο με το υπόλοιπο πλαίςιο υλικό. Το ηφγιςμα του υαλοπίνακα κα γίνεται με 

τουσ τάκουσ ςυγκράτθςθσ ι απ’ ευκείασ με το κορδόνι, εφόςον αυτό αντζχει χωρίσ να φεφγει 

από τθ κζςθ του, ςτισ δθμιουργοφμενεσ πιζςεισ. Το κορδόνι κα τοποκετείται πάντοτε από τισ 

δφο πλευρζσ του υαλοπίνακα ςυνεχζσ. 

Πλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν και μπορεί να ζλκουν ςε επαφι, κα πρζπει να είναι 

ςυμβατά μεταξφ τουσ ϊςτε να μθν αναπτφςςουν επιβλαβείσ αλλθλεπιδράςεισ κατά 

οποιοδιποτε τρόπο (π.χ. υλικό ςφράγιςθσ υαλοπίνακα και πλαςτικά ςυγκράτθςθσ, τάκοι και 

κουφϊματα, τελικι επεξεργαςία κουφϊματοσ και ςφραγιςτικά υλικά κ.λπ.). 

Στισ πόρτεσ κα δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι, ϊςτε ο υαλοπίνακασ να ζχει μικρι κλίςθ κατά τρόπο 

που να διευκολφνεται θ λειτουργία των μεντεςζδων. 

Θ τοποκζτθςθ των υαλοπινάκων κα πρζπει να γίνει ζτςι ϊςτε να αντζχουν ςτισ πιζςεισ και 

ταχφτθτεσ ανζμου που επικρατοφν ςτθν περιοχι ςφμφωνα με το DIN 1055, τμιμα 4, φορτία 

ανζμου. Κανζνα ςτοιχείο παρακφρου δεν κα πρζπει να υφίςταται μόνιμθ παραμόρφωςθ ι 

άλλθ ηθμιά, με βζλθ κάμψθσ μεγαλφτερα από L/300 και μζγιςτο 8 mm. Θ ικανότθτα αντοχισ 

των ςτερεϊςεων ςε κετικζσ και αρνθτικζσ διαφορζσ πίεςθσ κα είναι 25 gr/cm2  (250 mm. 

ςτιλθσ φδατοσ). 
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Θα τθροφνται πλιρωσ οι οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ ζνωςθσ DIRECTIVES COMMUNES POUR L’ 

AGREMENT DE FENETRES ςε ότι αφορά τθν ελάχιςτθ δυνατι διαπερατότθτα ςτον αζρα και ςτο 

νερό των ανοιγόμενων υαλοςταςίων και των κυρϊν. 

Τα ςυγκροτιματα παρακφρων και υαλοπινάκων κα καταςκευαςτοφν και κα τοποκετθκοφν ςτα 

αντίςτοιχα ανοίγματα με επαρκείσ ανοχζσ και όπου απαιτείται, με αρμοφσ διαςτολισ 

ενςωματωμζνουσ ςε ςυνδζςεισ ϊςτε να παρζχεται θ ελευκερία μετακινιςεων λόγω κερμικϊν 

διαςτολϊν και ςυςτολϊν που κα παρουςιάηονται εξαιτίασ των τοπικϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν και 

μεταβολϊν των κερμοκραςιϊν από χειμϊνα ςε καλοκαίρι και θμζρα ςε νφχτα – χωρίσ να 

δθμιουργοφνται λυγιςμοί, παραμορφϊςεισ αρμϊν ι άλλεσ επιβλαβείσ επιπτϊςεισ. 

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τον κακαριςμό των υαλοπινάκων και επιςθμαίνεται ότι κα 

δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι για τθν προφφλαξι τουσ.  

 

6.4.3 Προςταςία - Παραλαβι 

Οι υαλοπίνακεσ κα προφυλάςςονται από τον κίνδυνο κραφςθσ. 

Φςτερα από επικεϊρθςθ, όλοι οι λεκζδεσ, τα υπολείμματα χρωμάτων και ςτίγματα κα 

αφαιροφνται από τουσ υαλοπίνακεσ, οι οποίοι ςτθ ςυνζχεια κα πλυκοφν και κακαριςτοφν. 

αγιςμζνοι ι ςπαςμζνοι υαλοπίνακεσ ι κακρζπτεσ κα αφαιροφνται και κα αντικακίςτανται 

πριν από τθν οριςτικι παραλαβι με δαπάνεσ και ευκφνθ του εργολάβου εφόςον οφείλονται ςε 

δικό του ςφάλμα. 

 

6.4.4 Ανοχζσ 

Οι υαλοπίνακεσ γενικϊσ κα παρουςιάηουν επιφάνειεσ που δεν κα παραμορφϊνουν τα 

κατοπτριηόμενα είδωλα. Μετά τθν τοποκζτθςι τουσ δεν κα παρουςιάηουν βζλθ. Κατά 

ςυνζπεια το πάχοσ του κάκε υαλοπίνακα κα είναι ανάλογο με το μζγεκοσ και το κοφφωμα που 

προορίηεται. Για τα πάχθ που κα αναγράφονται ςτα εγκεκριμζνα ςχζδια δεν κα υπάρχουν 

αποκλίςεισ, όπωσ και για τισ ορκζσ γωνίεσ των τεμαχίων. 

Οι υαλοπίνακεσ πρζπει να είναι επίπεδοι, λείοι και τα αντικείμενα που εμφανίηονται μζςω 

αυτϊν, να μθν φαίνονται παραμορφωμζνα, από απόςταςθ παρατιρθςθσ 25 cm και ςε γωνία: 

- 20° για τθν πρϊτθ διαλογι 

- 30° για τθ δεφτερθ διαλογι. 
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Ο Ανάδοχοσ κα αλφαδιάηει τα κουφϊματα, ϊςτε να επιτυγχάνεται απόλυτθ επιπεδότθτα χωρίσ 

αποκλίςεισ. Μετά τθν τοποκζτθςι τουσ οι υαλοπίνακεσ δεν κα παρουςιάηουν βζλθ.  

Οι διαςτάςεισ των τυποποιθμζνων υαλοπινάκων με τισ προβλεπόμενεσ ανοχζσ κα κακορίηονται 

ςτα Ρρότυπα DIN 1259-1/2 και DIN 1249/86. 

Το πάχοσ του κάκε επιμζρουσ υαλοπίνακα δφναται να παρουςιάηει αποκλίςεισ ίςεσ με ±0,20 

mm ζωσ ±0,30 mm από το ονομαςτικό του πάχοσ. 

Διαςτάςεισ κοπισ (αζρασ): Ο επιτρεπόμενοσ αφοφ λθφκοφν υπόψθ οι κλιματολογικζσ 

ςυνκικεσ και υπολογιςκεί θ διαςτολι ςε τυχόν απότομεσ μεταβολζσ κερμοκραςίασ 

περιβάλλοντοσ. 

Ραραμόρφωςθ κρυςτάλλων : Καμία παραμόρφωςθ ςε οποιαδιποτε γωνία και απόςταςθ. 

6.5 Δείγματα – Ζλεγχοι 

Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία δείγματα όλων των υλικϊν ςχετικϊν με τισ εργαςίεσ 

υαλουργικϊν. Υποβάλλονται 3 δείγματα 15 cm x 30 cm από κάκε είδοσ υαλοπίνακα.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ οδθγίεσ του εργοςταςίου παραγωγισ, ωσ προσ τθν 

επιλογι των κατάλλθλων υλικϊν και τθ διαμόρφωςθ των αρμϊν, που κα πρζπει να αντζχουν 

ςτισ κερμοκραςίεσ και τισ κερμοκραςιακζσ μεταβολζσ τθσ περιοχισ. 

Ο Ανάδοχοσ κα είναι απόλυτα υπεφκυνοσ για τθ ςωςτι κοπι των υαλοπινάκων και τθν 

ικανοποιθτικι κατάςταςθ των ςόκορων (χωρίσ γρζηια ι τριχοειδείσ ρωγμζσ). Επίςθσ 

εξακριβϊνει τθ ςωςτι πρόβλεψθ τοποκζτθςθσ τάκων ζδραςθσ των υαλοπινάκων ςτα πλαίςια. 

Ο Ανάδοχοσ κα περιλαμβάνει ςτα καταςκευαςτικά ςχζδια των εργαςιϊν που περιζχουν 

υαλουργικά υλικά , πλιρθ ςτοιχεία και ποιότθτεσ υλικϊν. 

Κατά τθν προςκόμιςθ των υαλοπινάκων θ Υπθρεςία κα ελζγχει τθν φπαρξθ των ςχετικϊν 

πιςτοποιθτικϊν και τισ περιεχόμενεσ  ςε αυτά πλθροφορίεσ: 

- θχομονωτικι ικανότθτα (dB) 

- κερμομονωτικζσ ιδιότθτεσ 

- χρϊμα (να είναι το απαιτοφμενο από τθ μελζτθ) 

 

Ρριν από οποιαδιποτε εργαςία τοποκζτθςθσ των υαλοπινάκων , ο Ανάδοχοσ κα ελζγχει τθ 

ςτακερότθτα και τθν ευκυγράμμιςθ των κουφωμάτων , ςφμφωνα με το άρκρο «Ξφλινα 

κουφϊματα» και το παρόν. Σε περίπτωςθ ατελειϊν ι κακοτεχνιϊν ο Ανάδοχοσ κα υποχρεοφται 

να τισ αποκαταςτιςει . 
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Ρριν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ τοποκζτθςθσ θ Υπθρεςία κα ελζγχει ότι τα ελαςτικά 

παρεμβφςματα και τα αρμοκάλυπτρα είναι ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτο άρκρο «Ξφλινα 

κουφϊματα» και ςτο παρόν. 

Μετά τθν τοποκζτθςθ των υαλοπινάκων θ Υπθρεςία κα ελζγχει τθν εκτελεςκείςα εργαςία 

ςφμφωνα με τθ μελζτθ, το παρόν, και τισ εντολζσ τθσ και ςυγκεκριμζνα ωσ προσ τα ακόλουκα: 

- τθ ςτερζωςθ των διατομϊν και των παρεμβυςμάτων υποδοχισ τουσ, κακϊσ και των 

επιβαλλόμενων κενϊν 

- τθν αντοχι των επιλεγμζνων διατομϊν, όςον αφορά ςτθν ταχφτθτα του ανζμου, ςτο 

μζγεκοσ του κουφϊματοσ ςτισ πλευρικζσ ςτερεϊςεισ και ςτο φψοσ από το ζδαφοσ 

- τθ ςυμφωνία των επιλεγμζνων υαλοπινάκων με τισ απαιτιςεισ του ζργου όςον αφορά 

ςτθ διαφάνεια, ςτθν θμιδιαφάνεια (translucence), ςτθ διάχυςθ (diffusion) και ςτθν 

αντοχι 

- οι χρωματιςτοί υαλοπίνακεσ δεν πρζπει να παρουςιάηουν χρωματικζσ διαφορζσ μεταξφ 

τουσ 

- τον ορκογωνιςμό των υαλοπινάκων  

- τουσ αρμοφσ ωσ προσ τα υλικά πλιρωςθσ και ςφράγιςθσ που πρζπει να ζχουν τθν 

απαραίτθτθ αντοχι ςτθ κερμοκραςία τθσ περιοχισ. 

 

7. ΚΟΝΙΑΜΑΣΑ 

Γενικά τα κονιάματα κα παραςκευάηονται με μθχανικοφσ αναμικτιρεσ (μπετονιζρεσ), κα ζχουν 

επιμελθμζνθ ανάμιξθ των ςυςτατικϊν τουσ ϊςτε το μείγμα να ζχει ομοιογζνεια και θ 

παραςκευι τουσ πρζπει να περιορίηεται ςε ποςότθτεσ που είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκοφν 

διατθρϊντασ τθν πλαςτικότθτά τουσ. Τα κονιάματα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται αμζςωσ μετά 

τθν ανάμιξθ και παραςκευι τουσ. Θα πρζπει να κακορίηεται επίςθσ ςωςτά ο μεγαλφτεροσ 

ανεκτόσ χρόνοσ μεταξφ παραςκευισ και χριςθσ, κακϊσ και ο τρόποσ τθσ εκ νζου επεξεργαςίασ 

των μειγμάτων που ζχουν ςκλθρυνκεί κατά ζνα μζροσ για τθν απόκτθςθ τθσ επικυμθτισ 

πλαςτικότθτάσ τουσ. 

7.1 Προδιαγραφζσ υλικϊν 

7.1.1 Νερό 

Για τθν καταςκευι των κονιαμάτων χρθςιμοποιείται νερό που πλθροί το ςχετικό πρότυπο ΕΛΟΤ 

345. Το νερό γενικά πρζπει να είναι κακαρό, διαυγζσ, γλυκό και πόςιμο. Δεν πρζπει να περιζχει 

επιβλαβείσ προςμίξεισ, όπωσ ελεφκερα οργανικά ι ανόργανα οξζα, φυτικζσ και γενικότερα 
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οργανικζσ ουςίεσ, άργιλο ςε αιϊρθςθ, διαλυτά ςάκχαρα ςε περιεκτικότθτα μεγαλφτερθ από 

0,25%, διαλυτά άλατα, κυρίωσ κειικά (κειικό νάτριο ι το κειικό μαγνιςιο), ακόμα και 

χλωριοφχα (χλωριοφχο μαγνιςιο ςε πυκνότθτα μεγαλφτερθ από 3%). Δεν επιτρζπεται θ χριςθ 

νεροφ που ζχει χρθςιμοποιθκεί προθγουμζνωσ για τον κακαριςμό εργαλείων και δοχείων. 

Το χλιαρό νερό βοθκάει ςτθν καλφτερθ ςκλιρυνςθ των κονιαμάτων. Απαγορεφεται θ χριςθ 

νεροφ που βρίςκεται κοντά ςτθ κερμοκραςία πιξθσ του. 

Στισ περιπτϊςεισ χριςθσ νεροφ για το οποίο θ Υπθρεςία ζχει αμφιβολίεσ, επιβάλλεται θ 

εξζταςθ τθσ καταλλθλότθτασ του πριν τθ χριςθ του. 

 

7.1.2 Αςβζςτθσ 

Ο αςβζςτθσ κα είναι τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ του τφπου που κυκλοφορεί ςτο εμπόριο, με 

περιεκτικότθτα οξειδίου του αςβεςτίου μαηί με οξείδιο του μαγνθςίου μεγαλφτερθ του 95%. Ο 

πολτόσ που προζρχεται από το ςβιςιμο του αςβζςτθ δεν πρζπει να περιζχει κρόμβουσ ι 

ςτερεζσ ουςίεσ και να αποτελείται κατά το μεγαλφτερο ποςοςτό από κολλοειδοφσ μορφισ 

αςβζςτθ. Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ πολτοφ αςβζςτθ που ζχει μετατραπεί ςε ανκρακικό 

αςβζςτιο. Γενικά για τον αςβζςτθ ιςχφει το πρότυπο ΕΝ 459. 

Ο αςβζςτθσ πρζπει να προζρχεται από πρόςφατθ όπτθςθ, που ζχει γίνει με αζρια καφςεωσ. 

Από άποψθ χθμικισ ςφςταςθσ, θ περιεκτικότθτα του αςβζςτθ ςε οξείδιο του αςβεςτίου μαηί 

με το οξείδιο του μαγνθςίου, πρζπει να είναι μεγαλφτερθ του 95%. 

Για οποιαδιποτε χριςθ του πολτοφ του αςβζςτθ δεν πρζπει να περιζχονται ςε αυτό κρόμβοι, 

μικροί λίκοι (άψθτα, άμμοσ ι άλλεσ αδρανείσ ουςίεσ). Ειδικά όταν o αςβζςτθσ προορίηεται για 

τθν καταςκευι επιχριςμάτων, απαγορεφεται να προζρχεται από το κατϊτερο ςτρϊμα του 

πολτοφ του αςβεςτόλακκου μζχρι πάχουσ 10 cm από τον πυκμζνα. 

Ιδιαίτερθ προςοχι πάντωσ κα πρζπει να δίνεται ςτισ οδθγίεσ του εργοςταςίου παραγωγισ των 

πλίνκων ςχετικά με τθν αναλογία αςβζςτθ ςτο κονίαμα (πολλζσ φορζσ ςυνιςτοφν τθν 

αφαίρεςθ του αςβζςτθ από το κονίαμα). 

Εάν ο πολτόσ του αςβζςτθ ζρχεται ςτο εργοτάξιο ζτοιμοσ, επιβάλλεται να εξακριβωκεί θ πθγι 

προμικειάσ τουσ, ο τρόποσ τθσ παραςκευισ και διατιρθςισ του, κακϊσ και ο χρόνοσ 

μεςολάβθςθσ από τθσ ςβζςθσ μζχρι μεταφοράσ του ςτο εργοτάξιο. Ο πολτόσ αυτόσ πρζπει να 

αποκθκεφεται ςε ειδικά προετοιμαςμζνθ κζςθ ςτο εργοτάξιο και εφ’ όςον δεν χρθςιμοποιθκεί 

ζγκαιρα, πρζπει να τοποκετείται μζςα ςε λάκκο ςτεγανό ι ςε δοχεία και να καλφπτεται με 

νερό. 

20PROC007598826 2020-11-05



Έργο : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίοσ 1
οσ

 Γενικού Λσκείοσ Μεταμόρυωσης 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΞΑΤΘΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΑΣΙΩΝ 48 

 

Το νερό που χρθςιμοποιείται για το ςβιςιμο του αςβζςτθ είναι κακαρό, πόςιμο και 

απαλλαγμζνο από διοξείδιο του άνκρακα ι διαλυμζνα άλατα. 

Εάν χρθςιμοποιθκεί ςκόνθ υδράςβεςτου, αυτι πρζπει να περνάει εξ ολοκλιρου από κόςκινο 

τρφπασ 0.25 mm, να ζχει ομοιόμορφο χρϊμα, να προςκομίηεται μζςα ςε ςφραγιςμζνουσ 

χάρτινουσ ςάκκουσ ι ξφλινα κιβϊτια τα οποία κα φζρουν τθ ςφραγίδα του εργοςταςίου. Ο 

υδράςβεςτοσ κα αποκθκεφεται ςυςκευαςμζνοσ ςε ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ απόλυτα ξθροφσ. 

Στισ περιπτϊςεισ που χρθςιμοποιείται ςκόνθ αςβζςτθ Ca (OH)², αυτι πρζπει να ζχει φαινόμενο 

βάροσ 500-600 Kg/m3, να περνάει ολόκλθρθ από κόςκινο με τρφπεσ 0,6 mm, και το υλικό που 

παραμζνει ςτο κόςκινο των 4.900 βρογχίδων να είναι 10%. 

Ο Ανάδοχοσ κα υποχρεοφται να προςκομίςει ςτθν Υπθρεςία πιςτοποιθτικά εξζταςθσ δείγματοσ 

πολτοφ αςβζςτθ από εγκεκριμζνο εργαςτιριο ωσ προσ τθν κακαρότθτα (ουδετεροποιθμζνοσ ι 

καμζνοσ αςβζςτθσ κτλ) και τθ μθ πρόςμιξθ του με οποιαδιποτε ξζνθ ουςία. Στθν αντίκετθ 

περίπτωςθ θ Υπθρεςία επιβάλλει τθν απομάκρυνςθ του υλικοφ και τθν αντικατάςταςθ του. 

 

7.1.3 Σςιμζντο 

Το τςιμζντο κα είναι πρόςφατθσ παραγωγισ, Portland, κακαρό και κα πλθροί τα αναφερόμενα 

ςτο άρκρο «Άοπλα και Οπλιςμζνα Σκυροδζματα» και κα ςυμφωνεί με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

197 ι και το DIN 1164. Δεν κα χρθςιμοποιείται τςιμζντο θλικίασ πζραν των 3 μθνϊν. Το 

τςιμζντο που χρθςιμοποιείται κα είναι του ίδιου τφπου κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των 

εργαςιϊν. 

Θ Υπθρεςία δικαιοφται να ηθτά τθ διεξαγωγι ελζγχων ποιότθτασ για κάκε 5 t προςκομιηόμενου 

τςιμζντου που χρθςιμοποιείται ςε κονιάματα. Αν από τουσ ελζγχουσ προκφψει ότι κάποιο 

δείγμα δεν πλθροί τισ προδιαγραφζσ, θ αντίςτοιχθ ποςότθτα απορρίπτεται και απομακρφνεται 

με ευκφνθ του Αναδόχου από το εργοτάξιο.  

Τςιμζντο με ανομοιόμορφθ κατανομι πυκνότθτασ (που περιζχει όγκουσ ι ςβϊλουσ που δεν 

διαλφονται με ςφίξιμο ςτο χζρι) κα απομακρφνεται από το εργοτάξιο με δαπάνεσ του 

Αναδόχου. 

 

7.1.4 Αδρανι 

Τα αδρανι υλικά, ςκφρα, ςφντριμμα και άμμοσ λατομείου κα είναι από υψθλισ αντοχισ (650 

Kg/cm²) υγιζσ και ανκεκτικό ςε τριβι, κροφςθ και καιρικζσ μεταβολζσ μθτρικό πζτρωμα, 

κακαρά χωρίσ φυτικζσ, αργιλικζσ, οργανικζσ και άλλεσ φυςικζσ (εφκριπτα, αποςακρϊςιμα 
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υλικά) και χθμικζσ (φωςφορικζσ, ςιδθροφχεσ, αλογονοφχεσ, μολυβδοφχεσ κ.λπ.) προςμίξεισ, με 

κανονικοφ ςχιματοσ (ςτρογγυλό-κυβικό) κόκκουσ, μεγζκουσ κατά ΑΤΟΕ 3009 και 7009 κατά 

περίπτωςθ. 

Τα αδρανι υλικά πρζπει να ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ του Ρρότυπου ΕΛΟΤ/408 (ΦΕΚ 

266/Β/9-5-85) και επιπλζον ςτισ προδιαγραφζσ Τ.Ρ. 

Τα πρότυπα που ιςχφουν για τα αδρανι κονιαμάτων είναι τα ακόλουκα: 

 

Α/Α Απαίτθςθ Ρρότυπο 

1 Αδρανι κονιαμάτων ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 

2 Ελαφρά αδρανι κονιαμάτων ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 

3 Δοκιμζσ γεωμετρικϊν ιδιοτιτων ΕΝ 933 

4 Δοκιμζσ μθχανικϊν και φυςικϊν ιδιοτιτων ΕΛΟΤ ΕΝ 1097 

5 
Δοκιμζσ αντοχισ ζναντι κερμικϊν και καιρικϊν 

μεταβολϊν 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1367 

6 Δειγματολθψία για ζλεγχο γενικϊν ιδιοτιτων ΕΝ 932 

 

7.1.5 Άμμοσ – Μαρμαροκονία 

Θ άμμοσ που προζρχεται από κραφςθ, πρζπει να είναι προελεφςεωσ λατομείου τθσ ζγκριςθσ 

τθσ Υπθρεςίασ, κατάλλθλθ ανάλογα με τθ χριςθ του κονιάματοσ. Για τςιμεντοκονιάματα είναι 

προτιμότερο να είναι χαλαηιακι ι τουλάχιςτον να προζρχεται από ςκλθρό αςβεςτόλικο. 

Ρρζπει να ζχει επίςθσ επαρκι μθχανικι αντοχι και να μθν αποςακρϊνεται.  

Θ φυςικι (καλάςςια, ποταμίςια, ορυκτι) άμμοσ ενδείκνυται ςε εργαςίεσ που απαιτείται 

μεγαλφτερθ ακρίβεια (λεπτά ςτρϊματα και αρμοί) αλλά απαιτεί επιμελθμζνθ πλφςθ και 

κακαριςμό από χϊμα, άλατα κτλ. Θ καλάςςια άμμοσ δεν ενδείκνυται για επιχρίςματα γιατί 

περιζχει άλατα που προκαλοφν επανκίςματα ςτο επίχριςμα. Θ φυςικι άμμοσ εμφανίηει τισ 

ακόλουκεσ ιδιότθτεσ: 

- Οι κόκκοι τθσ είναι λιγότερο τραχείσ. 

- Ρεριζχει ελάχιςτο ποςοςτό ςκόνθσ, με αποτζλεςμα το κονίαμα να ξεραίνεται γριγορα 

και να είναι λιγότερο υγροςκοπικό. 

- Για τθν παραςκευι ενόσ m3 κονιάματοσ, απαιτείται μικρότερο ποςοςτό ςυνδετικισ ου-

ςίασ με καλφτερεσ ιδιότθτεσ (μικρότερθ ςυςτολι ξιρανςθσ). 
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- Για τθν παραςκευι ενόσ m3 κονιάματοσ απαιτείται λιγότερο νερό, με αποτζλεςμα τθ 

μείωςθ τθσ πικανότθτασ να παρουςιαςτοφν ςτο κονίαμα τριχιάςματα (ραγάδεσ). 

Θ άμμοσ πρζπει να είναι απαλλαγμζνθ από επιβλαβείσ ουςίεσ, όπωσ άργιλο, οργανικά 

ςυςτατικά, τάλκθ, μαρμαρυγία κτλ. Οι αντίςτοιχεσ μζγιςτεσ ανεκτζσ κατά βάροσ 

περιεκτικότθτεσ είναι 4% για τθν άργιλο, 1% για τα οργανικά ςυςτατικά και 1% για τον τάλκθ 

και τον μαρμαρυγία.  

 

Κοκκομετρικι διαβάκμιςθ 

Θ κοκκομετρικι ςφςταςθ τθσ άμμου εξαρτάται από το είδοσ τθσ εργαςίασ για το οποίο 

προορίηεται το κονίαμα. Οπου γίνεται χριςθ όρων: “χονδρόκοκκοσ” “μετριόκοκκοσ” και 

“λεπτόκκοκοσ”, αυτοί ζχουν τθν ερμθνεία που φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

Κατθγορίεσ άμμου Διζρχεται από 

κόςκινο οπισ 

διαμζτρου 

Συγκρατείται από κόςκινο οπισ 

διαμζτρου 

Χονδρόκοκκοσ 6,0 mm 3,0 mm 

Μετριόκοκκοσ 3,0 mm 0,5 mm 

Λεπτόκοκκοσ 0,5 mm  

Σε όλεσ τισ παραπάνω κατθγορίεσ πρζπει να υπάρχει κανονικι διαβάκμιςθ των κόκκων τθσ 

άμμου. Θ υπθρεςία ζχει δικαίωμα να απαιτιςει από τον Ανάδοχο μελζτθ κοκκομετρικισ 

ςφνκεςθσ κονιαμάτων, προκειμζνου να εξαςφαλιςκοφν οι επικυμθτζσ αντοχζσ και να είναι 

εφικτόσ ο ζλεγχοσ των δοκιμιολθψιϊν. 

Θ μαρμαροκονία κα προζρχεται από κακαρό μάρμαρο, κα είναι τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ κα 

είναι λευκι ι ζγχρωμθ ανάλογα με τον επικυμθτό χρωματιςμό του επιχρίςματοσ, αμιγισ 

απαλλαγμζνθ ξζνων ουςιϊν και ανάλογα με τον προοριςμό τθσ λεπτόκοκκθ τελείωσ 

κονιοποιθμζνθ) ι χονδρόκοκκθ ρφηι) Νο 1 – 3. Σε καμία περίπτωςθ όμωσ δεν κα είναι 

«ποφδρα». Θα είναι επίςθσ καλά λειοτριμμζνθ.  

 

7.1.6 Ζτοιμα κονιάματα 

Ανάλογα με το ςυνδετικό υλικό παραςκευισ τουσ, τα ζτοιμα κονιάματα διακρίνονται ςε 

τςιμεντοκονιάματα, ακρυλικά κονιάματα, κονιάματα με ςκλθρυνόμενεσ ρθτίνεσ και 

γυψοκονιάματα. 
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Ανάλογα με τισ ιδιότθτεσ τουσ διακρίνονται ςε κερμομονωτικά, θχοαπορροφθτικά, 

διακοςμθτικά και ςτεγανοποιθτικά. 

Ανάλογα με τθ χριςθ τουσ διακρίνονται ςε κονιάματα τοιχοποιίασ, επιχρίςματα πρϊτθσ 

ςτρϊςθσ, εςωτερικά επιχρίςματα τελικισ ςτρϊςθσ και εξωτερικά επιχρίςματα τελικισ 

ςτρϊςθσ. 

Τα υλικά πρζπει να ςυνοδεφονται από τα πιςτοποιθτικά ελζγχου των ιδιοτιτων τουσ. 

Στα κονιάματα αυτά είναι δυνατόν να προςτίκενται ςτο εργοςτάςιο παραγωγισ πρόςμικτα 

(π.χ. ςτεγανωτικά, πλαςτικοποιθτζσ, ςυγκολλθτικά υλικά ακρυλικισ βάςθσ κτλ). 

Συνοπτικά τα χαρακτθριςτικά των τςιμεντοκονιαμάτων είναι τα ακόλουκα: 

 ειδικό βάροσ ςτεγνοφ υλικοφ: 1600 kg/m3 – 1800 kg/m3 

 κερμοκραςιακι αντοχι από –30°C ωσ +70°C 

 αντοχι ςε εφελκυςμό 18 kg/cm2 – 20 kg/cm2 

 κερμοκραςία εφαρμογισ 5°C - 40°C 

 αντοχι ςε κάμψθ 40 kg/cm2 

 αντοχι ςε κλίψθ 90 kg/cm2 

Τα τςιμεντοκονιάματα πρϊτθσ και δεφτερθσ ςτρϊςθσ δεν περιζχουν αςβζςτθ, 

χρθςιμοποιοφνται ςε εξωτερικζσ και εςωτερικζσ επιφάνειεσ και εξαςφαλίηουν υψθλζσ αντοχζσ 

και προςταςία από τθ διάβρωςθ. Ρεριζχουν εκτόσ από τςιμζντο και αςβεςτολικικι μεςόκοκκθ 

άμμο (0/3) και ειδικά πρόςμικτα. Μερικά χαρακτθριςτικά τουσ είναι τα ακόλουκα: 

 κατακράτθςθ νεροφ 18% - 19% 

 αντοχι ςε κλίψθ (μετά 28 θμζρεσ) 120 kg/cm2 

 αντοχι ςε κάμψθ (μετά 28 θμζρεσ) 30 kg/cm2 

 

Τα αδιάβροχα μαρμαροκονιάματα τελικισ ςτρϊςθσ παραςκευάηονται με λεπτόκοκκθ λευκι 

μαρμαροκονία και λευκό τςιμζντο με ειδικά πρόςμικτα και χρθςιμοποιοφνται για τθν τελικι 

ςτρϊςθ επιχριςμάτων. 

Τα ζτοιμα κερμομονωτικά κονιάματα είναι τςιμεντοκονιάματα με αδρανι άμμου και μικρϊν 

κόκκων περλίτθ ι παρεμφερϊν κερμομονωτικϊν υλικϊν και με πρόςμικτα που εξαςφαλίηουν 

τθν πρόςφυςθ. Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τουσ είναι: 

 ειδικό βάροσ κονίασ 400 kg/m3 – 800 kg/m3 

 ςυντελεςτισ κερμικισ αγωγιμότθτασ 0,075 kcal/mh°C – 0,085 kcal/mh°C 

 αντίςταςθ ςτθ διάχυςθ υδρατμϊν 6 – 8 
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 αντοχι ςε κλίψθ (μετά 28 θμζρεσ) 10 kg/cm2 – 15 kg/cm2 

 αντοχι ςε κάμψθ (μετά 28 θμζρεσ) 4 kg/cm2 – 6 kg/cm2 

 

Τα κονιάματα ακρυλικισ βάςθσ παράγονται με βάςθ ακρυλικζσ ρθτίνεσ και περιζχουν ίνεσ, 

οξείδια τιτανίου, κόκκουσ χαλαηοπυριτικισ άμμου και άλλα παρεμφερι υλικά. Θ ιςορροπία 

μεταξφ των ςυςτατικϊν οφείλεται ςτθν ακρυλικι ρθτίνθ και τα πρόςκετα που 

χρθςιμοποιοφνται και δθμιουργοφν υδροαπωκθτικι μεμβράνθ. 

Τα κονιάματα ρθτινικισ βάςθσ παράγονται με βάςθ ςκλθρυνόμενεσ ςυνκετικζσ ρθτίνεσ και 

περιζχουν κόκκουσ χαλαηιακϊν κρυςτάλλων και οξείδια ςιδιρου. Ραρουςιάηουν ςθμαντικζσ 

θχοκερμομονωτικζσ και ςτεγανωτικζσ ιδιότθτεσ και μεγάλθ αντοχι ςτισ δυςμενείσ καιρικζσ 

μεταβολζσ. Για τθν πιξθ των κονιαμάτων αυτϊν χρθςιμοποιοφνται αντί νεροφ καταλφτεσ και 

ςκλθρυντικζσ ουςίεσ. Ανάλογα με τθν περιεκτικότθτα ςε ρθτίνεσ τα κονιάματα αυτά δεν 

ρθγματϊνονται και ζχουν μεγάλθ ελαςτικότθτα. 

Τα κονιάματα με υδράςβεςτο και γφψο παράγονται με βάςθ τθν υδράςβεςτο, τον άνυδρο 

γφψο και ίχνθ μαρμάρου με επιπλζον χθμικά πρόςμικτα που εξαςφαλίηουν ελαςτικότθτα, 

πλαςτικότθτα και πρόςφυςθ επί των επιφανειϊν, επί των οποίων εφαρμόηονται. 

Εφαρμόηονται ςε 2 ςτρϊςεισ. Θ πρϊτθ ςτρϊςθ είναι αςτάρωμα πάχουσ 6 mm – 7 mm και θ 

δεφτερθ «γζμιςμα» πάχουσ 1,8 mm – 2 mm.Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τουσ είναι τα 

ακόλουκα: 

 ειδικό βάροσ ςτεγνοφ υλικοφ 1250 kg/m3 

 ςυντελεςτισ κερμικισ αγωγιμότθτασ 0,40 kcal/mh°C  

 αντοχι ςε κλίψθ 32 kg/cm2  

 αντοχι ςε εφελκυςμό 14 kg/cm2  

 

Για τα γυψοκονιάματα, τουσ τφπουσ και τθν εφαρμογι τουσ ιςχφει το πρότυπο ΕΛΟΤ 1248 ενϊ 

για τον ορυκτό γφψο που χρθςιμοποιείται ςτθν παραγωγι κονιαμάτων το ΕΛΟΤ 783. 
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7.2 Εκτζλεςθ εργαςιϊν 

7.2.1 Μεταφορά και αποκικευςθ υλικϊν 

Θ υδράςβεςτοσ κα προςκομίηεται μζςα ςε ςφραγιςμζνουσ ςάκουσ ι ξφλινα κιβϊτια και κα 

αποκθκεφεται ςυςκευαςμζνθ ςε ςτεγαςμζνουσ, απόλυτα ξθροφσ χϊρουσ. Οι ςυςκευαςίεσ κα 

φζρουν τθ ςφραγίδα του εργοςταςίου παραγωγισ του υλικοφ.  

Θ άμμοσ, κατά τθν αποκικευςθ τθσ ςτο εργοτάξιο κα πρζπει να προςτατεφεται από διάφορεσ 

ουςίεσ, οι οποίεσ είναι δυνατό να προκαλζςουν τθ ρφπανςι τθσ. 

Θ αποκικευςθ του τςιμζντου ςτο εργοτάξιο κα γίνεται ςε ειδικζσ δεξαμενζσ (silo). Στθν 

περίπτωςθ που δεν διατίκενται οι δεξαμενζσ, το τςιμζντο μεταφζρεται ςε ςφραγιςμζνουσ χάρ-

τινουσ ςάκουσ και αποκθκεφεται ςε κλειςτοφσ, καλά αεριηόμενουσ χϊρουσ προςτατευμζνουσ 

από τθν υγραςία και τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, πάνω ςε ξφλινεσ, υπερυψωμζνεσ κατά 30 cm από 

το ζδαφοσ, πλατφόρμεσ με φψοσ ςτοίβαξθσ το πολφ 8 ςάκουσ. Ο Ανάδοχοσ κα υποχρεοφται να 

αποκθκεφει ξεχωριςτά τισ παραλαμβανόμενεσ ποςότθτεσ τςιμζντου, ϊςτε να είναι δυνατι θ 

δειγματολθψία ανά πάςα ςτιγμι. 

Το ζτοιμο κονίαμα κα μεταφζρεται ςε ςχετικϊσ ψυχρά δοχεία και δεν εκτίκεται άμεςα ςτθν 

θλιακι ακτινοβολία. Ρρζπει να εξαςφαλίηεται ότι τα μεταλλικά καροτςάκια, δοχεία και λοιπά 

μζςα για τθ μεταφορά και χριςθ του κονιάματοσ κα είναι ςχετικϊσ ψυχρά. 

Στθν περίπτωςθ που θ εξωτερικι κερμοκραςία είναι πάνω από 37°C και το ποςοςτό ςχετικισ 

υγραςίασ κάτω από 50%, όλα τα υλικά κα προςτατεφονται και κα ςκιάηονται από τθν 

απευκείασ ζκκεςθ ςτθν θλιακι ακτινοβολία. Στθν περίπτωςθ που θ εξωτερικι κερμοκραςία 

είναι κάτω από 4°C, ο Ανάδοχοσ υποβάλλει προτάςεισ προςταςίασ των υλικϊν υπό ςυνκικεσ 

παγετοφ προσ ζγκριςθ ςτθν Υπθρεςία. Τα μζτρα προςταςίασ που κα πρζπει να λαμβάνονται 

γενικά είναι τα ακόλουκα: 

- Σε κερμοκραςίεσ κάτω από 4°C θ άμμοσ ι το νερό του κονιάματοσ κα κερμαίνονται, 

ϊςτε το παραγόμενο κονίαμα να ζχει κερμοκραςία 4°C - 40°C. 

- Θ κερμοκραςία του κονιάματοσ κα διατθρείται πάνω από τον παγετό για τουλάχιςτον 

48 ϊρεσ μετά τθ χριςθ του ςτθν καταςκευι.  

- Απαγορεφεται θ χριςθ υλικϊν που ζχουν προςβλθκεί από παγετό. 

7.2.2 Γενικζσ απαιτιςεισ – Αναλογίεσ 

Εφ’ όςον το κονίαμα προζρχεται ζτοιμο από βιομθχανία, ο Ανάδοχοσ κα υποχρεοφται να 

ακολουκιςει τισ οδθγίεσ χριςθσ του (π.χ. οδθγίεσ για τθν ποςότθτα τςιμζντου και νεροφ που 
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πρζπει να προςτεκεί ςτο εργοτάξιο, του πρόςμικτου που ενδεχομζνωσ κα πρζπει να προςτεκεί 

ςφμφωνα πάντα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι για τθν προοριηόμενθ χριςθ κτλ). 

Τα πρόςμικτα δεν κα πρζπει να μειϊνουν τθν αντοχι των κονιαμάτων και δεν πρζπει να ζχουν 

επιπτϊςεισ ςτθν αντοχι των υλικϊν και των καταςκευϊν που ζρχονται ςε επαφι προςωρινι ι 

μόνιμθ). Τθν ευκφνθ για τυχόν βλάβεσ που μπορεί να προξενιςουν, κα φζρει αποκλειςτικά ο 

Ανάδοχοσ ακόμθ και αν τα πρόςμικτα ζχουν εγκρικεί από τθν Υπθρεςία. Ρριν τθ χριςθ των 

εγκεκριμζνων πρόςμικτων, ο Ανάδοχοσ κα παραςκευάηει δείγματα κονιαμάτων ςε ποςότθτεσ, 

που κα υποδεικνφει θ Υπθρεςία. Θ παραςκευι των δειγμάτων κα γίνεται 6 - 8 εβδομάδεσ πριν 

τθ χριςθ του κονιάματοσ ςτο ζργο. Οι μζκοδοι δοκιμϊν για τα πρόςμικτα κονιαμάτων 

περιγράφονται ςτο Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 480, ενϊ οι μζκοδοι δειγματολθψίασ περιγράφονται ςτο 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 934. 

Ειδικά όταν πρόκειται περί τςιμεντοκονιαμάτων, τα κονιάματα κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται 

αμζςωσ μετά τθν παραςκευι τουσ, γι’ αυτό και κα παραςκευάηονται πάντοτε ςε ποςότθτεσ 

τζτοιεσ, ϊςτε να μθν ξθραίνονται πριν από τθ χριςθ τουσ. Κονίαμα που ζχει ςκλθρυνκεί τόςο, 

ϊςτε να μθν μπορεί να επανζλκει ςτθν κανονικι του κατάςταςθ, μόνο με κατεργαςία και χωρίσ 

προςκικθ νεροφ, κα απορρίπτεται. Ο τρόποσ επεξεργαςίασ των μερικϊσ ςκλθρυμζνων 

μιγμάτων για τθν απόκτθςθ τθσ επικυμθτισ πλαςτικότθτασ κα κακορίηεται από τθν Υπθρεςία. 

Οι μζγιςτοι χρόνοι μεταξφ παραςκευισ και χριςθσ ανάλογα με το είδοσ του κονιάματοσ για 

εςωτερικοφσ χϊρουσ είναι οι ακόλουκοι, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά από τθν Υπθρεςία: 

 

 για αςβεςτοκονίαμα με πολτό αςβζςτθ 3,5 h 

 για αςβεςτοκονίαμα με υδράςβεςτο 5 h 

 για κονιάματα με τςιμζντο 2,5 h. 

 

Δεν κα επιτρζπεται θ εφαρμογι κονιαμάτων πριν από τον ζλεγχο και τθν προετοιμαςία του 

υποςτρϊματοσ. Υπόςτρωμα ςακρό, αςτακζσ, βρϊμικο από λάδια και ξζνεσ επιβλαβείσ ουςίεσ, 

λείο και πολφ ξερό πρζπει να κακίςταται ςτακερό, να κακαρίηεται από ςακρά, λάδια, ςκόνεσ 

κ.λπ., να τραχφνεται και να υγραίνεται ανάλογα, ϊςτε το κονίαμα που κα διαςτρωκεί να ζχει 

πρόςφυςθ και να μθν επθρεάηεται θ πιξθ του. 

Οι αναλογίεσ των υλικϊν των κονιαμάτων κα πρζπει να τθροφνται αυςτθρά και για το λόγο 

αυτό χρθςιμοποιοφνται ειδικά δοχεία τυπικϊν διαςτάςεων και ανάλογα του προοριςμοφ τουσ. 
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Σε περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ δεν κακορίηονται οι αναλογίεσ, ο Ανάδοχοσ κα τθρεί τισ οδθγίεσ 

τθσ Υπθρεςίασ. 

Οι ςυνικεισ αναλογίεσ κονιαμάτων αναφζρονται ςτον ακόλουκο πίνακα: 

 

Α/Α Είδοσ Κονιάματοσ 
Σςιμζντο 

[kg/m3] 

Αςβζςτθσ 

(κατ’ όγκο) 

Άμμοσ 

(κατ’ όγκο) 

1 Αςβεςτοκονίαμα 1:2 - 0,42 0,84 

2 Αςβεςτοκονίαμα 1:2,5 - 0,36 0,90 

3 Αςβεςτοκονίαμα 1:3 - 0,32 0,96 

4 Αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα 1:2 150 0,42 0,84 

5 Αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα 1:2,5 300 0,36 0,90 

6 Αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα 1:3 450 0,32 0,96 

7 Τςιμεντοκονίαμα 350 350 0,10 1,12 

8 Τςιμεντοκονίαμα 400 450 0,10 1,06 

9 Τςιμεντοκονίαμα 600 600 0,10 1,00 

Δεν κα επιτρζπονται αποκλίςεισ ςτισ αναλογίεσ των υλικϊν, χωρίσ προθγουμζνωσ να ζχουν 

διεξαχκεί επιπλζον ζλεγχοι και να ζχουν προςκομιςτεί οι απαραίτθτεσ εγκρίςεισ.  

Το κονίαμα που χρθςιμοποιείται ςτθ δόμθςθ τοιχοποιιϊν και ςτα επιχρίςματα είναι 

τουλάχιςτον 350 kg - 400 kg ανά m3 κονιάματοσ. Για τισ εξωτερικζσ αρμολογιςεισ χρθςι-

μοποιοφνται αςβεςτοτςιμεντοκονιάματα που περιζχουν τουλάχιςτον 450 kg τςιμζντου ανά m3 

κονιάματοσ. 

Δεν επιτρζπεται θ χριςθ φτυαριϊν για τθ μζτρθςθ των απαιτοφμενων ποςοτιτων. 

 

7.2.3 Ανάμιξθ 

Το κονίαμα κα παραςκευάηεται με μθχανικό αναμικτιρα ανάλογα με τθν απαιτοφμενθ 

ποςότθτα. Θ ανάμιξθ κα διαρκεί επαρκζσ χρονικό διάςτθμα, ϊςτε το μίγμα που προκφπτει 

κάκε φορά, να ζχει ομοιογζνεια ςε όλθ του τθ μάηα. Ρρακτικι ζνδειξθ τθσ ομοιογζνειασ του 

μίγματοσ κα είναι θ ομοιομορφία του χρϊματοσ του. Ο χρόνοσ πρόςμιξθσ των υλικϊν ςτον 

αναμικτιρα μετά τθν προςκικθ όλων των υλικϊν (μαηί με το νερό), δεν πρζπει να είναι 

λιγότεροσ από 5 λεπτά. Ρρζπει πάντωσ να αποφεφγεται θ υπερβολικι ανάδευςθ. 

Ο αναμικτιρασ κα πρζπει να είναι διακριβωμζνοσ και να ρυκμίηει ομοιόμορφα και με ακρίβεια 

τθν παρεχόμενθ ποςότθτα νεροφ.  

20PROC007598826 2020-11-05



Έργο : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίοσ 1
οσ

 Γενικού Λσκείοσ Μεταμόρυωσης 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΞΑΤΘΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΑΣΙΩΝ 56 

 

Θ ανάμιξθ δεν κα επαναλαμβάνεται παρά μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που επιτρζπεται από τον 

καταςκευαςτι. Τα τςιμεντοκονιάματα χρθςιμοποιοφνται εντόσ 2,5 h από τθν ανάμιξθ. Τα 

ξθραμζνα τςιμεντοκονιάματα κα κρίνονται απορριπτζα και δεν χρθςιμοποιοφνται ςε καμία 

περίπτωςθ (οφτε με προςκικθ νεροφ και νζα ανάμιξθ). 

Στθν περίπτωςθ που θ ςυνδετικι φλθ είναι ςε μορφι ςκόνθσ τςιμζντο, ςκόνθ υδραςβζςτου 

κτλ), κα προθγείται θ ανάμιξι τθσ ςε ξθρι κατάςταςθ με το αδρανζσ υλικό και μετά κα γίνεται 

θ ανάμιξθ με βακμιαία προςκικθ νεροφ. 

Πταν πρόκειται για αςβεςτοκονιάματα ενιςχυμζνα με τςιμζντο, το τςιμζντο κα αναμιγνφεται 

ςε ξθρι κατάςταςθ με τθν άμμο, και το κονίαμα παραςκευάηεται με προςκικθ ςτο μίγμα 

πολτοφ αςβζςτθ ςε υδαρι μορφι.  

Με ιδιαίτερθ προςοχι ελζγχεται θ ανάμιξθ των αδρανϊν κακϊσ και θ πιξθ του κονιάματοσ, 

ζτςι ϊςτε να εντοπίηεται εγκαίρωσ θ ανάγκθ χριςθσ επιταχυντι. 

Δεν κα επιτρζπεται θ χριςθ κονιάματοσ ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

 αν αρχίηει να χάνει τθ ρευςτότθτα του (αρχίηει να πιηει) 

 αν ζχουν περάςει οι χρονικοί περιοριςμοί που αναφζρονται ανωτζρω, ακόμα και αν δεν 

ζχει πιξει 

 αν κατά τθν καταςκευι το επίχριςμα πζςει ςτο δάπεδο 

 αν το κονίαμα περιζχει ορατά κομμάτια αςβζςτθ 

 αν τα υλικά του κονιάματοσ (τςιμζντο, αςβζςτθσ, άμμοσ) δεν πλθροφν τισ 

προδιαγραφζσ. 

 

7.3 Δείγματα - Ζλεγχοι 

Δείγματα από όλα τα υλικά κα προςκομιςκοφν για ζγκριςθ, ςε ικανι ποςότθτα. Θ Υπθρεςία, 

κατά τθν κρίςθ τθσ, κα μπορεί να ηθτιςει τθν προςκόμιςθ δοκιμίων για ζλεγχο των αντοχϊν και 

λοιπϊν ιδιοτιτων και ζλεγχο τθσ κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ, πιςτοποιθτικά ποιότθτασ, 

κοκκομετρικι μελζτθ, επιτυγχανόμενεσ αντοχζσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ και 

κανονιςμοφσ και οποιεςδιποτε άλλεσ πλθροφορίεσ, ιδίωσ για τα πρόςμικτα και βελτιωτικά. 

Δείγματα και δοκιμζσ κονιαμάτων με πρόςμικτα κα παρζχονται για ζγκριςθ τουλάχιςτον δφο 

μινεσ πριν από τθ ςυςτθματικι χριςθ τουσ ςτο Ζργο. 

Ο πολτόσ αςβζςτθ δεν κα πρζπει να περιζχει κρόμβουσ, μικροφσ λίκουσ άψθτα, άμμο ι άλλεσ 

αδρανείσ ουςίεσ). Ειδικά όταν ο αςβζςτθσ προορίηεται για τθν καταςκευι επιχριςμάτων, δεν 
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κα επιτρζπεται να προζρχεται από το κατϊτερο ςτρϊμα του πολτοφ του αςβεςτόλακκου (ωσ 

κατϊτερο ςτρϊμα νοείται το ςτρϊμα με πάχοσ 10 cm από τον πυκμζνα). 

Ο Ανάδοχοσ κα ζχει τθν υποχρζωςθ να εκτελεί με δικζσ του δαπάνεσ δειγματολθπτικό ζλεγχο 

για κάκε ποςότθτα 1 t άνυδρθσ αςβζςτου, 5 t τςιμζντου και 100 m3 άμμου, που προορίηεται 

για τθν παραςκευι κονιαμάτων, με ςκοπό τθν εξακρίβωςθ των ιδιοτιτων τουσ. Θ 

δειγματολθψία κα γίνεται με τθ μζκοδο τθσ τεταρτοδιαιρζςεωσ. Οι απαιτοφμενεσ 

εργαςτθριακζσ δοκιμζσ κα γίνονται ςε εργαςτιριο αναγνωριςμζνο και εγκεκριμζνο από τθν 

Υπθρεςία και κα γίνονται κατά τισ οδθγίεσ του ΚΕΔΕ και τα αντίςτοιχα πρότυπα. Θ Υπθρεςία κα 

ζχει δικαίωμα να απαιτιςει από τον Ανάδοχο μελζτθ κοκκομετρικισ ςφνκεςθσ κονιαμάτων, 

προκειμζνου να εξαςφαλιςκοφν οι επικυμθτζσ αντοχζσ και να είναι εφικτόσ ο 

δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ κατά τα ιςχφοντα πρότυπα. 

Ροςότθτα τςιμζντου που κατά τθν προςκόμιςθ ζχει ανομοιόμορφθ κατανομι πυκνότθτασ (ζχει 

ςβωλιάςει) κα απορρίπτεται. Θ Υπθρεςία κα δικαιοφται να λαμβάνει δείγματα από κάκε 

παρτίδα τςιμζντου που ζρχεται ςτο εργοτάξιο και να διεξάγει δοκιμζσ ςε αναγνωριςμζνο 

εργαςτιριο. Αν από τισ ενδείξεισ των δοκιμϊν προκφψει ότι το τςιμζντο δεν εκπλθρϊνει τουσ 

όρουσ του ιςχφοντοσ Κανονιςμοφ, θ ποςότθτα που αντιπροςωπεφεται από το δείγμα κα 

απορρίπτεται και κα απομακρφνεται από το εργοτάξιο. 

 

8. ΕΠΙΧΡΙΜΑΣΑ 

8.1 Γενικά 

Τα επιχρίςματα κα γίνονται ςε δφο ςτρϊςεισ αφοφ προθγθκεί ζνα πεταχτό υπόςτρωμα από 

αριάνι τςιμζντου. Θ πρϊτθ ςτρϊςθ με χοντρό επίχριςμα αποτελεί τθ ςτρϊςθ που εξιςϊνει τισ 

ανωμαλίεσ του τοίχου και αντιμετωπίηει τισ τάςεισ που δθμιουργοφνται από τθν εξωτερικι 

κερμοκραςία και τισ κινιςεισ του ςκελετοφ (τοίχου). Ρρζπει να είναι ανκεκτικό, ελαςτικό και 

πορϊδεσ ϊςτε να μθν παρουςιάηει ςκαςίματα και κυρίωσ να επιτρζπει τθν ανταλλαγι του 

αζρα και τθσ υγραςίασ (αναπνοι). 

Το χοντρό επίχριςμα κα πρζπει να αποκτιςει τουλάχιςτον τθν ίδια αντοχι του λεπτοφ 

επιχρίςματοσ (ψιλό, μάρμαρο) που ζρχεται μετά. Το λεπτό επίχριςμα γίνεται όταν θ χοντρι 

ςτρϊςθ ζχει ςτεγνϊςει αρκετά και τρίβεται επιμελθμζνα ϊςτε να αποκτιςει αδρι επιφάνεια. 

Με κατάλλθλα χθμικά πρόςκετα ςτθ μάηα του χοντροφ επιχρίςματοσ και με χρωματιςμό του 

λεπτοφ, ο τοίχοσ κα προςτατεφεται από τθν υγραςία, δεν κα επιτρζπεται όμωσ να εμποδιςτεί θ 

αναπνοι του, γιατί κα προκφψουν ηθμιζσ ανεπανόρκωτεσ. Ο όροσ αυτό ιςχφει και για 
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επιχρίςματα ςπατουλαριςτά ι με ςυνκετικι βάςθ που τελευταία εφαρμόηονται ςτισ 

εξωτερικζσ όψεισ. 

8.2 Προδιαγραφζσ υλικϊν 

Πλα τα υλικά και ο τρόποσ παραςκευισ των διαφόρων κονιαμάτων που κα χρθςιμοποιθκοφν 

για τθν καταςκευι των επιχριςμάτων κα είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του κεφαλαίου 

Κονιάματα του παρόντοσ τεφχουσ. 

 

8.2.1 Αδρανι υλικά 

Τα αδρανι υλικά δεν κα περιζχουν ουςίεσ που είναι δυνατόν να μειϊςουν τθν εμφάνιςθ ι τον 

προοριςμό του επιχρίςματοσ και τα άλλα ενςωματωμζνα υλικά. Ιδιαίτερθ προςοχι κα δίνεται 

ςτθν κοκκομετρικι ςφνκεςθ των αδρανϊν, τθν οποία κα υποβάλλει ο Ανάδοχοσ για κάκε είδοσ 

κονιάματοσ προσ ζγκριςθ. 

 

8.2.2 Αςβζςτθσ 

Ο αςβζςτθσ των επιχριςμάτων κα πρζπει να είναι παχφσ ι τουλάχιςτον μζτρια παχφσ (ποςοςτό 

ςε υδράςβεςτο τουλάχιςτον 80%). Ζνδειξθ του πάχουσ κα είναι θ απόχρωςθ του. Πςο 

λευκότεροσ είναι ο πολτόσ, τόςο παχφτεροσ είναι. Κατά κανόνα ο παχφσ αςβζςτθσ (ποςοςτό 

υδράςβεςτου πάνω από 90%), πρζπει να αναμιγνφεται με καλά κοκκομετρθμζνθ άμμο. 

 

8.2.3 Γφψοσ 

Θ γφψοσ πρζπει να είναι όςο το δυνατόν περιςςότερο φρζςκια, κακαρι, καλά κονιοποιθμζνθ 

και μαλακι ςτθν αφι. Δεν κα χρθςιμοποιείται γφψοσ παλαιότερθ των 3 μθνϊν. 

Αναμειγνυόμενθ με νερό πρζπει να ςτερεοποιείται μζςα ςε ελάχιςτα λεπτά. Στο γυψοκονίαμα 

προςτίκεται αςβζςτθσ ι κόλλα με ςκοπό τθν κακυςτζρθςθ τθσ πιξθσ του. Απαγορεφεται θ 

χριςθ ακόμθ και ελάχιςτθσ γφψου ςτα εξωτερικά επιχρίςματα ι για τθ ςτερζωςθ και τον 

εγκιβωτιςμό μεταλλικϊν ςτοιχείων. Για τθ γφψο που χρθςιμοποιείται ςτα κονιάματα ιςχφει το 

πρότυπο ΕΛΟΤ 783 ενϊ για τουσ οριςμοφσ, τισ απαιτιςεισ και τισ μεκόδουσ δοκιμϊν των 

γυψοκονιαμάτων το DIN 13279. 

 

8.2.4 Χρωςτικζσ Ουςίεσ 

Οι χρωςτικζσ ουςίεσ που προςτίκενται ςτα κονιάματα επιχριςμάτων πρζπει να είναι 

λειοτριμζνεσ, να μθν διαλφονται ςτο νερό, να μθν επθρεάηονται από τα αλκάλια και να μθν 
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επιδροφν ςτισ ςυνδετικζσ ουςίεσ του κονιάματοσ. Θ ανάμιξθ χρωςτικϊν ουςιϊν ςτα κονιάματα 

γίνεται πριν τθ διαβροχι τουσ. Στα επιχρίςματα που περιζχουν πολτό αςβζςτθ, θ χρωςτικι 

ουςία ανακατεφεται με τα υλικά του κονιάματοσ πριν από αυτόν. 

 

8.2.5 τεγανωτικά Μάηασ 

Τα ςτεγανωτικά μάηασ είναι πρόςκετα μονωτικά υλικά ςε μορφι ςκόνθσ ι ςε υγρι μορφι. 

Πταν προςτίκενται ςτα κονιάματα επιχριςμάτων, τουσ προςδίδουν ςτεγανωτικζσ ιδιότθτεσ, οι 

οποίεσ εξαρτϊνται από το προςτικζμενο υλικό, από το ποςοςτό ανάμιξθσ ςτο κονίαμα και από 

τον τρόπο ανάμιξθσ του με τα ςυςτατικά του κονιάματοσ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, πριν από τθν χριςθ ςτεγανωτικοφ μάηασ, να υποβάλλει προσ ζλεγχο 

και ζγκριςθ ςτθν Υπθρεςία τισ οδθγίεσ χριςθσ και τα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ του υλικοφ. 

Διαφορετικά, θ Υπθρεςία δικαιοφται να μθν επιτρζψει τθ χριςθ του και να επιβάλλει τθν 

αντικατάςταςθ του. 

 

8.3 Εκτζλεςθ εργαςιϊν 

8.3.1 Γενικά 

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει, εφόςον απαιτείται, τθν τμθματικι ι ςυνεχι εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ 

κατά τισ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ και είναι υποχρεωμζνοσ να διακζτει όλον τον απαιτοφμενο 

εξοπλιςμό και υλικά ζγκαιρα για τθν εμπρόκεςμθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Ρροτοφ 

χρθςιμοποιθκεί οποιοςδιποτε μθχανικόσ εξοπλιςμόσ για εργαςίεσ επιχρίςματοσ, κα πρζπει να 

εξαςφαλιςκεί θ ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ. 

Τα ικριϊματα που κα χρθςιμοποιθκοφν για τισ επιχρίςεισ (ςτακερά ι κινθτά) δεν κα ζρχονται 

ςε επαφι με τισ προσ επίχριςθ επιφάνειεσ, και δεν κα ςτερεϊνονται ςτα τοιχϊματα με 

εγκάρςιεσ δοκίδεσ (τρυπόξυλα). Θα είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ για τθν αςφάλεια του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ. Τα ικριϊματα για τα εςωτερικά 

επιχρίςματα μπορεί να είναι κινθτά. Για τα εξωτερικά επιχρίςματα τα ικριϊματα κα 

ςτερεϊνονται ςτθν καταςκευι μζςω των υπαρχόντων παρακφρων, κυρϊν κτλ αλλά με τθ 

χριςθ ορκοςτατϊν που τοποκετοφνται εςωτερικά ςτθν κατάλλθλθ πυκνότθτα και 

ςφθνϊνονται μεταξφ οροφισ και δαπζδου.  

Μετά το τελείωμα των εργαςιϊν επιχριςμάτων όλοι οι χϊροι και ο εξοπλιςμόσ που βρίςκεται 

μζςα ς’ αυτοφσ κα κακαρίηονται με επιμζλεια. Ακάκαρτα νερά που περιζχουν διάφορα υλικά 

(γφψο, αςβζςτθ, τςιμζντο, κτλ) δεν κα απορρίπτονται ςτισ αποχετεφςεισ χϊρων εργαςίασ και 
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δεν επιτρζπεται να φκάνουν μζχρι τα ςυςτιματα υπονόμων μζςω υπαικρίων αποχετεφςεων ι 

εκροϊν ταρατςϊν και δαπζδων. Τα μπάηα και τα απόβλθτα κα αποκομίηονται και κα 

αποτίκενται ςε κατάλλθλο χϊρο που ζχει προτακεί από τον Ανάδοχο και εγκρικεί από τθν 

Υπθρεςία. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ επίςθσ, να απομακρφνει τα εργαλεία, τα 

ικριϊματα, τα υλικά κτλ από το εργοτάξιο ςε χϊρο που κα υποδειχκεί από τθν Υπθρεςία ι τισ 

αρμόδιεσ Αρχζσ τθσ περιοχισ. 

Τα επιχρίςματα δεν κα πρζπει να είναι ιςχυρότερα από τθν επιφάνεια, επί τθσ οποίασ 

τοποκετοφνται, γιατί αλλιϊσ οι τάςεισ που αςκεί το επίχριςμα ςτο υπόβακρο κατά τθ 

ςυρρίκνωςθ του μποροφν να προκαλζςουν ρωγμζσ ςε ζνα από τα δφο υλικά ι να 

δθμιουργιςουν αποκολλιςεισ. Για τον ίδιο λόγο κάκε ςτρϊςθ επιχρίςματοσ δεν κα πρζπει να 

είναι ιςχυρότερθ από τθν προθγοφμενθ τθσ. Αυτό κα επιτυγχάνεται με τθ χριςθ διαφορετικϊν 

μιγμάτων ανά ςτρϊςθ ι τθν καταςκευι ςτρϊςεων μικρότερου πάχουσ από τισ προθγοφμενεσ. 

Στθν περίπτωςθ που απαιτείται ζνα ιδιαίτερα ανκεκτικό και ςκλθρό φινίριςμα, θ τελικι 

ςτρϊςθ μπορεί να είναι ιςχυρότερθ από τισ προθγοφμενεσ αλλά πολφ λεπτι (πάχοσ 3mm – 

4mm). 

Πλα τα υλικά κα προςτατεφονται ζναντι τθσ κερμότθτασ, βροχισ και μόλυνςθσ από ξζνα 

ςϊματα και κα αποκθκεφονται ςφμφωνα και με τισ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ. Τα μεταλλικά 

αντικείμενα κα καλφπτονται μζχρι τθ χριςθ τουσ. 

Τα υλικά κα χρθςιμοποιοφνται ανάλογα με τθ χρονικι ςειρά παραλαβισ, (δθλαδι 

χρθςιμοποιοφνται πρϊτα τα υλικά των παλαιότερων παραλαβϊν).  

Ρριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν επιχριςμάτων, κα καταςκευάηονται δείγματα για όλουσ τουσ 

τφπουσ επιχριςμάτων επί επιφανειϊν (τοιχοποιίασ, οροφισ ι δομικοφ ςτοιχείου) που 

υποδεικνφει θ Υπθρεςία. Ο Ανάδοχοσ δεν κα δικαιοφται επιπλζον αποηθμίωςθ για τθν κατα-

ςκευι των δειγμάτων. 

Τα δείγματα δεν κα είναι μικρότερα των 2 m2. Το δείγμα επιφάνειασ που εγκρίνεται από τθν 

Υπθρεςία αντιπροςωπεφει τισ εργαςίεσ επιχριςμάτων (είτε πρόκειται περί επιχριςμάτων 3 

ςτρϊςεων είτε πρόκειται περί επιχριςμάτων μιασ ςτρϊςεωσ). 

Τα δείγματα κα παραμζνουν ςτο εργοτάξιο και κα πρζπει να προςτατεφονται από ενδεχόμενεσ 

φκορζσ. 
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8.3.2 Καταςκευι 

 

Στθν περίπτωςθ των επιχριςμάτων, οι εργαςίεσ περιλαμβάνουν τα εξισ : 

 Προχποκζςεισ ζναρξισ τουσ ςφμφωνα με τισ οποίεσ: 

α) Θα ζχουν ενςωματωκεί πλαίςια κουφωμάτων και ποδιϊν 

β) Θα ζχουν τοποκετθκεί οι ςωλθνϊςεισ που πρόκειται να καλυφκοφν 

γ) Θα ζχουν τοποκετθκεί διάφορα ςτθρίγματα ςτουσ τοίχουσ που πρόκειται να επιχριςκοφν 

δ) Θα ζχει παρζλκει αρκετόσ χρόνοσ για τθν ολοκλιρωςθ των ςυςτολϊν πιξθσ των κονιαμάτων 

ε) Θα ζχει απομακρυνκεί ο εξοπλιςμόσ άλλων ςυνεργείων και  

ςτ) Θα ζχει κακαριςκεί ο χϊροσ απο τα υπολείμματα των προθγοφμενων εργαςιϊν. 

 Χαράξεισ και ελζγχουσ όπου υλοποιείται θ πλιρθσ οριηόντια και κατακόρυφθ χάραξθ τθσ 

κζςθσ ςτοιχείων που ενςωματϊνονται ςτα επιχρίςματα ςφμφωνα με τα ςχζδια καταςκευισ. Θ 

χάραξθ κα πραγματοποιείται με ράμματα προσ όλεσ τισ διευκφνςεισ και ςιμανςθ ςτα 

επιχριςμζνα δομικά ςτοιχεία. Ραράλλθλα κα ελζγχεται θ καταλλθλότθτα των επιφανειϊν και 

άλλων καταςκευϊν να δεχκοφν επιχρίςματα για να κακοριςκοφν οι απαιτοφμενεσ επεμβάςεισ 

ςε αυτζσ και να επιτευχκοφν οι προβλεπόμενεσ απο τθν μελζτθ επιφάνειεσ και επίπεδα μζςα 

ςτισ επιτρεπόμενεσ ανοχζσ. Οι εργαςίεσ κα αρχίηουν μετά τον ζλεγχο και τθν αποδοχι των 

χαράξεων. 

 Ενζργειεσ ςυντονιςμοφ με άλλα ςυνεργεία που εργάηονται παράλλθλα, ϊςτε 

διάφορα τοποκετθμζνα ςτοιχεία (ςωλθνϊςεισ δικτφων, πίνακεσ, πλαίςια κουφωμάτων, ποδιζσ 

ανοιγμάτων κ.λ.) να προςτατεφονται με κατάλλθλα καλφμματα. 

 Προετοιμαςία επιφανειϊν όπου οι επιφάνειεσ που κα επιχριςκοφν κα 

προετοιμαςτοφν για να μθν εμποδιςκεί θ πρόςφυςθ των επιχριςμάτων με : 

α)  Αφαίρεςθ λιπαρϊν υπολειμμάτων, μοφχλασ, ςακρϊν τμθμάτων, κομματιϊν ξφλων, 

καρφιϊν κ.α. 

β)  Αποκοπι μεγάλων εξοχϊν και ςυμπλιρωςθ μεγάλων εςοχϊν με κατάλλθλο κονίαμα 

γ)  Φγρανςθ 

δ)  Επάλειψθ με εγκεκριμζνο ςυγκολλθτικό υλικό, εφ’ όςον πρόκειται για εξαιρετικά λείεσ 

ι ςκλθρζσ χωρίσ πόρουσ επιφάνειεσ. 

Δεν κα εκτελοφνται εργαςίεσ επιχριςμάτων ςε επιφάνειεσ που παρουςιάηουν τα ακόλουκα 

ελαττϊματα, χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ: 

- ανϊμαλθ επιφάνεια 
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- ρωγμζσ τάςθσ 

- πολφ λείεσ επιφάνειεσ 

- υγραςία 

- λιπαρζσ κθλίδεσ (λάδι από καλοφπια) 

- ςκυρόδεμα θλικίασ μικρότερθσ των 4 εβδομάδων από τθσ καταςκευισ του 

- ειςζχοντα ι εξζχοντα εντοιχιςμζνα κουτιά Θ/Μ εγκαταςτάςεων (ο ζλεγχοσ γίνεται με 

ευκφνθ του Αναδόχου) 

- ςακρά, κοφφια και κενά τμιματα. 

Εκτόσ αν προςδιορίηεται διαφορετικά, οι επιφάνειεσ κα εκτραχφνονται πριν τθ 

διάςτρωςθ τθσ πρϊτθσ ςτρϊςθσ επιχρίςματοσ. Θα αφαιροφνται τυχόν πλεονάηοντα 

κονιάματα και ςτισ περιοχζσ που πρόκειται να επενδυκοφν με πλακίδια, τα ςκφρα 

ςκυροδζματοσ κα είναι εκτεκειμζνα, ϊςτε να δθμιουργοφν «άγρια» επιφάνεια 

πρόςφυςθσ. Θα αφαιροφνται τυχόν προεξοχζσ του ςκυροδζματοσ, εφόςον εμποδίηουν 

τθ ςωςτι εφαρμογι τθσ πρϊτθσ ςτρϊςθσ. 

- Στθν περίπτωςθ που οι προεξοχζσ (λίκων, πλίνκων, ςκφρων) δεν υπερβαίνουν τα 3,5 

cm, επιπεδϊνονται με τθν αποκοπι τεμαχίων πλίνκου και ςυμπλθρϊνονται με 

αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα (τςιβίκια). 

- Στθν περίπτωςθ που το βάκοσ των ανωμαλιϊν είναι 3,5 cm - 5 cm, κα τοποκετείται επί 

τθσ τοιχοποιίασ γαλβανιςμζνο ςυρματόπλεγμα με πάχοσ 0,8 mm – 1,5 mm ι λεπτό 

νερβομετάλ, επί του οποίου διαςτρϊνεται τςιμεντοκονίαμα. 

- Στθν περίπτωςθ που το βάκοσ των ανωμαλιϊν υπερβαίνει τα 5 cm, θ επιφάνεια κα 

καλφπτεται από ορκοδρομικι οπτοπλινκοδομι. 

Οι προσ επίχριςθ επιφάνειεσ κα ψεκάηονται με κακαρό νερό, ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ 

ομοιόμορφθ φγρανςι τουσ, χωρίσ όμωσ να ρζει ι να πλεονάηει επιφανειακό νερό. 

Ππου πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν γαλβανιςμζνα μεταλλικά τεμάχια που δεν κα καλυφκοφν 

τελείωσ από τςιμεντοκονίαμα, αυτά κα βάφονται με αντιςκωριακό και κα είναι από 

μορφοςίδθρο ελάχιςτθσ διατομισ 30x30x3 mm. Σε κάκε περίπτωςθ, κα ενιςχφονται με 

γωνιόκρανα και πλζγμα όλεσ οι ακμζσ ανοιγμάτων, όπου το διάκενο μεταξφ ανοίγματοσ και 

πλαιςίου κουφϊματοσ είναι μεγαλφτερο των 2 cm και αφοφ πλθρωκεί μερικϊσ το διάκενο για 

να εξαςφαλιςτεί ςυμπαγισ και ζντεχνθ πλιρωςι του. Θ διαμόρφωςθ των κατακόρυφων και 

πλάγιων εξωτερικϊν γωνιϊν κα γίνεται επίςθσ με τθ χριςθ γωνιόκρανων από μαλακό 

γαλβανιςμζνο χάλυβα. Τα γωνιόκρανα και οι διατομζσ απόλθξθσ επιχριςμάτων κα 

20PROC007598826 2020-11-05



Έργο : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίοσ 1
οσ

 Γενικού Λσκείοσ Μεταμόρυωσης 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΞΑΤΘΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΑΣΙΩΝ 63 

 

τοποκετοφνται με μεγάλθ ακρίβεια, διότι αποτελοφν τουσ βαςικοφσ οδθγοφσ επιπεδότθτασ τθσ 

επιχριςμζνθσ επιφάνειασ. 

 

 Καταςκευι των επιχριςμάτων ςε τρείσ ςτρϊςεισ οι οποίεσ είναι : 

 

α) «Ρεταχτό» (ςτρϊςθ ςφνδεςθσ) με άμμο χονδρόκοκκθ, πάχουσ 3 – 5 mm  

β) «Λάςπωμα» πάχουσ 10 – 14 mm με άμμο μεςόκοκκθ ι χονδρόκοκκθ και 

γ) «Μάρμαρο» μζςου πάχουσ 5 mm με μαρμαρόςκονθ ι άμμο. 

Κάκε ςτρϊςθ κονιάματοσ κα είναι αςκενζςτερθ απο τθν προθγοφμενθ, και θ πρϊτθ ςτρϊςθ κα 

είναι αςκενζςτερθ απο το προσ επίχριςθ υπόβακρο. 

Αναλυτικότερα  για τθν καταςκευι των επιχριςμάτων επιςθμαίνονται τα εξισ : 

– Τα επιχρίςματα κα διαςτρϊνονται πάντοτε απο επάνω προσ τα κάτω, αφοφ ζχουν 

προθγουμζνωσ προςτατευκεί τα οικοδομικά ςτοιχεία που δεν προβλζπεται να 

επιχριςκοφν (π.χ. με φφλλα οικοδομικοφ χαρτιοφ, πολυαικυλενίου κ.α.). 

– Ρριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν κα επιλζγονται κζςεισ αρμϊν εργαςίασ, με τρόπο ϊςτε 

αυτοί να μθν γίνονται αντιλθπτοί ςτα τελειωμζνα επιχρίςματα. 

– Στα ςθμεία αλλαγισ υποβάκρου κα τοποκετείται λωρίδα πλζγματοσ πλάτουσ 

τουλάχιςτον 300 mm, ςυμμετρικά ςτον αρμό αλλαγισ που ςτερεϊνεται με 

πλατυκζφαλα γαλβανιςμζνα καρφιά. 

– Στα ςθμεία που δεν είναι επικυμθτό να επικολλθκεί κονίαμα και δεν υπερβαίνουν ςε 

πλάτοσ τα 200 mm (π.χ. τμιμα κατακόρυφθσ ςωλινωςθσ) το τμιμα κα καλφπτεται με 

οικοδομικό χαρτί και κα τοποκετείται λωρίδα πλζγματοσ πλατφτερθ, τουλάχιςτον κατά 

50 mm, από κάκε πλευρά του χαρτιοφ και κα ςτερεϊνεται όπωσ παραπάνω. Σε 

μεγαλφτερα κενά κα καταςκευάηεται επίχριςμα επι πλζγματοσ με ςκελετό. 

– Στα ςθμεία που διαπιςτϊνεται θ ανάγκθ επίςτρωςθσ μεγαλφτερου πάχουσ κονιάματοσ 

κα διαςτρϊνεται επίςθσ πλζγμα. 

– Τα υποςτρϊματα των επιχριςμάτων κα διατθροφνται νωπά κατά τθν διάςτρωςθ με 

ψεκαςμό. 
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1. Πρϊτθ ςτρϊςθ  

Θα εκτελεςτεί με εκτόξευςθ του κονιάματοσ με κατάλλθλθ πιςτοποιθμζνθ μθχανι ι 

χειρωνακτικά με το μυςτρί και κα διατθρθκεί νωπι μζχρι τθν πιξθ του κονιάματοσ.Θ ςτρϊςθ 

κα είναι πλιρθσ, τραχειά, ομοιόμορφθ και κα καλφπτει όλο το υπόβακρο. 

 

2. Δεφτερθ ςτρϊςθ  

Ράνω ςτθν πρϊτθ ςτρϊςθ που κα ζχει υγρανκεί με ψεκαςμό, κα καταςκευάηονται τάκοι 

ηυγίςματοσ από κονίαμα τθσ δεφτερθσ ςτρϊςθσ επάνω, κάτω και ανά 80 cm το πολφ, με βάςθ 

τα ράμματα τθσ χάραξθσ των επιχριςμάτων. Με το κονίαμα τθσ δεφτερθσ ςτρϊςθσ κα 

γεμίηονται κατακόρυφοι οδθγοί μεταξφ των τάκων, ηυγιςμζνοι και αλφαδιαςμζνοι με ράμματα 

και πιχεισ. 

Οι κζςεισ των ενςωματωμζνων ςτουσ τοίχουσ ςτοιχείων (πλαίςια κουφωμάτων, κουτιά 

διακλαδϊςεων διακοπτϊν κ.α.) κα ελζγχονται ζτςι ϊςτε να βρίςκονται όλα ςτο επίπεδο του 

τελειωμζνου επιχρίςματοσ και να διορκϊνονται όλεσ οι αποκλίςεισ. 

Μόλισ πιξουν τα κονιάματα των οδθγϊν, κα ψεκάηεται το υπόςτρωμα ϊςτε να είναι νωπό και 

κα γεμίηουν τα κενά μεταξφ των οδθγϊν με κονίαμα. Αυτό κα διαςτρϊνεται με τθν ανάςυρςθ 

ξφλινου πιχθ και πίεςθ, ϊςτε να ςτρϊνεται μεταξφ των οδθγϊν και να είναι επίπεδο μ’ αυτοφσ. 

Θ εργαςία κα εκτελείται ζτςι ϊςτε να προκφψει ςυνολικά επίπεδθ «ςπυρωτι» επιφάνεια, 

κατάλλθλθ για τθν πρόςφυςθ τθσ επόμενθσ ςτρϊςθσ. Αν θ επιφάνεια που προκφπτει είναι 

λεία, κα εκτραχφνεται με βοφρτςιςμα ςτα πρϊτα ςτάδια τθσ πιξθσ του κονιάματοσ. Το κονίαμα 

κα διατθρθκεί νωπό μζχρι τθν διάςτρωςθ τθσ επόμενθσ ςτρϊςθσ 7 – 10 θμζρεσ αργότερα, ζτςι 

ϊςτε το κονίαμα να πιξει ομαλά χωρίσ ρθγματϊςεισ. 

 

3. Σρίτθ ςτρϊςθ 

Ρριν τθν διάςτρωςθ τθσ τελευταίασ ςτρϊςθσ κα ελζγχεται θ επιπεδότθτα, θ αντοχι και θ 

πρόςφυςθ τθσ προθγοφμενθσ, και γενικά θ φπαρξθ ελαττωματικϊν τμθμάτων τα οποία όταν 

εντοπιςκοφν, κα κακαιροφνται και κα ανακαταςκευάηονται με το κονίαμα τθσ δεφτερθσ 

ςτρϊςθσ. 

Θ τρίτθ ςτρϊςθ αποδίδει ςτο επίχριςμα τθν υφι και το χρϊμα του και ολοκλθρϊνει τθν 

ςτεγανότθτα και τθν αντοχι του ςτον χρόνο. Διαςτρϊνεται ςε δφο φάςεισ με μθχανι 

εκτόξευςθσ ι χειρωνακτικά με το μυςτρί. Στθν πρϊτθ φάςθ το εκτοξευόμενο κονίαμα καλφπτει 

ςε λεπτό ςτρϊμα όλθ τθν επιφάνεια και πιζηεται μζςα ςτθν τραχειά επιφάνεια τθσ δεφτερθσ 
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ςτρϊςθσ. Μόλισ αρχίςει να «τραβάει» και να ςυνδζεται με τθν δεφτερθ ςτρϊςθ ακολουκεί θ 

επόμενθ φάςθ που μπορεί να είναι πεταχτι, ραντιςτι, τριπτι, αρτιφιςιζλ κ.τ.λ. ανάλογα με τθν 

επικυμθτι τελικι υφι. 

Στθν περίπτωςθ των επιχριςμάτων επί μεταλλικοφ πλζγματοσ, αφοφ εξαςφαλιςτεί θ 

περίπτωςθ προςβολισ του ςτο χρόνο (με αςφαλτικό), και τοποκετθκεί με τθν απαιτοφμενθ 

προςοχι και μεκοδολογία (πρόςδεςθ ςτον ςκελετό μζςω αποςτατϊν, επικάλυψθ φφλλων 

πλζγματοσ κατά 2,5 ζωσ 10 cm), κα διαςτρϊνεται επί του πλζγματοσ κονίαμα πρϊτθσ ςτρϊςθσ 

οπλιςμζνο με 120 gr/ m3 ίνεσ γυαλιοφ με αντοχι ςτα αλκάλια ι ίνεσ πολυπροπυλενίου. Θ 

διάςτρωςθ κα γίνεται με εκτόξευςθ από μθχανι ι χειρωνακτικά με το μυςτρί και το κονίαμα 

πιζηεται ςτο πλζγμα ζτςι ϊςτε να ξεχειλίςει από πίςω και να περιβάλλει όςο το δυνατόν 

περιςςότερα μζλθ του πλζγματοσ. Μετά τθν διάςτρωςθ το κονίαμα κα διατθρείται νωπό μζχρι 

τθν πιξθ του. Θ δεφτερθ και τρίτθ ςτρϊςθ καταςκευάηονται όπωσ παραπάνω. 

Στθν περίπτωςθ των επιχριςμάτων επί μεταλλικοφ πλζγματοσ πίςω από το οποίο ζχουν 

τοποκετθκεί μονωτικζσ πλάκεσ, κα ελζγχεται θ επαφι των πλακϊν με το υπόβακρο και 

ακολοφκωσ τοποκετείται με μθχανικό τρόπο ςτθν επιφάνειά τουσ οικοδομικό χαρτί και 

ανοξείδωτο πλζγμα με μικρι διατομι βροχίδασ τα οποία ςτερεϊνονται ςτο υπόβακρο με 

ειδικά διαςτελλόμενα πλατυκζφαλα ανοξείδωτα καρφιά ιςομοιραςμζνα ςτθν επιφάνεια. Τα 

φφλλα του πλζγματοσ κα είναι τεντωμζνα και κα ςχθματίηουν ενιαίο επίπεδο και ομαλό 

ςτρϊμα. Επί του πλζγματοσ διαςτρϊνεται επίχριςμα με ςυνολικό πάχοσ μικρότερο από 20 mm. 

 

Οι αρμοί διαςτολισ κα διαμορφϊνονται εναλλακτικά με : 

- τθν διαμόρφωςθ τερμάτων και από τισ δφο πλευρζσ του αρμοφ 

- τθν τοποκζτθςθ των υποδοχϊν του τελικοφ τυποποιθμζνου αρμοκάλυπτρου κατά τρόπο 

αντίςτοιχο με τα τζρματα 

- τθν τοποκζτθςθ ξφλινων πιχεων κάκετων ςτα άκρα του αρμοφ και ςφινωςι τουσ με 

τάκουσ από διογκωμζνθ πολυςτερίνθ. Οι πιχεισ κα είναι ηυγιςμζνοι, ϊςτε να αποτελοφν 

οδθγοφσ για τθν επίςτρωςθ και κα αφαιροφνται μετά τθν ςκλιρυνςθ των επιχριςμάτων. 

Ο αρμόσ διαςτολισ κα προςτατεφεται από το εκτοξευόμενο κονίαμα με ειδικι ξφλινθ ςανίδα ι 

τάκουσ από διογκωμζνθ πολυςτερίνθ αντίςτοιχου πλάτουσ, θ οποία κα αφαιρείται 

προκειμζνου να ακολουκιςει θ ςφράγιςθ και θ κάλυψι του. Οι αρμοί διακοπισ των εργαςιϊν 

κα διαμορφϊνονται είτε με τυποποιθμζνο αρμό, είτε με ξφλινο ςφθνοειδι πιχθ ςτερεωμζνο 
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ςτο υπόβακρο, ο οποίοσ κα αφαιρείται μετά τθν ςκλιρυνςθ των επιχριςμάτων, είτε με κόψιμο 

με κατάλλθλο κόφτθ και τθν βοικεια οδθγοφ, αφοφ ολοκλθρωκεί το επίχριςμα χωρίσ διακοπι. 

 

 Προςταςία – Προφυλάξεισ από τισ δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ και ςυγκεκριμζνα : 

α) Στθν περίπτωςθ χαμθλισ (< 4ο C) και υψθλισ (> 38ο C) κερμοκραςίασ, οι εργαςίεσ κα 

διακόπτονται. Επίςθσ κα διακόπτονται ςτθν περίπτωςθ που πνζουν ιςχυροί ξθροί άνεμοι. 

β) Επίςθσ, όταν οι επιφάνειεσ που κα επιχριςκοφν ζχουν εκτεκεί ςε βροχι, ι όταν αμζςωσ μετά 

τθν εργαςία αναμζνεται βροχι. 

γ) Θ τρίτθ ςτρϊςθ κα επιδιϊκεται να εκτελείται όταν θ κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ 

κυμαίνεται μεταξφ 15ο και 30ο και δεν πνζουν άνεμοι. 

δ) Εργαςίεσ που πρζπει να εκτελεςκοφν ςτα επιχρίςματα και μποροφν να διαταράξουν τθν 

αντοχι των κονιαμάτων κα επιχειροφνται τουλάχιςτον 8 θμζρεσ μετά τθν διάςτρωςι τουσ. 

 

8.3.3 Προςταςία καταςκευϊν 

Τα επιχρίςματα κα πρζπει να ςυντθροφνται μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου, εκτόσ αν 

οι παρουςιαηόμενεσ φκορζσ, ανωμαλίεσ κτλ δεν οφείλονται ςε λάκθ και παραλείψεισ που 

αφοροφν τα υλικά που χρθςιμοποιικθκαν, τον τρόπο καταςκευισ των επιχριςμάτων και τθ 

ςυνθκιςμζνθ χριςθ τουσ. Οι περατωκείςεσ εργαςίεσ πρζπει να προςτατεφονται από τθ 

κερμότθτα, τουσ ξθροφσ ανζμουσ και τθ βροχι. 

Οι παρακείμενεσ ςτα επιχρίςματα ολοκλθρωμζνεσ καταςκευζσ (όψεισ διακοςμθτικϊν 

τοιχοποιιϊν, υαλοπίνακεσ, πόρτεσ, πφλεσ, παράκυρα, πατϊματα, κάςςεσ, κουφϊματα, 

εξαρτιματα και όλα τα άλλα αντικείμενα και προςαρτιματα), κα πρζπει να προςτατεφονται 

κατάλλθλα από τθ ρφπανςθ και τισ τυχόν φκορζσ. Ο Ανάδοχοσ κα φζρει τθν ευκφνθ για 

οποιαδιποτε φκορά ι ζξοδα που τυχόν μπορεί να προκφψουν και ςε περίπτωςθ φκοράσ 

υποχρεοφται να αντικαταςτιςει τισ φκαρμζνεσ καταςκευζσ. 

Ο Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν προςταςία τυχόν ιδθ τοποκετθμζνου 

θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ με τθ χριςθ φφλλων νάιλον ςτουσ προσ επίχριςθ χϊρουσ. 

Ρρόςκετα μζτρα προςταςίασ που πρζπει να λαμβάνει ο Ανάδοχοσ είναι τα ακόλουκα: 

 Δεν κα επιτρζπεται θ προςκικθ οποιουδιποτε πρόςμικτου κατά του παγετοφ. 

 Θ επιφάνεια πριν και μετά τθν εφαρμογι κάκε ςτρϊςθσ κα ψεκάηεται. Θ κερμοκραςία 

του χρθςιμοποιοφμενου νεροφ δεν κα είναι μικρότερθ των 10ºC. 

 Θ προφφλαξθ τθσ προσ επίχριςθ επιφάνειασ από τισ βροχζσ και τισ καταιγίδεσ. 
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 Θ διαςφάλιςθ τθσ ςυντιρθςθσ τθσ υγραςίασ των βαςικϊν ςτρϊςεων μζχρι τθν εφαρμογι 

τθσ τελικισ ςτρϊςθσ. Υπό ςυνκικεσ ηζςτθσ, ξθραςίασ και ανζμου, θ επιφάνεια κα πρζπει 

να καλφπτεται με αδιάβροχα καλφμματα, ϊςτε να αποφεφγεται απϊλεια νεροφ λόγω 

εξάτμιςθσ. 

Για τθν προςταςία του επιχρίςματοσ είναι αναγκαίο να λαμβάνονται μζτρα κατά τθσ 

διείςδυςθσ τθσ υγραςίασ: 

 Στουσ τοίχουσ κοντά ςε κεμζλια κα διαμορφϊνονται ςτραγγιςτιριεσ οπζσ ςε αποςτάςεισ 

1 m περίπου και λίγο πάνω από το ζδαφοσ. 

 Στισ διπλζσ τοιχοποιίεσ με διάκενο, οι οπζσ αυτζσ κα ςυνεχίηονται και ςτο επίχριςμα, ζτςι 

ϊςτε το νερό που ειςχωρεί ςτο διάκενο να μθ ςυναντά εμπόδιο ςτο επίχριςμα. 

Αποτελεςματικοί για τθν αποςτράγγιςθ είναι οι λεπτοί πλαςτικοί ςωλινεσ κατά μικοσ 

ενόσ αρμοφ τθσ διπλισ τοιχοποιίασ, που εμφανίηονται ςτο επίχριςμα με μικρι προεξοχι. 

 Το επίχριςμα πρζπει να ξεκινά ψθλότερα από τουσ ςτεγανωτικοφσ μανδφεσ, ϊςτε να μθν 

αποτελεί γζφυρα διακίνθςθσ τθσ υγραςίασ. 

 Οι ποδιζσ των παρακφρων πρζπει να προεξζχουν τουλάχιςτον 2 cm από τθν τελικι 

εξωτερικι επιφάνεια του τοίχου για να μθ γλφφει το νερό πάνω ςτο επίχριςμα. Θ ποδιά 

πρζπει να ςυνεχίηεται ςε μικοσ λίγο μεγαλφτερο από το άνοιγμα του παρακφρου και να 

φζρει νεροςταλάκτθ κατά μικοσ τθσ κάτω επιφάνειασ. 

 

8.3.4 Είδθ επιχριςμάτων – Αναλογίεσ υλικϊν 

 

Εςωτερικά Επιχρίςματα Μαρμαροκονίασ Τριπτά 

Θ πρϊτθ ςτρϊςθ (πεταχτό) ακολουκεί τουσ γενικότερουσ κανόνεσ διάςτρωςθσ τθσ πρϊτθσ 

ςτρϊςθσ επιχριςμάτων και καλφπτει ολόκλθρθ τθν επιχριόμενθ επιφάνεια. 

Το πάχοσ τθσ δεφτερθσ ςτρϊςθσ (λάςπωμα) είναι περίπου 15 mm. 

Για τθν τρίτθ ςτρϊςθ (ψιλό) χρθςιμοποιείται αςβεςτοκονίαμα 150 kg τςιμζντου ανά m3 

κονιάματοσ με αναλογία κατ’ όγκο, 1 μζρουσ πολτοφ αςβζςτθ ανά 2 μζρθ μαρμαρόςκονθ. Θ 

τελικι επιφάνεια του επιχρίςματοσ επεξεργάηεται με τριβίδι. Το πάχοσ τθσ τρίτθσ ςτρϊςεωσ 

είναι περίπου 6 mm. Θ τρίτθ ςτρϊςθ των τριπτϊν επιχριςμάτων εκτελείται ςε δφο φάςεισ. 

Κατά τθν πρϊτθ φάςθ (αςτάρωμα) διαςτρϊνεται το κονίαμα ςε λεπτό πάχοσ ςτο λάςπωμα. Το 

αςτάρι δεν διαςτρϊνεται, αν θ προθγοφμενθ ςτρϊςθ δεν ζχει «τραβιξει» αρκετά και δεν ζχει 

διαβραχεί. Τοποκετείται «τραβθχτό» με ςυνθκιςμζνο ξφλινο τριβίδι και ςχθματίηει μία αδρι 
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επιφάνεια. Στθ ςυνζχεια, κακϊσ ςυνδζεται με τθν δεφτερθ ςτρϊςθ, διαςτρϊνεται ελαφρά θ 

εξϊτατθ μεμβράνθ (ψιλό) τθσ τελευταίασ ςτρϊςθσ, με ξφλινο τριβίδι επενδεδυμζνο με 

ελαςτικό. Κατά το τριβίδιςμα θ επιφάνεια διαβρζχεται με τθ χριςθ πινζλου, με αςβεςτόνερο 

(απαγορεφεται γαλάκτωμα άςβεςτου). Θ διαβροχι δεν πρζπει να είναι οφτε υπερβολικι οφτε 

ανεπαρκισ. Θ επεξεργαςία τθσ επιφάνειασ με μαλακό υλικό (αφρολζξ κτλ) χωρίσ προθγοφμενο 

τριβίδιςμα με ξφλινθ ςανίδα, δεν γίνεται αποδεκτι. Το τριβίδιςμα ςυνεχίηεται μζχρι να γίνει θ 

επιφάνεια λεία και επίπεδθ, θ δε ςυςτολι του κονιάματοσ με τθν αποξιρανςθ δεν πρζπει να 

δθμιουργεί τριχιάςματα. 

 

Τριπτά Τςιμεντοκονιάματα ι Αςβεςτοκονιάματα 

Για τα τριπτά τςιμεντοκονιάματα ι αςβεςτοτςιμεντοκονιάματα ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν 

προθγοφμενθ παράγραφο. Θ διαφορά είναι ότι αντί για μαρμαροκονία για τθν τελικι ςτρϊςθ 

χρθςιμοποιείται τςιμεντοκονίαμα ι τςιμεντοαςβεςτοκονίαμα με μικρό ποςοςτό αςβζςτθ. Θ 

επεξεργαςία γίνεται αποκλειςτικά με το τριβίδι και μόλισ το τςιμεντοκονίαμα τθσ τελικισ 

ςτρϊςθσ αρχίςει ν' αποκτά ςφςταςθ. Το επίχριςμα πρζπει να προςτατεφεται από τισ θλιακζσ 

ακτίνεσ και τουσ ξθροφσ ανζμουσ τουλάχιςτον για 3 μζρεσ. Μόλισ θ επιφάνεια ςκλθρυνκεί, 

διαβρζχεται ςυχνά ι προτιμότερο διατθρείται ςυνζχεια νωπι (με βρεγμζνεσ ψάκεσ, λινάτςεσ, 

ςανίδεσ κλπ.) για τουλάχιςτον 3 μζρεσ. 

 

8.3.5 Ανοχζσ 

Οι επιφάνειεσ κα βρίςκονται εντόσ των παρακάτω ανοχϊν και αποκλίςεων : 

 

 Οροφζσ και τοίχοι 

Οι επιφάνειεσ ορόφων και τοίχων κα είναι οριηόντιεσ, κατακόρυφεσ ι επικλινείσ ανάλογα με 

τθν περίςταςθ και επίπεδεσ και δεν κα αποκλίνουν περιςςότερο από 4 mm ωσ προσ 

ευκφγραμμο πιχυ 4 m που κα τοποκετείται ςε οποιαδιποτε κζςθ. 

Για τθ διαμόρφωςθ ακμϊν (λαμπάδων κ.λπ.) ωσ προσ τθν ευκυγράμμιςι τουσ κα επιτρζπεται 

απόκλιςθ μζχρι 2 mm ςε πιχυ 4 m ι 1 mm ςε πιχυ 2 m. 

Για τα πάχθ επιχριςμάτων ±25%. 

Τα κουτιά διακλαδϊςεων, των διακοπτϊν, των ρευματοδοτϊν και των λοιπϊν Θ/Μ 

εγκαταςτάςεων κα είναι απόλυτα ευκυγραμμιςμζνα ςε ςχζςθ με τισ τελειωμζνεσ επιφάνειεσ 

των επιχριςμάτων με ανοχι εςοχισ μόνο, 2 mm και απαγορεφεται να εξζχουν. Σε καμία 
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περίπτωςθ τα κουτιά αυτά δεν κα αποτελοφν οδθγοφσ επιχριςμάτων. Αν διαπιςτωκεί ότι θ 

τοποκζτθςι τουσ δεν είναι ςωςτι κα κακαιροφνται και κα επανατοποκετοφνται προκειμζνου 

τα επιχρίςματα να ζχουν το επικυμθτό πάχοσ και τθν απαιτοφμενθ επιπεδότθτα. 

Οι επιφάνειεσ με το επίχριςμα ι χονδρό κονίαμα που δεν κα ικανοποιοφν τισ παραπάνω 

προδιαγραφζσ ι που κα παρουςιάηουν ελαττϊματα εργαςίασ δεν κα είναι αποδεκτζσ και κα 

επανακαταςκευάηονται χωρίσ επιβάρυνςθ. 

 

8.4 Δείγματα - Ζλεγχοι 

Ρριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν επιχριςμάτων, κα καταςκευάηονται δείγματα για όλουσ τουσ 

τφπουσ επιχριςμάτων επί επιφανειϊν (τοιχοποιίασ, οροφισ ι δομικοφ ςτοιχείου) που 

υποδεικνφει θ Υπθρεςία. Ο Ανάδοχοσ δεν κα δικαιοφται επιπλζον αποηθμίωςθ για τθν 

καταςκευι των δειγμάτων. 

Τα δείγματα δεν κα είναι μικρότερα των 2 m2. Το δείγμα επιφάνειασ που εγκρίνεται από τθν 

Υπθρεςία αντιπροςωπεφει τισ εργαςίεσ επιχριςμάτων (είτε πρόκειται περί επιχριςμάτων 3 

ςτρϊςεων είτε πρόκειται περί επιχριςμάτων μιασ ςτρϊςεωσ). 

Τα δείγματα παραμζνουν ςτο εργοτάξιο και πρζπει να προςτατεφονται από ενδεχόμενεσ 

φκορζσ. 

Κάκε επίχριςμα κεωρείται κα ελαττωματικό και απορριπτζο, όταν θ πρόςφυςθ του με τθν 

υποκείμενθ επιφάνεια δεν είναι ιςχυρι ςε όλθ τθν ζκταςθ. Πταν το επίχριςμα «χτυπθκεί» με 

κάποιο ξφλινο ςτοιχείο, ςε κανζνα τμιμα του δεν επιτρζπεται να ακοφγεται υπόκωφοσ ιχοσ.  

Το επίχριςμα κα κρίνεται επίςθσ απορριπτζο, όταν δίνει ενδείξεισ ανάπτυξθσ οποιαςδιποτε 

φκοράσ όπωσ φουςκάλιαςμα, φάγκριςμα, υπερβολικά πορϊδθσ επιφάνεια, εμφανείσ 

προθγοφμενεσ διορκϊςεισ, φκορζσ από παγετό κτλ, ι όταν υπάρχει ανωμαλία ςτθν 

επιπεδότθτα τθσ επιφάνειασ. 

Ο Ανάδοχοσ κα παραδίδει τθν επιχριςμζνθ επιφάνεια ομοιόμορφθ, επίπεδθ (κατακόρυφθ για 

τα τοιχϊματα και οριηόντια για τισ οροφζσ). Οι εξζχουςεσ και οι ειςζχουςεσ ακμζσ των 

τοιχωμάτων και οροφϊν κα είναι ευκφγραμμεσ και με τθν κλίςθ που απαιτείται από τθ μελζτθ. 

Οι αρμοί διακοπισ των εργαςιϊν δεν κα είναι εμφανείσ. 

Οι επιχριςμζνεσ επιφάνειεσ που δεν κα ικανοποιοφν τισ προδιαγραφζσ ι που κα παρουςιάηουν 

ελαττϊματα κρίνονται από τθν Υπθρεςία απορριπτζεσ και ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

τισ ανακαταςκευάηει χωρίσ επιπλζον αποηθμίωςθ, μετά από τθ ςχετικι ζγκριςθ για 
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επιδιορκϊςεισ από τθν Υπθρεςία. Οι επιδιορκϊςεισ γίνονται, ζτςι ϊςτε θ όψθ τθσ 

επιδιορκωμζνθσ επιφάνειασ να μθν διαφοροποιείται από τθν υπόλοιπθ. 

 

9. ΧΡΩΜΑΣΙΜΟΙ 

 

9.1 Γενικά 

Οι χρωματιςμοί κατθγοριοποιοφνται ανάλογα με τθν επιφάνεια εφαρμογισ τουσ, το είδοσ του 

χρθςιμοποιοφμενου υλικοφ (ταχφτθτα ξιρανςθσ, ςφςταςθ, χριςθ) και τθ μζκοδο εφαρμογισ 

τουσ. Ανάλογα με το είδοσ του χρϊματοσ διακρίνονται ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: 

 Ελαιοχρωματιςμοί: Χρωματιςμοί με ελαιοχρϊματα (λαδομπογιζσ) απλοί ι 

ςπατουλαριςτοί επί επιχριςμζνων, ξφλινων ι μεταλλικϊν επιφανειϊν ι επί 

κερμαντικϊν ςωμάτων. 

 Χρωματιςμοί με πλαςτικά χρϊματα επί εςωτερικϊν ι εξωτερικϊν επιχριςμζνων ι 

ξφλινων επιφανειϊν ςπατουλαριςτοί ι κοινοί 

 Τδροχρωματιςμοί, με υδατοδιαλυτά χρϊματα (υδροχρϊματα, νερομπογιζσ) όπωσ τα 

αςβεςτοχρϊματα και τα τςιμεντοχρϊματα. 

 Βερνικοχρωματιςμοί με διάφορα είδθ βερνικοχρωμάτων (π.χ. ριπολίνεσ, ντοφκο, 

βερνίκια εποξειδικϊν ρθτινϊν) επί ςιδθρϊν, ξφλινων, ελαιοχρωματιςμζνων  ι 

ςπατουλαριςμζνων επιφανειϊν ςε εξωτερικοφσ ι εςωτερικοφσ χϊρουσ. 

 

Το είδοσ των χρωματιςμϊν που κα εφαρμοςτοφν ςε εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσε χϊρουσ του 

Ζργου και επί οποιαςδιποτε επιφάνειασ, κα κακοριςτοφν κατά τθν αρχιτεκτονικι μελζτθ. Στο 

παρόν άρκρο παρουςιάηονται οι εργαςίεσ των ςυνθκζςτερων κατθγοριϊν χρωματιςμϊν με τισ 

απαιτοφμενεσ προεργαςίεσ, τθν παροχι πάςθσ φφςεωσ εγκαταςτάςεων, εργατικοφ δυναμικοφ, 

μθχανικοφ εξοπλιςμοφ, εργαλείων, ςυςκευϊν και υλικϊν κ.τ.λ. 

Οι εργαςίεσ χρωματιςμϊν είναι οι ακόλουκεσ: 

- χρωματιςμοί με πλαςτικό χρϊμα κοινοί ι ςπατουλαριςτοί ςε εςωτερικζσ ι εξωτερικζσ 

επιφάνειεσ 

- τςιμεντοχρωματιςμοί 

- αςβεςτοχρωματιςμοί 

- ελαιοχρωματιςμοί κοινοί ι ςπατουλαριςτοί ξφλινων ι ςιδθρϊν επιφανειϊν 

- βερνικοχρωματιςμοί ξφλινων ι ςιδθρϊν επιφανειϊν 
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- χρωματιςμόσ γυψοςανίδων 

- χρωματιςμόσ ξφλινων κουφωμάτων 

 

Eιδικοί χρωματιςμοί (εποξειδικά χρϊματα κ.τ.λ.) εφαρμόηονται κατά τισ οδθγίεσ των 

εργοςταςίων παραγωγισ των υλικϊν. 

Οι χρωματιςμοί, τα αςτάρια, τα πρϊτα ςτρϊματα και τα τελικά ςτρϊματα για οποιαδιποτε 

επιφάνεια κα πρζπει να προζρχονται από τον ίδιο καταςκευαςτι, o οποίοσ κα πρζπει να ζχει 

εμπειρία προμικειασ παρόμοιων υλικϊν και να ζχει εγκρικεί από τθν Υπθρεςία. 

Θα παραδοκεί πλιρθσ κατάλογοσ χρωμάτων για τουσ χϊρουσ, που κα περιζχει τουσ 

χρωματιςμοφσ για όλα τα υλικά τελειϊματοσ, ςε ςυνδυαςμοφσ με χρϊματα υπόλοιπων 

καταςκευϊν, δθλαδι χρϊματα τοίχων, κουρτινϊν, επίπλων, ειδϊν υγιεινισ, κ.λπ. 

Πλα τα χρϊματα που κα χρθςιμοποιθκοφν ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ πρζπει να αντζχουν ςτισ 

επικρατοφςεσ καιρικζσ ςυνκικεσ και τθν θλιακι ακτινοβολία. 

Οι ζγχρωμεσ βαφζσ κα πρζπει να περιζχουν μόνο μόνιμεσ ςτακερζσ χρωςτικζσ ουςίεσ. 

Πλα τα υλικά κα πρζπει να είναι εγκεκριμζνθσ καταςκευισ και να εφαρμόηονται ςφμφωνα με 

τισ ςχετικζσ ζντυπεσ οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν. H προετοιμαςία των επιφανειϊν κα γίνεται 

ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ υποδείξεισ. 

Θα πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν μόνο εγκεκριμζνα υλικά που κα είναι ςυμβατά με τισ 

επιφάνειεσ επάνω ςτισ οποίεσ πρόκειται να εφαρμοςκοφν. 

 

9.2 Προδιαγραφζσ υλικϊν 

9.2.1 Πλαςτικά χρϊματα 

Τα πλαςτικά χρϊματα, διακρίνονται για τθν ταχφτατθ ξιρανςθ τουσ, τθ μεγαλφτερθ αντοχι, τθν 

ελαςτικότθτα και τθν ανκεκτικότθτα τουσ μζςα ςτον χρόνο. Χρθςιμοποιοφνται για τον 

χρωματιςμό των ξφλινων και επιχριςμζνων επιφανειϊν. Ζχουν ωσ φορζα παραςκευισ είτε νερό 

(αιωριματα) είτε οργανικοφσ διαλφτεσ (διαλφματα). Τα ςυνθκζςτερα είδθ πλαςτικϊν 

χρωμάτων είναι τα πολυβινυλικά, τα ακρυλικά και τα χρϊματα από καουτςοφκ. 

Στα πλαςτικά χρϊματα, θ αραίωςθ, όποτε απαιτείται, επιβάλλεται να γίνεται με προςκικθ και 

ανάμιξθ μικρισ ποςότθτασ κακαροφ νεροφ, εφ' όςον ο φορζασ παραςκευισ είναι το νερό. 

Διαφορετικά θ αραίωςθ γίνεται με το υλικό-οργανικό διαλφτθ που είναι και ο φορζασ 

παραςκευισ του χρϊματοσ. Κατά τθν αραίωςθ των πλαςτικϊν χρωμάτων πρζπει να 
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λαμβάνεται υπ’ όψθ ότι, ςτισ λιγότερο απορροφθτικζσ επιφάνειεσ, το πλαςτικό κα είναι 

πυκνότερο, γιατί ο χρωματιςμόσ αποκτά λεία και όχι πορϊδθ υφι. 

Τα πλαςτικά χρϊματα ζχουν τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

- είναι άοςμα 

- δεν είναι εφφλεκτα 

- ςτεγνϊνουν το πολφ ςε 1 h 

- μποροφν να επικαλυφκοφν από τθν επομζνθ ςτρϊςθ μετά από 3 h - 4 h 

- αποξθραίνονται πλιρωσ μετά από 12-15 h 

- μποροφν να πλυκοφν μετά από 5 -10 θμζρεσ και δεν επθρεάηονται από το ςαποφνι 

- αφινουν τθ χρωματιςμζνθ επιφάνεια να αναπνζει 

- διαςτρϊνονται με ψεκαςτιρα (πιςτόλι), με κφλινδρο (ρολό) ι με πλατφ πινζλο. 

 

9.2.2 Διάφορα Τλικά  

 

Το λινζλαιο αποτελεί το βαςικό ςυςτατικό των ελαιοχρωμάτων και των αςταριϊν. Κυριότερθ 

του ιδιότθτα, είναι θ ξιρανςθ του από τθν επιφάνεια προσ το βάκοσ, όταν ζρχεται ςε επαφι με 

το οξυγόνο του περιβάλλοντοσ. Για το λόγο αυτό, οι ςτρϊςεισ των ελαιοχρωμάτων πρζπει να 

είναι λεπτοφ πάχουσ, αλλά και θ κάκε μια από αυτζσ να εφαρμόηεται μετά τθν ξιρανςθ τθσ 

προθγοφμενθσ. Χρθςιμοποιείται είτε ωμό είτε βραςμζνο. 

Θ ξιρανςθ του ωμοφ λινελαίου δεν πρζπει να ξεπερνά τισ 36 ϊρεσ. Διαφορετικά θ Υπθρεςία 

απορρίπτει τθν όλθ εργαςία και επιβάλλει ςτον Ανάδοχο τθν ανακαταςκευι τθσ. Το ωμό 

λινζλαιο ςε ςφγκριςθ με το βραςμζνο δεν ςκουραίνει το χρωματιςμό και δεν «ηαρϊνει» ι 

«φουςκαλιάηει» τθ χρωματικι ςτρϊςθ τθσ επιφάνειασ. Απαγορεφεται θ χριςθ του ςε 

πορϊδεισ επιφάνειεσ (τοφβλα, κεραμίδια, καινοφργια επιχρίςματα κτλ), ενϊ επιβάλλεται θ 

χριςθ του ςτθν παραςκευι των αςταριϊν.  

Το βραςμζνο λινζλαιο είναι αρκετά ςκουρότερο από το ωμό, αλλά όπωσ και αυτό, επιταχφνει 

τθν ξιρανςθ (24 h - 26 h) του χρωματιςμοφ και αυξάνει τθν ελαςτικότθτα του. Ραράγεται με 

κζρμανςθ μίγματοσ ωμοφ λινελαίου και μικρισ ποςότθτασ ςτεγνωτικοφ υλικοφ και 

χρθςιμοποιείται για εξωτερικοφσ χρωματιςμοφσ (ςε ποςοςτό 25% -33% του ωμοφ), ι όπου 

απαιτείται θ επιτάχυνςθ τθσ ξιρανςθσ. Για το λόγο αυτό χρθςιμοποιοφνται και ςτερεωτικζσ 

ουςίεσ. 
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Υαλόχαρτα 

Τα υαλόχαρτα είναι φφλλα χαρτιοφ από τθν μία όψθ, με επικολλθμζνα κρφμματα φαλου από 

τθν άλλθ. Χρθςιμοποιοφνται πριν τθν εφαρμογι των χρωματιςμϊν για τον κακαριςμό των 

επιχριςμάτων και λοιπϊν επιφανειϊν με επίτριψθ. Ανάλογα με το μζγεκοσ των κρυμμάτων του 

φαλου, τα υαλόχαρτα χαρακτθρίηονται ωσ αδρά (χονδρά), λεπτά (ψιλά) ι πολφ λεπτά, με τθν 

ζνδειξθ Νο 2, Νο 0 κτλ. 

Για τισ πολφ λεπτζσ επιτρίψεισ χωρίσ τον κίνδυνο εμφάνιςθσ χαραγϊν, χρθςιμοποιοφνται 

τριμμζνα υαλόχαρτα, τα οποία ονομάηονται κοινά απόχαρτα. 

Τα ςμυριδόχαρτα είναι φφλλα χαρτιοφ ι φφαςμα, με ςκόνθ ςμφριδασ. Χρθςιμοποιοφνται για 

τον κακαριςμό με επίτριψθ των μεταλλικϊν επιφανειϊν. Ζνασ ειδικόσ τφποσ ςμυριδόχαρτου 

είναι το κατάλλθλο για τρίψιμο με διαβροχι, το οποίο χρθςιμοποιείται ςε χρωματιςμοφσ 

ντοφκο (ντουκόχαρτο). 

Διάφορα Υλικά  

Τα ςτεγνωτικά υλικά είναι υγρά που προςτίκενται ςτα ελαιοχρϊματα, με ςκοπό τθν 

επιτάχυνςθ τθσ ξιρανςθσ τουσ. Χρθςιμοποιοφνται ςε μικρι ποςότθτα για τθν παραςκευι των 

χρωμάτων. 

Στθν περίπτωςθ χρωματιςμοφ με πλαςτικά χρϊματα, για τα απαιτοφμενα ςτοκαρίςματα τθσ 

επιφάνειασ χρθςιμοποιείται ςτόκοσ που παράγεται με τθν ανάμειξθ ζτοιμου λευκοφ πλαςτικοφ 

χρϊματοσ και τςίγκου ςε ςκόνθ (πλαςτικόσ ςτόκοσ).  

Το υλικό ςπατουλαρίςματοσ είναι παχφρρευςτο και χρθςιμοποιείται για τον ςχθματιςμό λείου 

και ομαλοφ υποςτρϊματοσ των χρωματιςμϊν. Για ντουκοχρϊματα, όπωσ και για μεταλλικζσ 

επιφάνειεσ, χρθςιμοποιείται ειδικό υλικό ςπατουλαρίςματοσ (αντουί ντοφκο). 

 

9.3 Εκτζλεςθ εργαςιϊν 

9.3.1 Γενικά  

Για τθν επιλογι του ςυςτιματοσ βαφισ κα λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ακόλουκοι παράγοντεσ: 

- θ φφςθ και το υλικό τθσ επιφάνειασ εφαρμογισ (πλινκοδομζσ, επιχριςμζνεσ επιφάνειεσ, 

λικοδομζσ, ςκυρόδεμα, μεταλλικζσ επιφάνειεσ, ξφλινεσ επιφάνειεσ κ.τ.λ.) 

- οι ςυνκικεσ ζκκεςθσ τθσ επιφάνειασ (καιρικζσ, ατμοςφαιρικζσ, μθχανικζσ καταπονιςεισ 

χριςθσ, περιβάλλον) 

- οι πικανζσ ειδικζσ απαιτιςεισ (ςτεγανότθτα, υδροπερατότθτα, αντοχι ςτθ φωτιά, 

ατοξικότθτα κτλ). 
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Ο Ανάδοχοσ κα ςυντάςςει και κα υποβάλλει προσ ζγκριςθ ςτθν Υπθρεςία πλιρθ κατάλογο 

χρωμάτων που περιζχει τουσ χρωματιςμοφσ για όλα τα τελειϊματα και τισ επιφάνειεσ ςτα 

πλαίςια τθσ εγκεκριμζνθσ χρωματικισ μελζτθσ. Στον κατάλογο αυτόν κα αναγράφονται τα εξισ 

ςτοιχεία για κάκε επιφάνεια:  

- θ απαιτοφμενθ προετοιμαςία 

- θ ονομαςία και ο τφποσ του χρϊματοσ 

- ο απαιτοφμενοσ αρικμόσ ςτρϊςεων.  

 

Ο Ανάδοχοσ κα προχωρά ςτισ εργαςίεσ χρωματιςμϊν μόνο μετά τθν ζγκριςθ 

αντιπροςωπευτικϊν δειγμάτων επιφανειϊν κάκε τφπου χρωματιςμοφ από τθν Υπθρεςία. 

Γενικά τα δείγματα ανεγείρονται επί τόπου του ζργου, ανεγείρονται ςε χϊρο και με τον τρόπο 

που υποδεικνφει θ Υπθρεςία. Ενδείκνυται το δείγμα να καταςκευάηεται ςτθ δυςμενζςτερθ 

κζςθ και να ελζγχεται, αφοφ ςτεγνϊςει και εκτεκεί ςτισ προβλεπόμενεσ ςυνκικεσ ζκκεςθσ. 

Μόνο αφοφ εγκρικεί ο χρωματιςμζνοσ χϊροσ από τθν Υπθρεςία, κα ξεκινοφν οι εργαςίεσ. 

Στθν περίπτωςθ των εξωτερικϊν χρωματιςμϊν τα απαιτοφμενα ικριϊματα (ςτακερά ι κινθτά), 

κα πρζπει να μθν ςτθρίηονται από τθν επιφάνεια τθσ πρόςοψθσ (τρυπόξυλα), να παρζχουν τθν 

απαιτοφμενθ αςφάλεια ςτουσ εργαηόμενουσ και τρίτουσ, και να είναι καταςκευαςμζνα 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Κάκε φορά που ο Ανάδοχοσ παραςκευάηει οποιοδιποτε χρϊμα, θ ποςότθτα του πρζπει να 

είναι λίγο μεγαλφτερθ από τθν απαιτοφμενθ. 

Δεν επιτρζπεται θ ανάμιξθ ανομοιογενϊν υλικϊν χρωματιςμϊν. Τα υλικά χρωματιςμϊν κα 

πρζπει να αναμιγνφονται καλά ϊςτε να αποκτοφν μία ομαλι ςυνοχι και πυκνότθτα προτοφ 

χρθςιμοποιθκοφν, εκτόσ αν το εργοςτάςιο παραγωγισ ζχει υποδείξει διαφορετικά. Ρριν από 

τθν ανάμιξθ γίνεται ακριβισ υπολογιςμόσ τθσ ποςότθτασ από τον Ανάδοχο, ϊςτε να 

αποφεφγονται οι πολλζσ αναμίξεισ και να εξαςφαλίηεται θ ομοιοχρωμία. 

Οι κόλλεσ κα αναμιγνφονται καλά, κα διατθροφνται ςε κακαρά δοχεία και κα 

χρθςιμοποιοφνται μετά το άνοιγμα του δοχείου μζςα ςτο χρόνο που ςυνιςτά το εργοςτάςιο 

παραγωγισ. 

Στα κτίρια, καταρχιν, χρωματίηονται πρϊτα οι οροφζσ, κατόπιν οι τοίχοι και ςτθ ςυνζχεια τα 

κουφϊματα. Θ εργαςία χρωματιςμοφ κατακόρυφων επιφανειϊν ξεκινά από τισ γωνίεσ του 

χϊρου, τθν περίμετρο των παρακφρων, των κυρϊν και των διακοπτϊν με πινζλο και 
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ςυνεχίηεται προσ τα μζςα του χϊρου με ρολό ι πινζλο. Ο χρωματιςμόσ με ρολό γίνεται από 

πάνω προσ τα κάτω. 

9.3.2 Μεταφορά και αποκικευςθ υλικϊν 

Τα υλικά παραδίδονται ςε ςφραγιςμζνεσ ςυςκευαςίεσ που φζρουν ετικζτεσ με τισ ακόλουκεσ 

πλθροφορίεσ: 

- χρϊμα (ονομαςία, τφποσ, κωδικόσ ςφνκεςθσ)  

- θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ 

- όνομα καταςκευαςτι  

- οδθγίεσ χριςθσ και ςυμβατά υλικά  

- αρικμό παρτίδασ 

- τοξικότθτα και βακμό επικινδυνότθτασ 

 

Τα υλικά χρωματιςμϊν που προςκομίηονται ςε χτυπθμζνα, μθ ςφραγιςμζνα και μθ αεροςτεγι 

δοχεία, που επιτρζπουν τθν εξάτμιςθ, τθ μόλυνςθ ι τθν απϊλεια υλικοφ απορρίπτονται. 

Ο Ανάδοχοσ κα εξακριβϊνει ότι οι παραδόςεισ των υλικϊν φζρουν θμερομθνία παράδοςθσ και 

χρθςιμοποιεί τα υλικά κατά ςειρά παράδοςισ τουσ. Υλικά που ζχουν αλλοιωκεί ι ζχει διζλκει θ 

θμερομθνία λιξθσ τουσ, κα πρζπει να απομακρφνονται αμζςωσ από το εργοτάξιο. 

Πλα τα χρϊματα, εκτόσ από αυτά που ζχουν ωσ βάςθ το νερό ι αςφαλτικά κα πρζπει να 

παραδίδονται ςε δοχεία περιεκτικότθτασ όχι μεγαλφτερθ από 5 lt. 

Πλα τα υλικά κα αποκθκεφονται ςυςκευαςμζνα ςε κακαροφσ και ξθροφσ χϊρουσ. Τα χρϊματα 

ειδικότερα κα αποκθκεφονται ςε κακαροφσ, ξθροφσ, και δροςεροφσ χϊρουσ προςτατευμζνουσ 

από ακραίεσ κερμοκραςίεσ. Για τα υλικά με βάςθ το νερό κα λαμβάνονται μζτρα προςταςίασ 

κατά του παγετοφ. Θ μεταφορά και αποκικευςθ των εφφλεκτων υλικϊν χρωματιςμϊν πρζπει 

να ακολουκεί τουσ κανόνεσ αςφαλείασ. 

Ο Ανάδοχοσ κα παραδίδει ςτθν Υπθρεςία μετά το πζρασ των εργαςιϊν 2% επιπλζον από κάκε 

υλικό, με ελάχιςτο 1 δοχείο 5 lt και ςε ακζραια δοχεία. 

 

9.3.3 Περιβαλλοντικζσ υνκικεσ 

Τα ςυνικθ επιτρεπτά όρια κερμοκραςίασ του περιβάλλοντοσ για τισ εργαςίεσ χρωματιςμϊν 

είναι από 10°C - 40°C.  

Οι εργαςίεσ χρωματιςμοφ των ςιδθρϊν επιφανειϊν δεν κα διεξάγονται όταν θ επιφανειακι 

κερμοκραςία του μετάλλου είναι μικρότερθ από 3°C. Για να αποτραπεί ο κίνδυνοσ 
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υγροποίθςθσ των υδρατμϊν επί τθσ μεταλλικισ επιφάνειασ, κα επιτρζπεται θ διεξαγωγι 

χρωματιςμϊν μζχρι κερμοκραςία 3°C μεγαλφτερθσ από το ςθμείο υγροποίθςθσ. 

Στισ περιόδουσ χαμθλισ κερμοκραςίασ περιβάλλοντοσ κα πρζπει να αποφεφγονται οι εργαςίεσ 

χρωματιςμϊν και ειδικά των υδατοδιαλυτϊν χρωματιςμϊν. Σε περίπτωςθ που αυτό δεν είναι 

εφικτό, απαιτείται κζρμανςθ του προσ χρωματιςμό χϊρου: 

 Ρριν τθν ζναρξθ των χρωματιςμϊν κα πρζπει να ζχει ιδθ κερμανκεί καλά ο χϊροσ και θ 

κερμοκραςία του να βρίςκεται μζςα ςτα επιτρεπτά όρια. Θ κερμοκραςία τθσ προσ χρωματιςμό 

επιφάνειασ και του περιβάλλοντοσ χϊρου κα ελζγχεται με κερμόμετρο και πρζπει να 

ςυμφωνεί με τθ ςυνιςτάμενθ από τον καταςκευαςτι του χρϊματοσ και κα παραμζνει 

τουλάχιςτον ςτθν ελάχιςτθ, μζχρι το χρϊμα να ςτεγνϊςει τελείωσ.  

 Θα τθροφνται οι ςχετικζσ απαιτιςεισ για τα όρια περιεκτικότθτασ ςε υγραςία, όςον αφορά 

ςτα απορροφθτικά υλικά (ξφλο, επίχριςμα κ.τ.λ.). 

 Οι εξωτερικζσ εργαςίεσ δεν κα εκτελοφνται όταν οι ςυνκικεσ είναι δυςμενείσ (π.χ. υπό 

ςυνκικεσ αυξθμζνθσ υγραςίασ, ι υπό ςυνκικεσ αυξθμζνθσ κερμοκραςίασ όπου 

δθμιουργοφνται κφςτεσ και ρυτιδϊςεισ ςτο χρϊμα). 

 Δεν κα επιτρζπεται θ αραίωςθ του χρϊματοσ ςε ψυχροφσ χϊρουσ. Το χρϊμα κα πρζπει να 

μεταφερκεί ςτον προσ χρωματιςμό χϊρο και να αραιωκεί εκεί. 

 

9.3.4 Προετοιμαςία  

Θ προετοιμαςία των επιφανειϊν κα γίνεται ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του εργοςταςίου 

παραγωγισ των χρωμάτων.  

Ρριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν χρωματιςμϊν κα αφαιροφνται από τισ προσ χρωματιςμό 

επιφάνειεσ τα διάφορα εξαρτιματα που δεν πρόκειται να χρωματιςτοφν (εξαρτιματα 

παρακφρων, κυρϊν, πλακίδια από θλεκτρικζσ πρίηεσ, διακόπτεσ κ.τ.λ.), τα οποία κα 

επανατοποκετοφνται μετά το πζρασ των εργαςιϊν. 

Πλεσ οι οπζσ, ρωγμζσ, αρμοί που είναι ελαττωματικοί και άλλα ελαττϊματα των προσ 

χρωματιςμό επιφανειϊν επιδιορκϊνονται πριν τθν ζναρξθ τθσ εργαςίασ.  

Αμζςωσ πριν από το χρωματιςμό κα κακαρίηονται όλεσ οι επιφάνειεσ, ζτςι ϊςτε να αφαιρείται 

θ ςκόνθ, τυχόν ακακαρςίεσ και χαλαρά υλικά. Στισ περιπτϊςεισ επαναχρωματιςμοφ κα πρζπει 

να απομακρφνονται τα υπολείμματα προθγοφμενων χρωμάτων από τθν επιφάνεια με ςκλθρι 

μεταλλικι βοφρτςα ι με ζκπλυςθ νεροφ ι ατμοφ υπό πίεςθ ι με αμμοβολι. Ο κακαριςμόσ των 

επιφανειϊν από αζριουσ ι αερόφερτουσ ρφπουσ (αικάλθ, ςκόνθ κτλ) γίνεται ςυνικωσ με νερό 
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από κάτω προσ τα πάνω. Σε δφςκολεσ περιπτϊςεισ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί νερό υπό πίεςθ 

κακϊσ και κατάλλθλα απορρυπαντικά. Στθν περίπτωςθ που ζχουν αναπτυχκεί μφκθτεσ ςτθν 

επιφάνεια, επιβάλλεται πλφςιμο με μυκθτοκτόνο. 

Θ απομάκρυνςθ των χαλαρϊν υλικϊν από τισ ςιδθρζσ επιφάνειεσ γίνεται με ςφυρί 

(ματςακόνι), ενϊ ςε ξφλινεσ επιφάνειεσ επιτυγχάνεται με φλόγα καμινζτου, θ οποία ζχει το 

πλεονζκτθμα ότι ξθραίνει τθν επιφάνεια. Στισ μεταλλικζσ επιφάνειεσ κα πρζπει ςυγχρόνωσ να 

γίνεται εκτράχυνςθ τθσ επιφάνειασ με υαλόχαρτο, ςμυριδόπανο ι αμμοβολι για τθν αφξθςθ 

τθσ πρόςφυςθσ. 

Θ προετοιμαςία των ςιδθρϊν τμθμάτων των καταςκευϊν για το χρωματιςμό τουσ κα 

ακολουκεί τα πρότυπα ΕΝ ISO 8501, 8502 και τα ΕΝ ISO 11924, 11925, 11926, 11927.  

Σε περίπτωςθ που θ Υπθρεςία επιβάλλει ςτον Ανάδοχο να καλφψει με άλλο χρωματιςμό μια 

ιδθ χρωματιςμζνθ επιφάνεια τότε ο Ανάδοχοσ κα υποχρεοφται, πριν από το νζο χρωματιςμό 

να εφαρμόςει ςτρϊςεισ ςτερεωτικισ ουςίασ.  

 

9.3.5 Γενικζσ Απαιτιςεισ Καταςκευισ 

Οι προχποκζςεισ επιτυχίασ του χρωματιςμοφ κακοριςτικό ρόλο παίηουν οι ακόλουκοι 

παράγοντεσ: 

 θ κατάςταςθ τθσ προσ χρωματιςμό επιφάνειασ και θ προετοιμαςία τθσ 

 θ ςφνκεςθ και θ ποιότθτα των υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται και θ ςυμβατότθτα μεταξφ 

τουσ και με τθν επιφάνεια 

 το απαιτοφμενο ςυνολικό πάχοσ του χρωματιςμοφ 

 οι καιρικζσ και οι ατμοςφαιρικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν κατά τθ διάρκεια των 

εργαςιϊν χρωματιςμοφ 

 θ εμπειρία και θ ειδίκευςθ του τεχνικοφ προςωπικοφ. 

Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται από ζμπειρουσ τεχνίτεσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ 

και τθσ τεχνικισ, τθν παροφςα και τθν ΕΤΣΥ, τισ ειδικζσ παρατθριςεισ τθσ μελζτθσ και τισ 

οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ. 

Στισ περιπτϊςεισ που θ χριςθ αςταριοφ ι άλλθσ επεξεργαςίασ τθσ επιφανείασ ςυνιςτάται από 

το εργοςτάςιο παραγωγισ του χρϊματοσ, για τθν εφαρμογι τθσ τελικισ ςτρϊςθσ και δεν 

ορίηεται ρθτά από τισ προδιαγραφζσ, θ επεξεργαςία κα γίνεται ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του 

εργοςταςίου παραγωγισ ι / και τθσ Υπθρεςίασ. 
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Οι ςτρϊςεισ των χρωματιςμϊν κα εφαρμόηονται ςε κακαρζσ ςτεγνζσ επιφάνειεσ υπό ξθρζσ 

ατμοςφαιρικζσ ςυνκικεσ και κατά τισ οδθγίεσ του εργοςταςίου παραγωγισ. Κάκε ςτρϊςθ 

εφαρμόηεται μόνο αφοφ ξθρακοφν οι προθγοφμενεσ ςτρϊςεισ.  

Ρριν από τθν εφαρμογι τθσ τελικισ ςτρϊςθσ οποιουδιποτε χρωματιςμοφ πρζπει: 

 να ζχουν αποπερατωκεί όλεσ οι υπόλοιπεσ εργαςίεσ 

 να ζχουν απομακρυνκεί από τουσ χϊρουσ όλα τα άχρθςτα υλικά και όςα αντικείμενα 

κτλ μποροφν να προκαλζςουν ςτουσ χρωματιςμοφσ τθν παραμικρι ηθμιά 

 να ζχουν κακαριςτεί τα δάπεδα, οι εξϊςτεσ κτλ. 

 

Το ψιλοςτοκάριςμα κα εκτελείται με πλαςτικό ςτόκο. Ο πλαςτικόσ ςτόκοσ ενδείκνυται και για 

τισ ςπατουλαριςτζσ επιφάνειεσ και για κάκε άλλθ εργαςία που εκτελείται με πλαςτικό 

αςτάρωμα, ϊςτε θ επιφάνεια εφαρμογισ των πλαςτικϊν χρωμάτων να μθν ζχει ελαιϊδθ υφι. 

Αν το ψιλοςτοκάριςμα παραλειφκεί για τθν απλοφςτευςθ τθσ εργαςίασ, πρζπει οπωςδιποτε 

το υλικό τθσ δεφτερθσ ςτρϊςθσ ςπατουλαρίςματοσ να ζχει αρκετι ποςότθτα τερεβινκελαίου. 

Αν μετά τθν πρϊτθ ςτρϊςθ βαφισ διακρίνονται επιφανειακζσ ατζλειεσ, κα πρζπει αυτζσ πριν 

τθ δεφτερθ ςτρϊςθ να επιδιορκωκοφν και θ δεφτερθ ςτρϊςθ να ακολουκιςει μετά τθν πλιρθ 

ξιρανςθ τθσ πρϊτθσ και τον κακαριςμό από ςκόνεσ και άλλεσ ουςίεσ τθσ επιφάνειασ. Αν 

διαπιςτωκεί θ παρουςία μυκιτων, λόγω κλιματολογικϊν ςυνκθκϊν, μετά τθν πρϊτθ ςτρϊςθ 

χρϊματοσ οι επιφάνειεσ πλζνονται με ειδικά μυκθτοκτόνα διαλφματα. 

Θ χριςθ πολλϊν ςτρϊςεων υγρομονωτικϊν ουςιϊν ςε επιφάνειεσ υποςτρωμάτων που 

παρουςιάηουν αυξθμζνθ υγραςία πρζπει να αποφεφγεται, γιατί θ υγραςία κα παρουςιαςτεί ςε 

άλλο ςθμείο τθσ επιφάνειασ.  

Το επικυμθτό τελικό πάχοσ του χρϊματοσ πρζπει να επιτυγχάνεται με τθν εφαρμογι πολλϊν 

ςτρϊςεων του υλικοφ και όχι με τθν εφαρμογι μιασ παχιάσ ςτρϊςθσ. 

Αςτοχίεσ ςτθν εφαρμογι των χρωματιςμϊν οδθγοφν ςτα ακόλουκα προβλιματα: 

 Φουςκάλεσ που εμφανίηονται, όταν θ προσ χρωματιςμό επιφάνεια είναι υγρι, όταν 

εφαρμόηεται ςτρϊςθ με πάχοσ μεγαλφτερο από το προβλεπόμενο ι όταν ζχει επιλεχκεί 

ακατάλλθλο ςφςτθμα χρωματιςμοφ. 

 «Κρζμαςμα» ι «τρζξιμο» του χρϊματοσ παρουςιάηεται ςε κατακόρυφεσ επιφάνειεσ, 

όταν εφαρμόηεται ςτρϊςθ με πάχοσ μεγαλφτερο από το προβλεπόμενο, ι όταν το 

χρϊμα είναι πολφ αραιό ι δεν ζχει τθν κατάλλθλθ κιξοτροπία. 
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 Μείωςθ τθσ ςτιλπνότθτασ του χρϊματοσ κατά τθν εφαρμογι ι κατά τθ ξιρανςι του, 

είναι δυνατόν να εμφανιςτεί είτε λόγω υγρισ επιφάνειασ εφαρμογισ, είτε λόγω 

ςφάλματοσ ςτθν αραίωςθ του χρϊματοσ. 

 Ανομοιόμορφθ κάλυψθ τθσ επιφάνειασ που οφείλεται ςε χριςθ ακατάλλθλου 

αραιωτικοφ ι ςε μικρι αναλογία αραίωςθσ. 

 Κιμωλίαςθ (αποςφνκεςθ τθσ μεμβράνθσ) που εμφανίηεται ωσ λευκι και εφκολα 

απομακρυνόμενθ ςκόνθ ςτθν επιφάνεια. 

 Κροκοδείλωςθ (ςχίςιμο τθσ επιφάνειασ ςε ακανόνιςτα ςχιματα) που οφείλεται είτε 

ςτθν εφαρμογι ςτρϊςθσ μεγάλου πάχουσ ςε μαλακό ι αςτακζσ υπόςτρωμα, ςε ελλιπι 

ξιρανςθ των ενδιάμεςων ςταδίων χρωματιςμοφ είτε ςτθ φυςιολογικι γιρανςθ του 

χρϊματοσ (οπότε δεν αποτελεί ελάττωμα). 

 

9.4 Είδθ χρωματιςμϊν 

9.4.1 Πλαςτικοί Χρωματιςμοί 

Θ ςειρά των εργαςιϊν χρωματιςμϊν με πλαςτικό χρϊμα είναι θ ακόλουκθ: 

 λείανςθ τθσ επιφάνειασ των τοίχων από κάκε ανωμαλία με ςπάτουλα 

 ελαφρό τρίψιμο με υαλόχαρτο, κακαριςμόσ από τθ ςκόνθ και τισ ςακρζσ ουςίεσ και 

ςτοκάριςμα 

 αςτάρωμα με ειδικό αςτάρι, ςε 2 ςτρϊςεισ με τθ χριςθ πινζλου, ρολοφ ι βοφρτςασ 

 ψιλοςτοκάριςμα με κακαρό ςτόκο και επεξεργαςία των ψιλοςτοκαριςμζνων 

επιφανειϊν με ειδικι ψικτρα (ξεςκονίςτρα) 

 εφαρμογι του πλαςτικοφ χρϊματοσ ςε δφο ςτρϊςεισ. Ιδιαίτερθ προςοχι δίνεται ςτα 

χρονικά διαςτιματα μεταξφ τθσ εφαρμογισ του αςταριοφ και των 2 ςτρϊςεων 

χρϊματοσ. 

 

9.4.2 Πλαςτικοί πατουλαριςτοί Χρωματιςμοί  

Θ ςειρά των εργαςιϊν ςπατουλαριςτϊν χρωματιςμϊν με πλαςτικό χρϊμα είναι θ ακόλουκθ: 

 

 Ξφςιμο τθσ επιφάνειασ με ςπάτουλα. 

 Κακαριςμόσ από τθ ςκόνθ. 

 Χρωματιςμόσ με δφο ςτρϊςεισ κάκετεσ μεταξφ τουσ (ςπατουλάριςμα) με θμίρρευςτο 

μίγμα «αντουί».  
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 Εφαρμογι του πλαςτικοφ χρϊματοσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του εργοςταςίου 

παραγωγισ του και ςε δφο τουλάχιςτον ςτρϊςεισ. 

 

9.4.3 Πλαςτικά Σςιμεντοχρϊματα 

Τα τςιμεντοχρϊματα χρθςιμοποιοφνται για τον χρωματιςμό εμφανϊν ςκυροδεμάτων. Το 

χρϊμα κα είναι υδατοδιαλυτό με ακρυλικι πρϊτθ φλθ. Θ ςειρά των εργαςιϊν πλαςτικϊν 

τςιμεντοχρωμάτων είναι θ ακόλουκθ: 

 ψιλοςτοκάριςμα, για να εξαλειφκοφν τυχόν μικροφωλιζσ ι άλλθ ατζλεια 

 κακαριςμόσ από ςκόνεσ, ξζνα ςϊματα και τυχόν λίπθ και λάδια 

 εφαρμογι τθσ πρϊτθσ ςτρϊςθσ με αραίωςθ 15% - 20% νεροφ ι κατά τισ οδθγίεσ του 

εργοςταςίου παραγωγισ 

 θ επόμενθ ςτρϊςθ με αραίωςθ 5%- 10% νεροφ ι κατά τισ οδθγίεσ του εργοςταςίου 

παραγωγισ 

Οι επιφάνειεσ που χρωματίηονται με τςιμεντοχρϊματα πρζπει να είναι φφυγρεσ. Ο Ανάδοχοσ 

κα δίνει ιδιαίτερθ προςοχι ςτο χρονικό διάςτθμα μεταξφ ξεκαλουπϊματοσ τθσ επιφάνειασ από 

ςκυρόδεμα και του χρωματιςμοφ, ϊςτε θ αλκαλικότθτα τθσ επιφάνειασ να είναι μζςα ςτα 

επιτρεπόμενα από το εργοςτάςιο παραγωγισ του χρϊματοσ όρια. 

 

9.4.4 Χρωματιςμοί Εξωτερικϊν Επιφανειϊν  

Το υλικό κα είναι κατάλλθλο για χρωματιςμοφσ εξωτερικϊν επιφανειϊν, κα είναι υδατικισ 

διαςποράσ, μικροπολυμεριςμζνο ελαςτομερζσ ςε ςυνδυαςμό με ρθτίνθ, ςε μορφι μαλακισ 

πάςτασ και κα  παρουςιάηει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 ανκεκτικό ςτουσ ατμοφσ, ςτα αλκάλια, ςτα οξζα και ςτα απορρυπαντικά και δεν κα 

επιτρζπει τθν διείςδυςθ του νεροφ 

 αντοχι ςε ζντονεσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ (π.χ. ςτθν επίδραςθ υπερφκρων και 

υπεριωδϊν ακτινοβολιϊν ι αν το ζργο είναι παρακαλάςςιο, αντοχι ςε παρακαλάςςιο 

περιβάλλον – κατά ΕΛΟΤ 824) και ςτθν θλιακι ακτινοβολία 

 εξαιρετικι αντοχι και πρόςφυςθ ςε επιφάνειεσ με αυξθμζνθ αλκαλικότθτα (τςιμζντο, 

αμιαντοτςιμζντο, τςιμεντοκονία κτλ) κατά ΕΛΟΤ 788 και ΕΛΟΤ 856  

 αντοχι ςτθν τριβι κατά ΑSΤΜ D-2486 (πρότυπθ δοκιμι) και ΕΛΟΤ 788 

 μθ εφφλεκτο και μθ τοξικό  

 κα αναχαιτίηει τθ ςυγκράτθςθ των ακακαρςιϊν και τθσ μοφχλασ  
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 κα ζχει μόνιμθ ελαςτικότθτα που κα του επιτρζπει να ςυςτελλοδιαςτζλλεται χωρίσ να 

ρθγματϊνεται  

 κα αναπνζει αφινοντασ τουσ υδρατμοφσ του υποςτρϊματοσ να το διαπεράςουν και να 

εξζλκουν  

 δεν κα εμφανίηει ρωγμζσ, φουςκϊματα ι ξεφλουδίςματα με τθν πάροδο του χρόνου. 

Θ εφαρμογι του υλικοφ κα γίνεται ςε δφο ςτρϊςεισ με πινζλο, ρολό, βοφρτςα ι πιςτόλι, 

αραιωμζνο ι όχι ανάλογα με τισ προδιαγραφζσ του εργοςταςίου παραγωγισ. Θ αναλογία 

κατανάλωςθσ του χρϊματοσ ανά m2 δίνεται από το εργοςτάςιο παραγωγισ. Απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ είναι θ ςτακερι, ςτεγνι επιφάνεια. Θ ςειρά των εργαςιϊν είναι θ ακόλουκθ: 

 Κακαριςμόσ τθσ επιφάνειασ από λάδια, λίπθ, ακακαρςίεσ, φκορζσ, ςκόνθ, ποφδρα 

ςκυροδζματοσ και κάκε ξζνθ ουςία. Στθν περίπτωςθ εμφάνιςθσ μοφχλασ ι ανιοφςασ 

υγραςίασ ι υγραςίασ λόγω ςυμπφκνωςθσ των υδρατμϊν εφαρμόηεται ειδικό 

μυκθτοκτόνο πλαςτικό χρϊμα.  

 Αςτάρωμα τθσ επιφάνειασ με ειδικό αςτάρι (του ίδιου εργοςταςίου 

παραγωγισ),εφόςον κρικεί απαραίτθτο ανάλογα με το είδοσ του χρωματιςμοφ και τθσ 

επιφάνειασ. 

 Εφαρμογι του χρϊματοσ ςε δφο ςτρϊςεισ. Θ δεφτερθ ςτρϊςθ εφαρμόηεται αφοφ ζχει 

ςτεγνϊςει πλιρωσ θ πρϊτθ. Το χρονικό διάςτθμα μεταξφ των ςτρϊςεων δεν πρζπει να 

είναι μεγαλφτερο των 7 θμερϊν.  

 Στθν περίπτωςθ που προβλζπεται ειδικι προςταςία των εξωτερικϊν επιφανειϊν ζναντι 

βροχισ, εφαρμόηεται πάνω από τθν τελικι ςτρϊςθ χρωματιςμοφ, μια τελικι ςτρϊςθ 

διαφανοφσ, ςτεγανωτικοφ, ςιλικονοφχου υλικοφ. 

 

9.4.5 Χρωματιςμόσ Γυψοςανίδων 

Ο χρωματιςμόσ γυψοςανίδων γίνεται ςε δφο τουλάχιςτον ςτρϊςεισ ακρυλικοφ ι βινυλικοφ 

χρϊματοσ μετά το τρίψιμο των επιφανειϊν με υαλόχαρτο ι χόρτινθ βοφρτςα, τον κακαριςμό 

τουσ από τθ ςκόνθ και το αςτάρωμα με ειδικό υλικό που μονϊνει τθν επιφάνεια τθσ 

γυψοςανίδασ και εξουδετερϊνει τθ μεγάλθ απορροφθτικότθτα τθσ. 

 

9.4.6 Χρωματιςμοί Αντιδιαβρωτικισ Προςταςίασ ιδθρϊν Καταςκευϊν 

Για τισ απαιτιςεισ αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ των ςιδθρϊν καταςκευϊν μζςω βαφϊν 

ιςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο DIN 55928 και ςτο ΕΝ ISO 12944. Οι βαφζσ που ζχουν ςκοπό 
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αντιδιαβρωτικι  - αντιοξειδωτικι προςταςία των μεταλλικϊν επιφανειϊν πρζπει να ζχουν 

ελάχιςτο ολικό πάχοσ μεμβράνθσ (φιλμ) 100 μ – 200 μ, ανάλογα με το περιβάλλον, τθν 

καταπόνθςθ τθσ επιφάνειασ κτλ. Θ ςωςτι προετοιμαςία τθσ επιφάνειασ αποτελεί βαςικό 

παράγοντα επιτυχίασ του χρωματιςμοφ. Τα ςτάδια προεργαςίασ για τισ ςιδθρζσ καταςκευζσ 

είναι τα ακόλουκα: 

1. Επιμελισ κακαριςμόσ του υποβάκρου. 

2. Εκτίμθςθ βακμοφ οξείδωςθσ και αντίςτοιχου τρόπου κακαριςμοφ, οι οποίοι φαίνονται 

ςτον ακόλουκο πίνακα. Στθν περίπτωςθ ςθμειακισ ςκουριάσ, αυτι απομακρφνεται 

μζχρι τθν εμφάνιςθ γυμνοφ μετάλλου, ενϊ αν εμφανιςτεί ςκουριά ςε κάποιο ςθμείο 

μετά τθν επίτριψθ παλαιϊν χρωμάτων με απόχαρτο, κακαρίηεται επιμελϊσ και 

επαλείφεται με αςτάρι. 

Πίνακασ  : Βακμόσ Οξείδωςθσ και Σρόποσ Κακαριςμοφ 

# Βακμόσ οξείδωςθσ Σρόποσ Κακαριςμοφ 

1 Βακμόσ Οξείδωςθσ 1 (ςκουριά ωσ 1%) χειρωνακτικι απομάκρυνςθ 

2 Βακμόσ Οξείδωςθσ 2 (ςκουριά ωσ 5%) χειρωνακτικι απομάκρυνςθ 

3 Βακμόσ Οξείδωςθσ 3 (ςκουριά ωσ 15%) μθχανικι απομάκρυνςθ 

4 Βακμόσ Οξείδωςθσ 4,5 (ςκουριά ωσ 40%) αμμοβολι, φλογοβολι 

3. Μετά από αμμοβολι ι φλογοβολι πρζπει να ακολουκεί αμζςωσ προεπάλειψθ, λόγω 

του κινδφνου άμεςθσ οξείδωςθσ από τον αζρα. 

4. Ρλιρθσ απομάκρυνςθ δζρματοσ εξζλαςθσ – φιλμ οξειδίου του ςιδιρου, ϊςτε να 

επιτευχκεί επαρκισ πρόςφυςθ και να αποτραπεί θ δθμιουργία ςκουριάσ πίςω από το 

χρϊμα. 

5. Στα «δφςκολα» ςθμεία (οξείεσ ακμζσ, τρίεδρεσ γωνίεσ, μθ προςβάςιμεσ επιφάνειεσ) 

απαιτείται διπλι ι και τριπλι προεπάλειψθ και απομάκρυνςθ των τυχόν υπολειμμάτων 

ςυγκολλιςεων. 

6. Ελζγχεται θ πρόςφυςθ των παλαιϊν χρωματιςμϊν με το «τεςτ λεπίδασ» ι για 

κιμωλιοφμενα φιλμ το τεςτ αυτοκόλλθτθσ ταινίασ. Οι φυςαλίδεσ χρϊματοσ 

απομακρφνονται μθχανικά και πλιρωσ, όπωσ και τα ρυτιδωμζνα χρϊματα. Ο ζλεγχοσ 

πρόςφυςθσ πολλαπλϊν ςτρϊςεων παλαιϊν χρωμάτων γίνεται με το τεςτ λεπίδασ, ενϊ 

ο ζλεγχοσ τθσ ελαςτικότθτασ παλαιοφ χρϊματοσ διεξάγεται με απολζπιςθ με ξυράφι. 

Στθν περίπτωςθ φπαρξθσ ςκουριάσ κάτω από το χρϊμα ι μζςα ςε αυτό, το χρϊμα 

απομακρφνεται πλιρωσ. 
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9.5 Δείγματα – Ζλεγχοι 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εξαςφαλίςει ζγκριςθ αντιπροςωπευτικϊν δειγμάτων επιφανειϊν 

από κάκε τφπο επικάλυψθσ πριν προχωριςει ςτθν υπόλοιπθ εργαςία. Τα δείγματα κα 

καταςκευάηονται επιτόπου του ζργου ςε επιφάνειεσ ίδιεσ με αυτζσ που πρόκειται να βαφοφν. 

Τα δείγματα, επιφάνειασ μζχρι 2 m², κα γίνουν όπου και όπωσ υποδείξει θ Επίβλεψθ. 

Ππου απαιτοφνται τελειϊματα όχι λεία ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλει για ζγκριςθ 

δείγματα καταςκευϊν διαςτάςεων 1,00 x1,00 m και να τα διατθριςει ςτο εργοτάξιο μζχρι τθν 

περάτωςθ των εργαςιϊν. 

Οι αποχρϊςεισ κα επιλεγοφν από τθν Υπθρεςία βάςει των δειγμάτων που κα υποβάλει ο 

Ανάδοχοσ. 

Κατά τθν προςκόμιςθ αλλά και ακριβϊσ πριν τθ χριςθ των υλικϊν κα επικεωρείται από τον 

Ανάδοχο και από εκπρόςωπο τθσ Υπθρεςίασ θ κατάςταςθ του χρϊματοσ μζςα ςτο δοχείο, 

ακόμα και αν ζχει ελεγχκεί και εγκρικεί προθγουμζνωσ. Το υλικό κα απορρίπτεται και κα 

αντικακίςταται ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

 Αν ζχει δθμιουργθκεί παχιά μεμβράνθ από ςτερεοποιθμζνο χρϊμα, ςτθν επιφάνεια του 

υλικοφ μζςα ςτο δοχείο (πζτςιαςμα). 

 Αν ζχει επζλκει χθμικι αντίδραςθ των χρωςτικϊν ουςιϊν με άλλα ςυςτατικά του 

χρϊματοσ που δθμιουργοφν θμι-ςκλθρυμζνουσ ςβϊλουσ, οι οποίοι δεν μποροφν να 

εξουδετερωκοφν και να επαναμιχκοφν με το υπόλοιπο υλικό (ηελατινοποίθςθ ι πιξιμο). 

 Αν εκλφονται αζρια που ζχουν προκλθκεί από χθμικζσ αντιδράςεισ μεταξφ ςυςτατικϊν 

του υλικοφ. Σχετικζσ ενδείξεισ είναι φυςαλίδεσ αερίου ςτθν επιφάνεια του υλικοφ και 

πικανά αςυνικθσ οςμι. Στα πλαςτικά χρϊματα θ ζκλυςθ αερίων μπορεί να είναι ζνδειξθ 

ότι το υλικό υπζςτθ αρκετζσ εναλλαγζσ ψφχουσ - κζρμανςθσ. 

 Αν υπάρχει εκτεταμζνθ κακίηθςθ, δθλαδι κακίηθςθ των χρωςτικϊν ςτον πυκμζνα του 

δοχείου, ςε ςθμείο που το ςτερεοποιθμζνο χρϊμα να μθν διαλφεται με τισ ςυνικεισ 

αναδευτικζσ διαδικαςίεσ. Μικρισ ζκταςθσ κακιηιςεισ είναι αναμενόμενεσ ςτα 

περιςςότερα χρϊματα, αλλά θ χρωςτικι που ζχει κακιηάνει, πρζπει κανονικά να 

διαλφεται αμζςωσ με ανάδευςθ ι ανατάραξθ. 

Οι ζλεγχοι που πρζπει να γίνονται ςτο εργοτάξιο πριν τθν εφαρμογι του χρωματιςμοφ  

ςε μια επιφάνεια είναι οι ακόλουκοι: 

 Ζλεγχοσ καλυπτικισ ικανότθτασ (θ ικανότθτα ενόσ χρϊματοσ να καλφψει μια οριςμζνθ 

επιφάνεια με όςο το δυνατόν μικρότερθ ποςότθτα υλικοφ ι με όςο το δυνατό λεπτότερθ 
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μεμβράνθ). Χρωματίηονται γυάλινεσ επιφάνειεσ με μικρζσ, διαφορετικοφ βάρουσ, 

ποςότθτεσ χρϊματοσ και με διαφορετικό πάχοσ ςτρϊςεωσ. Κάτω από τισ πλάκεσ 

τοποκετείται φφλλο εφθμερίδασ και θ δυνατότθτα ι μθ ανάγνωςθσ των γραμμάτων 

προςδιορίηει τθν καλυπτικι ικανότθτα του χρϊματοσ. 

 Ζλεγχοσ πρόςφυςθσ (θ ςυγκολλθτικι ικανότθτα ενόσ χρϊματοσ). Επικολλάται ςτθν 

χρωματιςμζνθ επιφάνεια αυτοκόλλθτθ ταινία και αν κατά τθν αποκόλλθςθ τθσ δεν 

παραςφρεται το χρϊμα, θ πρόςφυςθ κεωρείται ικανοποιθτικι. 

 Ζλεγχοσ ευκαμψίασ (ικανότθτα τθσ μεμβράνθσ να παρακολουκεί τισ παραμορφϊςεισ τθσ 

επιφάνειασ, χωρίσ να αποκολλάται, να κρυμματίηεται ι να υφίςταται ρωγμζσ). 

Χρωματίηεται ζνα τεμάχιο παρόμοιο με τθν προσ χρωματιςμό επιφάνεια και κατά τθν 

κάμψθ του ο χρωματιςμόσ δεν πρζπει να υποςτεί καμία βλάβθ. 

 

Οι τελειωμζνεσ επιφάνειεσ κα επικεωροφνται από τθν Υπθρεςία για περίςςεια υλικοφ που δεν 

διαςτρϊκθκε ι / και απορροφικθκε ομοιόμορφα, πινελιζσ, διαφορζσ ςτο χρϊμα, ςτθν υφι και 

ςτθν τελικι εμφάνιςθ. Οι χρωματιςμοί κα κρίνονται απορριπτζοι όταν: 

 οι επιδιορκϊςεισ διακρίνονται ζςτω και αμυδρά 

 θ επιφάνεια διακρίνεται κάτω από το χρϊμα, όταν δθλαδι το χρϊμα είναι διαφανζσ 

(«φάγκριςμα»). 

 το χρϊμα τθσ χρωματιςμζνθσ επιφάνειασ δεν είναι τελείωσ ομοιόμορφο 

 παρουςιάηει ζςτω και μικρισ ζκταςθσ φκορζσ (τριχοειδείσ ρωγμζσ, αποκόλλθςθ, 

παρουςία φυςαλίδων κτλ) 

 διακρίνονται οι «ματίςεισ» των τμθμάτων του χρϊματοσ μιασ επιφάνειασ 

 διακρίνονται οι διαδρομζσ του πινζλου που χρθςιμοποιικθκε για τθ διάςτρωςθ 

 οι γραμμζσ ςυνάντθςθσ των χρωματιςμϊν διαφορετικϊν αποχρϊςεων δεν είναι τελείωσ 

ευκφγραμμεσ 

 θ υφι, ι θ απόχρωςθ δεν είναι αυτι που απαιτείται από τθ μελζτθ ι / και τθν Υπθρεςία 

 το πάχοσ και θ επιφάνεια κάλυψθσ κάκε ςτρϊςθσ δεν είναι ομοιόμορφα 

 τα κενά, οι πόροι και οι ρωγμζσ των προσ χρωματιςμό τοιχοποιιϊν δεν ζχουν πλθρωκεί  

 θ εργαςία ςτισ γωνίεσ, ςτισ ακμζσ, ςτισ ςυγκολλιςεισ, ςτισ ςυνδζςεισ, ςτισ ρωγμζσ κτλ 

δεν είναι ίδιασ ποιότθτασ με τθν εργαςία ςτισ υπόλοιπεσ επιφάνειεσ 

 τα ςφραγιςτικά υλικά των αρμϊν ζχουν χρωματιςτεί 
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Ο Ανάδοχοσ επιδιορκϊνει τισ ατζλειεσ και τισ επιφάνειεσ χωρίσ επιπλζον αποηθμίωςθ και 

μετά τθν ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ. 

 

10. ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ - ΑΠΟΞΗΛΩΕΙ 

 

10.1 Προκαταρκτικζσ εργαςίεσ 

Ρραγματοποιείται ζλεγχοσ από τον επιβλζποντα Μθχανικό και τον υπεφκυνο ι τουσ 

υπεφκυνουσ των ςυνεργείων που κα προχωριςουν ςε για να διαπιςτωκεί το είδοσ και θ 

κατάςταςθ του διαφόρων δομικϊν ςτοιχείων του κτιρίου που πρόκειται να κακαιρεκοφν ι 

αποξθλωκοφν, ϊςτε να λθφκοφν αν απαιτοφνται, τα κατάλλθλα μζτρα προςταςίασ από πικανι 

κατάπτωςθ τμθμάτων αυτϊν. Εξετάηεται επίςθσ θ πικανότθτα πρόκλθςθσ κινδφνου ςτα 

γειτονικά κτίρια, καταςκευζσ ι εγκαταςτάςεισ ϊςτε να  λθφκοφν τα κατάλλθλα μζτρα.  

Εφόςον απαιτείται, οι παροχζσ ςτο κτίριο (φδρευςθ, αποχζτευςθ, θλεκτροδότθςθ, τθλζφωνο, 

παροχι αερίου κλπ.) διακόπτονται πριν αρχίςουν οι εργαςίεσ. 

 

10.2 Εργαςίεσ κακαιρζςεων και αποξθλϊςεων 

Κατά τισ κακαιρζςεισ οικοδομικϊν ςτοιχείων (επιχρίςματα, τοιχοποιία, ςτοιχεία ςκυροδζματοσ) 

και τισ αποξθλϊςεισ (κουφϊματα, δάπεδα κ.τ.λ.) κα πρζπει να εφαρμόηονται τα ακόλουκα : 

 Στο χϊρο εργαςίασ επιτρζπεται θ παρουςία μόνο των απολφτωσ απαραιτιτων εργατϊν, 

οι οποίοι τθροφν με ςχολαςτικότθτα όλεσ τισ διατάξεισ περί αςφαλείασ των 

εργαηομζνων (εξοπλιςμόσ, χριςθ απαιτοφμενων μζςων ατομικισ προςταςίασ, 

ικριϊματα κ.λπ.) 

 Στισ αποξθλϊςεισ και κακαιρζςεισ που πραγματοποιοφνται με τα χζρια ι με κατάλλθλο 

μθχανικό εξοπλιςμό κα πρζπει να ακολουκοφνται οι εξισ πρακτικζσ: 

- Οι αποξθλϊςεισ και κακαιρζςεισ να αρχίηουν από τον ανϊτερο όροφο και να 

προχωροφν ςτουσ κατϊτερουσ. 

- Οι χϊροι ςτουσ οποίουσ ςυςςωρεφονται τα προϊόντα αποξθλϊςεωσ και κακαιρζςεων 

(μπάηα) να αποκλείονται ι περιφράςςονται με διάφορα προςτατευτικά μζςα (π.χ. 

πρόχειρα περιφράγματα από ςανίδεσ ξυλείασ, πλαςτικζσ ταινίεσ κ.τ.λ.)  

- Τα προϊόντα αποξθλϊςεωσ και κακαιρζςεων να απορρίπτονται με "αγωγοφσ 

αποκομιδισ" (καναλζτα) ζξω ι μζςα ςτθν περίμετρο του κτιρίου. 

- Θ διακίνθςθ των υλικϊν αποξθλϊςεων και κακαιρζςεων (χειρωνακτικά ι με τθν χριςθ 
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μηχανημάτων) να πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την εργονομία, το μέγεθος, το

βάρος του φορτίου, την απόσταση και τον τρόπο μεταφοράς.

- Για  την  ασφαλή  διακίνηση  των  υλικών  αποξηλώσεων  και  καθαιρέσεων  από  το

προσωπικό,  θα  πρέπει  να  εξασφαλίζονται  συνθήκες  ασφαλούς  προσπέλασης  σε

διαδρόμους και κλιμακοστάσια σε κάθε όροφο του κτιρίου.

- Η καθαίρεση τοιχοποιίας να εκτελείται από πάνω προς τα κάτω.

- Να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα (π.χ.  αντιστηρίξεις) όταν διαπιστωθεί ότι υπάρχει

κίνδυνος κατάρρευσης ή ανατροπής τοίχων.

- Να περιφράσσονται ή να φράσσονται ανοίγματα από τα οποία μπορεί να πέσουν υλικά

από αποξηλώσεις ή καθαιρέσεις.

 Γενικά,  θα  λαμβάνονται  όλα  τα  ενδεικνυόμενα  μέτρα  για  την  πρόληψη  κινδύνων

σωματικής βλάβης των εργαζομένων, καθώς και για την πρόληψη κινδύνων τυχόν ζημιών σε

γειτονικές ιδιοκτησίες ή οδούς.

 Επισημαίνεται  ότι  οι  εργασίες  για  την  αποκάλυψη  θεμελίων  και  για  τις  θραύσεις

στοιχείων σκυροδέματος που τυχόν απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών ενίσχυσης και

αποκατάστασης των στοιχείων του φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα θα πρέπει

να πραγματοποιούνται  με  την  χρήση μηχανικού  εξοπλισμού  περιορισμένου όγκου,  σχετικά

μικρής  ισχύος  και  που τέτοιου που δεν  θα προκαλεί  την  δημιουργία  έντονων δονήσεων  ή

κραδασμών,  ώστε  να  μην  επιβαρυνθεί  ο  φέρων  οργανισμός  των  κτιρίων  από  αυτές  τις

καταπονήσεις.

 

         ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                                                                              Θεωρήθηκε

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ                                                 Η ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
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   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΙΤΣΙΝΟΣ                                                                    ΜΕΡΣΙΝΑ ΚΛΕΑΝΘΗ
    ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                             ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ Θ/Π 
ΕΑΦΨΘΠΑΨΩΡ, ΩΟΛΞΩΡ ΞΑΛ ΕΦΓΑΧΛΩΡ 

 

Α. ΕΛΧΑΓΩΓΘ  

 
Ψο παρόν Ψεφχοσ των Ψεχνικϊν Υροδιαγραφϊν Θ/Π εξαρτθμάτων, υλικϊν και 
εργαςιϊν αφορά ςτισ παρεμβάςεισ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ ςτο 1ο Γενικό Οφκειο 
Πεταμόρφωςθσ. Σι Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ καλφπτουν τα απαιτοφμενα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά του Θ/Π εξοπλιςμοφ και τον τρόπο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν 
ενεργειακισ αναβάκμιςθσ των Θ/Π εγκαταςτάςεων. 
 
Επιςθμαίνεται ότι οι ιςχφουςεσ Ελλθνικζσ Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ (ΕΨΕΥ) υπεριςχφουν 
των υλοπολοίπων Υροδιαγραφϊν ι Υροτφπων.  
 
Σι παρεμβάςεισ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ ςτισ Θ/Π εγκαταςτάςεισ του κτιρίου  
αφοροφν ςε αναβακμίςεισ – προςκικεσ των κάτωκι Χυςτθμάτων: 

 
 Χφςτθμα Κζρμανςθσ 
 Χφςτθμα Ξλιματιςμοφ 
 Χφςτθμα Ψεχνθτοφ Φωτιςμοφ 
 Φωτοβολταϊκό Χφςτθμα 

 
Ψα τεχνικά χαρακτθριςτικά του εξοπλιςμοφ και των εργαςιϊν αναφζρονται και ςτισ 
επιμζρουσ Πελζτεσ, αποτελοφν δε αναπόςπαςτο μζροσ των Υροδιαγραφϊν αυτϊν. 

 
Β.  ΥΦΣΨΩΥΑ ΞΑΛ ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΛ 

 
Για τθν καταςκευι του ζργου ζχουν γενικι εφαρμογι οι ακόλουκοι ρυκμίςεισ ςχετικά 
με τθν επιλογι κάκε φφςθσ υλικοφ, τθν επεξεργαςία του και τθν ενςωμάτωςι του ςτο 
ζργο. 

 
2.1   Θ επιλογι των κάκε φφςθσ υλικϊν ι επεξεργαςίασ τουσ και θ ενςωμάτωςι 

τουσ ςτο ζργο κα γίνεται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςε κάκε κεφάλαιο 
πρότυπα, κανονιςμοφσ και περιγραφζσ. 
 

2.2  Θ ιεράρχθςθ ιςχφοσ εφαρμογισ προτφπων ι τεχνικϊν προδιαγραφϊν είναι θ 
ακόλουκθ: 
 

 Σι ΕΨΕΥ (Ελλθνικζσ Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ) - Ψα Ελλθνικά Υρότυπα που 
είναι ςφμφωνα με τα διεκνι ISO. 

 Σι Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ για όςα από αυτά τα ςχετικά πρότυπα τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ζχουν καταςτεί υποχρεωτικά. 

 Ψα πρότυπα των λοιπϊν κρατϊν μελϊν τθσ Ε.Ε. ι τα ιςχφοντα διεκνι 
πρότυπα και ειδικότερα τα πρότυπα τθσ χϊρασ προζλευςθσ του υλικοφ 
για όςα από αυτά δεν υπάρχουν αντίςτοιχα Ευρωπαϊκά ι Ελλθνικά. 
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2.3  Τπου ςτο τεφχοσ αυτό γίνεται αναφορά ςε άρκρα των εγκεκριμζνων 

αναλφςεων ΑΨΣΕ, ΑΨΕΣ, κλπ. αυτζσ περιορίηονται ςτο Ψεχνικό μζροσ των 
αναφερομζνων άρκρων. 
 

2.4  Χε κάκε περίπτωςθ και προκειμζνου να εγκρικεί θ χριςθ ι θ εγκατάςταςθ 
υλικοφ, ςυςκευισ ι μθχανιματοσ ςτο ζργο και πριν τθν ενςωμάτωςι τουσ ςε 
αυτό, αυτοφςιο ι φςτερα από επεξεργαςία ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να 
υποβάλλει ςυγκεντρωτικά ι τμθματικά λίςτα των ωσ άνω υλικϊν, ςυςκευϊν ι 
μθχανθμάτων, ςτθν οποία να αναφζρονται τα πρότυπα ςφμφωνα με τα οποία 
αυτά καταςκευάηονται. 
Θ λίςτα κα ςυνοδεφεται από Ψεχνικά Ζντυπα και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία του 
καταςκευαςτι τουσ, κακϊσ και από κατάλλθλα πιςτοποιθτικά με τα οποία κα 
πιςτοποιείται από επίςθμο αναγνωριςμζνο εργαςτιριο ι οργανιςμό  
πιςτοποίθςθσ τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, το ςφμφωνο τθσ ποιότθτασ του 
ςυγκεκριμζνου υλικοφ με το αντίςτοιχο πρότυπο.  
 
Υιο αναλυτικά ιςχφουν ζναντι όλων και οι ακόλουκεσ προδιαγραφζσ: 

 Ρ.4412/2016 (ΦΕΞ Α 147/8.8.2016) Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ Ζργων, Υρομθκειϊν και 

Ωπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Σδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

 Σι ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ για τισ κατθγορίεσ των εργαςιϊν 

 Θ λοιπι ιςχφουςα εγχϊρια και κοινοτικι νομοκεςία που αφορά τον τομζα των 

κτιριακϊν ζργων εν γζνει ( Ευρωκϊδικεσ, Ξανονιςμόσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ 

Ξτιρίων (Ξ.Εν.Α.Ξ.), Σδθγία 2010/31/ΕΕ) 

 «Ενεργειακι Απόδοςθ Ξτιρίων – Εναρμόνιςθ με τθν Σδθγία 2010/31/ΕΕ» 

(Ρ.4122/2013-ΦΕΞ 42/Α/19-2-2013) 

 Σ Ρ.4342/2015 (ΦΕΞ 143/Α’/9-11-2015) «Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο 

τθσ Σδθγίασ 2027/12/ΕΕ) 

 Σ Ρζοσ Ξανονιςμόσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Ξτιρίων (ΞΕΡΑΞ) Ωπ. Απόφαςθ με 

Αρικμ. ΔΕΥΕΑ /οικ. 178581/ΦΕΞ 2367/Β’/12-7-2017 

 Ζγκριςθ και εφαρμογι των Ψεχνικϊν Σδθγιϊν ΨΕΕ για τθν Ενεργειακι 

Απόδοςθ Ξτιρίων Ωπ. Απόφαςθ με Αρικμ. ΔΕΥΕΑ /οικ. 182365/ΦΕΞ 

4003/Β’/17-11-2017 

 ISO 50001:2011 Υρότυπο για τα Χυςτιματα Ενεργειακισ Διαχείριςθσ 

 Σι Ψεχνικζσ Σδθγίεσ Ψ.Ε.Ε. (ΨΣΨΕΕ) που εγκρίκθκαν από το Ωπουργείο 

Υεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ με τθν Αρικ.Απόφαςθ και 

τίκενται ςε υποχρεωτικι εφαρμογι ωσ εξισ: 
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- Ψ.Σ.Ψ.Ε.Ε. 20701-1/2017: «Αναλυτικζσ Εκνικζσ Υροδιαγραφζσ παραμζτρων για 

τον υπολογιςμό τα ενεργειακισ απόδοςθσ κτθρίων και τθν ζκδοςθ 

πιςτοποιθτικοφ ενεργειακισ απόδοςθσ»  

- Ψ.Σ-Ψ.Ε.Ε. 20701-2/2017: «Κερμοφυςικζσ ιδιότθτεσ δομικϊν υλικϊν και 

ζλεγχοσ τα κερμομονωτικισ επάρκειασ των κτθρίων»  

- Ψ.Σ.Ψ.Ε.Ε. 20701-3/2010: «Ξλιματικά δεδομζνα ελλθνικϊν πόλεων»  

- Ψ.Σ.Ψ.Ε.Ε. 20701-4/2017 «Σδθγίεσ και ζντυπα ενεργειακϊν επικεωριςεων 

κτιρίων, λεβιτων και εγκαταςτάςεων κζρμανςθσ και εγκαταςτάςεων 

κλιματιςμοφ» 

 ΨΣΨΕΕ 20701-5/2017 «Χυμπαραγωγι Θλεκτριςμοφ, Κερμότθτασ και Ψφξθσ: 

Εγκαταςτάςεισ ςε Ξτιρια». 

 Εγκφκλιοσ Ω.ΥΕ.Ξ.Α. 1603/4-10-2010: Διευκρινίςεισ για τθν εφαρμογι του 

Ξανονιςμοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Ξτιρίων (ΞΕΡΑΞ) 

 Εγκφκλιοσ Ω.ΥΕ.Ξ.Α. 2279/22-12-2010: Δεφτερθ εγκφκλιοσ εφαρμογισ του 

Ξανονιςμοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Ξτιρίων (ΞΕΡΑΞ) 

 Ψο Υ.Δ. 100/2010 «Ενεργειακοί Επικεωρθτζσ Ξτιρίων, Οεβιτων και 

Εγκαταςτάςεων Κζρμανςθσ και Εγκαταςτάςεων Ξλιματιςμοφ». 

 Ψ.Σ.Ψ.Ε.Ε. 2421/86: ΠΕΦΣΧ 1: ΔΛΞΨΩΑ ΔΛΑΡΣΠΘΧ ΗΕΧΨΣΩ ΡΕΦΣΩ 

 Ψ.Σ.Ψ.Ε.Ε. 2421/86: ΠΕΦΣΧ 2: ΟΕΒΘΨΣΧΨΑΧΛΑ 

 Ψ.Σ.Ψ.Ε.Ε. 2423/86: ΞΟΛΠΑΨΛΧΠΣΧ 

 Ψ.Σ.Ψ.Ε.Ε. 2425/86: ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ ΦΣΦΨΛΩΡ ΞΟΛΠΑΨΛΧΠΣΩ 

 ASHRAE Handbooks Refrigeration, Fundamentals, HVAC Systems and 
Equipment, Application 

 ASHRAE STANDARD Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality. 

 Carrier Handbook of Air Conditioning System Design 

 ASHRAE GRP 158: Cooling and Heating load calculation manual. 

 DIN 18232 Parts 1, 2 and 3 Smoke and heat control installation. 

 SMACNA (Sheet metal and air conditioning contractors National Association) 

 Για όςα κζματα δεν αναφζρονται ςτα πιο πάνω χρθςιμοποιοφνται οι 
υποδείξεισ των Διεκνϊν Ξανονιςμϊν ASHRAE, DIN, VDI, NFPA, IEC, κ,λ.π. 

 ΕΟΣΨ HD 384: Απαιτιςεισ θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων 
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 ΕΟΣΨ ΕΡ 13201/2004 (Φωτιςμόσ αςτικοφ περιβάλλοντοσ) 

 ΕΟΣΨ HD 637 S1: Εγκαταςτάςεισ ιςχφοσ με ονομαςτικι τάςθ πάνω από 1kV 
εναλλαςςόμενου ρεφματοσ 

 ΕΟΣΨ ΕΡ 12464.01: Φωσ και φωτιςμόσ - Φωτιςμόσ χϊρων εργαςίασ - Πζροσ 1: 
Εςωτερικοί χϊροι εργαςίασ 

 ΕΟΣΨ ΕΡ 12464.02: Φωσ και φωτιςμόσ - Φωτιςμόσ χϊρων εργαςίασ - Πζροσ 2: 
Εξωτερικοί χϊροι εργαςίασ 

 Ξανονιςμοί ΔΕΘ ςχετικά με τουσ καταναλωτζσ μζςθσ και χαμθλισ τάςθσ 

 Αμερικάνικοσ κανονιςμόσ NFPA 70: National Electrical Code 

 Για όςα κζματα δεν αναφζρονται ςτα πιο πάνω κα χρθςιμοποιθκοφν 
υποδείξεισ των Διεκνϊν Ξανονιςμϊν DIN, VDE, IEC, κ.λ.π. 

 ΕΟΣΨ ΨΥ 1501-04-09-02-00: Εγκατάςταςθ Χαλφβδινων Οεβιτων 

 ΕΟΣΨ ΨΥ 1501-04-20-02-01: Αγωγοί - καλϊδια διανομισ ενζργειασ 

 ΕΟΣΨ ΨΥ 1501-04-20-01-06: Υλαςτικά κανάλια καλωδίων 

 ΕΟΣΨ ΨΥ 1501-04-20-01-01: Χαλφβδινεσ ςωλθνϊςεισ θλεκτρικϊν 
εγκαταςτάςεων 

 ΕΟΣΨ ΨΥ 1501-04-20-01-02: Υλαςτικζσ ςωλθνϊςεισ θλεκτρικϊν 
εγκαταςτάςεων 
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Γ. ΚΕΦΠΑΡΧΘ- ΞΟΛΠΑΨΛΧΠΣΧ  

Γ1. ΔΛΞΨΩΑ ΧΩΟΘΡΩΧΕΩΡ 

1. ΔΛΞΨΩΑ ΧΩΟΘΡΩΧΕΩΡ ΚΕΦΠΣΩ ΞΑΛ ΨΩΧΦΣΩ ΡΕΦΣΩ 

1.1 Γενικά 

Ψα δίκτυα ςωλθνϊςεων κερμοφ και ψυxροφ νεροφ κα καταςκευαςκοφν για μεν τισ 
μζxρι 2 " διαμζτρουσ απο μαφρουσ ςιδθροςωλινεσ "υπερβαρζοσ" τφπου  (πράςινοσ 
δακτφλιοσ) κατα DΛΡ 2440/61, για δε τισ μεγαλφτερεσ διαμζτρουσ απο 
xαλυβδοςωλινεσ xωρίσ ραφι κατα DΛΡ 2448. 
Θ καταςκευι των δικτφων ςωλθνϊςεων κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα 
ςτισ πιο κάτω παραγράφουσ : 
 
Θ διαδρομι των ςωλθνϊςεων πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να αφινεται ζνα 
περικϊριο τουλάxιςτον 50 mm μεταξφ άλλων επιφανειϊν και του δικτφου 
ςωλθνϊςεων (ι τθσ μόνωςθσ) και όxι μικρότερο από 80 mm από τα δάπεδα, εκτόσ αν 
δείxνεται διαφορετικά ςτα ςxζδια. 
 
Σι ςωλθνϊςεισ κατά τθ διαδρομι τουσ κατά μικοσ υποςτυλωμάτων ι τοίxων πρζπει 
να οδεφουν παράλλθλα και όςο το δυνατόν πλθςιζςτερα προσ τθν τελειωμζνθ 
επιφάνεια. 
 
Χυνδζςεισ δεν πρζπει να γίνονται ςτα ςθμεία διζλευςθσ των ςωλινων από τοίxουσ, 
δάπεδα ι οροφζσ. 
 

Σλεσ οι ςωλθνϊςεισ, τα εξαρτιματα, κλπ. κα πρζπει να είναι απαλλαγμζνσ από 
διαβρωςθ, ςκουριά ι αποφράξεισ. 
 
Ξατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ, όλα τα ελεφκερα άκρα των ςωλθνϊςεων κα πρζπει 
να κλείνονται, ϊςτε να αποφευxκεί θ είςοδοσ ςκόνθσ ι ακακαρςιϊν ς'αυτζσ. Ψα 
ελεφκερα άκρα πρζπει να κλείνονται αποτελεςματικά με μεταλλικεσ τάπεσ, πϊματα ι 
τυφλζσ φλάντηεσ, εκτόσ από το διάςτθμα κατά το οποίο γίνεται εργαςία ς'αυτζσ. Δεν 
επιτρζπεται θ xριςθ ξφλινων πωμάτων, παςςάλων ι ςτουπιϊν. 
 
Σι ςωλθνϊςεισ πρζπει να διατάςςονται ςτα shafts και ςτισ ψευδοροφζσ κατά τρόπο 
που να επιτρζπει άνετθ πρόςβαςθ ςε οποιοδιποτε ςωλινα, για ςυντιρθςθ ι 
αντικατάςταςθ, xωρίσ παρενόxλθςθ των αλλων ςωλινων. 
 
Σπου είναι αναγκαίο, οι ςωλθνϊςεισ κα ζxουν τθν αναγκαία κλίςθ, ϊςτε να 
διευκολφνεται θ αποςτράγγιςθ και ο αεριςμόσ τουσ. Υροβλζπονται επίςθσ αυτόματεσ 
βαλβίδεσ εξαεριςμοφ ςε όλα τα υψθλά ςθμεία των ςωλθνϊςεων και βαλβίδεσ 
αποςτράγγιςθσ για τθν πλιρθ αποςτράγγιςθ κάκε τμιματοσ ςωλινωςθσ μεταξφ 
βαλβίδων διακοπισ. 
 
Σι κλίςεισ του οριηόντιου δικτφου (κλειςτϊν δικτφων όπωσ ψφξθσ-κζρμανςθσ) 
κακορίηονται ςε 0,5% περίπου. Αυτζσ δεν είναι αναγκαίο να ανζρxονται ι να 
κατζρxονται ςυνεxϊσ, αλλά εκλζγονται εναλλάξ ανερxόμενεσ ι κατερxόμενεσ με 
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μοναδικι ροςπάκεια θ ςυμβολι μιασ ανόδου και μιασ κακόδου να γίνεται κοντά ςτθ 
βάςθ μιασ ςτιλθσ ι κερμαντικοφ ςϊματοσ για διαφυγι των φυςςαλίδων αζρα. 
 
Βαλβίδεσ ι ενϊςεισ δεν πρζπει να τοποκετθκοφν ςε ςθμεία μθ προςιτά μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ. 
 
Ενϊςεισ ι φλάντηεσ προβλζπονται ςε κάκε πλευρά κάκε μονάδασ του εξοπλιςμοφ ι 
ςε άλλεσ κζςεισ όπου αποςυναρμολόγθςθ του εξοπλιςμοφ ι ειδικϊν ςυςκευϊν 
μπορεί να απαιτθκεί. 
 
Φακόρ ι φλαντηωτοί ςφνδεςμοι ανάλογα με τθν διατομι των ςωλθνϊςεων κα 
εγκαταςτακοφν κατά διαςτιματα όxι μεγαλφτερα από 40 m που κα επιτρζπουν τθν 
αποςυναρμολόγθςθ ι αντικατάςταςθ τμθμάτων ςωλθνϊςεων. 
 
Υροβλζπονται  βαλβίδεσ ςε όλεσ τισ γραμμζσ διακλαδϊςεων από ςυλλζκτεσ και ςε 
κάκε κφρια γραμμι διακλάδωςθσ όπου απαιτείται θ τμθματοποίθςθ του ςυςτιματοσ. 
 
1.2 Χυνδζςεισ 

Σι ςυνδζςεισ των τεμαχίων των ςωλινων για προζκταςθ ι διακλάδωςθ προσ 
διαμόρφωςθ των δικτφων κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τα πιο κάτω αναφερόμενα. 
Υροκειμζνου για μαφρουσ ςιδθροςωλινεσ, μζχρι 2”, αποκλειςτικά και μόνο με 
εξαρτιματα και ειδικά τεμάχια ΦΡ 25 από μαλακτό χυτοςίδθρο (μαγιάμπλ) κατά 
BS143/ISO49 με ενιςχυμζνα χείλθ ςτθν περιοχι τθσ εςωτερικισ κοχλίωςθσ 
(κορδονάτα) και με ςπείρωμα κωνικό κατά BS21/ISO7. 
Υροκειμζνου για μαφρουσ ςιδθροςωλινεσ άνω των 2” και χαλυβδοςωλινεσ χωρίσ 
ραφι που ςυνδζονται με όμοιο ι με μαφρο ςιδθροςωλινα, κατά κανόνα με 
ςυγκόλλθςθ (θλεκτροκόλλθςθ) και ςτισ κζςεισ όπου απαιτείται θ δυνατότθτα 
αποςυναρμολόγθςθσ, με ηεφγοσ φλαντηϊν PN 16 κατά BS4504. Σι κζςεισ κα 
κακορίηονται από τον Ανάδοχο και κα εγκρίνονται από τθν επίβλεψθ. 
Εξαρτιματα ταυ κα xρθςιμοποιθκοφν γενικά ςτισ διακλαδϊςεισ. Εν τοφτοισ, κα 
επιτρζπονται απ'ευκείασ ςυγκολλιςεισ ςωλινων διακλαδϊςεων προσ τισ κφριεσ 
ςωλθνϊςεισ όπου οι διακλαδϊςεισ ζxουν διατομζσ διαφζρουςεσ τουλάxιςτον κατά 2 
τάξεισ μεγζκουσ από τισ κφριεσ γραμμζσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι, θ διακλάδωςθ κα 
ενϊνεται με καμπφλθ μεγάλθσ ακτίνασ ϊςτε να ςxθματίηει εφκολθ είςοδο για τα 
υγρα. 
 
Χωλθνϊςεισ διαφορετικϊν διαμζτρων κα ενϊνονται με ομοκεντρικά ςυςτολικά 
εξαρτιματα. 
 
Σι ςυνδζςεισ πρζπει να είναι κωνικοφ τφπου. 
 
Πονωτικοί (ςτεγανωτικοί) δακτφλιοι δεν είναι αποδεκτοί ςε κανζνα τμιμα του ζργου. 
Αλλαγζσ διεφκυνςθσ κα γίνονται με εξαρτιματα, εκτόσ από καμπφλωςθ 
(κουρμπάριςμα) που κα επιτρζπεται για ςωλινεσ xωρίσ ραφι διαμζτρου 4" ι 
μικρότερεσ, με τθν προχπόκεςθ ότι xρθςιμοποιείται κουρμπαδόροσ ςωλθνϊςεων και 
ςxθματίηονται μεγάλου τόξου καμπφλεσ. Θ ακτίνα καμπυλότθτασ μετροφμενθ ςτον 
άξονα του ςωλινα δεν κα είναι μικρότερθ από το εξαπλάςιο τθσ διαμζτρου του 
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ςωλινα. Δεν κα γίνουν αποδεκτζσ ςτρεβλϊςεισ ςτισ καμπζσ των ςωλινων, 
τςακίςματα ι άλλεσ κακοτεxνίεσ. 
 

Σι καμπφλεσ 90 κα ζxουν μεγάλθ ακτίνα. 
 
Σλα τα ρακόρ κα είναι υπερβαρζοσ τφπου. 
 
Φλάντηεσ ολίςκθςθσ ι ςυγκολλθμζνου λαιμοφ μποροφν να xρθςιμοποιθκοφν. 
Ψα υλικά ςτεγανότθτασ (παρεμβφςματα) ςτισ κοχλιϊςεισ και φλάντηεσ πρζπει να 
εμφανίηουν επαρκι αντοχι ςτο νερό, κερμοκραςίασ μεταξφ +1οC και τουλάχιςτον 
+95

ο
C και να μθν υπόκεινται ςε οποιαδιποτε αλλοίωςθ, φκορά ι διάλυςθ μζςα ςτο 

νερό κατά τθν λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. 
Ψα χείλθ των τεμαχίων ςωλθνϊςεων ςτο ςθμείο ςφνδεςθσ κα λειαίνονται με 
επιμζλεια, για να μθν εμφανίηουν εςωτερικά προεξοχζσ ι ανωμαλίεσ που 
δυςχεραίνουν τθ ροι του νεροφ. 
 
1.3 Χφνδεςμοι ςωλθνωςεων δικτφων κλιματιςμοφ - κζρμανςθσ 

Παφροι ςιδθροςωλινεσ μζxρι 2" κα ςυνδεκοφν με κοxλιωτά εξαρτιματα. Σι 
κοxλιωτοί ςφνδεςμοι κα είναι ςφμφωνοι με τουσ Γερμανικοφσ κανονιςμοφσ ι τουσ 
ιςοδφναμουσ κανονιςμοφσ ISO, καταςκευαςμζνοι με ςτεγανωτικι ταινία ςπειρϊματοσ 
ι λευκι ςυνδετικι ενωτικι ουςία. 
 
Χυνδετικι ουςία κα xρθςιμοποιθκεί μόνο ςτα αρςενικά ςπειρϊματα και πρζπει να 
λθφκεί πρόνοια για αποφυγι ειςxϊρθςθσ τθσ ουςίασ ςτισ ςωλθνϊςεισ ι ςτα 
εξαρτιματα. 
 
Παφροι xαλυβδοςωλινεσ διαμζτρου 2 1/2" ι μεγαλφτερεσ κα ςυνδεκοφν με 
φλάντηεσ. 
Σπου οι φλάντηεσ ςφνδεςθσ ενϊνονται με φλάντηεσ με επίπεδθ μετωπικι επιφάνεια, 
οι ςυνδζουςεσ αυτζσ φλάντηεσ κα ζxουν επίςθσ επίπεδθ μετωπικι επιφάνεια. 
 
Χε φλαντηωτζσ ςυνδζςεισ επίπεδθσ μετωπικισ επιφάνειασ κα xρθςιμοποιθκεί 
παρζμβυςμα με πλιρθ μετωπικι επιφάνεια. 
 
Σι φλαντηωτοί ςφνδεςμοι κα βιδωκοφν xρθςιμοποιϊντασ αυλακωμζνο ορείxαλκο ι 
ςυνδετικοφσ δακτφλιουσ αμιάντου, ανάλογα με τθ λειτουργία τουσ και εξαγωγικοφσ 
xαλφβδινουσ κοxλίεσ και περικόxλια, όπωσ ορίηουν οι Γερμανικοί κανονιςμοί, 
xρθςιμοποιϊντασ δφο επίπεδεσ ροδζλλεσ ανά κοxλία. 
 
1.4 Χυγκολλιςεισ 

Σλεσ οι ςυγκολλιςεισ κα γίνουν από επαγγελματίεσ ςυγκολλθτζσ. Σι ςυγκολλθτζσ κα 
ζxουν κατάλλθλο Υιςτοποιθτικό από αρμόδια υπθρεςία και κα δοκιμαςκοφν 
ςφμφωνα με το DIN 8560 ι άλλθ γνωςτι διαδικαςία. 
Σλεσ οι ςυγκολλιςεισ οξυγόνου - αςετυλίνθσ, θλεκτρικοφ τόξου και αερίου κα γίνουν 
ςφμφωνα με τουσ Γερμανικοφσ κανονιςμοφσ DIN ι τουσ Ελλθνικοφσ. 
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Σ εργολάβοσ κα κάνει ελζγxουσ ακτίνων Χ ςτισ ςυγκολλιςεισ ςε όςα ςθμεία του 
υποδείξει θ επίβλεψθ. 
Σλεσ οι επιφάνειεσ προσ ςυγκόλλθςθ κα προετοιμάηονται με ζνα εγκεκριμζνο τρόπο, 
κατάλλθλα κομμζνεσ και κακαριςμζνεσ. 
 
1.5 Αλλαγι διεφκυνςθσ 

Σι καμπυλϊςεισ των ςωλινων, για διαμόρφωςθ τθσ απαιτοφμενθσ αξονικισ πορείασ 
του δικτφου, κα εκτελοφνται με τρόπο που δεν κα παραβλάπτει τθν αντοxι τουσ, οφτε 
κα αλλοιϊνει αιςκθτά το κυκλικό ςxιμα τθσ διατομισ τουσ.  
 
Σι καμπυλϊςεισ κα ςxθματίηονται, ι με xρθςιμοποίθςθ ειδικϊν τεμαxίων (καμπυλϊν) 
κοxλιωτϊν (για τισ μζxρι 2" διαμζτρουσ) ι ςυγκολλθτϊν (για τισ πάνω απο 2" 
διαμζτρουσ), μεγάλθσ ακτίνασ καμπυλότθτασ κατα κανόνα, ι με κάμψθ των ςωλινων 
με ειδικό εργαλείο (κουρμπαδόρο) που επιτρζπεται για ςωλινεσ χωρίσ ραφι 
διαμζτρου 4" ι μικρότερεσ . 
 
Ξακορίηεται ότι ςωλινεσ που κάμπτονται με τρόπο που δεν ςυμφωνεί με τα πιο πάνω 
(π.x. κζρμανςθ με οξυγόνο και κάμψθ με το xζρι με τθ βοικεια μζγγενθσ) ι 
εμφανίηουν μετα τθν κάμψθ αλλοίωςθ τθσ κυκλικισ διατομισ τουσ, κα απορρίπτονται 
αμζςωσ απο τθν Επίβλεψθ και ο Ανάδοxοσ υποxρεοφται ςτθν άμεςθ αποξιλωςθ και 
απομάκρυνςθ απο το εργοτάξιο xωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ.Χριςθ εξαρτθμάτων 
μικρισ ακτίνασ καμπυλότθτασ (γωνίεσ) μπορεί να επιτραπεί απο τθν επίβλεψθ μόνο 
εαν το επιβάλλουν αναπόφευκτα καταςκευαςτικά εμπόδια. 
 
1.6 Υαραλαβι ςυςτολοδιαςτολϊν 

Υροκειμζνου για ςωλινεσ μεγάλου μικουσ, ςτουσ οποίουσ ςτθν ζναρξθ και ςτο 
ςταμάτθμα τθσ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ κα μποροφςαν να εμφανιςκοφν 
ςθμαντικζσ αυξομειϊςεισ του μικουσ των ςωλθνϊςεων απο ςυςτολοδιαςτολζσ, 
πρζπει κατα τθ διαμόρφωςθ των δικτφων να προβλεφκοφν διατάξεισ παραλαβισ των 
ςυςτολοδιαςτολϊν με τρόπο που να αποκλείουν τθν εμφάνιςθ επικίνδυνων τάςεων 
ςτουσ ςωλινεσ.  
 
Ψζτοιεσ διατάξεισ μποροφν να xρθςιμοποιθκοφν είτε με διαμόρφωςθ του άξονα ςε 
"Ωμζγα", που τα ςκζλθ του να ζxουν αρκετό μικοσ για τθν παραλαβι των 
μετακινιςεων, είτε ςε μικρότερεσ διαμζτρουσ,με μετατόπιςθ του άξονα των 
ςωλθνϊςεων με κάμψθ, είτε τζλοσ με ειδικά εξαρτιματα παραλαβισ των 
ςυςτολοδιαςτολϊν, (διαςτολικά ςωλθνϊςεων, όπωσ αναφζρεται πιο κάτω). Διατάξεισ 
"Ωμζγα" και μετατοπίςεισ με κάμψθ του άξονα των ςωλινων κα διαμορφωκοφν ςε 
όςα ςθμεία το επιτρζπει θ γεωμετρία του xϊρου. 
 
Χε όλεσ τισ περιπτϊςεισ πρζπει να γίνει κατάλλθλθ αγκφρωςθ των ςωλθνϊςεων ςε 
οριςμζνα ςθμεία, ϊςτε οι μετατοπίςεισ να παραλαμβάνονται ςτισ επικυμθτζσ κζςεισ.  
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1.7 Υεριλαίμια (χιτϊνια) Χωλθνϊςεων 

Χτισ διελεφςεισ ςωλινων απο τοίxουσ ι δάπεδα, αυτζσ κα καλφπτονται απο ςωλινα 
μεγαλφτερθσ διαμζτρου ("περιλαίμια") για τθν αποφυγι ςυγκόλλθςθσ με τα 
οικοδομικά υλικά. 
Ψα περιλαίμια κα είναι απο γαλβανιςμζνο ςιδθροςωλινα ι ςωλινα PVC εςωτερικισ 
διαμζτρου τόςθσ ϊςτε να είναι δυνατι θ ευxερισ διζλευςθ των ςωλθνϊςεων και 
μικουσ τόςου ϊςτε να προεξζxει απο κάκε μεριά του τοίxου ι τθσ πλάκασ του 
δαπζδου κατα 25 mm . 
Ξατα τθν εγκατάςταςθ των ςωλινων, το κενό μεταξφ ςωλινα και περιλαίμιου κα 
γεμίηεται με μαςτίxα ςιλικόνθσ, για επίτευξθ τζλειασ  ςτεγανότθτασ. 
Σπου οι ςωλθνϊςεισ διζρxονται από υγρζσ περιοxζσ, τα xιτϊνια κα εφοδιάηονται με 
ςτεγανζσ φλάντηεσ (ςταμάτθμα νεροφ). 
Ψα xιτϊνια δαπζδου κα τοποκετοφνται πριν από το ρίξιμο τθσ πλάκασ και κα 
εκτείνονται 25 mm   πάνω από το δάπεδο για να εμποδίςουν το νερό από πλφςιμο και 
ςφουγγάριςμα να ςτάξει ςτθν οροφι του κάτω ορόφου.  
Ψα xιτϊνια για γυμνοφσ (αμόνωτουσ) ςωλινεσ κα είναι μεγαλφτερα κατά 2 μεγζκθ 
από τουσ διερxόμενουσ ςωλινεσ. 
Ψα xιτϊνια για μονωμζνουσ ςωλινεσ κα είναι αρκετά μεγάλα για να καλφψουν το 
πλιρεσ πάxοσ του καλφμματοσ του ςωλινα με περικϊριο για διαςτολι και ςυςτολι. 
Ψα xιτϊνια δεν κα xρθςιμοποιθκοφν ςαν ςτθρίγματα και ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ οι 
ςωλινεσ κα είναι ανεξάρτθτεσ από τα xιτϊνια. 
Χτθν καταςκευι των αρμϊν διαςτολισ των κτιρίων, κάκε τοίxοσ κα περιλαμβάνει 
ξεxωριςτό xιτϊνιο ςωλινα. 
 
1.8 Χτιριξθ των ςωλθνϊςεων  

Σι κατακόρυφεσ ςωλθνϊςεισ κα ςτθρίηονται με ειδικά ςτθρίγματα που αγκυρϊνονται 
ςε ςτακερά οικοδομικά ςτοιxεία. Ψα ςτθρίγματα αυτά κα επιτρζπουν τθν ελεφκερθ 
κατα μικοσ ςυςτολοδιαςτολι των ςωλινων, εκτόσ απο περιπτϊςεισ αγκφρωςθσ.  
Σι οριηόντιεσ ςωλθνϊςεισ κα ςτθρίηονται ωσ εξισ : 
Σι ςωλθνϊςεισ που οδεφουν μεμονωμζνα,με ςτθρίγματα που ςτερεϊνονται ςτακερά 
ςτουσ ςωλινεσ και αναρτϊνται απο τθν οροφι με μακρφ αρκρωτό ςτζλεχοσ. Σι 
ςωλθνϊςεισ ίδιασ διαδρομισ που οδεφουν παράλλθλα, πάνω ςε ςιδθροκαταςκευι 
(εγκάρςια ςιδθρογωνιά που αναρτάται με ράβδουσ απο τθν οροφι με μακριά 
αρκρωτά ςτελζxθ) και πάνω ςτθ ςιδθρογωνιά ςτερεϊνονται μία-μία με ςτθρίγματα 
μορφισ Ωμζγα, που αποκλείουν τθν εγκάρςια μετακίνθςθ αλλα επιτρζπουν τθν 
αξονικι. 
Για τισ οριηόντιεσ ι κατακόρυφεσ ςωλθνϊςεισ μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν 
τυποποιθμζνα διαιροφμενα ςτθρίγματα (ενδ. τφπου MUPRO) και τυποποιθμζνα profil 
( ενδ. τφπου MUPRO) για τισ ομαδικζσ διελεφςεισ. 
 
1.9    Απόςταςθ ςτθριγμάτων 

Σ πιο κάτω πίνακασ κα εφαρμόηεται ςε περίπτωςθ διαδρομϊν ςωλινων ςε ευκεία και 
όxι ςε ςθμεία όπου θ xρθςιμοποίθςθ βαννϊν, φλαντηϊν, κλπ., δθμιουργεί 
ςυγκεντρωμζνα φορτία, οπου κα τοποκετοφνται ςτθρίγματα και απο τισ δφο πλευρζσ 
κατάλλθλου μεγζκουσ ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτο πρόςκετο τοπικό βάροσ των 
υλικϊν. 
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ΠΕΓΛΧΨΘ ΑΥΣΧΨΑΧΘ ΧΨΘΦΛΓΠΑΨΩΡ (ςε μζτρα) 

 
ΣΡΣΠΑΧΨΛΞΘ 

ΔΛΑΠΕΨΦΣΧ 

 
ΧΑΟΩΒΔΣΧΩΟΘΡΕΧ 

 
(χλςτ.) 

 
ΣΦΛΗΣΡΨΛΣΧ  ΑΠΣΡΩΨΣΧ 

ΣΦΛΗΣΡΨΛΣΧ  
ΠΣΡΩΠΕΡΣΧ 

ΞΑΨΑΞΣΦΩΦΣΧ 
 

 
10 
15 
20 
25 
32 
40 
50 
65 
80 

100 
125 
150 
200 
250 
300 

 
1,8 
1,8 
2,4 
2,4 
2,7 
3,0 
3,0 
3,6 
3,6 
3,9 
4,2 
4,2 
4,5 
5,1 
5,9 

 
1,7 
2,0 
2,4 
2,4 
2,7 
2,7 
2,9 
3,2 
3,2 
3,6 
3,9 
4,2 
4,2 
4,5 
5,0 

 
2,2 
2,2 
3,0 
3,0 
3,3 
3,7 
3,7 
4,5 
4,8 
4,8 
5,2 
5,2 
5,6 
6,3 
7,3 

      
 
 

ΠΕΓΕΚΘ ΧΛΔΘΦΩΡ ΨΑΛΡΛΩΡ ΞΑΛ ΦΑΒΔΩΡ 
 

    ΣΡΣΠΑΧΨΛΞΘ ΔΛΑΠΕΨΦΣΧ  
(mm) 

ΕΥΛΥΕΔΕΧ  ΧΛΔΘΦΕΧ ΨΑΛΡΛΕΧ 
(mm) 

   ΠΕΓΕΚΣΧ ΦΑΒΔΣΩ 
(mm) 

 
10 
15 
20 
25 
32 
40 
50 
65 
80 

100 
125 
150 

 
25x3 
25x3 
25x3 
25x3 
40x5 
40x5 
40x5 
50x6 
50x6 
50x6 
50x6 
50x6 

 

 
6 
6 
6 
6 
6 

10 
10 
12 
12 
12 
15 
15 

 
Υροκειμζνου για ςωλθνϊςεισ που κα μονωκοφν, ςτισ κζςεισ των ςτθριγμάτων και 
γφρω απο τον ςωλινα κα τοποκετείται κομμάτι απο προκαταςκευαςμζνο κογxφλι 
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από μονωτικό υλικό πάxουσ 25 mm και μικουσ 10 cm, μζςω του οποίου κα 
ςτερεϊνεται ο ςωλινασ ςε κάκε κζςθ ςτιριξθσ. 
Για ευxερζςτερθ ανάγνωςθ των ςxεδίων, δίνεται ο παρακάτω πίνακασ αντιςτοιxίασ 
ονομαςτικϊν διαμζτρων xαλυβδοςωλινων xωρίσ ραφι ςε xιλιοςτόμετρα και 
ίντςεσ. 

 

ΣΡΣΠΑΧΨΛΞΘ ΔΛΑΠΕΨΦΣΧ 
Χιλιοςτόμετρα 

ΣΡΣΠΑΧΨΛΞΘ ΔΛΑΠΕΨΦΣΧ 
Λντςεσ 

NW 65 
NW 80 

NW 100 
NW 125 
NW 150 
NW 200 
NW 250 
NW 300 

2 1/2" 
3" 
4" 
5" 
6" 
8" 

10" 
12" 

 
1.10    Υάχθ ςωλθνϊςεων  

 

ΣΡΣΠΑΧΨΛΞΘ ΔΛΑΠΕΨΦΣΧ 
 

ΥΑΧΣΧ ΨΣΛΧΩΠΑΨΣΧ  
(mm) 

½ 2,65 

¾ 2,65 

1 3.25 

1 ¼ 3.25 

1 ½ 3,25 

2 3,65 

65 3,6 

80 3,6 

100 4,0 

125 5,0 

150 5,0 

200 6,3 

250 7,1 

300 8,0 

350 8,8 

400 11 

450 12,5 

500 12,5 

 
1.11    Ξλίςεισ των ςωλθνϊςεων 

 
'Σλεσ οι ςωλθνϊςεισ νεροφ που απαιτείται να εξαερωκοφν κα ζχουν κλίςεισ προσ 
υψθλά ςθμεία και ςε κάκε τζτοιο ςθμείο ο εργολάβοσ κα προμθκεφςει και κα 
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προςαρμόςει αυτόματα εξαεριςτικά. Χε χαμθλά ςθμεία κα εγκαταςτακοφν κρουνοί 
εκκζνωςθσ. 
 
1.12 Εκκζνωςθ και αποςτράγγιςθ 

 
'Σλα τα δοχεία γενικά κα εφοδιαςκοφν ςτα χαμθλότερα ςθμεία με κρουνοφσ που 
λειτουργοφν με κλειδί και που ζχουν ρακόρ εφκαμπτου ςωλινα. 
Εκτόσ απο όπου αναφζρεται παραπάνω, κρουνοί μεγζκουσ 15 mm  που λειτουργοφν 
με αςφαλιςτικό και με ρακόρ εφκαμπτου ςωλινα, κα προςαρμοςκοφν ςτα χαμθλά 
ςθμεία του ψυχροφ νεροφ και του κερμοφ νεροφ για να εξαςφαλιςκεί πλιρθσ 
αποςτράγγιςθ. 
 
2. ΓΑΟΒΑΡΛΧΠΕΡΣΛ ΧΛΔΘΦΣΧΩΟΘΡΕΧ 

2.1 Δίκτυα ςωλθνϊςεων 

 

 Ψο δίκτυο  από γαλβανιςμζνο ςιδθροςωλινα κα καταςκευαςτεί ςφμφωνα με το 
DΛΡ 1988 με γαλβανιςμζνουσ ςιδθροςωλινεσ βαρζοσ τφπου κατά DΛΡ 2440 
(πράςινθ ετικζττα), για πίεςθ λειτουργίασ 10 atm . Ψα ειδικά τεμάxια κα είναι 10 
atm  τουλάxιςτον, γαλβανιςμζνα, εκ μαλακτοφ ςιδιρου με ενιςxυμζνα xείλθ 
(κορδονάτα) κατά DΛΡ 2950. Ψο πάχοσ και οι διατομζσ των ςωλθνϊςεων 
φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

ΠΕΓΕΚΘ ΓΑΟΒΑΡΛΧΠΕΡΩΡ ΧΛΔΘΦΣΧΩΟΘΡΩΡ ΞΑΛ ΥΑΧΘ 
(mm) DIN 2440 

DN Εξ. Διαμ. (mm) Υάχοσ (mm) 

15 (½”) 21.3 2.65 

20 (¾”) 26.9 2.95 

25 (1”) 33.7 3.25 

32 (1 ¼”) 42.4 3.25 

40 (1 ½”) 48.3 3.25 

50 (2”) 60.3 3.65 

65 (2 ½”) 76.1 3.65 

75 (3”) 88.9 4.05 

100 (4”) 114.3 4.5 

125 (5”) 139.7 4 

150 (6”) 168.3 4.5 

200 (8”) 219 6.3 

 
Tα υλικά ςτεγανότθτασ γαλβανιςμζνων ςιδθροςωλινων που κα xρθςιμοποιθκοφν, κα 
ζxουν απαιτοφμενθ αντοxι ςτισ φυςικζσ και xθμικζσ ιδιότθτεσ του ρευςτοφ που 
διζρxεται από αυτοφσ και ςτισ αντίςτοιxεσ ςυνκικεσ και κερμοκραςία αυτοφ. 
Σλεσ οι ενϊςεισ και ςυνδζςεισ ςωλινων πρζπει να είναι υδατοςτεγείσ και 
αεροςτεγείσ. 
 

20PROC007598826 2020-11-05



Έργο : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίοσ 1
οσ

 Γενικού Λσκείοσ Μεταμόρυωσης 

 

 

ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ  Θ/Π  ΕΑΦΨΘΠΑΨΩΡ, ΩΟΛΞΩΡ ΞΑΛ ΕΦΓΑΧΛΩΡ                                                                                 18 

Σι  ενϊςεισ γαλβανιςμζνων ςιδθροςωλινων μεταξφ τουσ ι με ειδικά τεμάxια κα είναι 
κοxλιωτζσ. Απαγορεφεται θ ςυγκόλλθςθ. Ειδικϊτερα για ςωλθνεσ μζχρι 4” οι 
ςυνδζςεισ κα γίνεται με μοφφα ενϊ για μεγαλφτερεσ διατομζσ οι ςυνδζςεισ κα 
γίνονται με φλάντηεσ. Πετα τθν κοπι τεμαxίου γαλβανιςμζνου ςιδθροςωλινα ςτο 
απαιτοφμενο μικοσ, τα άκρα του κα κακαρίηονται και κα λειαίνονται για να 
ετοιμαςτοφν για ελικοτομι. 
 
Ψο μικοσ τθσ ελικοτομισ κα πρζπει να είναι μεγαλφτερο απο το μιςό του περικόxλιου. 
 
Για επίτευξθ πλιρουσ ςτεγανότθτασ ςτθν αρςενικι βόλτα, κα εναποτίκεται ςτρϊςθ 
κόλλασ γραφίτθ ι άλλου ιςοδφναμου υλικοφ, κατάλλθλθ για τθ κερμοκραςία ςτθν 
οποία εργάηεται ο ςωλινασ. 
 
Χτισ ενϊςεισ των ςωλινων με ελικοτομι κα παρεμβάλλεται αδρανζσ ςτεγανοποιθτικό 
υλικό, όπωσ κάνναβισ, επιxριςμζνθ με μίνιο. 
 
Πετα τθν πλιρθ κοxλίωςθ του περικόxλιου (μοφφασ), δεν κα υπολείπονται ελεφκερα 
περιςςότερα απο τρία βιματα εκατζρωκεν αυτοφ. 
Δεν επιτρζπεται θ ςτεγανοποίθςθ των ενϊςεων με καλαφάτιςμα, κροφςθ ι άλλεσ 
βίαιεσ ενζργειεσ. 
 
Ενϊςεισ με ρακόρ ι φλάντηεσ πρζπει να προβλζπονται ςε ςωλινεσ οι οποίοι είναι 
ενδεxόμενο να xρειαςτεί να αποςυνδζονται. Κα πρζπει ανά 40 τουλάχιςτον μζτρα 
να υπάρχει θ δυνατότθτα αποςφνδεςθσ του δικτφου.  
Σι καμπυλϊςεισ των ςωλινων κα διαμορφϊνονται με παρόμοια ειδικά 
εξαρτιματα επίςθσ γαλβανιςμζνα για οποιαδιποτε διάμετρο. 
 
Για καμπφλεσ 90° και για γωνίεσ, κα xρθςιμοποιθκοφν απαραίτθτα, ειδικά τεμάxια 
ςxθματιςμοφ.Ξάμψεισ ςωλινων "εν κερμϊ" απαγορεφονται. 
 
Ουόμενοι ςφνδεςμοι κα παρεμβάλλονται επίςθσ  : 
 

 Χτισ ςυνδζςεισ των ςωλθνϊςεων με μθxανιματα ι ςυςκευζσ για τθν 
δυνατότθτα ευxεροφσ αποςφνδεςθσ τοφτων xωρίσ ιδιαίτερθ επζμβαςθ ςτο 
δίκτυο. 

 Χτθν μια πλευρά κάκε δικλείδασ, αφόςον αυτι ςυνδζεται με κοxλίωςθ ςτισ 
ςωλθνϊςεισ. 

 
 

2.2 Χτιριξθ ςωλθνϊςεων 

 

 Σι ςωλθνϊςεισ κατακόρυφεσ και οριηόντιεσ κα ςτερεϊνονται επι τθσ 
οικοδομικισ καταςκευισ. 

 

 Για τθν αποφυγι δθμιουργίασ βζλουσ κάμψθσ ςτισ οριηόντιεσ ςωλινεσ αλλά και 
για τθν ςτιριξθ των κατακόρυφων ιςxφουν τα ακόλουκα : 
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ονομαςτικι Πζγιςτο διάςτθμα μεταξφ ςτθριγμάτων (μζτρα) 

διάμετροσ γαλβανιςμζνοσ ςιδθροςωλινασ 

mm in οριηόντια αμόνωτθ οριηόντια 
μονωμζνθ 

κατακόρυφθ 

15 1/2 2.0 2.0 2.2 

20 3/4 2.4 2.4 3.0 

25 1 2.4 2.4 3.0 

32 1 1/4 2.7 2.7 3.3 

40 1 1/2 3.0 2.7 3.7 

50 2 3.0 2.9 3.7 

65 2 1/2 3.6 3.2 4.5 

80 3 3.6 3.2 4.8 

100 4 3.9 3.6 4.8 

125 5 4.2 3.9 5.2 

150 6 4.2 4.2 5.2 

 

 Χε ςυνθκιςμζνεσ περιπτϊςεισ (εκτόσ αν προβλζπεται αλλιϊσ απο τα ςxζδια) οι 
διάμετροι των ςιδθρϊν κυκλικϊν ραβδϊν ανάρτθςθσ (αναρτιρων) είναι 

 

Σνομαςτικι διάμετροσ Διάμετροσ αναρτιρα (mm) 

15 6 

20 6 

25 6 

32  6 

40 10 

50 10 

65 12 

80 12 

100 12 

125 15 

150 15 

 
Σταν θ καταςκευι απο ςκυρόδεμα υπάρxει ιδθ, τότε οι ςιδερζνιεσ ράβδοι κα 
ςτερεϊνονται πάνω ςε κατάλλθλθ ςιδθροκαταςκευι, θ οποία ςτθ ςυνζxεια κα 
ςτερεϊνεται ςτο ςκυρόδεμα με μεταλλικά βφςματα ι μπουλόνια. Αυτά κα 
εργάηονται πάντα ςε διάτμθςθ, ποτζ όμωσ ςε εφελκυςμό. Θ διάμετροσ των 
βυςμάτων κα είναι κατάλλθλθ για το φορτίο που κα αναρτθκεί μζςω αυτϊν. 
Σπου απαιτείται, κατα τθν ανάρτθςθ των διαφόρων δικτφων, κα παρεμβάλλονται 
αντιδονθτικά, για να αποφευxκεί θ μετάδοςθ κραδαςμϊν. Ξατα τθν ανάρτθςθ των 
δικτφων και καταςκευι των ςτθριγμάτων, κα λαμβάνονται υπόψθ οι ςυςτολζσ και 
διαςτολζσ των ςωλθνϊςεων και κα προβλζπονται ςθμεία ςτακερά και ελεφκερα 
που να επιτρζπουν τθν μετακίνθςθ των ςωλινων.Για τισ οριηόντιεσ ι κατακόρυφεσ 
ςωλθνϊςεισ μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν τυποποιθμζνα ςτθρίγματα (ενδ. τφπου 
MUPRO) και τυποποιθμζνα profil (ενδ. τφπου MUPRO) για τισ ομαδικζσ διελεφςεισ. 
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3. ΧΑΟΞΣΧΩΟΘΡΕΧ 

3.1 Δίκτυα ςωλθνϊςεων 

 
Ψο δίκτυο ςωλθνϊςεων κατα DΛΡ 1786 κα είναι xωρίσ ραφι (solid drawn) και κα 
πρζπει να είναι καταςκευαςμζνοι απο υλικό κατα DΛΡ 17671 φφλλο 1. Για τισ 
ςυνδζςεισ των ςωλινων κα χρθςιμοποιθκοφν μόνο εξάρτθμα. Ψα εξαρτιματα κα είναι 
τριxοειδοφσ κόλθςθσ κατα DΛΡ 12856 μζxρι DΛΡ 12872 για μεγζκθ μζxρι εξωτερικι 
διάμετρο (ΣD) 54 mm. Εξαρτιματα για μεγζκθ ΣD 76 mm και μεγαλφτερα πρζπει να 
είναι κακαρά απο ψευδάργυρο, ορειxάλκινα, ςυγκολοφμενα και εφκολα 
κακαριηόμενα και κα πρζπει να είναι απο τθν ίδια διάμετρο και πάxουσ τοιxϊματοσ με 
τθν xάλκινθ ςωλινα. 
 

ΠΕΓΕΚΘ ΧΑΟΞΛΡΩΡ ΧΩΟΘΡΩΡ ΞΑΛ ΥΑΧΘ (mm) DIN 1786 

Εξωτ. Διαμ.  
OD  

(mm) 

ΥΑΧΣΧ  
 

(mm) 

Εξωτ. Διαμ.   
OD 

 (mm) 

ΥΑΧΣΧ  
 

(mm) 

15 1.0 54 2.0 

18 1.0 76 2.0 

22 1.0 89 2.5 

28 1.5 108 2.5 

35 1.5   

42 1.5   

Γενικϊσ όπου απαιτείται ςφνδεςθ χαλκοςωλινα με γαλβανιςμζνο ςωλινα κα 
παρεμβάλλεται εξάρτθμα από ορείχαλκο . Σι κολλιςεισ κα είναι είτε μαλακζσ ι 
ςκλθρζσ ςε καμία όμωσ περίπτωςθ δεν κα περιζχουν Pb – sb . 
Για τθν αποφυγι του φαινομζνου θλεκτρόλυςθσ θ φορά καταςκευισ ςφμφωνα με τθ 
ροι του ρευςτοφ είναι ςιδθροςωλινασ και μετά χαλκοςωλινασ . 
 
3.2 Χυνδζςεισ ςωλθνϊςεων 

Για τθν καταςκευι των δικτφων απο xαλκοςωλινεσ, κα xρθςιμοποιθκοφν, 
αποκλειςτικά και μόνο εξαρτιματα και ειδικά τεμάxια xάλκινα ι ορειxάλκινα, με 
υποδοxι για ςυγκόλλθςθ με τθν μζκοδο του "τριxοειδοφσ φαινομζνου", με "μαλακι 
κόλλθςθ", δθλαδι με xριςθ υλικοφ ςυγκόλλθςθσ, με ςφνκεςθ 95-5 (95% καςςίτεροσ, 
5% αντιμόνιο) κατα DΛΡ 1707 για διαμζτρουσ μζχρι Φ28 και με ςκλθρι κόλλθςθ 5% Αg 
για διαμζτρουσ άνω των Φ28. Χε περίπτωςθ που xαλκοςωλινεσ πρόκειται να 
ςυνδεκοφν με "βιδωτζσ" ι άλλεσ ςυςκευζσ, κα xρθςιμοποιοφνται ενδιάμεςα ειδικά 
εξαρτιματα απο ορείxαλκο, που κα ςυνδζονται με τον μεν xαλκοςωλινα με κόλλθςθ 
όπωσ θ πιο πάνω και με τθ βαλβίδα, κλπ., με βίδωμα (ειδικοί ςφνδεςμοι xαλκοςωλινα 
με ςιδθροςωλινα κλπ., ορειxάλκινοι). Ειδικά ςτθν περίπτωςθ ςφνδεςθσ xαλκοςωλινα 
με xυτοςιδθρό ςωλινα, κα xρθςιμοποιοφνται ειδικά εξαρτιματα (ςφνδεςμοι) που κα 
ςυνδζονται με τουσ μεν xαλκοςωλινεσ με ςυγκόλλθςθ, και με τουσ xυτοςιδθροφσ 
ςωλινεσ με ενςφινωςθ ("καλαφάτιςμα"). 
Επίςθσ οι ςυνδζςεισ των χαλκοςωλινων με τουσ αναμικτιρεσ των υδραυλικϊν 
υποδοχζων, ι των ςτομίων των διαφόρων ςυςκευϊν (όπωσ ψφκτεσ νεροφ κλπ.) κα 
γίνονται μζςω επιχρωμιωμζνων χαλκοςωλινων και ορειχάλκινων λυόμενων 
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ςυνδζςμων του τφπου ρακόρ ανάλογθσ διαμζτρου. Ακρα τα οποία κα παραμζνουν 
ανοικτά κατά τθν πρόοδο τθσ εργαςίασ κα ταπϊνονται με μεταλλικά πϊματα ι με 
ταπωτικζσ φλάντηεσ. Υροςεκτικι παρακολοφκθςθ τθσ παραλλθλότθτασ των γραμμϊν 
των τοίχων και των άλλων ςωλθνϊςεων που γειτνιάηουν, είτε κατακόρυφων είτε 
οριηόντιων, απαιτείται εξ ολοκλιρου. Ενϊςεισ δεν κα γίνονται μζςα ςτο πάχοσ 
οποιουδιποτε τοίχου, δαπζδου ι οροφισ και οι ςωλθνϊςεισ δεν κα ενςωματωκοφν 
ςτθν καταςκευι των δαπζδων. 
 
Θ διαδικαςία κόλλθςθσ κα γίνει με τθν πιο κάτω ςειρά : 
 
Ψο εξωτερικό του ςωλινα και το εςωτερικό του εξαρτιματοσ κα κακαριςκοφν με 
ςμυριδόπανο μζςου βακμοφ ςκλθρότθτασ ι με ςμυριδόxαρτο. Θ ςμυριδόςκονθ και τα 
μεταλλικά ρινίςματα πρζπει να απομακρυνκοφν. 
Ψο μίγμα κόλλθςθσ πρζπει να εφαρμοςκεί ομαλά με μια βοφρτςα ςτο εξωτερικό του 
ςωλινα και ςτο εςωτερικό του εξαρτιματοσ. Ρα αποφευxκεί θ xριςθ των δακτφλων 
ςτο άπλωμα τθσ κόλλθςθσ. Θ ουςία κόλλθςθσ που από ατφxθμα κα προςβάλλει το 
μάτι είναι επικίνδυνθ. Λδιαίτερθ προςοxι πρζπει να δοκεί ϊςτε να αποφευxκεί θ 
άφεςθ πλεονάηουςασ κόλλθςθσ ςτο εςωτερικό και εξωτερικό μζροσ του τελειωμζνου 
ςυνδζςμου. 
Ψο εξάρτθμα κα ολιςκιςει επί του ςωλινα και κα ςυςτραφεί για να διανείμει τθν 
ουςία κόλλθςθσ. 
Σ ςφνδεςμοσ πρζπει να ςυγκολλθκεί αμζςωσ, προτοφ ςυγκεντρωκεί υγραςία ςτθν 
ουςία κόλλθςθσ (αυτό μπορεί αργότερα να προκαλζςει διάβρωςθ). Κα πρζπει να 

κερμανκεί ομαλά, να πλθρκεί με υλικό κόλλθςθσ και το πλεονάηον να κακαριςκεί. 
Σλοι οι προετοιμαςμζνοι ςφνδεςμοι πρζπει να καταςκευαςκοφν πλιρωσ μζςα ςε μια 
εργάςιμθ θμζρα. 
Ενιαίοι ςφνδεςμοι που παραμζνουν ςυγκολλθμζνοι κατά τθ διάρκεια τθσ νφxτασ 
πρζπει να αποςυναρμολογθκοφν, να κακαριςκοφν από τθν ουςία κόλλθςθσ, να 
επανακακαριςκοφν, να ξαναγεμίςουν με ουςία κόλλθςθσ και να 
επαναςυναρμολογθκοφν. 
 
3.3 Χτιριξθ ςωλθνϊςεων 

Σι ςωλθνϊςεισ κατακόρυφεσ και οριηόντιεσ κα ςτερεϊνονται επι τθσ οικοδομικισ 
καταςκευισ. 
Για τθν αποφυγι δθμιουργίασ βζλουσ κάμψθσ ςτισ οριηόντιεσ ςωλινεσ αλλά και για 
τθν ςτιριξθ των κατακόρυφων ιςxφουν τα ακόλουκα : 
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Εξωτερικι 
διάμετροσ 

ΣD 
Υάχοσ 

Πζγιςτο διάςτθμα μεταξφ ςτθριγμάτων (μζτρα) 

Χαλκοςωλινεσ 

mm mm οριηόντια αμόνωτθ οριηόντια 
μονωμζνθ 

κατακόρυφθ 

15 1.0 1.2 1.4 1.2 

18 1.0 1.4 1.4 1.4 

22 1.0 1.7 1.5 1.7 

28 1.5 1.7 1.5 1.9 

35 1.5 2.0 1.8 2.2 

42 1.5 2.0 1.8 2.2 

54 2.0 2.0 1.8 2.2 

76 2.0 2.4 2.2 2.6 

89 2.5 2.7 2.5 2.9 

108 2.5 3.0 2.7 3.3 

 
Χε ςυνθκιςμζνεσ περιπτϊςεισ (εκτόσ αν προβλζπεται αλλιϊσ απο τα ςxζδια) οι 
διάμετροι των ςιδθρϊν κυκλικϊν ραβδϊν ανάρτθςθσ (αναρτιρων) είναι: 
 

Σνομαςτικι διάμετροσ Διάμετροσ αναρτιρα (mm) 

10 6 

15 6 

20 6 

25 6 

32  6 

40 10 

50 10 

65 12 

80 12 

100 12 

125 15 

150 15 

 
Tα ςτθρίγματα των ςωλθνϊςεων κα είναι ςιδθρά, γαλβανιςμζνα, με εςωτερικό 
δακτφλιο από μονωτικό υλικό, τυποποιθμζνα (ενδ. τφπου MUPRO). 
 
4. ΔΛΞΨΩΑ ΧΩΟΘΡΩΧΕΩΡ ΞΑΩΧΛΠΣΩ 

Ψα δίκτυα ςωλθνϊςεων καυςίμου κα καταςκευαςκοφν απο μαφρουσ  ςιδθροςωλινεσ 
υπερβαρζωσ τφπου (κατα DΛΡ 2440/61). 
 
Θ καταςκευι των δικτφων αυτϊν κα εκτελεςκεί όπωσ κακορίηεται ςε προθγοφμενεσ 
παραγράφουσ. 
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5. ΧΩΟΘΡΩΧΕΛΧ ΠΣΡΣΧΩΟΘΡΛΣΩ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΚΕΦΠΑΡΧΘΧ 

Κα χρθςιμοποιθκοφν χαλκοςωλινεσ μαλακοί Φ16 προζλευςθσ εξωτερικοφ. 
 
Σι χαλκοςωλινεσ κα ζχουν κερμομόνωςθ εκ καταςκευισ για μείωςθ του κόςτουσ 
ενζργειασ. Ψο υλικό μόνωςθσ κα είναι από εφκαμπτο PUR με εξωτερικό περίβλθμα 
από μαλακό PVC. 
 
Ψο πάχοσ των χαλκοςωλινων κα είναι 1mm και του εξωτερικοφ περιβλιματοσ 6mm. 
 
Σι ςωλινεσ αυτοί παρζχουν : 
 

 μικρότερεσ αντιςτάςεισ ροισ και μανομετρικοφ ςτο δίκτυο, δθλ. οικονομικότερθ 
λειτουργία  

 αντίςταςθ ςτθν εναπόκεςθ αλάτων 

 μεγάλθ αντοχι ςε διάβρωςθ 

 δεπιτρζπουν μεγαλφτερεσ ταχφτθτεσ ροισ νεροφ με μειωμζνα προβλιματα 
ςτροβιλιςμϊν και διαβρϊςεων. 

 
Σι ςωλθνϊςεισ κα δουλευτοφν με μεγάλεσ καμπφλεσ. Κα δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι 
ςτισ ςυςτολοδιαςτολζσ. 
 
Απαγορεφεται θ επαφι των ςωλινων με άλλουσ ςωλινεσ (π.χ. θλεκτρολογικοφσ). 
Τπου θ επαφι αυτι είναι αναπόφευκτθ κα μονωκοφν τα ςθμεία επαφισ. 
 
Χε ςθμεία καμπυλϊν και όπου τίκεται πρόβλθμα πάκτωςθσ, ο ςωλινασ κα επενδυκεί 
με χοντρό μονωτικό υλικό που κα επιτρζπει τθν κίνθςι του. Ανά δφο μζτρα ο ςωλινασ 
κα ςτθρίηεται με ελάςματα, επενδεδυμζνα εςωτερικά με πλαςτικι επζνδυςθ. 
 
Θ ζνωςθ των ςωλινων με το χαλφβδινο ςϊμα κα γίνει με ορειχάλκινουσ διακόπτεσ. 
 
Σ ςωλινασ κα ςυνδζεται με τουσ διακόπτεσ με ειδικά εξαρτιματα. Υροςοχι πρζπει 
να δοκεί ςτθν ςφνδεςθ του ςωλινα με τον διακόπτθ ϊςτε θ πλαςτικι επζνδυςθ του 
ςωλινα να φτάνει μζχρι τθν αρχι του εξαρτιματοσ. 
 
Γ2. ΔΛΞΟΕΛΔΕΧ ΞΑΛ ΟΣΛΥΣΧ ΕΣΥΟΛΧΠΣΧ ΔΛΞΨΩΣΩ 

1. ΓΕΡΛΞΕΧ ΑΥΑΛΨΘΧΕΛΧ 

 
Σι δικλείδεσ κα εγκαταςτακοφν μόνο ςε κατακόρυφεσ ι οριηόντιεσ ςωλθνϊςεισ, εκτόσ 
αν ςθμειϊνεται αλλιϊσ ςτα ςχζδια. 
 

 Σλεσ οι δικλείδεσ κα εγκαταςτακοφν ςε εφκολα προςιτζσ κζςεισ. 

 Σι δικλείδεσ κα είναι τθσ ίδιασ διαμζτρου με τθν ςωλινωςθ. 

 Σλεσ οι κοχλιωτζσ δικλείδεσ κα ςυνδζονται με τθν ςωλινωςθ με λυόμενο 
ςφνδεςμο (ρακόρ). 
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 Σι δικλείδεσ κα εξαςφαλίηουν τζλεια και υδατοςτεγι διακοπι, για διαφορά 
πίεςθσ νεροφ από τισ δφο πλευρζσ μζχρι 10 ατμόςφαιρεσ  και για κερμοκραςία 
μζχρι 110οC. 
 

2. ΣΦΕΛXΑΟΞΛΡΕΧ ΒΑΡΡΕΧ 

Σρειxάλκινεσ ςυρταρωτζσ δικλείδεσ (βάννεσ) κα xρθςιμοποιθκοφν ςε όλα  τα δίκτυα 
γαλβανιςμζνων ςιδθροςωλινων (μζxρι και 4") και ςτα δίκτυα μαφρων 
ςιδθροςωλινων (μζxρι 2"). 
 
Σι βάννεσ κα είναι καταςκευαςμζνεσ απο φωςφoροφxο ορείxαλκο με τροxίςκο 
xειριςμοφ και ςυρταρωτό διάφραγμα που ανυψϊνεται όταν θ δικλείδα ανοίγει.  
Αυτζσ κα προςαρμόηονται ςτθν ςωλινωςθ με κοxλίωςθ. 
Αντί για ορειχάλκινεσ ςυρταρωτζσ δικλείδεσ (βάννεσ) μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν 
ορειχάλκινεσ κοχλιωτζσ ςφαιρικζσ δικλείδεσ (Ball valves) όπου αυτό επιτρζπεται απο 
τθ λειτουργία . 
 
3. ΧΩΨΣΧΛΔΘΦΕΧ ΒΑΡΡΕΧ 

Χυτοςιδθρζσ βάννεσ με φλάντηεσ κα xρθςιμοποιθκοφν ςτα δίκτυα γαλβανιςμζνων 
ςιδθροςωλινων για διαμζτρουσ 5" και μεγαλφτερεσ και ςτα δίκτυα xαλυβδοςωλινων, 
για διαμζτρουσ 2 1/2" και μεγαλφτερεσ. Ψο ςϊμα, θ κεφαλι και το ςυρταρωτό 
διάφραγμα κα είναι απο πρεςςαριςτό xυτοςίδθρο. 
Σι πλευρζσ υποδοxισ του διαφράγματοσ κα είναι απο φωςφωροφxο ορείxαλκο. 
Αντί για χυτοςιδθρζσ βάννεσ μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν χυτοςιδθρζσ φλαντηωτζσ 
βάννεσ πεταλοφδασ (Batterfly valves) όπου αυτό επιτρζπεται από τθ λειτουργία. 
 
 
4. ΔΛΞΟΕΛΔΕΧ ΦΩΚΠΛΧΘΧ 

Σι ρυκμιςτικζσ δικλείδεσ κα είναι ςφαιρικοφ τφπου με ανυψοφμενο βάκτρο μζχρι και 
περιλαμβανόμενθσ ονομαςτικισ εςωτερικισ διαμζτρου 2”, κα είναι με ςπείρωμα και 
κα είναι καταςκευαςμζνεσ με ςϊμα απο μπροφντηο ι χυτό ορείχαλκο, με μεταλλικι 
ζδρα και δίςκουσ απο κράμμα χαλκοφ . 
 
Σι δικλείδεσ ονομαςτικισ διαμζτρου 2 ½”  και πάνω κα είναι φλαντηωτζσ, ςφαιρικζσ, 
με ανυψοφμενο βάκτρο, καταςκευαςμζνεσ από χυτοςίδθρο με τα υπόλοιπα 
εξαρτιματα απο μπροφντηο και ανανεϊςιμθ ζδρα και ςυνδετικοφσ δίςκουσ. 
 
Σι ρυκμιςτικζσ δικλείδεσ κα είναι μαρκαριςμζνεσ με δείκτθ που κα δείχνει το % 
ανοίγματοσ τθσ δικλείδασ.  
 
Σι διπλζσ ρυκμιςτικζσ δικλείδεσ κα ζχουν επιπλζον προςαρμοςμζνο ζνα μθχανιςμό 
διακοπισ, για ςκοποφσ απομόνωςθσ. 
 
Φυκμιςτικζσ ι διπλζσ ρυκμιςτικζσ δικλείδεσ κα προςαρμοςκοφν ςτο ςκζλοσ 
επιςτροφισ όλων των κεντρικϊν διακλαδϊςεων κυκλοφορίασ, για τθν δυνατότθτα 
ρφκμιςθσ. Κα εγκαταςτακεί μια δικλείδα διακοπισ του προδιαγραφόμενου τφπου, 
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ςτο ςκζλοσ επιςτροφισ, όπου δεν είναι προςαρμοςμζνεσ διπλζσ ρυκμιςτικζσ δικλείδεσ 
αλλά απλζσ για λόγουσ απομόνωςθσ. 
 
Χτα ςτοιχεία των κεντρικϊν κλιματιςτικϊν μονάδων ι όπου φαίνεται ςτα ςχζδια 
προβλζπονται βαλβίδεσ για τθν ρφκμιςθ τθσ παροχισ νεροφ (balancing valves) . 
 
Σι βαλβίδεσ αυτζσ, τφπου ςφαιρικοφ κρουνοφ ι  τφπου ςτραγγαλιςμοφ ροισ, κα 
ζχουν δείκτθ κινοφμενο εμπρόσ από βακμολογθμζνθ κλίμακα, ενδεικτικι του 
ανοίγματοσ τθσ βαλβίδασ (από τελείωσ κλειςτι μζχρι 100% ανοικτι), όπωσ και δφο 
λιψεισ για τθν προςαρμογι διαφορικοφ μανομζτρου, για μζτρθςθ τθσ πτϊςθσ πίεςθσ 
κατά μικοσ τθσ βαλβίδασ, θ οποία, με κατάλλθλα διαγράμματα κα μεταφράηεται ςε 
παροχι ςε κ.μ./ϊρα.  
 
Σι λιψεισ για τθν προςαρμογι του διαφορικοφ μανομζτρου κα ζχουν ενςωματωμζνεσ 
αντεπίςτροφεσ βαλβίδεσ και κα φζρουν τάπεσ. 
 
Σι βαλβίδεσ κα είναι μζχρι 2" διάμετρο, ορειχάλκινεσ, βιδωτζσ και πάνω από 2", 
χυτοςιδερζνιεσ, φλαντηωτζσ. 
 
Χε οριςμζνεσ κζςεισ (π.χ. by pass τρίοδων βαλβίδων) προβλζπονται βαλβίδεσ 
ςτραγγαλιςμοφ τθσ ροισ (globe valves). 
 
5. ΦΩΚΠΛΧΨΛΞΕΧ ΒΑΟΒΛΔΕΧ ΚΕΦΠΑΡΨΛΞΩΡ ΧΩΠΑΨΩΡ 

Αυτζσ κα εγκαταςτακοφν ςτισ ςυνδζςεισ προςαγωγισ και επιςτροφισ των 
κερμαντικϊν ςωμάτων και  κα είναι διαμζτρου Φ 1/2". 
 
6. ΣΦΕΛΧΑΟΞΛΡΕΧ ΒΑΟΒΛΔΕΧ ΑΡΨΕΥΛΧΨΦΣΦΘΧ 

Σρειxάλκινεσ βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ κα xρθςιμοποιθκοφν ςε όςεσ ςωλθνϊςεισ κα 
εγκαταςτακοφν ορειxάλκινεσ βάννεσ. 
Ψο ςϊμα τθσ βαλβίδασ κα είναι απο φωςφοροφxο ορείxαλκο και κα φζρει ςπείρωμα 
για τθν κοxλίωςθ πάνω ςτθν ςωλινωςθ. 
Θ γλωττίδα κα είναι απο ανοξείδωτο xάλυβα και κα εγκαταςτακεί οριηόντια. 
 
7. ΧΩΨΣΧΛΔΘΦΕΧ ΒΑΟΒΛΔΕΧ ΑΡΨΕΥΛΧΨΦΣΦΘΧ 

Χυτοςιδθρζσ βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ κα xρθςιμοποιθκοφν ςε όςεσ ςωλθνϊςεισ κα 
εγκαταςτακοφν xυτοςιδθρζσ βάννεσ. 
Ψο ςϊμα τθσ βαλβίδασ κα είναι απο πρεςςαριςτό xυτοςίδθρο και κα φζρει φλάντηεσ 
για τθν προςαρμογι με τισ ςωλθνϊςεισ. 
Θ γλωττίδα κα είναι απο ανοξείδωτο xάλυβα. 
 
8. ΦΛΟΨΦΑ ΡΕΦΣΩ ΣΦΕΛΧΑΟΞΛΡΑ 

 Αυτά κα εγκαταςτακοφν ςε όςεσ ςωλθνϊςεισ κα εγκαταςτακοφν ορειxάλκινεσ 
βάννεσ. 

 Ψα φίλτρα κα είναι τφπου Ω, με ορειxάλκινο κοxλιωτό ςϊμα, κοxλιωτό κάλυμμα 
και xάλκινο  εςωτερικό κάλακο.  
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 Σ εςωτερικόσ κάλακοσ (φίλτρο) κα φζρει οπζσ Φ 0.8 mm   . 
 
9. ΦΛΟΨΦΑ ΡΕΦΣΩ XΩΨΣΧΛΔΘΦΑ 

 Αυτά κα εγκαταςτακοφν ςε όςεσ ςωλθνϊςεισ κα εγκαταςτακοφν xυτοςιδθρζσ 
βάννεσ. 

 Ψα φίλτρα κα είναι τφπου Ω, με φλαντηωτό ςϊμα απο πρεςςαριςτό xυτοςίδθρο, 
κάλυμμα με κοxλίεσ και εςωτερικό φίλτρο με οπζσ Φ 0.8 mm  . 

 
10. ΔΛΑΧΨΣΟΛΞΑ ΧΩΟΘΡΩΧΕΩΡ 

 Αυτά κα εγκαταςτακοφν ςε όλα τα δίκτυα κερμοφ ι και ψυxροφ νεροφ,όπωσ 
κακορίηεται ςε προθγοφμενθ παράγραφο και ςε όςεσ περιπτϊςεισ δεν είναι 
δυνατι θ παραλαβι των διαςτολϊν με κατάλλθλθ διαμόρφωςθ των δικτφων. 

 Ψα διαςτολικά κα είναι με φυςαρμόνικεσ διαςτολισ xωρίσ xριςθ 
παρεμβυςμάτων, κοxλιωτά ι με φλάντηεσ. 

 Ψα διαςτολικά μζχρι 2" κα είναι βιδωτά, ενϊ για μεγαλφτερεσ διατομζσ κα είναι 
φλαντηωτά. 

 
11. ΑΡΨΛΞΦΑΔΑΧΠΛΞΑ ΧΩΟΘΡΩΧΕΩΡ 

Χτισ ςυνδζςεισ όλων των ςωλθνϊςεων με μθxανιματα περιςτρεφόμενα (ψφκτεσ, 
αντλίεσ, κλπ) κα εγκαταςτακοφν αντιδονθτικοί ελαςτικοί ςφνδεςμοι (αντικραδαςμικά) 
διαμζτρου ίςθσ με αυτιν τθσ ςωλινωςθσ.  

Σι ςφνδεςμοι κα είναι κατάλλθλοι για κερμό νερό μζxρι 110 C και πίεςθ δοκιμισ 10 
ατμοςφαιρϊν . 
 
12. ΟΩΣΠΕΡΣΛ ΧΩΡΔΕΧΠΣΛ (ΦΑΞΣΦ-ΦΟΑΡΨΗΕΧ) 

Χτα δίκτυα ςωλθνϊςεων κα περεμβάλλονται λυόμενοι ςφνδεςμοι : 

 Χτισ ςυνδζςεισ αυτϊν με μθxανιματα και ςυςκευζσ. 

 Ξοντά ςε κάκε δικλείδα,φίλτρο κλπ. για τθ δυνατότθτα ευxεροφσ 
αποςυναρμολόγθςθσ. 

 Χε οριςμζνεσ κζςεισ του δικτφου που κακορίηονται μετα απο εγκριςθ τθσ 
Επίβλεψθσ, για τθ δυνατότθτα αποςυναρμολόγθςισ του. 

 
Σι λυόμενοι ςφνδεςμοι μζxρι διάμετρο 2" κα είναι τφπου ρακόρ με κωνικι ζδραςθ, 
μαφροι ι γαλβανιςμζνοι ανάλογα με το δίκτυο ςωλθνϊςεων ςτο οποίο 
τοποκετοφνται. 
Για μεγαλφτερεσ διαμζτρουσ κα xρθςιμοποιθκοφν λυόμενοι ςφνδεςμοι τφπου 
φλάντηασ με παρεμβφςματα ςτεγανότθτασ ανάλογα με το διερxόμενο ρευςτό ςτθ 
ςωλινωςθ.  
Υροκειμζνου για γαλβανιςμζνουσ ςιδθροςωλινεσ διαμζτρου μικρότερθσ  των 4", οι 
ςφνδεςμοι κα είναι γαλβανιςμζνοι,ςυνδεόμενοι με τουσ ςωλινεσ με κοxλίωςθ (πίεςθσ 

λειτουργίασ 10 atm, για κερμοκραςία νεροφ μζxρι 110 C).    
Υροκειμζνου για xαλυβδοςωλινεσ xωρίσ ραφι, οι ςφνδεςμοι κα είναι xαλφβδινοι, 
ςυνδεόμενοι με τουσ ςωλινεσ με ςυγκόλλθςθ. 
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13. ΦΟΑΡΨΗΕΧ ΓΛΑ ΧΑΟΩΒΔΣΧΩΟΘΡΕΧ 

Φλάντηεσ ςε χαλυβδοςωλινεσ μζχρι και 50 mm ονομαςτικισ διαμζτρου, κα είναι απο 
ςφυριλατο χάλυβα, επεξεργαςμζνο ςτθν επιφάνειά του και κατάλλθλεσ για βιδωτοφσ 
ςωλινεσ. 
 
Φλάντηεσ για ςωλθνϊςεισ 65 mm ονομαςτικισ διαμζτρου και πάνω, κα είναι απο 
ςφυριλατο χάλυβα επεξεργαςμζνο ςτθν επιφάνειά τουσ και κατάλλθλεσ για 
ςυγκόλλθςθ ςτουσ ςωλινεσ. 
 
Σι φλάντηεσ κα είναι ςφμφωνεσ με τουσ Γερμανικοφσ κανονιςμοφσ για τθν μζγιςτθ 
πίεςθ λειτουργίασ,ι άλλουσ όμοιουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ. 
 
Φλάντηεσ ςυνεργαηόμενεσ για ςφνδεςθ με τεμάχια του εξοπλιςμοφ,κα πρζπει να είναι 
τθσ ίδιασ κατθγορίασ ςε ότι αφορά τουσ κανονιςμοφσ, με τθν φλάντηα που ζχει επάνω 
του ο εξοπλιςμόσ. 
 
14. ΕΑΕΦΛΧΨΛΞΑ 

Χε όλα τα κερμαντικά ςϊματα κα είναι εγκατεςτθμζνα από το εργοςτάςιο παραγωγισ 
τουσ εξαεριςτικά επιxρωμιωμζνα,ορειxάλκινα, διαμζτρου Φ 1/4". 
Χε όςεσ κζςεισ τα δίκτυα ςωλθνϊςεων κερμοφ νεροφ ι και ψυxροφ, ςxθματίηουν 
αναγκαςτικά κορυφζσ λόγω τθσ οικοδομικισ διαμόρφωςθσ των xϊρων, κα 
εγκαταςτακοφν αυτόματα εξαεριςτικά ςωλθνϊςεων, διαμζτρου 3/8" ι 3/4", πίεςθσ 

λειτουργίασ 10 bar, για κερμοκραςία νεροφ μζxρι 110 C. 
 
Γ3. ΧΩΟΟΕΞΨΕΧ - ΣΦΓΑΡΑ ΕΡΔΕΛΕΩΡ 

1. ΧΩΟΟΕΞΨΕΧ 

Σι ςυλλζκτεσ του λζβθτα, του ψφκτθ κλπ., κα καταςκευαςκοφν από χαλυβδοςωλινα 
χωρίσ ραφι, με θμιςφαιρικό πυκμζνα, ςτο αναγκαίο μικοσ. Κα φζρουν τισ αντίςτοιχεσ 
με τισ ςυνδεόμενεσ ςωλθνϊςεισ υποδοχζσ με ρακόρ ι φλάντηεσ, προςαρμοηόμενεσ 
ςτον κφριο ςυλλζκτθ με ςυγκόλλθςθ τεμαχίων ςωλινα διαμζτρου ίςθσ με τθν 
διάμετρο τθσ αντίςτοιχθσ γραμμισ, με διάνοιξθ τθσ κατάλλθλθσ οπισ. 
Ξάκε ςυλλζκτθσ κα φζρει υποδοχι για τθν τοποκζτθςθ κερμομζτρου εμβάπτιςθσ και 
μανομζτρου (υψομζτρου) με κρουνό. 
Σι ςυλλζκτεσ κα μονωκοφν εξωτερικά όπωσ κακορίηεται ςτισ παραγράφουσ περί 
μονϊςεων. 
 
2. ΠΑΡΣΠΕΨΦΑ 

Χτθν αναρρόφθςθ και κατάκλιψθ κάκε μιασ από τισ πιο κάτω αντλίεσ ι κυκλοφορθτζσ, 
κα εγκαταςτακεί από ζνα μανόμετρο γλυκερίνθσ διαμζτρου 10 cm. 
Θ κλίμακα των μανομζτρων κα είναι ανάλογθ προσ το δίκτυο που εξυπθρετεί : 
 

 Αντλίεσ κερμοφ νεροφ 

 Αντλίεσ ψυχροφ νεροφ 
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Χτισ πιό κάτω κζςεισ δικτφων κυκλοφορίασ φδατοσ κα εγκαταςτακοφν βαλβίδεσ 
(κρουνοί) για τθν υποδοχι μανομζτρων, ι κα εγκαταςτακοφν μανόμετρα όπωσ πιό 
κάτω: 
 

 Χτθν είςοδο και ζξοδο ψυχροφ νεροφ κλιματιςμοφ ςτα ςτοιχεία (COILS) των 
κλιματιςτικϊν μονάδων. 

 Χτθν είςοδο και ζξοδο κερμοφ νεροφ κλιματιςμοφ ςτα ςτοιχεία (COILS) των 
κλιματιςτικϊν μονάδων. 

 Χτθν είςοδο και ζξοδο ψυχροφ νεροφ ςτον ψφκτθ. 

 Χε όλουσ τουσ ςυλλζκτεσ αντλιϊν, κλπ. 

 Επίςθσ κα εγκαταςτακοφν αναμονζσ μανομζτρων, όπου κρίνεται ςκόπιμο, για 
τθν επίτευξθ ρφκμιςθσ κατά τισ δοκιμζσ ςτα δίκτυα. 

 

3. ΚΕΦΠΣΠΕΨΦΑ 

Χτισ πιό κάτω αναφερόμενεσ κζςεισ κα εγκαταςτακοφν κερμόμετρα ευκζα ι γωνιακά 
ανάλογα με τθ κζςθ εγκατάςταςισ τουσ, βιομθχανικοφ τφπου, με κλίμακα 15-20 cm. 
Ψα κερμόμετρα κα τοποκετοφνται μζςα ςε επιχρωμιωμζνθ ι επινικελωμζνθ 
ορειχάλκινθ κικθ με κατάλλθλθ ςχιςμι μπροςτά για τθν ανάγνωςθ των μετριςεων. 
Σ υδράργυροσ των κερμομζτρων κα είναι ερυκρόσ. Ψα κερμόμετρα κα είναι τφπου 
αποχωριηόμενου από τθ βάςθ τουσ (separable sockets). 
Χε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ κερμομζτρων ςε δίκτυα μονωμζνα, τότε κα 
εγκακίςτανται ςτα δίκτυα αυτά κατάλλθλοι λαιμοί, για τθν εγκατάςταςθ των 
κερμομζτρων εκτόσ μόνωςθσ. 
Θ κλίμακα των κερμομζτρων κα είναι ανάλογθ με τθν κερμοκραςία του νεροφ του 
δικτφου που εξυπθρετοφν. 
Χτισ πιό κάτω αναφερόμενεσ κζςεισ κα εγκαταςτακοφν αναμονζσ κερμομζτρων 
(Thermometer wells) με κάλυμμα, οι οποίεσ κα γεμίηονται με λάδι ι κα 
εγκαταςτακοφν κερμόμετρα : 

 Χτθν είςοδο και ζξοδο ψυχροφ ι κερμοφ νεροφ κλιματιςμοφ κάκε κλιματιςτικισ 
μονάδασ. 

 Χε όλουσ τουσ ςυλλζκτεσ αντλιϊν, κλπ. 
 
4.   ΚΕΦΠΛΔΣΠΕΨΦΘΨΕΧ 

Για τθν μζτρθςθ τθσ καταναλιςκόμενθσ κερμικισ ενζργειασ απαιτείται θ μζτρθςθ τθσ 
παροχισ του νεροφ και θ διαφορά κερμοκραςίασ προςαγωγισ-επιςτροφισ 
Κερμιδομετρθτισ υπεριχων κζρμανςθσ, υψθλισ ακρίβειασ, με αντοχι ςε φκορά, και 
ςτακερότθτα μζτρθςθσ ςε βάκοσ χρόνου. Χτθν λειτουργία του κερμιδομετρθτι να 
προβλζπεται θ  ςυλλογι δεδομζνων ςχετικά με τθν τρζχουςα τιμι κατανάλωςθσ, τισ 
μθνιαίεσ τιμζσ, τιμι τθσ κακοριςμζνθσ θμζρασ, και μθνφματα ςφαλμάτων. 
Θ μονάδα υπολογιςμοφ μπορεί να εξοπλιςτεί με δφο τφπουσ αιςκθτθρίων, 2 κάρτεσ 
επικοινωνίασ και μπορεί να τροφοδοτθκεί με διάφορουσ τρόπουσ. Θ μονάδα 
υπολογιςμοφ μπορεί να αποςπαςτεί (μικοσ καλωδίου 1 m). Θ μονάδα υπολογιςμοφ 
του κερμιδομετρθτι διακζτει οκόνθ για πλθροφόρθςθ του χριςτθ ςχετικά με τθν 
καταναλιςκόμενθ ενζργεια και θ μονάδα υπολογιςμοφ να είναι αποςπϊμενθ μζςω 
καλωδίου. 
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Διατομι:                                                         DN50 
Χφνδεςθ:                                                         Φλάντηα 
Σνομαςτικι παροχι:                                       15,00m3/h 
Σνομαςτικι πίεςθ:                                          ΦΡ25 
Κζςθ εγκατάςταςθσ:                                       Επιςτροφι 
Ψφποσ μονάδασ υπολογιςμοφ:                  Αποςπϊμενθ μονάδα με καλϊδιο  
      ελζγχου 3 m. Ψο καλϊδιο ελζγχου δεν  
      μπορεi να αφαιρεκεί. 
 Πζγιςτθ κερμοκραςία νεροφ:   > 90 °C 
Αιςκθτιριο κερμοκραςίασ:    Pt500.  Ø 6 mm, μικοσ 100 mm     
Πικοσ καλωδίου:     5 m 
Ξάρτα τροφοδοςίασ κερμιδομετρθτι:  230V 
Ξάρτα επικοινωνίασ κερμιδομετρθτι:  Mbus 
Ξυάκιο αιςκθτθρίου 
 
Χτθν οκόνθ του κερμιδομετρθτι κα υπάρχει ζνδειξθ για τισ παρακάτω τιμζσ και 
μεταβλθτζσ: 

 Χυνολικι κατανάλωςθ κερμαντικισ ενζργειασ από όταν εγκαταςτάκθκε θ 
ςυςκευι 

 Ζλεγχοσ ενδείξεων οκόνθσ 
 Θμερομθνία προγραμματιηόμενου μθδενιςμοφ 
 Χυνολικι κατανάλωςθ μζχρι τθν τελευταία θμερομθνία προγραμματιηόμενου 

μθδενιςμοφ 
 Ψρζχουςα κερμοκραςία επιςτροφισ 
 Πε τθ βοικεια του εργαλείου παραμετροποίθςθσ μποροφν να 

ενεργοποιθκοφν οι παρακάτω ενδείξεισ: 
 Θμερομθνία προγραμματιηόμενου μθδενιςμοφ (μόνο όταν θ εργοςταςιακι 

θμερομθνία μθδενιςμοφ ειναι διαφορετικι από τθν προγραμματιηόμενθ) 
 Control number 
 Ψρζχουςα ροι 
 Διαφορά κερμοκραςίασ 
 Ζνδειξθ ςφάλματοσ 
 Ενδεικτικόσ τφποσ: UH50-A65-00 SIEMENS 

 

Γ4. ΒΑΦΘ ΧΩΟΘΡΩΧΕΩΡ - ΧΩΧΞΕΩΩΡ 

Σι γαλβανιςμζνοι ςιδθροςωλινεσ και οι χαλκοςωλινεσ χωρίσ μόνωςθ κα 
ελαιοχρωματιςκοφν με δφο ςτρϊςεισ ελαιοχρϊματοσ με τθν παρεμβολι του 
κατάλλθλου primer. Σι μαφροι ςιδθροςωλινεσ και χαλυβδοςωλινεσ κα 
ελαιοχρωματιςτοφν με μιά ςτρϊςθ εποξειδικισ βαφισ  (γραφιτοφχου μινίου) και δφο 
ελαιοχρϊματοσ, εάν δεν κα καλυφκοφν με μόνωςθ. 
 
Ειδικά οι μονωμζνεσ μαφρεσ ςωλθνϊςεισ από ςιδθροςωλινα ι χαλυβδοςωλινα, πριν 
από τθν μόνωςι τουσ, κα βαφοφν με δφο ςτρϊςεισ εποξειδικισ βαφισ (γραφιτοφχου 
μινίου). 
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Εννοείται ότι ο ελαιοχρωματιςμόσ κα είναι κάκε φορά ανάλογθσ αντοχισ με τθν 
κερμοκραςία του ρευςτοφ που διζρχεται από τισ ςωλθνϊςεισ. 
 
Επίςθσ, με μιά ςτρϊςθ γραφιτοφχου μινίου και δφο ελαιοχρϊματοσ κα επιχριςκοφν 
όλεσ οι ςιδθρζσ καταςκευζσ για διαμόρφωςθ ςτθρίξεων, αναρτιςεων, κλπ. 
 
Επίςθσ τα διάφορα μθχανιματα κα ζχουν εξωτερικι επίχριςθ από το εργοςτάςιο 
καταςκευισ. Εάν θ επίχριςθ αυτι αλλοιωκεί κατά τθν μεταφορά του μθχανιματοσ ι 
κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ του ζργου, ο καταςκευαςτισ υποχρεϊνεται να τθν 
επαναφζρει ςτθν αρχικι τθσ κατάςταςθ, χωρίσ αποηθμίωςθ. 
 
Γ5. ΠΣΡΩΧΕΛΧ 

1. ΠΣΡΩΧΕΛΧ ΧΩΟΘΡΩΧΕΩΡ 

Θ μόνωςθ των ςωλθνϊςεων κα είναι πλιρθσ, με όλα τα απαιτοφμενα υλικά, 
ςυμπεριλαμβανόμενθσ ακόμθ και τθσ προςταςίασ τθσ μόνωςθσ. Θ προςταςία τθσ 
μόνωςθσ κα γίνει με φφλλο αλουμινίου πάχουσ 0,6mm. 
 
Ψο υλικό κα είναι καινοφργιο, άριςτθσ ποιότθτασ για τθν αντίςτοιχθ κλάςθ και 
κατάλλθλο για τθ ςυγκεκριμζνθ εγκατάςταςθ. 
 
Ξαμιά επικάλυψθ δεν κα τοποκετθκεί ςτισ γραμμζσ των ςωλθνϊςεων ι ςε άλλο 
εξοπλιςμό, προτοφ τα ςυςτιματα δοκιμαςκοφν και εγκρικοφν από τθν επίβλεψθ. 
 
Θ μόνωςθ κα τοποκετθκεί μόνον από ειδικευμζνουσ τεχνίτεσ. 
 
Σλθ θ μόνωςθ κα τοποκετθκεί ςτακερά και κακαρά, με ακζραια τεμάχια, εκτόσ από 
τισ περιπτϊςεισ όπου το τεμάχιο πρζπει να κοπεί ι να λοξευκεί ςτισ γωνίεσ. 
 
Σλθ θ μόνωςθ κα τοποκετθκεί ςε κακαρζσ, ςτεγνζσ επιφάνειεσ και τα ςυνεχόμενα 
τμιματα κα ενωκοφν μαηί ςτακερά. 
 
Θ μόνωςθ κα είναι ςυνεχισ διαμζςου αναρτιςεων ςωλινων. 
 
Σλα τα δίκτυα ςωλθνϊςεων κα μονωκοφν ξεχωριςτά. Γειτονικοί ι παράλλθλοι 
ςωλινεσ δεν κα μονωκοφν μαηί. 
 
Κα λθφκεί πρόνοια για τθν ελεφκερθ διαςτολι όλθσ τθσ μόνωςθσ, όπου είναι 
αναγκαίο. 
 
Χτισ κζςεισ ςτιριξθσ κα τοποκετθκοφν είτε τεμάχια πολυουρεκάνθσ, είτε 
προκαταςκευαςμζνα τεμάχια Armstrong ΦΘ-Π, πάχουσ ιδίου με τθσ μόνωςθσ ςτθν 
εκάςτοτε περίπτωςθ, ϊςτε να αποφεφγεται θ τοπικι παραμόρφωςθ. 
Θ κερμικι μόνωςθ ςτα μθχανοςτάςια ι τουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ, κα προςτατεφεται 
με κάλυμμα από φφλλο αλουμινίου ι γαλβανιςμζνθσ λαμαρίνασ ελάχιςτου πάχουσ 
0.6mm, αςφαλιςμζνθ είτε με περτςίνια είτε με ςυνδζςμουσ μανδάλωςθσ, με τζτοιο 
τρόπο ϊςτε να προλαμβάνεται φκορά τθσ ςτεγάνωςθσ τθσ μόνωςθσ.  
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Λδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτθν τελειωμζνθ επιφάνεια όλθσ τθσ κερμικισ μόνωςθσ 
και ςτθν επζνδυςθ, θ οποία πρζπει να παρουςιάηει μιά κακαρι και ςυμμετρικι όψθ 
ευκυγραμμιςμζνθ με τθν εξωτερικι επιφάνεια των ςωλινων. 
 
Ξάκε φφλλο αλουμινίου κα είναι κατάλλθλα κυλινδριςμζνο και διαμορφωμζνο ςτα 
άκρα του (ςχθματιςμόσ αυλακιοφ με "κορδονιζρα"), κα υπάρχει δε πλιρθσ επικάλυψθ 
κατά γενζτειρα και περιφζρεια (τουλάχιςτον κατά 50 mm). 
 
Ψα τμιματα τθσ επικάλυψθσ κα είναι ζτςι καταςκευαςμζνα, ϊςτε να ςχθματίηουν 
ςφνολο τελείωσ καλαίςκθτθσ εμφάνιςθσ. Σι καμπφλεσ, κιβϊτια βαννϊν, ςφαιρικοί 
πυκμζνεσ δοχείων κλπ. κα καταςκευάηονται από κατάλλθλθσ μορφισ (επίπεδθσ, 
κωνικισ κλπ.) τμιματα φφλλου αλουμινίου (του ίδιου όπωσ παραπάνω πάχουσ) και 
όλα κα μποροφν, όπωσ και τα ευκφγραμμα τμιματα, να ξεμονταριςτοφν εφκολα και 
να ξαναμονταριςτοφν, χωρίσ να καταςτραφεί το μονωτικό υλικό. 
 
Θ ςτερζωςθ των τμθμάτων τθσ επικαλφψεωσ μεταξφ τουσ, κα γίνεται με 
λαμαρινόβιδεσ, ιςχυρά επικαδμιωμζνεσ, με παρεμβολι πλαςτικϊν ροδελλϊν 
ςτεγανότθτασ. 
 
2. ΕΛΔΛΞΕΧ ΔΛΑΨΑΕΛΧ 

Σλεσ οι ςωλθνϊςεισ προςαγωγισ και επιςτροφισ κερμοφ ι και ψυχροφ νεροφ, κα 
μονωκοφν για τθν αποφυγι απωλειϊν κερμότθτασ και ςυμπφκνωςθσ υδρατμϊν πάνω 
ςτισ ψυχρζσ πλευρζσ τουσ (προκειμζνου για ςωλινεσ ψυχροφ νεροφ). 
Θ μόνωςθ κα καταςκευαςκεί με προκαταςκευαςμζνα τεμάχια μονωτικοφ υλικοφ 
μορφισ εφκαμπτου ςωλινα, από ςυνκετικό καουτςοφκ (ελαςτομερζσ), υλικό κλειςτισ 
κυψελοειδοφσ δομισ, ςυντελεςτι κερμικισ αγωγιμότθτασ λ= 0,026Kcal/mhoC ςε 0οC 
κατάλλθλο για κερμοκραςίεσ από -75οC μζχρι +105οC, με ςυντελεςτι αντίςταςθσ 
ςτουσ υδρατμοφσ μ=7000. Ψο ελαςτομερζσ υλικό δεν κα περιζχει χλϊριο 
Κα γίνει επζνδυςθ τθσ μόνωςθσ με βαμβακερό πανί 0,15 Kg/m2 που κα είναι άφλεκτο 
και ανκεκτικό ςτθν φωτιά εμποτιςμζνο ςε ςτεγανοποιθτικό υλικό λευκοφ χρϊματοσ. 
Ψο ελάxιςτο πάxοσ τθσ μόνωςθσ κα είναι : 
  Χωλινεσ διαμζτρου μζxρι 2"                                   κζρμανςθ : 13 mm 
         ψφξθ   : 19 mm  
  Χωλινεσ διαμζτρου 2 ½”" μζxρι 6"      κζρμανςθ : 19 mm 
         ψφξθ   : 19 mm  
 Επιφάνειεσ, ςυλλζκτεσ και ςωλινεσ διαμζτρου  

μεγαλφτερθσ απο 6"              κζρμανςθ : 19 mm 
        ψφξθ   : 30 mm 
Θ μόνωςθ κα εκτελείται ςφμφωνα με τισ ςυςτάςεισ τθσ Εταιρείασ καταςκευισ τθσ, 
"περαςτι" ι μζςω διαμικουσ ανοίγματοσ των τεμαχίων τθσ μόνωςθσ. Υριν από τθ 
μόνωςθ οι ςωλινεσ κα κακαρίηονται με επιμζλεια μζχρι να απομακρυνκεί τελείωσ 
κάκε ξζνο υλικό από τθν επιφάνειά τουσ και κα απολιπαίνονται πλιρωσ. Επιπλζον οι 
μθ γαλβανιςμζνοι ςωλινεσ κα βάφονται με δφο ςτρϊςεισ γραφιτοφχου μινίου. 
Σι ενϊςεισ (διαμικεισ και εγκάρςιεσ) κα προςτατεφονται εξωτερικά με ειδικι 
πλαςτικι αυτοκόλλθτθ ταινία. Θ μόνωςθ κα περιλαμβάνει και όλα τα ειδικά τεμάχια, 
εξαρτιματα και ςυςκευζσ, όπωσ καμπφλεσ, ταφ, βάννεσ, κυκλοφορθτζσ κλπ. με χριςθ 
τεμαχίων μονϊςεων ςωλινων μεγαλφτερθσ διαμζτρου και μονωτικϊν φφλλων του 
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ίδιου υλικοφ. Ειδικά για τισ βάννεσ και για τουσ κυκλοφορθτζσ, κα λθφκοφν κατάλλθλα 
μζτρα για τθν εφκολθ αποςυναρμολόγθςθ τθσ μόνωςθσ, χωρίσ να καταςτραφεί αυτι, 
για επικεϊρθςθ και τυχόν επιςκευι τθσ βάννασ ι του κυκλοφορθτι. Ειδικά για το 
τμιμα των ςωλθνϊςεων που διζρχεται εξωτερικά ι ςτα κεντρικά μθχανοςτάςια, πζρα 
από τθν παραπάνω κανονικι μόνωςθ κάκε ςωλινα, προβλζπεται και ειδικι 
καταςκευι. Χε αυτι τθν περιοχι οι ςωλινεσ καλφπτονται με καταςκευι από 
γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα ι αλουμίνιο πάχουσ 0,6 mm. 
 
Γ6. ΠΣΡΩΧΕΛΧ ΠΕ ΑΦΦΩΔΕΧ ΕΟΑΧΨΣΠΕΦΕΧ ΩΟΛΞΣ , ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΣΩ ΨΩΥΣΩ ISOPIPE 

1. ΠΣΡΩΧΕΛΧ ΧΩΟΘΡΩΡ ΚΕΦΠΣΩ – ΨΩΧΦΣΩ ΡΕΦΣΩ  

Κα μονωκοφν όλα τα εξαρτιματα ςωλινων όπωσ ταυ, ςφαιρικοί διακόπτεσ, βάνεσ, 
ςυλλζκτεσ, όργανα ρυκμίςεων, αντλίεσ κλπ.  Ψο υλικό μόνωςθσ κα είναι ίδιο με αυτό 
που κα χρθςιμοποιθκεί για τισ ςωλθνϊςεισ. Θ μόνωςθ κα είναι εφκαμπτθ ςε μορφι 
ςωλινα, από ςυνκετικό ελαςτομερζσ υλικό κλειςτισ κυψελοειδοφσ δομισ.  Θ 
ςυμπεριφορά του μονωτικοφ υλικοφ ςτθν φωτιά πρζπει να ικανοποιεί όλουσ τουσ 
κανονιςμοφσ τθσ Ελλθνικισ Υυροςβεςτικισ Ωπθρεςίασ. Ψο μονωτικό υλικό απαιτείται 
να πλθρι αυςτθρά τα τεχνικά χαρακτθριςτικά και να ανταποκρίνεται ςτισ 
προδιαγραφζσ όπωσ φαίνονται ςτον πίνακα 1.   
 

Υίνακασ 1 - Χαρακτθριςτικά κερμομονωτικοφ υλικοφ ςε μορφι ςωλινα 

Υυκνότθτα 60 - 75 Kgr / m3 

Δφναμθ Ελαςτικότθτασ > 0,15 Mpa 

Επιμικυνςθ κραφςθσ > 150 % 

Χυμπεριφορά ςτθ φωτιά 

Π1 
NF P92-501 

NF EN ISO 4589-2 

Class 0 BS 476 p.6 & p.7 

IMO RES.MSC 61(67)FTP 
code,Annex 1,Part 1 

Marine  Division 

Κερμικι Αγωγιμότθτα  (λ) 

Χτουσ 0º C  λ<= 0,035 W / m K 

Χτουσ 20ο C λ <= 0,037 W / m K 

Χτουσ 40º C  λ <= 0,040  W / m K 

Χυντελεςτισ αντίςταςθσ 
υδρατμϊν (μ) 

≥10.000 

Κερμοκραςίεσ 
λειτουργίασ 

ελαχ. κερμ/ςία -40°C ζωσ μεγ. κερμ/ςία +105°C 

Ενδεικτικόσ τφποσ μόνωςθσ ISOPIPE TC. 
 

2. ΠΣΡΩΧΘ ΑΕΦΑΓΩΓΩΡ ΞΑΛ ΕΥΛΦΑΡΕΛΩΡ  

Τλοι οι αεραγωγοί προςαγωγισ, επιςτροφισ και ανακυκλοφορίασ κλιματιςμζνου 
αζρα, κα μονωκοφν προσ αποφυγι απωλειϊν κερμότθτασ ι ψφχουσ κακϊσ και 
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ςυμπφκνωςθσ υδρατμϊν πάνω ςτισ ψυχρζσ πλευρζσ των επιφανειϊν τουσ κατά τθν 
κερινι λειτουργία.   
Θ μόνωςθ κα γίνει με ρολό ι φφλλο (Isorolls TC – Isosheets TC) από ςυνκετικό 
ελαςτομερζσ υλικό κλειςτισ κυψελοειδοφσ δομισ προδιαγραφϊν όπωσ φαίνονται 
ςτον πίνακα 2. 
Χτουσ αεραγωγοφσ θ μόνωςθ κα είναι κολλθμζνθ με αυτοκόλλθτο, εργοςταςιακά 
τοποκετθμζνο ςτο μονωτικό, με δφναμθ ςυγκόλλθςθσ 470 gr/cm και κα αντζχει τθν 
κερμοκραςία λειτουργίασ των αεραγωγϊν ι εναλλακτικά με ειδικι κόλλα ανκεκτικι 
ςτθν κερμοκραςία λειτουργίασ των αεραγωγϊν.  Σι ενϊςεισ των πλακϊν κα 
ςυγκολλοφνται με κόλλα και κα καλφπτονται με αυτοκόλλθτθ ταινία πάχουσ 3 mm και 
πλάτουσ 5 cm.  Θ κόλλα και θ αυτοκόλλθτθ ταινία που κα χρθςιμοποιθκοφν πρζπει να 
προτείνονται από τον καταςκευαςτι του μονωτικοφ υλικοφ. 
 
Υίνακασ 2 - Χαρακτθριςτικά κερμομονωτικοφ υλικοφ ςε μορφι ρολοφ ι φφλλου 

Υυκνότθτα 60 - 75 Kgr / m3 

Δφναμθ Ελαςτικότθτασ > 0,15 Mpa 

Επιμικυνςθ κραφςθσ > 150 % 

Χυμπεριφορά ςτθ 
φωτιά 

Π1 
NF P92-501 

NF EN ISO 4589-2 

Class 0 BS 476 p.6 & p.7 

IMO RES.MSC 61(67)FTP 
code,Annex 1,Part 1 

Marine Division 

Κερμικι Αγωγιμότθτα  
(λ) 

Χτουσ 0º C  λ<= 0,035 W / m K 

Χτουσ 20ο C λ <= 0,037 W / m K 

Χτουσ 40º C  λ <= 0,040  W / m K 

Χυντελεςτισ αντίςταςθσ 
υδρατμϊν (μ) 

≥ 10.000 

Κερμοκραςίεσ 
λειτουργίασ 

ελαχ. κερμ/ςία -40°C ζωσ μεγ. κερμ/ςία +85°C 

Ενδεικτικόσ τφποσ ρολοφ ι φφλλου, ISOROLLS TC – ISOSHEETS TC. 
 

3. ΠΣΡΩΧΘ ΕΩΨΕΦΛΞΩΡ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΩΡ ΞΑΛ ΞΑΚΑΦΩΡ ΧΩΦΩΡ 

Τλεσ οι ςωλθνϊςεισ κα μονωκοφν από ελαςτομερζσ μονωτικό υλικό επενδυμζνο 
εξωτερικά ϊςτε να διαςφαλίηεται προςταςία από θλιακι ακτινοβολία, μθχανικι 
αντοχι, εφκολθ κακαριότθτα για μεγάλθ διάρκεια απόδοςθσ μονωτικισ ικανότθτασ. 
Υροςταςία ντφςιμο τθσ μονωτικισ ςωλινασ, ςε όλο το μικοσ τθσ, με φφλλο 
γαλβανιςμζνθσ λαμαρίνασ πάχουσ 0,6 χιλ. 
 
4. ΠΣΡΩΧΘ ΑΕΦΑΓΩΓΩΡ ΕΩΨΕΦΛΞΩΡ ΞΑΛ ΞΑΚΑΦΩΡ ΧΩΦΩΡ  

Τλοι οι αεραγωγοί κα μονωκοφν με ρολό ι φφλλο (Isorolls TC – Isosheets TC) από 
ελαςτομερζσ μονωτικό υλικό επενδυμζνο εξωτερικά με μια από τισ παρακάτω 
προτεινόμενεσ προςταςίεσ ϊςτε να διαςφαλίηεται προςταςία από θλιακι 
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ακτινοβολία, εφκολθ κακαριότθτα και μεγάλθ διάρκεια απόδοςθσ μονωτικισ 
ικανότθτασ. 
 
Υροςταςία: 

I. με προςτατευτικό φφλλο τριϊν ςτρωμάτων, από πολυεςτζρα, αλουμίνιο και 
πολυαικυλζνιο πάχουσ 125 mm αντίςταςθ ζλξθσ διαμικθσ 75Ρ και εγκάρςια 
78Ρ κατά DIN 55531, τφπου triplex, ι  εργοςταςιακά καταςκευαςμζνουσ 
μονωτικοφσ ςωλινεσ με τθν ίδια προςταςία (πολυεςτζρα, αλουμίνιο και 
πολυαικυλζνιο) ενδεικτικοφ τφπου ISOPIPE TC UV PLUS.  Για ςωλινεσ 
διαμζτρου μεγαλφτερθσ των 4” ISOROLLS TC UV PLUS. 

ι 
II. με προςτατευτικό φφλλο τριϊν ςτρωμάτων, από PVC, αλουμίνιο και 

πολυεςτζρα, πάχουσ 230μm, διαπερατότθτα μζχρι 0,028gr/m2, ανοχζσ ςε 
κερμοκραςίεσ από -40οC ζωσ +110οC, βάρουσ 340gr/m2 και διάτρθςθ 
καλφμματοσ άνω των 23Ρ, ι εργοςταςιακά καταςκευαςμζνο μονωτικοφσ 
ςωλινεσ ενδεικτικοφ τφπου ISOPIPE TC HD. Για ςωλινεσ διαμζτρου 
μεγαλφτερθσ των 4’’ ISOROLLS TC HD. 

ι 
III. ντφςιμο τθσ μονωτικισ ςωλινασ, ςε όλο το μικοσ τθσ, με φφλλο αλουμινίου 

πάχουσ 0,6 χιλ. 
 

5. ΥΑΧΣΧ ΠΣΡΩΧΘΧ 

Ψο πάχοσ τοιχϊματοσ τθσ μόνωςθσ ςε χιλιοςτά, αναλόγωσ του δικτφου χριςθσ, δεν κα 
είναι μικρότερο από αυτό που αναγράφεται ςτον παρακάτω πίνακα 3. 
 
Υίνακασ 3 – Υάχοσ μόνωςθσ   

ΕΧΩΨΕΦΛΞΣΛ ΧΩΦΣΛ 

ΥΑΧΣΧ 
ΠΣΡΩΧΘΧ  

ΧΕ  
mm 

ΕΩΨΕΦΛΞΣΛ ΧΩΦΣΛ 

ΥΑΧΣΧ 
ΠΣΡΩΧΘΧ  

ΧΕ  
mm 

½’’ – ¾’’ 9 1’’ ζωσ 1 ½ ’’ 19 

1’’ ζωσ 1 ½ ’’ 11 2’’ – 4 ’’ 21 

2’’ – 3 ’’ 13 > 4’’ 25 

> 3’’ 19   

Για αεραγωγοφσ ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ πάχουσ μόνωςθσ 30mm, ςε εξωτερικοφσ 
χϊρουσ πάχοσ μόνωςθσ 40mm. 
 
6. ΠΕΚΣΔΣΧ ΕΦΑΦΠΣΓΘΧ  

Θ μόνωςθ κα τοποκετθκεί μόνον από ζμπειρουσ ειδικευμζνουσ τεχνίτεσ. 
Υριν από τθν εφαρμογι τθσ μόνωςθσ οι ςωλινεσ, επιφάνειεσ κα κακαρίηονται με 
επιμζλεια μζχρι να απομακρυνκεί τελείωσ κάκε ξζνο υλικό από τθν επιφάνειά τουσ 
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και κα απολιπαίνονται πλιρωσ.  Επιπλζον οι μθ γαλβανιςμζνοι ςωλινεσ κα βάφονται 
με δφο ςτρϊςεισ γραφιτοφχου μινίου. 
Θ μόνωςθ κα είναι ςυνεχισ και όλα τα δίκτυα ςωλθνϊςεων κα μονωκοφν ξεχωριςτά.  
Γειτονικοί ι παράλλθλοι ςωλινεσ δεν κα μονωκοφν μαηί. 
Τλθ θ μόνωςθ κα τοποκετθκεί ςτακερά και κακαρά, με ακζραια τεμάχια.  Χτισ 
περιπτϊςεισ όπου το τεμάχιο τθσ μόνωςθσ πρζπει να κοπεί ι να λοξευκεί ςτισ γωνίεσ 
να γίνει χριςθ τεμαχίου εργοςταςιακά κομμζνου κατά μικοσ αυτοφ και 
εφοδιαςμζνου με διπλι αυτοκόλλθτθ ταινία.  Ενδεικτικοφ τφπου ISOPIPE TC Slit & Seal 
ι ISOPIPE Slit TC με κόλλα που προτείνεται από τον καταςκευαςτι του μονωτικοφ 
υλικοφ. 
Σι ενϊςεισ (διάμθκεσ και εγκάρςιεσ) κα προςτατεφονται εξωτερικά με ειδικι πλαςτικι 
αυτοκόλλθτθ ταινία πάχουσ 3 mm και πλάτουσ 5 cm. 
Χτουσ ορκογϊνιουσ αεραγωγοφσ κα απλϊνεται ομοιόμορφα ςε λεπτι ςτρϊςθ θ 
προβλεπόμενθ από τον παραγωγό του μονωτικοφ κόλλα.  Θ ίδια κόλλα κα απλϊνεται 
και ςτθν επιφάνεια του μονωτικοφ φφλλου και κα καλφπτει ολόκλθρθ τθν επιφάνεια 
επαφισ αεραγωγοφ – μονωτικοφ.  Εναλλακτικά μπορεί να γίνει χριςθ φφλλου με 
ενςωματωμζνο αυτοκόλλθτο τφπου ISOROLLS TC Self Adhesive.  Χτισ ακμζσ των 
αεραγωγϊν κα εξαςφαλίηεται θ πλιρθσ επαφι των κάκετων μεταξφ τουσ φφλλων 
μονωτικοφ κατά το πάχοσ τουσ και κα προςτατεφονται εξωτερικά με ειδικι 
αυτοκόλλθτθ ταινία. 
Χτθν περίπτωςθ κυκλικϊν αεραγωγϊν, θ μόνωςθ κα γίνεται με χριςθ ενόσ μόνο 
φφλλου ϊςτε να δθμιουργείται μόνον ζνασ αρμόσ ςφνδεςθσ. 
Θ κερμικι μόνωςθ ςωλθνϊςεων που οδεφουν ςτα μθχανοςτάςια, λεβθτοςτάςια ςε 
ορατζσ διαδρομζσ (εκτόσ ψευδοροφισ), κα προςτατεφεται με ζναν από τουσ 
παρακάτω τρόπουσ: 

1. με ειδικι πολυμερι μεμβράνθ χρϊματοσ λευκοφ, με αντοχι κατά μζςον τρία 
με όρο πζντε ζτθ ςτθν θλιακι ακτινοβολία μεςογειακοφ κλίματοσ, δφναμθ 
ελαςτικότθτασ >10 Mpa και ελαςτικότθτα κραφςθσ >200% κατά ASTM D882 ι 
εργοςταςιακά καταςκευαςμζνουσ μονωτικοφσ ςωλινεσ με τθν ίδια προςταςία, 
ενδεικτικοφ τφπου ISOPIPE TC UV. 

2. με προςτατευτικό φφλλο τριϊν ςτρωμάτων, από πολυεςτζρα, αλουμίνιο και 
πολυαικυλζνιο πάχουσ 125 μm, αντίςταςθ ζλξθσ διαμικθσ 75Ρ και εγκάρςια 
78Ρ κατά DIN 55531, τφπου triplex, ι  εργοςταςιακά καταςκευαςμζνο 
μονωτικοφσ ςωλινεσ με τθν ίδια προςταςία, (πολυεςτζρα, αλουμίνιο και 
πολυαικυλζνιο), ενδεικτικοφ τφπου ISOPIPE TC UV PLUS.  Για ςωλινεσ 
διαμζτρου μεγαλφτερθσ των 4’’ ISOROLLS TC UV PLUS. 

3. με προςτατευτικό φφλλο τριϊν ςτρωμάτων, από PVC, αλουμίνιο και 
πολυεςτζρα, πάχουσ 230μm, διαπερατότθτα μζχρι 0,028gr/m2, ανοχζσ ςε 
κερμοκραςίεσ από -40οC ζωσ +110οC, βάρουσ 340gr/m2 και διάτρθςθ 
καλφμματοσ άνω των 23Ρ, ι εργοςταςιακά καταςκευαςμζνο μονωτικοφσ 
ςωλινεσ ενδεικτικοφ τφπου ISOPIPE TC HD. Για ςωλινεσ διαμζτρου 
μεγαλφτερθσ των 4’’ ISOROLLS TC HD. 

4. με ντφςιμο του μονωτικοφ ςωλινα, ςε όλο το μικοσ του, με φφλλο αλουμινίου 
πάχουσ 0,6 χιλ. 

Κα λθφκεί πρόνοια για τθν ελεφκερθ διαςτολι όλθσ τθσ μόνωςθσ, όπου είναι 
αναγκαίο. 
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Χτισ κζςεισ ςτιριξθσ κα τοποκετθκοφν προκαταςκευαςμζνα τεμάχια πάχουσ ιδίου με 
τθσ μόνωςθσ ςτθν εκάςτοτε περίπτωςθ, ϊςτε να αποφεφγεται θ τοπικι 
παραμόρφωςθ.  Χε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να διαςφαλίηεται πλιρθ ςτεγανότθτα 
ςτα τεμάχια που ςυνκζτουν τθν επικάλυψθ του ςτθρίγματοσ.  Σι ενϊςεισ κα 
επικαλφπτονται με ειδικι αυτοκόλλθτθ ταινία πάχουσ 3 mm και πλάτουσ 5 cm. 
Λδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτθν τελειωμζνθ επιφάνεια όλθσ τθσ κερμικισ μόνωςθσ θ 
οποία πρζπει να παρουςιάηει μια κακαρι και ςυμμετρικι όψθ ευκυγραμμιςμζνθ με 
τθν εξωτερικι επιφάνεια των ςωλινων. 
 
Γ7. ΞΩΞΟΣΦΣΦΘΨΕΧ - ΑΡΨΟΛΕΧ 

1. ΞΩΞΟΣΦΣΦΘΨΕΧ (ΓΕΡΛΞΑ) 

Για τθν κυκλοφορία του ψυχροφ και κερμοφ νεροφ ςτουσ διάφορουσ κλάδουσ 
ςωλθνϊςεων, προβλζπονται αντλίεσ κυκλοφορίασ του τφπου "κυκλοφορθτι" "IN-
LINE", κατάλλθλεσ για εγκατάςταςθ απευκείασ επί των ςωλθνϊςεων. Σπου 
προβλζπεται από τθν τεχνικι περιγραφι οι κυκλοφορθτζσ κα λειτουργοφν είτε με 
ςφςτθμα INVERTER (μεταβλθτζσ ςτροφζσ) είτε με ςτακερζσ ςτροφζσ. 
Σι κυκλοφορθτζσ κα πλθροφν τθν οδθγία ΕrP (Πζγιςτοσ επιτρεπτόσ δείκτθσ EEI:0,27) 
Σι κυκλοφορθτζσ κα αποτελοφνται από φυγόκεντρθ αντλία ςυηευγμζνθ απευκείασ με 
ελαςτικό ςφνδεςμο με θλεκτροκινθτιρα κατάλλθλων ςτροφϊν για επίτευξθ max 
απόδοςθσ, αςφγχρονο, τριφαςικό, κατάλλθλο για λειτουργία ςε δίκτυο 400/50/3. 
 
Θ ςφνδεςθ των κυκλοφορθτϊν με τισ ςωλθνϊςεισ κα πραγματοποιείται με ρακόρ ι 
φλάντηεσ (αποτελοφν μζροσ των κυκλοφορθτϊν). Σι κινθτιρεσ των κυκλοφορθτϊν κα 
είναι ςτεγανοί ΛΦ 54. Σι τελικζσ ςυνδζςεισ των θλεκτρικϊν γραμμϊν με τουσ 
θλεκτροκινθτιρεσ κα είναι εφκαμπτοι και κα προςτατεφονται με εφκαμπτο ςωλινα. 
Θ θλεκτρικι εγκατάςταςθ περιλαμβάνει τισ αναγκαίεσ γραμμζσ και ςυνδζςεισ για 
ζνταξθ των αντλιϊν ςτο όλο ςφςτθμα αυτοματιςμοφ. Θ λειτουργία των κυκλοφορθτϊν 
πρζπει να είναι τελείωσ ακόρυβθ και οι παροχζσ και μανομετρικά φψθ πρζπει να 
επιτυγχάνονται για λειτουργία ςε ρεφμα 50 περιόδων. Ψονίηεται ιδιαίτερα, ότι όςοι 
από τουσ κυκλοφορθτζσ προορίηονται για τθν κυκλοφορία ηεςτοφ νεροφ χριςθσ, 
πρζπει να είναι κατάλλθλθσ καταςκευισ γι'αυτι τθ χριςθ. 
 
Γ8. ΟΕΒΘΨΣΧΨΑΧΛΣ  

1. ΟΕΒΘΨΑΧ ΚΕΦΠΣΩ ΡΕΦΣΩ 

Σ λζβθτασ κα είναι ςυμπφκνωςθσ, χυτοςιδθρόσ ι διμεταλλικισ επιφανείασ 
(χυτοςίδθροσ-χάλυβασ) ι από ειδικό κράμα, με ανοξείδωτο εναλλάκτθ ανάκτθςθσ τθσ 
κερμότθτασ των καυςαερίων (εφόςον από το ςχεδιαςμό του Οζβθτα απαιτείται 
χωριςτόσ εναλλάκτθσ), κατάλλθλοσ για καφςθ φυςικοφ αερίου, καταςκευαςμζνοσ από 
μεγάλο και διεκνϊσ αναγνωριςμζνο καταςκευαςτι (ενδεικτικά: VIESSMANN, 
BUDERUS, DE DIETRICH κλπ.). 
Σ βακμόσ απόδοςθσ του Οζβθτα κα υπερκαλφπτει το βακμό απόδοςθσ του κτιρίου 
αναφοράσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 5.1 του ΞΕΡΑΞ. 
Επίςθσ, κα καλφπτει τισ απαιτιςεισ οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ για κερμαντιρεσ χϊρου 
του Ξανονιςμοφ 813/2013/ΕΕ, κακϊσ και τισ απαιτιςεισ του Ξανονιςμοφ Ενεργειακισ 
Επιςιμανςθσ 811/2013/ΕΕ. 
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Σ χϊροσ καφςθσ του λζβθτα κα είναι κατάλλθλα διαμορφωμζνοσ και κα ζχει τον 
απαιτοφμενο όγκο για τθν τζλεια καφςθ τθσ αναγκαίασ ποςότθτασ καυςίμου υπό 
πλιρεσ φορτίο. 
 
Ψα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταςκευι του λζβθτα πρζπει να είναι 
ειδικισ ποιότθτασ για λζβθτεσ και τα πάχθ τουσ να είναι επαρκι για τθν 
προβλεπόμενθ λειτουργία και ςφμφωνα με τουσ ακολουκοφμενουσ κανονιςμοφσ (DIN 
κλπ.). Σι απαιτοφμενεσ ςυγκολλιςεισ (όπου απαιτοφνται) κα γίνονται αποκλειςτικά με 
θλεκτρικό τόξο (θλεκτροςυγκόλλθςθ). 
 
Σ λζβθτασ κα φζρει : 
 

 Κυρίδα για τον ζλεγχο τθσ φλόγασ, για τον κακαριςμό του εςωτερικοφ του και 
των αεριοαυλϊν και αςφάλειεσ για τθν περίπτωςθ υπερπίεςθσ μζςα ςτο χϊρο 
καφςθσ. 

 Υλάκα για τθν προςαρμογι του καυςτιρα, χαλφβδινθ ι χυτοςιδθρι, με τθν 
αντίςτοιχθ οπι. 

 Ξρουνό εκκζνωςθσ. 

 Χτόμια για τθν προςαρμογι των ςωλθνϊςεων αναχϊρθςθσ και επιςτροφισ 
κερμοφ νεροφ με φλάντηεσ. Υρόςκετα κα προςκομιςκοφν οι αντίςτοιχεσ 
πρόςκετεσ φλάντηεσ, βίδεσ και παρεμβφςματα. 

 Ειδικό μονωτικό περίβλθμα, με εξωτερικό προςτατευτικό μανδφα από 
γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα, πάχουσ τουλάχιςτον 1,5 mm. 

 Σ λζβθτασ κα είναι εφοδιαςμζνοσ με κερμόμετρο εμβάπτιςθσ με ςπείρωμα DN 
20, με ορειχάλκινθ κικθ, υψόμετρο με κρουνό και κλίμακα ζνδειξθσ μζχρι 60 m 
ςτιλθσ νεροφ κακϊσ και κρουνοφσ εκκζνωςθσ. 

 
O λζβθτασ κα εφοδιαςτεί επίςθσ με ορειχάλκινθ δίδυμθ αςφαλιςτικι δικλείδα με 
ελατιριο, αυτοκλεινόμενθ, διαμζτρου 2", θ δε ζξοδόσ τθσ κα ςυνδεκεί ςε ςωλινα 
αποχζτευςθσ. Θ δικλείδα κα είναι κατάλλθλθ για ρυκμιηόμενθ οριακι πίεςθ μεταξφ 1 
και 5 atu. 
 
Σ λζβθτασ κα εγκαταςτακεί ςε βάςθ από ςκυρόδεμα ποιότθτασ Β 160, που κα είναι 
ελαφρά οπλιςμζνο με πλζγμα Ψ 131. Θ βάςθ κα εξζχει από το τεχνικό δάπεδο 
τουλάχιςτον κατά 15 cm. 
 
Χτθν παραπάνω βάςθ, κα ενςωματωκοφν οι βίδεσ αγκφρωςθσ του λζβθτα. 
Θ επιφάνεια τθσ βάςθσ (ςε κάτοψθ) κα είναι επαρκισ για το λζβθτα που κα 
εγκαταςτακεί. 
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2. ΞΑΩΧΨΘΦΑΧ 

Σ καυςτιρασ κα είναι κατάλλθλοσ για καφςθ φυςικοφ αερίου, αυτόματοσ και κα ζχει 
ςυναρμολογθκεί και δοκιμαςτεί ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ του. Κα είναι ςφμφωνοσ 
με όςα αναφζρονται για τθ κερμικι απόδοςθ λζβθτα – καυςτιρα. 
 
Σ καυςτιρασ κα είναι κατάλλθλοσ για ςυνεργαςία με τον λζβθτα και τθν αντίςτοιχθ 
καπνοδόχο του. 
Σ καυςτιρασ κα είναι ζτςι καταςκευαςμζνοσ, ϊςτε να επιτρζπει τθν ευχερι 
αποςφνδεςθ και ςυντιρθςθ των διαφόρων μερϊν του και κα περιλαμβάνει τα πιό 
κάτω: 
 
Σ καυςτιρασ κα είναι διβάκμιοσ, κα διακζτει επαρκι ιςχφ ϊςτε να καλφπτει τθν 
κερμικι ιςχφ του υπάρχοντοσ Οζβθτα, λαμβανομζνθσ υπ’όψθ τθσ αντίκλιψθσ του 
Οζβθτα, κα είναι υψθλοφ βακμοφ απόδοςθσ, κακαρισ καφςθσ, χαμθλοφ επιπζδου 
κορφβου και με ευκολία ςτθ ςυντιρθςθ. Κα είναι προϊόν διεκνϊσ αναγνωριςμζνου 
καταςκευαςτικοφ οίκου και κα φζρει όλα τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά, ςιμανςθ 
“CE” και να είναι κατάλλθλοσ για τθ χϊρα προοριςμοφ (GR), ςφμφωνα και με τον ΕΟΣΨ 
437. 
 
Κα είναι πιςτοποιθμζνοσ ςφμφωνα με του Ευρωπαϊκοφσ Ξανονιςμοφσ ΕΡ 676 και τισ 
Σδθγίεσ Ε.M.C. 89/336/EEC, L.V. 73/23/EEC και GΑS 90/396/EEC (περί Χυςκευϊν 
Αερίου), CE 89/392 και απόδοςθσ 92/42EEC. 
 
Ψο Multibloc του καυςτιρα κα περιλαμβάνει τα εξισ: 
 
-Πία (1) θλεκτρομαγνθτικι βαλβίδα αςφαλείασ (ON – OFF)  
-Πία (1) θλεκτρομαγνθτικι βαλβίδα αςφαλείασ (ρφκμιςθ παροχισ και χρόνου  
ανοίγματοσ)  
-Ζνα (1) πρεςςοςτάτθ χαμθλισ πίεςθσ αερίου 
-Ζνα (1) ςτακεροποιθτι πίεςθσ αερίου 
-Ζνα (1) φίλτρο αερίου 
-Χφςτθμα ελζγχου ςτεγανότθτασ βαλβίδων (ιςχφσ>200kW) 
 
Θ διάμετροσ του Multibloc του καυςτιρα πρζπει να είναι ίδια με τθν διάμετρο του 
ςωλινα παροχισ αερίου.  
 
Ξάκε καυςτιρασ κα είναι ςφμφωνοσ με το πρότυπο ΕΟΣΨ ΕΡ 676 και το αυτόματο 
ςφςτθμα ελζγχου του ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΟΣΨ ΕΡ 298. Θ αυτόματθ βαλβίδα 
του καυςτιρα είναι κατθγορίασ Α ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΟΣΨ ΕΡ 161. 
Θ εγκατάςταςθ του καυςτιρα κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ψεχνικοφ 
Ξανονιςμοφ  - ΦΕΞ 976/Β/28-3-2012. 
 
3. ΞΑΥΡΑΓΩΓΣΛ ΞΑΛ ΞΑΥΡΣΔΣΧΣΛ 

Θ απαγωγι των καυςαερίων του Οζβθτα κα γίνεται μζςω ςυςτιματοσ καπναγωγοφ –
καπνοδόχου. Σ καπναγωγόσ ςυνδζει τθν ζξοδο καυςαερίων του Οζβθτα με τθν 
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καπνοδόχο. Θ διάμετροσ του καπναγωγοφ κα είναι ίςθ προσ τθ διάμετρο τθσ εξόδου 
των καυςαερίων από το Οζβθτα. 
 
Ψόςο ο καπναγωγόσ όςο και θ καπνοδόχοσ κα είναι κατάλλθλοι για ςφνδεςθ με 
Οζβθτεσ Χυμπφκνωςθσ και το υλικό τουσ κα είναι ανκεκτικό ςτθ διάβρωςθ που 
προκαλείται από τα ςυμπυκνϊματα των καυςαερίων. 
 
Θ καπνοδόχοσ (και ο καπναγωγόσ) κα είναι καταςκευαςμζνθ από τεμάχια ςωλινων 
ομοπολυμεροφσ πολυπροπυλενίου (PPH), κατά το Υρότυπο EN 14471. Ψο 
ομοπολυμερζσ πολυπροπυλζνιο ζχει μεγάλθ ςκλθρότθτα και αντζχει ςε κερμοκραςίεσ 
ζωσ 120

o
C. Θ ςφνδεςθ των τεμαχίων γίνεται με ςυνδζςμουσ υποδοχισ με 

παρζμβυςμα EPDM. 
 
Σ καπναγωγόσ κα φζρει κυρίδα κακαριςμοφ με κάλυμμα ςτεγανό, προςαρμοηόμενο 
με κοχλίεσ και παρεμβφςματα. 
 
Σ καπναγωγόσ κα τοποκετθκεί με κατάλλθλθ κλίςθ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
καταςκευαςτι, ϊςτε να παροχετεφονται τα ςυμπυκνϊματα ςτο Ξιτ αδρανοποίθςθσ. 
 
Σπου απαιτείται θ δυνατότθτα αποςυναρμολόγθςθσ, κα προβλεφκεί ηεφγοσ 
φλαντηϊν με κοχλίεσ και παρζμβυςμα. 
 
Θ καπνοδόχοσ κα ςτθρίηεται ςε οριηόντια πλαίςια από μορφοςίδθρο, επαρκοφσ 
αντοχισ, ςε κατάλλθλεσ αποςτάςεισ ανάλογα με τθ διάμετρο τθσ καπνοδόχου, και 
αγκυροφμενα πάνω ςτα οικοδομικά ςτοιχεία (παρακείμενα τοιχεία). 
 
Ξάκε τμιμα καπνοδόχου κα ςτθρίηεται ςτα αντίςτοιχα πλαίςια ςε επαρκι αρικμό 
ςθμείων με κοχλίεσ και περικόχλια. 
 
Ψα  τμιματα τθσ καπνοδόχου κα ςυνδζονται μεταξφ τουσ κατά τρόπο, που επιτρζπει 
τθν ελεφκερθ και παράλλθλθ ςτεγανι ςυςτολοδιαςτολι τουσ (ολιςκαίνων 
ςφνδεςμοσ). 
 
Σ ςφνδεςμοσ αυτόσ κα εξαςφαλίηει ότι δεν κα μεταφζρονται δυνάμεισ από ςπόνδυλο 
ςε ςπόνδυλο, όπωσ επίςθσ και ότι δεν κα διαφεφγουν καυςαζρια, μιά και κα 
εξαςφαλίηει καλι ςτεγάνωςθ των επιφανειϊν ολίςκθςθσ. 
 
 
Σ τρόποσ καταςκευισ τθσ μόνωςθσ ςτα ςθμεία ολιςκαινόντων ςυνδζςμων των 
καπνοδόχων κα επιτρζπει τθν ελεφκερθ ςυςτολοδιαςτολι των καπνοδόχων, χωρίσ να 
προκαλοφνται ηθμιζσ ςτθ μόνωςθ και τθν επζνδυςι τθσ. 
 
Θ καπνοδόχοσ κα αρχίηει από το δάπεδο του λεβθτοςταςίου και κα φκάνει μζχρι 
φψουσ τουλάχιςτον 1,0 m πάνω από το δάπεδο του δϊματοσ υπερκαταςκευϊν. 
 
Χτο κατϊτατο ςθμείο τθσ καπνοδόχου και προσ τθν πλευρά του Οζβθτα κα 
προβλεφκεί κυρίδα κακαριςμοφ κατάλλθλων διαςτάςεων. 
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Θ άνω απόλθξθ τθσ καπνοδόχου κα φζρει κάλυμμα ("καπζλλο"). 
 
Θ όλθ ςυναρμολόγθςθ κα μελετθκεί, καταςκευαςκεί και κα εγκαταςτακεί κατά 
προτίμθςθ από μία ευφιμωσ γνωςτι εταιρεία καταςκευισ καπνοδόχων, με 
αποδεδειγμζνθ ειδικι πείρα και γνϊςεισ ς'αυτόν τον τφπο καταςκευισ. 
 
Κα υποβλθκοφν πλιρθ ςτοιχεία του προτεινόμενου υπεργολάβου για ζγκριςθ από 
τθν επιβλζπουςα υπθρεςία. 
 
Χε περίπτωςθ τοποκζτθςθσ τθσ καπνοδόχου του Οζβθτα Χυμπφκνωςθσ εντόσ τθσ 
υφιςτάμενθσ καπνοδόχου, το υλικό τθσ κα είναι εφκαμπτο πολυπροπυλζνιο PPH κατά 
EN 14471 (ενιαίο τμιμα). 
 
4. ΔΣΧΕΛΑ ΔΛΑΧΨΣΟΘΧ ΔΛΞΨΩΣΩ ΗΕΧΨΣΩ ΡΕΦΣΩ 

Για τθν αςφάλεια των εγκαταςτάςεων παραγωγισ κερμοφ νεροφ, ζναντι του κινδφνου 
ανάπτυξθσ υπερβολικϊν πιζςεων που προζρχονται από τισ ςυςτολοδιαςτολζσ του 
νεροφ λόγω μεταβολισ τθσ κερμοκραςίασ  o ςυλλζκτθσ  ηεςτοφ νεροφ κα ςυνδεκεί με 
τον ανάλογο αρικμό  δοχείων διαςτολισ, κλειςτοφ τφπου. 
Ψα δοχεία κα είναι κατακόρυφθσ διάταξθσ, καταςκευαςμζνα από περίβλθμα από 
χαλυβδοζλαςμα, πίεςθσ λειτουργίασ 5 atu, με πλαίςιο ζδραςθσ και κα φζρουν 
διαχωριςτικι μεμβράνθ μεγάλθσ αντοχισ από BUTYL-ΞΑΣΩΨΧΣΩΞ. Αυτά κα 
μεταφερκοφν επιτόπου του ζργου γεμιςμζνα με άηωτο ςτθν προδιαγραφόμενθ πίεςθ 
αρχικισ λειτουργίασ (0,5 atu). 
 
Ψα δοχεία κα φζρουν ενςωματωμζνο μανόμετρο κακϊσ και αςφαλιςτικι δικλείδα 
ρυκμιηόμενθσ οριακισ πίεςθσ, αναγραφόμενου ενδεικτικοφ τφπου REFLEX. 
 
Θ ςυμπλιρωςθ κάκε δικτφου κατά τθν λειτουργία, με νερό, κα γίνεται δια μζςου 
διάταξθσ που ςυνδζεται ςτουσ αντίςτοιχουσ ςυλλζκτεσ ςτο λεβθτοςτάςιο που κα 
περιλαμβάνει αυτόματο διακόπτθ πλιρωςθσ (μειωτιρα πίεςθσ) Φ 3/4", κατάλλθλθσ 
κάκε φορά περιοχισ πιζςεων, βαλβίδα αντεπιςτροφισ, δείκτθ πίεςθσ (μανόμετρο), 
βάννεσ, κλπ. 
 
H εγκατάςταςθ των δοχείων διαςτολισ περιλαμβάνει τθν καταςκευι βάςθσ από 
ςκυρόδεμα φψουσ 15 cm, τθν τοποκζτθςθ και ςτερζωςθ των δοχείων, όπωσ και τθ 
ςφνδεςι τουσ με τα δίκτυα ηεςτοφ νεροφ. 
Δοχεία διαςτολισ κα τοποκετθκοφν και ςτα Boilers κερμοφ νεροφ χριςθσ. 
 
 
5. ΑΡΨΛΞΦΑΔΑΧΠΛΞΑ ΕΟΑΨΘΦΛΑ ΧΨΘΦΛΘΧ ΠΘΧΑΡΘΠΑΨΩΡ 

Ξάκε μονάδα ελατθρίου κα αποτελείται από ζνα ι περιςςότερα ςπειροειδι ελατιρια 
(ανάλογα με τθ φόρτιςθ) για τθν απορρόφθςθ των χαμθλόςυχνων δονιςεων και 
Visco-mass (μάηα υψθλοφ ιξϊδουσ), θ οποία κα αντιδρά ευκζωσ ανάλογα με τθν 
ταχφτθτα των φορτίων (απόςβεςθ ταλαντϊςεων). Κα είναι αποτελεςματικά και ςτουσ 
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ζξι βακμοφσ ελευκερίασ (άξονεσ Χ,Ψ, Η) π.χ. ςειςμόσ. Θ ιδιοςυχνότθτα των εδράςεων 
επί ελατθρίων κα είναι μεταξφ 2.5 ζωσ 5.0 Hz. 
 
 
6. TΕΨΦΑΣΔΘ ΘΟΕΞΨΦΣΒΑΡΑ ΥΦΣΣΔΕΩΨΛΞΘΧ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ 

Θ τετράοδθ θλεκτροκίνθτθ βάνα κα είναι τυποποιθμζνων διαςτάςεων. Υροβλζπεται 
να είναι ορειχάλκινθ. 
Σι βάνεσ κα ζχουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά : 

 

 Πζγιςτθ επιτρεπτι πίεςθ : 6 ατμόςφαιρεσ 

 Πζγιςτθ κερμοκραςία λειτουργίασ: 1100C (2300F) 

 Χτεγανοποίθςθ : Πε δακτφλιο O-RING 

 Φλάντηεσ : Διαςτάςεισ ςφμφωνα με BS 4504, DIN 2531 

 Γωνία περιςτροφισ : 900 

 Οίπανςθ : Ψα κινθτά μζρθσ τθσ βάνασ που ζρχονται ςε επαφι με το ηεςτό νερό 
λιπαίνονται με ειδικό γράςςο αδιάλυτο ςτο νερό 

 
Σι βάνεσ κα αποτελοφνται από τα παρακάτω μζρθ: 
 

 Χϊμα βάνασ 

 Υεριςτρεφόμενο ρότορα 

 Εςωτερικό δακτφλιο ςτεγανότθτασ 

 Υαρζμβυςμα καλφμματοσ 

 Ξάλυμμα με ςκάλα, πλάκα ςκάλασ με βίδεσ 

  Δακτφλιοσ O-RING 

 Ψριγωνικι φλάντηα 

 Χειρολαβι 
 

Αυτοματιςμόσ τετράοδθσ βάνασ: 
 
Θ τετράοδθ βάνα κα κινείται από ςερβομοτζρ. Σ ζλεγχοσ τθσ τετράοδθσ κα γίνεται 
από κεντρικι θλεκτρονικι μονάδα ρφκμιςθσ τθσ λειτουργίασ. Κα ζχει δυνατότθτα 
λιψθσ κερμοκραςίασ εςωτερικοφ χϊρου από δφο τουλάχιςτον κερμοςτάτεσ 
εςωτερικοφ χϊρου και ζνα εξωτερικοφ. Θ ςυςκευι κα θλεκτροδοτείται από τον 
πίνακα του μθχανοςταςίου. 
 
Γ9.   ΔΛΑΦΣΦΑ 

1. ΞΑΨΑΧΞΕΩΕΧ ΑΥΣ ΠΣΦΦΣΧΛΔΘΦΣ 

Σι παραςκευαςτιρεσ νεροφ, οι ςωλθνϊςεισ ι καλϊδια τα οποία ζχουν τθν ίδια 
όδευςθ, κλπ. κα τοποκετθκοφν ςε ςιδθροκαταςκευζσ από μορφοςίδθρο, οι οποίεσ κα 
καταςκευαςκοφν θλεκτροςυγκολλθτζσ ι οξυνοκολλθτζσ, τελικά δε κα βαφοφν με δφο 
ςτρϊςεισ εποξειδικισ βαφισ και δφο ελαιοχρϊματοσ, ι εναλλακτικά κα γαλβανιςκοφν 
ςε κερμό λουτρό μετά τθν καταςκευι τουσ. 
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2. ΩΨΣΧ ΚΣΦΩΒΣΩ 

Σ κόρυβοσ που δθμιουργείται από τα μθχανιματα και γενικά από τισ εγκαταςτάςεισ, 
για κανζνα λόγο δεν κα υπερβαίνει τα διεκνι παραδεκτά φψθ κορφβου, προκειμζνου 
για κτίρια του αυτοφ προοριςμοφ. Ψα φψθ κορφβου περιγράφονται ςτο τεφχοσ 
Υροδιαγραφϊν Εκπόνθςθσ Πελετϊν - Ξλιματιςμόσ (Υίνακεσ Ψεχνικϊν Απαιτιςεων, 
Χτάκμθ Κορφβου).  
Σ Ανάδοχοσ οφείλει κατά το ςτάδιο τθσ μελζτθσ εφαρμογισ να υποβάλλει 
υπολογιςμοφσ ςτάκμθσ κορφβου για κάκε κλιματιςτικι μονάδα και ανεμιςτιρα. 
Χε περίπτωςθ δθμιουργίασ υψθλοφ κορφβου, από κάποιο μθχάνθμα, ο Ανάδοχοσ κα 
λάβει τα αναγκαία μζτρα για τθν εξάλειψι του. 
Ειδικά για τα προβλεπόμενα να εγκαταςτακοφν υπαίκρια μθχανιματα, κα 
εξαςφαλιςκεί τφποσ μθχανθμάτων που παράγει τον χαμθλότερο δυνατό κόρυβο.  
Εφ’ όςον ο κόρυβοσ είναι υψθλόσ, ϊςτε να παρενοχλοφνται οι ζνοικοι του 
νοςοκομείου (αςκενείσ, επιςκζπτεσ, προςωπικό), κα γίνει εγκατάςταςθ ειδικϊν 
αντικορυβικϊν πεταςμάτων γφρω από τα μθχανιματα, ϊςτε να ικανοποιοφνται οι 
προδιαγραφζσ του Υ.Δ. 1180/81 και τουλάχιςτον θ ςτάκμθ κορφβου εξωτερικά των 
κουφωμάτων του κτιρίου (παράκυρα, εξωτερικζσ κφρεσ) να μθν υπερβαίνει τα 
50dB(A). 
Ψο πζταςμα κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από θχομονωτικά ςτοιχεία, που κα 
παρουςιάηουν αντοχι ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ και τον χρόνο. Από τθν προσ τα 
μθχανιματα πλευρά, το πζταςμα κα είναι θχοαπορροφθτικό. Για τθν θχοαπορρόφθςθ 
κα χρθςιμοποιείται υδρόφοβο υλικό, που δεν κα γθράςκει από τθν επίδραςθ των 
καιρικϊν ςυνκθκϊν ι του θλίου και είναι πυραςφαλζσ. 
 
3. ΒΑΧΕΛΧ ΠΘXΑΡΘΠΑΨΩΡ 

Σλα τα μθxανιματα που εδράηονται ςε δάπεδο κα ζxουν απαραίτθτα αντικραδαςμικι 
βάςθ. 
 
Γενικά, οι βάςεισ των μθxανθμάτων κα είναι από μπετόν, πάxουσ 15-20 cm με 
παρεμβολι φελλοφ πίεςθσ πάxουσ 5 cm  εκτόσ αν ο προμθκευτισ του μθxανιματοσ 
ςυνιςτά άλλθ καταςκευι (π.χ ειδικά ελαςτικά Neopren) . 
Χε όςα μθxανιματα δεν είναι δυνατι τζτοια ζδραςθ (π.x. εμβαπτιηόμενεσ αντλίεσ) 
επιβάλλεται να τοποκετοφνται ςτισ κζςεισ ςτερζωςθσ κατάλλθλα ελαςτικά πζλματα 
και δακτφλιοι ζτςι ϊςτε να μθν μεταφζρονται οι κραδαςμοί ςτον οικοδομικό ςκελετό. 
Χxζδια των κεμελιϊςεων για κάκε μονάδα του εξοπλιςμοφ κα υποβλθκοφν για 
ζγκριςθ.  
Σ εργολάβοσ κα βεβαιϊςει ότι πλθροφνται οι ειδικζσ απαιτιςεισ για τθν απομόνωςθ 
μετάδοςθσ κορφβου. 
 
4. ΕΟΕΓXΣΧ ΚΣΦΩΒΣΩ ΞΑΛ ΔΣΡΘΧΕΩΡ 

4.1 Ελεγxοσ κορφβου 

 Γενικά 
  
 Ψα ςυςτιματα κα τοποκετοφνται με βάςθ ότι τα αποτελζςματα ελζγxου του 

κορφβου κα είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ. 
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 Σι θxομονωτζσ ζxουν μελετθκεί για τθν μζγιςτθ ςτάκμθ ιxου τθν παραγόμενθ 
από τισ κλιματιςτικζσ μονάδεσ (ςτθν ειςαγωγι και εξαγωγι) τα 
θλεκτροπαραγωγά ηεφγθ, τουσ ψφκτεσ κλπ. κορυβϊδθ μθχανιματα . 

 Σ προμθκευόμενοσ εξοπλιςμόσ από τον εργολάβο κα μελετάται και διατάςςεται 
ζτςι ϊςτε να ικανοποιεί τα κριτιρια κορφβου ςφμφωνα με το τεφχοσ 
προδιαγραφϊν εκπόνθςθσ μελετϊν κλιματιςμοφ. 

 

 Εξαςκζνθςθ κορφβων ςε αγωγοφσ 
  
 Σι θxομονωτζσ κα ελαττϊνουν τθ ςτάκμθ του παραγόμενου ιxου από τουσ 

ανεμιςτιρεσ ςτα προδιαγραφόμενα επίπεδα, ανάλογα με τουσ xϊρουσ που 
εξυπθρετοφν. Σ θxομονωτισ κα ζxει επαρκι αντοxι και ςυνοxι ϊςτε να 
αντιςτζκεται ςτθ διάβρωςθ από τον αζρα που ρζει και δεν δθμιουργεί ςκόνθ.  

 Θ θxθτικι πλιρωςθ κα είναι άοςμθ και απρόςβλθτθ από υγραςία και ςιψθ. Σι 
προςκολλθτικζσ ουςίεσ κα είναι κατάλλθλεσ για το υλικό απορρόφθςθσ του 
ιxου και δεν κα είναι εφφλεκτεσ. 

 Ψο περίβλθμα του θxομονωτι κα είναι καταςκευαςμζνο από γαλβανιςμζνα 
ελάςματα μαλακοφ xάλυβα, που παράγονται από ειδικευμζνθ εταιρεία. Ψα 
εςωτερικά xωρίςματα (splitters) κα καταςκευάηονται από διάτρθτα 
γαλβανιςμζνα xαλυβδοελάςματα, με αεροδυναμικά ςxθματιςμζνεσ τισ μπροςτά 
και τισ πίςω άκρεσ. Ξάκε xϊριςμα κα είναι ςτερεωμζνο ςτο περίβλθμα με 
καρφιά (πριτςίνια).  

 Θ θxθτικι πλιρωςθ κα είναι αδρανισ, μθ καφςιμθ, μθ υγροςκοπικι και 
απρόςβλθτθ ςε παράςιτα, από ορυκτό μαλλί ι υαλοβάμβακα και κα είναι 
ςτεγανοποιθμζνθ και προςτατευμζνθ από τθν εναπόκεςθ ςωματιδίων με μια 
αδιαπζραςτθ μεμβράνθ. 

 
4.2 Ελεγxοσ δονιςεων 

        Γενικά 
 Σλοσ ο εξοπλιςμόσ και οι μονάδεσ κα είναι ζτςι ςxεδιαςμζνεσ, ϊςτε να μθν 

προκαλοφν υπερβολικζσ δονιςεισ. Σι ςυςκευζσ κα είναι τοποκετθμζνεσ πάνω ςε 
ελαςτικά υποςτθρίγματα, όπωσ φελλόσ ι λάςτιxα φορτωμζνα κοντά ςτο μζγιςτο 
και υπολογιςμζνα να μεταδίδουν τθν ελάxιςτθ ενζργεια ςτθ βάςθ xωρίσ να 
επιτρζπουν τθν υπερβολικι δόνθςθ των μθxανϊν. 

 Κα επιλεγοφν εξοπλιςμοί με ελάxιςτεσ δυνάμεισ μθ ηυγοςτακμιςμζνεσ, κα 
xρθςιμοποιθκοφν ςυςτιματα ελζγxου δονιςεων για μόνωςθ των εξοπλιςμϊν, 
ςωλθνϊςεων και αγωγϊν, όπου είναι αναγκαίο. 'Σλα τα μζρθ των εξοπλιςμϊν 
κα είναι ηυγοςτακμιςμζνα με τισ εμπορικά επιτρεπόμενεσ ανοxζσ πριν εξαxκοφν 
από το εργοςτάςιο. 

 

 Eφκαμπτοι ςφνδεςμοι 
 Σπου οι εξοπλιςμοί είναι τοποκετθμζνοι ςε υποςτθρίγματα ι άγκιςτρα ςτιριξθσ 

δονθτικισ μόνωςθσ, εφκαμπτεσ ςυνδζςεισ εγκεκριμζνου τφπου κα 
xρθςιμοποιοφνται, ζτςι ϊςτε οι ταλαντϊςεισ των εξοπλιςμϊν να μθν 
μεταδίδονται ςτα καταςκευαςτικά μζρθ του κτιρίου. 
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 Αγκιςτρα 
 Αγκιςτρα ςτιριξθσ με ελατιρια κα προβλζπονται για ςυςτιματα ςωλθνϊςεων 

όπου υπερβολικοί κραδαςμοί μποροφν να εμφανιςκοφν που να οφείλονται ςε 
υψθλζσ πιζςεισ, υπερβολικζσ διαςτολζσ ι βάννεσ που κλείνουν γριγορα. 

 
4.3 Εξζταςθ εξοπλιςμϊν 

 Ανεμιςτιρεσ 
 Ψα εφκαμπτα κολλάρα μεταξφ ανεμιςτιρων και αγωγϊν κα ευκυγραμμίηονται 

ςωςτά. 
 Ψα ςυγκροτιματα φυγοκεντρικϊν ανεμιςτιρων και κινθτιρων κα ςτερεϊνονται 

ςε μια άκαμπτθ κοινισ αδράνειασ βάςθ, ολόκλθρο δε κα ςτθρίηεται ςε ελαςτικά 
ςτθρίγματα μονϊςεων κραδαςμϊν (rubber - in - shear). 

 Σλοι οι κοxλίεσ ζδραςθσ κα τοποκετοφνται ζτςι ϊςτε να αποφεφγεται 
γεφφρωςθ τθσ δονθτικισ μόνωςθσ. 

 

 Αντλίεσ 
 Σλεσ οι αντλίεσ κα επιλεγοφν για τθ μζγιςτθ απόδοςθ ωσ προσ τθν 

προκακοριςμζνθ εργαςία, αλλά γενικά κα είναι επικυμθτό τα πτερφγια αντλίασ 
να ζxουν διάμετρο που να μθν υπερβαίνει τα 0,90 τθσ μζγιςτθσ ικανότθτασ 
διαμζτρου πτερυγίων. 

 Ψο ςυγκρότθμα αντλία - κινθτιρασ κα είναι ςτερεωμζνο ςε μια αδρανι βάςθ 
από άκαμπτο xάλυβα και ςκυρόδεμα ίςθ προσ 1 1/2 φορά το βάροσ του 
ςυγκροτιματοσ αντλία - κινθτιρασ. 

 

 Ψυκτικι εγκατάςταςθ 
 Θ εγκατάςταςθ νεροφ ψφξθσ που περιζxει ςυμπιεςτζσ κα περιλαμβάνει βάςεισ, 

πλαίςια, κλπ., ϊςτε να παρζxει τθν κατάλλθλθ ευκυγράμμιςθ των διαφόρων 
εξαρτθμάτων. Σλόκλθρο το ςυγκρότθμα κα μονωκεί από τθν καταςκευι πάνω 
ςε μια ειδικι προςκικθ ζτςι ϊςτε να παρζxει τουλάxιςτον 90% μονωτικι 
απόδοςθ ςτθν περιςτροφικι ταxφτθτα. 

 

 Αερόψυκτθ Αντλία Κερμότθτασ 
 Θ εγκατάςταςθ των αερόψυκτων Αντλιϊν Κερμότθτασ κα είναι ςε μια ξεxωριςτι 

μονωμζνθ βάςθ καταςκευαςμζνθ από ςκυρόδεμα πάxουσ κατάλλθλου να 
ςτθρίξει όλο το βάροσ τθσ. 

  
 Θ βάςθ κα επεκτείνεται ςε όλθ τθν επιφάνεια που καταλαμβάνει θ αερόψυκτθ 

Αντλία κερμότθτασ. 
 
5. ΧΘΠΑΡΧΘ - ΑΡΑΓΡΩΦΛΧΘ - ΕΥΛΓΦΑΦΕΧ 

5.1 Γενικά 

 Σλεσ οι ςωλθνϊςεισ και οι αεραγωγοί κλπ. κα αναγνωρίηονται με γράμματα και 
ετικζττεσ ενδεικτικζσ με  αντίςταςθ  ςτθ κερμότθτα και ςτουσ υδρατμοφσ, με 
xρωματιςτζσ κολλθμζνεσ ταινίεσ. Βαφι με ψεκαςμό δεν γίνεται αποδεκτι. 

  

20PROC007598826 2020-11-05



Έργο : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίοσ 1
οσ

 Γενικού Λσκείοσ Μεταμόρυωσης 

 

 

ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ  Θ/Π  ΕΑΦΨΘΠΑΨΩΡ, ΩΟΛΞΩΡ ΞΑΛ ΕΦΓΑΧΛΩΡ                                                                                 45 

 Σλεσ οι μονάδεσ του εξοπλιςμοφ, όπωσ λζβθτεσ, δεξαμενζσ, δοxεία, κερμαντιρεσ, 
διανεμθτζσ, βαλβίδεσ, ςυςκευζσ, βαλβίδεσ ελζγxου, κλπ. κα ζxουν ςαφι ςιμανςθ που 
κα δείxνει τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ τθσ μονάδασ. 

 
 Ψα ςυςτιματα των ςωλινων κυκλοφορίασ ρευςτοφ κα αναγνωρίηονται με μαφρα βζλθ 

διεφκυνςθσ από PVC ςε λευκζσ ταινίεσ μικουσ 150 mm  . 
 Σι ςωλθνϊςεισ, μονωμζνεσ ι όxι, μζςα ςτα μθxανοςτάςια κα ςθμανκοφν ςε 

διαςτιματα 6 m  και ςε όλεσ τισ βαλβίδεσ, ςτουσ ςυνδζςμουσ Ψ και ςτισ απολιξεισ. Θ 
ςιμανςθ κα αποτελείται από ζγxρωμουσ δακτυλίουσ πλάτουσ 65 mm για τον 
xαρακτθριςμό του ρευςτοφ που διζρxεται από τουσ ςωλινεσ. Για διακλαδϊςεισ 
μικουσ μικρότερου των 6m κα υπάρxει τουλάxιςτον μια ζνδειξθ. Ψα xαρακτθριςτικά 
xρϊματα των δακτυλίων αυτϊν κα είναι ωσ ακολοφκωσ : 

 

 Χωλθνϊςεισ προςαγωγισ  
 ηεςτοφ νεροφ κζρμανςθσ : Χρϊμα κόκκινο (διπλόσ δακτφλιοσ) 
 

 Χωλθνϊςεισ επιςτροφισ 
 ηεςτοφ νεροφ κζρμανςθσ :Χρϊμα κόκκινο (απλόσ δακτφλιοσ) 
 

 Χωλθνϊςεισ κρφου νεροφ 
 κατανάλωςθσ  :Χρϊμα κυανοφν (απλόσ δακτφλιοσ) 
 

 Χωλθνϊςεισ προςαγωγισ  
 ηεςτοφ νεροφ κατανάλωςθσ :Χρϊμα πορτοκαλόxρουν (διπλόσ δακτφλιοσ) 
 

 Χωλθνϊςεισ επιςτροφισ  
 ηεςτοφ νεροφ κατανάλωςθσ :Χρϊμα πορτοκαλόxρουν (απλόσ δακτφλιοσ) 
 

 Χωλθνϊςεισ πετρελαίου :Χρϊμα μαφρο (απλόσ δακτφλιοσ) 
 

 Χωλθνϊςεισ προςαγωγισ  
 ψυχροφ νεροφ κλιματιςμοφ :Χρϊμα πράςινο (διπλόσ δακτφλιοσ) 
 

 Χωλθνϊςεισ επιςτροφισ 
 ψυχροφ νεροφ κλιματιςμοφ       : Χρϊμα πράςινο (απλόσ δακτφλιοσ) 

  
 Σλεσ οι ςωλθνϊςεισ μετά τον xρωματιςμό τουσ κα ζxουν βζλθ, κατά διαςτιματα, με 

τθ φορά τθσ ροισ του περιεxόμενου ρευςτοφ. Ψο μζγεκοσ του βζλουσ κα 
ανταποκρίνεται ςτθν εξωτερικι διάμετρο του ςωλινα (μετά τθ μόνωςθ), κα είναι 
ιςομεγζκεσ (με ςτάμπα), και ευκρινοφσ xρϊματοσ, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του 
επιβλζποντα μθxανικοφ. 

 Σι γραμμζσ ςωλθνϊςεων μζςα ςε xϊρουσ ςωλινων κα ςθμανκοφν όπωσ παραπάνω, 
αλλά ςε μζγιςτα διαςτιματα των 15 m. 

 Χιμανςθ και βζλοσ διεφκυνςθσ κα τοποκετθκοφν ςε κάκε γραμμι που διζρxεται μζςω 
τοίxου ι δαπζδου από κάκε πλευρά του τοίxου ι του δαπζδου. 

 Χιμανςθ του δικτφου είναι αποδεκτό να γίνει και ςφμφωνα με τθ Ψ.Σ.Ψ.Ε.Ε. 2481/86. 
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5.2 Υινακίδεσ ςιμανςθσ 

 Σι πινακίδεσ ςιμανςθσ κα εγκαταςτακοφν δίπλα ςτα αντίςτοιxα μθxανιματα και κα 
αναγράφουν τουσ απαιτοφμενουσ xειριςμοφσ για τθ λειτουργία, τθ ςυxνότθτα 
επεμβάςεων για ςυντιρθςθ, τα ςυνιςτϊμενα υλικά ςυντιρθςθσ και τουσ τυxόν 
κινδφνουσ που επιφυλλάςςουν τα μθxανιματα για το προςωπικό λειτουργίασ και 
ςυντιρθςθσ. 

 Σι πινακίδεσ ςιμανςθσ κα είναι ςτα Ελλθνικά και πρζπει να εγκρικοφν από τθν 
επίβλεψθ ςφμφωνα με τθ μελζτθ ςιμανςθσ . 

 Σι πινακίδεσ κα φζρουν μθxανικά xαραγμζνα γράμματα με ελάxιςτο φψοσ 15 mm.  
 Υροβλζπονται εξελαςμζνεσ πλαςτικζσ, με μαφρα γράμματα ςε άςπρο φόντο. Σι 

πινακίδεσ κα αναρτθκοφν ςτα περιβλιματα όλων των μονάδων του εξοπλιςμοφ, ςε 
κατάλλθλα ςθμεία, με τουλάxιςτον τζςςερισ επιxρωμιωμζνουσ ορειxάλκινουσ κοxλίεσ. 

 Σι πινακίδεσ εξαρτθμάτων ανθρτθμζνων ςτουσ ςωλινεσ, όπωσ βαλβίδεσ, κλπ., κα 
προςαρμοςκοφν ςε μθ ςιδθρζσ ταινίεσ που κα περικλείουν το δίκτυο ςωλθνϊςεων ι 
τθ μόνωςθ του εξοπλιςμοφ, ςτερεωμζνεσ αςφαλϊσ με ορειxάλκινουσ κοxλίεσ και 
περικόxλια. 

 Κα τοποκετθκοφν μεταλλικζσ πινακίδεσ (κονκάρδεσ) αναγνϊριςθσ βαννϊν ςε όλα τα 
δίκτυα με αντίςτοιxθ αναγραφι των ςτοιxείων τουσ ςτα ςxζδια "ωσ κατεςκευάςκθ". 

 Θ ονομαςία τθσ πινακίδασ κα είναι κατά μικοσ του ςωλινα ςε κζςθ που να μπορεί να 
διαβαςκεί εφκολα. Ξοντά ςτισ xρωματιςμζνεσ ετικζττεσ κα τοποκετθκοφν τα βζλθ 
διεφκυνςθσ τθσ ροισ. 

 Χε όλουσ τουσ κινθτιρεσ κα τοποκετθκοφν εξελαςμζνεσ πλαςτικζσ πινακίδεσ 
ςιμανςθσ. Θ ςιμανςθ κα είναι ςυμβιβαςτι με τα ςxθματικά διαγράμματα και τα 
διαγράμματα καλωδιϊςεων. 
Κα υποβλθκεί πίνακασ ςθμάνςεων ςτα ελλθνικά για ζγκριςθ. 

 Επιβλαβείσ ανακυμιάςεισ κα επιςθμαίνονται με λζξεισ και θ αναγνωριςτικι πινακίδα 
κινδφνου κα ζxει αναγνωριςτικό βαςικό xρϊμα ςε ςυμφωνία με τα BS 1710:1975. 
 

5.3 Κζςεισ ςθμάνςεων 

 Πθxανοςτάςια και λεβθτοςτάςια 
 

- Χτθ ςφνδεςθ κατάκλιψθσ των αντλιϊν 
- Χτισ ςυνδζςεισ του εξοπλιςμοφ 
- Χτισ ειςόδουσ και εξόδουσ των μθxανοςταςίων και του 

λεβθτοςτάςιου 
 

 Αεραγωγοί και διάδρομοι εγκαταςτάςεων 
 

- Χτθν είςοδο και ςτθν ζξοδο του αεραγωγοφ και ςτισ αλλαγζσ 

διεφκυνςθσ από 90  και πάνω 
- Χε ενδιάμεςα διαςτιματα 10 m  περίπου 

 

 Χε διαδρόμουσ (εντόσ των ψευδοροφϊν) 
 
- Χε ςθμεία που τοποκετοφνται πάνελσ επικεϊρθςθσ 
- Ξοντά ςε βαλβίδεσ απομόνωςθσ 
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- Χτθν είςοδο και ζξοδο των διαδρόμων 
 
Διάςτθμα : Σπου θ απόςταςθ μεταξφ των ςθμείων ειςόδου και εξόδου 

είναι μεγαλφτερθ των 20 m, τότε κα τοποκετθκοφν 
ενδιάμεςεσ ςθμάνςεισ 

 

 Χε xϊρουσ πάνω από ψευδοροφζσ 
 

- Χτθν είςοδο του xϊρου 
- Χτθν ζξοδο του xϊρου 

 Χε διαδρόμουσ πάνω από ψευδοροφζσ 
 

- Χε ςθμεία όπου τοποκετοφνται πάνελσ επικεϊρθςθσ 
- Χτθν είςοδο και τθν ζξοδο του διαδρόμου 

 
 

 Χτα φρεάτια (shafts) των εγκαταςτάςεων   
 
   Χε όλα τα επίπεδα πρόςβαςθσ ςτο shaft 
 
5.4 Διαγράμματα 

Υροβλζπονται διαγράμματα τζτοια ϊςτε να δίνουν επαρκι πλθροφόρθςθ για τθν 

ιxνοκζτθςθ και τοποκζτθςθ διαδρομϊν εγκατατάςεων, οργάνων ελζγxου και 
βαλβίδων. 
 
Γενικά, θ ςιμανςθ κα αποτελείται από : 

 
- Χρϊματα όπωσ υποδεικνφεται 
- Βζλθ για τθν κατεφκυνςθ ροισ 
- Επεξθγθματικό κείμενο 
- Ωπόμνθμα που κα δείxνει τον κϊδικα xρωμάτων και τισ ςυντμιςεισ κα 

εγκαταςτακεί ςτο γραφείο ςυντιρθςθσ 
  Σ κϊδικασ xρωμάτων κα είναι ςφμφωνοσ με τα BS 1710:1975. 
 
5.5 Ετικζττεσ βαλβίδων 

 Σλεσ οι βαλβίδεσ κα ςθμανκοφν με μεταλλικζσ πινακίδεσ, για όλεσ τισ γραμμζσ 
ψυxροφ νεροφ και κρφου νεροφ xριςθσ που κα προςαρτθκοφν ςτον xειροςτρόφαλο 
με πλαςτικό δζςιμο επαρκοφσ αντοxισ. 

 Σι βαλβίδεσ των γραμμϊν ηεςτοφ νεροφ και πετρελαίου, κακωσ και οι βαλβίδεσ όλων 
των άλλων εγκαταςτάςεων κα ςθμανκοφν με κυκλικζσ ορειxάλκινεσ πινακίδεσ, 
προςαρμοςμζνεσ ςτα xειροςτρόφαλα με μεταλλικζσ αλυςίδεσ.  

 Θ διάμετροσ των ετικεττϊν κα είναι τουλάxιςτον 50 mm. 
 Σι ετικζττεσ των βαλβίδων για το ςφςτθμα πυρόςβεςθσ κα είναι διαμζτρου 75 mm, 

ορειxάλκινεσ, ςτισ οποίεσ κα xαραxκοφν οι κακοριςμζνοι αρικμοί, φψουσ 50 mm. 
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6. ΧΩΡΔΕΧΘ ΑΡΣΠΣΛΩΡ ΠΕΨΑΟΟΩΡ 

Χυνδζςεισ μεταξφ ςωλινων, εξαρτθμάτων, αναρτιρων και εξοπλιςμοφ εν γζνει από 
διαφορετικά μζταλλα, κα μονϊνονται ζναντι απ'ευκείασ επαφισ με xριςθ 
κατάλλθλου μονωτικοφ υλικοφ. 
Για τθν περίπτωςθ όπου xαλκοςωλινεσ ζρxονται απ'ευκείασ ςε επαφι με μαλακό 
xάλυβα, κα xρθςιμοποιθκοφν κατάλλθλεσ ενϊςεισ ι ςφνδεςμοι απο διμεταλλικό . 
Υρζπει να δοκεί προςοxι ϊςτε να εξαςφαλιςκεί ότι ο κατάλλθλοσ ςφνδεςμοσ 
xρθςιμοποιείται, με ςυνδετικοφσ δακτφλιουσ μόνωςθσ και ότι κάκε δυνατι 
προφφλαξθ ζxει λθφκεί ζναντι δθμιουργίασ θλεκτρολυτικισ αντίδραςθσ. 
Σ εργολάβοσ κα ελζγξει κάκε ςθμείο των μονωτικϊν ςυνδζςμων και μονωτικϊν 
αναρτιρων με ωμόμετρο, ϊςτε να εξαςφαλίςει τθν καλφτερθ μόνωςθ και απομόνωςθ 
του ςυςτιματοσ. Σ ζλεγxοσ αυτόσ κα παρακολουκθκεί και από τθν επίβλεψθ. 
 
7. ΒΑΦΘ ΨΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΧΩΟΘΡΩΧΕΩΡ ΞΑΛ ΨΣΩ ΠΘXΑΡΣΟΣΓΛΞΣΩ 

ΕΣΥΟΛΧΠΣΩ 

Σλεσ οι μθ γαλβανιςμζνεσ καταςκευζσ από xάλυβα που κα μείνουν κρυφζσ, 
βραxίονεσ, αναρτιρεσ, ςxάρεσ και εξαρτιματα που xρθςιμοποιοφνται ςε εςωτερικοφσ 
xϊρουσ που είναι κανονικά ξθροί, πρζπει να βαφοφν με δφο ςτρϊςεισ ελαιοxρϊματοσ 
πριν από τθν εγκατάςταςι τουσ. Ξάκε ακακαρςία, ςκουριά, πετρζλαιο ι λιπαντικά 
πρζπει να αφαιρεκεί πριν από τθ βαφι. Πετά τθν καταςκευι, κάκε φκορά του φιλμ 
τθσ βαφισ πρζπει να επιδιορκωκεί, αφοφ αφαιρεκεί κάκε ςκουριά, πετρζλαιο ι 
λιπαντικό. 
 
Πετά τθ ςυμπλιρωςθ των εργαςιϊν, όλα τα ςτθρίγματα που παραμζνουν ορατά κα 
βαφοφν με μια ςτρϊςθ υποςτρϊματοσ και μια ςτρϊςθ ςτιλπνισ επάλειψθσ, ςε xρϊμα 
τθσ ζγκριςθσ τθσ επίβλεψθσ. Σλα τα ειδικά δίκτυα ςωλθνϊςεων, ςxάρεσ, ςϊματα 
βαλβίδων, κλπ., που δεν καλφπτονται από τθ μόνωςθ, κα κακαριςκοφν από κάκε 
ςκουριά, άλατα, ακακαρςίεσ, ςυνδετικά υλικά, πετρζλαιο ι λιπαντικό και κα βαφοφν 
με δφο ςτρϊςεισ μινίου, ζνα υπόςτρωμα και ζνα ςτρϊμα από ςτιλπνι βαφι 
επικάλυψθσ, ςε xρϊμα εγκεκριμζνο από τθν επίβλεψθ. 
 
Χτθν περίπτωςθ των δικτφων ςωλθνϊςεων από μονωμζνουσ μαφρουσ 
xαλυβδοςωλινεσ, κάκε ακακαρςία, άλατα ι ςκουριά κα αφαιρεκεί με 
ςυρματόβουρτςα και θ περιοxι κα βαφεί με διπλι ςτρϊςθ αντιςκωριακοφ μινίου ι 
άλλο εγκεκριμζνο μίνιο, πριν τοποκετθκεί θ μόνωςθ. Χτθν περίπτωςθ των 
ςυγκολλθμζνων ενϊςεων, αυτζσ κα τριφτοφν καλά με ςφρμα μετά τθν ολοκλιρωςι 
τουσ και κα βαφοφν με ζνα ςτρϊμα κόκκινου μινίου. 
 
Σ εργολάβοσ κα επιδιορκϊνει κάκε φορά με μίνιο, τθ τελικι επιφάνεια του 
εξοπλιςμοφ που κα προμθκεφςει ο καταςκευαςτισ. Κα xρθςιμοποιθκεί βαφι ι 
ςμαλτόxρωμα τθσ ίδιασ κλάςθσ και ποιότθτασ με αυτά τθσ αρxικισ τελικισ επιφάνειασ. 
Θ τελικι επιφάνεια κα είναι τζλεια από κάκε άποψθ. 
Σι γαλβανιςμζνοι ςωλινεσ και εξαρτιματα που παραμζνουν ορατά κα βαφοφν με μια 
ςτρϊςθ primer κατάλλθλο για γαλβανιςμζνουσ ςωλινεσ  και δφο ςτρϊςεισ 
ελαιοxρϊματοσ. 'Σμωσ κάκε εκτεκειμζνο ςπείρωμα ι φκαρμζνθ γαλβανιςμζνθ 
επιφανεια κα κακαριςκεί προςεκτικά και κα βαφεί με ζνα ςτρϊμα βαφισ ψυxροφ 
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γαλβανίςματοσ, προτοφ βαφεί όπωσ παραπάνω περιγράφεται. Ψζλοσ, όλεσ οι 
ςωλθνϊςεισ που διζρxονται από xάνδακεσ ι δάπεδα κα ελαιοxρωματιςκοφν με διπλι 
ςτρϊςθ μινίου. 
 
Επίςθσ, με ριπολίνθ φωτιάσ κα επιxριςκοφν όλεσ οι ςιδθρζσ καταςκευζσ για 
διαμόρφωςθ ςτθρίξεων, αναρτιςεων, κλπ. 
 
8. ΞΟΛΠΑΞΕΧ, ΥΟΑΨΦΣΦΠΕΧ, ΞΟΥ. 

Σ εργολάβοσ κα εγκαταςτιςει μόνιμεσ κλίμακεσ, πλατφόρμεσ και άλλα μεςα 
πρόςβαςθσ, ϊςτε να εξαςφαλίςει εφκολθ και απρόςκοπτθ πρόςβαςθ, όπωσ 
απαιτείται, για τθν επικεϊρθςθ, ζλεγxο, επιδιόρκωςθ και ςυντιρθςθ όλων των μερϊν 
του εξοπλιςμοφ και των εξαρτθμάτων που εγκακίςτανται ςτα πλαίςια αυτισ τθσ 
εργολαβίασ. Κα καταςκευαςτοφν επίςθσ μεταλλικζσ καταςκευζσ (γραδελάδεσ) ςτουσ 
μθxανολογικοφσ κατακόρυφουσ αγωγοφσ εγκαταςτάςεων (shafts) για τουσ ίδιουσ 
ακριβϊσ λόγουσ. 
 
Για το ςκοπό αυτό, ο εργολάβοσ κα υποβάλλει, μαηί με τα άλλα καταςκευαςτικά 
ςxζδια, λεπτομζρειεσ για τισ προτεινόμενεσ κλίμακεσ, πλατφόρμεσ, γραδελάδεσ, κλπ. 
και κα προxωριςει ςτθν καταςκευι τουσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ. Σλα 
τα ζξοδα κα βαρφνουν αποκλειςτικά τον εργολάβο. 
 
 
Γ10. ΔΣΞΛΠΕΧ ΨΩΡ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΩΡ 

1. ΓΕΡΛΞΑ 

Σι δοκιμζσ που αναφζρονται πιο κάτω δεν είναι περιοριςτικζσ και μπορεί θ επίβλεψθ 
να απαιτιςει από τον εργολάβο οποιαδιποτε άλλθ δοκιμι κρίνει ςκόπιμθ για τον 
ζλεγxο τθσ καλισ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων. 
 
Πόλισ ολοκλθρϊνεται κάκε εγκατάςταςθ ι τμιμα εγκατάςταςθσ κα δοκιμάηεται 
ςφμφωνα με τθν προδιαγραφόμενθ παρακάτω διαδικαςία, παρουςία του 
εκπροςϊπου του εργοδότθ που κα πρζπει να ειδοποιείται 3 θμζρεσ νωρίτερα από τθν 
εκτζλεςθ κάκε δοκιμισ. 
 
Σλεσ οι δοκιμζσ κα εκτελεςκοφν από πεπειραμζνο μθxανικό του εργολάβου. Αν 
προκφψουν κάποιεσ διαρροζσ ςε ςυνδζςμουσ ι ςτοιxεία για ελαττωματικοφσ ςωλινεσ 
ι εξαρτιματα, θ ελαττωματικι εργαςία πρζπει να δοκιμαςκεί αμζςωσ με 
αντικατάςταςθ των ελαττωματικϊν υλικϊν με νζα υλικά. Δεν κα επιτραποφν 
επιδιορκϊςεισ ι εφαρμογι ιδιοκαταςκευϊν. 
 
Πετά τθν διόρκωςθ κα εκτελεςκοφν ςυμπλθρωματικζσ δοκιμζσ μζxρι να επιτευxκεί 
μία ικανοποιθτικι κατάςταςθ λειτουργίασ. 
 
Σι ελαττωματικζσ εργαςίεσ κα επιςκευαςκοφν με ζξοδα του εργολάβου. Σ εργολάβοσ 
δεν ζxει δικαίωμα να ηθτιςει αποηθμίωςθ για τζτοια εργαςία. 
Πετά τθν ολοκλιρωςθ των επιμζρουσ δοκιμϊν, τθσ εξιςορρόπθςθσ και των λοιπϊν 
εργαςιϊν, κάκε ςφςτθμα κα δοκιμαςκεί ςαν ςφνολο για να επαλθκευκεί ότι όλεσ οι 
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μονάδεσ λειτουργοφν ςαν ολοκλθρωμζνα μζρθ του ςυςτιματοσ και ότι οι 
κερμοκραςίεσ και οι άλλεσ ςυνκικεσ ελζγxονται ομαλά ςε όλθ τθν ζκταςθ των κτιρίων 
και επιτυγχάνουν τισ απαιτιςεισ τθσ μελζτθσ . 
Σ εργολάβοσ κα εκτελζςει δοκιμζσ λειτουργίασ των ολοκλθρωμζνων εγκαταςτάςεων 
για να δείξει ότι όλεσ οι εγκαταςτάςεισ ςυμφωνοφν με τισ απαιτιςεισ των 
προδιαγραφϊν, ότι θ κυκλοφορία είναι γριγορθ και ακόρυβθ, ότι όλοι οι ςωλινεσ 
είναι απθλλαγμζνοι κυλάκων αζρα, παγίδων και διαρροϊν, ότι τα ςυςτιματα είναι ςε 
ιςορροπία και ότι όλοι οι αυτόματοι ζλεγxοι λειτουργοφν με ικανοποιθτικό τρόπο. 
 
Σ εργολάβοσ κα υποβάλλει το ζντυπο του πρωτοκόλλου δοκιμϊν και το πρόγραμμα 
δοκιμϊν που προτείνει προσ τον εργοδότθ, τουλάxιςτον 2 εβδομάδεσ πριν από τισ 
προγραμματιςμζνεσ δοκιμζσ και να επιβεβαιϊςει το προςωπικό και τα όργανα που 
απαιτοφνται για το ςκοπό του προγράμματοσ δοκιμϊν. 
 
Σ εργολάβοσ υποχρεοφται να  προμθκεφςει όλα τα όργανα, τον εξοπλιςμό και το 
προςωπικό που απαιτοφνται για τισ δοκιμζσ και κα εκτελζςει τθν εξιςορρόπθςθ, τθ 
ρφκμιςθ και τθν εκκίνθςθ και τζλοσ κα προμθκεφςει τα απαραίτθτα καφςιμα, 
θλεκτρικι ενζργεια, τθλεφωνικζσ ςυνδιαλζξεισ, νερό, ψυκτικά υγρά, λιπαντικά, κλπ. 
'Σλα τα ζξοδα κα βαρφνουν αποκλειςτικά τον εργολάβο. 
 
Ψα όργανα που κα xρθςιμοποιθκοφν ςτισ δοκιμζσ κα ζxουν υποβλθκεί ςε ελζγχουσ 
βακμονόμθςθσ και κα πρζπει να προςκομιςκοφν ςτον εκπρόςωπο του εργοδότθ 
υπογεγραμμζνα πιςτοποιθτικά ελζγχων βακμονόμθςθσ των οργάνων, εισ διπλοφν, με 
ζξοδα του εργολάβου. 
 
Ψζτοιοι ζλεγχοι βακμονόμθςθσ κα επαναλαμβάνονται μετά από κάκε ομάδα δοκιμϊν. 
 
Ψα πρωτόκολλα δοκιμϊν κα υποβλθκοφν εισ τετραπλοφν ςτον εργοδότθ και κα 
περιλαμβάνουν κάκε ειδικι πλθροφορία (ςτοιχεία μελζτθσ κλπ.) μαηί με 
ςυμπεράςματα για τθν επάρκεια κάκε ςυςτιματοσ, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται 
παρακάτω. 
 
Σ εργολάβοσ κα ετοιμάςει λεπτομερείσ οδθγίεσ ςxετικά με το είδοσ των δοκιμϊν που 
κα εκτελεςκοφν. Σι ειδικζσ πλθροφορίεσ (ςτοιxεία δοκιμϊν), κα πρζπει να 
καταγραφοφν, οπωσ αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω.  
Γενικά, προβλζπονται για όλα τα μθxανολογικά ςυςτιματα οι εξισ δοκιμζσ: 
 

 Δοκιμι πίεςθσ 
 Σλεσ οι βαλβίδεσ ελζγxου, ο εξοπλιςμόσ και οι διάφορεσ διατάξεισ κα 

απομονωκοφν κατά τθν διάρκεια των δοκιμϊν για να προλθφκοφν φκορζσ, 
όπου θ προδιαγραφόμενθ πίεςθ δοκιμισ υπερβαίνει αυτι του εξοπλιςμοφ. 

 Δοκιμι νεροφ 
 Δοκιμι νεροφ ςθμαίνει ότι τα ςυςτιματα που κα δοκιμαςκοφν κα είναι πλιρωσ 

φορτιςμζνα, απθλλαγμζνα από αζρα, με νερό ςτθν προδιαγραφόμενθ πίεςθ 
δοκιμισ, ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα. Θ πίεςθ κα παραμείνει ςτακερι 
xωρίσ άντλθςθ για μία περίοδο ζξθ (6) ωρϊν τουλάxιςτον. 
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 Δοκιμι αζρα 
 Δοκιμι αζρα ςθμαίνει ότι τα ςυςτιματα που κα δοκιμαςκοφν κα φορτιςκοφν με 

πεπιεςμζνο αζρα ι άηωτο ςτθν προδιαγραφόμενθ πίεςθ. 'Σλα τα ςυςτιματα 
που κα δοκιμαςκοφν με αζρα ι άηωτο κα ελεγxκοφν με διάλυμμα ςάπωνοσ 
(αιϊρθμα ςάπωνοσ) ι με άλλο εγκεκριμζνο εξ ίςου αποδοτικό τρόπο, ςε όλουσ 
τουσ ςυνδζςμουσ, ςυγκολλιςεισ, εξαρτιματα, κλπ. 

 Δοκιμι κενοφ 
 Δοκιμι κενοφ ςθμαίνει ότι τα ςυςτιματα που κα δοκιμαςκοφν με αυτό τον 

τρόπο, κα εκκενωκοφν ςτθν προδιαγραφόμενθ κατάςταςθ κενοφ τθσ δοκιμισ. 
 Θ δοκιμι κενοφ κα εφαρμοςκεί επίςθσ ςτο ςφςτθμα ψυκτικοφ υγροφ μετά τθν 

δοκιμι αζρα, με εκκζνωςθ ςε κενό 25 mm ςτιλθσ υδραργφρου, το δε κενό κα 
παραμείνει για περίοδο 24 ωρϊν. 

 Πετά τθν εκκζνωςθ κάκε ςυςτιματοσ και τθ φόρτιςθ που με ψυκτικό υγρό, οι 
ςωλθνϊςεισ κα ελεγxκοφν και κα αποδειxκοφν ςτεγανζσ υπό ςυνκικεσ 
πραγματικισ λειτουργίασ. Θ μόνωςθ κα τοποκετθκεί αφοφ το ςφςτθμα του 
φρζον ζxει δοκιμαςκεί, όπωσ αναφζρεται παραπάνω, και ζxει εγκρικεί από τθν 
επίβλεψθ. 

 Υιζςεισ δοκιμισ   
 Σι δοκιμζσ κα εκτελεςκοφν ςτα διάφορα ςυςτιματα, ςφμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα : 
 

ΧΩΧΨΘΠΑ ΨΩΥΣΧ ΔΣΞΛΠΘΧ ΥΛΕΧΘ ΔΣΞΛΠΘΧ 

Ατμόσ Ρερό Δφο  φορζσ θ πίεςθ 
λειτουργίασ, αλλά όxι 
μικρότερθ από 20 bar, 

όποια είναι θ μεγαλφτερθ 

Χυςτιματα ψυxροφ και 
ηεςτοφ νεροφ 

Ρερό 10 bar 

Kαφςιμο Ρερό 10 bar 

Ψυκτικό υγρό Αηωτο και κενοφ 20 bar - πλευρά υψθλισ                 
πίεςθσ 

10 bar - πλευρά xαμθλισ 
πίεςθσ 

 
 Σ εργολάβοσ κα παράςxει xωρίσ πρόςκετθ επιβάρυνςθ, τισ υπθρεςίεσ ενόσ 

μθxανικοφ με εργοταξιακι εκπαίδευςθ, ο οποίοσ κα ελζγξει όλα τα ςυςτιματα, 
κα επιβλζψει όλεσ τισ δοκιμζσ ελζγxου και τισ ρυκμίςεισ και κα δϊςει οδθγίεσ 
ςτο προςωπικό του εργοδότθ για τθν λειτουργία και ςυντιρθςθ όλου του 
ςυςτιματοσ ελζγxου. 

 
 

 

 

2. ΔΣΞΛΠΕΧ ΞΟΛΠΑΨΛΧΠΣΩ - ΑΕΦΛΧΠΣΩ - ΚΕΦΠΑΡΧΘΧ     

2.1 Γενικά  
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Σι ζλεγxοι, ρυκμίςεισ και δοκιμζσ κα περιλαμβάνουν : 
 

 τον ζλεγxο των εγκαταςτάςεων από πλευράσ ςυμμόρφωςθσ προσ τθν μελζτθ, 

 τισ δοκιμζσ ςτεγανότθτασ των δικτφων αζρα και νεροφ, 

 τθν ρφκμιςθ παροxϊν αζρα και νεροφ, 

 τθν εξιςορρόπθςθ όλου του ςυςτιματοσ με αντικειμενικό ςκοπό τθν παροxι των 
ποςοτιτων που προβλζπει θ μελζτθ, 

 θλεκτρικζσ μετριςεισ, 

 τθν επαλικευςθ τθσ λειτουργίασ όλων των μθxανθμάτων και των αυτόματων 
ελζγxων, 

 μετριςεισ ςτάκμθσ κορφβου και δονιςεων, και 

 τθν καταγραφι και παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων. Αυτι κα γίνει με τθν 
μορφι "πρωτοκόλλου δοκιμϊν" τα οποία κα ςυντάξει ο εργολάβοσ και κα τα 
υποβάλλει ςτθν Ωπθρεςία για ζγκριςθ. Ψα πρωτόκολλα δοκιμϊν κα περιζxουν 
ςτιλθ παρατθριςεων όπου ο επιβλζπων μθxανικόσ κα αναγράφει τισ τυxόν 
παρατθριςεισ του για τθν κατάςταςθ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ (αλλαγζσ, 
μετατροπζσ ι προςκζςεισ) που ζγιναν ι κα πρζπει να γίνουν και πικανά 
προβλιματα λόγω ελαττωματικισ λειτουργίασ. 

 Σι ρυκμίςεισ, μετριςεισ και δοκιμζσ κα γίνουν παρουςία του επιβλζποντα. Χτισ 
περιπτϊςεισ μθxανθμάτων που δεν μποροφν να επιτφxουν τισ προδιαγραφόμενεσ 
παροxζσ ι αποδόςεισ, ο εργολιπτθσ κα προβεί ςτθν αντικατάςταςθ των τροxαλιϊν 
και θλεκτροκινθτιρων ι και ολοκλιρου του μθxανιματοσ. 

 
 Σ εργολάβοσ κα μεριμνιςει για τθν ςωςτι ςφράγιςθ των εγκοπϊν των αεραγωγϊν 

ζναντι διαρροϊν και κα κάνει δοκιμζσ διαρροϊν κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ, 
ςφμφωνα με τισ Αμερικάνικεσ προδιαγραφζσ τθσ SMANCA (HVAC Duct Construction 
Standards - Metal and Flexible). 
 
2.2 Δοκιμι ςτεγανότθτασ αεραγωγϊν     

Για τον ζλεγxο του αεροςτεγοφσ του δικτφου αεραγωγϊν προςαγωγισ, 
ανακυκλοφορίασ και απαγωγισ αντίςτοιxα, κα εκτελεςκεί θ ακόλουκθ δοκιμι. 
Κα κλειςκοφν όλα τα διαφράγματα των ςτομίων προςαγωγισ ι ανακυκλοφορίασ ι 
απαγωγισ, τα δε ςτόμια κα φραxκοφν εξωτερικά με προςεκτικι επικόλλθςθ φφλλου 
xάρτου λευκοφ και ανκεκτικοφ. Ακολοφκωσ κα τεκεί ςε λειτουργία ο ανεμιςτιρασ τθσ 
κλιματιςτικισ ςυςκευισ. 
Διαρροζσ των αεραγωγϊν προςαγωγισ ι ανακυκλοφορίασ ι απαγωγισ κα 
ανιxνευκοφν από τθν εμφάνιςθ ρεφματοσ αζρα ςτθν είςοδο τθσ μονάδασ. Ψο ρεφμα 
αυτό μετροφμενο με κατάλλθλο όργανο, ανεμόμετρο, δεν πρζπει να υπερβαίνει το 5% 
τθσ ονομαςτικισ παροxισ τθσ ςυςκευισ. 
 
 
 
2.3 Δοκιμι ςτεγανότθτασ αεραγωγϊν προςαγωγισ 

Ψμιματα του δικτφου αεραγωγϊν κα δοκιμαςκοφν για διαρροι αζρα κατά τθ 
διάρκεια τθσ καταςκευισ με τθν μζκοδο τθσ δειγματολθψίασ. Σι δοκιμζσ κα γίνουν 
προ τθσ τοποκζτθςθσ τθσ μόνωςθσ των αεραγωγϊν και των τερματικϊν μονάδων. 
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‘Σλα τα ανοίγματα αζρα κα κλειςκοφν και οι ραφζσ και οι ςυνδζςεισ κα 
ςτεγανοποιθκοφν, οφτωσ ϊςτε ο βακμόσ διαρροισ να μθν υπερβαίνει τον 
επιτρεπόμενο. 
  
Θ επικυμθτι πίεςθ δοκιμισ κα επιτυγχάνεται με βοθκθτικό ανεμιςτιρα, ενϊ θ 
μετροφμενθ παροχι του ανεμιςτιρα κα δίνει τισ απϊλειεσ του δικτφου. Κα 
επιτρζπεται μόνωςθ των αεραγωγϊν προ τθσ αναρτιςεωσ μόνον εφ’ όςον επί πλζον 
ζχουν ςτεγανοποιθκεί όλεσ οι διαμικεισ ραφζσ. 
 
 

ΧΩΡΛΧΨΩΠΕΡΕΧ ΥΛΕΧΕΛΧ ΔΣΞΛΠΘΧ 

Διαφορικι ςτατικι 
πίεςθ 

Πζγιςτθ διαρροι δικτφου αεραγωγϊν 

 Χαμθλι πίεςθ (ωσ 500 Pa) Πζςθ πίεςθ (500 - 1000 Pa) 

Pa L/sec/m2 επιφανείασ δικτφου αεραγωγϊν 

200 0,84 -- 

400 1,32 0,44 

800 -- 0,69 

 
Πετά τθν τελικι ρφκμιςθ των παροχϊν αζρα ςτα ςτόμια, θ παροχι αζρα ςτθν ζξοδο 
του αντίςτοιχου ανεμιςτιρα δεν κα υπερβαίνει τθν ςυνολικι παροχι του αζρα ςτα 
ςτόμια περιςςότερο απο 5%. 
Mεγαλφτερα ποςοςτά απωλειϊν δεν κα γίνουν αποδεκτά. 
 
Υεριςςότερεσ λεπτομζρειεσ δίδονται ςτισ εκδόςεισ HVCA dw/142, 143 και EUROVENT 
DOCUMENT 2/2. 
 
2.4 Δοκιμι ςτεγανότθτασ ςωλθνϊςεων     

Πετά τθν αποπεράτωςθ των δικτφων ςωλθνϊςεων και προ τθσ τοποκετιςεωσ 
(ςυνδζςεωσ) των κερμαντικϊν ςωμάτων, κλιματιςτικϊν μονάδων, το δίκτυο κα τεκεί 
υπό φδραυλικι υπερπίεςθ δζκα (10) ατμοςφαιρϊν, για ζξι ςυνεxείσ ϊρεσ.  
  
Πετά τθν αποπεράτωςθ των εγκαταςτάςεων και τθν τοποκζτθςθ των κλιματιςτικϊν 
μονάδων, κερμαντικϊν ςωμάτων, κλπ., κα δοκιμαςκεί πάλι θ ςτεγανότθτα τθσ 
εγκατάςταςθσ. Γι'αυτό θ εγκατάςταςθ κα γεμιςκεί με νερό, κα ταπωκοφν τα τυxόν 
ελεφκερα άκρα των ςωλθνϊςεων, κα γίνει πλιρθσ εξαεριςμόσ και με αντλία κα 
αςκθκεί πίεςθ ζξι (6) ατμοςφαιρϊν, για ζξι ςυνεxείσ ϊρεσ. Χε περίπτωςθ διαρροισ 
κατά τισ δοκιμζσ, ο εργολάβοσ υποxρεοφται να επιςκευάςει τθν παρουςιαςκείςα 
ανωμαλία ι να αντικαταςτιςει κάκε ελαττωματικό εξάρτθμα και θ δοκιμι 
επαναλαμβάνεται μζxρι διαπίςτωςθσ πλιρουσ ςτεγανότθτασ. 
  
Ακολοφκωσ, θ εγκατάςταςθ κα τεκεί ςε λειτουργία κερμάνςεωσ μζxρι κζρμανςθσ του 

νεροφ ςτουσ 90C και κατόπιν κα αφεκεί να ψυxκεί ϊςτε να ελεγxκεί θ ςτεγανότθτα 
κυρίωσ των ςυνδζςεων, ενϊςεων και παρεμβυςμάτων κατά τισ διακυμάνςεισ τθσ 
κερμοκραςίασ. 
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Εν ςυνεxεία, κα τεκεί ςε λειτουργία θ εγκατάςταςθ ψφξθσ, μζxρι ψφξεωσ του νεροφ 

ςτουσ 44  F (6.6  C). Ξατόπιν κα αφεκεί να κερμανκεί ςτθν ςυνικθ κερμοκραςία, 
ϊςτε να ελεγκεί πάλι θ ςτεγανότθτα των ςωλθνϊςεων και θ αποτελεςματικότθτα τθσ 
ςτεγανότθτασ των μονϊςεων (αποφυγι εφιδρϊςεων). 
  
Ψα πρωτόκολλα δοκιμϊν κα περιζxουν ςτιλθ παρατθριςεων όπου ο επιβλζπων 
μθxανικόσ κα αναγράφει τισ τυxόν παρατθριςεισ του για τθν κατάςταςθ λειτουργίασ 
του ςυςτιματοσ (αλλαγζσ, μετατροπζσ ι προςκζςεισ) που ζγιναν ι κα πρζπει να 
γίνουν και πικανά προβλιματα λόγω ελαττωματικισ λειτουργίασ. 
 
2.5 Διαδικαςία  εξιςορρόπθςθσ ςυςτθμάτων αζρα      

 Απαιτοφμενα όργανα για ζλεγxο και ρφκμιςθ         
 

 Ψα όργανα που απαιτοφνται είναι τα εξισ : 
 

- Πικρομανόμετρο βακμολογθμζνο ςε όxι λιγότερεσ υποδιαιρζςεισ από 1 
Φα. 

- Πανόμετρο με δυνατότθτα ςυνδυαςμϊν κλίςεων πλάγιασ και 
κατακόρυφθσ (0 - 2500 Φα). 

- Χωλινασ pitot. 
- Χρονόμετρο. 
- Αμπερόμετρο τφπου τςιμπίδασ ( clamp-on) με κλίμακα 0-1000Α. 
- Ανεμόμετρο τφπου περιςτρεφόμενων πτερυγίων (rotating vane). 
- Ανεμόμετρο κερμικοφ τφπου (hot-wire). 
- Χοάνθ ροισ. 
- Κερμόμετρο ωρολογιακοφ τφπου (dial) και τφπου υάλινου ςτελζxουσ. 

  
Σ εργολάβοσ υποxρεοφται να προςκομίςει τα παραπάνω όργανα ςτο εργοτάξιο με 
δικά του ζξοδα για τθν απρόςκοπτθ διαδικαςία ελζγxων. 
 
2.6 Υροκαταρκτικι διαδικαςία για εξιςορρόπθςθ αζρα       

 Υριν τεκεί ςε λειτουργία το ςφςτθμα παροxισ αζρα ο εργολάβοσ κα ακολουκιςει τθν 
παρακάτω διαδικαςία : 
 

 Κα ελζγξει τα φίλτρα και τα διαφράγματα αζρα (όγκου και πυρόσ) για 
ανοιxτι και κλειςτι κζςθ και το ςφςτθμα ελζγxου κερμοκραςίασ πριν 
κζςει ςε λειτουργία τουσ ανεμιςτιρεσ. 

 Κα ετοιμάςει φφλλα δοκιμϊν για τουσ ανεμιςτιρεσ και τα ςτόμια. Κα 
προμθκευτεί τα τεxνικά εγxειρίδια των καταςκευαςτϊν ςτομίων και 
ανεμιςτιρων που περιζxουν τουσ διαφόρουσ ςυντελεςτζσ απόδοςθσ των 
ςτομίων και τθ ςυνιςτϊμενθ διαδικαςία ελζγxου λειτουργίασ. 

 Κα κακορίςει τα κατάλλθλα κρίςιμα ςθμεία ελζγxου ςτουσ κυρίουσ και 
δευτερεφοντεσ αγωγοφσ. 

 Κα τοποκετιςει όλα τα διαφράγματα ςτομίων ςτθν ανοικτι κζςθ. 
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 Κα ςxεδιάςει ςxθματικά διαγράμματα των αεραγωγϊν του ςυςτιματοσ, 
όπωσ καταςκευάςτθκαν και των ςωλθνϊςεων για να διευκολφνει τθν 
παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων. 

 
2.7 Ελεγxοσ των μθxανθμάτων και του ςυςτιματοσ          

Για κάκε ςφςτθμα αζρα ο εργολάβοσ : 
 Κα κζςει ςε λειτουργία όλουσ τουσ ανεμιςτιρεσ (προςαγωγισ, επιςτροφισ και 

απαγωγισ) και κα ελζγξει αμζςωσ τα ακόλουκα ςτοιxεία : 
 

 Ψθν ζνταςθ και τάςθ του κινθτιρα (προφφλαξθ ζναντι πικανισ 
υπερφόρτωςθσ). 

 Ψθν περιςτροφι του ανεμιςτιρα. 

 Ψα αυτόματα διαφράγματα αζρα (κατάλλθλθ κζςθ). 

 Υαροxζσ αζρα και νεροφ (για απόδοςθ των απαιτοφμενων κερμοκραςιϊν). 

 Διαρροζσ αζρα ςτο περίβλθμα τθσ μονάδασ και γφρω από τα ςτοιxεία 
ψφξθσ - κζρμανςθσ και τα πλαίςια των φίλτρων. 

  
 (Κα εξεταςκοφν κυρίωσ τα ςθμεία ειςόδου των ςωλθνϊςεων ςτο κζλυφοσ τθσ 

μονάδασ και κα εξαςφαλιςκοφν ςφικτζσ ςυναρμογζσ). 
 
 Κα κακορίςει ςτακμοφσ μζτρθςθσ πίεςθσ ςτον κφριο αεραγωγό προςαγωγισ και 

ςε όλουσ τουσ κφριουσ κλάδουσ μετά τισ μακρφτερεσ δυνατζσ ευκφγραμμεσ 
διαδρομζσ και όπου θ διάταξθ των αεραγωγϊν το επιτρζπει. Σι μζκοδοι 
μζτρθςθσ που κα ακολουκθκοφν κα είναι οι ακόλουκοι : 

 

 Κα xρθςιμοποιθκεί ςωλινασ pitot και μανόμετρο για ταxφτθτεσ αζρα 
μεγαλφτερεσ από 3.56 m/s και μικρομανόμετρο και ςωλινασ pitot ι 
πρόςφατα βακμολογθμζνο ανεμόμετρο τφπου hot-wire για xαμθλότερεσ 
ταxφτθτεσ. 

 Κα μετρθκοφν θ κερμοκραςία και θ βαρομετρικι πίεςθ για να κακορίςει 
αν είναι αναγκαίεσ διορκϊςεισ. 

 Κα ρυκμιςτεί θ ταxφτθτα του ανεμιςτιρα ϊςτε να διακινεί τθν αναγκαία 
παροxι αζρα που δίδεται από τθν μελζτθ με περικϊριο απόκλιςθσ  5% 
από τθ μελζτθ και θ επιπρόςκετθ ςτατικι πίεςθ του δικτφου. Κα 

ελεγxκοφν θ ιςxφσ και θ ταxφτθτα του ανεμιςτιρα, ϊςε να μθν 
υπερβαίνουν αντίςτοιxα τθν ιςxφ του κινθτιρα, τθν κρίςιμθ ταxφτθτα του 
ανεμιςτιρα ι και τισ δφο. 

 Κα ρυκμιςτοφν τα διαφράγματα όγκου (volume dampers) του δικτφου, 
μζxρισ ότου όλα ζxουν τθν κατάλλθλθ παροxι αζρα. 

 Κα εξεταςκεί ο κόρυβοσ τθσ εγκατάςταςθσ ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφόμενεσ ςτάκμεσ κορφβου και τουσ Αμερικάνικουσ 
κανονιςμοφσ ASHRAE (1987 HVAC Systems and Applications). 

 
Κα ρυκμίςει τα ςτόμια ωσ εξισ : 
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 Κα αρxίςει τθν ρφκμιςθ από τθν ζξοδο του ανεμιςτιρα. Θ κφρια ρφκμιςθ 
κα γίνει μζςω των διαφραγμάτων όγκου των αεραγωγϊν, ενϊ τα τελικά 
(εςωτερικά) διαφράγματα των ςτομίων κα κακορίςουν τισ τελικζσ 
ρυκμίςεισ.  
Υικανόν να xρειαςκεί να τοποκετθκοφν επιπρόςκετα διαφράγματα αζρα 
ςε δευτερεφοντεσ κλάδουσ του δικτφου, ϊςτε να ελαττωκεί θ xριςθ των 
τελικϊν διαφραγμάτων τα οποία δθμιουργοφν μεγάλο κόρυβο. 

 Κα επαναλάβει τθν διαδικαςία μζxρι να επιτευxκοφν ςωςτζσ παροxζσ ςε 
όλα τα ςτόμια. 

Oταν ολοκλθρωκοφν οι ρυκμίςεισ αζρα ςτουσ κλάδουσ των δικτφων και ςτα 
ςτόμια, κα γίνουν τα εξισ : 

 κα επανελεγxκεί θ ζνταςθ και θ τάςθ του κινθτιρα του ςυςτιματοσ, 

 κα υπολογιςκεί θ ςτατικι πίεςθ του ανεμιςτιρα, και 

 κα υπολογιςκεί και καταγραφεί θ ςτατικι πίεςθ κάκε τμιματοσ τθσ 
μονάδασ (προφίλτρου, κυρίων φίλτρων, ψυκτικϊν και κερμαντικϊν 
ςτοιxείων, κλπ.). 

 
2.8 Διαδικαςία εξιςορρόπθςθσ ςυςτθμάτων νεροφ      

Απαιτοφμενα όργανα για ζλεγxο και ρφκμιςθ      
  
Απαιτείται κατάλλθλοσ εξοπλιςμόσ οργάνων τα οποία κα εγκαταςτακοφν ςτα δίκτυα 
ςωλθνϊςεων κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ του δικτφου ςωλθνϊςεων. Κα 
αποτελοφνται από ςυνδυαςμό των παρακάτω ςτοιxείων: 
 

 Βαλβίδεσ ελζγxου. 

 Πετριςεισ ροισ (venturi, ςωλινεσ pitot, κλπ.). 
  
 Ψα όργανα ελζγxου ροισ κα τοποκετθκοφν ςτα εξισ ςθμεία δικτφων 

ςωλθνϊςεων: 
 

 ςε κάκε κφριο κερμαντικό ςτοιxείο, 

 ςε κάκε κφριο ψυκτικό ςτοιxείο, 

 ςε κάκε γζφυρα ςε πρωτεφοντα - δευτερεφοντα ςυςτιματα, 

 ςε κάκε κφριο ςτακμό αντλιϊν, 

 ςε κάκε εξατμιςτι ψφκτου νεροφ, 

 ςε κάκε ζξοδο λζβθτα, 

 ςε κάκε διακλάδωςθ προσ ανακερμαντικά ςτοιxεία και μονάδεσ 
ανεμιςτιρα - ςτοιxείων (fan-coils). 

 
2.9 Υροκαταρκτικι διαδικαςία για εξιςορρόπθςθ νεροφ     

 Θ διαδικαςία εξιςορρόπθςθσ που κα ακολουκθκεί από τον εργολάβο είναι θ εξισ:  

 κα ςxεδιάςει διαγράμματα ροισ, αν δεν υπάρxουν ςτα ςxζδια τθσ μελζτθσ. Ψα 
διαγράμματα ροισ κα περιζxουν όλο τον εξοπλιςμό εξιςορρόπθςθσ ροισ, 

 κα ςxεδιάςει διαγράμματα ελζγxου και κα κακορίςει τισ αναγκαίεσ διαδικαςίεσ 
και διευκετιςεισ ελζγxου, ϊςτε να επιτευxκοφν οι ςυνκικεσ παροxισ τθσ 
μελζτθσ, 
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 κα xρθςιμοποιιςει τα καταςκευαςτικά ςxζδια και τα διαγράμματα ροισ και κα 
καταγράψει τθν απαιτοφμενθ πτϊςθ πίεςθσ κάκε τμθματικοφ ςτοιxείου (αντλίεσ, 
ςτακμοί ροισ, Cv βαλβίδων ελζγxου, εναλλάκτεσ κερμότθτασ, ψυκτικά και 
κερμαντικά ςτοιxεία). Επίςθσ, κα καταγράψει τισ πτϊςεισ κερμοκραςίασ 
μελζτθσ, 

 κα επικεωριςει το ςφςτθμα λεπτομερϊσ, ϊςτε να ςιγουρευκεί ότι είναι κακαρό, 
όλεσ οι xειροκίνθτεσ βάννεσ είναι ανοικτζσ, όλεσ οι αυτόματεσ βάννεσ είναι ςτθν 
κατάλλθλθ κζςθ λειτουργίασ, τα δοxεία διαςτολισ είναι κατάλλθλα γεμιςμζνα, 
και το ςφςτθμα είναι εξαερωμζνο ολοκλθρωτικά, 

 κα ρυκμίςει τουσ αυτοματιςμοφσ ςφμφωνα με τθν παροxζσ τθσ μελζτθσ, 

 κα μετριςει τθν πίεςθ αναρρόφθςθσ και κατάκλιψθσ των αντλιϊν και τθν 
διαφορετικι πίεςθ ςε πλιρθ ροι και μθδενικι ροι, 

 κα μετριςει ζνταςθ και τάςθ κινθτιρων και κα κακορίςει κατά προςζγγιςθ τθν 
ιςxφ τουσ - brake horse power (KW), 

 κα ςxεδιάςει τισ καμπφλεσ των αντλιϊν και κα κακορίςει κατά προςζγγιςθ τθν 
παροxι τουσ (L/S), 

 αν το ςφςτθμα περιζxει πρωτεφοντα - δευτερεφοντα κυκλϊματα αντλιϊν, θ 
διαδικαςία εξιςορρόπθςθσ κα γίνει πρϊτα ςτο πρωτεφον δίκτυο. Είναι όμωσ 
αναγκαίο όλα τα ςθμεία διαςφνδεςθσ πρωτεφοντοσ και δευτερεφοντοσ 
κυκλϊματοσ να είναι εξοπλιςμζνα με όργανα μζτρθςθσ κερμοκραςίασ, πίεςθσ 
και ροισ. 
 

2.10 Υρωτόκολλα επικεϊρθςθσ και κατάςταςθσ όλων των μθxανολογικϊν 
ςυςτθμάτων 

  
 Πετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ ελζγxου, ρυκμίςεων και δοκιμϊν τθσ 

εγκατάςταςθσ, ο εργολάβοσ κα υποβάλλει ςτθν επίβλεψθ για ζγκριςθ τα εξισ: 
 

 Υρωτόκολλα δοκιμϊν ςυςτθμάτων αζρα 
  
 Ψα αποτελζςματα των δοκιμϊν κα περιζxουν τα εξισ ςτοιxεία για κάκε ςφςτθμα 

(κλιματιςτικζσ μονάδεσ και ανεμιςτιρεσ) αζρα : 
  Χτοιxεία μελζτθσ 

   
- παροxι αζρα, 
- ςτατικι πίεςθ ανεμιςτιρα, 
- ιςxφσ κινθτιρα, 
- ποςοςτό εξωτερικοφ (νωποφ) αζρα κλιματ. μονάδασ, 
- RPM ανεμιςτιρα (περιςτροφζσ ανά min.), 
- απαιτοφμενθ ιςxφσ ανεμιςτιρα για να δϊςει τθν παροxι αζρα με τθν 

ςτατικι πίεςθ τθσ μελζτθσ (BHP). 
   

 
 
 Χτοιxεία εγκατάςταςθσ    
 

- εργοςτάςιο καταςκευισ μθxανιματοσ, 
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- τφποσ και μζγεκοσ μονάδασ που εγκαταςτάκθκε, 
- διάταξθ τμθματικϊν ςτοιxείων που απαρτίηουν τθν κλιματιςτικι μονάδα, 
- κλάςθ ανεμιςτιρα και τφποσ πτερυγίων, 
- ονομαςτικι ιςxφσ (ΘΦ), ονομαςτικι τάςθ λειτουργίασ, φάςθ,  κφκλοι, 

ζνταςθ πλιρουσ φορτίου του κινθτιρα τθσ μονάδασ, ςυντελεςτισ 
απόδοςθσ (service factor), 

- αρικμόσ ιμάντων και μζγεκοσ, 
- διάταξθ ανεμιςτιρα (blow ι draw thru), 
- RPM κινθτιρα υπό πλιρεσ φορτίο, 
- τφποσ φίλτρου και ςτατικι πίεςθ ςε αρxικι xριςθ και πλιρεσ φορτίο, 
- τφποσ ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ (μονοηωνικό ι πολφηωνικό,  υψθλισ ι 

xαμθλισ ταxφτθτασ, με τελικι ανακζρμανςθ, μεταβλθτισ παροxισ αζρα, 
κλπ.), 

- διάταξθ ςυςτιματοσ (με ανακυκλοφορία αζρα, με ελάxιςτο ςτακερό 
ποςοςτό νωποφ αζρα, με 100% νωπό αζρα, κλπ.),  

- ψυκτικά ςτοιxεία : κερμοκραςία ειςόδου και εξόδου ξθροφ και υγροφ 
βολβοφ αζρα, κερμοκραςία ειςόδου και εξόδου νεροφ, πτϊςθ πίεςθσ 
νεροφ, επιφάνεια, πτερφγια ανά mm

2
, αρικμόσ ςειρϊν, 

- κερμαντικά ςτοιxεία : κερμοκραςία ειςόδου και εξόδου ξθροφ βολβοφ 
αζρα, κερμοκραςία εξόδου και ειςόδου νεροφ, πτϊςθ πίεςθσ αζρα ςτο 
ςτοιxείο, πτϊςθ πίεςθσ νεροφ ςτο ςτοιxείο, παροxι νεροφ, επιφάνεια, 
πτερφγια ανά mm2, αρικμόσ ςειρϊν. 

   
Αποτζλεςμα δοκιμϊν  
    
- Αρικμόσ ςτροφϊν (RPM)  του ανεμιςτιρα υπό πλιρεσ φορτίο. 
- Ελεγxοσ ιςxφοσ (τάςθ, ζνταςθ ςε όλα τα άκρα του κινθτιρα). 
- Σλικι διαφορικι πίεςθ κατά μικοσ των τμθματικϊν ςτοιxείων που 

απαρτίηουν τθν κλιματιςτικι μονάδα. 
- Χτατικι πίεςθ αναρρόφθςθσ και κατάκλιψθσ ανεμιςτιρα (ολικι πίεςθ 

ανεμιςτιρα). 
- Χxεδίαςθ πραγματικισ καμπφλθσ λειτουργίασ του ανεμιςτιρα ςε ζντυπο 

καμπφλθσ λειτουργίασ ανεμιςτιρα του καταςκευαςτι για να δειxκεί το 
ςθμείο λειτουργίασ του εγκατεςτθμζνου ανεμιςτιρα. 

 
 Χθμείωςθ : Είναι μεγίςτθσ ςπουδαιότθτασ να κακοριςκοφν με ακρίβεια οι 

αρxικζσ ςτατικζσ πιζςεισ τθσ κλιματιςτικισ μονάδασ και του δικτφου αεραγωγϊν, 
ϊςτε να υπολογιςκεί θ μεταβολι που κα προκφψει ςτθν παροxι αζρα λόγω τθσ 
προςκικθσ του φίλτρου και να διαςφαλιςκεί ότι θ ολικι παροxι του 
ανεμιςτιρα δεν κα είναι ποτζ μικρότερθ από τθν ελάxιςτθ απαιτοφμενθ. Επίςθσ, 
θ παραπάνω διαδικαςία xρθςιμοποιείται και ςαν ζλεγxοσ ακακαρςίασ ςτα 
ψυκτικά και κερμαντικά ςτοιxεία τθσ μονάδασ. 

 
 
 Χτόμια 
 

- Ξακοριςμόσ xϊρου εγκατάςταςθσ ςτομίου και κζςθ. 
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- Εργοςτάςιο καταςκευισ ςτομίου και τφποσ. 
- Πζγεκοσ ςτομίου (xρθςιμοποιϊντασ τον κακοριςμό του καταςκευαςτι για 

να εξαςφαλιςκεί ο κατάλλθλοσ ςυντελεςτισ). 
- Χυντελεςτισ ςτομίου καταςκευαςτι. ('Σταν δεν είναι διακζςιμοι 

ςυντελεςτζσ ςτομίων, μποροφν να κακοριςκοφν πειραματικά ςτο 
εργοτάξιο). 

- Υαροxι αζρα μελζτθσ (L/S) και απαιτοφμενθ ταxφτθτα (m/s) για να 
επιτευxκεί θ παραπάνω παροxι. 

- Ψαxφτθτα που μετρικθκε και προκφπτουςα παροxι. 
  
 Κα εκτελεςκεί μζτρθςθ τθσ ταxφτθτασ του αζρα κατά τισ οδθγίεσ του 

καταςκευαςτι του ςτομίου. Σι μετροφμενεσ παροxζσ δεν πρζπει να αποκλίνουν 
περιςςότερο του  5% των παροxϊν που κακορίηονται ςτα ςxζδια. 

 
2.11 Υρωτόκολλα δοκιμϊν ςυςτθμάτων νεροφ 

Ψα πρωτόκολλα δοκιμϊν κα περιζxουν τα εξισ ςτοιxεία για κάκε ςφςτθμα (ψφκτθσ 
νεροφ, λζβθτασ, αντλία) νεροφ : 
 

 Υλθροφοριακά ςτοιxεία : 
 

Αντλίεσ 
 

- Εργοςτάςιο καταςκευισ. 
- Ψφποσ και μζγεκοσ αντλίασ που εγκαταςτάκθκε. 
- Σνομαςτικι ιςxφσ (ΘΦ), ονοματικι τάςθ λειτουργίασ, ζνταςθ  πλιρουσ 

φορτίου και βακμόσ απόδοςθσ. 
- Αρικμόσ ςτροφϊν (RPM)  κινθτιρα υπό πλιρεσ φορτίο. 
- Ξαμπφλεσ λειτουργίασ αντλίασ. 
- Υαροxι υγροφ ςε (l/sec) ι (m3/h)     . 
- Mανομετρικό φψοσ ςε πλιρθ ροι. 
- Πανομετρικό φψοσ ςε μθδενικι ροι. 

 
 Αντλία κερμότθτασ αζρα - νεροφ 
 

-  Εργοςτάςιο καταςκευισ. 
- Ψφποσ και μζγεκοσ, αρικμόσ ςειράσ. 
- Σνομαςτικι ψυκτικι ιςxφσ. 
- Λςxφσ κινθτιρα, ζνταςθ, τάςθ. 
- Σλικι απόρριψθ κερμότθτασ. 
- Υτϊςθ πίεςθσ ψφκτθ. 
- Κερμοκραςία ειςόδου και εξόδου νεροφ εξατμιςτι. 
- Κερμοκραςία ειςόδου και εξόδου νεροφ ςυμπυκνωτι. 

  
 
Πθxάνθμα κζρμανςθσ (ατμολζβθτασ, λζβθτασ) 

 
-  Εργοςτάςιο καταςκευισ. 
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- Ψφποσ και μζγεκοσ. 
- Σνομαςτικι ιςxφσ (κερμικι) ιςxφσ κινθτιρα , ζνταςθ , τάςθ λειτουργίασ . 
- Υαροxι (για ατμό) Kg/h. 
- Σνομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ (για ατμό) ata. 
- Ψφποσ καυςίμου. 

 
 Χτοιxεία δοκιμϊν 
  
 Κα καταγραφοφν τα παρακάτω ςτοιxεία : 
   
 
 Αντλίεσ : 
 

- Πανομετρικό φψοσ με μθδενικι ροι (kpa). 
- Υίεςθ κατάκλιψθσ ςε μζγιςτθ ροι (kpa). 
- Υίεςθ αναρρόφθςθσ ςε μζγιςτθ ροι (kpa). 
- Λςχφσ  κινθτιρα υπό φορτίο (ζνταςθ και τάςθ λειτουργίασ) . 
- Χxεδίαςθ πραγματικισ καμπφλθσ λειτουργίασ του κινθτιρα ςε ζντυπο 

καμπφλθσ λειτουργίασ του κινθτιρα του καταςκευαςτι για να δειxκεί το 
ςθμείο λειτουργίασ τθσ εγκατεςτθμζνθσ αντλίασ. 

         
  Αντλία κερμότθτασ  
 

Χθμείωςθ :  Σι δοκιμζσ κα γίνουν με ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ που 
ακολουκικθκαν κατά τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ. 

 
- Υτϊςθ πίεςθσ εξατμιςτι. 
- Υτϊςθ πίεςθσ ςυμπυκνωτι. 
- Κερμοκραςία ειςόδου και εξόδου νεροφ ςτον εξατμιςτι. 
- Κερμοκραςία ειςόδου και εξόδου νεροφ ςτον ςυμπυκνωτι. 
- Ενταςθ και τάςθ ςυμπιεςτι υπό φορτίο. 
- Ενταςθ και τάςθ ςυμπιεςτι άνευ φορτίου. 

 
Πθxάνθμα κζρμανςθσ (ατμολζβθτασ, λζβθτασ) 
 
- Πζτρθςθ ποςοςτοφ % CO2 καυςαερίων. 

- Κερμοκραςία καυςαερίων ςτθν καπνοδόxο. 
- Υλιρεσ ORSAT τζςτ (για μεγάλουσ λζβθτεσ). 
- Απόδοςθ. 
- Υεριγραφι λειτουργίασ αυτοματιςμϊν μθxανιματοσ. 
 

 Αυτοματιςμοί κερμοκραςίασ - πίεςθσ - ςxετικισ υγραςίασ  
- Ψιμζσ λειτουργίασ και ςθμείων ελζγxου (set points). 
- Θλεκτρικζσ μανδαλϊςεισ. 
- Αυτοματιςμοί διαφραγμάτων. 
- Υεριγραφι όλου του ςυςτιματοσ αυτοματιςμϊν. 
- Ξαταγραφι τυxόν ελαττωματικισ λειτουργίασ. 
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 Είςοδοσ εξωτερικοφ αζρα ςτο ςφςτθμα κλιματιςμοφ ςε ςxζςθ με τθν απαγωγι 

αζρα. 
 Κα μετρθκεί, όπου είναι δυνατόν, με ςωλινα pitot ςε κατάλλθλα επιλεγμζνθ 

κζςθ ςτακμϊν μζτρθςθσ πίεςθσ, θ ολικι παροxι του εξωτερικοφ αζρα που 
ειςζρxεται ςτο ςφςτθμα κλιματιςμοφ (μία ι περιςςότερεσ κλιματιςτικζσ 
μονάδεσ) και του απαγομζνου αζρα από το ςφςτθμα. 

 Κα εξακριβωκεί αν ζxει διαταραxκεί θ ιςορροπία ςτο ςφςτθμα προςαγωγισ - 
απαγωγισ αζρα ςε βακμό που να δθμιουργεί μθ επικυμθτι διείςδυςθ αζρα. 

  
 Κα γίνει καταγραφι τυxόν ελαττωματικισ λειτουργίασ. 
 
2.12 Υρωτόκολλα ψυκτικισ και κερμικισ απόδοςθσ εγκαταςτάςεων    

Κα τεκοφν διαδοxικά ςε λειτουργία οι εγκαταςτάςεισ παροxισ ψφxουσ και 
κερμότθτασ, κα ελεγxκεί θ ομοιογενισ ςυμπεριφορά των κλιματιςτικϊν μονάδων, 
κερμαντικϊν ςωμάτων, κλπ., και κα ελεγxκεί ςε κανονικι λειτουργία θ απόδοςθ όλων 
των ςτοιxείων τθσ εγκατάςταςθσ. Σι παραπάνω δοκιμζσ κα εκτελεςκοφν ςτθν 
αντίςτοιxθ εποxι του ζτουσ (κζροσ - xειμϊνασ) και με ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ κατά 
το δυνατόν τζτοιεσ που να προςεγγίηουν τισ ςυνκικεσ που λιφκθκαν υπόψθ για τον 
υπολογιςμό των εγκαταςτάςεων και κα γίνει ρφκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ και υγραςίασ 
των διαφόρων xϊρων, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ μελζτθσ. 
Σπωσ για όλεσ γενικά τισ εγκαταςτάςεισ, ζτςι και για τισ ςυνκικεσ άνεςθσ των 
εςωτερικϊν xϊρων που είναι άλλωςτε και ο επιδιωκόμενοσ ςκοπόσ των 
εγκαταςτάςεων κλιματιςμοφ - αεριςμοφ - κζρμανςθσ, ο εργολάβοσ κα υποβάλλει 
ςτθν Ωπθρεςία πρωτόκολλο για ζγκριςθ, που κα περιζxει τθν μετρθκείςα 
κερμοκραςία και ςxετικι υγραςία των διαφόρων xϊρων ςε ςυνκικεσ ψφξθσ και 
κζρμανςθσ όπωσ παραπάνω αναφζρεται και τισ αντίςτοιxεσ ςυνκικεσ xϊρων που 
απαιτεί θ μελζτθ κλιματιςμοφ - κζρμανςθσ. 
Σι παραπάνω ςυνκικεσ κα επιτυγxάνονται με αντίςτοιxθ λειτουργία των 
εγκαταςτάςεων ψφξθσ και κζρμανςθσ. 
Σταν θ εποxιακι λειτουργία δεν επιτρζπει μζτρθςθ των τελικϊν κερμοκραςιϊν, κλπ., 
τότε ο εργολάβοσ κα λάβει τελικζσ μετριςεισ όταν το επιτρζψει θ εποxιακι 
λειτουργία. 
 
2.13 Σπτικι επικεϊρθςθ     

Κα γίνει οπτικι επικεϊρθςθ για όλα τα δίκτυα των ςυςτθμάτων, όςον αφορά τθν 
τοποκζτθςθ, εγκατάςταςθ, ανάρτθςθ των ςωλινων και των εξαρτθμάτων ιδιαίτερα 
για τισ διαςτάςεισ των ςτακερϊν ςθμείων (fixed points) και το διαxωριςμό των 
διαφόρων ςυνδζςεων ςτα διάφορα τμιματα του ςυςτιματοσ. 
  
Κα ελεγxκεί θ ικανοποιθτικι λειτουργία των διαφόρων βαλβίδων, παγίδων 
ακακάρτων, βαλβίδων αεριςμοφ και εξαεριςμοφ, φίλτρων, αντιςτακμιςτϊν, βαλβίδων 
δοκιμισ, μανομζτρων, κερμοςτατϊν, κερμομζτρων, ελζγxων ςτάκμθσ, φίλτρων 
προςταςίασ, μειωτϊν πίεςθσ, αντλιϊν, κλπ. 

  
Ψο πρόγραμμα καλφπτει : 

20PROC007598826 2020-11-05



Έργο : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίοσ 1
οσ

 Γενικού Λσκείοσ Μεταμόρυωσης 

 

 

ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ  Θ/Π  ΕΑΦΨΘΠΑΨΩΡ, ΩΟΛΞΩΡ ΞΑΛ ΕΦΓΑΧΛΩΡ                                                                                 62 

 ζλεγxο τθσ ποιοτικισ καταςκευισ του τφπου, του πάxουσ και τθσ ζντεxνθσ 
τοποκζτθςθσ τθσ μόνωςθσ των ςωλθνϊςεων και αεραγωγϊν, 

 ζλεγxο του αρικμοφ, τθσ μορφισ και τθσ περιγραφισ των πινακίδων 
εξοπλιςμοφ, 

 ζλεγxο όλων των ςωλινων και των φλαντηωτϊν ςυνδζςεων προσ τισ 
δεξαμενζσ τροφοδοςίασ, διατάξεισ, διανομζσ, κερμαντιρεσ νεροφ, 
διατάξεισ κλιματιςμοφ, αποςτραγγίςεισ και εξαεριςμοφσ για ςυμμετρία και 
ζλλειψθ καταπόνθςθσ, 

 ζλεγxοσ τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ νεροφ για τθ ςωςτι μθxανικι και 
θλεκτρικι απόδοςθ, 

 ζλεγxο των υλικϊν φιλτραρίςματοσ ςε όλα τα φίλτρα, για τον τφπο και τθν 
ποςότθτα, 

 ζλεγxοσ τθσ ποιότθτασ νεροφ με τθν βοικεια xθμικισ ανάλυθσ και των 
αποτελεςμάτων βακτθριολογικοφ ελζγxου, 

 κάκε άλλθ απαιτοφμενθ επικεϊρθςθ για τθν εξαςφάλιςθ ςωςτισ και 
αςφαλισ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων. 
 

 

Δ. ΞΟΛΠΑΨΛΧΨΛΞΕΧ ΧΩΧΞΕΩΕΧ ΞΑΛ ΠΘΧΑΡΘΠΑΨΑ 

 

Αυτόνομθ κλιματιςτικι μονάδα διαιροφμενου τφπου (split unit) ψφξθσ - κζρμανςθσ, 

με επίτοιχθ εςωτερικι μονάδα 

 
Θ μονάδα διαιροφμενου τφπου, κα είναι αερόψυκτθ, ψφξθσ-κζρμανςθσ (heat pump), 
υψθλισ απόδοςθσ, Inverter, (SEER > 5.2 και SCOP > 3.9) και κα αποτελείται από δφο 
ανεξάρτθτεσ μονάδεσ τθν εξωτερικι και τθν εςωτερικι. 
Κα λειτουργεί με ψυκτικό μζςο R-32 ι R-410A το οποίο είναι φιλικό ςτο περιβάλλον. 
Κα ζχει διάταξθ αυτόματθσ επανεκκίνθςθσ μετά από διακοπι και επαναφορά του 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 
Θ εςωτερικι μονάδα κα είναι ςχεδιαςμζνθ να τοποκετείται με εμφανι επίτοιχθ 
τοποκζτθςθ. 
Θ εξωτερικι μονάδα κα εγκακίςταται ςτο φπαικρο. 
Θ ςφνδεςθ των δφο μονάδων μεταξφ τουσ (εςωτερικι & εξωτερικι) γίνεται με 
χαλκοςωλινεσ υψθλισ πίεςθσ χωρίσ ραφι, αρίςτθσ ποιότθτασ, κατάλλθλθσ 
διαμζτρου, κερμομονωμζνεσ με ΑRMAFLEX καταλλιλου πάχουσ. 
Σι ανωτζρω μονάδεσ κα είναι προςυγκροτθμζνεσ και λειτουργικά ελεγμζνεσ ςτο 
εργοςτάςιο καταςκευισ τουσ. 
Εξωτερικι μονάδα 

Θ εξωτερικι μονάδα κα είναι χαμθλισ ςτάκμθσ κορφβου (<50 dbA), με δυνατότθτα 
ρφκμιςθσ επιπλζον ακόρυβθσ λειτουργίασ (silent mode), κα ζχει περίβλθμα από 
γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα βαμμζνο με ειδικι βαφι για υπαίκρια τοποκζτθςθ και κα 
περιλαμβάνει: 
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 Χυμπιεςτι DC inverter, υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ και μεγάλθσ διάρκειασ 
ηωισ. Σ κινθτιρασ του κα είναι ςυνεχοφσ ρεφματοσ επικάλυψθσ διακζνων. 
Αυτόσ ο κινθτιρασ κα διακζτει υψθλι πυκνότθτα και υψθλι μαγνθτικι ζλξθ 
για μεγαλφτερθ απόδοςθ και αξιοπιςτία. 
 

 Ξινθτιρα ςυμπιεςτι εξοπλιςμζνο με μικροεπεξεργαςτι που κα μετατρζπει τθν 
κυματομορφι του θλεκτρικοφ ρεφματοσ του κινθτιρα  από ςυμβατικι ςε 
θμιτονικι καμπφλθ (180° αγωγιμότθτα) για τθν επίτευξθ υψθλότερθσ 
απόδοςθσ μζςω τθσ αφξθςθσ του βακμοφ χριςθσ του τυλίγματοσ του κινθτιρα 
και τθσ μείωςθσ τθσ απϊλειασ ενζργειασ. 
 

 Eco Inverter ανυςματικοφ κφματοσ. Αυτό το inverter κα επιτθρεί τθ 
μεταβαλλόμενθ ςυχνότθτα του κινθτιρα του ςυμπιεςτι και δθμιουργεί τθν πιο 
αποδοτικι κυματομορφι για τθν ταχφτθτα του κινθτιρα. Αυτό ζχει ωσ 
αποτζλεςμα, μεγάλθ απόδοςθ λειτουργίασ ςε όλο το εφροσ ταχυτιτων, 
λιγότερθ χρθςιμοποιοφμενθ ιςχφ και μειωμζνο ετιςιο κόςτοσ θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ. Για τθν εξαςφάλιςθ ακόρυβθσ λειτουργίασ κα χρθςιμοποιείται 
ομαλόσ ζλεγχοσ κυματοειδοφσ μορφισ για τθν αποτροπι του λεπτοφ 
μεταλλικοφ ιχου που εμφανίηεται ςτα ςυμβατικά inverter. 
 

 Ξινθτιρα ανεμιςτιρα ςυνεχοφσ ρεφματοσ. Ζνασ υψθλισ απόδοςθσ κινθτιρασ 
ςυνεχοφσ ρεφματοσ κα κινεί τον ανεμιςτιρα τθσ εξωτερικισ μονάδασ. 

 
 Ξφκλωμα δζκτθ ιςχφοσ και διπλζσ βαλβίδεσ γραμμικισ εκτόνωςθσ (LEVs - linear 

expansion valves) που βελτιςτοποιοφν τθν απόδοςθ του ςυμπιεςτι. Θ 
τεχνολογία αυτι κα εξαςφαλίηει βζλτιςτο ζλεγχο ςε απόκριςθ τθσ 
κυματομορφισ λειτουργίασ και τθσ εξωτερικισ κερμοκραςίασ.  
 

 Εναλλάκτεσ κερμότθτασ υψθλισ πυκνότθτασ καταςκευαςμζνουσ από 
ραβδωτζσ χαλκοςωλινεσ υψθλισ απόδοςθσ που αυξάνουν τθν επιφάνεια 
εναλλαγισ κερμότθτασ. 

 
 Διάταξθ αναςτροφισ του ψυκτικοφ κφκλου 

 
 Ζναν ι δφο (ανάλογα με τθν απόδοςθ) ελικοειδείσ ανεμιςτιρεσ οριηόντιασ 

εξόδου αζρα με θλεκτροκινθτιρα ςτεγανό απ'ευκείασ ςυνεηευγμζνο ςτον 
άξονα του ανεμιςτιρα, δυναμικά και ςτατικά ηυγοςτακμιςμζνο. Σ 
ανεμιςτιρασ, άξονασ, ςϊμα και πτερφγια κα είναι καταςκευαςμζνα για 
λειτουργία υπαίκρου με ειδικι αντιοξειδωτικι προςταςία. 
 
 

 Τργανα και διατάξεισ, για τθν αςφαλι λειτουργία τθσ μονάδασ, όπωσ εκκινθτι, 
κερμοςτατικό κερμαντιρα λαδιοφ, κερμοςτάτθ χαμθλισ κερμοκραςίασ 
περιβάλλοντοσ, χρονορελαί εκκίνθςθσ, κερμικι προςταςία θλεκτροκινθτιρα 
ανεμιςτιρα, πρεςςοςτάτθ με χειροκίνθτο RESET υψθλισ πίεςθσ, χάλκινα 
ρακόρ για ςυνδζςεισ με το εξωτερικό δίκτυο κ.λπ. 
 

20PROC007598826 2020-11-05



Έργο : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίοσ 1
οσ

 Γενικού Λσκείοσ Μεταμόρυωσης 

 

 

ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ  Θ/Π  ΕΑΦΨΘΠΑΨΩΡ, ΩΟΛΞΩΡ ΞΑΛ ΕΦΓΑΧΛΩΡ                                                                                 64 

Για τθν μείωςθ κατά το δυνατόν του κορφβου ο ςυμπιεςτισ και ο ανεμιςτιρασ κα 
είναι αντικραδαςμικά ςτερεωμζνοι ςτο περίβλθμα τθσ μονάδασ. 
 
Σι εξωτερικζσ μονάδεσ ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ απόδοςθσ κα ζχουν διαμόρφωςθ 
οριηόντιασ ροισ. 
 
Θ μονάδα κα είναι κατάλλθλθ για λειτουργία κζρουσ ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ 
από -15 °C μζχρι και +46 °C και λειτουργία χειμϊνα ςε κερμοκραςία από -11 °C μζχρι 
και +21 °C. 
Ψο μζγιςτο ιςοδφναμο μικοσ ςωλθνϊςεων διαςφνδεςθσ τθσ εξωτερικισ με τθν 
εςωτερικι μονάδα κα είναι 50 με 75 μζτρα και θ μζγιςτθ υψομετρικι διαφορά των 
δφο μονάδων κα είναι 30 μζτρα. 
  
Εςωτερικι μονάδα 

 
Θ εςωτερικι μονάδα κα είναι ςχεδιαςμζνθ να τοποκετείται ςε τοίχο, κατάλλθλθ για 
ςφνδεςθ ςτο ψυκτικό κφκλωμα, ςτο αποχετευτικό και ςτο θλεκτρικό δίκτυο (230V, 
50Hz). 
 
Θ εςωτερικι μονάδα κα ζχει: 

 
 Ανεμιςτιρα με απευκείασ ςυνεηευγμζνο θλεκτροκινθτιρα με κερμικι 

προςταςία,ςτατικά και δυναμικά ηυγοςτακμιςμζνο ϊςτε να εξαςφαλίηει 
λειτουργία με χαμθλό κόρυβο και χωρίσ δονιςεισ. 

 Χτοιχείο απευκείασ εκτόνωςθσ, από χαλκοςωλινεσ  με πτερφγια από 
αλουμίνιο, ςτερεωμζνα ςτουσ ςωλινεσ με μθχανικι εκτόνωςθ. 

 Ανεμιςτιρα ειδικά ςχεδιαςμζνο ϊςτε να λειτουργεί όςο το δυνατόν πιο 
ακόρυβα 

 Διάταξθ εκτόνωςθσ 

 Οεκάνθ ςυμπυκνωμάτων αντιοξειδωτικά προςτατευμζνθ με ορειχάλκινθ 
αναμονι για τθν ςφνδεςθ τθσ γραμμισ αποχετεφςεωσ 

 Φίλτρο αυτοκακαριηόμενο μακράσ ηωισ με ζνδειξθ ειδοποίθςθσ για τθν 
ανάγκθ ςυντιρθςθσ 

 Οειτουργία αυτόματθσ επαναφοράσ, όπου ςε περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ, 
με τθν επαναφορά του θ μονάδα ςυνεχίηει τθ λειτουργία τθσ χωρίσ να χακοφν 
οι προθγοφμενεσ ρυκμίςεισ 

 Αυτόματθ περςίδα 

 Οειτουργία αυτόματου ελζγχου ροισ του αζρα 

 Δυνατότθτα ςφνδεςθσ με επίτοιχο  (ενςφρματο) ι αςφρματο χειριςτιριο 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ κάκε εγκατάςταςθσ κακϊσ και με κεντρικό 
χειριςτιριο ι κεντρικό ςφςτθμα ελζγχου. 
 

 Δυνατότθτα ελζγχου και χειριςμοφ λειτουργίασ από θλεκτρονικό υπολογιςτι, 
τάμπλετ ι smartphone μζςω ειδικισ διαςφνδεςθσ wi-fi 
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Ξάκε εςωτερικι μονάδα κα μπορεί να ςυνδεκεί με δικό τθσ επίτοιχο χειριςτιριο, το 
οποίο κα μπορεί να τοποκετθκεί ςε απόςταςθ μζχρι 200 μζτρα από τθν εςωτερικι 
μονάδα και μζςω του οποίου κα ελζγχεται πλιρωσ ο κλιματιςμόσ του χϊρου. 
 Ψα χειριςτιρια κα είναι ενςφρματα ι αςφρματα υγρϊν κρυςτάλλων.  
Ψο επίτοιχο ενςφρματο χειριςτιριο κα διακζτει οκόνθ υγρϊν κρυςτάλλων και 
backlight και κα ζχει τθ δυνατότθτα ελζγχου  τουλάχιςτον  για : 

 
 Εναρξθ - παφςθ λειτουργίασ 

 Eπιλογι λειτουργίασ (ψφξθ-κζρμανςθ-αυτόματθ-αφφγρανςθ-ανεμιςτιρασ) 

 Φφκμιςθ κερμοκραςίασ (ΨΩΘ:19-30°C, ΚΕΦΠΑΡΧΘ:17-28°C , ΑΩΨΣΠΑΨΘ 
single set point:19-28°C, dual set point:όπωσ κατά τθ λειτουργία ψφξθσ και 
κζρμανςθσ). Δυνατότθτα ρφκμιςθσ ανά 0.5°C. 

 Group ζωσ 16 εςωτερικϊν μονάδων  

 Φφκμιςθ ταχφτθτασ ανεμιςτιρα 

 Φφκμιςθ κατεφκυνςθσ ροισ αζρα με κατάλλθλθ κλίςθ του πτερυγίου 

 Χρονοδιακόπτθσ θμεριςιοσ και εβδομαδιαίοσ  με δυνατότθτα ζωσ 8 
προγραμμάτων  τθν θμζρα. 

 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ μζςω των λειτουργιϊν energy saving schedule, auto-
return, night setback, auto-off timer, weekly timer, temperature range 
restriction, operation lock  

 Φφκμιςθ ταχφτθτασ και παφςθ λειτουργίασ εναλλάκτθ αζρα-αζρα που 
λειτουργεί μαηί με τθν εςωτερικι μονάδα.  

 Απαγόρευςθ  εςωτερικισ μονάδασ  

 Ζνδειξθ κερμοκραςίασ εςωτερικοφ χϊρου 

 Ζνδειξθ κωδικοφ βλάβθσ, μονάδασ που ζχει υποςτεί βλάβθ, μοντζλου και 
ςειριακοφ αρικμοφ 

 Ξατάςταςθ φίλτρου 

 Υαρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ του ςυμπιεςτι με εμφάνιςθ πλθροφοριϊν 
για τθν κατάςταςι του 

 Ζνδειξθ διαροισ ψυκτικοφ μζςου 

 Οειτουργία κυκλικισ εναλλαγισ και εφεδρικι λειτουργία για εςωτερικζσ 
μονάδεσ ςυνδεδεμζνεσ ςε κοινό χειριςτιριο 

 
Ψο χειριςτιριο κα διακζτει αιςκθτιριο κερμοκραςίασ του χϊρου για καλφτερθ 
αίςκθςθ και παρακολοφκθςθ από τθ μονάδα, ενϊ υπάρχει θ δυνατότθτα 
απενεργοποίθςισ του ςε περίπτωςθ που το χειριςτιριο τοποκετθκεί ςε χϊρο 
διαφορετικό από αυτόν που βρίςκεται θ μονάδα. 
 
 
 
 
 
Ε.   ΑΡΑΒΑΚΠΛΧΘ ΨΕΧΡΘΨΣΩ ΦΩΨΛΧΠΣΩ 
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1. ΓΕΡΛΞΑ 

Υροβλζπεται θ αντικατάςταςθ των υφιςταμζνων φωτιςτικϊν ςωμάτων με φωτιςτικά 
ςϊματα τεχνολογίασ LED, ςφμφωνα με τισ Υροδιαγραφζσ που ακολουκοφν.  
Γενικϊσ, κα τθρθκοφν τα ακόλουκα: 
 

 Τλα τα μεταλλικά τμιματα των φωτιςτικϊν ςωμάτων κα φζρουν 
αντιδιαβρωτικι προςταςία.  

 Τλα τα μεταλλικά φωτιςτικά ςϊματα κα φζρουν κατάλλθλθ λιψθ για τθν 
ςφνδεςθ των αγωγϊν γείωςθσ. 

 Κα παραδοκοφν ςτθν επίβλεψθ τεχνικά ςτοιχεία για τα φωτιςτικά ςϊματα, 
δθλαδι καταςκευαςτικά ςχζδια, προςπζκτουσ, Υιςτοποίθςθ κατά ISO και ότι 
άλλο είναι απαραίτθτο για να ςχθματιςκεί αντίλθψθ  για τθν ποιότθτα και τθν 
λειτουργία των φωτιςτικϊν. 

 Ψα φωτιςτικά ςϊματα νοοφνται πλιρθ, ϊςτε να ςυνδεκοφν και να 
λειτουργιςουν κανονικά. 

 Σι ακροδζκτεσ ςφνδεςθσ των αγωγϊν κα είναι χωρίσ ςυγκόλλθςθ.  
 

 
2.  ΦΩΨΛΧΨΛΞΣ ΧΩΠΑ ΣΦΣΦΘΧ 120X30, ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ LED, ΛΧΧΩΣΧ 33W 

Γενικά 
Οευκό φωτιςτικό ςϊμα χωνευτισ τοποκζτθςθσ ςε ψευδοροφι ορυκτισ ίνασ, 
τεχνολογίασ LED.  
 
Ωλικά - Ξαταςκευι 
Ψο φωτιςτικό ςϊμα κα αποτελείται από χαλφβδινο πλαίςιο, που ενςωματϊνει τα 
όργανα λειτουργίασ (LED driver), δφο πλακζτεσ διόδων LED κακϊσ και γραμμικό 
αντικαμβωτικό πολυκαρβονικό κάλυμμα.   

  
Ψεχνικά χαρακτθριςτικά 
Βακμόσ φωτεινισ απόδοςθσ(L.O.R.): 1.00 
Φωτεινι ροι φωτιςτικοφ :  ≥3.630 lm 
Χρϊμα:    840 white 
Κερμοκραςία χρϊματοσ :  3.000oΞ 
Δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ : ≥90 
Δείκτθσ κάμβωςθσ (U.G.R.) :  <19 
Κερμοκραςία λειτουργίασ :  +10 ζωσ +40οC 
Ξατθγορία ςτεγανότθτασ:   IP40 
Ξατθγορία αντοχισ ςε κροφςθ: ΛΞ06 
Αντοχι καφςθσ καλωδίων:  850/30 (850°C για 30sec) 
Ψάςθ τροφοδοςίασ :    220-240V/ 50Hz. 
Ξλάςθ μόνωςθσ :   Safety Class I 
Χυνολικι ιςχφσ:    Φ = 33W 
Απόδοςθ φωτιςτικοφ:   ≥110 Lm/W 
Πζςοσ χρόνοσ ηωισ :   L80B20 @ 50.000 ϊρεσ  
Διαςτάςεισ :    Πικοσ 120εκ, πλάτοσ 30εκ. 
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Υιςτοποίθςθ ςφμφωνα με:  CE (EN60598, EN55015, EN61547, EN6100-3-
(2,3)). Ψο εργοςτάςιο καταςκευισ κα είναι 
πιςτοποιθμζνο κατά ISO9001. 
o CE Mark 
o ENEC Mark 

 

3.  ΦΩΨΛΧΨΛΞΣ ΧΩΠΑ ΣΦΣΦΘΧ 60X60, ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ LED, IΧΧΩΣΧ 33W 

Γενικά 
Οευκό φωτιςτικό ςϊμα οροφισ, τεχνολογίασ LED.  
 
Ωλικά - Ξαταςκευι 
Ψο φωτιςτικό ςϊμα κα αποτελείται από χαλφβδινο πλαίςιο, που ενςωματϊνει τα 
όργανα λειτουργίασ (LED driver), δφο πλακζτεσ διόδων LED κακϊσ και γραμμικό 
αντικαμβωτικό πολυκαρβονικό κάλυμμα.   

  
Ψεχνικά χαρακτθριςτικά 
Βακμόσ φωτεινισ απόδοςθσ(L.O.R.): 1.00 
Φωτεινι ροι φωτιςτικοφ :  ≥3.630 lm 
Χρϊμα:    840 white 
Κερμοκραςία χρϊματοσ :  3.000oΞ 
Δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ : ≥90 
Δείκτθσ κάμβωςθσ (U.G.R.) :  <19 
Κερμοκραςία λειτουργίασ :  +10 ζωσ +40οC 
Ξατθγορία ςτεγανότθτασ:   IP40 
Ξατθγορία αντοχισ ςε κροφςθ: ΛΞ06 
Αντοχι καφςθσ καλωδίων:  850/30 (850°C για 30sec) 
Ψάςθ τροφοδοςίασ :    220-240V/ 50Hz. 
Ξλάςθ μόνωςθσ :   Safety Class I 
Χυνολικι ιςχφσ:    Φ = 33W 
Απόδοςθ φωτιςτικοφ:   ≥110Lm/W 
Πζςοσ χρόνοσ ηωισ :   L80B20 @ 50.000 ϊρεσ  
Διαςτάςεισ :    Πικοσ 60εκ, πλάτοσ 60εκ. 
Υιςτοποίθςθ ςφμφωνα με:  CE (EN60598, EN55015, EN61547, EN6100-3-

(2,3)). Ψο εργοςτάςιο καταςκευισ κα είναι 
πιςτοποιθμζνο κατά ISO 9001. 
o CE Mark 
o ENEC Mark 
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ΧΨ.    ΦΩΨΣΒΣΟΨΑΛΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ 

1. ΕΛΧΑΓΩΓΘ 

Σι παροφςεσ Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ αφοροφν ςτθν προμικεια, πλιρθ εγκατάςταςθ 

και κζςθ ςε λειτουργία Φωτοβολταϊκοφ Χυςτιματοσ για τθν παραγωγι θλεκτρικισ 

ενζργειασ με ςυμψθφιςμό (Net metering), ςυνολικισ ονομαςτικισ ιςχφοσ 15,36kWp. 

Ψο κάκε Χφςτθμα περιλαμβάνει τα Φωτοβολταϊκά πλαίςια, τουσ Αντιςτροφείσ ιςχφοσ,  

τον Θλεκτρικό Υίνακα. 

Ψο Φωτοβολταϊκό Χφςτθμα κα πλθροί κριτιρια υψθλϊν προδιαγραφϊν για όλεσ τισ 

υποδομζσ και για μία πλιρωσ αυτοματοποιθμζνθ, αποδοτικι και αςφαλι λειτουργία. 

Ψα Φωτοβολταϊκά πλαίςια κα ζχουν κλίςθ 10° και προςανατολιςμό Ρότιο για τθν 

μζγιςτθ ενεργειακι απολαβι κατά τθν διάρκεια του ζτουσ. 

Ψο Φ/Β Χφςτθμα κα είναι διαςυνδεδεμζνο με το δίκτυο του ΔΕΔΔΘΕ και κα υπάρχει 

ςυμψθφιςμόσ τθσ παραγόμενθσ και τθσ καταναλιςκόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ (Net 

metering), βάςει του ΦΕΞ 759/Β’/5-3-2019. 

2. ΒΑΧΛΞΣΧ ΕΣΥΟΛΧΠΣΧ ΨΣΩ ΦΩΨΣΒΣΟΨΑΝΞΣΩ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ 

Σ βαςικόσ εξοπλιςμόσ του Φωτοβολταϊκοφ Χυςτιματοσ ζχει ωσ ακολοφκωσ: 

 Φωτοβολταϊκά πλαίςια μονοκρυςταλλικοφ ι πολυκρυςταλλικοφ πυριτίου. 

 Πεταλλικζσ βάςεισ ςτιριξθσ φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων. 

 Αντιςτροφείσ φωτοβολταικϊν πλαιςίων(Αντιςτροφζασ ιςχφοσ). 

 Υίνακεσ ομαδοποίθςθσ ςυνεχοφσ ρεφματοσ DC 

 Υίνακεσ ομαδοποίθςθσ εναλλαςςομζνου ρεφματοσ AC 

 Γενικόσ Υίνακασ Χαμθλισ Ψάςθσ Φωτοβολταϊκοφ Χυςτιματοσ 

 Υίνακασ Διαςφνδεςθσ με το Δίκτυο του ΔΕΔΔΘΕ 

 Ξαλωδιϊςεισ ςφνδεςθσ του εξοπλιςμοφ  

 Χφςτθμα γειϊςεων ιςοδυναμικισ και αντικεραυνικισ προςταςίασ 

 Χφςτθμα καταγραφισ ενεργειακϊν δεδομζνων  

3. ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ ΨΣΩ ΕΣΥΟΛΧΠΣΩ 

Σι παρακάτω προδιαγραφζσ κακορίηουν τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ του εξοπλιςμοφ τθσ 

εγκατάςταςθσ του Φωτοβολταϊκοφ Χυςτιματοσ. 
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3.1. ΦΩΨΣΒΣΟΨΑΝΞΆ ΥΟΑΜΧΛΑ 

Ψα προςφερόμενα Φωτοβολταϊκά Υλαίςια, κα ικανοποιοφν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα 

ποιότθτασ, με πιςτοποίθςθ κατά IEC (International Electrotechnical Commission) 

IEC61215, IEC61730-1, IEC61730-2, EN 61730-1, EN 61730-2, πιςτοποίθςθ ζναντι 

διάβρωςθσ (Protection Class II) κακϊσ και πιςτοποίθςθ ςφμφωνα με το πρότυπο 

ποιότθτασ ISO 9001:2008. Ψα Φωτοβολταϊκά Υλαίςια που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο 

Φωτοβολταϊκό Χφςτθμα κα είναι τεχνολογίασ πολυκρυςταλλικοφ ι μονοκρυςταλλικοφ 

πυριτίου και κα είναι επενδυμζνα με γυαλί αςφαλείασ υψθλισ διαφάνειασ και με 

ιδιότθτεσ ϊςτε να ανακλάται λιγότερθ θλιακι ακτινοβολία. 

Τλα τα Φωτοβολταϊκά πλαίςια που κα αντιςτοιχοφν ςτο Φωτοβολταϊκό Χφςτθμα κα 

είναι των ίδιων τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν και του ίδιου καταςκευαςτικοφ οίκου. Θ 

διάταξθ των Φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων ζγινε κατόπιν μελζτθσ ϊςτε να επιτυγχάνεται θ 

μζγιςτθ δυνατι απόδοςθ κατά τθν διάρκεια του χειμϊνα. Κα ςυνδζονται ςε ςειρζσ 

(strings) και ομάδεσ (groups). Σ αρικμόσ των πλαιςίων ςε κάκε ςειρά και ο αρικμόσ 

των ομάδων που κα ςυνδεκοφν ςε κάκε αναςτροφζα ιςχφοσ κα είναι τζτοιοσ, ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται θ μζγιςτθ μεταφορά τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ των Φωτοβολταϊκϊν 

πλαιςίων προσ τουσ ςυςςωρευτζσ. 

Ψα Φ/Β πλαίςια κα είναι όλα τθσ ίδιασ ονομαςτικισ ιςχφοσ θ οποία κα είναι 

400Wp/πλαίςιο, κα ζχουν όλα τθν ίδια χρωματικι απόχρωςθ και κα ζχουν όλα 

ακριβϊσ τισ ίδιεσ γεωμετρικζσ διαςτάςεισ. 

Ψο κιβϊτιο ςφνδεςθσ των Φωτοβολταϊκϊν Υλαιςίων κα περιλαμβάνει διόδουσ 

διζλευςθσ (by-pass diodes) για προςταςία από υπερκζρμανςθ και βφςματα τφπου 

Multi Contact (MC) ϊςτε να αποφεφγεται το φαινόμενο κερμικισ κθλίδασ (hot spot). 

Ψα Φωτοβολταϊκά Υλαίςια κα είναι ςε κζςθ να λειτουργοφν κάτω από ακραίεσ 

ςυνκικεσ κερμοκραςίασ (-40οC ζωσ +85οC)  

Θ ελάχιςτθ απόδοςθ του Φωτοβολταϊκοφ πλαιςίου ςε πρότυπεσ ςυνκικεσ STC κα 

είναι τουλάχιςτον 18,00%.  

Ψα Φωτοβολταϊκά πλαίςια κα είναι από τθν ίδια παρτίδα παραγωγισ ϊςτε οι ζλεγχοι 

και τα πιςτοποιθτικά ελζγχου του εργοςταςίου να αντιςτοιχοφν ςε αυτιν. Χε κάκε 

Φωτοβολταϊκό Υλαίςιο κα αναγράφονται με μόνιμο και ευκρινι τρόπο τα ακόλουκα 

ςτοιχεία: 
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 Ψφποσ Φωτοβολταϊκοφ Υλαιςίου και καταςκευαςτικόσ οίκοσ. 

 Πζγιςτθ Λςχφσ. 

 Αρικμόσ ςειράσ Υαραγωγισ - Αρικμόσ Υαρτίδασ. 

 Ζτοσ καταςκευισ. 

 

Ψα Φωτοβολταϊκά πλαίςια κα ςυνοδεφονται από: 

 Υιςτοποιθτικά Υοιότθτασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ παρτίδασ (Quality certificates) 

 Υιςτοποιθτικά τφπου τθσ ςυγκεκριμζνθσ παρτίδασ (Type approval) 

 Υιςτοποιθτικά Δοκιμϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ παρτίδασ (Test Certificate) 

Σ τρόποσ ςυςκευαςίασ, θ μεταφορά και θ παράδοςθ των πλαιςίων κα γίνει με τρόπο 

ϊςτε τα Φωτοβολταϊκά πλαίςια μθν υποςτοφν φκορά.  

Ψα Φ/Β πλαίςια κα εγκαταςτακοφν ςτο δϊμα του κτιρίου ενζργειασ. 

 

3.1.1. ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΦΩΨΣΒΣΟΨΑΝΞΩΡ ΥΟΑΛΧΛΩΡ ΑΥΣ ΠΘΧΑΡΛΞΘ ΞΑΨΑΥΣΡΘΧΘ ΞΑΛ 

ΑΥΣ ΕΛΧΣΔΣ ΩΓΦΑΧΛΑΧ/ ΩΔΦΑΨΠΩΡ 

Ψα Φωτοβολταϊκά ςτοιχεία μζςα ςτα Φωτοβολταϊκά πλαίςια κα προςτατεφονται από 

μθχανικι καταπόνθςθ και από υγραςία με τθν ενςωμάτωςι τουσ ςε ζνα κατάλλθλο 

υλικό υψθλισ διαφγειασ που κα είναι αρκετά ελαςτικό ϊςτε να επιτρζπει ςυςτολζσ - 

διαςτολζσ. Ψο υλικό αυτό πρζπει να μθν φκείρεται και να μθν προκαλοφνται ρωγμζσ 

κλπ. Επίςθσ κα πρζπει να προβλεφκεί από τθν καταςκευι του πλαιςίου (χωρίσ να 

χρειάηεται επζμβαςθ εκ των υςτζρων), τρόποσ ϊςτε αν ειςζλκουν υδρατμοί ςτο 

πλαίςιο να μθν παγιδεφονται. 

 

3.1.2. ΥΦΣΧΨΑΨΕΩΨΛΞΣ ΓΩΑΟΛΡΣ ΞΑΟΩΠΠΑ 

Θ εμπρόςκια επιφάνεια των Φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων κα προςτατεφεται από 

ενιςχυμζνο γυαλί (tempered glass), χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε ςίδθρο και υψθλισ 

διαπερατότθτασ. Ψο γυάλινο αυτό κάλυμμα κα ζχει αντοχι ςε δυνατζσ κροφςεισ, 

κερμικζσ καταπονιςεισ και υψθλζσ ανεμοπιζςεισ (άνεμοσ με υψθλι περιεκτικότθτα 

άμμου).   
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3.1.3. ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΥΕΦΛΒΟΘΠΑ ΦΩΨΣΒΣΟΨΑΝΞΣΩ ΥΟΑΛΧΛΣΩ 

Θ διάταξθ κα περιβάλλεται από ζνα μεταλλικό πλαίςιο καταςκευαςμζνο από κράμα 

αλουμινίου. Ψο πλαίςιο αυτό τοποκετείται για τθν προςταςία των άκρων του 

γυάλινου καλφμματοσ του Φωτοβολταϊκοφ Υλαιςίου και για να διευκολφνει τθ 

ςτιριξι του.  

Θ καταςκευι του περιβλιματοσ του κάκε Φωτοβολταϊκοφ Υλαιςίου κα είναι 

κατάλλθλθ ϊςτε να επιτρζπονται κερμικζσ ςυςτολζσ - διαςτολζσ του γυάλινου 

καλφμματοσ του Φωτοβολταϊκοφ Υλαιςίου. Επίςθσ, θ καταςκευι του Φωτοβολταϊκοφ 

Υλαιςίου κα πρζπει να επιτρζπει τθν εξάτμιςθ των ςυμπυκνωμάτων νεροφ. 

Για τθν αποφυγι γαλβανικισ διάβρωςθσ εξ αιτίασ θλεκτρολυτικισ δράςθσ, οι επαφζσ 

μεταξφ διαφορετικϊν μετάλλων ςτο ςυγκρότθμα κάκε Φωτοβολταϊκοφ Υλαιςίου 

πρζπει να είναι πλιρωσ θλεκτρικά μονωμζνεσ. 

 

3.1.4. ΞΛΒΩΨΛΣ ΑΞΦΣΔΕΞΨΩΡ 

Ξάκε Φωτοβολταϊκό Υλαίςιο κα ζχει ςτεγανό κιβϊτιο ακροδεκτϊν (προςταςίασ > 

ΛΦ65), που κα είναι ςτακερά προςαρτθμζνο ςτθν κορυφι του πλαιςίου ςτθν πίςω 

πλευρά του. Ψα κιβϊτια αυτά κα περιζχουν τουσ ακροδζκτεσ για τθν απόλθξθ των 

θλεκτρικϊν καλωδίων από τα Φωτοβολταϊκά ςτοιχεία και τθ δίοδο παράκαμψθσ "by 

pass" που κα είναι ςυνδεδεμζνθ μζςα ςε αυτά. Ψα κιβϊτια ακροδεκτϊν αυτά είναι 

κατάλλθλα διαμορφωμζνα, ϊςτε να είναι δυνατι θ ςφνδεςθ ςε αυτά δφο καλωδίων.  

Θ πολικότθτα των κιβωτίων ακροδεκτϊν πρζπει να είναι ευκρινϊσ ςθμειωμζνθ. Κα 

είναι εξοπλιςμζνα με δφο ςτεγανοφσ μεταλλικοφσ ςτυπιοκλίπτεσ (με εςωτερικοφσ 

ελαςτικοφσ διαιροφμενουσ ι μθ δακτφλιουσ ςτεγανότθτασ μικουσ όςο περίπου το 

μικουσ του ςτυπιοκλίπτθ) για τθ διζλευςθ καλωδίων, με εξωτερικι διάμετρο μεταξφ 

7mm και 11 mm. 

 

3.1.5. ΥΛΡΑΞΛΔΕΧ ΨΕΧΡΛΞΩΡ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΩΡ 

Χε κάκε Φωτοβολταϊκό πλαίςιο κα αναγράφονται επίςθσ με μόνιμο και ευκρινι τρόπο 

τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

 Ψάςθ ςτθ μζγιςτθ ιςχφ (Vmpp) 

 Φεφμα ςτθ μζγιςτθ ιςχφ (Impp) 

 Ψάςθ ανοιχτοφ κυκλϊματοσ (Voc). 
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 Φεφμα βραχυκφκλωςθσ (Isc). 

 Ανοχι ιςχφοσ (power tolerance) 

Επιςθμαίνεται ότι οι πλθροφορίεσ αυτζσ κα υπάρχουν ςε κάκε Φωτοβολταϊκό πλαίςιο 

ανεξάρτθτα αν δίνονται επιπλζον ςε Υιςτοποιθτικά ι άλλα ςυνοδευτικά ζντυπα του 

καταςκευαςτι. 

 

3.1.6.  ΑΥΤΔΣΧΘ ΦΩΨΣΒΣΟΨΑΝΞΣΪ ΥΟΑΛΧΜΣΩ ΧΕ ΧΧΖΧΘ ΠΕ ΨΘ ΚΕΦΠΣΞΦΑΧΛΑ 

Απόδοςθ Φωτοβολταϊκοφ Υλαιςίου είναι το πθλίκο τθσ ιςχφοσ εξόδου προσ το 

γινόμενο τθσ ζνταςθσ τθσ προςπίπτουςασ θλιακισ ακτινοβολίασ κάκετα ςτο 

Φωτοβολταϊκό Υλαίςιο επί τθν επιφάνεια του. Θ απόδοςθ των Φωτοβολταϊκϊν 

Υλαιςίων που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τουλάχιςτον 18,00% (Standard Test 

Conditions - STC). 

Υζραν των ανωτζρω προδιαγραφϊν, ςτο τεχνικό φυλλάδιο του πλαιςίου κα πρζπει να 

δίδονται πλθροφορίεσ για τθν ονομαςτικι κερμοκραςία λειτουργίασ των ςτοιχείων 

(Nominal Operating Cell Temperature) και για τθν επί τθσ εκατό απϊλεια ιςχφοσ του 

Φωτοβολταϊκοφ Υλαιςίου ανά βακμό Ξελςίου. 

 

3.1.7. ΘΟΕΞΨΦΛΞΙ ΠΤΡΩΧΘ ΦΩΨΣΒΣΟΨΑΝΞΣΪ ΥΟΑΛΧΜΣΩ 

Ξάκε Φωτοβολταϊκό Υλαίςιο κα είναι θλεκτρικά μονωμζνο από το μεταλλικό 

περίβλθμα και το οπίςκιο κάλυμμα. Σ ζλεγχοσ τθσ μόνωςθσ κα γίνει εφαρμόηοντασ 

μια τάςθ ςυνεχοφσ ρεφματοσ 1000 Volts μεταξφ των βραχυκυκλωμζνων άκρων εξόδου 

και του μεταλλικοφ πλαιςίου και του οπιςκίου καλφμματοσ. 

 

3.1.8. ΠΘΧΑΡΛΞΙ ΑΡΨΣΧΙ ΦΩΨΣΒΣΟΨΑΝΞΣΪ ΥΟΑΛΧΜΣΩ 

Ψα Φωτοβολταϊκά Υλαίςια πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα για κατάλλθλα αυξθμζνθ 

μθχανικι αντοχι ςε φορτίο χιονιοφ και πάγου ςτθν εμπρόςκια όψθ. Πζγιςτθ 

επιτρεπόμενθ φόρτιςθ 5400 Pa (ςτατικό φορτίο) 

 

3.1.9. ΥΛΧΨΣΥΣΛΙΧΕΛΧ - ΕΛΔΛΞΖΧ ΨΕΧΡΛΞΖΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΖΧ 

Σ Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει εργοςταςιακι εγγφθςθ προϊόντοσ τουλάχιςτον 

10 ετϊν (>90%) και εργοςταςιακι εγγφθςθ απόδοςθσ 25 ετϊν (80%). Θ Απόδοςθ των 

Φ/Β πλαιςίων με τθν πάροδο του χρόνου ζχει ωσ εξισ:  
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- Απόδοςθ μετά από 12 ζτθ: 92 % τουλάχιςτον 

- Απόδοςθ μετά από 25 ζτθ: 83% τουλάχιςτον 

Ψα Φ/Β πλαίςια κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ (ι αντίςτοιχεσ) πιςτοποιθμζνεσ από 

αναγνωριςμζνο φορζα: Electrical - TUV Spec ΨΗΕ/2.572.09 "Safety Class II Test on 

Photovoltaic (PV) Modules" ι αντίςτοιχο. 

Ψα Φ/Β πλαίςια διακζτουν "Declaration of conformity CE" του καταςκευαςτι 

ςφμφωνα με τθν οδθγία 2004/108/EC (ι 93/97/EC ι 89/336/EC) "Electromagnetic 

Compatibility Directive" και τθν 2006/95/EC (ι 93/68/EC ι 73/23/EC) "Low Voltage 

Directive". 

 

3.2. ΧΪΧΨΘΠΑ ΧΨΙΦΛΘΧ ΦΩΨΣΒΣΟΨΑΝΞΪΡ ΥΟΑΛΧΜΩΡ 

Ψα Φωτοβολταϊκά πλαίςια κα τοποκετθκοφν ςε ζνα κατάλλθλο ςφςτθμα ςτιριξθσ, 

εξαςφαλίηοντασ τθν απρόςκοπτθ λειτουργία και τθν αςφάλεια τθσ εγκατάςταςθσ ςε 

ακραίεσ ςυνκικεσ ανζμου, χιονόπτωςθσ, ςειςμοφ και κερμοκραςιακϊν μεταβολϊν. Σι 

ακραίεσ αυτζσ ςυνκικεσ, ο ςυνδυαςμόσ τουσ κακϊσ και οι αντίςτοιχοι ςυντελεςτζσ 

αςφάλειασ, προδιαγράφονται ςτουσ Ευροκϊδικεσ, παράλλθλα με επιπρόςκετουσ 

ελζγχουσ, όπωσ για το ςφνολο των δομικϊν καταςκευϊν. 

Θ διαςταςιολόγθςθ των βάςεων ςτιριξθσ των Φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων κα γίνει μετά 

από ςτατικι μελζτθ που κα ακολουκεί τισ κείμενεσ διατάξεισ και τουσ ιςχφοντεσ 

κανονιςμοφσ: 

 ΕΑΞ 2000 (Ελλθνικόσ Αντιςειςμικόσ Ξανονιςμόσ 2000 και ανακεωριςεισ του 

2003), 

 ΕΩΦΩΞΩΔΛΞΑΧ 1 (ΕΡ1991)-Δράςεισ ςτισ φζρουςεσ καταςκευζσ 

 ΕΩΦΩΞΩΔΛΞΑΧ 3 (ΕΡ 1993) - Χχεδιαςμόσ φερουςϊν καταςκευϊν από χάλυβα 

 ΕΩΦΩΞΩΔΛΞΑΧ 9 (ΕΡ 1999) - Χχεδιαςμόσ φερουςϊν καταςκευϊν από αλουμίνιο 

και τισ «Υροςωρινζσ Χυςτάςεισ για ςχεδιαςμό ζργων Υολιτικοφ Πθχανικοφ ςε 

ςυνδυαςμό με τουσ αντίςτοιχουσ Ευρωκϊδικεσ (ΥΦΣΧΩ-ΥΠ)» (ΦΕΞ 2692 / 31-

12-08) και κα κατατεκεί προσ ζγκριςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 
Θ αντοχι ςε φορτίο αζρα του Χυςτιματοσ Χτιριξθσ κα είναι 0,85 kN/m2 
Δεδομζνου ότι θ εγκατάςταςθ βρίςκεται ςε βεβαρυμζνο περιβάλλον (κερμοκραςίασ, 

υγραςίασ, ρφπων), οι μεταλλικζσ βάςεισ ςτιριξθσ των Φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων κα 
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είναι από χαλφβδινα ςτοιχεία γαλβανιςμζνα εν κερμϊ ι αλουμινζνια ςτοιχεία με 

ανοδίωςθ για τθν καλφτερθ αντιδιαβρωτικι προςταςία καταςκευισ. Χε κάκε 

περίπτωςθ οι βάςεισ ςτιριξθσ και τα ςυνδετικά υλικά κα είναι αντίςτοιχων 

προδιαγραφϊν για τθν αποφυγι οξειδϊςεων και θλεκτρολυτικϊν αντιδράςεων. 

Απαγορεφονται ρθτά οι επιτόπου ςυγκολλιςεισ ςτοιχείων των ςκελετϊν ςτιριξθσ των 

πλαιςίων. 

Ψα ςυςτιματα ςτιριξθσ και τα ειδικά τεμάχια ςυναρμογισ κα ςυνοδεφονται από 

εγγφθςθ ςτατικισ επάρκειασ και εγγφθςθ ζναντι διάβρωςθσ κατ' ελάχιςτο για είκοςι 

(20) ζτθ. 

Σι Πεταλλικζσ Βάςεισ Χτιριξθσ κα προβλεφκοφν μετά από μελζτθ, να τοποκετθκοφν 

ςε κατάλλθλθ απόςταςθ για τον φυςικό αεριςμό/ ψφξθ των πλαιςίων. 

- Τλα τα υπόλοιπα λειτουργία εξαρτιματα κα είναι από ανοξείδωτα υλικά 

(ανοξείδωτοσ χάλυβασ). 

- Θ κλίςθ και ο προςανατολιςμόσ των Φ/Β πλαιςίων είναι κατάλλθλθ για τθν 

μζγιςτθ απόδοςθ τουσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ. 

 

3.3. ΑΡΨΛΧΨΦΣΦΖΑΧ ΛΧΧΪΣΧ  

Σι παρακάτω Υροδιαγραφζσ κακορίηουν τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ των Αντιςτροφζων 

Λςχφοσ του Φωτοβολταϊκοφ Χυςτιματοσ. 

 

3.3.1. ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΖΧ ΑΡΨΛΧΨΦΣΦΖΑ 

Σνομαςτικι ιςχφσ:  15,00kW 
Βακμόσ Απόδοςθσ:  98,00% (European Efficiency) 
Σ αντιςτροφζασ κα πλθροί τα κάτωκι: 

 Θ ονομαςτικι του τάςθ κα είναι 230VAC και θ ονομαςτικι ςυχνότθτα 50Θz. 

 Κα διακζτει Υιςτοποίθςθ IP 65 κατά ΕΡ 60529 

 Κα ςυνοδεφεται από εργοςταςιακι εγγφθςθ 5 ετϊν με δυνατότθτα επζκταςθσ 

 Κα είναι εφοδιαςμζνοσ με διεπαφι εξωτερικισ επικοινωνίασ με ςκοπό τθν 

διαμόρφωςθ των λειτουργικϊν τουσ παραμζτρων μζςω υπολογιςτι και ελζγχου 

τυχόν ςφαλμάτων κατά τθν λειτουργία του (Interface για εφαρμογι off-grid).  
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3.3.2.  ΥΦΣΨΩΥΑ 

Λςχφοντα Υρότυπα: 

 Υρότυπο EN 61000-6-1 : Θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα. 

 Υρότυπο DIN EN 61000-6-2: Θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα/Γενικά πρότυπα-

Βιομθχανικό περιβάλλον 

 Υρότυπο DIN EN 61100-6-3: Θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα/Γενικά πρότυπα-

Υρότυπα εκπομπισ για οικιακά, εμπορικά και ελαφρά Βιομθχανία 

 Υρότυπο VDE 0126-1-4 : Υροςταςία ζναντι του φαινομζνου τθσ νθςιδοποίθςθσ. 

 Υρότυπο EN 55022: Information Technology Equipment - Radio Disturbance 

characteristics - Limits and Methods of Measurement 

 Υρότυπο EN 50178: Electronic equipment for use in power installations 

 IEC 60529 : (Degree of protection) 

 IEC 60721: -3-4 (Climatic category) 

 IEC 61727 

 IEC 62116 

 VDE 0126-1-1 

 

3.3.3. ΕΟΑΧΛΧΨΕΧ ΑΥΑΛΨΣΩΠΕΡΕΧ ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ 

Θ κεντρικι ςυνιςτϊςα του θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ ςυγκζντρωςθσ τθσ ιςχφοσ των 

Φωτοβολταϊκϊν Υλαιςίων είναι ο Αντιςτροφζασ Ψάςθσ Δικτφου DC/AC, ο οποίοσ 

πρζπει να μετατρζπει τθν παραγόμενθ από τα Φωτοβολταϊκά Υλαίςια θλεκτρικι ιςχφ 

υπό ςυνεχι τάςθ, ςε εναλλαςςόμενθ. Ψαυτόχρονα, ο Αντιςτροφζασ πρζπει να ελζγχει 

τθ ςυνεχι τάςθ ακροδεκτϊν των Φωτοβολταϊκϊν Υλαιςίων, προκειμζνου τα 

επιμζρουσ πλαίςια να λειτουργοφν ςτο εκάςτοτε ςθμείο απολαβισ μζγιςτθσ ιςχφοσ 

(λειτουργία ΠΦΦ). 

Ψο Φωτοβολταϊκό Χφςτθμα κα χρθςιμοποιεί Αντιςτροφζα ςτοιχειοςειράσ (string 

inverters) που μπορεί να ελζγχουν μία ι περιςςότερεσ παράλλθλεσ ςειρζσ Υλαιςίων. 

Σ Αντιςτροφζασ πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοσ ςτθν είςοδό του με κεντρικό διακόπτθ 

αποςφνδεςθσ DC, ο οποίοσ κα απομονϊνει τον Αναςτροφζα από το DC Δίκτυο του 

Φωτοβολταϊκοφ Χυςτιματοσ.  

Επίςθσ, ο Αντιςτροφζασ πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοσ ςτθν ζξοδό του, είτε με 
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κεντρικό αυτόματο διακόπτθ AC είτε με αποηεφκτθ φορτίου και αςφάλειεσ, ο οποίοσ 

κα απομονϊνει τον Αντιςτροφζα από το AC Δίκτυο του Φωτοβολταϊκοφ Χυςτιματοσ. 

Ψα ελάχιςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά που πρζπει να ικανοποιεί ο Αντιςτροφζασ πρζπει 

να είναι πρωτίςτωσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ΔΕΔΔΘΕ και κατ' ελάχιςτο: 

 Ϊπαρξθ προςταςίασ απόηευξθσ μζςω διατάξεων του μετατροπζα τάςεωσ DC-AC, 

ζτςι ϊςτε θ εγκατάςταςθ να αποςυνδζεται ςε περίπτωςθ ζλλειψθ τάςεωσ από 

το δίκτυο του ΔΕΔΔΘΕ (αποφυγι φαινομζνου νθςιδοποίθςθσ), ι όταν θ τάςθ και 

θ ςυχνότθτα του ρεφματοσ αποκλίνουν των παρακάτω ορίων: 

α. Ψάςθ από +15% ζωσ -20% επί τθσ ονομαςτικισ τιμισ (230V)  

β. Χυχνότθτα ± 0,5 Hz τθσ ονομαςτικισ τιμισ (50Hz)  

 

Χε περίπτωςθ υπζρβαςθσ των ορίων αυτϊν, ο Αναςτροφζασ κα τίκεται 

αυτόματα εκτόσ λειτουργίασ (αυτόματθ απόηευξθ) με τισ ακόλουκεσ χρονικζσ 

ρυκμίςεισ:  

α. Απόηευξθ του Αναςτροφζα ςε 0,5 sec  

β. Επανάηευξθ του Αναςτροφζα μετά από 3 min. 

 Total Harmonic Distortion (THD) ρεφματοσ εξόδου μικρότερο από 5%. 

 Χτθν περίπτωςθ Αναςτροφζων τάςεωσ DC- AC χωρίσ μεταςχθματιςτι ςιδιρου, 

κα πρζπει θ μζγιςτθ τιμι του εγχεόμενου ςυνεχοφσ ρεφματοσ ςτο θλεκτρικό 

δίκτυο να είναι μικρότερθ του 0,5% τθσ τιμισ του ονομαςτικοφ ρεφματοσ εξόδου 

του Αναςτροφζα. 

 Ξάκε Αναςτροφζασ κα πρζπει να διακζτει Χφςτθμα Ελζγχου και Αντικεραυνικι 

Υροςταςία. 

 

Θ διάρκεια εργοςταςιακισ εγγφθςθσ του Αντιςτροφζα κα είναι τουλάχιςτον πζντε (5) 

ζτθ. 

Κα επιςυναφκοφν εντόσ τθσ προβλεπομζνθσ προκεςμίασ επίςθμα ζντυπα του 

καταςκευαςτικοφ οίκου του Αντιςτροφζα ιςχφοσ ςτα οποία κα αναφζρονται μεταξφ 

άλλων τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Σνομαςτικι ιςχφσ. 

 Εφροσ τάςθσ ειςόδου (DC). 
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 Εφροσ τάςθσ εξόδου (AC). 

 Εφροσ ςυχνότθτασ λειτουργίασ ςε ςχζςθ με τθ ςυχνότθτα του δικτφου. 

 Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ Χθμείου Πζγιςτθσ Λςχφοσ (MPP Tracker). 

 Απόδοςθ (%) 

 Χφςτθμα ελζγχου κατάςταςθσ δικτφου 

 Εςωτερικι κατανάλωςθ κατά τθ λειτουργία ςε μζγιςτθ ιςχφ. 

 Εςωτερικι κατανάλωςθ κατά τθ λειτουργία ςε κζςθ "stand-by". 

 Ξαμπφλθ απόδοςθσ ςε όλο το φάςμα φορτίου. 

 Εφροσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ, ςχετικισ υγραςίασ και τφποσ ςτεγανότθτασ. 

 Αυτοματιςμοί και προςταςίεσ. 

 Γαλβανικι απομόνωςθ. 

 Δυνατότθτα μετριςεων και επικοινωνίασ με Θ/Ω. 

 Βακμόσ προςταςίασ (IP) 

 Διαςτάςεισ – Βάροσ 

Σι αντίςτοιχεσ ελάχιςτεσ πιςτοποιιςεισ/ εγγυιςεισ: 

 Υρότυπο EN 61000-6-1 : Θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα. 

 Υρότυπο DIN EN 61000-6-2: Θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα/Γενικά πρότυπα-

Βιομθχανικό περιβάλλον 

 Υρότυπο DIN EN 61100-6-3: Θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα/Γενικά πρότυπα-

Υρότυπα εκπομπισ για οικιακά, εμπορικά και ελαφρά Βιομθχανία 

 Υρότυπο VDE 0126-1-4 : Υροςταςία ζναντι του φαινομζνου τθσ νθςιδοποίθςθσ. 

 Υρότυπο EN 55022: Information Technology Equipment - Radio Disturbance 

characteristics - Limits and Methods of Measurement 

 Υρότυπο EN 50178: Electronic equipment for use in power installations 

 
3.3.4.  ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑ ΞΑΛ ΧΩΠΒΑΨΤΨΘΨΑ ΠΕΨΑΪ ΑΡΨΛΧΨΦΣΦΖΑ ΞΑΛ 

ΦΩΨΣΒΣΟΨΑΝΞΪΡ ΥΟΑΛΧΜΩΡ 

Σ Αντιςτροφζασ τάςθσ απαιτεί ςτθν είςοδό του ζνα ςυγκεκριμζνο εφροσ για τθν τάςθ 

λειτουργίασ, ζχοντασ ζνα ανϊτατο όριο τάςθσ ειςόδου. Ψο ανϊτατο όριο δεν πρζπει 

να υπερβαίνεται, ϊςτε να μθν υπάρξει κίνδυνοσ καταςτροφισ του Αντιςτροφζα. 

Χυνεπϊσ, ο αρικμόσ των Φωτοβολταϊκϊν Υλαιςίων που μποροφν να ςυνδεκοφν εν 
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ςειρά (ςτοιχειοςειρά) υπολογίηεται ζτςι ϊςτε να μθν υπερβαίνονται τα όρια αυτά, ςε 

όλεσ τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ. 

Επίςθσ κα πρζπει να υπάρχει ςυμβατότθτα μεταξφ των τφπων των Φωτοβολταϊκϊν 

πλαιςίων που κα εγκαταςτακοφν και του Αναςτροφζα όςον αφορά τθν μεταξφ τουσ 

ςυνδεςιμότθτα, τθν παραμετροποίθςθ, τον τρόπο γείωςθσ ζτςι ϊςτε να 

ελαχιςτοποιοφνται οι απϊλειεσ και να γίνεται πλιρθσ εκμετάλλευςθ τθσ παραγόμενθσ 

από το Φωτοβολταϊκό Χφςτθμα θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Σ Αντιςτροφζασ κα μπορεί μζςω διεπαφϊν επικοινωνίασ τφπου Ethernet, RS485, 

RS232, Bluetooth να επικοινωνεί με το Χφςτθμα Ελζγχου τθσ Οειτουργίασ του 

Φωτοβολταϊκοφ Χυςτιματοσ και να μεταφζρει τα αποκθκευμζνα ςε αυτόν δεδομζνα 

για τθ λειτουργία και απόδοςθ του Φωτοβολταϊκοφ Χυςτιματοσ. 

 

3.3.5. ΕΥΛΟΣΓΙ ΨΣΩ ΧΪΦΣΩ ΕΓΞΑΨΆΧΨΑΧΘΧ ΨΩΡ ΑΡΨΛΧΨΦΣΦΖΩΡ 

Για τθν επιλογι του χϊρου εγκατάςταςθσ, ελιφκθςαν υπϋ όψθ οι ςυνκικεσ 

περιβάλλοντοσ που επθρεάηουν τουσ Αντιςτροφείσ. 

Χυγκεκριμζνα, ο δείκτθσ προςταςίασ του Αντιςτροφζα από ςωματίδια ςκόνθσ και 

νεροφ (> IP65), κακϊσ και τα όρια τθσ κερμοκραςίασ κα επιλεχκοφν ζτςι ϊςτε να μθν 

επθρεάηεται θ αςφαλισ και απρόςκοπτθ λειτουργία του. 

Κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι ο Αντιςτροφζασ κα τοποκετθκεί ςε προςτατευμζνο 

χϊρο και με δεδομζνο ότι απόδοςθ λειτουργίασ του επθρεάηεται ςθμαντικά από τισ 

κλιματολογικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνο το 

Φωτοβολταϊκό ςφςτθμα (κερμοκραςία περιβάλλοντοσ και υγραςία). Σ αεριςμόσ του 

χϊρου είναι επαρκισ. 

 

3.4. ΞΑΟΩΔΛΑ ΨΣΩ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΓΛΑ ΣΡΣΠΑΧΨΛΞΙ ΛΧΧΩ 50,00KWP 

3.4.1 ΥΦΣΧΦΕΦΣΠΕΡΑ ΞΑΟΩΔΛΑ DC ΞΑΛ AC 

α)  Ξαλϊδια DC 
 Κα εγκαταςτακοφν ειδικοφ τφπου καλϊδια για Φ/Β Χυςτιματα. 
 Ψφποσ : PV1-F 1 x 6mm2 (Solar cable) 
β) Ξαλϊδια AC 
 Ψφποσ : J1VV-R (διαφόρων διατομϊν)  
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3.4.2. ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΖΧ ΞΑΟΩΔΜΩΡ  

-  Για τθν θλεκτρολογικι ςφνδεςθ των Φ/Β πλαιςίων μεταξφ τουσ κα 

χρθςιμοποιθκοφν ειδικοφ τφπου καλϊδια (solar cables), με ενςωματωμζνεσ τισ 

επαφζσ κετικοφ και αρνθτικοφ πόλου (χάλκινα καλϊδια PV1-F). 

Ψο καλϊδιο είναι εφκαμπτο, άφλεκτο και ζχει προδιαγραφζσ προςταςίασ από 

τθν υπεριϊδθ ακτινοβολία (UV) και τθν λειτουργία ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ. 

Χυγκεκριμζνα, οι ακραίεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ για το καλϊδιο ςφνδεςθσ των 

Φ/Β πλαιςίων είναι από -40°C ζωσ + 120°C. 

- Θ πολικότθτα των καλωδίων είναι αναγνωρίςιμθ, όπωσ και τα ςθμεία 

ςφνδεςθσ τουσ ςτισ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ του Φ/Β Χυςτιματοσ.  

- Ψα DC καλϊδια που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν ςφνδεςθ ςε ςειρά των Φ/Β 

πλαιςίων κα οδεφουν κατά μικοσ τθσ μεταλλικισ βάςθσ ςτιριξθσ και κα 

ςτθρίηονται με δεματικά καλωδίων ανά 40 - 50cm διαδρομισ. 

Σι διαδρομζσ των καλωδίων κα ακολουκοφν ευκείεσ γραμμζσ και θ 

καλωδίωςθ κα είναι δομθμζνθ. 

- Για το AC τμιμα του Φ/Β ςυςτιματοσ και ςυγκεκριμζνα για τθ ςφνδεςθ των 

αναςτροφζων DC/AC με τον πίνακα Χ.Ψ. του Φ/Β ςυςτιματοσ κα 

χρθςιμοποιθκοφν καλϊδια τφπου ΡΩΩ (J1VV-R) καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με 

το VDE-0271.  

- Σι διατομζσ των καλωδίων και αγωγϊν κα είναι κατάλλθλεσ ϊςτε θ πτϊςθ 

τάςθσ, ςε ςυνκικεσ NOCT και ςε τάςθ ΠΦΦ, από τθν ζξοδο των Φ/Β πλαιςίων 

μζχρι και τουσ Αντιςτροφζασ να είναι μικρότερθ του 1%. 

- Θ όδευςθ των καλωδίων κα γίνει εντόσ ςωλινων ςπιράλ από πολυαικυλζνιο 

υψθλισ πυκνότθτασ. 

- Θ όδευςθ των καλωδίων ιςχυρϊν ρευμάτων κα γίνει ςε ξεχωριςτό ςωλινα από 

τα καλϊδια αςκενϊν ρευμάτων. 

- Σ ςωλινασ κα διακζτει ειδικά εξαρτιματα ςφνδεςθσ (μοφφεσ, κατάλλθλα 

παρελκόμενα κτλ.). Τλεσ οι καταλιξεισ των ςπιράλ και οι ςυνδζςεισ των 

καλωδίων κα γίνουν με προςτατευτικζσ ταινίεσ και κολάρα ϊςτε να διατθροφν 

τθ ςυνοχι τουσ και να αποφεφγονται οι φκορζσ από εξωγενείσ παράγοντεσ. 
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- Ψα καλϊδια του ςυςτιματοσ καταγραφισ δεδομζνων κα τοποκετθκοφν ςε 

πλαςτικοφσ ςωλινεσ και αφοροφν LiYCY (TP) για τθ μετάδοςθ ςθμάτων από 

τουσ Αντιςτροφζασ και τουσ λοιποφσ αιςκθτιρεσ προσ το κζντρο ελζγχου. 

3.4.3. ΥΦΤΨΩΥΑ  

Ξαλϊδια DC :  IEC 60364-5-52 

 EN 50396 (Σƶone-resistant) 

 HD 601/A1 (Weather / UV-resistant) 

 VDE 0295 

 IEC 60228, class 5 

 EN 60216-1 (Temperature range) 

 

Ξαλϊδια AC:  

 

 VDE 0271 

 IEC 60502-1 

 

3.5. ΑΡΨΛΞΕΦΑΩΡΛΞΙ ΥΦΣΧΨΑΧΜΑ - ΥΦΣΧΨΑΧΜΑ ΑΥΤ ΩΥΕΦΨΆΧΕΛΧ - ΧΪΧΨΘΠΑ 

ΓΕΜΩΧΘΧ ΔΛΞΨΪΣΩ ΧΩΡΕΧΣΪΧ ΦΕΪΠΑΨΣΧ 

 

3.5.1 ΥΦΤΨΩΥΑ - ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΛ 

Θ προςταςία του Φωτοβολταϊκοφ Χυςτιματοσ από υπερτάςεισ και κεραυνοφσ κα 

υλοποιθκεί ςφμφωνα με τα ακόλουκα ιςχφοντα εκνικά (ΕΟΣΨ), ευρωπαϊκά (ΕΡ) και 

διεκνι (IEC) Υρότυπα αλλά και τθν ιςχφουςα νομοκεςία ι ιςοδφναμα αυτϊν: 

 ΕΟΣΨ ΕΡ 62305-3: " Physical damage to structures and life hazard 

 ΕΟΣΨ ΕΡ 62305: 2006, "Αντικεραυνικι προςταςία-Πζροσ 1: Γενικζσ αρχζσ". 

 ΕΟΣΨ ΕΡ 62305: 2006, "Αντικεραυνικι προςταςία - Πζροσ 2: Διαχείριςθ 

διακινδφνευςθσ" 

 ΕΟΣΨ ΕΡ 62305: 2006, "Αντικεραυνικι προςταςία - Πζροσ 4: Θλεκτρικά και 

θλεκτρονικά ςυςτιματα εντόσ δομϊν". 

 ΕΟΣΨ ΕΡ 60664.01 Ε2: 2007, "Χυντονιςμόσ μόνωςθσ για εξοπλιςμό μζςα ςε 

ςυςτιματα χαμθλισ τάςθσ-Πζροσ 1: Αρχζσ, απαιτιςεισ και δοκιμζσ" 

 ΕΟΣΨ ΕΡ 61643.11: 2002, "Διατάξεισ χαμθλισ τάςθσ για προςταςία από 

υπερτάςεισ - Πζροσ 11: Διατάξεισ .προςταςίασ από υπερτάςεισ που ςυνδζονται 

ςε δίκτυα χαμθλισ τάςθσ Απαιτιςεισ και δοκιμζσ". 
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 ΕΟΣΨ ΕΡ 61643.11/Α11: 2007, "Διατάξεισ χαμθλισ τάςθσ για προςταςία από 

υπερτάςεισ Πζροσ 11: Διατάξεισ προςταςίασ από υπερτάςεισ που ςυνδζονται ςε 

δίκτυα χαμθλισ τάςθσ - Απαιτιςεισ και δοκιμζσ". 

 ΕΟΣΨ ΕΡ 61643.21: 2001, "Διατάξεισ χαμθλισ τάςθσ για προςταςία από 

υπερτάςεισ - Πζροσ 21: Διατάξεισ χαμθλισ τάςθσ για προςταςία από υπερτάςεισ 

ςυνδεδεμζνεσ ςε δίκτυα τθλεπικοινωνιϊν και ςθματοδοςίασ - Απαιτιςεισ 

λειτουργίασ και μζκοδοι δοκιμϊν". 

 ΕΟΣΨ TS 61643.12: 2006, "Διατάξεισ χαμθλισ τάςθσ για προςταςία από 

υπερτάςεισ - Πζροσ 12: Διατάξεισ προςταςίασ από υπερτάςεισ ςυνδεδεμζνεσ ςε 

δίκτυα χαμθλισ τάςθσ - Αρχζσ επιλογισ και εφαρμογισ". 

 IEC 61643 - 22, "Low voltage surge protective devices - Part 22: SPDs connected 

to telecommunication and Signalling networks - Selection and application 

principles". 

 ΕΟΣΨ EN 50164 - 1, "Lightning Protection Components (LPC), Part 1: 

Requirements for connection components". 

 ΕΟΣΨ EN 50164\- 2, "Lightning Protection Components (LPC), Part 2: 

Requirements for conductors, and earth electrodes". 

 ΕΟΣΨ EN 50164 - 3, "Lightning Protection Components (LPC), Part 1: 

Requirements for isolating spark gaps". 

 ΕΟΣΨ EN 61557.08 E2: 2007, "Θλεκτρικι αςφάλεια ςε ςυςτιματα διανομισ 

χαμθλισ τάςθσ μζχρι 1 kV εναλλαςςόμενου ρεφματοσ και 1,5 kV ςυνεχοφσ 

ρεφματοσ-Εξοπλιςμόσ για δοκιμι, μζτρθςθ ι επιτιρθςθ μζτρων προςταςίασ - 

Πζροσ 8: Πόνωςθ ςυςκευϊν επιτιρθςθσ για ςυςτιματα IT". 

 ΕΟΣΨ HD 60364.01: 2008, "Θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ χαμθλισ τάςθσ - Πζροσ 1: 

Κεμελιϊδεισ αρχζσ, προςδιοριςμόσ γενικϊν χαρακτθριςτικϊν, οριςμοί". 

 IEC 60099-4: 2001, "Metalroxide surge arresters without gaps for a.c. systems" 

 IEC 60947-4-1: 2002, "Electromechanical contactors". 

 IEC 60364-5-53:2001, "Electrical installations of building - Part 5-53: Selection 

and erection of electrical equipment-Isolation, switching and control. 

 ΕΟΣΨ HD 60364.07.712: 2005, "Θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ κτιρίων - Πζροσ 7-

712: Απαιτιςεισ για ειδικζσ εγκαταςτάςεισ ι χϊρουσ - Θλιακά Φωτοβολταϊκά 
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ςυςτιματα παροχισ ιςχφοσ". 

 ΕΟΣΨ HD 60364.0: 2007, "Θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ κτιρίων - Πζροσ 5-54: 

Επιλογι και εγκατάςταςθ θλεκτρολογικοφ υλικοφ - Διατάξεισ γείωςθσ, αγωγοί 

προςταςίασ και προςτατευτικοί αγωγοί ςφνδεςθσ". 

 ΕΟΣΨ HD 384 Ε2: 2004, "Απαιτιςεισ για θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ". 

 DIN VDE 0100 

 
3.5.2 ΧΪΧΨΘΠΑ ΑΡΨΛΞΕΦΑΩΡΛΞΙΧ ΥΦΣΧΨΑΧΜΑΧ 

3.5.2.1. ΕΦΑΦΠΣΓΙ ΧΩΟΟΕΞΨΘΦΜΣΩ ΧΩΧΨΙΠΑΨΣΧ 

Για τθν προςταςία ςτάκμθσ IΛΛΛ κατά ΕΟΣΨ ΕΡ 62305-3 των Φωτοβολταϊκϊν Υλαιςίων 

κα τοποκετθκοφν δϊδεκα (12) ακίδεσ Φ16x1500mm αλουμινίου ανά περίπου 18m. Σι 

ακίδεσ κα πρζπει να είναι κατάλλθλα διαμορφωμζνεσ για τθν ςτιριξθ ςτισ μεταλλικζσ 

βάςεισ των Φωτοβολταϊκϊν Υλαιςίων και κα ςτθρίηονται επί των μεταλλικϊν βάςεων 

με 2 ςφιγκτιρεσ. 

Χφμφωνα με το πρότυπο ΕΟΣΨ ΕΡ 62305 – 3 (§ 5.3.5 & 5.5.2), οι μεταλλικζσ βάςεισ 

των Φωτοβολταϊκϊν Υλαιςίων, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ φυςικοί αγωγοί 

κακόδου, εφ’ όςον πλθροφν τισ κάτωκι προχποκζςεισ : 

 Θ θλεκτρικι ςυνζχεια μεταξφ των διαφόρων τμθμάτων τουσ είναι αξιόπιςτθ 

 Σι διαςτάςεισ τουσ είναι τουλάχιςτον ίςεσ με αυτζσ που κακορίηονται για τουσ 

τυποποιθμζνουσ ςυλλεκτιριουσ αγωγοφσ και τουσ αγωγοφσ κακόδου. 

 

Χτο Φωτοβολταϊκό Χφςτθμα επί του δϊματοσ κα οδεφει αγωγόσ χαλφβδινοσ 

θλεκτρολυτικά επιχαλκωμζνοσ Ø8mm ο οποίοσ κα ςυνδζει τισ βάςεισ όλων των 

πλαιςίων με το υπάρχων ςφςτθμα προςταςίασ. Τλεσ οι ςυνδζςεισ μεταξφ των αγωγϊν 

κα υλοποιθκοφν με ςυνδζςμουσ πρζςασ. Σι ςυνδζςεισ των βάςεων με τον αγωγό κα 

υλοποιθκοφν με τθ χριςθ ςυνδζςμων τφπου (Θ) 6-10mm St/Zn. 

Χε κανζνα ςθμείο ο αγωγόσ ιςοδυναμικισ προςταςίασ δεν κα ςυνδεκεί άμεςα με 

αγωγό γείωςθσ κάποιασ ακίδασ διότι οι ακίδεσ ςυνδζονται με το ΧΑΥ μζςω των 

βάςεων ςτιριξθσ. 
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3.5.2.3.  ΔΛΆΨΑΘ ΓΕΜΩΧΘΧ 

Σι αγωγοί κακόδου κα ςυνδζονται με 3 θλεκτρόδια γείωςθσ ανά κάκοδο 

ςχθματίηοντασ τρίγωνο γείωςθσ. Ψα θλεκτρόδια κα είναι διατομισ Ø14mm και μικουσ 

1500mm. Θ ςφνδεςθ του κάκε θλεκτροδίου με τον αγωγό γείωςθσ κα γίνει με χάλκινο 

πολφκλωνο αγωγό 50mm2 και ορειχάλκινο ςφιγκτιρα. Σι ςυνδζςεισ μεταξφ των 

υλικϊν γείωςθσ και των υπολοίπων αγωγϊν κα γίνουν με ςυνδζςμουσ που διακζτουν 

κοχλίεσ και βίδεσ πιςτοποιθμζνθσ ικανότθτασ απαγωγισ 100 kΑ 10/350μsec. 

 

3.5.3  ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΑΥΣ ΞΦΣΩΧΨΛΞΕΧ ΩΥΕΦΨΑΧΕΛΧ 

3.5.3.1. ΥΦΣΧΨΑΧΜΑ ΑΥΤ ΞΦΣΩΧΨΛΞΖΧ ΩΥΕΦΨΆΧΕΛΧ ΓΕΡΛΞΣΪ ΥΜΡΑΞΑ 

Χτον Υίνακα του Φωτοβολταϊκοφ Χυςτιματοσ κα τοποκετθκεί ιςοδυναμικόσ ηυγόσ για 

γειϊςεισ. Εντόσ του Υινάκα επίςθσ κα τοποκετθκεί μια διάταξθ τριϊν απαγωγϊν 

κρουςτικϊν υπερτάςεων Ψ2+Ψ3 μεταξφ φάςεων και ουδετζρου αγωγοφ (L – 

N),παράλλθλα από τισ φάςεισ και τον ουδζτερο ζναντι γείωςθσ, θ οποία κα πρζπει να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παρζχει πρωτεφουςα και δευτερεφουςα προςταςία 

(δυνατότθτα απαγωγισ κεραυνικϊν ρευμάτων οφειλόμενων ςε ζμμεςα κεραυνικά 

πλιγματα από το δίκτυο του εναλλαςςόμενου ρεφματοσ μζχρι 40 kA τουλάχιςτον 

κυματομορφισ 8/20μsecκαι ςτάκμθσ προςταςίασ Up<1,25kV ϊςτε να παρζχει 

προςταςία ςε ςυςκευζσ κατθγορίασ ΛII) και ζνασ απαγωγόσ κρουςτικϊν υπερτάςεων 

τφπου Ψ2 μεταξφ ουδετζρου και αγωγοφ προςταςίασ (N – PE) ο οποίοσ κα πρζπει να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παρζχει πρωτεφουςα προςταςία (δυνατότθτα απαγωγισ 

κεραυνικϊν ρευμάτων οφειλόμενων ςε άμεςα κεραυνικά πλιγματα). Θ γείωςθ του 

απαγωγοφ κα πρζπει να είναι κοινι με τθν γείωςθ προςταςίασ τθσ θλεκτρολογικισ 

εγκατάςταςθσ. 

Τλοι οι απαγωγοί κα πρζπει να ζχουν αντοχι όπωσ ορίηει το ευρωπαϊκό πρότυπο 

ΕΟΣΨ ΕΡ 61643-11 ςε : 

 TOV > 1200 V μεταξφ ουδετζρου και γείωςθσ 

 TOV > 350 V μεταξφ φάςεων και ουδετζρου 
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3.5.3.2. ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΑΥΣ ΞΦΣΩΧΨΛΞΕΧ ΩΥΕΦΨΑΧΕΛΧ ΨΩΡ ΦΩΨΣΒΣΟΨΑΝΞΩΡ 

ΥΟΑΛΧΛΩΡ ΞΑΛ ΨΣΩ ΑΡΨΛΧΨΦΣΦΕΑ 

Για τθν προςταςία του Αντιςτροφζα από κρουςτικζσ υπερτάςεισ κα τοποκετθκοφν ςτο 

Δϊμα πάνω ςτισ μεταλλικζσ βάςεισ δίπλα ςτθν κάκε ομάδα πλαιςίων πριν τον 

παραλλθλιςμό τουσ απαγωγοί υπερτάςεων ςυνεχοφσ ρεφματοσ(DC). Επίςθσ μετά τον 

Αντιςτροφζα κα τοποκετθκοφν απαγωγοί υπερτάςεωσ εναλλαςςόμενου ρεφματοσ 

(ΑC). Σι απαγωγοί υπερτάςεων αποτελοφν μια ολοκλθρωμζνθ διάταξθ προςταςίασ 

των κυκλωμάτων ςυνεχοφσ και εναλλαςςομζνου ρεφματοσ, με τα ακόλουκα βαςικά 

χαρακτθριςτικά : 

 Εργαςτθριακά δοκιμαςμζνοσ με πιςτοποιιςεισ απαγωγοφ& πίνακα διανομισ 

 Αντοχι ςε υψθλά κρουςτικά ρεφματα 

 Χαμθλι παραμζνουςα τάςθ 

 Πζγιςτθ τάςθ ειςόδου ζωσ 1000Vdc 

 Αςφαλισ απόηευξθ υπό φορτίο ζωσ 63Adc @ 1000Vdc 

 100% ελεγμζνοσ (δοκιμζσ ςειράσ) ςε κάκε φάςθ τθσ παραγωγισ του πριν τθν 

παράδοςθ 

Ψο περίβλθμα του πίνακα είναι IP 65, καταςκευαςμζνο από χάλυβα που διακζτει όλεσ 

τισ απαραίτθτεσ επιςτρϊςεισ αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ (νανοκεραμικι επικάλυψθ, 

θλεκτροφόρθςθ/ανοδείωςθ – 20μm –, θλεκτροςτατικι βαφι – 80μm – ςε χρϊμα RAL 

7035) και ικανοποιεί πλιρωσ το ISO 7253. Ζνα ερμάριο με μεταλλικό περίβλθμα 

υπερτερεί του πλαςτικοφ κακϊσ διακζτει μεγαλφτερθ μθχανικι αντοχι ςε περίπτωςθ 

ιςχυροφ βραχυκυκλϊματοσ - με πθγι το δίκτυο - εμποδίηοντασ τθ διάτρθςι του από 

κραφςματα του περιεχομζνου του. Επίςθσ το μεταλλικό περίβλθμα είναι μεγαλφτερθσ 

αντοχισ ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και πυρκαγιάσ) από 

οποιοδιποτε μθ μεταλλικό. 

 
Σ πίνακασ ςυνοδεφεται με οδθγίεσ εγκατάςταςθσ, ςχζδια, τεχνικά χαρακτθριςτικά ςε 

ειδικι κικθ με διαγράμματα ςτο εςωτερικό του. Επιπροςκζτωσ :  

 

 Διακζτει ζτοιμο αγωγό γείωςθσ 16mm2 χάλκινο με ζτοιμο ακροδζκτθ πρζςασ 

και ςφιγκτιρα 

 Τλα τα καλϊδια διακζτουν ακροδζκτεσ πρζςασ 
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 Τλα τα καλϊδια ειςόδου και εξόδου διακζτουν ςιμανςθ 

 Υριν τθν παράδοςθ ελζγχεται 100% με δοκιμζσ αντίςταςθσ μόνωςθσ και 

ςυνζχειασ αγωγϊν ςφμφωνα με τα πρότυπα EN 60439-1 + A1, EN 60439 -3 + A1 

+ A2 (Δοκιμζσ ςειράσ)  

 Διακζτει πιςτοποιθτικά δοκιμϊν (Δοκιμζσ τφπου) για τα ακόλουκα πρότυπα EN 

60439-1 + A1, EN 60439 -3 + A1 + A2, HD 60364-7-712, EN 60664-1, CLC/TS 

50539-12, EN 62446, EN 61643-11 

 Διακζτει τα ςιματα ποιότθτοσ των ανεξάρτθτων εργαςτθρίων (ΞΕΠΑ, VDE, UL, 

VDS, κλπ) περί ελζγχου τθσ διάταξθσ ςφμφωνα με τα πρότυπα και τα 

αναφερόμενα από τον καταςκευαςτι τεχνικά χαρακτθριςτικά. 

 

3.5.3.3. ΨΕΧΡΛΞΑ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ ΥΛΡΑΞΑ ΧΩΡΕΧΣΩΧ ΦΕΩΠΑΨΣΧ (DC) 

 Ψοποκετείται ςτο Δϊμα ζνασ (1) πίνακασ για τον Αντιςτροφζα.  

 Ακροδζκτεσ κατάλλθλουσ για Φωτοβολταϊκζσ εγκαταςτάςεισ τφπου MC 4 

 Αςφαλειοκικεσ με Αςφάλειεσ τιξθσ DC 12Adc @ 1000Vdc για κάκε πόλο 

ειςόδου ςτον Υίνακα 

 Διακόπτθ φορτίου (DCIsolator) 63Adc @ 1000Vdc για αςφαλι απόηευξθ του 

ςυνεχοφσ ρεφματοσ 

 Απαγωγόσ κρουςτικϊν υπερτάςεων T3 για το κφκλωμα του ςυνεχοφσ ρεφματοσ, 

3 πόλων 20kA (8/20μs) / πόλο @ 1000Vdc με ενςωματωμζνθ κερμικι απόηευξθ 

ςε κάκε πόλο αφινοντασ παραμζνουςα τάςθ <3,5kV 

 Τλεσ οι καλωδιϊςεισ ςτο κφκλωμα του ςυνεχοφσ ρεφματοσ είναι από ειδικό 

καλϊδιο Φ/Β min 6mm2 χάλκινο επικαςςιτερωμζνο, που διακζτει διπλι μόνωςθ 

αντοχισ 2000Vdc και χρωματιςμό ανάλογα με τθν πολικότθτα (κόκκινο +ve & 

μαφρο –ve) 

 

3.5.3.4. ΨΕΧΡΛΞΑ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ ΥΛΡΑΞΑ ΕΡΑΟΟΑΧΧΣΠΕΡΣΩ ΦΕΩΠΑΨΣΧ (AC) 

 Ψοποκετείται ςτον χϊρο του Αντιςτροφζα 

 Αςφαλειοαποηεφκτεσ (αςφαλειοκικεσ - fuseholder) 63Aac @ 400Vac 

 Αςφάλειεσ τφπου aM 25Adc @ 400Vac 

 Διακόπτθσ φορτίου (ACIsolator) 63Aac @ 400Vac για αςφαλι απόηευξθ του 
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εναλλαςςόμενου ρεφματοσ 

 Απαγωγόσ κρουςτικϊν υπερτάςεων T3 για το κφκλωμα του εναλλαςςόμενου 

ρεφματοσ, 4 πόλων (3Φ) 20kA (8/20μs) & 12,5kA (10/350μs) / πόλο @ 440Vac ςε 

ςυνδεςμολογία 3+1 με ενςωματωμζνθ κερμικι απόηευξθ ςε κάκε πόλο αλλά και 

κατάλλθλο ςχεδιαςμό για αντοχι ακόμα και ςε υψθλζσ υπερτάςεισ μεγάλθσ 

διάρκειασ TOV (π.χ. απϊλεια ουδζτερου ι ςφάλμα ςτθ ΠΨ), ο ειδικόσ 

ςχεδιαςμόσ του επιτρζπει τθν εγκατάςταςι του ανεξάρτθτα από το ςφςτθμα 

ςφνδεςθσ γειϊςεων (ΨΡ & ΨΨ).  

 Τλεσ οι καλωδιϊςεισ ςτο κφκλωμα του εναλλαςςόμενου ρεφματοσ είναι από 

καλϊδιο min 16mm2 χάλκινο, που διακζτει μόνωςθ αντοχισ 1000Vac και 

κατάλλθλο χρωματιςμό. 

 Ξλζμμεσ ειςόδου και εξόδου ανάλογα με τθ διατομι του ειςερχόμενου και 

εξερχόμενου καλωδίου του εναλλαςςόμενου ρεφματοσ  

 Χτυπιοκλίπτεσ ειςόδου και εξόδου ανάλογα με τθ διατομι του ειςερχόμενου και 

εξερχόμενου καλωδίου του εναλλαςςόμενου ρεφματοσ  

 

3.6 ΟΣΛΥΣΧ ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΛΞΣΧ ΕΣΥΟΛΧΠΣΧ ΨΣΩ Φ/Β ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ  

- Θ θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ κα γίνει ςφμφωνα με τουσ ελλθνικοφσ 

θλεκτρολογικοφσ κανονιςμοφσ, το Υρότυπο ΕΟΣΨ HD-384 ςχετικά με τισ 

αρμονικζσ και τθν θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα και τθν Ελλθνικι 

νομοκεςία. 

- Υριν από τον Αντιςτροφζα του Φ/Β Χυςτιματοσ τοποκετείται πίνακασ DC ςτον 

οποίο ςυνδζονται οι Φ/Β ςυςτοιχίεσ, και περιλαμβάνει Απαγωγοφσ 

υπερτάςεων, αςφαλειοκικθ και διακόπτθ. 

- Ψο κιβϊτιο του πίνακα κα πρζπει να καλφπτει τθν Υροδιαγραφι IP 65 για 

χριςθ ςε εξωτερικό χϊρο. 

- Θ διαςταςιολόγθςθ των διατομϊν των καλωδίων AC γίνεται με κφριο γνϊμονα 

τθν ελαχιςτοποίθςθ των απωλειϊν. 

- Ψο ςφςτθμα πρζπει να περιλαμβάνει οκόνθ παρουςίαςθσ ιςχφοσ και 

θλεκτρικισ ενζργειασ και ποςότθτασ εκπομπϊν CO2 που ζχει αποφευχκεί με 

επιφάνεια τουλάχιςτον 0.5 m2. Θ οκόνθ κα τοποκετθκεί εντόσ του κτιρίου . 
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3.7 ΕΓΓΩΘΧΘ ΞΑΟΘΧ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ 

Υροβλζπεται θ παροχι από τον Ανάδοχο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ του Φ/Β 

Χυςτιματοσ διάρκειασ δζκα (10) ετϊν. 

Θ εγγφθςθ αυτι παρζχεται δεδομζνθσ τθσ μεγάλθσ διάρκειασ εγγφθςθσ του 

εξοπλιςμοφ (Φ/Β πλαίςια: 10 ζτθ, Βάςεισ ςτιριξθσ: 20 ζτθ) και βάςει τθσ δυνατότθτασ 

επζκταςθσ τθσ εγγφθςθσ των αντιςτροφζων κατά 5 ζτθ (5+5 ζτθ). 

 

3.8 ΕΩΥΘΦΕΨΘΧΘ (SERVICE) ΠΕΨΑ ΨΘΡ ΥΩΟΘΧΘ ΞΑΛ ΨΕΧΡΛΞΘ ΒΣΘΚΕΛΑ  

Σ Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει τθν κατάλλθλθ οργάνωςθ, ϊςτε εξυπθρετεί τθν 

ομαλι λειτουργία του Φ/Β Χυςτιματοσ μετά τθν πϊλθςθ (After sale service). 

Επίςθσ, κα προςφζρει τεχνικι βοικεια, όπου χρειαςτεί, τόςο θ ίδια θ Εταιρία ωσ 

Ανάδοχοσ του Ζργου, όςο και οι Υρομθκευτζσ του βαςικοφ εξοπλιςμοφ.  

Ψζλοσ, ο Ανάδοχοσ κα εξαςφαλίςει τθν φπαρξθ ανταλλακτικϊν και ςε πρϊτθ φάςθ κα 

διακζςει ςτο Ροςοκομείο ζνα πλιρεσ ςετ ανταλλακτικϊν.  

 

3.9 ΞΑΟΩΔΛΩΧΘ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ 

Ψα καλϊδια επικοινωνίασ κα πρζπει να πλθροφν τισ απαραίτθτεσ προδιαγραφζσ και 

ιδιαίτερα εκείνεσ που αφοροφν ςε κζματα Θλεκτρομαγνθτικισ Χυμβατότθτασ. Ψα 

καλϊδια επικοινωνίασ δεν κα πρζπει να ζρχονται ςε επαφι με τουσ αγωγοφσ γείωςθσ 

και κα πρζπει να δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι κατά τθν τοποκζτθςθ τουσ εντόσ των 

καναλιϊν ςε κζματα μθχανικισ αντοχισ και παρεμβολϊν. 

 

3.10 ΔΛΞΨΩΣ ΔΛΑΡΣΠΘΧ ΧΩΡΕΧΣΩΧ ΦΕΩΠΑΨΣΧ (DC) 

Για τθν θλεκτρολογικι ςφνδεςθ των Φωτοβολταικϊν πλαιςίων μεταξφ τουσ, κα 

χρθςιμοποιθκεί ειδικοφ τφπου καλϊδια solar cable (αποκλείοντασ ζτςι τα κοινά 

καλϊδια με μόνωςθ από PVC), με ενςωματωμζνεσ τισ επαφζσ κετικοφ και αρνθτικοφ 

πόλου. Ψο αγϊγιμο υλικό του καλωδίου κα είναι χαλκόσ, κατάλλθλθσ διατομισ. Ψο 

καλϊδιο κα είναι εφκαμπτο, άφλεκτο και ζχει προδιαγραφζσ προςταςίασ από τθν 

υπεριϊδθ ακτινοβολία (UV), ςτο όηον και ςτθν λειτουργία ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ. Θ 

πολικότθτα των καλωδίων πρζπει να είναι αναγνωρίςιμθ όπωσ και τα ςθμεία 

ςφνδεςισ τουσ ςτισ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ του Φωτοβολταϊκοφ Χυςτιματοσ. 

Σι ςυνδζςεισ μεταξφ καλωδίων είναι επικυμθτό να είναι τφπου "plug and play" με 
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ςυνδζςμουσ MC4 που εξαςφαλίηουν τθν απουςία επαφισ με γυμνό αγωγό. Θ ςτιριξθ 

των καλωδίων κα γίνεται με υλικά ανκεκτικά ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία, τθν 

υγραςία, τθν υψθλι κερμοκραςία και τθ διάβρωςθ. 

 

3.11 ΔΛΞΨΩΣ ΔΛΑΡΣΠΘΧ ΕΡΑΟΟΑΧΧΣΠΕΡΣΩ ΦΕΩΠΑΨΣΧ (ΑC) 

Ψα καλϊδια που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν εγκατάςταςθ κα είναι Αγωγοί JIVV (ΡΩΩ) 

ζωσ 1000 Volt, ανκυγρά, αποτελοφμενα από xάλκινουσ αγωγοφσ κυκλικισ διατομισ, οι 

οποίοι είναι μονωμζνοι με πλαςτικό ειδικισ xθμικισ ςφνκεςθσ. Σι ανωτζρω αγωγοί 

περιβάλλονται με περίβλθμα από μονωτικι μάηα. Ψόςο οι αγωγοί όςο και θ μάηα 

περιβάλλονται από πλαςτικό μανδφα χρϊματοσ μαφρου ι γκρι τθσ ίδιασ xθμικισ 

ςφνκεςθσ όπωσ και θ μόνωςθ των αγωγϊν. 

Χε κάκε θλεκτρικι γραμμι και κακόλο το μικοσ τθσ, απαγορεφεται θ αλλαγι διατομισ 

των αγωγϊν καλωδίου. Από κάκε θλεκτρικι γραμμι τροφοδότθςθσ ο ζνασ από τουσ 

αγωγοφσ του καλωδίου ΡΩΩ κα χρθςιμοποιείται ωσ αγωγόσ επιςτροφισ (ουδζτεροσ). 

 

3.12 ΥΛΡΑΞΕΧ ΧΑΠΘΟΘΧ ΨΑΧΘΧ 400/230V 

3.12.1 Πεταλλικά μζρθ 

'Τλα τα μεταλλικά μζρθ των πινάκων κα βαφοφν με δφο ςτρϊςεισ θλεκτροςτατικισ 

βαφισ με απόχρωςθ που κα εγκρικεί από τθν επίβλεψθ. 'Τλα τα υλικά και μικροχλικά 

ςτιριξθσ (χαλφβδινα ελάςματα, ςιδθροτροχιζσ, κοχλίεσ κλπ.) κα πρζπει να είναι 

ανοξείδωτα ι να ζχουν υποςτεί ειδικι αντιδιαβρωτικι προςταςία (π.χ. γαλβάνιςμα). 

Ειδικά για τισ εξωτερικζσ βίδεσ ςτερζωςθσ μεταλλικϊν πλακϊν κα πρζπει να είναι 

επινικελλωμζνεσ. 

 

3.12.2 Γενικζσ Υροδιαγραφζσ Υινάκων 

 Θ καταςκευι των πινάκων πρζπει να είναι τζτοια, ϊςτε τα διάφορα όργανα και 

ςυςκευζσ να είναι εφκολα προςιτά μετά τθν αφαίρεςθ των καλυμμάτων και 

τοποκετθμζνα ςε κανονικζσ αποςτάςεισ μεταξφ τουσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 

άνετθ αφαίρεςθ, επιςκευι και επανατοποκζτθςι τουσ χωρίσ να μεταβάλλεται θ 

κατάςταςθ των γειτονικϊν οργάνων. 

 Θ εςωτερικι διανομι κα γίνεται με μπάρεσ από θλεκτρολυτικό χαλκό 

κατάλλθλθσ ορκογωνικισ διατομισ και επιτρεπόμενθσ ζνταςθσ ςυνεχοφσ 
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λειτουργίασ τουλάχιςτον ίςθσ με τθν ονομαςτικι ζνταςθ του γενικοφ διακόπτθ. 

Κα υπολογιςκοφν ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ 45C κακϊσ και τα καλϊδια 

εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ. 

- Σι μπάρεσ των τριϊν φάςεων κα είναι ςτο πάνω μζροσ των πινάκων ενϊ 

του ουδζτερου και τθσ "γθσ" ςτο κάτω μζροσ των πινάκων και κα ζχουν 

διατομι τθν μιςι εκείνθσ των φάςεων. 

- Χε ςτάκμθ βραχυκυκλϊματοσ τουλάχιςτον ίςθ με τθν αναγραφόμενθ ςε 

κάκε πίνακα θ ανφψωςθ κερμοκραςίασ των ηυγϊν και θ μθχανικι τουσ 

αντοχι ςυνδυαηόμενθ και με εκείνθ των μονωτιρων ςτιριξθσ κα πρζπει 

να βρίςκεται ςτα όρια που προβλζπουν οι κανονιςμοί VDΕ. 

 Θ ςυναρμολόγθςθ, θ εςωτερικι ςυνδεςμολογία και θ δοκιμι των πινάκων κα 

πρζπει απαραίτθτα να ολοκλθρωκεί ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ τουσ. Χτον 

τόπο του ζργου απαγορεφεται να γίνει οποιαδιποτε εργαςία ςχετικά με τισ 

παραπάνω. 

Σι ςυνδζςεισ των διαφόρων καλωδίων ι αγωγϊν με τα όργανα του πίνακα κα 

γίνει με τθ βοικεια των κατάλλθλων για κάκε περίπτωςθ ακροδεκτϊν. 

Θ ςφνδεςθ των αναχωριςεων ςτισ μπάρεσ κα γίνει με ειδικοφσ ςφιγκτιρεσ ι 

ειδικά εξαρτιματα. 

Χε όλουσ τουσ θλεκτρικοφσ πίνακεσ οι ςυνδζςεισ μεταξφ των μπαρϊν διανομισ 

προσ τουσ διακόπτεσ αναχϊρθςθσ και από εκεί προσ τα άκρα του πίνακα και για 

εντάςεισ από 100Α μζχρι και 630Α κα γίνουν με εφκαμπτεσ μονωμζνεσ χάλκινεσ 

μπάρεσ ονομαςτικισ ζνταςθσ τουλάχιςτον εκείνθσ του διακόπτθ και τάςθσ 

λειτουργίασ τουλάχιςτον 500V. 

Σι εφκαμπτεσ μονωμζνεσ μπάρεσ περιζχουν τον αγωγό ο οποίοσ αποτελείται 

απο πολλζσ χάλκινεσ λωρίδεσ λεπτοφ πάχουσ ϊςτε να αποτελζςουν εφκαμπτο 

ςϊμα και περιβάλλονται απο κερμοπλαςτικι μόνωςθ. 

Θ ςφνδεςθ των ειςερχόμενων και απερχόμενων γραμμϊν κα γίνει ςε 

κατάλλθλεσ αρικμθμζνεσ κλζμμεσ (τρείσ φάςεισ, ουδζτεροσ και γείωςθ). 

Εξαίρεςθ και μόνον μπορεί να υπάρξει όταν θ ονομαςτικι ζνταςθ των 

αναχωριςεων είναι πάνω από 100Α και υπό τισ εξισ δφο προχποκζςεισ : 

Ψο όργανο διακοπισ ςτο οποίο ςυνδζεται θ αναχϊρθςθ ι θ άφιξθ να είναι προσ 

το κάτω μζροσ του πίνακα και εφκολα προςιτό και  
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Ψα όργανα διακοπισ να ζχουν κατάλλθλουσ ακροδζκτεσ ϊςτε τα καλϊδια ι 

μπάρεσ που κα ςυνδεκοφν ςε αυτοφσ να μθν χρειάηονται ακροδζκτεσ. 

 Θ εγκατάςταςθ των κλεμμϊν κα πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να εξαςφαλίηεται 

και γι αυτζσ ο ίδιοσ βακμόσ προςταςίασ που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα 

μζρθ του πίνακα. 

- Για τισ τρείσ φάςεισ κα πρζπει πάντα να ιςχφει ζνα οριςμζνο ςφςτθμα 

ςιμανςθσ, ϊςτε θ κάκε φάςθ να ζχει πάντα τθν ίδια κζςθ και το ίδιο 

χρϊμα. 

- Χτθν μπροςτινι πλευρά του πίνακα κα υπάρχουν καλαίςκθτεσ μόνιμεσ 

πινακίδεσ με τθν αναγραφι των τμθμάτων και των κυκλωμάτων κάκε 

πίνακα (όπωσ αναφζρονται ςτο αντίςτοιχο κεφάλαιο) . 

- Σι κλζμμεσ κα είναι τφπου ςιδθροτροχιάσ και ςτο εςωτερικό τουσ κα 

φζρουν γλωςςίδα προςταςίασ του αγωγοφ απο τθ βίδα ςφςφιγξθσ. 

- Τλα τα υλικά ςτιριξθσ των οργάνων των πινάκων κα είναι επινικελλωμζνα 

ι επιφωςφατωμζνα ι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

 Θ καταςκευι και διαμόρφωςθ των πινάκων κα είναι ςφμφωνθ προσ τουσ εξισ 

Ξανονιςμοφσ και Υροδιαγραφζσ : 

- Ελλθνικοφσ Ξανονιςμοφσ 

- VDΕ 0100, 0110, 0660 

- ΛΕΕ. Ξανονιςμοί για τον θλεκτρικό εξοπλιςμό κτιρίων (14θ ζκδοςθ) 

- ΛΕC 439. Υροκαταςκευαςμζνοι πίνακεσ Χ.Ψ. 

 Τλοι οι πίνακεσ Χ.Ψ. κα είναι επιςκζψιμοι και επικεωριςιμοι από μπροςτά. 

- Τλοι οι διακόπτεσ με χειριςτιρια κα είναι αιωροφμενου τφπου δθλ. 

χωριςτά το ςϊμα του διακόπτθ με τον μοχλό χειριςμοφ και χωριςτά θ 

χειρολαβι, ϊςτε όταν ανοίγουμε τθν πόρτα του πίνακα ι αφαιροφμε το 

κάλυμμα ενόσ κιβωτίου του πίνακα να μθν χρειάηεται καμία επζμβαςθ 

ςτον διακόπτθ. 

- Χε αυτι τθν περίπτωςθ θ χειρολαβι του διακόπτθ παραμζνει πάνω ςτθν 

πόρτα ι ςτο κάλυμμα του κιβωτίου του πίνακα. 

- Σι μικροαυτόματοι κα είναι επιςκζψιμοι μζςω ειδικϊν κυρίδων που κα 

εξαςφαλίηουν τον ίδιο βακμό προςταςίασ με τον υπόλοιπο πίνακα. 

 Σι πόρτεσ και οι μετωπικζσ πλάκεσ των πινάκων κα είναι μεταλλικζσ τθσ αυτισ 
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καταςκευισ με το υπόλοιπο ςϊμα του πίνακα και κα φζρουν : 

- Ξλείςτρο ειδικό για πίνακεσ (μεταλλικό) το οποίο κα είναι όμοιο για όλουσ 

τουσ πίνακεσ του ζργου (PAS PARTOUT). 

- Ειδικοφσ μεντεςζδεσ (μεταλλικοφσ) για πίνακεσ. 

- Ξατάλλθλθ κικθ από διαφανζσ πλαςτικό ςτθν εςωτερικι πλευρά τθσ 

πόρτασ για τθν τοποκζτθςθ των ςχεδίων του πίνακα. 

- Ακροδζκτθ γείωςθσ. 

 Ξάκε πίνακασ κα ζχει εφεδρικό χϊρο και υλικά για 20% των απαιτιςεων τθσ 

μελζτθσ για μελλοντικι επζκταςθ. 

 Θ είςοδοσ ςτον πίνακα κάκε καλωδίου κα γίνεται με μεταλλικοφσ ςτυπιοκλιπτεσ 

κατάλλθλθσ διαμζτρου. 

 Ξάκε πίνακασ κα ςυνοδεφεται και από τα παρακάτω βοθκθτικά εξαρτιματα, 

ανταλλακτικά, ςχζδια κλπ. τα οποία κα παραδοκοφν πριν τθ βεβαίωςθ 

περάτωςθσ. 

- Πια πλιρθ ςειρά διαγραμμάτων, λειτουργικϊν και καταςκευαςτικϊν 

ςχεδίων του πίνακα. 

- Ξατάλογο ανταλλακτικϊν και καταλόγουσ των καταςκευαςτϊν των 

διαφόρων ςυςκευϊν του πίνακα. 

- Σδθγίεσ λειτουργίασ, ρφκμιςθσ και ςυντιρθςθσ. 

 

3.13 ΧΩΧΨΘΠΑ ΨΘΟΕΠΕΨΦΛΑΧ 

Σ ζλεγχοσ κα επιτυγχάνεται από απόςταςθ, χρθςιμοποιϊντασ ςφςτθμα τθλεμετρίασ. 

Υιο αναλυτικά, κα πραγματοποιείται καταγραφι του ςυνόλου των παραμζτρων του 

ςυςτιματοσ που καταδεικνφουν ι ςχετίηονται με τθν απόδοςθ και λειτουργία του. 

Ψο ςφςτθμα τθλεμετρίασ λειτουργεί με εγκατεςτθμζνα τα παρακάτω: 

 Πονάδα ςυλλογισ, επεξεργαςίασ και αποκικευςθσ των πλθροφοριϊν από τον 

Αντιςτροφζα. 

 Πετάδοςθ δεδομζνων. 

 Χφςτθμα Χυναγερμϊν. 

 Χφςτθμα ελζγχου κατάςταςθσ του δικτφου (απϊλεια φάςθσ δικτφου, 

αςυμμετρία δικτφου κλπ) 
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Ψο ςφςτθμα τθλεμετρίασ κα πραγματοποιεί ςυνεχείσ ςυγκρίςεισ των 

κεωρθτικϊν/πραγματικϊν τιμϊν και κα αξιολογεί τα δεδομζνα που αφοροφν τθν ιςχφ 

τθσ εγκατάςταςθσ ϊςτε να εντοπίηονται ςκιζσ, ςκόνθ ι οποιαδιποτε παρατεταμζνθ 

μείωςθ ιςχφοσ των Φ/Β πλαιςίων και να διαςφαλίηεται ακόμα περιςςότερο θ 

απόδοςθ του Φωτοβολταϊκοφ Χυςτιματοσ. 

Ψο ςφςτθμα αδιάλειπτθσ καταγραφισ παραμζτρων λειτουργίασ του ςυςτιματοσ κα 

είναι ςυμβατό με τθν τεχνολογία του Αντιςτροφζα. Ψο ςφςτθμα επιτιρθςθσ κα μπορεί 

να καταγράφει και να αποκθκεφει τα δεδομζνα ζτςι ϊςτε να επιτρζπει τθ ςυνεχι 

ανάλυςθ τθσ απόδοςθσ του Φωτοβολταϊκοφ Χυςτιματοσ. 

 

3.14 ΔΣΞΛΠΕΧ - ΚΕΧΘ ΧΕ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ 

Πετά από τθν παράδοςθ και εγκατάςταςθ του ςυνόλου του Φωτοβολταϊκοφ 

Χυςτιματοσ και φςτερα από τθν επιτυχι διαςφνδεςι του με το δίκτυο του ΔΕΔΔΘΕ 

(ζτοιμο για πλιρθ παραγωγικι λειτουργία) κα εκτελεςτοφν, οι απαιτοφμενοι ζλεγχοι - 

δοκιμζσ. 
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Η.  ΩΟΛΞΑ 

 
1.1  Πε τον όρο «υλικά» χαρακτθρίηουμε πρωτογενείσ φλεσ ι ςφνκετεσ 

καταςκευζσ, ςυςκευζσ, μθχανιματα κλπ. που διατίκεται ζτοιμο ςτο εμπόριο 
και μπορεί να ενςωματωκεί ςτο ζργο αυτοφςιο ι φςτερα από επεξεργαςία. Για 
να χαρακτθριςτεί όμωσ κάτι ςαν υλικό κα πρζπει πλζον τθσ ανωτζρω ιδιότθτασ 
δθλαδι τθσ ενςωμάτωςισ του αυτοφςιο ςτο ζργο, επί πλζον να είναι 
τυποποιθμζνο υλικό που κυκλοφορεί ςτθν αγορά με ςυγκεκριμζνεσ 
προδιαγραφζσ.   
 

1.2  Τλα τα προςκομιηόμενα υλικά κα είναι κατάλλθλα ςυςκευαςμζνα, καινοφρια, 
άριςτθσ ποιότθτασ και ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τα εγκεκριμζνα 
πρότυπα. Κα ανταποκρίνονται ςτα εγκεκριμζνα δείγματα και κα ςυνοδεφονται 
από τα προβλεπόμενα πιςτοποιθτικά ελζγχου των ιδιοτιτων τουσ και τθσ 
ποιότθτάσ τουσ και κα περιζχονται ςτο επίςθμο Ψεχνικό Φυλλάδιο τθσ 
εταιρείασ που τα παράγει. Τλα τα ειςαγόμενα υλικά που κα υποβλθκοφν για 
ζγκριςθ ςτθν Ωπθρεςία κα πρζπει να ςυνοδεφονται με το ελλθνικό Ψεχνικό 
Φυλλάδιο (αν υπάρχει) αλλά απαραίτθτα από το πρωτότυπο Ψεχνικό Φυλλάδιο 
τθσ χϊρασ παραγωγισ. 
 

1.3  Τλα τα προςκομιηόμενα υλικά κα αποκθκεφονται, κα διακινοφνται, κα 
χρθςιμοποιοφνται και κα ενςωματϊνονται ςτο ζργο ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ αυτζσ και τισ οδθγίεσ των παραγωγϊν ι των καταςκευαςτϊν 
τουσ. 
 

1.4  Σι ποςότθτεσ των προςκομιηομζνων και αποκθκευμζνων υλικϊν κα είναι 
τόςεσ ϊςτε να μθν διακόπτεται ο ρυκμόσ των εργαςιϊν από τισ ςυνικεισ 
διακυμάνςεισ τθσ αγοράσ και των μεταφορϊν και κα ανταποκρίνονται ςτισ 
προβλζψεισ για το ςυγκεκριμζνο ζργο. 
 

1.5  Θ αποκικευςθ των υλικϊν ςτο εργοτάξιο κα γίνεται ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ 
με φροντίδα και δαπάνθ του αναδόχου. Για λόγουσ αςφάλειασ ο Εργοδότθσ 
μπορεί να ηθτιςει τθ λιψθ ειδικϊν μζτρων κατά τθν αποκικευςθ υλικϊν. 
 

1.6  Θ αποκικευςθ των προςκομιηομζνων υλικϊν κα γίνεται κατά τζτοιο τρόπο και 
χρονικό διάςτθμα, ϊςτε να αποφεφγεται και θ παραμικρι αλλοίωςθ ςε αυτά 
(ςφςταςθ, φυςικι και χθμικι, αντοχζσ, και λοιπζσ χαρακτθριςτικζσ φυςικζσ και 
χθμικζσ ιδιότθτεσ, εμφάνιςθ κλπ.) και κα ακολουκοφνται οι υποδείξεισ του 
παραγωγοφ ι καταςκευαςτι τουσ. 
 

1.7  Θ αποκικευςθ των υλικϊν (θ οποία κα είναι εντόσ του εργοταξίου) κα γίνεται 
ζτςι ϊςτε να είναι δυνατόσ κάκε ςτιγμι οποιοςδιποτε ζλεγχοσ από τον 
εργοδότθ και να διευκολφνεται θ κατανάλωςι τουσ αντίςτοιχα με τθ ςειρά 
προςκόμιςισ τουσ. 
 

20PROC007598826 2020-11-05



Έργο : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίοσ 1
οσ

 Γενικού Λσκείοσ Μεταμόρυωσης 

 

 

ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ  Θ/Π  ΕΑΦΨΘΠΑΨΩΡ, ΩΟΛΞΩΡ ΞΑΛ ΕΦΓΑΧΛΩΡ                                                                                 94 

1.8  Θ προςκόμιςθ και διακίνθςθ των υλικϊν ςτο εργοτάξιο κα γίνεται με φροντίδα 
και δαπάνεσ του αναδόχου κατά τουσ ενδεδειγμζνουσ τρόπουσ ϊςτε αυτά να 
μθν υφίςτανται ηθμιζσ ι άλλεσ αλλοιϊςεισ. 
 

1.9  Ωλικά που δεν ανταποκρίνονται ςτα εγκεκριμζνα δείγματα και τισ 
προδιαγραφζσ αυτζσ ι αλλοιϊκθκαν κατά τθ μεταφορά, αποκικευςθ, ι λόγω 
λιξθσ προκεςμίασ χριςθσ, κλπ., ι ζχουν χρθςιμοποιθκεί κατά άςτοχο τρόπο 
ςτο ζργο κα απομακρφνονται αμζςωσ από το εργοτάξιο και κα 
αντικακίςτανται με φροντίδα και δαπάνθ του αναδόχου από κατάλλθλα νζα. 
 

1.10  Για να εγκρικοφν τα υλικά κα πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά 
δοκιμϊν που πλθροφν όλεσ τισ επί μζρουσ απαιτιςεισ ενόσ και του αυτοφ 
κανονιςμοφ και από δφο δείγματα του κάκε υλικοφ.  
 

1.11  Θ τοποκζτθςθ των υλικϊν ςτο ζργο κα γίνεται από εκπαιδευμζνα ι 
εξουςιοδοτθμζνα ςυνεργεία από τισ εταιρείεσ παραγωγισ ι τουσ νόμιμουσ 
αντιπροςϊπουσ τουσ και ςφμφωνα με τισ ιδιαίτερεσ λεπτομζρειεσ που 
αναφζρουν. 
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Θ.   ΥΦΣΧΩΥΛΞΣ 

 
Πε τον όρο προςωπικό νοοφνται όλοι όςοι αςχολοφνται με εντολι του αναδόχου 
κατά οποιοδιποτε τρόπο ςτθν καταςκευι του ζργου. 

 
1.1  Ψο απαςχολοφμενο προςωπικό ςτο ζργο κα είναι ζμπειρο και εξειδικευμζνο 

(τουλάχιςτον πενταετισ απαςχόλθςθ ςτον τομζα του) και κα διακζτει όλα τα 
απαιτοφμενα  από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και ρυκμίςεισ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ 
τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα για τον χειριςμό των διαφόρων μθχανθμάτων 
ι τθν εκτζλεςθ τθσ ανατικζμενθσ ςε αυτό εργαςίασ (π.χ. θλεκτροςυγκολλθτζσ, 
χειριςτζσ μθχανθμάτων, κλπ.). 

 
1.2  Ψο προςωπικό κα είναι κατανεμθμζνο ςε ςυνεργεία με πλιρθ οργάνωςθ και 

κα καλφπτει όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ οργάνωςθσ αυτισ π.χ μθχανικοί, εργοδθγοί 
ι αρχιτεχνίτεσ, τεχνίτεσ εξειδικευμζνοι, βοθκοί, εργάτεσ, κλπ. που κα 
υπόκεινται ςτθν ζγκριςθ του Εργοδότθ. 
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Έργο : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου 1ου Γενικού Λυκείου Μεταμόρφωσης

Θ.  ΕΡΓΑΣΙΑ

Με τον όρο «Εργασία», χαρακτηρίζουμε το σύνθετο αποτέλεσμα μιας διεργασίας που
πραγματοποιείται στο στενό ή διευρυμένο εργοτάξιο (εργαστηριακοί και άλλοι
παρεμφερείς χώροι, όπου προετοιμάζονται υλικά για την ενσωμάτωσή τους στο έργο
και όπου έχει σαν αποτέλεσμα μία σύνθετη κατασκευή ή ένα λιγότερο ή περισσότερο
αυτοτελές στοιχείο από αυτά που απαρτίζουν το έργο.

1.1 Καμιά εργασία δεν θα εκτελείται χωρίς προηγουμένως να έχει δοθεί έγκριση,
εφόσον ο ανάδοχος δηλώσει ρητά ότι αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και τον
κίνδυνο των εργασιών αυτών.

1.2 Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να
κατασκευάζει δείγματα και να ειδοποιεί τον επιβλέποντα για τον έλεγχο και την
έγκρισή τους.

1.3 Μετά την αποπεράτωση κάθε εργασίας θα απομακρύνονται τα πλεονάζοντα, τα
άχρηστα και θα καθαρίζονται οι χώροι με προσοχή ώστε να μην προκαλούνται ζημιές,
φθορές, κ.λπ. στις τελειωμένες εργασίες. Επίσης θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα
μέτρα ασφαλείας για αποφυγή ζημιών, ατυχημάτων κ.λπ. και το έργο θα παραμένει
καθαρό, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, με εβδομαδιαίο τακτικό
καθάρισμα των χώρων, μέχρι την οριστική παράδοσή του.

1.4 Τελειωμένες εργασίες θα προστατεύονται κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο από
οποιεσδήποτε φθορές και θα παραδίδονται σε άριστη κατάσταση. Διαφορετικά δεν
θα γίνονται δεκτές και θα ακολουθείται η διαδικασία της σχετικής παραγράφου.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΙΤΣΙΝΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Θεωρήθηκε
Η ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΤΕΧ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΜΕΡΣΙΝΑ ΚΛΕΑΝΘΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  1ουΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ 

 
 

            ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1  
 
            (10.01.02.ΟΚΚ)    ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. :  1104.ΟΚΚ        
 
            Φορτοεκφόρτωςθ  υλικϊν επί αυτοκινιτου ι ςε ηϊα, με μθχανικά 
            μζςα 
 
                Φορτοεκφόρτωςθ  πετρωδϊν  υλικϊν  και παρεμφερϊν, δθλαδι 
            αργϊν  λίκων  γενικά,  ςκφρων,  χολικϊν, άμμου, αμμοχάλικου, 
αςβζςτου  ςε βϊλουσ, κθραϊκισ γθσ, κίςςθρθσ και ςκωριϊν, επί 
            οποιουδιποτε  τροχοφόρου  μεταφορικοφ μζςου ι ηϊου. Σιμι ανά 
            τόνο 
            (1 ton) 
 
            ΤΛΚΚΑ: 
 
            α) Φορτοεκφόρτωςθ  υλικϊν επί αυτοκινιτου ι 
               ςε ηϊα, με μθχανικά μζςα 
               (010.01.02.ΟΚΚ)  ton 
                                   1.000  x         1.65  =         1.65 
 
                                               ΑΙΡΟΚΜΑ:            1.65 
 
            Σ Κ Μ Η  Ε Ν Ο   ton  ΕΤΡΩ   :    1.65 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2  
 
            (10.07.01.ΟΚΚ)    ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. :  1136.ΟΚΚ        
 
            Μεταφορζσ με αυτοκίνθτο δια μζςου οδϊν καλισ βατότθτασ 
 
                Μεταφορά   με   αυτοκίνθτο   οποιουδιποτε   υλικοφ,  ανά 
            χιλιόμετρο αποςτάςεωσ. Σιμι ανά τονοχιλιόμετρο 
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            (1 ton.Κm) 
 
            ΤΛΚΚΑ: 
 
            α) Μεταφορζσ  με  αυτοκίνθτο δια μζςου οδϊν 
               καλισ βατότθτασ 
               (010.07.01.ΟΚΚ)  ton.Km 
                                   1.000  x         0.35  =         0.35 
 
                                               ΑΙΡΟΚΜΑ:            0.35 
 
            Σ Κ Μ Η  Ε Ν Ο   ton.Κm  ΕΤΡΩ   :    0.35 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3  
 
            (10.19.ΤΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. :  6370.ΤΔΡ        
 
            Αποκατάςταςθ   τοπικϊν   βλαβϊν   ςτοιχείων   από  οπλιςμζνο 
            ςκυρόδεμα  οφειλομζνων  ςτθν  διάβρωςθ του οπλιςμοφ με χριςθ 
            επιςκευαςτικϊν κονιαμάτων και αναςτολζων διάβρωςθσ 
 
                Εργαςίεσ    αποκατάςταςθσ   τοπικϊν   βλαβϊν   ςτοιχείων 
            οπλιςμζνου   ςκυροδζματοσ   οφειλομζνων  ςτθν  διάβρωςθ  του 
            οπλιςμοφ  λόγω  ενανκράκωςθσ  του  ςκυροδζματοσ ι διείςδυςθσ 
χλωριόντων,  οποία  ζχει  ωσ  αποτζλεςμα  τθν  διόγκωςθ  του 
            οπλιςμοφ και τθν απολζπιςθ ι αποφλοίωςθ του ςκυροδζματοσ. 
 
                Εφαρμογι  των  Αρχϊν  και  των Μεκόδων Αποκατάςταςθσ που 
            προβλζπονται  ςτθν  ςειρά  Προτφπων  ΕΛΟΣ  ΕΝ 1504, με χριςθ 
            προϊόντων  που  φζρουν  ςιμανςθ  CE, χθμικϊσ ςυμβατϊν μεταξφ 
            τουσ,  εγκεκριμζνων  από τθν Τπθρεςία, μετά από τεκμθριωμζνθ 
            με τεχνικά ςτοιχεία πρόταςθ του Αναδόχου. 
 
                τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 
 
                -  θ  προμικεια  και μεταφορά επί τόπου των πάςθσ φφςεωσ 
            υλικϊν    (προαναμεμιγμζνωνινοπλιςμζνων   επιςκευαςτικϊν 
            κονιαμάτων  κατθγορίασ  R3  ι  R4  κατά  ΕΛΟΣ  ΕΝ 1504-3 για 
            εφαρμογι  με  το  χζρι,  βελτιωτικϊν  πρόςφυςθσ,  αναςτολζων 
            διάβρωςθσ   κατά   ΕΛΟΣ  ΕΝ  1504-7,  υλικϊν  προςτατευτικισ 
            επάλειψθσ  υψθλισ διαπνοισ κλπ), ςε ςφραγιςμζνεσ ςυςκευαςίεσ 
            που κα αναγράφουν τον τφπο και τα χαρακτθριςτικά τουσ και κα 
            φζρουν τθν ςιμανςθ CE 
 
                -  θ χριςθ ικριωμάτων για τθν προςπζλαςθ ςτισ κζςεισ των 
            επεμβάςεων 
 
                - θ τοπικι αφαίρεςθ του ςακροφ ςκυροδζματοσ ςτθν περιοχι 
            τθσ   επζμβαςθσ   με   χριςθ   εργαλείων  πεπιεςμζνου  αζρα, 
θλεκτροεργαλείων  ι  και  εργαλείων  χειρόσ, μζχρι τθν πλιρθ 
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            αποκάλυψθ των ράβδων του διαβρωμζνου οπλιςμοφ. 
 
                -  ο  επιμελισ  κακαριςμόσ  των  ράβδων  του οπλιςμοφ με 
ςυρματόβουρτςα 
 
                -  θ εφαρμογι ρευςτοφ αναςτολζα διάβρωςθσ επί των ράβδων 
            οπλιςμοφ με ρολό ι πινζλο 
 
                - θ παραςκευι και εφαρμογι του επιςκευαςτικοφ κονιάματοσ 
            ςφμφωνα  με  τισ οδθγίεσ του προμθκευτι για τθν αποκατάςταςθ 
            τθσ διατομισ του ςτοιχείου ςκυροδζματοσ ςτθν αρχικι τθσ 
 
                -  θ τελικι εξομάλυνςθ τθσ επιφανείασ μετά τθν ςκλιρυνςθ 
            του  επιςκευαςτικοφ κονιάματοσ και θ εφαρμογι προςτατευτικισ 
            επίςτρωςθσ  υψθλισ  διαπνοισ, ςιλοξανικισ βάςεωσ, με ρολό ι 
πινζλο. 
 
                τισ  εργαςίεσ  κακαριςμοφ  τθσ επιφανείασ επζμβαςθσ δεν 
            περιλαμβάνεται   τυχόν   απαιτοφμενθ   υδροβολι,   θ   οποία 
            πλθρϊνεται ιδιαίτερα με βάςθ τα οικεία άρκρα του Σιμολογίου. 
 
                Επιμζτρθςθ  με  βάςθ  τθν  επιφάνεια  αποκατάςταςθσ  που 
            προςδιορίηεται  από  το πλάτοσ και το φψοσ τθσ επζμβαςθσ που 
            προβλζπεται από τθν μελζτθ (ορκογωνιςμζνθ επιφάνεια). 
 
                Επιςθμαίνεται   ότι   θ   επιφάνεια  των  επεμβάςεων  κα 
            διευρφνεται  ςτθν  απαιτοφμενθ  ζκταςθ, μετά από ζγκριςθ τθσ 
            Τπθρεςίασ,  εάν κατά τισ εργαςίεσ κακαριςμοφ διαπιςτωκεί ότι 
            θ  διάβρωςθ  του  οπλιςμοφ ζχει προχωριςει πζραν τθσ αρχικϊσ 
προβλεφκείςασ ζκταςθσ. 
 
                Επιςθμαίνεται   επίςθσ  ότι  το  παρόν  άρκρο  δεν  ζχει 
            εφαρμογι ςε εκτεταμζνεσ βλάβεσ καταςκευϊν από ςκυρόδεμα 
 
                Σιμι ανά τετραγωνικό μζτρο εργαςίασ πλιρωσ περαιωμζνθσ 
 
 
            (1 M2) 
 
            ΤΛΚΚΑ: 
 
            α) Αποκατάςταςθ  τοπικϊν  βλαβϊν  ςτοιχείων 
               από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα οφειλομζνων ςτθν 
               διάβρωςθ    του    οπλιςμοφ   με   χριςθ 
               επιςκευαςτικϊν κονιαμάτων και αναςτολζων 
               διάβρωςθσ 
               (010.19.ΤΔΡ)  M2    1.000  x        52.50  =        52.50 
 
                                               ΑΙΡΟΚΜΑ:           52.50 
 
            Σ Κ Μ Η  Ε Ν Ο   M2  ΕΤΡΩ   :   52.50 
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ΑΡΘΡΟ 4  
 
            (22.45.ΟΚΚ)    ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. :  2275.ΟΚΚ        
 
            Αποξιλωςθ ξφλινων ι ςιδθρϊν κουφωμάτων 
 
                Αποξιλωςθ   ξφλινων   ι  ςιδθρϊν  κυρϊν  και  παρακφρων. 
            Περιλαμβάνεται  θ  αφαίρεςθ  των  φφλλων  και  πρεβαηιϊν,  θ 
            απελευκζρωςθ  του  τετραξφλου  ι  του πλαιςίου από τα ςιδθρά 
            ςτθρίγματα  (τηινζτια) με προςοχι για τθν επαναχρθςιμοποίθςι 
            του,  και  θ  μεταφορά  προσ  φόρτωςθ ι αποκικευςθ. Σιμι ανά 
            τετραγωνικό  μζτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματοσ τετραξφλου ι 
            πλαιςίου 
            (1 Μ2) 
 
            ΤΛΚΚΑ: 
 
            α) Αποξιλωςθ ξφλινων ι ςιδθρϊν κουφωμάτων 
               (022.45.ΟΚΚ)  Μ2    1.000  x        16.80  =        16.80 
 
                                               ΑΙΡΟΚΜΑ:           16.80 
 
            Σ Κ Μ Η  Ε Ν Ο   Μ2  ΕΤΡΩ   :   16.80 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5  
 
            (Ν65.18.04.99.ΟΚΚ)    ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. :  6528.ΟΚΚ        
 
            Κουφϊματα αλουμινίου ςτακερά ι ςυρόμενα ι ανοιγόμενα 
 
                Κουφϊματα  αλουμινίου,  ιδίου τφπου με τα υφιςτάμενα που 
            κα  αντικαταςτακοφν  (ςτακερά  ι ςυρόμενα ι ανοιγόμενα, περί 
            οριηόντιο   ι   κατακόρυφο  άξονα),  οποιαςδιποτε  αναλογίασ 
            διαςτάςεων  εξωτερικοφ  πλαιςίου  και ςχεδίου ςφμφωνου με τα 
            υφιςτάμενα.    Θτοι   προμικεια,   προςκόμιςθ   και   πλιρθσ 
            εγκατάςταςθ  κουφϊματοσ αλουμινίου, με κερμοδιακοπι 24mm, με 
            διπλό  κερμομονωτικό  υαλοπίνακα  με  ενδιάμεςο  κενό  16mm, 
            πλιρωςθ  με  Argon κατά 90%, εξωτερικό ενεργειακό υαλοπίνακα 
            πάχουσ  5mm  με εςωτερικι επίςτρωςθ χαμθλισ εκπομπισ (Low-e) 
            και   εςωτερικό  υαλοπίνακα  laminated  3+3mm  με  ενδιάμεςθ 
            μεμβράνθ  PVB.  Ο επιτυγχανόμενοσ πιςτοποιθμζνοσ ςυντελεςτισ 
κερμοπερατότθτασ  του  κουφϊματοσ (πλαίςιο και υαλοπίνακασ), 
            δεν   κα   υπερβαίνει   το   Uw≤2,30W/m2°K.   Ο  ςυντελεςτισ 
κερμοπερατότθτασ  των  υαλοπινάκων  κα είναι Ug≤1,3W/M2°Κ. Η 
            καταςκευι   και   τοποκζτθςθ   κα   γίνουν  ςφμφωνα  με  τισ 
            προδιαγραφζσ   τθσ   παροφςασ   και   τισ  αντίςτοιχεσ  ΕΣΕΠ 
            03-08-03-00  "Κουφϊματα  Αλουμινίου". Σα ςυςτιματα πρζπει να 
            είναι    πιςτοποιθμζνα    ςε    κζματα   αεροδιαπερατότθτασ, 
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υδατοςτεγανότθτασ  και  αντοχισ  ςτθν ανεμοπίεςθ από επίςθμα 
            εργαςτιρια και κα φζρουν ςιμα CE. Ο καταςκευαςτισ κα παρζχει 
            γραπτι   εγγφθςθ,  τουλάχιςτον  πενταετοφσ  διάρκειασ,  ςτθν 
            διάρκεια τθσ οποίασ κα είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ςε πλιρθ 
            αντικατάςταςθ   του   υαλοπίνακα,   ςε  περίπτωςθ  εμφάνιςθσ 
            υδρατμϊν.  Οι  διατομζσ αλουμινίου που κα χρθςιμοποιθκοφν κα 
            είναι  προχρωματιςμζνεσ  με θλεκτροςτατικι βαφι "ποφδρασ" με 
            πολυεςτερικά  χρϊματα  αποχρϊςεων  εκλογισ τθσ επιβλζψεωσ. Η 
            επιφανειακι  επεξεργαςία  των επιλζξιμων προϊόντων κα πρζπει 
            να   είναι   πιςτοποιθμζνθ   κατά   QUALICOAT.   τθν   τιμι 
            περιλαμβάνονται   επίςθσ  θ  προμικεια  και  τοποκζτθςθ  του 
            περιμετρικοφ   μθχανιςμοφ   αςφάλιςθσ  του  κουφϊματοσ,  του 
            μθχανιςμοφ   ανάκλθςθσ,   τθσ   μεμβράνθσ   ςτεγάνωςθσ,  τθσ 
            μεμβράνθσ φράγματοσ υδρατμϊν, τθσ γωνίασ αλουμινίου και όλων 
            των  υλικϊν  και  μικροχλικϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των πάςθσ 
            φφςεωσ παρεμβυςμάτων (απαγορεφεται θ χριςθ φοφςκασ, αφρϊδουσ 
            φοφςκασ   ι   ςιλικόνθσ),  των  μθχανιςμϊν  και  εξαρτθμάτων 
            ανοίγματοσ  των κουφωμάτων (πόμολα, κλπ), του ςκελετοφ κάςςασ 
            πλαιςίου  (ψευτόκαςςα),  ο οποίοσ κα είναι από ςτραντηαριςτι 
            γαλβανιςμζνθ  λαμαρίνα πάχουσ 2,0mm και διατομισ ορκογωνικισ 
            ι  Π,  των αρμοκάλυπτρων και κάκε απαιτοφμενθ εργαςία πλιρθσ 
            αποκατάςταςθσ  των  επιφανειϊν  (μερεμζτια) περιλαμβανομζνου 
            και  του χρωματιςμοφ των ςχετικϊν επιφανειϊν, θ ςφράγιςθ των 
            αρμϊν,  ωσ και κάκε άλλθ πικανι εργαςία που κα απαιτθκεί για 
            τθν πλιρθ και ζντεχνθ περάτωςθ των εργαςιϊν 
            (1 Μ2) 
 
            ΤΛΚΚΑ: 
 
            α) Κουφϊματα  αλουμινίου ςτακερά ι ςυρόμενα 
               ι ανοιγόμενα 
               (Ν065.18.04.99)  Μ2 
                                   1.000  x       200.00  =       200.00 
 
                                               ΑΙΡΟΚΜΑ:          200.00 
 
            Σ Κ Μ Η  Ε Ν Ο   Μ2  ΕΤΡΩ   :     200.00 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6  
 
            (Ν78.10.105.1.ΟΚΚ)    ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. :  7809.ΟΚΚ        
 
            Ολοκλθρωμζνο  Πιςτοποιθμζνο φςτθμα εξωτερικισ κερμομόνωςθσ, 
            με γραφιτοφχα διογκωμζνθ πολυςτερίνθ (EPS200) πάχουσ 5εκ και 
τελικι επιφάνεια από ακρυλικό ζγχρωμο επίχριςμα 
 
                Ολοκλθρωμζνο    ςφςτθμα   εξωτερικισ   κερμομόνωςθσ   με 
            διογκωμζνθ   πολυςτερίνθ   (EPS200)   και   οργανικά  ζτοιμα 
            επιχρίςματα, αποτελοφμενο από 
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                α.   Ιερμομονωτικζσ   πλάκεσ   γραφιτοφχασ   διογκωμζνθσ 
            πολυςτερίνθσ,  (με  ςυντελεςτι  κερμικισ  αγωγιμότθτασ  κατά 
            μζγιςτο λ=0,033 W/m°Κ), με ςιμανςθ CE για χριςθ ςε ςυςτιματα 
            εξωτερικισ  κερμομόνωςθσ  και  εγκεκριμζνεσ  ςφμφωνα  με τθν 
            ETΑG004  και  το  πρότυπο  ΕΝ13499,  πάχουσ  5cm  βάςει  τθσ 
            μελζτθσ,   εφαρμοςμζνεσ  ςε  επίπεδθ  και  κακαρι  επιφάνεια 
            απαλλαγμζνθ  από  ςκόνεσ,  βρωμιζσ  και  λίπθ  τοποκετθμζνεσ 
            ςταυρωτά   (όπωσ   θ  τουβλοδομι)  εφαρμοςμζνεσ  ςτα  δομικά 
            ςτοιχεία   με   κόλλα   υψθλισ   ςυγκολλθτικισ   ικανότθτασ, 
            κατάλλθλθσ   για   ανόργανα   υποςτρϊματα,  ςφμφωνα  με  τισ 
            προδιαγραφζσ  του  ςυςτιματοσ.  Η  τοποκζτθςθ των πλακϊν τθσ 
            πολυςτερίνθσ  γίνεται  ςταυρωτά  ςε  όλεσ  τισ επιφάνειεσ και 
            ειδικά  ςτισ  γωνίεσ  του κτιρίου ϊςτε να μθν δθμιουργοφνται 
            ενιαίοι κάκετοι αρμοί. Συχόν κενά ςτισ ενϊςεισ των πλακϊν κα 
            πλθροφνται     με     κερμομονωτικό    αφρό    περιοριςμζνθσ 
αναφλεξιμότθτασ  κλάςθ Β1 βάςει EN 13501. ε κάκε ςθμείο του 
            κτιρίου  όπου ςταματά θ κερμομόνωςθ (π.χ. ςτουσ λαμπάδεσ και 
            τα   πρζκια   των  κουφωμάτων,  ποδιζσ  παρακφρων  κλπ.)  κα 
            χρθςιμοποιείται  αυτοδιογκοφμενθ  ταινία  ςτεγάνωςθσ, για να 
            εξαςφαλιςτεί  θ  ςτεγάνωςθ του ςυςτιματοσ ςτα ςθμεία αυτά. Η 
            ταινία τοποκετείται επί του ςτακεροφ ςτοιχείου ςφμφωνα με τα 
            προβλεπόμενα  από  τθν  μελζτθ και πιζηεται επ' αυτοφ με τθν 
            κερμομονωτικι   πλάκα. Η   χριςθ  πιςτοποιθμζνων  με  CE  και 
            κατάλλθλων  για  το  υπόςτρωμα  βυςμάτων,  για  τθν μθχανικι 
            ςτερζωςθ  των  κερμομονωτικϊν  πλακϊν,  κα πρζπει να γίνεται 
            βάςει  των  υποδείξεων του πιςτοποιθτικοφ ETΑ και των λοιπϊν 
            προδιαγραφϊν   του  ςυςτιματοσ.  το  κάτω  μζροσ  κα  γίνει 
            τοποκζτθςθ  οδθγοφ  ζναρξθσ αλουμινίου ςτον τοίχο. Οι οδθγοί 
            βιδϊνονται  ςτο  υπόςτρωμα  με  κενό  μεταξφ  τουσ  3mm  ανά 
            τεμάχιο,  λόγω  ςυςτολοδιαςτολϊν  του υλικοφ (αλουμίνιο) και 
            επιπεδϊνονται με αλφάδι. 
 
                β.  Κνοπλιςμζνοστςιμεντοειδισ ζτοιμοσ προσ χριςθ ςοβάσ 
            ςε  μορφι πάςτασ, με πιςτοποίθςθ CE ςφμφωνα με το πρότυπο EN 
            13499,  υψθλισ ελαςτικότθτασ, με υψθλι αντοχι ςτισ μθχανικζσ 
            καταπονιςεισ  που  επιτρζπει τον εμποτιςμό υαλοπλζγματοσ για 
            τθν   πλιρθ   αντιρρθγματικι  προςταςία  του  ςυςτιματοσ  με 
            κατανάλωςθ  ~3,5  kg/m2,  ο  οποίοσ απλϊνεται ομοιόμορφα ςτο 
            ςφνολο  τθσ  επιφάνειασ  των κερμομονωτικϊν πλακϊν και εντόσ 
            του  οποίου,  όςο είναι ακόμα υγρόσ, εμβαπτίηεται υαλόπλεγμα 
            ανκεκτικό   ςτα  αλκάλια,  ςτακερϊν  διαςτάςεων,  με  μεγάλθ 
            ικανότθτα απορρόφθςθσ τάςεων (1700N/50mm), με επικάλυψθ 10εκ 
            ςτο   ςθμείο   ςυνάντθςθσ   των   λωρίδων   ςφμφωνα  με  τισ 
            προδιαγραφζσ  του  ςυςτιματοσ. Ια ακολουκιςει δεφτερθ ςτρϊςθ 
υαλοπλζγματοσ  και  τελικι  ςτρϊςθ ςοβά για τθν πλιρθ κάλυψθ 
            του υαλοπλζγματοσ. 
 
                γ.   Αφοφ   προθγθκεί   κατάλλθλο   ζγχρωμο  αςτάρι,  κα 
            επακολουκιςει τελικι επικάλυψθ με οργανικό ζτοιμο προσ χριςθ 
            ςοβά,  με  ενςωματωμζνθ  προςταςία ενάντια ςτα άλγθ και τουσ 
            μφκθτεσ,   χρωματιςμζνο   ςτθν   μάηα  του  ςφμφωνα  με  τισ 
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            απαιτιςεισ  τθσ μελζτθσ, με κατανάλωςθ ~2,3 kg/m2. Ο τελικόσ 
            ςοβάσ  πρζπει  να  είναι  ιδιαίτερα ελαςτικόσ, ανκεκτικόσ ςε 
            μθχανικζσ    καταπονιςεισ,    εξαιρετικά    ανκεκτικόσ    ςε 
            μικροοργανιςμοφσ,     υψθλισ    υδρατμοδιαπερατότθτασ    και 
            υδροφοβίασ. Σο ςφςτθμα ςαν προϊόν κα πρζπει να φζρει ςιμανςθ 
            CE  ςυςτιματοσ  βάςει  τθσ τεχνικισ ζγκριςθσ ETΑ από αρμόδιο 
            κοινοποιθμζνο    φορζα   πιςτοποίθςθσ.   Ο   επιτυγχανόμενοσ 
            ςυνολικόσ  ςυντελεςτισ  κερμοπερατότθτασ  κα  είναι  Ug≤0,45 
            W/m2°k (Ζϊνθ Β). 
 
                Περιλαμβάνεται θ τοποκζτθςθ γωνιοκράνων και θ διαμόρφωςθ 
ςκοτιϊν,  ακμϊν,  ειδικϊν  επιφανειϊν,  κακϊσ  και  θ δαπάνθ 
            ικριωμάτων.  τθν  τιμι  περιλαμβάνονται  όλα  τα  υλικά και 
μικροχλικάεπί τόπου του ζργου, ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ για 
            εργαςία  πλιρουσ  εφαρμογισ,  ςφμφωνα  με  τισ  οδθγίεσ  του 
            καταςκευαςτι και τισ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ. 
 
                Η  εξωτερικι  κερμομόνωςθ  κα  ακολουκεί το ανάγλυφο του 
            κτιρίου  και  κα  εκτελεςτεί ςφμφωνα με τισ Προδιαγραφζσ και 
            τουσ  κανόνεσ  τθσ  Σζχνθσ,  ϊςτε  να  διαςφαλιςτεί θ πλιρθσ 
            κερμομόνωςθ   τθσ   εξωτερικισ  παράπλευρθσ  επιφάνειασ  του 
            κτιρίου.  Η  μόνωςθ, ςε φψοσ μζχρι 1m από το δάπεδο κα είναι 
            ενιςχυμζνθ,  μεγαλφτερθσ  πυκνότθτασ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 
            τθσ επίβλεψθσ. 
 
                Σιμι ανά τετραγωνικό μζτρο επενδυμζνθσ επιφάνειασ 
            (1 Μ2) 
 
            ΤΛΚΚΑ: 
 
            α) Ολοκλθρωμζνο      ςφςτθμα     εξωτερικισ 
               κερμομόνωςθσ,  με  γραφιτοφχα διογκωμζνθ 
               πολυςτερίνθ   (EPS200)  πάχουσ  5εκ  και 
τελικι  επιφάνεια  από  ακρυλικό ζγχρωμο 
επίχριςμα 
               (Ν078.10.105.1)  Μ2 
                                   1.000  x        48.00  =        48.00 
 
                                               ΑΙΡΟΚΜΑ:           48.00 
 
            Σ Κ Μ Η  Ε Ν Ο   Μ2  ΕΤΡΩ   :   48.00 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7  
 
            (Ν79.12.170.2.ΟΚΚ)    ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. :  7912.ΟΚΚ        
 
Ιερμοχγρομόνωςθ δϊματοσ με κερμομονωτικζσ πλάκεσ εξθλαςμζνθσ 
            πολυςτερίνθσ   πάχουσ   7cm   και   τελικι   επιφάνεια   από 
τςιμεντόπλακεσκαταςκευαηόμενθ  όπωσ  πιο  κάτω  αναλυτικά 
            περιγράφεται: 
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                -  Πλιρθσ  κακαριςμόσ  τθσ επιφάνειασ πλάκασ του δϊματοσ 
            και  εξομάλυνςι τθσ (απόξεςθ προεξεχόντων ςκφρων, γζμιςμα με 
            τςιμεντοκονίαμα  μικροκοιλοτιτων,  κλπ)  και επάλειψθ με δφο 
            ςτρϊςεισ   ςε  ςταυροειδι  μορφι  με  ελαςτομερζσ  αςφαλτικό 
            γαλάκτωμα. 
 
                -  Ακολουκεί  διάςτρωςθ πλακϊν εξθλαςμζνθσ πολυςτερίνθσ, 
            πάχουσ  7  εκ.  (ι  πάχουσ ςφμφωνα με τθ μελζτθ), με μζγιςτο 
            ςυντελεςτι αγωγιμότθτασ λ=0,033W/m°K. 
 
                -  τθ  ςυνζχεια  γίνεται  διάςτρωςθ  ςτρϊματοσ  ρφςεων, 
            πάχουσ   ≥5cm,   από   κυψελωτόκονιόδεμαπερλιτομπετόν  ι 
αφρομπετόν   ςε   δφο   ςτρϊςεισ   και   καταςκευι   λουκιϊν 
            τςιμεντοκονίασ   περιμετρικά   και   κατά   μικοσ  όλων  των 
            κατακόρυφων ςτοιχείων του δϊματοσ 
 
                -   Ακολουκεί   διάςτρωςθ  διάτρθτου  αςφαλτωμζνου  χάρτθ 
            (PΑPIER   PERFORE)   επί  τθσ  αςφαλτόκολλασ  και  διάςτρωςθ 
            αςφαλτικισ μεμβράνθσ ςτεγανότθτασ ενδεικτικοφ τφπου ESHΑDIEN 
            SP   που   αποτελείται  από  ειδικό  ελαςτομερζσ  ενιςχυμζνο 
αςφαλτόπανο  των  6.00kg/m2,  πάχουσ  min  3mm  οπλιςμζνο με 
            ςταυρωτό πολυεςτερικό φφαςμα Η πιο πάνω μεμβράνθ γυρίηει ςτα 
            ςτθκαία  και  γενικά  ςτισ  κατακόρυφεσ επιφάνειεσ ανζρχεται 
            κατά  20  ζωσ 30 εκ. ςτερεοφμενθ μθχανικά με ανοξείδωτθ λάμα 
            (πάχουσ  1,5  mm),  βίδεσ και βφςματα. Η λάμα ςφραγίηεται με 
ελαςτομεριμαςτίχθπολυουρεκανικισ  βάςθσ.  Σο αςφαλτόπανο 
            ςτισ κατακόρυφεσ επιφάνειεσ κα είναι με ζγχρωμεσ ψθφίδεσ 
 
                -  Η  τελικι  επίςτρωςθ  γίνεται  με  τςιμεντόπλακεσ δια 
            τςιμεντοκονιάματοσ των 350 kg τςιμζντου. 
 
                Δθλαδι,   υλικά   ςτον   τόπο   του  ζργου  και  εργαςία 
            τελειωμζνθσ   καταςκευισ,   τοποκζτθςθσ  και  ςε  λειτουργία 
            ςφμφωνα  με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, τθν τεχνικι περιγραφι και 
            τισ  οδθγίεσ  τθσ  επίβλεψθσ. τθν τιμι περιλαμβάνεται και θ 
            αποξιλωςθ  τθσ υφιςταμζνθσ μόνωςθσ - επικάλυψθσ των δωμάτων, 
            κακϊσ  και  θ  απομάκρυνςθ των αποξθλωκζντων υλικϊν, ςε χϊρο 
            που  κα  υποδειχκεί  από  τθν υπθρεςία. Σιμι ανά τετραγωνικό 
            μζτρο 
            (1 Μ2) 
 
            ΤΛΚΚΑ: 
 
            α) Ιερμοχγρομόνωςθ   δϊματοσ,   με   τελικι 
               επιφάνεια από τςιμεντόπλακεσ 
               (Ν079.12.170.2)  Μ2 
                                   1.000  x        41.80  =        41.80 
 
                                               ΑΙΡΟΚΜΑ:           41.80 
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            Σ Κ Μ Η  Ε Ν Ο   Μ2  ΕΤΡΩ   :   41.80 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8  
 
            (Ν8558.21.2)    ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 37           
 
Αυτόνομθ   κλιματιςτικι  μονάδα  διαιροφμενου  τφπου  (SPLIT 
            UNIT),  τεχνολογίασ INVERTER, ενεργειακισ κλάςθσ τουλάχιςτον 
            A++, με ΕSEER>7, για εξοικονόμθςθ ενζργειασ, ψυκτικισ ιςχφοσ 
            12.000  BTU/H,  με  τθν  εξωτερικι και εςωτερικι μονάδα, τισ 
            ςωλθνϊςεισ  και  καλωδιϊςεισ  ςφνδεςθσ τθσ εξωτερικισ με τθν 
            εςωτερικι    μονάδα,    τισ   ςωλθνϊςεισ   αποχζτευςθσ   των 
            ςυμπυκνωμάτων, το χειριςτιριο, τισ μεταλλικζσ καταςκευζσ και 
            τα  υλικά  ςτιριξθσ  των  δφο μονάδων και όλα τα απαιτοφμενα 
            υλικά  και  μικροχλικά, ςφμφωνα με τθν Σεχνικι Περιγραφι και 
            Προδιαγραφζσ   τθσ   μελζτθσ,   πλιρθσ,   δθλαδι  προμικεια, 
προςκόμιςθ,  τοποκζτθςθ,  διάνοιξθ  των  απαραίτθτων οπϊν ςε 
            οποιοδιποτε   ςτοιχείο   του   κτιρίου,   ςφνδεςθ,  δοκιμζσ, 
            ρυκμίςεισ και παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία 
            (1 τεμ.) 
 
            ΤΛΚΚΑ: 
 
            α) Αυτόνομθ       κλιματιςτικι       μονάδα 
               διαιροφμενου    τφπου    (SPLIT   UNIT), 
               ψυκτικισ ιςχφοσ 12.000 BTU/H 
               (Ν758.21.2)  τεμ.   1.000  x       400.00  =       400.00 
 
            β) Μικροχλικά, 0.05 του (α) 
                                   0.050  x       400.00  =        20.00 
 
            ΕΡΓΑΚΑ   τοποκζτθςθσ,   εγκατάςταςθσ   και 
            μεταφορά ανοιγμζνα ςε εργαςία 
 
            α) Σεχνίτθσ  (003) Η   6.000  x        19.87  =       119.22 
            β) Βοθκόσ    (002) Η   6.000  x        16.84  =       101.04 
 
                                               ΑΙΡΟΚΜΑ:          640.26 
 
            Σ Κ Μ Η  Ε Ν Ο   τεμ.  ΕΤΡΩ   :     640.26 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9  
 
            (Ν8693.52.7.1)    ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 27           
 
            Πλιρθσ αναβάκμιςθ λεβθτοςταςίου με λζβθτα ςυμπφκνωςθσ ιςχφοσ 
            400κW (344 Μcal/h) 
 
                τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται: 
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                -  Λζβθτασ ςυμπφκνωςθσ με ανοξείδωτο εναλλάκτθ ανάκτθςθσ 
            τθσ  κερμότθτασ  των  καυςαερίων.  Η  απόδοςθ  του  κα είναι 
            τουλάχιςτον   96%   ςε  ςυμβατικι  λειτουργία  και  101%  ςε 
            λειτουργία  ςυμπφκνωςθσ  και  κα  ικανοποιεί  τισ απαιτιςεισ 
            οικολογικοφ  ςχεδιαςμοφ για κερμαντιρεσ χϊρου του Κανονιςμοφ 
            813/2013/ΕΕ  και  κα  διακζτει  ςιμανςθ  ςυμμόρφωςθσ  CE.  Ο 
            υφιςτάμενοσ  καυςτιρασ  φυςικοφ αερίου παραμζνει ο ίδιοσ και 
            τοποκετείται ςτον νζο λζβθτα. 
 
                - Διάταξθ αντιςτάκμιςθσ με πίνακα ελζγχου που κα φζρει ο 
            λζβθτασ  και  κα  περιλαμβάνει  θλεκτρονικά προγραμματιςμζνθ 
            ρφκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ προςαγωγισ του νεροφ του λζβθτα, με 
            ενεργοποίθςθ  τθσ  λειτουργίασ  του  καυςτιρα ςφμφωνα με τθν 
            εξωτερικι   κερμοκραςία   και  ςε  ςχζςθ  με  τθν  εςωτερικι 
            κερμοκραςία, ςυμπεριλαμβανομζνων των απαιτουμζνων αιςκθτιρων 
            (μετά των καλωδίων ςφνδεςθσ) 
 
                -  Δφο  κυκλοφορθτζσ  τεχνολογίασ  inverter, ενεργειακισ 
απόδοςθσ  κατά  τθν οδθγία ΕrP για κυκλοφορθτζσ, παροχισ 
            και   μανομετρικοφ   ςφμφωνα   με   τθ   μελζτθ,   για   τθν 
            ανεξαρτθτοποίθςθ    των    δφο    πτερφγων   του   κτιριακοφ 
            ςυγκροτιματοσ. 
 
                -  Κλειςτό  δοχείο  διαςτολισ  χωρθτικότθτασ  250lt,  με 
            βαλβίδα αςφαλείασ και αυτόματο πλιρωςθσ. 
 
                - Λοιπά υλικά και μικροχλικά όπωσ μανόμετρα, κερμόμετρα, 
            υδροςτάτεσ,  δείκτεσ ςτάκμθσ νεροφ, φίλτρο νεροφ και αερίου, 
            βάνεσ διακοπισ εκατζρωκεν όλων των οργάνων, ανόδιο. 
 
                -   Σροποποίθςθ,   αναδιάταξθ   ςωλινων   και  ςυλλεκτϊν 
            προςαγωγισ και επιςτροφισ, κακϊσ και όλων των ςωλθνϊςεων του 
            λεβθτοςταςίου  μζχρι  και τισ κεντρικζσ ςτιλεσ του κτιρίου ι 
            τθν ζξοδο από τον χϊρο του λεβθτοςταςίου. Όλεσ οι ςωλθνϊςεισ 
            και   τα   ειδικά   τεμάχια,  νοοφνται  πλιρωσ  μονωμζνα  με 
ελαςτομερζσ  υλικό,  ενδεικτικοφ  τφπου  armaflex. τθν τιμι 
            ςυμπεριλαμβάνεται   θ   αποξιλωςθ   και   αντικατάςταςθ  των 
            φκαρμζνων υλικϊν του λεβθτοςταςίου (ςωλινεσ, ςυλλζκτεσ, κλπ) 
 
                - Προςυγκροτθμζνθ μονάδα ανφψωςθσ των ςυμπυκνωμάτων, που 
            κα  περιλαμβάνει δοχείο ςυλλογισ και αντλία απομάκρυνςθσ των. 
            Νοείται   πλιρωσ   ςυνδεδεμζνθ  μζχρι  και  τθν  κοντινότερθ 
            αποχζτευςθ. 
 
                -  κιτ  αδρανοποίθςθσ  των  ςυμπυκνωμάτων  και  μαγνθτικό 
            φίλτρο 
 
                - Λοιπζσ ςωλθνϊςεισ ςφνδεςθσ με δίκτυα νεροφ. 
 
                -   Σον  καπναγωγό  ςυνδζςεωσ  μζχρι  τθ  καπνοδόχο  από 
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            πολυπροπυλζνιο  (PPH),  διαμζτρου  ίςθσ  προσ  τθν  διάμετρο 
            εξόδου καυςαερίων του λζβθτα. 
 
                -   Σθν   καπνοδόχο  από  πολυπροπυλζνιο  (ΡΡΗ),  ικανϊν 
            διαςτάςεων,  τοποκετθμζνθ  εντόσ τθσ υφιςτάμενθσ ανοξείδωτθσ 
            καπνοδόχου, φψουσ περίπου 15m 
 
                -  Σον πίνακα ελζγχου, τον θλεκτρικό πίνακα κινιςεωσ και 
            τθν   θλεκτρικι   εγκατάςταςθ  κινιςεωσ  του  λεβθτοςταςίου. 
            Περιλαμβάνεται  και  θ  εγκατάςταςθ  από τον κεντρικό πίνακα 
            μζχρι τον πίνακα του λζβθτα. 
 
                - Σα όργανα αςφαλείασ και αυτόματθσ λειτουργίασ αυτϊν. 
 
                και  κάκε  απαιτοφμενο  υλικό,  μικροχλικό  και  δαπάνθ, 
            ςφμφωνα  με  τθν  Σεχνικι  Περιγραφι  και  Προδιαγραφζσ τθσ 
            μελζτθσ. 
 
                τθν    τιμι   περιλαμβάνονται   και   οι   απαιτοφμενεσ 
            αποξθλϊςεισ,  θ  ςυγκζντρωςθ  των αποξθλωκζντων υλικϊν και θ 
            μεταφορά  και  απόκεςθ  τουσ  ςε  χϊρο  που  κα  υποδείξει θ 
            Τπθρεςία. 
 
                Όλα  τα  χρθςιμοποιοφμενα υλικά κα φζρουν ςιμανςθ CE και 
            οι  καταςκευαςτζσ τουσ κα είναι πιςτοποιθμζνοι κατά ISO9001. 
            Περιλαμβάνονται  όλεσ  οι εργαςίεσ τροποποίθςθσ, ςφνδεςθσ με 
            το  υφιςτάμενο  δίκτυο  Κεντρικισ  Ιζρμανςθσ  κακϊσ  και  οι 
            απαιτοφμενεσ δοκιμζσ. Δφναται ο ανάδοχοσ, για να επιτφχει τισ 
            απαιτοφμενεσ  αποδόςεισ,  να  εγκαταςτιςει  περιςςότερεσ τθσ 
            μίασ    μονάδεσ,   με   τουσ   απαιτοφμενουσ   αυτοματιςμοφσ 
            ταυτόχρονθσ    λειτουργίασ,   με   δικι   του   αποκλειςτικι 
            επιβάρυνςθ. 
            (1 Σεμ) 
 
            ΤΛΚΚΑ ΚΑΚ ΕΡΓΑΚΑ 
 
            α) Πλιρθσ   αναβάκμιςθ   λεβθτοςταςίου   με 
               λζβθτα  ςυμπφκνωςθσ  ικανότθτασ  400  kW 
               (344 Μcal/H) 
               (Ν514.42.7.1)  Σεμ  1.000  x    22,000.00  =    22,000.00 
 
                                               ΑΙΡΟΚΜΑ:       22,000.00 
 
            Σ Κ Μ Η  Ε Ν Ο   Σεμ  ΕΤΡΩ   :    22,000.00 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10  
 
            (Ν8694.51.1)    ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 27           
 
            Κακαιρζςεισ ςτο λεβθτοςτάςιο 
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                Εργαςίεσ  κακαιρζςεων  ςτο λεβθτοςτάςιο, δθλαδι εργαςίεσ 
            κακαίρεςθσ    όλων    των   υλικϊν   και   μικροχλικϊν   του 
            λεβθτοςταςίου,  όπωσ  ςωλθνϊςεισ,  μονϊςεισ,  βάνεσ,  όργανα 
            ελζγχου,  υλικά  θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων (καλϊδια, πίνακεσ, 
κλπ).  Δθλαδι  αποξιλωςθ  μετά  μεγάλθσ  προςοχισ  όλων  των 
            παραπάνω υλικϊν και μικροχλικϊν. Η όλθ εργαςία κα εκτελεςτεί 
            με   κάκε   επιμζλεια,   χωρίσ  να  προκλθκοφν  ηθμιζσ  ςτισ 
            εγκαταςτάςεισ  του  κτιρίου (οικοδομικζσ, κλπ) οι οποίεσ εάν 
            ςυμβοφν,  κα  αποκακίςτανται  αδαπάνωσ.  τθν  τιμι  μονάδασ 
            περιλαμβάνεται  και  θ  μεταφορά των προϊόντων αποξιλωςθσ ςε 
            οποιαδιποτε   οριηόντια   και   κατακόρυφθ  απόςταςθ  και  θ 
            ςυςςϊρευςθ ςε ςθμεία για φόρτωςθ πάνω ςε αυτοκίνθτο με ςκοπό 
            τθν απομάκρυνςθ. 
            (1 Σεμ) 
 
            ΤΛΚΚΑ ΚΑΚ ΕΡΓΑΚΑ 
 
            α) Κακαιρζςεισ ςτο λεβθτοςτάςιο 
               (Ν514.51.1)  Σεμ    1.000  x       314.83  =       314.83 
 
                                               ΑΙΡΟΚΜΑ:          314.83 
 
            Σ Κ Μ Η  Ε Ν Ο   Σεμ  ΕΤΡΩ   :     314.83 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11  
 
            (Ν8845.92.10)    ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 52           
 
            Για  τθν  προμικεια,  προςκόμιςθ,  εγκατάςταςθ  και  κζςθ ςε 
            λειτουργία   ενόσ   Φ/Β  ςυςτιματοσ  ιςχφοσ  15,36  kWp  που 
            περιλαμβάνει  όλεσ τισ απαιτοφμενεσ οικοδομικζσ εργαςίεσ και 
            τον Η/Μ εξοπλιςμό, όπωσ μονοκρυςταλλικάφωτοβολταϊκά πλαίςια 
            απόδοςθσ   >18%,  μεταλλικζσ  βάςεισ  ςτιριξθσ,  αντιςτροφζα 
            κατάλλθλθσ  ιςχφοσ,  θλεκτρικοφσ πίνακεσ και ςφνδεςθ τουσ με 
            τον   κεντρικό  πίνακα  του  κτιρίου,  καλωδιϊςεισ,  ςφςτθμα 
            γειϊςεων και αντικεραυνικισ προςταςίασ και τθν ςφνδεςθ με τα 
            κεντρικά ςυςτιματα γείωςθσ και αντικεραυνικισ προςταςίασ του 
            κτιρίου (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δαπάνθσ ελζγχου, μετριςεων, 
            επιδιορκϊςεων   και   παράδοςθσ   των   γειϊςεων   και   τθσ 
αντικεραυνικισ  προςταςίασ του κτιρίου ςε ςωςτι λειτουργία), 
κλπ, πλιρεσ, ςφμφωνα με τισ Προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι 
            προμικεια,  προςκόμιςθ,  εγκατάςταςθ, ςυνδζςεισ, δοκιμζσ και 
            παράδοςθ του ςυςτιματοσ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. Σο 
            Φ/Β  ςφςτθμα  κα  ςυνδεκεί  με  το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ για τον 
            ςυμψθφιςμό  τθσ  θλεκτρικισ  ενζργειασ  (netmetering). Δεν 
            περιλαμβάνεται  θ δαπάνθ ςφνδεςθσ, θ οποία κα επιβαρφνει τον 
            κφριο  του  ζργου,  αλλά περιλαμβάνεται θ απαιτοφμενθ πλιρθσ 
            τεκμθρίωςθ  προσ  τον  ΔΕΔΔΗΕ για τθν κζςθ ςε λειτουργία του 
            υςτιματοσ 
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            (1 Σεμ.) 
 
            ΤΛΚΚΑ ΚΑΚ ΕΡΓΑΚΑ 
 
            α) Πλιρεσ Φ/Β ςφςτθμα ιςχφοσ 15,36 kWp 
               (Ν861.92.10)  Σεμ.  1.000  x     9,000.00  =     9,000.00 
 
                                               ΑΙΡΟΚΜΑ:        9,000.00 
 
            Σ Κ Μ Η  Ε Ν Ο   Σεμ.  ΕΤΡΩ   :   9,000.00 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12  
 
            (Ν8973.12.2.1)    ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 59           
 
            Φωτιςτικό  ςϊμα οροφισ ι ψευδοροφισ, με λαμπτιρεσ LED ιςχφοσ 
            κατά μζγιςτο 33W 
 
                Φωτιςτικό  ςϊμα  LED  33W,  ςτεγαςμζνων  χϊρων,  οροφισ, 
            ψευδοροφισ  ι  αναρτθμζνο,  αποτελοφμενο από ενιςχυμζνθ βάςθ 
            από  ατςάλι  βαμμζνο θλεκτροςτατικά, τετράγωνο ι ορκογωνικό, 
            με  κάλυμμα  από  υψθλισ  απόδοςθσ  ακρυλικό  υλικό  (PMMΑ). 
            Σεχνικά χαρακτθριςτικά: 
 
                - Φωτεινι απόδοςθ τουλάχιςτον 110 Lm/W 
 
                - LED chip υψθλισ απόδοςθσ τελευταίασ γενιάσ. 
 
                - Κακαρό φωσ χωρίσ IR/UV ακτινοβολία με απόχρωςθ neutral 
            ι warm. 
 
                - Φωτεινι ροι τουλάχιςτον 4.700 lm. 
 
                -  Διάρκεια  ηωισ 50.000 ϊρεσ με απόδοςθ 80% τθσ αρχικισ 
            φωτεινισ   ροισ.   Ια   δίδεται  εγγφθςθ  καλισ  λειτουργίασ 
            τουλάχιςτον 5 ετϊν. 
 
                - υνδεςμολογία για λειτουργία ςε 230V-50/60Hz με dimmer 
            ι 1-10VDC driver. 
 
                -  Εκκινθτισ  θλεκτρονικόσ με ςυντελεςτι ιςχφοσ >0.9 και 
            δείκτθ ενεργειακισ απόδοςθσ τουλάχιςτον Α3. 
 
                - Ια φζρει ςιμανςθ CE και κα ςυμμορφϊνεται με τθν οδθγία 
RoΗs   και   ENEC   (κατ'  ελάχιςτον  το  ledchipset).  Ια 
            διατίκενται  φωτοτεχνικά  δεδομζνα  και  ο  καταςκευαςτισ κα 
            είναι πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO9001 και 14001. 
 
                Θτοι  φωτιςτικό  πλιρεσ με εργαςία πλιρουσ εγκατάςταςθσ. 
            Περιλαμβάνεται  και  το πικανόν απαιτοφμενο καλϊδιο ςφνδεςθσ 
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            του φωτιςτικοφ ςτθ νζα κζςθ 
            (1 τεμ.) 
 
            ΤΛΚΚΑ: 
 
            α) Φωτιςτικό  ςϊμα  οροφισ ι ψευδοροφισ, με 
               λαμπτιρεσ led ιςχφοσ 33W 
               (Ν871.12.2.1)  τεμ. 
                                   1.000  x        41.13  =        41.13 
 
            β) Μικροχλικά, 0.02 του (α) 
                                   0.020  x        41.13  =         0.82 
 
            ΕΡΓΑΚΑ: 
 
            α) Σεχνίτθσ  (003) Η  0.6000  x        19.87  =        11.92 
            β) Βοθκόσ    (002) Η  0.6000  x        16.84  =        10.10 
 
                                               ΑΙΡΟΚΜΑ:           63.97 
 
            Σ Κ Μ Η  Ε Ν Ο   τεμ.  ΕΤΡΩ   :   63.97 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13  
 
            (Ν8975.181.1)    ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 59           
 
            Αποξιλωςθ  υπάρχοντοσ φωτιςτικοφ ςϊματοσ, δθλαδι διακοπι τθσ 
            θλεκτρικισ παροχισ, αποςφνδεςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ από τα 
            τροφοδοτικά  καλϊδια  και  αποξιλωςθ  του φωτιςτικοφ και των 
            λαμπτιρων.  Η  όλθ  εργαςία κα εκτελεςτεί με κάκε επιμζλεια, 
            χωρίσ  να  προκλθκοφν  ηθμιζσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του κτιρίου 
            (οικοδομικζσ,  κλπ) οι οποίεσ εάν ςυμβοφν, κα αποκακίςτανται 
            αδαπάνωσ.  τθν  τιμι  μονάδασ περιλαμβάνεται και θ μεταφορά 
            των   προϊόντων  αποξιλωςθσ  ςε  οποιαδιποτε  οριηόντια  και 
            κατακόρυφθ  απόςταςθ  και θ ςυςςϊρευςθ ςε ςθμεία για φόρτωςθ 
            πάνω ςε αυτοκίνθτο με ςκοπό τθν απομάκρυνςθ. 
            (1 τεμ.) 
 
            ΕΡΓΑΚΑ: 
 
            α) Σεχνίτθσ  (003) Η  0.2000  x        19.87  =         3.97 
            β) Βοθκόσ    (002) Η  0.2000  x        16.84  =         3.37 
 
                                               ΑΙΡΟΚΜΑ:            7.34 
 
            Σ Κ Μ Η  Ε Ν Ο   τεμ.  ΕΤΡΩ   :    7.34 
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        ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                                                                               Θεωρήθηκε

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ                                                   Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ     
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε                                                 ΤΕΧ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
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ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 
 
Άξζξν 1.  Αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο 
 
Αληηθείκελν  ηεο  παξνχζαο  εξγνιαβίαο  είλαη  ε  εθηέιεζε  ηνπ  έξγνπ: «ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΣΙΡΙΟΤ 1

ΟΤ
 ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΜΔΣΑΜΟΡΦΩΗ» 

 

(1) Η εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε Μειέηε.  

 
(2) Σα είδε θαη νη πνζφηεηεο φισλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ πεξηέρνληαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ 

Μειέηεο. Η ζπλνιηθή δαπάλε πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 604.551,22 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΓΔ θαη ΟΔ (18%), ησλ  απξφβιεπησλ (15%), ηνπ ηέινπο 

αλαθχθισζεο θαη ηνπ Φ.Π.Α. 24%. 

 
Άξζξν 2. Αξρηθή ζπκβαηηθή ρξεκαηηθή αμία - πκβαηηθέο ηηκέο ηεο εξγνιαβίαο 
 
2.1. Η αξρηθή ζπκβαηηθή ρξεκαηηθή αμία ηεο εξγνιαβίαο είλαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ (.Π.), πξνζαπμεκέλν θαηά ην πνζφ ησλ απξφβιεπησλ 

δαπαλψλ επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνζθνξάο.  

 
2.2. πκβαηηθέο ηηκέο ηεο εξγνιαβίαο είλαη νη ηηκέο κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ ηεο Μειέηεο, κεησκέλεο 

θαηά ην αληίζηνηρν πνζνζηφ έθπησζεο πνπ πξνζέθεξε ν Αλάδνρνο ζηελ πξνζθνξά πνζνζηψλ 

έθπησζεο θαη απμεκέλεο θαηά ην εξγνιαβηθφ πνζνζηφ, γηα γεληθά έμνδα θαη γηα φθεινο ηνπ αλαδφρνπ.  

 
Άξζξν 3. εηξά ηζρύνο Σεπρώλ θαη ζηνηρείσλ ηεο Μειέηεο – Φάθεινη ζρεδίσλ 
 
3.1 Σα Σεχρε θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο Μειέηεο θαη ηεο Γεκνπξάηεζεο αιιεινζπκπιεξψλνληαη, 

είλαη δε θαηά ζεηξά ηζρχνο ηνπο (ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ φξσλ πνπ πεξηέρνπλ) ηα 

παξαθάησ: (φπσο αλαθέξνληαη θαη ζην άξζξν 5.2 ηεο Γηαθήξπμεο).  

 
1. Σν πκθσλεηηθφ.  

2. Η Γηαθήξπμε.  

3. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά.  

4. Σν Σηκνιφγην  Μειέηεο.  

5. Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.).  

6. Η Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

7. Η Σερληθή Πεξηγξαθή 

8. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Οηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ θαη Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ 

9. Η Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

10. Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο.  

11. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο, πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν απφ ηελ Τπεξεζία θαη νη 

εγθεθξηκέλεο ηερληθέο κειέηεο πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, αλ πξνβιέπεηαη ε 

πεξίπησζε απηή απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ε πξνθχςεη θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί 

ηξνπνπνίεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ.  

12. Σν Υξνλνδηάγξακκα / Πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, φπσο απηφ ηειηθά ζα εγθξηζεί απφ 

ηελ Τπεξεζία.  

 

3.2 Δπίζεο ζπκβαηηθή ηζρχ έρνπλ, επφκελεο ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν, επεηδή είλαη δεκνζηεπκέλα θείκελα :  

 
(1) Σα εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιφγηα βάζεη ηνπ  άξζξνπ  17 παξ.  4 ηνπ λ.  3669/08 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

 
(2) Ο Διιεληθφο Καλνληζκφο γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή έξγσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ( 

Δ.Κ.Ω.. 2000 ) ( ΑΠΟΦ. Γ17α / 116 / 4 / ΦΝ 429 / 18.10 / 6.11.2000 ) ( ΦΔΚ 1329Β )  
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(3) Ο λένο Καλνληζκφο Σερλνινγίαο Υαιχβσλ νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο 2008 ( ΚΣΥ 2008 ) ( 

ΑΠΟΦ. Γ14 / 92330 ηεο 1 / 17-7-2008 ( ΦΔΚ 1416 Β ).  

 
(4) Ο Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο – έθδνζε 2000 ( ΑΠΟΦ. Γ17α / 141 / 3 / ΦΝ 275 ηεο 

15/20.12.1999 – ΦΔΚ 2184Β ) θαη ζηνλ νπνίν θαλνληζκφ έγηλαλ δηνξζψζεηο ιαζψλ ζχκθσλα κε ην 

ΦΔΚ 423Β / 12.4.2001  

 
(5) Οη Δπξσθψδηθεο.  

 
(6) Οη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ)  

 
(7) Οη Πξνδηαγξαθέο  ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O.  

 
(8) Οη Σερληθέο Οδεγίεο ηνπ Σ.Δ.Δ. (Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.) 

 
ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ζην πεξηερφκελν ελφο θαη ηνπ απηνχ απφ ηα παξαπάλσ ζπκβαηηθά 
ζηνηρεία, ε ηειηθή επηινγή αλήθεη ζηελ Τπεξεζία θαη ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
ζπκκνξθσζεί ρσξίο αληηξξήζεηο ζε απηήλ θαη ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη νπνηαδήπνηε απαίηεζε 
γηα απνδεκίσζε απφ απηήλ ηελ αηηία. 
 
Άξζξν 4.       Μειέηε ησλ ζπλζεθώλ θαη όξσλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 
 
4.1. Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζηελ δεκνπξαζία απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη ν Αλάδνρνο: 

 

 Έρεη επηζθεθζεί θαη ειέγμεη ηελ ηνπνζεζία, ηελ δηακφξθσζε θαη ηελ θχζε ηνπ εδάθνπο ηνπ 

γεπέδνπ ηνπ έξγνπ θαη έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ, εηδηθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ 

θαηαζθεπήο ηνπο, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηηο πεγέο πξνκήζεηαο ησλ πιηθψλ, ηε κεηαθνξά ηνπο 

ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, ηελ απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ, ηε ζπγθέληξσζε, απφζεζε θαη 

απνκάθξπλζε ησλ αρξήζησλ πιηθψλ, ηελ εμαζθάιηζε ηνπ απαξαίηεηνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ, ησλ απαξαίηεησλ κεραλεκάησλ, ησλ απαηηνχκελσλ ηθξησκάησλ, ηηο 

κεηαθνξηθέο δπλαηφηεηεο θαη ηελ πξνζπέιαζε ζην ρψξν ηνπ έξγνπ.  

 

 Αλαιακβάλεη  λα  εθηειέζεη  φιεο  ηηο  ππνρξεψζεηο  ηνπ  πνπ  απνξξένπλ  απφ   ηηο  

παξαπάλσ  εηδηθέο ζπλζήθεο θαη φξνπο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη φηη δελ απαιιάζζεηαη απφ 

ηελ επζχλε πνπ έρεη γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, 

αλ παξέιεηςε λα ελεκεξσζεί κε θάζε δπλαηή ιεπηνκέξεηα ή λα δεηήζεη θάζε πιεξνθνξία πνπ 

έρεη ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ γεληθά. 

 
 

Άξζξν 5. Τπνγξαθή ύκβαζεο   
 
5.1 Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ππνγξάθεηαη ζρεηηθή ζχκβαζε απφ ηνλ Γήκαξρν, θαη ηνλ 

εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηεο Αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ εηαηξείαο. Η ζχκβαζε ζπλάπηεηαη κε βάζε ηελ 

εγθξηηηθή απφθαζε θαη ηα ηεχρε θαη ζρέδηα κε ηα νπνία δηελεξγήζεθε ε δεκνπξαζία. Σν έγγξαθν ηεο 

ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ θαη φρη ζπζηαηηθφ ραξαθηήξα.  

 
5.2 Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαιείηαη ν Αλάδνρνο λα πξνζέιζεη ζηα Γξαθεία ηνπ Γήκνπ 

Μεηακόξθσζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 135 ηνπ Ν. 4412/2016 κέζα ζε πξνζεζκία 

πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξφζθιεζεο. Η πξφζθιεζε γίλεηαη καδί κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο. Μέζα ζηελ ίδηα 

πξνζεζκία ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ηηο απαηηνχκελεο εγγπεηηθέο θαιήο 

εθηειέζεσο. 

 
 

 
5.3 Αλ ν Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή δελ πξνζθνκίζεη ηηο 
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απαηηνχκελεο εγγπήζεηο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θεξχζζεηαη έθπησηνο. ηελ πεξίπησζε 

απηή δελ απαηηείηαη θνηλνπνίεζε εηδηθήο πξφζθιεζεο θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηελ δεκνπξαζία, σο εηδηθή πνηλή. ( άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/2016 ).  

 
5.4 Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ εγγξάθνπ ζπκθσλεηηθνχ ν Αλάδνρνο δειψλεη ηελ έδξα ηνπ θαη ηελ 

αθξηβή δηεχζπλζή ηνπ. Μέρξη ηελ πιήξε εθθαζάξηζε ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο θάζε κεηαβνιή ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ δειψλεηαη ππνρξεσηηθά θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. 

Γηαθνξεηηθά θάζε θνηλνπνίεζε πνπ γίλεηαη ζηελ παιαηφηεξε δηεχζπλζε πνπ έρεη δειψζεη ν Αλάδνρνο, 

επηθέξεη φια ηα λφκηκα απνηειέζκαηά ηεο. Ο Αλάδνρνο, θαηά ηνλ ίδην παξαπάλσ ρξφλν, δειψλεη 

εγγξάθσο αληίθιεην, θάηνηθν ηεο έδξαο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Ο αληίθιεηνο πξέπεη λα είλαη 

απνδεθηφο απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Η δήισζε ηνπ αλαδφρνπ ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε θαη ηνπ 

νξηδνκέλνπ σο αληηθιήηνπ φηη απνδέρεηαη ηνλ γελφκελν δηνξηζκφ ηνπ. Κάζε θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ 

αληίθιεην ζεσξείηαη φηη γίλεηαη πξνο ηνλ αλάδνρν. Αληηθαηάζηαζε ηνπ αληηθιήηνπ είλαη δπλαηή κε 

αλάινγε εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο. Η αληηθαηάζηαζε ηζρχεη κφλν κεηά ηελ απνδνρή ηνπ 

λένπ αληηθιήηνπ απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Η δηεπζχλνπζα ππεξεζία έρεη πάληνηε ην δηθαίσκα λα 

δεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ αληηθιήηνπ, αλ απηφο αξλεζεί ηελ παξαιαβή εγγξάθσλ ή απνπζηάδεη 

ζπζηεκαηηθά απφ ηελ έδξα ηνπ ή γεληθά θξηζεί αθαηάιιεινο. ηελ πεξίπησζε απηή ν Αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα νξίζεη ρσξίο θακηά θαζπζηέξεζε λέν αληίθιεην.  

 
5.5 Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, χζηεξα απφ δηαγσληζκφ, 

επαλππνινγίδνληαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έθπησζε, νη πξνβιεπφκελεο δαπάλεο γηα ηα απξφβιεπηα , 

ηελ αλαζεψξεζε θαη ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.).     

 
Άξζξν 6. Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο 
 
6.1 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 

ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο θαη θάζε απαίηεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαηά ηνπ αλαδφρνπ, πνπ 

πξνθχπηεη έλεθα ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο, , φπσο 

πξνβιέπνληαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζπκπιεξψλεηαη κε θξαηήζεηο 

ζηηο εθάζηνηε εθδηδφκελεο εληνιέο πιεξσκήο.  

 
6.2 Γεληθά, γηα ηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο, αξρηθή θαη ζπκπιεξσκαηηθή, γηα ηελ ζπκπιήξσζε 

ηνπο κε ηηο θξαηήζεηο πνπ γίλνληαη ζηηο πιεξσκέο ηνπ αλαδφρνπ, ηηο κεηψζεηο απηψλ, ηελ επηζηξνθή 

ηνπο θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξέρνληαη απηέο, έρνπλ ηζρχ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 

ηνπ Ν.4412/2016.  

 
6.3 Αλ ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αλαιεθζεί απφ θνηλνπξαμία, έρνπλ ηζρχ θαη νη εηδηθέο ξπζκίζεηο ηνπ 

άξζξνπ 138 ηνπ Ν.4412/2016, πνπ αθνξνχλ ζηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο, ζηελ επζχλε ησλ 

θνηλνπξαθηνχλησλ απέλαληη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, ζην δηνξηζκφ εθπξνζψπνπ θαη αλαπιεξσηνχ 

απηνχ, ηεο θνηλνπξαμίαο, σο θαη ζηνλ ηξφπν αληηθαηάζηαζεο απηψλ, ζηνλ ηξφπν ζπλέρηζεο ησλ 

εξγαζηψλ αλ ππάξμεη πηψρεπζε ή ζάλαηνο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο θ.ι.π.  

 

Άξζξν 7. Πξνζεζκίεο 

7.1. Απαηηήζεηο ηήξεζεο πξνζεζκηώλ 

7.1.1 ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζρεηηθά κε ηηο πξνζεζκίεο ηζρχεη ε παξάγξαθνο 4  

7.1.2 Δπηζεκαίλεηαη ε απζηεξφηεηα ηνπ πλεχκαηνο ηνπ Νφκνπ 4412/16 ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ 
πξνζεζκηψλ (ζπλνιηθήο θαη ηκεκαηηθψλ) κε ηηο επαπεηινχκελεο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε κε ηήξεζήο 
ηνπο.  

 

7.1.3 ιεο νη πξνζεζκίεο ινγίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκέξα ηεο ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο. 
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7.1.4 Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα θαζνξίζεη ην  «Πξφγξακκα Καηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ», έηζη ψζηε ην 
έξγν λα νινθιεξσζεί έγθαηξα θαη κέζα ζηνπο νηθνλνκηθνχο θαη πνηνηηθνχο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί 
απφ ηε χκβαζε θαη ηα ινηπά πκβαηηθά Σεχρε . 

7.2 πλνιηθή πξνζεζκία  
Γηα ηελ πεξάησζε φινπ ηνπ έξγνπ θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ νξίδεηαη ζπλνιηθή 
πξνζεζκία δηαθόζηεο εβδνκήληα (270) εκεξνινγηαθέο κέξεο απφ ηελ εκέξα πνπ ζα ππνγξαθεί ε 
χκβαζε.  

7.3 Σκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 

7.3.1 Έλλνηεο 

Δθηφο απφ ηελ ζπλνιηθή πξνζεζκία, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξήζεη ηηο: 

(α) ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΔ ΣΜΗΜΑΣΙΚΔ ΠΡΟΘΔΜΙΔ (κε ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 4α ηνπ 
Ν.4412/2016, γηα παξάδνζε ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ, πνπ ε έγθαηξε απνπεξάησζή ηνπο έρεη ηδηαίηεξε 
ζεκαζία γηα ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

(β) ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΣΜΗΜΑΣΙΚΔ ΠΡΟΘΔΜΙΔ (κε ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 4β ηνπ άξζξνπ 
36 ηνπ ΠΓ 609/85,φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 48 ηνπ Ν.4412/2016, πνπ θαζνξίδνληαη 
σο ζηαζκνί ελδηάκεζνπ ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ. 

7.3.2    Αλάπηπμε Σκεκαηηθώλ Πξνζεζκηώλ (απνθιεηζηηθώλ θαη ελδεηθηηθώλ) 

7.3.2.1  ρη αξγφηεξα απφ δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν, παξαδίδνληαη : 

(1) Βεβαίσζε /δήισζε παξαιαβήο απφ ηελ Τπεξεζία φισλ ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε 
ην έξγν θαη αληίζηνηρνο πίλαθαο. 

(2) Βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα γηα ηνλ Δθπξφζσπν ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνλ αληηθαηαζηάηε ηνπ  φπσο 
θαη γηα ην επηηειηθφ πξνζσπηθφ πνπ πξνηείλεηαη, θαη νπσζδήπνηε ζε πεξίπησζε Αλαδφρνπ 
Κνηλνπξαμίαο ζα δειψλεηαη θαη ε Δηαηξία πξνέιεπζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζηειέρνπο. 

(3) Σν Υξνλνδηάγξακκα Καηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ (1ε έθδνζε) (απνθιεηζηηθή ηκεκαηηθή 
πξνζεζκία). 

(4) Τπνβνιή πξνο έγθξηζε ησλ θπξίσλ πιηθψλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ηνπ έξγνπ  

 
7.3.2.2 ρη αξγφηεξα απφ είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ 
ηνλ Αλάδνρν νινθιεξψλνληαη, ππνβάιινληαη ή/θαη παξαδίδνληαη : 

(1) Οξηζηηθά Αζθαιηζηήξηα πκβφιαηα (αλ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ππεβιήζε κφλνλ ην 
COVER NOTE ή αλ θαηά ηνλ έιεγρν πξνέθπςαλ παξαηεξήζεηο) ζχκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο 
Τπεξεζίαο. 

(2) Σν Οξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ (ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Π.Γ. 
609/85, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 145 ηνπ Ν.4412/2016), ε θαηαλνκή 
αξκνδηνηήησλ θαη ε πεξηγξαθή ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

(3) Δπηζεκαίλεηαη όηη αλ κε επζύλε ηνπ Αλαδόρνπ, δελ έρνπλ μεθηλήζεη εληφο ηξηάληα (30) 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο νη εξγαζίεο, πξνβιέπεηαη ε ππνρξεσηηθή 
δηαδηθαζία έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ ηεο παξαγξάθνπ 2

α
 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3263/04, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 160 ηνπ Ν.4412/2016. 
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(4) ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) 

7.3.2.3 ρη αξγφηεξα απφ ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
απφ ηνλ Αλάδνρν νινθιεξψλεηαη, ππνβάιιεηαη ή/θαη παξαδίδεηαη ην ελεκεξσκέλν Υξνλνδηάγξακκα 
ηνπ έξγνπ (1

ε
 ελεκέξσζε)  

7.3.2.4 ρη αξγφηεξα απφ εθαηόλ πελήληα (150) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν νινθιεξψλεηαη, ππνβάιιεηαη ή/θαη παξαδίδεηαη ην ελεκεξσκέλν 
Υξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ (2

ε
 ελεκέξσζε) 

7.3.3 Απνθιεηζηηθέο Πξνζεζκίεο 

Δηδηθά γηα ηελ ππνβνιή, παξάδνζε ή νινθιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ή εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη πην 
θάησ, νη αληίζηνηρεο πξνζεζκίεο ζεσξνχληαη θαη σο Απνθιεηζηηθέο, ππφ ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 
4α ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ ΠΓ 609/85, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 147 ηνπ Ν.4412/2016. 
Οη ππφινηπεο αλαθνξέο ζεσξνχληαη ζαλ ελδεηθηηθέο ππφ ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 4β ηνπ άξζξνπ 
36 ηνπ ΠΓ 609/85, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 147 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΩΝ ΠΡΟΘΔΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΣΟΙΥΩΝ ΠΑΡΑΓΟΣΔΩΝ 

Απνθιεηζηηθή 
Πξνζεζκία 

Υξνληθό 
Όξην 

Α/Α Παξαδνηένπ 
αλά 

Απνθιεηζηηθή 
Πξνζεζκία 

Τπνβνιή / Παξάδνζε / Οινθιήξσζε 

1
ε
 15 εκέξεο 1 

Πξψηε (1
ε
) έθδνζε ηνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο 

Καηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ  

2
ε
 30 εκέξεο 1 Σν Οξγαλφγξακκα 

3
ε
 90 εκέξεο 1 

Πξψηε (1
ε
) ελεκέξσζε ηνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο 

Καηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ 

4
ε
 150 εκέξεο 1 

Γεχηεξε (2
ε
) ελεκέξσζε ηνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο 

Καηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ 

5
ε
 270 εκέξεο 1 

ρη αξγφηεξα απφ δηαθόζηεο εβδνκήληα εκέξεο απφ 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο νινθιεξψλνληαη φιεο νη 
εξγαζίεο θαηαζθεπήο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο 

7.3.3 Γεληθέο παξαηεξήζεηο επί ησλ πξνζεζκηώλ 

7.3.1 ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζρεηηθά κε ηηο πξνζεζκίεο έρεη εθαξκνγή ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 5 
ηνπ Ν. 1418/84, φπσο αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 147 ηνπ Ν. 4412/2016. 
Η ζπλνιηθή θαη νη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο πεξάησζεο κπνξνχλ λα παξαηείλνληαη κφλν ζηηο 
πεξηπηψζεηο θαη φπσο νξίδνπλ νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. ε πεξίπησζε έγθξηζεο παξάηαζεο ησλ 
πξνζεζκηψλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία, ν Αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη θακηά πξφζζεηε απνδεκίσζε ιφγσ ηεο 
παξάηαζεο απηήο, κε κφλε θαη απνθιεηζηηθή εμαίξεζε ηε λφκηκε αλαζεψξεζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

7.3.2 χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο : 

(1) Μέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνβάιιεη ην Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηε 
ζχκβαζε. Η Τπεξεζία εγθξίλεη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο ην ρξνλνδηάγξακκα κε ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο 
ή ηξνπνπνηήζεηο. Η έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα 
θαζπζηεξήζεη πέξαλ ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
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(2) Η κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ζπλεπάγεηαη ηελ 
επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θαη παξεπφκελσλ ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ, απνηειεί ιφγν έθπησζεο ηνπ 
Αλαδφρνπ 

(3) Παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ γίλεηαη κφλνλ χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο πξντζηακέλεο ηνπ έξγνπ 
αξρήο, αλ νη θαζπζηεξήζεηο δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. ε θάζε πεξίπησζε ν 
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλερίζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ γηα επηπιένλ ρξνληθφ δηάζηεκα 
ίζν πξνο ην έλα ηξίην ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ θαη πάλησο φρη κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) 
κελψλ (νξηαθή πξνζεζκία). 

(4) Η ζπλνιηθή πξνζεζκία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ αξρηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία θαη ηηο ηπρφλ 
παξαηάζεηο πνπ εγθξίζεθαλ χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ κέζα ζηελ αξρηθή ζπκβαηηθή 
πξνζεζκία θαη δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηά ηνπ. 

(5) Με ηηο πξνζεζκίεο, ζπλνιηθή θαη ηκεκαηηθέο, ζπλδπάδεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ 
πνπ απνηειεί ζπκβαηηθφ ζηνηρείν. ε πεξίπησζε κεηαβνιψλ ησλ πξνζεζκηψλ ή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ 
έξγνπ αλαπξνζαξκφδεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα. ε θάζε πεξίπησζε κπνξεί ν θχξηνο ηνπ έξγνπ ή ν 
θνξέαο θαηαζθεπήο γηα ηελ θάιπςε ή πεξηνξηζκφ ησλ θαζπζηεξήζεσλ ηνπ έξγνπ, ζηελ πεξίπησζε 
πνπ επζχλεηαη γη' απηέο ν Αλάδνρνο, λα δψζεη εληνιή ζηνλ Αλάδνρν λα επηηαρχλεη ηηο εξγαζίεο 
εθηειψληαο ηηο απαξαίηεηεο πξφζζεηεο εξγαζίεο θαη παίξλνληαο ηα απαξαίηεηα πξφζζεηα κέηξα, 
ρσξίο θακία πξφζζεηε απνδεκίσζε. 
 
7.3.3 Δπίζεο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπ, λα έρεη ζπλεθηηκήζεη 
ηνπο ρξφλνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο δηαηππψζεηο εθηεισληζκνχ πιηθψλ, εθνδίσλ θαη κεραλεκάησλ, 
πνπ ηπρφλ ζα εηζάγεη απφ ην εμσηεξηθφ. 
 
7.3.4 ρεηηθά κε ηελ επηξξνή ησλ πξνζεζκηψλ ζηελ αλαζεψξεζε ηζρχεη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε ε 
παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 1418/84, φπσο αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 153 ηνπ 
Ν. 4412/2016. 
 
Άξζξν 8. Τπέξβαζε πξνζεζκηώλ - Πνηληθέο ξήηξεο 
 
8.1 Γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα ππέξβαζεο, κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ηεο ζπλνιηθήο 

πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ φινπ έξγνπ, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 148 ηνπ 

Ν.4412/2016.  

 
8.2 Η πνηληθή ξήηξα πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο 

πξνζεζκίαο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ θαη 

επηβάιιεηαη γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε 

αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. Γηα ηηο επφκελεο εκέξεο κέρξη αθφκα δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο 

αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, ε πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκέξα νξίδεηαη ζε είθνζη ηνηο εθαηφ(20%) ηεο 

κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ. Ωο κέζε εκεξήζηα αμία λνείηαη ην πειίθν ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεκαηηθνχ 

πνζνχ ηεο χκβαζεο, καδί κε ην πνζφ ησλ ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ρσξίο ηελ 

αλαζεψξεζε θαη ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), πξνο ηελ εγθεθξηκέλε πξνζεζκία ηνπ έξγνπ. 

Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ ππέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο δελ επηηξέπεηαη 

λα ππεξβνχλ ζπλνιηθά πνζνζηφ έμη ηνηο εθαηφ (6%) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο 

Φ.Π.Α. (άξζξν 148 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016). 

 
8.3  Γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα ππέξβαζεο, κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, θάζε ηκεκαηηθήο 
πξνζεζκίαο, ελδεηθηηθήο θαη απνθιεηζηηθήο, ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζεο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 
0,00010 Υ  , γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ πξψησλ 15 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ θαη 0,00020 Υ  ., γηα 
ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ επνκέλσλ 15 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, φπνπ  ε ζπλνιηθή θαηά ηελ ζχκβαζε 
δαπάλε ηνπ φινπ έξγνπ, ρσξίο αλαζεψξεζε θαη ΦΠΑ. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πνηληθήο ξήηξαο γηα 
ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ζε πνζνζηφ ην ηξία ηνηο εθαηφ (3%) 
ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. 
 
8.4 Οη πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο 

θαη παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ ακέζσο επφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ. Με ίδηα απφθαζε αλαθαινχληαη 

ππνρξεσηηθά νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο , αλ ην έξγν πεξαησζεί κέζα 

ζηελ ζπλνιηθή πξνζεζκία θαη ηηο εγθεθξηκέλεο γεληθέο παξαηάζεηο ηεο , ελψ ε πνηληθή ξήηξα γηα ηελ 
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ζπλνιηθή πξνζεζκία θαη ηηο απνθιεηζηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο είλαη αλέθθιεηε. (άξζξν 148 παξ.1 

ηνπ  Ν. 4412/2016).  

 

Άξζξν 9. Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ - Μεραληθόο Δμνπιηζκόο 
 
9.1 Μέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ (άξζξν 145, παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016 απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο χκβαζεο) ν Αλάδνρνο κε βάζε ηελ νιηθή θαη ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, ζπληάζζεη 

θαη ππνβάιιεη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ην Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.  

 
9.2 Η δηεπζχλνπζα ππεξεζία εγθξίλεη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο ην ρξνλνδηάγξακκα θαη κπνξεί 

λα ηξνπνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ζρεηηθά κε ηε ζεηξά θαη ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ 

έξγσλ, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ρξνληθήο θιηκάθσζεο ησλ πηζηψζεσλ, κέζα ζηα φξηα ησλ 

ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ. Σν εγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα απνηειεί ζπκβαηηθφ ζηνηρείν ηνπ έξγνπ. 

Αλαπξνζαξκνγέο ηνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο εγθξίλνληαη φηαλ κεηαβιεζνχλ νη πξνζεζκίεο, ην 

αληηθείκελν ή νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ. Η έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ απφ κέξνπο ηνπ 

αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη πέξα ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. Η κε ηήξεζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ζπλεπάγεηαη ηελ 

επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θαη παξεπφκελσλ ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ θαη απνηειεί ιφγν έθπησζεο ηνπ 

αλαδφρνπ.  

 
9.3 Σν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

Σν ρξνλνδηάγξακκα ζπληάζζεηαη κε ηε κνξθή ηεηξαγσληθνχ πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πην πάλσ 

ρξνληθή αλάιπζε ησλ πνζνηήησλ αλά εξγαζία ή νκάδα εξγαζηψλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ γξακκηθφ 

δηάγξακκα θαη ζρεηηθή έθζεζε. O Αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη επίζεο κέζα ζε 

ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη Οξγαλφγξακκα 

ηνπ εξγνηαμίνπ, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα πιήξε ζηνηρεία ζηειερψλ, εμνπιηζκνχ 

θαη κεραλεκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε εξγνηαμηαθή αλάπηπμε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  

 
9.4 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλε ηνπ λα παξαθνινπζεί αλειιηπψο ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη λα ην αλαπξνζαξκφδεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ παξέθιηλε απφ απηφ, νχησο 

ψζηε λα ηεξεζεί ηειηθά πηζηά ε ζπλνιηθή πξνζεζκία απνπεξάησζεο ηνπ φινπ έξγνπ.  

 
9.5 Η ηήξεζε ηνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ είλαη απφ ηηο πην βαζηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, ζα παξαθνινπζείηαη απζηεξά απφ ηελ επίβιεςε θαη ζε πεξίπησζε 

θαζπζηέξεζεο ν Αλάδνρνο κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο, χζηεξα απφ εηδηθή πξφζθιεζε ηεο 

Γηεπζχλνπζαο ην έξγν Τπεξεζίαο.  

 
Άξζξν 10.    Πξνζσπηθό αλαδόρνπ 
 
10.1. Σν έξγν δηεπζχλεηαη εθ κέξνπο ηεο αλαδφρνπ επηρείξεζεο απφ πιεξεμνχζην αληηπξφζσπν 

ηεο, απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία πνπ πξέπεη λα είλαη Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο (Αξρηηέθησλ, 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο, Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ή Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο) ή θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ 

Αλάδνρν ζε πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο.  

 
10.2  Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο, εθηφο απφ ηνλ Γηπισκαηνχρν Μεραληθφ 
ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη θαη' αλέιεγθηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο θαη άιινπο Μεραληθνχο, θαζψο θαη ηνπο 
αλαγθαίνπο ππνκεραληθνχο, εξγνδεγνχο θαη ινηπνχο ηερληθνχο θαη δηνηθεηηθνχο - νηθνλνκηθνχο 
ππαιιήινπο. 
 
10.3 ινη νη παξαπάλσ πξέπεη λα είλαη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. Η Γηεπζχλνπζα ην έξγν 

Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηελ απνκάθξπλζε απφ ην εξγνηάμην νπνηνπδήπνηε 

απαζρνινπκέλνπ ζε απηφ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηνλ ζεσξήζεη αθαηάιιειν γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.  

 
10.4 Ο  Αλάδνρνο  γηα  ην  πξνζσπηθφ  ηνπ  ππνρξενχηαη  λα  πξνζθνκίζεη  ζηελ  Γηεπζχλνπζα  

Τπεξεζία  ηελ βεβαίσζε  ηνπ  νηθείνπ  αζθαιηζηηθνχ  θνξέα,  ζηελ  νπνία  ζα  αλαγξάθεηαη  θαη  ν  

ρξφλνο  αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 139 ηνπ Ν.4412/2016. 
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Άξζξν 11: Φόξνη, Γαζκνί,  θξαηήζεηο, εξγνιαβηθά πνζνζηά θ.ι.π.- Πιεξσκή Αλαδόρνπ 
 
11.1 Σν εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα ππφθεηηαη ζε πξνείζπξαμε ηνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο.  

 
11.2 Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ γηα ηα θάζε είδνπο κεηαθνξηθά ηνπ κέζα 

πνπ ζα θπθινθνξνχλ ζην νδηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο. Δπίζεο δελ απαιιάζζεηαη ν Αλάδνρνο απφ ηνλ 

εηδηθφ θφξν ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 3092/54 γηα ηα εηζαγφκελα απφ ην εμσηεξηθφ θάζε είδνπο πιηθά, 

εθφδηα θ.ι.π. θαζψο θαη απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο θφξνπο θ.ι.π., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ 

ηζρχνπλ, φπσο απηέο ηνπ Ν. 4486/66 ΦΔΚ 131 ηεχρνο Α θαη 4535/66 ΦΔΚ 16 ηεχρνο Α, πεξί 

ηξνπνπνηήζεσο θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ.  

 
Δπίζεο ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηνπο δαζκνχο θαη θάζε άιιν θφξν, ηέινο ή δηθαίσκα ππέξ 
ηνπ Γεκνζίνπ, γηα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ φπσο απηέο ησλ Ν. 
2366/53 (ΦΔΚ 83Α/10-4-53), 1081/71 (ΦΔΚ 273Α/27-12-71) θαη 893/79.  
 
11.3 Δπίζεο ην έξγν επηβαξχλεηαη κε θξάηεζε 1,2% επί παληφο ινγαξηαζκνχ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 7 παξ. 1 πεξίπησζε Β ηνπ Α.Ν.2326/40 , φπσο ηζρχεη ζήκεξα, θαζψο θαη κε θξάηεζε 0,5% 

ππέξ ΔΜΠ (ζχκθσλα κε ην άξζξν κφλνλ παξ.1 πεξ. α ηνπ Ν.  546/1943).  

 
11.4 Καηά ηελ είζπξαμε ησλ αλσηέξσ θξαηήζεσλ (11.3 θαη 11.4) επηβάιιεηαη ραξηφζεκν 2% θαη 

ΟΓΑ επί ραξηνζήκνπ 20% (άξζξν 10 παξ. 1 Ν.  187/1943).  

 
11.5 ηελ παξνχζα εξγνιαβία ηζρχεη εξγνιαβηθφ πνζνζηφ 18% επί ηεο αμίαο ηνπ ηηκήκαηνο ηνπ 

έξγνπ πνπ εθηειείηαη θαη απνηηκάηαη κε ηηκέο κνλάδαο.  

 
11.6 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο βαξχλεη ηελ Τπεξεζία. 

 
Άξζξν 12. Δπηκέηξεζε εξγαζηώλ. 
 
Γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Σηκνιφγην Μειέηεο ηνπ έξγνπ θαη ηα 
εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιφγηα βάζεη ηνπ άξζξνπ 17 παξ. 4 ηνπ Ν. 3669/08.  
 
Αλ γηα θάπνηα εξγαζία δελ νξίδεηαη ζηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηξφπνο επηκέηξεζεο, ζα επηκεηξείηαη θαη 
ζα πιεξψλεηαη κε βάζε ηηο πξαγκαηηθά θαη κφλνλ εθηειεζζείζεο κνλάδεο θαη ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 5.γ ηνπ άξζξνπ 150 ηνπ Ν.3669/2008.  
 
Θα εθαξκφδεηαη γεληθά ην άξζξν 151 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
Άξζξν 13.    Βιάβεο ζηα έξγα. Αλαγλώξηζε απνδεκηώζεσλ 
 
13.1 Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε 

βιάβε επέξρεηαη ζην έξγν, γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή απψιεηα πιηθψλ θαη γεληθά γηα νπνηαδήπνηε 

δεκηά ηνπ πνπ νθείιεηαη ζε ακέιεηα, απξνλνεζία ή αλεπηηεδεηφηεηα απηνχ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή ζε 

κε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο 

ππαηηηφηεηαο ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή αλσηέξαο βίαο ζχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 

157 ηνπ Ν. 4412/2016. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηηο βιάβεο πνπ ηνλ 

βαξχλνπλ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. 

 
13.2 Μέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ν Αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ γηα βιάβεο απφ 

νπνηαδήπνηε αηηία εθηφο αλ απηέο νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Αλ ην 

έξγν παξαδνζεί γηα ρξήζε πξηλ απφ ηελ παξαιαβή νη βιάβεο απφ ηε ρξήζε, εθφζνλ δελ νθείινληαη 

ζε θαθή πνηφηεηα ηνπ έξγνπ, βαξχλνπλ ηνλ θχξην απηνχ.  

 
13.3 Καη’ εμαίξεζε γηα βιάβεο ηνπ έξγνπ ή ησλ κφληκσλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν 

ηνπ έξγνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ αλσηέξα βία, αλαγλσξίδεηαη ζηνλ αλάδνρν δηθαίσκα απνδεκίσζεο 

αλάινγεο κε ηε δεκία, ην πνζφ ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη κε ζπλεθηίκεζε ηνπ είδνπο θαη ηεο έθηαζεο ησλ 

βιαβψλ θαη ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Γηα ηελ αλαγλψξηζε 

20PROC007598826 2020-11-05



Έξγν : Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε Κηηξίνπ 1
νπ

 Γεληθνχ Λπθείνπ Μεηακφξθσζεο 

 

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ                                                                                                                                          10 
 

απνδεκίσζεο πξέπεη λα αθνινπζεζεί επαθξηβψο ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 157 παξ. 

4 , 5 θαη 6 ηνπ Ν.4412/2016. Γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ ή δεκηψλ ν Αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο ζα ηνπ δνζεί εληνιή θαη ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν.4412/2016. Η εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ απφ αλσηέξα βία κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα  

 
13.4 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηνξζψζεη κέζα ζε νξηδφκελε απφ ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο 

εχινγε πξνζεζκία ηα ειαηηψκαηα ηνπ έξγνπ, πνπ ζα δηαπηζησζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο 

θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. Αλ ε πξνζεζκία απηή πεξάζεη άπξαθηε, ν θνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ κπνξεί λα εθηειέζεη ηε δηφξζσζε ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, κε ηελ 

επηθχιαμε πάληνηε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. Αλ ην ειάηησκα δελ είλαη 

νπζηψδεο θαη ε δηφξζσζή ηνπ απαηηεί δπζαλάινγεο δαπάλεο γίλεηαη ζρεηηθή κείσζε ηνπ εξγνιαβηθνχ 

αληαιιάγκαηνο. Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα 

νπνηαδήπνηε βιάβε επέξρεηαη ζηα έξγα, γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή απψιεηα πιηθψλ θαη γεληθά γηα 

νπνηαδήπνηε δεκία πνπ νθείιεηαη ζε ακέιεηα, απξνλνεζία ή αλεπηηεδεηφηεηα απηνχ ή ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ή ζε κε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, εθηφο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο ππαηηηφηεηαο ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή αλσηέξαο βίαο. Ο Αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηηο βιάβεο πνπ ηνλ βαξχλνπλ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο.  

 
13.5 Γεληθά γηα ηηο βιάβεο ζηα έξγα θαη ηελ αλαγλψξηζε απνδεκηψζεσλ έρνπλ εθαξκνγή φιεο νη 

πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν.4412/2016.  

 
Άξζξν 14.    Πηζηνπνηήζεηο - εληνιέο πιεξσκώλ – επηκεηξήζεηο – ηειηθόο ινγαξηαζκόο 
 
14.1 Οη πηζηνπνηήζεηο, νη εληνιέο πιεξσκψλ θαη νη επηκεηξήζεηο ησλ εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζα 

γίλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν.4412/2016 ηνπο φξνπο ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο θαη 

ηεο παξνχζαο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. Οη πηζηνπνηήζεηο κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, 

ππνγξάθνληαη απφ απηφλ θαη ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία, ζηα απαηηνχκελα αληίηππα, αλά κεληαία 

ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

 
14.2 ηνπο ινγαξηαζκνχο πεξηιακβάλνληαη επίζεο ε αλαζεψξεζε ηηκψλ, απνδεκηψζεηο θάζε 

είδνπο πνπ έρνπλ εγθξηζεί, αληίηηκν απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ κέζσ ηεο εξγνιαβίαο 

θαη θάζε άιιε εγθεθξηκέλε δαπάλε πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν. Απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο 

αθαηξνχληαη φιεο νη εθθαζαξηζκέλεο απαηηήζεηο ηνπ εξγνδφηε θαη ηδίσο πνηληθέο ξήηξεο, πεξηθνπέο 

ηηκψλ ησλ άξζξσλ 159 θαη 170 ηνπ Ν.4412/2016, ζπκπιεξσκαηηθή θξάηεζε εγγχεζεο (άξζξν 6.2 ηεο 

παξνχζαο ΔΤ) , αλ γη’ απηή δελ έρνπλ θαηαηεζεί εγγπεηηθέο επηζηνιέο, νπφηε γίλεηαη ζρεηηθή κλεία, 

απφζβεζε πξνθαηαβνιψλ, παξαθξάηεζε αμίαο ηπρφλ ρνξεγνχκελσλ πιηθψλ, πιεξσκέο πνπ έγηλαλ 

ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη γεληθά θάζε απαίηεζε ηνπ εξγνδφηε πνπ δελ έρεη 

ηθαλνπνηεζεί κε άιινλ ηξφπν. 

 
14.3 Οη ινγαξηαζκνί ζπληάζζνληαη πάληνηε αλαθεθαιαησηηθνί θαη γηα ηελ πιεξσκή ζπλνδεχνληαη 

κφλν απφ αλαθεθαιαησηηθφ ζπλνπηηθφ πίλαθα ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ απφ ηελ αξρή ηνπ 

έξγνπ, ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία ησλ ηπρφλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ , ην ζπλνπηηθφ πίλαθα ηεο 

αλαζεψξεζεο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

 
14.4 Πξηλ απφ ηελ είζπξαμε ησλ πηζηνπνηήζεσλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα 

παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  

- ηηκνιφγην ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Οηθνλνκηθή Δθνξία,  

- βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο,  

- βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο,  

- γξακκάηην είζπξαμεο ηεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πξνθαηαβνιήο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ πηζηνπνίεζε.  

 
14.5 Ο ηειηθφο ινγαξηαζκφο εθδίδεηαη βάζεη ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ 

θαη ηεο ζρεηηθήο εγθξηηηθήο απφθαζεο απηνχ. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία απνηεινχλ ηα κφλα 
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δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε ηνπ εμνθιεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, αληίηππα δε ή αληίγξαθα απηψλ 

επηζπλάπηνληαη ζ’ απηφλ. Πξηλ απφ ηε ζεψξεζε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ θαζψο θαη φισλ ησλ 

ελδηάκεζσλ ινγαξηαζκψλ, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα θέξεη βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ ππνθαηαζηήκαηνο 

ηνπ ΙΚΑ θαη ινηπψλ Σακείσλ φηη εμνθιήζεθαλ φιεο νη ζρεηηθέο κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο .  

 
14.6 Γεληθά γηα φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο , πξνψζεζεο θαη πιεξσκήο ηνπ εξγνιαβηθνχ 

αληαιιάγκαηνο έρνπλ ηζρχ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν.4412/2016.  

 
Άξζξν 15.        Αξηηόηεηα ησλ θαηαζθεπώλ - κειέηε ηνπ έξγνπ - ηξνπνπνηήζεηο κειέηεο 
 
15.1 Ο θαζνξηζκφο απφ ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θαη ησλ 

εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ηξφπνο εθηέιεζεο 

θαηαζθεπψλ, επί κέξνπο δηαζηάζεηο θ.ι.π.) δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζε λα 

πάξεη θάζε κέηξν γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε θαη εκθάληζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ θαηαζθεπψλ πνπ 

ζπλζέηνπλ θάζε επηθάλεηα ή ρψξν ή ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ.  

 

15.2 Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ φξσλ δηεπθξηλίδεηαη φηη, έζησ θαη εάλ δελ νξίδεηαη θάηη απφ 

ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ή απφ άιια ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο ή ηέινο απφ ηηο νδεγίεο ή δηαηαγέο ηεο 

Τπεξεζίαο, θάζε απιφ ή ζχλζεην ηκήκα ηνπ έξγνπ  πξέπεη λα είλαη άξηην, ηφζν σο πξνο ηελ 

θαηαζθεπή, ηελ αληνρή θαη θαιή εκθάληζε ηνπ, φζν θαη σο πξνο ηελ άκεζε ζχλδεζε ηνπ κε ηα 

ππφινηπα (εζσηεξηθά ή γεηηνληθά) ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. 

 
15.3  Κάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ ηπρφλ δελ ζα ζπκπιεξψλεηαη άκεζα, ζα πξέπεη λα 
θαηαζθεπάδεηαη κε ηελ δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί ζηαηηθά απηφλνκα. 
 
15.4 ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θάπνηα παξάιεηςε ή ειάηησκα ηεο θαηαζθεπήο, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη ζηελ ζπκπιήξσζε ή επαλφξζσζε, ζην ρξφλν πνπ ζα νξίζεη ε Τπεξεζία, αιιηψο ε 

Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη απηφ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, άλεπ εηέξνπ θαη κε ηελ 

ηηκή πνπ ζα δεηήζεη ν λένο θαηαζθεπαζηήο.  

 
15.5 Ο Αλάδνρνο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε 

ζπζρεηηζκφ θαη αξηζκεηηθφ έιεγρν ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζηνηρείσλ θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο λα 

δεηήζεη έγθαηξα θαη έγγξαθα απφ ηνλ εξγνδφηε ηελ ζρεηηθή δηφξζσζε, ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα λα 

ηξνπνπνηεί ηα ζηνηρεία απηά, ρσξίο ηελ έγγξαθε εληνιή ηνπ εξγνδφηε, γηαηί ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε 

αλαιακβάλεη ξεηά λα εθαξκφζεη πηζηά ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη ηα θαζνξηδφκελα ζηα 

ηεχρε ηεο κειέηεο απηήο.  

 
 

Άξζξν 16. Πνηόηεηα θαη πξνέιεπζε πιηθώλ θαη έηνηκσλ ή εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντόλησλ-
ειαηηώκαηα-παξάιεηςε ζπληήξεζεο 
 
16.1. ια ηα πιηθά θιπ. πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο αγνξάο, 

ρσξίο βιάβεο ή ειαηηψκαηα. Σα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη θαηά πξνηίκεζε απφ ηελ εγρψξηα βηνκεραλία 

θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, κε εμαίξεζε εθείλα πνπ δελ παξάγνληαη ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη 

εθείλα γηα ηα νπνία ζηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία νξίδεηαη φηη ε πξνέιεπζε ηνπο ζα είλαη απφ ηελ αιινδαπή. 

 
16.2 Δπίζεο φια ηα πιηθά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζα είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηα 

ζπκβαηηθά δεδνκέλα, ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο ησλ Τπνπξγείσλ Γεκνζίσλ 

Έξγσλ, Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο θαζψο επίζεο θαη κε ηα ζπκβαηηθά δεδνκέλα ηεο εξγνιαβίαο , 

αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απφιπηεο έγθξηζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο επίβιεςεο, ζρεηηθά κε ηελ 

πξνέιεπζε, ηηο δηαζηάζεηο, ηελ αληνρή, ηελ πνηφηεηα, ηελ εκθάληζε θ.ι.π. 

 

 
16.3. ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο παξαδψζεη ζηνλ εξγνιάβν πιηθά απαηηνχκελα γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ν εξγνιάβνο δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο επί ηεο 
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αμίαο ηνπο, νχηε απνδεκίσζε γηα δαπάλεο απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ πιηθψλ απηψλ.  

 
16.4. Ο εξγνιάβνο δελ θέξεη θακηά επζχλε γηα ηελ θαθή πνηφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ 

πνπ παξαδίδνληαη ζ' απηφλ απφ ηνλ εξγνδφηε, εθφζνλ έγθαηξα ην αλαθέξεη εγγξάθσο.  

 

16.5. Σα παξαπάλσ πιηθά παξαδίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ εξγνιάβν κε πξσηφθνιιν, κεηά 

δε ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηνλ εξγνιάβν, απηφο θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα βιάβε, δεκηά ή 

απψιεηα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί ζηα πιηθά απηά.  

 
16.6. ε φηη αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα ή κε ησλ πιηθψλ, ηα ειαηηψκαηα θαη ηελ παξάιεηςε 

ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159  ηνπ Ν.4412/2016.  

 
16.7 Η παξαιαβή θαη ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή 

ηνπ έξγνπ ή ελζσκαηψλνληαη ζε απηφ, γίλεηαη απφ δχν (2) ή πεξηζζφηεξνπο ηερληθνχο ππαιιήινπο, 

πνπ νξίδνληαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Ο νξηζκφο ηεο επηηξνπήο αλαθνηλψλεηαη ζηελ 

πξντζηακέλε αξρή, ε νπνία κπνξεί λα νξίζεη θαη άιινλ ππάιιειν λα ζπκκεηέρεη ζην έξγν ηεο 

επηηξνπήο. Η πξντζηακέλε αξρή κπνξεί ζε θάζε πεξίπησζε λα νξίζεη άιιε επηηξνπή γηα ηνλ 

επαλέιεγρν ηεο παξαιαβήο πιηθψλ θαη λα δηαηάζζεη ηε δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ. ε 

πεξίπησζε πνπ δελ επαξθεί ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο λα ιεθζεί απφθαζε 

ιφγσ δηαθσλίαο ησλ ππαιιήισλ πνπ νξίδνληαη ζε άξηην αξηζκφ, ν αλσηέξσ έιεγρνο θαη παξαιαβή 

πιηθψλ γίλεηαη θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν κε απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο.  

 
16.8 Αλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ε επίβιεςε ζεσξεί φηη ηα πξνο ρξεζηκνπνίεζε πιηθά δελ 

πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ ή γεληθά είλαη αθαηάιιεια, δηαηάζζεηαη απφ ηε 

δηεπζχλνπζα ππεξεζία ε κε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ. Αλ ν Αλάδνρνο δηαθσλεί, ηα πιηθά δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη αλ δελ θξηζεί ε θαηαιιειφηεηά ηνπο απφ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν πνπ γίλεηαη απφ ηα 

εξγαζηήξηα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ή Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ή άιια θξαηηθά εξγαζηήξηα. Η δαπάλε γηα ηηο 

εξγαζηεξηαθέο έξεπλεο πξνθαηαβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνλ βαξχλεη ηειηθά, αλ απνδεηρζεί ε 

αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ε δαπάλε βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη 

απνδίδεηαη ζηνλ αλάδνρν απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ.  

 
16.9 Αλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή νπνηαδήπνηε 

εξγαζία παξνπζηάζεη ειαηηψκαηα πνπ δελ απνθαζίζηαληαη απφ ηνλ αλάδνρν, θνηλνπνηείηαη ζε απηφλ 

εηδηθή δηαηαγή ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Η εηδηθή δηαηαγή πξνζδηνξίδεη ηα ειαηηψκαηα θαη ηάζζεη 

εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. ηελ απνθαηάζηαζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη ε 

θαζαίξεζε ησλ ειαηησκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη ε αλαθαηαζθεπή ηνπο, αλ απηφ επηβάιιεηαη. Αλ ην 

ειάηησκα δελ είλαη νπζηψδεο θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπ απαηηεί δπζαλάινγεο δαπάλεο κε ηελ εηδηθή 

δηαηαγή θαζνξίδεηαη πνζνζηφ κείσζεο ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο.  

 
16.10 Η έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο εηδηθήο δηαηαγήο πνπ πξνβιέπεη ε 

πξνεγνχκελε παξάγξαθνο αζθείηαη ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζή ηεο. Με ηελ εκπξφζεζκε έλζηαζε αλαζηέιιεηαη ε ππνρξέσζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 

κέρξηο φηνπ εθδνζεί απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο ζηελ έλζηαζε. Σν αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα 

ηεο έλζηαζεο δελ επέξρεηαη ή αίξεηαη, αλ ν πξντζηάκελνο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο ραξαθηεξίζεη 

κε δηαηαγή ηνπ ην ειάηησκα σο επηθίλδπλν. ηελ πεξίπησζε απηή νη εξγαζίεο γηα ηελ άξζε ηνπ 

ειαηηψκαηνο ή νη εξγαζίεο πνπ νξίδνληαη ζηε δηαηαγή γηα ηελ απνηξνπή ησλ θηλδχλσλ εθηεινχληαη 

ακέζσο απφ ηνλ αλάδνρν. Η πξντζηακέλε αξρή απνθαίλεηαη νξηζηηθά επί ηεο ελζηάζεσο θαη γηα λα 

εθδψζεη ηελ απφθαζή ηεο κπνξεί λα δηαηάμεη ηε δηελέξγεηα απηνςίαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο έξεπλαο, 

αλ ην θξίλεη απαξαίηεην. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηελ απφθαζε απηή. 

 
16.11. Γεληθά έρνπλ εθαξκνγή φιεο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν.4412/2016, θαζψο θαη ηνπ 

άξζξνπ 170 ηνπ Ν.4412/2016, πνπ πξνβιέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο ειαηησκάησλ ζηα 

έξγα.  
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Άξζξν 17. Πνηόηεηα θαη ηξόπνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ 
 
17.1  ιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο απφ εηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθφ, θαηά ηξφπν άκεκπην απφ ηερληθή άπνςε θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.4412/2016, ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο εληνιέο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο επίβιεςεο ηνπ 
έξγνπ. 
 
17.2 Σν Πξφγξακκα Πνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ ( Π.Π.Δ.), πνπ ζα ππνβάιεη ν Αλάδνρνο κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπ θαη ην νπνίν ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ απνθάζεσλ 

ΓΔΔΠ/νηθ.502/13.10.2000 (ΦΔΚ 1265 Β΄), ΓΙΠΑΓ/νηθ. 611/24.7.2001 (ΦΔΚ 1013 Β΄), 

ΓΙΠΑΓ/νηθ.501/1.7.2003 (ΦΔΚ 928 Β΄) ηνπ Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 

Έξγσλ θαη ησλ απνθάζεσλ: α) ΓΔΔΠΠ/νηθ.4/ 19.1.2001 (ΦΔΚ 94 Β΄), β) ΓΔΔΠΠ/νηθ.110/12.5.2003 

(ΦΔΚ 624 Β΄) ηνπ Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, θαζψο θαη γ) ε 

Γ14/43309/5.3.2001 (ΦΔΚ 332 Β΄) ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ , 

ζα απνηειεί ην εζσηεξηθφ θαλνληζηηθφ έγγξαθν ηνπ έξγνπ θαη ζα παξέρεη φια ηα εξγαιεία 

παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ, ζπγθέληξσζεο ησλ ζηνηρείσλ, ηεθκεξίσζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ 

εθηειεζηεί θαη αξρεηνζέηεζήο ηνπο.  

 
17.3 Σν Π.Π.Δ. ζα ελζσκαηψλεη θαη ζα θσδηθνπνηεί φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, 

ζα πεξηγξάθεη ηηο θάζεηο αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ θαη ηηο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο, ζε πιήξε 

ελαξκφληζε κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη ζα θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο 

ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο ζπγθέληξσζεο θαη αξρεηνζέηεζεο ησλ ζηνηρείσλ 

θαηά ηελ θαηαζθεπή.  

 
Άξζξν 18. Υξόλνο εγγύεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ 
 
18.1 Μεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία 

θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ θηηξίνπ γηα ηνπο επφκελνπο δεθαπέληε (15) κήλεο απφ ηε εκεξνκελία ηεο 

βεβαησκέλεο πεξάησζήο ηνπ , ζχκθσλα κε ην άξζξν 171 ηνπ Ν.4412/2016.  

 
18.2 Αλ ν Αλάδνρνο παξαιείπεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ έξγσλ θαηά ην ρξφλν 

εγγχεζεο, νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο κπνξεί λα εθηειεζζνχλ απφ ηελ ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππφρξενπ αλαδφρνπ. Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ην ζρεηηθφ άξζξν 171 ηνπ 

Ν.4412/2016.  

 
Άξζξν 19. Ηκεξνιόγην έξγνπ - Λνηπέο ππνρξεώζεηο – Αθαλείο εξγαζίεο 
 
19.1 Καηά  ηελ  εθηέιεζε  ησλ  εξγαζηψλ  ζα  ηεξεζεί  Ηκεξνιφγην  Έξγνπ,  ζχκθσλα  κε  ην  

άξζξν  146 ηνπ Ν.4412/2016. Η ηήξεζε Ηκεξνινγίνπ είλαη βαζηθφο ζπκβαηηθφο φξνο.  

 
19.2 Ο εξγνιάβνο έρεη ηελ ππνρξέσζε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ λα ζπληάζζεη θαη λα 

ππνβάιεη γηα έιεγρν, ιεπηνκεξή δηαγξάκκαηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε θάηνςε θαη ζρεκαηηθή ηνκή, 

φπσο εθηεινχληαη, επί ησλ νπνίσλ ζα ζεκεηψλνληαη νη δηαζηάζεηο ή ην βάζνο ησλ εθάζηνηε 

εθηεινπκέλσλ ηκεκάησλ, είηε είλαη εκθαλή είηε αθαλή.  

19.3 Γηα ηηο αθαλείο εξγαζίεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν, ζα θαηαξηίδνληαη θαηά ην ρξφλν 

εθηέιεζεο ηνπο θαη πνηέ εθ ησλ πζηέξσλ πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ, άξζξν 151 ηνπ 

Ν.4412/2016, φπνπ ζα βεβαηψλεηαη φηη απηέο εθηειέζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηε 

κειέηε, αιιηψο ζα ζεσξνχληαη άθπξεο θαη νη εξγαζίεο φηη δελ εθηειέζηεθαλ θαη ζπλεπψο δελ δχλαληαη 

λα πηζηνπνηεζνχλ.  

 
Άξζξν 20. Δπζύλε ηνπ αλαδόρνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Μειέηεο θαη γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ έξγνπ 
 
20.1 χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ                             

Ν.4412/2016 ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Μειέηεο φζν , θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αληνρή ησλ έξγσλ 

, κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν Αλάδνρνο. Ο πάζεο θχζεσο έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ηελ Τπεξεζία δελ 
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απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν θαηά θαλέλα ηξφπν απφ ηελ επζχλε απηή.  

 
20.2 Δπίζεο ν Αλάδνρνο είλαη εμ' νινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή ησλ πιηθψλ ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπο θαη ηελ εθηέιεζε γεληθά ηεο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, 

ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ.  

 
20.3 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. ε 

πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ, έρνπλ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή κφλν νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε δηαδηθαζία 

επίιπζεο δηαθσληψλ επί εθηέιεζεο έξγσλ (ελζηάζεηο – αηηήζεηο ζεξαπείαο – δηθαζηηθή επίιπζε 

δηαθνξψλ).  

 
20.4 Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε γηα κεηαβνιέο ζην έξγν, πνπ έγηλαλ ρσξίο 

έγγξαθε δηαηαγή θαη νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη κεγαιχηεξε δαπάλε ηνπ έξγνπ, αθφκε θαη αλ νη 

κεηαβνιέο απηέο θαζηζηνχλ ην έξγν ζηεξεφηεξν ή βειηηψλνπλ ηε κνξθή ηνπ. ( άξζξν 138 παξ. 3 ηνπ 

Ν.4412/2016)  

 
20.5 Γηα θάζε δαπάλε ρσξίο έγγξαθε δηαηαγή απφ ηελ νπνία επήιζε κείσζε πνζνηήησλ ή 

δηαζηάζεσλ, θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν κφλν ε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ πξάγκαηη 

εθηειεζζεί ρσξίο λα απνθιείεηαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί θαθνηερληψλ.  

 
20.6 ε πεξίπησζε πνπ δίλεηαη πξνθνξηθή εληνιή ηξνπνπνηήζεσλ ή ζπκπιεξψζεσλ ζηνλ ηφπν 

ηνπ έξγνπ, ιφγσ επείγνπζαο αλάγθεο ζα πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ θαη λα 

επαθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ Ν.4412/2016.  

 
20.7 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ έγγξαθεο 

ζπκπιεξψζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ, ( άξζξν 138 ηνπ 

Ν.4412/2016 ) δηαηεξψληαο ηα δηθαηψκαηά ηνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 156 ηνπ Ν.4412/2016, 

ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ.  

 
20.8 Δπίζεο πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηήξεζε ζην εξγνηάμην φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

απαηηνχληαη απφ ην λφκν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ επηβάιιεηαη, ζε φιε ηε 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ην ΠΓ 778/1980 (ΦΔΚ 193Α /26-8-80) πεξί κέηξσλ 

αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη ην ΠΓ 1073/1981 (ΦΔΚ 260Α /16-9-81) «πεξί κέηξσλ 

αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα νηθνδνκηθψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ 

αξκνδηφηεηαο πνιηηηθνχ κεραληθνχ», ηνπ ΠΓ 305/96 θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ ζα ηζρχεη θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.  

 
20.9 ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο ρνξεγήζεη ζηνλ αλάδνρν πιηθά απαηηνχκελα γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ν εξγνιάβνο δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο απηνχ 

επί ηεο αμίαο ησλ, νχηε απνδεκίσζε γηα δαπάλεο απνζήθεπζεο θαη θχιαμήο ηνπο.  

 
20.10 Ο Αλάδνρνο δελ θέξεη θακηά επζχλε γηα ηελ θαθή πνηφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ 

πνπ παξαδίδνληαη ζ’ απηφλ απφ ηνλ εξγνδφηε εθ’ φζνλ έγθαηξα ην αλαθέξεη εγγξάθσο.  

 
20.11 Σα παξαπάλσ πιηθά παξαδίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ αλάδνρν κε Πξσηφθνιιν, κεηά δε 

ηελ παξαιαβή ηνπο απηφο θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα θάζε βιάβε δεκηά ή απψιεηα πνπ 

ελδερνκέλσο επέιζεη ζ’ απηά.  

 
20.12 Πξηλ απφ θάζε παξαγγειία ην πιηθφ ή κεράλεκα ή ζπζθεπή ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ ππεξεζία 

σο εμήο:  

 
Αλ πξφθεηηαη γηα πιηθφ «ζεηξάο» βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζα πξνζθνκίδεηαη ζηελ ππεξεζία 
πξνζπέθηνπο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο θαζψο θαη δείγκαηα (εάλ δελ πξφθεηηαη 
γηα νγθψδεο κεράλεκα).  
 
Αλ πξφθεηηαη γηα πιηθφ απηνζρέδην πνπ πξφθεηηαη λα παξαρζεί εηδηθά γηα ην ελ ιφγσ έξγν ζα 
πξνζθνκίδνληαη ζηελ ππεξεζία δείγκαηα, ζρέδηα ή κνληέια. Σα παξαπάλσ δείγκαηα θιπ. πνπ ζα 
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εγθξίλνληαη απφ ηελ ππεξεζία ζα θπιάζζνληαη απφ απηήλ κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ρσξίο 
ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηνπ εξγνιάβνπ ιφγσ επηινγήο. Η Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη θαηά 
ηελ θξίζε ηεο θάζε πιηθφ, κεράλεκα ή ζπζθεπή πνπ δελ ζα είλαη ζχκθσλν κε ηα δείγκαηα ή ηηο 
πξνδηαγξαθέο σο αλσηέξσ. ια ηα κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ 
πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή. Η Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα παξαπέκπεη απηά γηα 
εξγαζηεξηαθφ έιεγρν κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ. 
 
20.13 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ πιηθψλ, κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ 

θιπ. λα ππνβάιιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πιήξε θαηάινγν ησλ πξνο παξαγγειία πιηθψλ γηα 

έγθξηζε, γλσζηνπνηψληαο ζπγρξφλσο θαη ηελ εκεξνκελία παξαγγειίαο ησλ αλσηέξσ πιηθψλ.  

 
20.14 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη είζνδν θαη δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη 

ειέγρνπ ηεο Τπεξεζίαο ζην εξγνηάμην ή εξγνηάμηα παξαγσγήο πιηθψλ.  

 
20.15 Ο Αλάδνρνο νθείιεη επίζεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ λα θξνληίζεη γηα ηελ έθδνζε θάζε 

άδεηαο, πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο, είλαη δε νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα 

θάζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  

 
20.16 Η αλαγξαθή ηεο επσλπκίαο ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο θαη ηνπ γξαθείνπ ησλ κειεηεηψλ 

ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη θάζε άιινπ ζηνηρείνπ απηήο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ αλάδνρν.  

 
20.17 ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ 

ηνπ εξγνηαμίνπ, ηελ απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, αρξήζησλ πιηθψλ θιπ. θαη ηε κεηαθνξά 

ηνπο ζε ηνπνζεζίεο θαζνξηζκέλεο απφ ηηο Γεκφζηεο Αξρέο.  

 
20.18 Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη ζην αθέξαην γηα θάζε δεκηά ή θζνξά ζε ηπρφλ ππάξρνπζεο 

θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο, ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ, πνπ ζα νθείινληαη ζηα κεραλήκαηα, φξγαλα 

θαη κέζα πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ζα πξέπεη λα πάξεη φια ηα θαηάιιεια 

κέηξα θαη λα νξγαλψζεη θαηά ηέηνην ηξφπν ηηο εξγαζίεο, ψζηε λα απνθεπρζεί θάζε θίλδπλνο δεκηάο ή 

θζνξάο.  

 
Άξζξν 21. ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) – Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) 
 
21.1. Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο  

 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ην έξγν κε ηξφπν αζθαιή θαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο, 
δηαηάγκαηα, αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηνπ ΚηΔ, φπσο εθθξάδνληαη κέζσ ηεο ππεξεζίαο 
αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ.  
 
21.2. χζηεκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Τγείαο Δξγαζίαο (ΟΓΑΤΔ). Ο Αλάδνρνο 

ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη ην ΟΓΑΤΔ ζην έξγν ψζηε λα πεξηνξηζηεί ν εξγαζηαθφο θίλδπλνο ζην 

ειάρηζην. Ωο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ην ΟΓΑΤΔ νξίδνληαη νη εμήο:  

 
21.2.1 Γήισζε Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο Δξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ.  

 
21.2.2 Οξηζκφο Σερληθνχ Αζθάιεηαο, πληνληζηή Αζθάιεηαο θαη Ιαηξνχ Δξγαζίαο. Δηδηθφηεξα θαη 

ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ ζεζκψλ απηψλ, ηα πξνζφληα θαη θαζήθνληα ησλ αηφκσλ ηα νπνία ζα 

παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο, ζπληνληζηή ζεκάησλ αζθαιείαο θαη πγείαο, θαζψο 

θαη ηνπ γηαηξνχ Δξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο (Ν-1568/85, 

ΠΓ-17/96, ΠΓ-305/96, ΠΓ-294/88). Η αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη 

ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο Δξγαζίαο θαζψο θαη ηνπ γηαηξνχ Δξγαζίαο γίλεηαη εγγξάθσο θαη 

θνηλνπνηείηαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ζην αξκφδην ΚΔΠΔΚ ηνπ ΔΠΔ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ ζε ππεξεζίεο ηερληθνχ αζθάιεηαο, ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη γηαηξνχ Δξγαζίαο, 

κεηξήζεηο, αλαπξνζαξκνγή ή θαη εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ΦΑΤ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ηνπ 

εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, θιπ. Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα ζπκβάιιεηαη κε 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ή/θαη κε εηδηθά αδεηνδνηεκέλε (ΠΓ-95/99, ΠΓ-17/96 ) απφ ην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο Δμσηεξηθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ (ΔΞΤΠΠ).  
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21.2.3 Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ πξνζσπηθνχ αλαδφρνπ γηα ζέκαηα Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο 

Δξγαζίαο (ΑΤΔ).  

 
21.2.4 Οξγάλσζε ππεξεζηψλ ΑΤΔ Τπεξγνιάβσλ.  

 
21.2.5 Δθπφλεζε δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο. Καη' ειάρηζηνλ απαηηνχληαη δηαδηθαζίεο γηα: αλαθνξά 

αηπρήκαηνο, δηεξεχλεζε ησλ αηπρεκάησλ θαη ηήξεζε αξρείσλ βάζεη ηεο λνκνζεζίαο, αληηκεηψπηζε 

έθηαθηεο αλάγθεο, ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, ηαηξηθέο εμεηάζεηο 

εξγαδνκέλσλ. 

 
21.2.6 Καηάξηηζε εηδηθψλ κειεηψλ πρ γηα βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο φπνπ ηέηνηα κειέηε πξνβιέπεηαη 

απφ ηε λνκνζεζία ή πξνηείλεηαη απφ ην ΑΤ ηεο κειέηεο ή ηεο θαηαζθεπήο.  

 
21.2.7 Γηαδηθαζίεο Δπηζεσξήζεσλ  

 
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεη ηελ ηαθηηθή επηζεψξεζε ησλ ρψξσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ 
κεζφδσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ εξγαζίαο ζε εβδνκαδηαία βάζε, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηε λνκνζεζία ή 
ην απαηηνχλ νη ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε έγθαηξε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ 
επαλφξζσζε ησλ επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ επηζεκαίλνληαη. Οη επηζεσξήζεηο πξέπεη λα 
ηεθκεξηψλνληαη γξαπηά.  
 
21.2.8. Άιιεο πξνβιέςεηο Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ζην 'Έξγν 
πξνο ην αξκφδην ΚΔΠΔΚ ηνπ ΔΠΔ 
Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο θαη πινπνίεζε εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα ΑΤΔ Οδεγίεο 
αζθαινχο εξγαζίαο πξνο εθαξκνγή απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζην εξγνηάμην. Πξφβιεςε γηα 
ζχγθιεζε κεληαίσλ ζπζθέςεσλ γηα ζέκαηα ΑΤΔ κε ην ζπληνληζηή ΑΤΔ θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο, 
παξνπζία ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηνπ ηαηξνχ Δξγαζίαο. 
 
21.2.9. Τπνρξέσζε αλαδφρνπ γηα αλαζεψξεζε ΑΤ θαη ΦΑΤ Ο ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαη πγείαο 

ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα θάλεη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ρεδίνπ θαη ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 

ηεο Μειέηεο, λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο φζνλ αθνξά ζέκαηα ΑΤΔ θαη λα ζπληάμεη ηνλ ηειηθφ ΦΑΤ, 

ηνλ νπνίν παξαδίδεη ζε δύν απιά αληίγξαθα θαη δύν αληίγξαθα ζε ειεθηξνληθή κνξθή.  

 
Σν ΑΤ αλαπξνζαξκφδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ, ζην δε (ΦΑΤ) εκπεξηέρνληαη 
νη ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη. πλεπψο ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 
ζπκπιεξψλεηαη ζηαδηαθά θαη παξαδίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ 'Έξγνπ (θαη ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή) ζηνλ Γήκν γηα ην αξρείν ηνπ, ελεκεξσκέλνο ψζηε λα πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ 
έξγνπ, έηζη φπσο απηφ θαηαζθεπάζηεθε. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη παξαδνζεί απφ ηελ Τπεξεζία 
ΑΤ θαη ΦΑΤ ζηνλ Αλάδνρν καδί κε ηελ ηερληθή κειέηε, απηφο ππνρξενχηαη ζηε ζχληαμε ησλ 
αδαπάλσο γηα ην Γεκφζην.  
Σν ΑΤ πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο:  
 
21.2.9.1. Γεληθά  

 Δίδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ  

 χληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ  

 Αθξηβήο δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ  

 ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ  

 ηνηρεία ηνπ ππφρξενπ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ  

 
21.2.9.2. Πιεξνθνξίεο γηα ππάξρνληα δίθηπα ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο.  

 
21.2.9.3. ηνηρεία γηα ηελ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη ηελ αζθαιή πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο.  

 
21.2.9.4. Ρχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ εληφο θαη πέξημ ηνπ εξγνηαμίνπ.  

 
21.2.9.5. Καζνξηζκφ ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη ηξφπνπ απνθνκηδήο αρξήζησλ.  
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21.2.9.6. πλζήθεο απνθνκηδήο επηθηλδχλσλ πιηθψλ.  

 
21.2.9.7. Γηεπζέηεζε ρψξσλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη Α' βνεζεηψλ.  

 
21.2.9.8. Μειέηεο θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πρ 

εηδηθνί ηχπνη ηθξησκάησλ, αληηζηεξίμεηο κεγάισλ νξπγκάησλ, ή επηρσκάησλ θιπ θαη δηαηάμεηο γηα 

πξφζδεζε θαηά ηελ εξγαζία ζε χςνο.  

 
21.2.9.9.  Καηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θάζεσλ θαη ππνθάζεσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε 
ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
 
21.2.9.10. Σελ θαηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θηλδχλσλ, ησλ πεγψλ θηλδχλσλ θαη ηεο εθηίκεζεο 

επηθηλδπλφηεηαο θάζε θάζεο θαη ππνθάζεο ηνπ έξγνπ κε θιηκάθσζε ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο 

πρ  

 
Υ = Υακειή εθηίκεζε θηλδχλνπ Μ = Μέηξηα εθηίκεζε θηλδχλνπ Τ = Τςειή εθηίκεζε θηλδχλνπ 
 
ε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο εθηέιεζεο θάζεσλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη 
επηπιένλ απνξξένληεο θίλδπλνη. 
 
21.2.9.11. Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη εξγαζίαο γηα θηλδχλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ.  

 
21.2.9.12. Γηα ηνλ ελαπνκέλνληα εξγαζηαθφ θίλδπλν ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα 

γηα ηελ πξφιεςε ηνπ, θαζψο θαη εηδηθά κέηξα γηα εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο 

(Παξάξηεκα II ηνπ Αξζ-12 ηνπ ΠΓ-305/96).  

Ο ΦΑΤ πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο: 
 
21.2.9.   Α) Γεληθά: είδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ, αθξηβή δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ, αξηζκφ αδείαο, 
ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ζηνηρεία ηνπ ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ ζα ζπληάμεη ηνλ 
ΦΑΤ. 
 
21.2.9.  Β) ηνηρεία απφ ην κεηξψν ηνπ έξγνπ: ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ, παξαδνρέο κειέηεο, ηα 
ζρέδηα "σο θαηεζθεπάζζε". 
 
21.2.9.   Γ) Οδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηηο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ 
έξγνπ, πρ εξγαζίεο ζπληήξεζεο, κεηαηξνπήο, θαζαξηζκνχ θιπ. 
 
Δλδεηθηηθά νη νδεγίεο θαη ηα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη ζηνλ αζθαιή ηξφπν εθηέιεζεο ησλ δηαθφξσλ 
εξγαζηψλ, ζηελ απνθπγή θηλδχλσλ απφ ηα δηάθνξα δίθηπα (χδξεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο, αεξίσλ, 
αηκνχ, θιπ) ζηελ ππξαζθάιεηα θιπ. 
 
21.2.9. Γ) Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηνπ έξγνπ.  
 
Σν αλσηέξσ πεξηιακβάλεη: 
 
Σνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ π.ρ. φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα αθνξνχλ ηε ρξήζε ηνπ έξγνπ απφ 
ηνπο ρξήζηεο, βαζηθά ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαηάιιεια θαη επαξθή, πνπ ζα δηαλεκεζνχλ ζηνπο 
ρξήζηεο ψζηε θάζε ρξήζηεο λα γλσξίδεη πσο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν θαη ηη ζα θάλεη ζε πεξίπησζε 
έθηαθησλ γεγνλφησλ. 
 
Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο γηα ην πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ πρ νδεγίεο ρξήζεο 
ηνπ αθίλεηνπ θαη θηλεηνχ εμνπιηζκνχ πνπ αλήθεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγνιαβία ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο 
ιεηηνπξγίαο θαη ζε ζπλζήθεο έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ θιπ. 
Οδεγίεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Πεξηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηελ πεξηνδηθή ζπληήξεζε 
ηνπ έξγνπ. 
 
Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην ΑΤ θαη ν ΦΑΤ ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη 
είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί 
ηελ χπαξμε θαη εθαξκνγή ησλ ΑΤ - ΦΑΤ. 
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Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπλνδεχεη ην έξγν θαζ' φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ ΚηΔ 
 
21.3. Γαπάλε ζχληαμεο ΑΤ θαη ΦΑΤ 'Οιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα παξαπάλσ, 

αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη απαηηνχληαη απφ ην λφκν, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζηεί απφ απηφλ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ.  

 
Άξζξν  22: Αζθαιίζεηο 
 
Ο Αλάδνρνο νθείιεη – κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ λα ζπλάςεη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο πνπ λα 
θαιχπηνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηηο αζθαιίζεηο (πξφζσπα θαη αληηθείκελα αζθάιηζεο ) πνπ αλαθέξνληαη ζην 
παξφλ άξζξν. Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πξνζθνκίδνληαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπ 
έξγνπ. 
 
22.1      ΓΔΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 
22.1.1  Καηά  ηελ  ζχλαςε  ησλ  αζθαιίζεψλ  ηνπ  ν  Αλάδνρνο  νθείιεη  λα  ιακβάλεη  ππφςε ηνπ  θαη  
λα ζπκκνξθψλεηαη   κε   ηηο   δηαηάμεηο   ηεο   θείκελεο   Ννκνζεζίαο,   φπσο   ηζρχεη   θαηά   ηελ   
εκέξα ζχλαςεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ. 
 
22.1.2 Οκνίσο νθείιεη λα έρεη ππφςε ηνπ ηελ πεξί αζθαιίζεσλ Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ.  

 
22.1.3 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ.  

 
22.1.4 Ωο αζθάιηζε ζεσξείηαη ε πξσηαζθάιηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ 

Ν.400/1970. νη αληαζθαιίζεηο δελ ππφθεηληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ν.400/1970 θαη ζπλεπψο δελ γίλνληαη 

δεθηέο σο αζθαιηζηήξηα ηνπ Έξγνπ.  

 
22.1.5 Κάζε αζθάιηζε, ηεο νπνίαο ην αζθαιηζηήξην εθδίδεηαη ζηελ Διιάδα, ή ζηελ αιινδαπή, ζα 

πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ αληηπξφζσπν ζηελ Διιάδα ηεο εθδφηξηαο θαη δηέπεηαη απφ ην 

Ν.Γ.400/1970, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 118/ 1985.  

 
22.1.6 Οη παξερφκελεο αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν 

ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε ηνπ Έξγνπ, 

ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο ζρεηηθέο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο εμαηξέζεηο, 

εθπηψζεηο, πξνλφκηα, πεξηνξηζκνχο θιπ. Καη ν Αλάδνρνο παξακέλεη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή θαη πξάγκαηα θαη πέξαλ απφ ηα πνζά θάιπςεο ησλ πην πάλσ 

αζθαιηζηεξίσλ.  

 
22.1.7 ιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο:  

 
ζα έρνπλ θαηαξηηζζεί εγγξάθσο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Θα πεξηιακβάλνπλ φξνπο νη νπνίνη ζα 
ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηεο ππνινίπνπ .Τ. θαη ησλ ινηπψλ 
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. Θα ηπγράλνπλ ηεο εγθξίζεσο ηνπ   ΚηΔ. Η έγθξηζε ηνπ ΚηΔ έρεη ηελ έλλνηα ηνπ 
ειέγρνπ θαη ηεο εθ κέξνπο ηνπ απνδνρήο φηη νη φξνη ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ αληαπνθξίλνληαη 
κε επάξθεηα ζηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ ηεο .Τ. 
 
22.1.8 Η εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ θαηαβνιή ηνπ πξψηνπ αζθαιίζηξνπ πνπ απνηειεί Αζθαιηζηηθφ 

βάξνο θαη πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ έλαξμε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο αζθαιίζεσο, ζα 

γίλεηαη κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ.  

 
22.1.9 Οη γεληθνί φξνη αζθαιίζεσο θαη νη εμαηξέζεηο πνπ ζεζπίδνπλ δελ ζίγνπλ ηελ, απφ ηνλ Νφκν 

487 / 76 θαη ην Π.Γ. 237 / 86, επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ έλαληη ηξίησλ, ε     νπνία παξακέλεη αιψβεηε 

απφ ηνπο φξνπο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. 

 
22.1.10 Οη αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο ζα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, κε δφθηκε δξαζηεξηφηεηα, ζε ρψξεο κέιε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Δ.Ο.Υ., ζα είλαη θεξέγγπεο ζην κέηξν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 
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αλαιακβάλνπλ γηα ην παξφλ έξγν θαη ζα κπνξνχλ λα αζθαιίδνπλ παξεκθεξή έξγα ρσξίο λα 

παξαβηάδνληαη νη φξνη ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο θαη ε Διιεληθή Ννκνζεζία.  

 
Ο ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηελ θεξεγγπφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, ν δε Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη ζηελ ππνβνιή νπνησλδήπνηε θαηάιιεισλ ζηνηρείσλ ιπζηηεινχο ειέγρνπ. Οπσζδήπνηε, 
καδί κε ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ελεκεξσηηθφ θπιιάδην ζρεηηθφ κε ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο θαη ζεκείσκα πνπ λα αλαθέξεη παξεκθεξή έξγα πνπ έρεη 
αζθαιίζεη ζηελ Διιάδα. 
 
22.1.11 α) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζέηεη ζηελ δηάζεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ θάζε ζηνηρείν απφ ηελ 

Σερληθή Πξνζθνξά πνπ ππέβαιε σο δηαγσληδφκελνο θαη θάζε αληίζηνηρν ζηνηρείν πνπ έρεη ζέζεη ν 

ΚηΔ, ππφςε ησλ δηαγσληδφκελσλ, φπσο επίζεο θαη ηηο ελ ζπλερεία έξεπλεο θαη κειέηεο πνπ εθηέιεζε-

ζπλέηαμε σο Αλάδνρνο  

 
Δπίζεο ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ηελ πξνζπέιαζε ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ, απνζεθψλ ηνπ θιπ. απφ 
ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ αζθαιηζηψλ, αλ ηνπ ην δεηνχλ. 
 
Δπηζεκαίλεηαη αθφκε φηη γηα θάζε πξφθιεζε θζνξάο ή βιάβεο πνπ ζα ζπκβεί ζην έξγν απφ 
νπνηαδήπνηε αηηία αθφκε θαη απφ αλσηέξα βία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηφζν ηνλ ΚηΔ 
φζν θαη ηνπο αζθαιηζηέο ηνπ. 
 
β) Ο ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα -λα επηθνηλσλεί απ’ επζείαο κε ηνπο αζθαιηζηέο λα παξέρεη ζηνπο 
αζθαιηζηέο ζηνηρεία πνπ έρεη ππνβάιεη ν Αλάδνρνο -λα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζηέο ζηνηρεία δηθψλ ηνπ 
παξαηεξήζεσλ θαη ειέγρσλ. 
 
Η ππφ ηνπ ΚηΔ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνχηνπ δελ ζπλεπάγεηαη δηθαίσκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα 
νπνηαζδήπνηε θχζεο απνδεκηψζεηο. 
 
γ) Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ νη Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο ζα πξέπεη λα 
ζπλππνβάιινπλ θαη δήισζε, ζηελ νπνία λα αλαθέξνπλ φηη έιαβαλ γλψζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηεο 
.Τ. πεξί « Αζθαιίζεσλ » θαη φηη κε ην αζθαιηζηήξην θαιχπηνληαη πιήξσο θαη ρσξίο θακία εμαίξεζε 
φινη νη φξνη θαη απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν ηεο .Τ. 
 
Γηαθνξεηηθά ν ΚηΔ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, κπνξεί λα ζπλάςεη ην ππφςε αζθαιηζηήξην κε αζθαιηζηηθή 
εηαηξεία ηεο πξνηίκεζήο ηνπ ζην φλνκα, γηα ινγαξηαζκφ θαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. ηελ 
πεξίπησζε απηή ζα ελεξγεί κε αλέθθιεηε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζαλ πιεξεμνχζηνο. 
 
22.1.12 Δπηζχξεηε ε πξνζνρή ηνπ Αλαδφρνπ ζηα παξαθάησ: 
 
α) Οη αιινδαπέο θαη ζπλεπψο θαη νη Διιεληθέο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ππφθεηληαη ππνρξεσηηθά 
ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Διιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ θαη θάζε αζθαιηζηήξην πνπ έξρεηαη ζε αληίζεηε πξνο 
θαλφλα Γεκνζίαο Σάμεσο ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 2 ηνπ Ν. . 400 / 1970 είλαη άθπξν. 
 
β) Aληίγξαθα αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ δε ζα γίλνληαη δεθηά παξά κφλν εάλ έρνπλ επηθπξσζεί απφ 
θνξέα αξκφδην γηα ηελ έθδνζε θπξσκέλσλ αληηγξάθσλ. 
 
γ) Η απνδεκίσζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο θξίλεηαη απφ ην δίθαην ηνπ ηφπνπ ζχληαμεο θαη εθηέιεζεο 
ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, αδηάθνξα εάλ απηή παξαπέκπεη ζε μέλνπο θαλφλεο. Σν ίδην ηζρχεη γηα 
ηελ ζεκειίσζε ηεο αληηθεηκεληθήο επζχλεο, ε νπνία θξίλεηαη απφ ην δίθαην ηνπ ηφπνπ. 
 
22.2 Δηδηθέο ξήηξεο γηα ηηο πεξηπηώζεηο κε πκκόξθσζεο ηνπ Αλαδόρνπ κε ηηο 

Τπνρξεώζεηο ηνπ. 

 
22.2.1 Αλ απαηηείηαη αιιαγή αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο, ή ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο αζθαιηζηηθήο 

ζχκβαζεο, ή ακθφηεξα, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη ζε 15 εκέξεο απφ ηε ζρεηηθή 

εηδνπνίεζε.  

 
ε πεξίπησζε πνπ Αλάδνρνο παξαιείςεη, ή ακειήζεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο, ή νη αζθαιίζεηο πνπ ζπλνκνινγήζεη θξηζνχλ απφ ην ΚηΔ ζαλ κε ζπκβαηέο κε ηηο 
αληίζηνηρεο ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο, ν ΚηΔ δηθαηνχηαη λα ζπλάςεη ζην φλνκα θαη κε δαπάλεο ηνπ 
Αλαδφρνπ ηελ(ηηο) αληίζηνηρε(εο) αζθαιηζηηθή(εο) ζχκβαζε(εηο) ζηελ πεξίπησζε απηή ζα ελεξγεί κε 
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αλέθθιεηε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζαλ πιεξεμνχζηνο. Σα αζθάιηζηξα θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο 
ζχλαςεο ηεο(ησλ) ζχκβαζε(εσλ) ζα θαηαβιεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν εληφο 15 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 
απφ ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο. ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο, ζα επηβαξχλνληαη κε ηνλ 
λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο. ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη ηξίκελν ρσξίο ε θαηαβνιή λα έρεη 
ζπληειεζζεί, ν ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα:  

o λα ζπκςεθίζεη ην ζρεηηθφ πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) κε επφκελε πιεξσκή πξνο ηνλ 

Αλάδνρν, αλ ππάξρεη. 

o ή λα εθπέζεη ην ζρεηηθφ πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) απφ ηηο νπνηαζδήπνηε θχζεο 

εγγπήζεηο πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ 

o ή λα αλαδεηήζεη ην νθεηιφκελν πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) κε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο 

είζπξαμεο νθεηιήο πξνο ην Γεκφζην. 

o Οη ηφθνη ππεξεκεξίαο ζα ππνινγίδνληαη: 

o γηα ηα αζθάιηζηξα, απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπο θαη 

o γηα ηα ινηπά έμνδα απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο πξνο ηνλ Αλάδνρν ησλ νθεηιφκελσλ 

πνζψλ . 

 
22.2.2 ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ακειεί, ή δπζηξνπεί λα θαηαβάιεη ζηνπο αζθαιηζηέο ην 

νθεηιφκελν πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ, ν ΚηΔ, γηα λα απνθχγεη ελδερφκελε αθχξσζε ησλ 

αζθαιηζηεξίσλ, δηθαηνχηαη λα θαηαβάιεη ηα αζθάιηζηξα ζηνπο αζθαιηζηέο, κε ρξέσζε θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά ηελ πξνεγνχκελε εηδνπνίεζή ηνπ. ε ηέηνηα πεξίπησζε, ε εθ κέξνπο 

ηνπ ΚηΔ είζπξαμε ησλ πνζψλ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ θαηέβαιε, πξνζαπμεκέλσλ κε ηνπο ηφθνπο 

ππεξεκεξίαο, ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ.12.2.1. Οη ηφθνη ππεξεκεξίαο ζα πξνζκεηξνχληαη απφ 

ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ησλ αζθαιίζηξσλ.  

 
22.2.3 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηνλ(ζηνπο) δηθαηνχρν(νπο) θάζε πνζφ πνπ δελ 

κπνξεί λα εηζπξαρζεί απφ ηνπο αζθαιηζηέο ιφγσ εμαηξέζεσλ, απαιιαγψλ θιπ. ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ. ε πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ Αλαδφρνπ, ν ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα λα 

παξαθξαηεί ην αληίζηνηρν πνζφ απφ ηελ επφκελε θαηαβνιή πξνο ηνλ Αλάδνρν ή λα εθπίπηεη ην 

αληίζηνηρν πνζφ απφ ηηο εγγπήζεηο πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ  

 
22.2.4 ε πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξία κε ηελ νπνία ν Αλάδνρνο ζπλήςε αζθαιηζηηθή 

ζχκβαζε, παξαιείςεη, ή αξλεζεί λα εμνθιήζεη (κεξηθά ή νιηθά) νπνηαδήπνηε δεκία θιπ., γηα 

νπνηαδήπνηε ιφγν ή αηηία, ν Αλάδνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηεο κε 

εμνθιεκέλεο δεκηάο, ή βιάβεο, ή θαηαβνιήο απνδεκίσζεο θιπ., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

χκβαζεο. Ο ΚηΔ, ζε πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ Αλαδφρνπ, ζα ππνινγίζεη ην αληίζηνηρν πνζφ θαη 

ζα ην ζπκςεθίζεη κε ηελ πξνο ηνλ Αλάδνρν πξνζερή πιεξσκή ηνπ. Δάλ δελ πξνβιέπεηαη πξνζερήο 

πιεξσκή, ν ΚηΔ ζα ην εθπέζεη απφ ηηο νπνηαζδήπνηε θχζεο εγγπήζεηο πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ. 

 
22.2.5 ε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ην 

Έξγν, ζε νπνηαδήπνηε θάζε θαη αλ βξίζθεηαη, ζα αζθαιηζζεί έλαληη φισλ ησλ ελδερνκέλσλ θηλδχλσλ 

απφ ηνλ ΚηΔ θαη ηα έμνδα ηεο αζθάιηζεο απηήο ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.  

 
22.3 Γηαδηθαζία Διέγρνπ από ηνλ θηε ηεο επάξθεηαο ησλ Αζθαιηζηηθώλ ζπκβάζεσλ κε 

Αζθαιηζηηθή πεξίνδν εθθηλνύζα από ηελ Τπνγξαθή ηεο ύκβαζεο 

 
22.3.1 Ο έιεγρνο απφ ηνλ ΚηΔ ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ ησλ νπνίσλ ε αζθαιηζηηθή πεξίνδνο 

αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο αλάζεζεο ζα γίλεη δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή 

πιήξσλ ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ (εληφο κελφο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο).  

 
22.3.2 ηελ   θαηεγνξία   απηή   ππάγνληαη   νη   αζθαιηζηηθέο   ζπκβάζεηο     ησλ   παξαθάησ   

παξαγξάθσλ  21.5.1, 21.5.2 θαη 21.5.3.  

 
22.3.3 Ο έιεγρνο απφ ηνλ ΚηΔ ζα αθνξά:  

-ηελ θεξεγγπφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ -ηελ ζπκβαηφηεηα ησλ φξσλ ησλ 
αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηεο 
.Τ.  
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22.3.4 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαξαηηήησο 

«Βεβαίσζε Αζθάιηζεο» (Cover Note), φπνπ λα αλαθέξνληαη νη αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο θαη ηα φξηα 

απνδεκίσζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην.  

 
ηελ πεξίπησζε απηή, ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην πξέπεη λα ππνβιεζεί ην αξγφηεξν εληφο ηξηάληα 
(30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  
 
22.4 Αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ έξγνπ 
 
22.4.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλν ζην ΙΚΑ θαη ζηα ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία 

φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ν ίδηνο, ή νη ππεξγνιάβνη ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ (εθάζηνηε) 

ηζρχνπζα Ννκνζεζία.  

 
22.4.2 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπ 

έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, εθφζνλ ην πξνζσπηθφ απηφ δελ 

ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο. Η ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ην πάζεο θχζεσο 

πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, νη ππεξγνιάβνη, πξνκεζεπηέο, 

ζχκβνπινη θαη πάζεο θχζεσο ζπλεξγάηεο ηνπ Αλαδφρνπ. Η ππνρξέσζε απηή ηζρχεη ηφζν γηα ην 

εκεδαπφ φζν θαη γηα ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ.  

 
22.4.3 Ο ΚηΔ δηθαηνχηαη λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ησλ παξ.12.4.1 θαη 12.4.2, ν δε Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ ΚηΔ φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ.  

 
22.4.4 Οη φξνη ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ ηζρχνπλ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζεο 

ηνπ έξγνπ.  

 
22.5 Αζθάιηζε ηνπ έξγνπ «θαηά παληόο θηλδύλνπ» 
 
22.5.1 Αζθάιηζε έλαληη πιηθώλ δεκηώλ 
 
22.5.1.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη πιήξσο ¨θαηά παληφο θηλδχλνπ¨ θαη ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ ηνπ έξγνπ, ηελ Διιεληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία, ηε ζπλνιηθή 

αμία ηνπ ππφ θαηαζθεπή Έξγνπ, φπσο απηή ζα έρεη πξνζδηνξηζζεί ζην ηεχρνο ηεο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ. Η ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηηο ηπρφλ πεξαηηέξσ αλαπξνζαξκνγέο ηνπ 

αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ πνζνχ. 

 
22.5.1.2 Η αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο, δεκίαο, ή 

θαηαζηξνθήο, κεξηθήο ή νιηθήο, πνπ νθείιεηαη ή πξνθαιείηαη απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, φπσο 

απεξγίεο, θνηλσληθέο ηαξαρέο, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, δνιηνθζνξέο, θαθνηερλίεο, ιαλζαζκέλε κειέηε 

ή/θαη θαηαζθεπή, ειαηησκαηηθά πιηθά (manufacturer’s risk), ηπραία πεξηζηαηηθά (θσηηά, αλζξψπηλν 

ιάζνο θιπ), ιαλζαζκέλε εξγαζία, ειιηπή ζπληήξεζε, θαθή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θιπ.  

 
Δπίζεο ε αζθαιηζηηθή   θάιπςε ζα παξέρεηαη γηα:  

o Βιάβεο/ θαηαζηξνθέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο έζησ θαη 

εμαηξεηηθά ζπάληαο εκθάληζεο.  

o Βιάβεο/ θαηαζηξνθέο απφ ζεηζκνχο θαη άιια ζπλαθή κε ην Έξγν αηπρήκαηα θαη 

δεκηνγφλα ζπκβάληα.  

κνηα ζα παξέρεηαη αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ηα Πάζεο Φχζεσο Τιηθά απφ ηελ παξαιαβή ηνπο κέρξη 
ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην Έξγν.  
 
22.5.1.3 Σν αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηεη θαη ηελ πεξίνδν ππνρξεσηηθήο πληήξεζεο ηνπ Έξγνπ. Η 

δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη ιήγεη κε ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή 

ηνπ Έξγνπ.  

 
22.5.1.4 Η  αζθαιηζηηθή  θάιπςε  είλαη  απνδεθηφ  λα  κελ  πεξηιακβάλεη  δεκηέο  (νη  νπνίεο  

εμαηξνχληαη δηεζλψο) πξνθαινχκελεο απφ ηηο αθφινπζεο –θαη κφλν απηέο- αηηίεο. 
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Α) αληαξηηθή δξάζε, πφιεκν, εηζβνιή ερζξηθήο δχλακεο ζηε ρψξα, εκθχιην πφιεκν, ζηαζίαζε ή 
θαηάιπζε ηεο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο ηεο ρψξαο. 
Β) Ινληζκφ, αθηηλνβνιία ή κφιπλζε ξαδηελέξγεηαο απφ ππξεληθφ θαχζηκν ή θαηάινηπα απφ θαχζε 
ππξεληθνχ θαπζίκνπ. 
Γ) σζηηθά θχκαηα πξνζθιεζέληα απφ αεξνπιάλν ή άιια ηπηάκελα αληηθείκελα θηλνχκελα κε ηαρχηεηα 
ίζε πξνο ηελ ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ, ή κε ππνερεηηθή ηαρχηεηα. 
 
22.5.1.5 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε εηήζηα βάζε, λα δεηεί απφ ηνπο αζθαιηζηέο ηνπ, ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ηνπ χςνπο ηεο παξαπάλσ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή αμία 

ηνπ Έξγνπ, ιακβαλφκελεο ππφςε θαη ηεο Αλαζεψξεζεο.  

 
22.5.1.6 ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε ζα πεξηιακβάλεηαη φξνο φηη νη αζθαιηζηέο παξαηηνχληαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο ππαζθάιηζεο.  

 
22.5.1.7 Με  ην  ίδην  αζθαιηζηήξην  ζα  θαιχπηνληαη  θαηά  παληφο  θηλδχλνπ  θαη  νη  κφληκεο  ή/θαη 
πξνζσξηλέο  εξγνηαμηαθέο  εγθαηαζηάζεηο  θαη  ε ηπρφλ  ¨παξαθείκελε πεξηνπζία¨ θαζψο  επίζεο  θαη  
ν πάζεο θχζεσο εμνπιηζκφο ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην Έξγν, ζχκθσλα 
κε ηε ζρεηηθή πεξηγξαθή ηνπο απφ ηνλ Αλάδνρν. 
 
22.5.2  Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζύλεο Έλαληη Σξίησλ 
 
22.5.2.5 Αληηθείκελν αζθάιηζεο 
Με ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε ¨ΑΣΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ¨ ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη Σξίησλ θαη νη 
αζθαιηζηέο  ζα ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ  απνδεκηψζεηο  ζε Σξίηνπο γηα ζσκαηηθέο  βιάβεο ή  
ζάλαην,  ςπρηθή  νδχλε  ή  εζηθή  βιάβε  θαη  γηα  πιηθέο  δεκηέο  ζε  πξάγκαηα,  αθίλεηα  ή  θηλεηά  ή 
θαη  δψα,   πνπ   πξνμελνχληαη  θαζ΄  φιε  ηε  δηάξθεηα  ηεο   Πεξηφδνπ   Μειεηψλ-Καηαζθεπψλ   θαη 
Πεξηφδνπ πληήξεζεο εμαηηίαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο,     επηζθεπήο, απνθαηάζηαζεο 
δεκηψλ ηνπ Έξγνπ θαη  δηαθφξσλ   άιισλ   ξπζκίζεσλ,  νπνηεδήπνηε γίλνληαη απηέο, θαη εθφζνλ 
εθηεινχληαη ζηα πιαίζηα ησλ  ζπκβαηηθψλ  ππνρξεψζεσλ  ηνπ  Αλαδφρνπ.  Σν αληηθείκελν  ηεο  
αζθάιηζεο  πεξηιακβάλεη  θαη  ηελ  αζηηθή  επζχλε  έλαληη  ηξίησλ  γηα  ιφγνπο  κε εθαξκνγήο  ησλ  
Πεξηβαιινληηθψλ  ξσλ  θαη  πξφθιεζεο  ππνβάζκηζεο  ηνπ  Πεξηβάιινληνο  θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 1650/86 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο. 
Θα θαιχπηνληαη επίζεο θαη δεκηέο ζε φκνξεο ηδηνθηεζίεο/εγθαηαζηάζεηο 
 
22.5.2.6 Γηάξθεηα ηεο Αζθάιηζεο  

 
Η επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη ιήγεη κεο ηελ Οξηζηηθή 
Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ.  
 
22.5.2.7 ξηα Απνδεκίσζεο  

 
(1) Σα ειάρηζηα φξηα απνδεκίσζεο γηα ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζχλεο 
έλαληη Σξίησλ, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ζα είλαη ηα αθφινπζα: 
 
α Γηα πιηθέο δεκηέο (ζεηηθέο ή απνζεηηθέο) ζε πξάγκαηα Σξίησλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ηπρφλ 
δεκησζέλησλ Σξίησλ 295.000,00 € 
 
β. Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην Σξίησλ θαηά άηνκν 295.000,00 € 
 
γ. Γηα ζσκαηηθή Βιάβε ή ζάλαην Σξίησλ κεηά απφ νκαδηθφ αηχρεκα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 
παζφλησλ 1.450.000,00 € 
 
δ. Σν αζξνηζηηθφ αλψηαην φξην επζχλεο Αζθαιηζηψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο αζθαιηζηηθήο 
θάιπςεο έλαληη Σξίησλ, θαηά ηε πεξίνδν εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ ζα είλαη θαη΄ειάρηζηνλ 2.940.000,00 € 
 
(2) Ο Αλάδνρνο ζα είλαη αζθαιηζκέλνο γηα ηελ Αζηηθή Δπζχλε έλαληη Σξίησλ θαη θαηά ηελ πεξίνδν 

πληήξεζεο ηνπ Έξγνπ. Σν αλψηαην αζξνηζηηθφ φξην επζχλεο ησλ Αζθαιηζηψλ ζα αλέξρεηαη ζην 50% 

ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ, ην νπνίν ηζρχεη θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ.  

 

(3) ην αζθαιηζηήξην ζα πξνβιέπεηαη θαη θάιπςε ηεο αζηηθήο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη ηνπ 
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απαζρνινχκελνπ ζην έξγν ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ πεξίπησζε αηπρήκαηνο (επζχλε 

εξγνδφηνπ). Σα πξνβιεπφκελα ειάρηζηα φξηα απνδεκηψζεσλ (πέξαλ ησλ απνδεκηψζεσλ ηεο βαζηθήο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, π.ρ. Ι.Κ.Α.) ζα είλαη 88.050,00 Δπξψ αλά άηνκν θαη αηχρεκα, 450.000,00 

Δπξψ ζε πεξίπησζε νκαδηθνχ αηπρήκαηνο θαη 880.000,00 Δπξψ αζξνηζηηθφ αλψηαην φξην επζχλεο 

γηα φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο.  

 
22.5.3                    Αζθάιηζε Κπξίνπ Μεραληθνύ Δμνπιηζκνύ ¨θαηα παληόο θηλδύλνπ¨ 

 
22.5.3.1 Με ην ίδην σο άλσ αζθαιηζηήξην ¨θαηά παληφο θηλδχλνπ ζα θαιχπηεηαη θαη ν Κχξηνο ή 
Βαζηθφο (Δηδηθφο θαη πλήζεο ¨Βαξέσο Σχπνπ¨) Μεραληθφο Δμνπιηζκφο, ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί 
ζηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ. 
 
22.5.3.2 ην Αζθαιηζηήξην ζα επηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή θαηάζηαζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ 
ηαπηφηεηα ησλ αληίζηνηρσλ Μεραλεκάησλ. Η ζπγθεθξηκέλε αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη γηα 
αμίεο αληηθαηάζηαζεο ησλ κεραλεκάησλ κε θαηλνχξγηα, αληίζηνηρνπ ηχπνπ ή ηνπιάρηζηνλ ίδηαο 
δπλακηθφηεηαο. 
 
22.5.3.3 Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο ζα είλαη αζθαιηζκέλνο έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο ή δεκηάο 
(εμαηξνχκελσλ ησλ ίδησλ εζσηεξηθήο θχζεσο κεραληθψλ ή/θαη ειεθηξνινγηθψλ βιαβψλ), πνπ 
νθείινληαη ή πξνθαινχληαη απφ Αλσηέξα Βία, Αλζξψπηλν ιάζνο ή/θαη ηπραία πεξηζηαηηθά. 
 
22.5.3.4 Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη, γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα δηεθδηθήζεη απφ ηνλ ΚηΔ 
απνδεκίσζε γηα ηπρφλ δεκία ή νιηθή απψιεηα κεραλήκαηνο θιπ. αθφκε θαη γηα ηελ πεξίπησζε 
αλσηέξαο βίαο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ.12.5.1.4. 
22.5.3.5 Η αζθάιηζε ησλ κεραλεκάησλ ζα θαιχπηεη θαη ηελ κεηαθίλεζε, ηελ κεηαθνξά θαη ηνπο 
αλαγθαίνπο ειηγκνχο φισλ ησλ κεραλεκάησλ πξνο θαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Ή επζχλε ησλ 
αζθαιηζηψλ εθηείλεηαη ζε φιε ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ άθημε ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ 
απνκάθξπλζή ηνπο απφ απηφ. 
 
22.5.3.6 Η αζθάιηζε «θαηά παληφο θηλδχλνπ» ησλ κεραλεκάησλ έξγσλ κπνξεί λα γίλεηαη κε 
αλεμάξηεην εληαίν αζθαιηζηήξην, ην νπνίν ν Αλάδνρνο ελδερφκελα λα δηαηεξεί ζε ηζρχ γηα κέξνο ή ην 
ζχλνιν ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ. 
 
ηελ πεξίπησζε απηή, γηα λα απνθεχγεηαη δηπιή αζθάιηζε ν Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη ζρεηηθή 
βεβαίσζε απφ ηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία φηη ηα Μεραλήκαηα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζην 
ζπγθεθξηκέλν έξγν «θαιχπηνληαη γηα ηηο ίδηεο δεκηέο ηνπο κε ην Αζθαιηζηήξην ππ΄αξηζκφλ …………… 
ην νπνίν είλαη ζε ηζρχ θαη αλαλεψλεηαη θαλνληθά». 
 
Οη φξνη αζθάιηζεο θαη νη απνδεκηψζεηο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα κελ είλαη θαηψηεξνη 
απφ ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 
 
22.6      Αζθάιηζε Απηνθηλήησλ – Απηνθηλνύκελσλ Μεραλεκάησλ Έξγσλ (κ.ε.) 
 
22.6.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλα ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία, ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα Ννκνζεζία, ηα απηνθίλεηα θαη ηα απηνθηλνχκελα κεραλήκαηα έξγσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα 
ηηο αλάγθεο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ Δξεπλψλ, Καηαζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο ηνπ Έξγνπ, ζχκθσλα κε 
ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 
 
22.6.2 Τπεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη ηε θχιαμε ησλ αλσηέξσ Αζθαιηζηεξίσλ είλαη ν 

Αλάδνρνο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ηα επηδεηθλχεη ζηελ Δπίβιεςε γηα έιεγρν, φπνηε ηνπ δεηεζεί.  

22.6.3 Ή ζχκβαζε αζθαιίζεσο αζηηθήο επζχλεο απφ νρήκαηα, ππνρξεσηηθψο ζα θαηαξηηζζεί 

εγγξάθσο, ρσξίο ηα κέιε λα κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ εγθχξσο άιιε ξχζκηζε.  

 

22.6.4 Γηεπθξηλίδεηαη  φηη  ηα  απηνθηλνχκελα  κεραλήκαηα  έξγσλ  πξέπεη  λα  έρνπλ  αηνκηθή  

αζθάιηζε  κε βάζε ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπο θαη φρη ηνλ αξηζκφ πιαηζίνπ ηνπο. Ωο απηνθηλνχκελα 

κεραλήκαηα έξγσλ , πνπ εθνδηάδνληαη κε πηλαθίδεο Μ.Δ. ζχκθσλα κε ηελ πιένλ πξφζθαηε 

ελεκέξσζε ηνπ ζρεηηθνχ πίλαθα απφ ηελ Αξκφδηα Δπηηξνπή Καηάηαμεο ζεσξνχληαη ηα αλαθεξφκελα 

παξαθάησ: 

 
Φνξησηήο, εθζθαθέαο, εθζθαθέαο-θνξησηήο, ηξαθηέξ-θνκπξεζέξ, θνξησηήο-θνκπξεζέξ, 
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πξνσζεηήο, ηζνπεδσηήο, γεξαλφο, αληιία ζθπξνδέκαηνο, κπεηνληέξα απηνθνξησλφκελε, 
γεσηξχπαλν, ζθχξα, πδξαπιηθή, κεράλεκα επνχισζεο ιάθθσλ, εθρηνληζηηθφ, γνκσηήο, θαδνθφξν, 
θφζθηλν κεραληθφ, εξγνηαμηαθφ απηνθίλεην (ηάκπεξ), ρηνλνδηαζηξσηήξαο, θιηκαθνθφξν, αλαβαηφξην, 
ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο, αιαηνδηαλνκέαο, εθηνμεπηήο αζβεζηνθνληάκαηνο, ακκνβνιηζηηθφ, 
κεηαθνξηθή ηαηλία, θιηκαηηζηηθφ, παξαζθεπαζηήο κπεηφλ, ιηπαληήο, κεηαηνπηζηηθφ βαξέσλ 
αληηθεηκέλσλ, επεμεξγαζηήο απνξξηκκάησλ. Πξέζα απνξξηκκάησλ, ππξνζβεζηηθφ, ζπαζηήξαο 
ειαζηηθψλ-πιαζηηθψλ, ζηαζκφο βάζεο θαη θαηαβξεθηήξαο, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν κεράλεκα 
απαηηείηαη γηα ηελ έληερλε θαη αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο. 
 
22.7 Δηδηθνί Οξνη πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ηνπ Έξγνπ 
 
ην εληαίν αζθαιηζηήξην ησλ θαιχςεσλ ηεο παξ.12.5 ζα πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε νη αθφινπζνη 
εηδηθνί φξνη: 
 
22.7.1  ηελ έλλνηα ηεο ιέμεο Αζθαιηδόκελνο πεξηιακβάλεηαη ν Αλάδνρνο θαη ην πάζεο θχζεσο 
πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη κε νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε εξγαζίαο κε απηφλ ζηα πιαίζηα ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ, θαζψο επίζεο θαη ν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ (ΚηΔ) θαη ην πξνζσπηθφ απηνχ, νη ηπρφλ 
Τπεξγνιάβνη θαη νη Μειεηεηέο. 
 
22.7.2 Ο ΚηΔ, νη εθπξνζσπνχζεο ηνλ ΚηΔ Τπεξεζίεο θαη ην ελ γέλεη πξνζσπηθφ ηνπο, νη χκβνπινη 

ηνπ ΚηΔ (θαη/ή ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ) θαη ην πξνζσπηθφ ηνχησλ ζεσξνχληαη Σξίηα πξφζσπα, ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο θαη ηηο εμαηξέζεηο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξαξηήκαηνο 

¨Γηαζηαπξνχκελε επζχλε αιιήισλ¨ (cross liability), ην νπνίν θαιχπηεη ηελ αζηηθή επζχλε ησλ 

αζθαιηδφκελσλ θνξέσλ. 

 
22.7.3 Η αζθαιηζηηθή εηαηξία ζα ππνρξενχηαη λα απνθξνχεη νπνηαδήπνηε αγσγή εγείξεηαη ηπρφλ 

θαηά:  

 
- ηνπ Αλαδφρνπ  

- θαη/ή ησλ Μειεηεηψλ  

- θαη/ή ηνπ ΚηΔ  

- θαη/ή ησλ Δθπξνζσπνπζψλ ηνλ ΚηΔ Τπεξεζηψλ  

- θαη/ή κέξνπο ή ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ παξαπάλσ  

 
κε ηελ αηηίαζε επζχλεο ηνπο ή ζπλππεπζπλφηεηαο ηνπο ζηε βιάβε ή δεκία απφ πξάμε ή παξάιεηςε 
ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ, νη νπνίνη θαιχπηνληαη απφ ην αζθαιηζηήξην Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη 
Σξίησλ, ζα θαηαβάιεη δε θάζε πνζφ γηα βιάβε θαη/ή δεκία πνπ πξνθιήζεθε απφ πξάμε ή παξάιεηςε 
ησλ παξαπάλσ. 
Δηδηθφηεξα ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα θαηαβάιεη θάζε πνζφ εγγχεζεο γηα άξζε ηπρφλ θαηαζρέζεσλ 
θιπ., πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζηηθή επζχλε κέζα ζηα φξηα ησλ πνζψλ πνπ αλαθέξνληαη εθάζηνηε σο 
αλψηαηα φξηα επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ. 
 
22.7.4 ε πεξίπησζε νιηθήο ή εθηεηακέλεο κεξηθήο θαηαζηξνθήο ή βιάβεο ηνπ Έξγνπ, 
 
Πξνθεηκέλνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία λα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηε ζρεηηθή κε ηε δεκία θιπ, 
απνδεκίσζε, πξέπεη λα έρεη ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηελ εγγξαθή γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθαηάζεζε ηνπ 
ΚηΔ. 
 
Δθφζνλ ν ΚηΔ δελ παξέρεη ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηελ ελ ιφγσ ζπγθαηάζεζε, απηφκαηα θαη ρσξίο 
άιιεο δηαηππψζεηο (εηδηθέο, ή άιινπ είδνπο εληνιή, ή εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ Αλάδνρν) ε απαίηεζε 
ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο εθρσξείηαη ζηνλ 
ΚηΔ θαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία απνδέρεηαη απφ ηνχδε θαη ππνρξεψλεηαη λα θαηαβάιεη ηε ζρεηηθή 
απνδεκίσζε ζηνλ ΚηΔ, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ηειεπηαίνπ γηα ην ζθνπφ απηφ. 
 
Η εθρψξεζε ηεο απαίηεζεο απηήο ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ ΚηΔ θαη΄νπδέλα ηξφπν ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο 
επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ χκβαζε. 
 
22.7.5  Η αζθαιηζηηθή εηαηξία παξαηηείηαη θάζε δηθαηψκαηνο αληαγσγήο θαηά ηνπ ΚηΔ, ησλ 
πκβνχισλ ηνπ, ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή δεκία 
νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε, φρη εζειεκέλε, ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ. 
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22.7.6  Σν αζθαιηζηήξην δελ κπνξεί λα αθπξσζεί, ηξνπνπνηεζεί, ή λα ιήμεη ρσξίο ηελ έγγξαθε, κε 
ζπζηεκέλε επηζηνιή, πξηλ απφ εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο 
αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, ηφζν πξνο ηνλ Αλάδνρν, φζν θαη πξνο ηνλ ΚηΔ. 
 
22.7.7  Με ην εληαίν αζθαιηζηήξην ησλ θαιχςεσλ ηεο παξαγξάθνπ 12.5 ζα θαιχπηεηαη θαη ε επζχλε 
ηνπ ΚηΔ θαη/ή ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ, πνπ απνξξέεη απφ ην άξζξν 9.2.2 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα (Δπζχλε 
Πξνζηήζαληνο). 
 
22.7.8  Με δεδνκέλν φηη ην έξγν αζθαιίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπ αμία (Αξρηθή χκβαζε 
ζπλ ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο) ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 
ππναζθάιηζεο.  
 
Άξζξν 23. Απμνκείσζε εξγαζηώλ - λέεο εξγαζίεο - θαλνληζκόο ηηκώλ κνλάδνο λέσλ εξγαζηώλ - 
ππεξζπκβαηηθέο εξγαζίεο – αλαζεώξεζε. 
 
23.1 Αλ κεηά απφ απαίηεζε ηεο ππεξεζίαο θαη ζε εηδηθέο κφλν πεξηπηψζεηο παξαζηεί αλάγθε 

εθηέιεζεο λέσλ εξγαζηψλ ή κε εθηέιεζεο ζπκβαηηθψλ, ζα εθαξκφδεηαη αλάινγα ην άξζξν 156 ηνπ 

Ν.4412/2016.  

 
23.2 Αλ ε αξηηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ επηβάιιεη ηελ αλάγθε εθηέιεζεο λέσλ επί 

κέξνπο εξγαζηψλ, χζηεξα πάληνηε απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο, ζα ζπληάζζεηαη αληίζηνηρα 

Πξσηφθνιιν Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

(παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν.4412/2016). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο κε 

εθηέιεζεο ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα θαη’ απνθνπή ηηκήκαηα ή θαη ηελ εθηέιεζε 

ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ κελ ζηα θαη’ απνθνπή ηηκήκαηα αιιά ζε πνζφηεηεο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ηηκνιφγην κειέηεο 

εξγαζηψλ κε ηηκέο κνλάδνο.  

 
23.3 Η θνζηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ ζα γίλεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5.α, 

β, γ ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν.4412/2016.  

 
23.4 Πξνθεηκέλνπ γηα λέα επί κέξνπο εξγαζία πνπ αθνξά ην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ εθηειείηαη κε 

ηηκέο κνλάδνο, ε ηηκή ηεο πνπ ζα θαλνληζηεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ 14.2. θαη 14.3. ζα κεηψλεηαη 

θαηά ην πξνζθεξζέλ απφ ηνλ αλάδνρν πνζνζηφ έθπησζεο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία 

ππάγεηαη θαη ζα πξνζαπμάλεηαη θαηά ην εξγνιαβηθό πνζνζηό (18%) γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο ηνπ 

αλαδφρνπ.  

 
23.5 Πξνθεηκέλνπ γηα λέα επί κέξνπο εξγαζία ή εξγαζία ζε πνζφηεηα επί πιένλ ή επί έιαην ηεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηελ κειέηε πνπ αθνξά ζην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ εθηειείηαη κε θαη' απνθνπή 

ηίκεκα ε ηηκή ζα θαλνλίδεηαη, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 14.3  

 
Οη ππάξρνπζεο ή νη πξνθχπηνπζεο ηηκέο ζα πξνζαπμάλνληαη θαηά 18% γηα ην φθεινο θ.ι.π ηνπ 
αλαδφρνπ θαη ζα απνκεηψλεηαη ε ηηκή απηή κε ηελ ΜΔΗ ΣΔΚΜΑΡΣΗ ΔΚΠΣΩΗ ΣΩΝ ΚΑΣ 
ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΣΙΜΗΜΑΣΩΝ.  
 
23.6 ε πεξίπησζε ππεξζπκβαηηθψλ πνζνηήησλ εξγαζηψλ (πέξαλ ηνπ νξίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1418/84) ζα ηζρχζνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Π.Γ.609/85).  

 
23.7 Γηα  ηελ  αλαζεψξεζε  ηεο  αμίαο  ηνπ  έξγνπ,  έρνπλ  εθαξκνγή  νη  δηαηάμεηο  ηνπ  άξζξνπ  

153  ηνπ Ν.4412/2016.  

 
23.8 Δηδηθφηεξα γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ πνπ 

εθηειείηαη θαη απνηηκάηαη κε θαη' απνθνπή ηηκήκαηα, ζα εθαξκνζηνχλ νη ζρεηηθνί πίλαθεο ηνπ άξζξνπ 

12 ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ.  

 
23.9 Οη κεηαβνιέο ησλ εξγαζηψλ (αχμεζε ή κείσζε) θαζψο θαη νη λέεο εξγαζίεο πνπ ζα 

εθηειεζζνχλ γίλνληαη ζπκβαηηθφ αληηθείκελν κε ζχληαμε αλαθεθαιαησηηθνχ πίλαθα εξγαζηψλ θαη 

έγθξηζε ηνπ απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή. Γεληθά γηα ηελ δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη έγθξηζεο ηνπ (Α.Π.Δ) 
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εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν.4412/2016.  

 
23.10 Οη αλαιχζεηο ησλ άξζξσλ ηνπ ΑΣΟΔ θαη Η/Μ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο Α1-Α14 

θαη πξνυπνινγηζκφ κειέηεο ησλ εξγαζηψλ κε ηηκέο κνλάδνο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ ζπληειεζηή ζ=Α/Β ηνπ άξζξνπ 156, παξάγξαθνο 6 ηνπ Ν.4412/2016, ν νπνίνο αθνξά ηνλ ηξφπν 

αλαγσγήο ησλ λέσλ ηηκψλ κνλάδνο ζην επίπεδν ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, έηζη ν 

αξηζκεηήο ζα ππνινγηζζεί κε ηηο ηηκέο ησλ πην πάλσ άξζξσλ θαη κε πνζφηεηα ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

αλαζεψξεζεο ηνπ θάζε άξζξνπ γηα ην ρξφλν ζχληαμεο ησλ ηηκψλ, πνπ είλαη ην Γ’ ΣΡΙΜΗΝΟ ηνπ 2012 

ελψ ν παξαλνκαζηήο Β ζα ππνινγηζζεί κε ηηο ηηκέο ησλ ίδησλ άξζξσλ ζην ρξφλν δεκνπξάηεζεο θαη 

κε ηελ ίδηα πνζφηεηα εξγαζίαο. 

 
Ο σο άλσ ππνινγηζκφο ζα γίλεηαη γηα ην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ έξγνπ (θαηεγνξία ηηκψλ κνλάδνο, 
αληίζηνηρν θαη’ απνθνπή ηίκεκα) ζην νπνίν εληάζζεηαη ε λέα εξγαζία. 
 
Άξζξν 24. Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή - Βεβαίσζε πεξάησζεο εξγαζηώλ Γηνηθεηηθή 
παξαιαβή 
 
24.1 Γηα ηελ βεβαίσζε πεξάησζεο ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 168 ηνπ 

Ν.4412/2016.  

24.2 Γηα ηελ δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ 

Ν.4412/2016.  

24.3 Γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 170 ηνπ 

Ν.4412/2016.  

24.4 Γηα  ηελ  νξηζηηθή  παξαιαβή  ηνπ  έξγνπ  ηζρχνπλ  νη  ζρεηηθέο  δηαηάμεηο  ηνπ  άξζξνπ  172 

ηνπ Ν.4412/2016.  

 
Άξζξν 25.   Γνθηκέο εγθαηαζηάζεσλ 
 
25.1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ακέζσο κεηά ηελ πεξάησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ λα θάλεη κε δηθά 

ηνπ κέζα, φξγαλα θαη δαπάλεο, (ζε απηέο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαπζίκσλ γηα ηελ 

δνθηκή ηεο εγθαηάζηαζεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο, ε δαπάλε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θιπ), 

ηηο απαηηνχκελεο δνθηκέο νη νπνίεο ζα επαλαιακβάλνληαη κέρξη πιήξνπο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

απαηηεηηθψλ απνηειεζκάησλ, νπφηε θαη ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν δνθηκψλ πνπ ζα ππνγξάθεηαη 

απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ, ηνπο ρξήζηεο ηνπ έξγνπ θαη ηνλ αλάδνρν θαη ζα πεξηιακβάλεηαη ζην 

πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο.  

 
25.2. Οη δνθηκέο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. Δπίζεο νη δνθηκέο ,νη 

έιεγρνη θαη ηα αληίζηνηρα πξσηφθνιια γηα ηηο Η/Μ εγθαηαζηάζεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε 

ηελ Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ Η/Μ Δγθαηαζηάζεσλ (Σ..Τ. Η/Μ), ηηο αληίζηνηρεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ., 

ηνπο θαλνληζκνχο εγθαηαζηάζεσλ, ηα Διιεληθά θαη Δπξσπατθά πξφηππα, ηηο νδεγίεο ηεο Δ.Δ. θαη ηνλ 

λφκν.  

 
25.3. Ο Αλάδνρνο νθείιεη κε ηελ απνπεξάησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξηλ απφ ηελ παξαιαβή 

ηνπο, λα ζπληάμεη ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή θαη λα ππνβάιεη ζηελ Δπίβιεςε ζε δχν (2) αληίγξαθα, 

πιήξεηο θαη ιεπηνκεξεηαθέο νδεγίεο ρεηξηζκνχ, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

εθηειέζζεθαλ απ' απηφλ. Μία ζεηξά απφ ηηο νδεγίεο απηέο θαηαρσξείηαη ζην θάθειν ηεο επίβιεςεο, 

ελψ ε άιιε δηαβηβάδεηαη ζην αξρείν ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ.  

 
 

 
25.4. Ο Αλάδνρνο νθείιεη επίζεο, πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ λα δηδάμεη ζηνπο 

ρξήζηεο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη θπξίσο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, ηελ ρξήζε θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ.  

 
25.5. Καηά ηνλ ρξφλν ηεο ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα επηζεσξεί θαηά 

θαλνληθά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη λα ηηο δηαηεξεί ζε αξίζηε θαηάζηαζε, ρσξίο 
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πξφζζεηε ακνηβή γη' απηφ. Γεληθά γηα ηελ ππνρξεσηηθή ζπληήξεζε ησλ έξγσλ θαη ην ρξφλν εγγχεζεο 

ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 171 ηνπ Ν.4412/2016.  

 
25.6. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ επαλνξζψζεη βιάβε ή δεκηά γηα ηελ νπνία επζχλεηαη ν 

ίδηνο, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα ηνπ νξηζζεί γηα ην ζθνπφ απηφ, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ην 

δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηελ επαλφξζσζε απηή απ' επζείαο, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ.  

 
25.7. Γηα ηελ ζπλαξκνιφγεζε ησλ κεραλεκάησλ, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πεξηνξηζζεί 

ζηνλ εληφο ηνπ θηηξίνπ ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ επίβιεςε θαη λα πάξεη ηα θαηάιιεια κέηξα 

γηα λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε εληφο ηνπ θηηξίνπ θπθινθνξία ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ άιισλ 

πηζαλψλ εξγαζηψλ.  

 
Άξζξν 26.    Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα - Λήςε θσηνγξαθηώλ 
 
26.1 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ απφ ηελ 

πξνζσξηλή παξαιαβή λα ζπληάμεη κε δαπάλεο ηνπ θαη λα παξαδψζεη ζε ηξία (3) αληίγξαθα ζηελ 

Τπεξεζία :  

 
26.2 Καηαζθεπαζηηθά αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ζε θιίκαθα 1 : 50.  

 
26.3 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πάξεη θαη λα εθηππψζεη κε δαπάλεο ηνπ, έγρξσκεο θαη 

αζπξφκαπξεο θσηνγξαθίεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαηά ηηο πην ελδηαθέξνπζεο θάζεηο 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ζηηο νπνίεο ηειεπηαίεο ζα θαίλνληαη φιεο νη 

φςεηο, φισλ ησλ θηηξίσλ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. Οη θσηνγξαθίεο απηέο πξέπεη λα 

είλαη επθξηλείο θαη θαιιηηερληθέο. Σν θηικ ζα είλαη 6 Υ 6 θαη ζα εθηππψλνληαη ηξία (3) αληίηππα θάζε 

κία, ζε κεγέζπλζε 18 Υ 27, ζε ραξηί ιεπθφ ζεκηηάη. Με ηηο θσηνγξαθίεο ζα παξαδίδνληαη θαη ηα 

αξλεηηθά ηνπο. 

 
Γηα   θάζε   θηίξην   ζα   ιακβάλνληαη   θαη   ζα   παξαδίδνληαη   ζηελ   Τπεξεζία   ηέζζεξα   (4)   
έγρξσκα SLIDES θαζψο θαη ςεθηαθφο δίζθνο κε θσηνγξαθίεο ησλ θπξίσλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ. 
 
26.4 Δπίζεο ν Αλάδνρνο νθείιεη νπσζδήπνηε πξηλ ηελ παξαιαβή ησλ εγθαηαζηάζεσλ , λα 

ζπληάμεη ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή θαη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία ζε δχν (2) αληίηππα (έλα γηα ην 

Φάθειν Δπίβιεςεο , έλα γηα ην αξρείν ηεο Σ.Τ.) πιήξεηο θαη ιεπηνκεξείο νδεγίεο ρεηξηζκνχ, 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.  

 

Άξζξν 27. Δξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη από ηελ Τπεξεζία ή άιινπο αλαδόρνπο. Φζνξέο από 
εγθαηαζηάζεηο θαη από ηνλ αλάδνρν. 
 
27.1. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ζχκβαζε ηνπ, απφ άιινπο εξγνιήπηεο πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ν θχξηνο ηνπ 

έξγνπ, λα δηεπθνιχλεη ηελ εθηέιεζε ηνπο, κε ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί (ηθξηψκαηα θιπ.) θαη λα 

ξπζκίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ εθηεινπκέλσλ απφ απηφλ εξγαζηψλ, νχησο ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε 

εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή απφ άιινπο εξγνιήπηεο.  

 
 
27.2. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλνίγεη, λα κνξθψλεη θαη λα επαλαθέξεη ζηελ αξρηθή 

θαηάζηαζε ηηο απαηηνχκελεο, κε βάζε ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο, 

νπέο δηέιεπζεο, θσιηέο θαη αχιαθεο, γηα ηνλ εληνηρηζκφ ζσιήλσλ ή νπνησλδήπνηε άιισλ ζηνηρείσλ 

Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ, ρσξίο θακία ηδηαίηεξε απνδεκίσζε γηαηί νη ζρεηηθέο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ.  

 
27.3. Απαγνξεχεηαη ξεηά ε δηάλνημε ή ε κφξθσζε απφ ηνλ αλάδνρν, νπψλ, θσιεψλ, θαη 

απιαθηψλ ζε θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, ρσξίο ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ.  

 
27.4. Οπνηαδήπνηε θζνξά ή δεκηά πνπ πξνθιεζεί απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ζε 

νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή, βαξχλεη ηνλ αλάδνρν πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ απνθαηαζηήζεη θαη λα 
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επαλαθέξεη ηηο θαηαζθεπέο πνπ ππέζηεζαλ ηελ δεκηά ή ηελ θζνξά, ζηελ πξνεγνχκελε ηνπο 

θαηάζηαζε.  

 
 

Άξζξν 28.    θπξνδέκαηα 
 
28.1. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, ν Αλάδνρνο 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο 

θπξνδέκαηνο, ΔΚΩ 2000 (ΦΔΚ 1329 Β/6-11-2000) θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην (ΦΔΚ 447/5-3-

2004), κε ην παξάξηεκα πνπ ηνλ ζπλνδεχεη θαη ηηο παξακέλνπζεο ζε ηζρχ δηαηάμεηο ηνπ Β. . ηεο 18-2-

54, πεξί θαλνληζκψλ γηα ηελ κειέηε θαη εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ έξγσλ εμ' νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 

(ΦΔΚ 160/Α/54) , θαζψο επίζεο θαη κε ηνλ αληηζεηζκηθφ θαλνληζκφ ΔΑΚ 2000, ΦΔΚ 1153 & 1154 / 12-

8-2003.  

 
28.2. Η αλάκημε ησλ πιηθψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε κεραληθφ αλακηθηήξα, 

απφδνζεο πνιιαπιάζηνπ αθέξαηνπ ζάθνπ ηζηκέληνπ.  

 
28.3. Οη  θάζε  είδνπο  δαπάλεο  ειέγρσλ  θαη  πξνειέγρσλ  βαξχλνπλ  ηνλ  αλάδνρν  ηνπ  έξγνπ.  

κνηα  ηνλ αλάδνρν  βαξχλνπλ  θαη  φιεο  νη  απνδεκηψζεηο  Α,  Β,  Γ  θαη ηεο  παξ.  13.7.7.  ηνπ  

Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο. 

 
28.4. Η ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο φισλ ησλ νπιηζκέλσλ ηκεκάησλ θαηαζθεπήο ζα γίλεηαη 

κε ρξήζε δνλεηψλ, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ ιφγσ ρξήζεσο δνλεηψλ. Η δαπάλε 

απηή πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπκβαηηθή ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ , φπσο ζα έρεη δηακνξθσζεί κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπ.  

 
28.5. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα εθηεινχληαη δνθηκέο αληνρήο κε ιήςε δνθηκίσλ θαηά 

ηελ δηάζηξσζε ηνπ. Η ιήςε θαη νη δνθηκέο ησλ δνθηκίσλ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε δαπάλεο ηνπ 

αλαδφρνπ, κε ηελ παξνπζία θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο (ηξία δνθίκηα εκεξεζίσο γηα θάζε ζχλζεζε 

θαη γηα θάζε 100 Μ3 ζθπξνδέκαηνο).  

 
Λήςε ππξήλσλ (θαξψησλ) θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα θαη δνθηκή ηεο αληνρήο ηνπο ζα γίλεηαη κε 
δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ, θαηφπηλ εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο.  
 
Άξζξν 29. Υξήζε έξγνπ ή ηκήκαηόο ηνπ πξηλ από ηελ απνπεξάησζε 
 
29.1 Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη παξάιιεια κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ λα ρξεζηκνπνηεί ην φιν 

έξγν ή ηκήκα ηνπ, αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ, απηή ε ρξήζε είλαη δπλαηή (δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε).  

 
29.2 Η παξαπάλσ ρξήζε δελ απνδεηθλχεη φηη ν εξγνδφηεο παξέιαβε ην έξγν ή φηη απηφ 

εθηειέζηεθε θαιά θαη δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα ηνπ λα ειέγμεη θαη λα παξαιάβεη ελ θαηξψ ην έξγν, 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Δπίζεο δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν 

απφ ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε.  

 
29.3      Η    πάξα    πάλσ    παξαιαβή    γηα    ρξήζε    δηέπεηαη    απφ    ηηο    δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  
169 ηνπ Ν.4412/2016.  
 
29.4 Η δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε δελ αλαπιεξψλεη ηε δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο θαη 

νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. ( παξ. 5 άξζξνπ 169 ηνπ Ν.4412/2016).  

Άξζξν 30. Δμππεξέηεζε ππαιιήισλ ηεο Τπεξεζίαο Δπίβιεςεο 
 
30.1  Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίζεη ηελ απξφζθνπηε άζθεζε ηεο επίβιεςεο ζηα 
Δξγνζηάζηα πνπ ηπρφλ θαηαζθεπάδνληαη ηκήκαηα ηνπ έξγνπ θαη γεληθά ζε φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ 
θξίλεη απαξαίηεην ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Ο δηεπζχλσλ απφ κέξνπο ηεο αλαδφρνπ επηρείξεζεο ηα 
έξγα ππνρξενχηαη, κεηά απφ εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο, λα ζπλνδεχεη ηνπο ππαιιήινπο πνπ 
επηβιέπνπλ, δηεπζχλνπλ ή επηζεσξνχλ ηα έξγα, θαηά ηηο κεηαβάζεηο γηα επίβιεςε, έιεγρν ή 
επηζεψξεζε ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ ή ζηνπο άιινπο ηφπνπο παξαγσγήο. ( άξζξν 140 παξ. 4 ηνπ 
Ν.4412/2016). 

20PROC007598826 2020-11-05



Έξγν : Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε Κηηξίνπ 1
νπ

 Γεληθνχ Λπθείνπ Μεηακφξθσζεο 

 

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ                                                                                                                                          29 
 

 
Άξζξν 31.    Δμππεξέηεζε Οξγαληζκώλ θαη επηρεηξήζεσλ Κνηλήο Ωθέιεηαο (Ο.Κ.Ω.) 
 
31.1. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη κπνξεί ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα ππάξρνπλ 

δίθηπα Ο.Κ.Ω. πνπ ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ απφ ηνπο θπξίνπο ηνπο.  

 
31.2. Με ηηο εξγαζίεο απηέο ν Αλάδνρνο δελ ζα έρεη θακία αλάκημε, ππνρξενχηαη φκσο λα παξέρεη 

θάζε δηεπθφιπλζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπο, ρσξίο λα δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε γηα ιφγνπο 

θαζπζηέξεζεο ή δπζρεξεηψλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ.  

 
Άξζξν 32. Καζαξηζκόο θαηαζθεπώλ - εξγνηαμίσλ - εγθαηαζηάζεσλ 
 
32.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ ηπρφλ παξάδνζε γηα ρξήζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ ή ηνπ 

φινπ έξγνπ κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ, λα αθαηξέζεη θαη λα απνκαθξχλεη απφ φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ 

εξγνηαμίνπ θαη ησλ γχξσ δξφκσλ, θάζε πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε, απνξξίκκαηα, κεραλήκαηα, 

εξγαιεία, ηθξηψκαηα, πξνζσξηλέο πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο θαη πεξηθξάγκαηα, πιενλάδνληα 

ρξήζηκα ή άρξεζηα πιηθά, λα θαζαξίζεη κε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ θαη 

ηνπ εξγνηαμίνπ, γηα ηελ παξάδνζε ηνπο, απνιχησο θαζαξψλ θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα φηη 

απαηηείηαη, νχησο ψζηε ην έξγν λα παξαδνζεί θαζ' φια έηνηκν γηα ρξήζε θαη ιεηηνπξγία.  

 
32.2 Αλ κεηά απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο ν Αλάδνρνο δελ εθηειέζεη ηηο πάξα πάλσ 29.1. 

εξγαζίεο, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

εληνιήο, νη εξγαζίεο απηέο εθηεινχληαη ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ, ηεο δαπάλεο 

παξαθξαηνχκελεο απφ ηελ ακέζσο επφκελε πιεξσκή.  

 
Άξζξν 33.    Γεληθέο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ 
 
33.1 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εγθαηαζηήζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ζην εξγνηάμην, φια ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηνπο φξνπο πγηεηλήο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ ΠΓ 447/75, φπσο απηφ ζπκπιεξψζεθε 

θαη ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα.  

 
33.2 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 

έθδνζε θάζε θαηά λφκνλ αδείαο, θαζηζηάκελνο νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε 

παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  

 
33.3 Δπίζεο πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηήξεζε ζηα εξγνηάμηα φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηνλ Νφκν, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ επηβάιιεηαη λα ιεθζνχλ ζ' 

φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ην ΠΓ 447/75, πεξί αζθάιεηαο ησλ ελ ηνηο 

νηθνδνκηθέο εξγαζίεο αζρνινπκέλσλ κηζζσηψλ, ην ΠΓ 770/80, πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ 

εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ θαη ην ΠΓ 1073/81, πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε 

εξγαζηψλ ζε εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηνο πνιηηηθνχ κεραληθνχ θαη 

θάζε άιιε δηάηαμε πνπ ζα ηζρχεη θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Ο Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηα πεξί ηάμεσο θαη αζθάιεηαο επί αηπρεκάησλ αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη 

έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα ή βιάβε πνπ ζα ζπκβεί ζηνλ ίδην, ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ ή ζε ηξίηνπο, απφ ελέξγεηεο πνπ έρνπλ άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ.  

 
33.4 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην 

ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Τθππνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ ΓΙΠΑΓ/νηθ.177/ 2.3.2001 (ΦΔΚ 266 Β΄), 

ΓΔΔΠΠ/85/ 14.5.2001 (ΦΔΚ 686 Β΄) θαη ΓΙΠΑΓ/νηθ889/ 27.11.2002 (ΦΔΚ 16 Β΄), ζην 

ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο 

αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.  

 
33.5 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηήζεη ηα απαηηνχκελα ζήκαηα θαη πηλαθίδεο ζε φιεο 

γεληθά ηηο ζέζεηο πνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπο.  
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33.6 Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ζα νθείιεηαη ζηε κε ιήςε 

ησλ απαηηνπκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο.  

 
33.7 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψζεη ακέζσο ζηελ Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία, φιεο 

ηηο απεπζπλφκελεο ή θνηλνπνηνχκελεο ζ' απηήλ δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ δηαθφξσλ Αξρψλ, ζρεηηθά κε 

κέηξα ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ζ' φιε ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

 
33.8 Ο Αλάδνρνο έρεη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ηηο επζχλεο ηνπ εξγνδφηε γηα ην, γηα ηελ 

εθηέιεζε ην έξγνπ, απαζρνινχκελν εξγαηνηερληθφ θιπ. πξνζσπηθφ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα ζπκβεί 

αηχρεκα ζ' απηφ.  

 
33.9 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη φιν ην παξά πάλσ πξνζσπηθφ ηνπ ζην Ίδξπκα 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΙΚΑ) θαη ηα θαηά θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ, Σακεία Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε εξγαδφκελνο δελ ππάγεηαη ζηηο πεξί ΙΚΑ δηαηάμεηο, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ηνλ αζθαιίζεη ζε αλαγλσξηζκέλε απφ ην θξάηνο αζθαιηζηηθή εηαηξεία. 

 
33.10 Γεληθά ν Αλάδνρνο έρεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 138 ηνπ 

Ν.4412/2016 θαη γεληθφηεξα απφ φιεο ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο.  

 
Άξζξν 34 : Πηλαθίδα πγρξεκαηνδόηεζεο 
 
34.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηήζεη ζην εξγνηάμην θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, θαη 

ζε επθξηλέο ζεκείν, πηλαθίδα ζε εθαξκνγή ηνπ Δπηθνηλσληαθνχ Οδεγνχ γηα ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηε 

δεκνζηφηεηα ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο 

(ΔΠΑ) 2014-2020. 

χκθσλα κε ηνλ Δθαξκνζηηθφ Καλνληζκφ 1828/2006 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, νη Γηθαηνχρνη 
ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ κέηξα δεκνζηφηεηαο, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηφζν θαηά ηελ 
πινπνίεζε ηεο πξάμεο φζν θαη ην αξγφηεξν εληφο έμη κελψλ κεηά ηελ νινθιήξσζε απηήο.  
Η πηλαθίδα πνπ αλαξηάηαη ζην έξγν, ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα  ζηνηρεία:  
 
Σν επηιεγκέλν κήλπκα από ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θιπ. 
 
Δπίζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηήζεη ζε επθξηλέο ζεκείν πηλαθίδα κεηά ηελ πινπνίεζε 
ηνπ Έξγνπ (αλακλεζηηθή). 
 
Άξζξν 35.  Γήισζε αλάιεςεο επίβιεςεο 
 
35.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχληαη ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα ππνβάιεη δήισζε 

αλάιεςεο ηεο επίβιεςεο ηνπ έξγνπ, ζην αξκφδην Γξαθείν Πνιενδνκίαο, ρσξίο θακία ακνηβή, 

επηβαξπλφκελνο κε θάζε ζρεηηθή δαπάλε γηα ηελ δηαδηθαζία απηή. Δίλαη δπλαηφλ ε αλάιεςε ηεο 

επίβιεςεο απηήο λα γίλεη απφ ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ ηνχ έξγνπ (άξζξν 10 ηεο παξνχζεο Δ..Τ.)  

 
35.2 ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλάιεςε ηεο επίβιεςεο γίλεη απφ άιιν κεραληθφ, απηφ πξέπεη λα 

γλσζηνπνηεζεί έγθαηξα ζηελ Τπεξεζία απφ ηνλ αλάδνρν γηα ηελ αξκφδηα έγθξηζε.  

 
35.3 ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηνπ κεραληθνχ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ επίβιεςε, ν Αλάδνρνο 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα επαλαιάβεη ηελ δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ηνπ επηβιέπνληα ζηελ αξκφδηα 

Πνιενδνκηθή Αξρή.  

 
35.4 ε θάζε πεξίπησζε ε άξλεζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ αλάιεςε ηεο επίβιεςεο ηνπ έξγνπ (είηε 

αξρηθή είηε ελδηάκεζε), επηζχξεη ηελ πνηλή έθπησζεο ρσξίο ππνρξέσζε ηεο Τπεξεζίαο γηα 

θνηλνπνίεζε ηεο εηδηθήο πξφζθιεζεο ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ Ν.4412/2016.  

 
35.5 Σηο φπνηεο δαπάλεο (ακνηβή, θφξνο, θξαηήζεηο θ.ι.π.) γηα ηελ αλάιεςε ηεο πάξα πάλσ 

επίβιεςεο έιαβαλ ππ’ φςηλ ηνπο νη δηαγσληδφκελνη γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

ηνπο θαη ηελ πεξηέιαβαλ ζ' απηήλ  
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ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 
 

Άπθπο 1ο Ανηικείμενο 

Σν παξφλ ηεχρνο ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Γ..Τ.) αθνξά ηνπο γεληθνχο ζπκβαηηθνχο 
φξνπο κε βάζε ηνπο νπνίνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηα ινηπά ηεχρε 
δεκνπξαηήζεσο θαη ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο, ζα εθηειεζηνχλ απφ ηνλ αλάδνρν πνπ ζα αλαδεηρηεί, ηα 
Έξγα θάζε θχζεσο πνπ δεκνπξαηνχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ Μεηακφξθσζεο. 
 
 

Άπθπο 2ο Γιαηάξειρ πος ιζσύοςν 

2.1)   Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, 
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ: 
- ηνπ λ. 4412/2016 «Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Τπηπεζιών (πποζαπμογή 
ζηιρ Οδηγίερ 201/24/Δ και 2014/25/ΔΔ)» (Α‟ 147), 
-  ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20, ησλ άξζξσλ 80-110, ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ 
άξζξνπ 176  λ. 3669/2008 (Α‟ 116) «Κύπυζη ηηρ Κυδικοποίηζηρ ηηρ νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ 
δημοζίυν έπγυν» (ΚΓΔ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,  
- ηνπ λ. 4314/2014 (Α‟ 265) “Α) Για ηη διασείπιζη, ηον έλεγσο και ηην εθαπμογή αναπηςξιακών 
παπεμβάζευν για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2014−2020, Β) Δνζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 
2012/17 ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος ηηρ 13ηρ Ιοςνίος 2012 (ΔΔ L 
156/16.6.2012) ζηο ελληνικό δίκαιο, ηποποποίηζη ηος ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλερ 
διαηάξειρ” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α‟ 267) «Γιασείπιζη, έλεγσορ και εθαπμογή αναπηςξιακών 
παπεμβάζευν για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2007 -2013»,  και ηος ν. 3614/2007 (Α’ 267) 
«Γιασείπιζη, έλεγσορ και εθαπμογή αναπηςξιακών παπεμβάζευν για ηην ππογπαμμαηική 
πεπίοδο 2007 -2013»,  

 - ηνπ λ. 4278/2014 (Α΄157) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 59 «Άπζη πεπιοπιζμών ζςμμεηοσήρ 
επγοληπηικών επισειπήζευν ζε δημόζια έπγα», 

 - ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ (ενζυμάηυζη 
ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΔΔ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ», φπσο ηζρχεη 

 - ηνπ λ. 4250/2014 «Γιοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, ςγσυνεύζειρ Νομικών 
Πποζώπυν και Τπηπεζιών ηος Γημοζίος Σομέα-Σποποποίηζη Γιαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» (Α‟ 74 ) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ,- ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 
52) «Κύπυζη ηος Κώδικα Νόμυν για ηο Δλεγκηικό ςνέδπιο», 

 - ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην», (εθφζνλ 
απαηηείηαη) 

 - ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «ςγκπόηηζη ζςλλογικών οπγάνυν ηηρ διοίκηζηρ 
και οπιζμόρ ηυν μελών ηοςρ με κλήπυζη», 

 - ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν ςμβάζευν και 
Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίυν ςμβάζευν…» , 

 - ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δνίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν 
και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο 
"Ππόγπαμμα Γιαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ», 

          - ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

           - ηνπ λ. 3469/2006 (Α‟ 131) “Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο”, 
- ηνπ λ. 2690/1999 (Α' 45) “Κύπυζη ηος Κώδικα ∆ιοικηηικήρ ∆ιαδικαζίαρ και άλλερ διαηάξειρ” 
φπσο ηζρχεη , 
- ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππόζβαζη ζε δημόζια έγγπαθα 
και ζηοισεία”, 
- ηεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 3400) «Ρύθμιζη ηυν ειδικόηεπυν 
θεμάηυν λειηοςπγίαρ και διασείπιζηρ ηος Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίυν 
ςμβάζευν ηος Τποςπγείος Ανάπηςξηρ, Ανηαγυνιζηικόηηηαρ, Τποδομών, Μεηαθοπών και 
Γικηύυν », 
- ηος π.δ 80/2016 “Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ διαηάκηερ” ( Α΄ 145 ). 

2.2)      Ο λ. 3310/2005 “Μέηπα για ηη διαζθάλιζη ηηρ διαθάνειαρ και ηην αποηποπή καηαζηπαηηγήζευν 
καηά ηη διαδικαζία ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν” (Α' 30), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 
3414/2005 (Α' 279), γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ  
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Δ..Ρ.,  ην π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαζηικοποίηζη υν μεηοσών Δλληνικών Ανυνύμυν 
Δηαιπειών πος μεηέσοςν ζηιρ διαδικαζίερ ανάλητηρ έπγυν ή ππομηθειών ηος Γημοζίος ή ηυν 
νομικών πποζώπυν ηος εςπύηεπος δημόζιος ηομέα», ε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 
Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο ππ‟ αξηζκ. 20977/2007 ( Β‟ 1673 ) ζρεηηθά κε ηα  „’Γικαιολογηηικά 
για ηην ηήπηζη ηυν μηηπώυν ηος Ν.3310/2005, όπυρ ηποποποιήθηκε με ηο Ν.3414/2005‟‟

, 

θαζψο θαη ε απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ππ‟ 
αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καθοπιζμόρ συπών ζηιρ οποίερ λειηοςπγούν 
εξυσώπιερ εηαιπίερ”. 

 

2.3)      Οη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248)  «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο». 
 

2.4)     Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 
παξνχζαο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ 
θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή 
εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη 
αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά. 

 
 

Άπθπο 3ο ειπά με ηην οποία ιζσύοςν ηα ηεύση ηηρ δημοππαηήζευρ και ηα λοιπά ζηοισεία 
ηηρ μελέηηρ 

Σα ηεχρε ηεο δεκνπξαζίαο αιιεινζπκπιεξψλνληαη, ζε πεξίπησζε δε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ φξσλ 
πνπ πεξηέρνληαη ζ' απηά, ε ζεηξά κε ηελ νπνία ηζρχνπλ ηα παξαπάλσ ηεχρε, θαζνξίδεηαη πάγηα, φπσο 
παξαθάησ, εθηφο εάλ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε δηαθήξπμε ηεο Γεκνπξαζίαο ή 
ηελ ΔΤ. 

1. Σν ζπκθσλεηηθφ (ζχκβαζε) 

2. H Γηαθήξπμε ηεο Γεκνπξαζίαο 

3. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

4. Σν Σηκνιφγην Μειέηεο 

5. Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (ΔΤ) 

6. Η Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (ΓΤ) 

7. Η Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ 

8. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα παξαξηήκαηά ηνπο,  

9. Η Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Σ..Τ.) 

10. Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο  

11. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο, πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππεξεζία θαη νη 
εγθεθξηκέλεο ηερληθέο κειέηεο, πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, αλ πξνβιέπεηαη ε 
πεξίπησζε απηή απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ή πξνθχςεη θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί 
ηξνπνπνίεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ. 

12. Σν Υξνλνδηάγξακκα / Πξφγξακκα Καηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ ζα εγθξηζεί ηειηθά απφ ηελ 
Τπεξεζία. 

Δπίζεο ζπκβαηηθή ηζρχ έρνπλ, επφκελεο ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, 
επεηδή είλαη δεκνζηεπκέλα θείκελα : 

(α) Σα εγθεθξηκκέλα εληαία Σηκνιφγηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3263/2004.  

(β) Οη Δπξσθψδηθεο. 

(γ) Oη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) ηνπ ΤΠΟΜΔΓΙ 

(δ) Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O. 

(ε) Οη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 305/2011 Πεξί Δκπνξίαο Γνκηθψλ Πξντφλησλ θαη ηα 
Δλαξκνληζκέλα Δπξσπατθά Πξφηππα ηεο ΔΔ. 
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Άπθπο 4ο Μελέηη ηυν ζςνθηκών καηαζκεςήρ ηος έπγος. 

1. Η ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία κε ππνβνιή πξνζθνξάο, απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην, φηη νη 
δηαγσληδφκελνη έρνπλ επηζθεθηεί θαη ειέγμεη πιήξσο ηε θχζε θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ έξγνπ θαη 
έρνπλ πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ, θπξίσο ζε φηη 
αθνξά: 

α. Σηο θάζε θχζεσο πεγέο πιηθψλ, ζέζεηο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απνζέζεσο πξντφλησλ 
εθζθαθήο, ηηο κεηαθνξέο, δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε πιηθψλ. 

β. Σε δπλαηφηεηα εμαζθαιίζεσο επηζηεκνληθνχ θαη εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ γεληθά, 
(θαηαιιήισλ πξνζφλησλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ ηνπ έξγνπ θαη ηεο 
λνκνζεζίαο), λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη νδψλ πξνζπειάζεσο. 

γ. Σηο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζπλήζσο, ηηο δηάθνξεο δηαθπκάλζεηο ηεο ζηάζκεο 
ησλ ππφγεησλ πδάησλ, ησλ πδάησλ ησλ πνηακψλ, ρεηκάξξσλ, παιίξξνηαο ή παξφκνηεο θπζηθέο 
ζπλζήθεο ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ. 

δ. Σε δηακφξθσζε θαη θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, ην είδνο, ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ 
θαηάιιεισλ θαη εθκεηαιιεχζηκσλ πιηθψλ πνπ βξίζθνληαη  ζηελ πεξηνρή, ην είδνο θαη ηα κέζα 
(κεραλήκαηα, πιηθά, ππεξεζίεο) πνπ ζα ρξεηαζηνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ. 

ε. Σε δπλαηφηεηα έγθαηξεο πξνκήζεηαο απφ ηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ ησλ κεραλεκάησλ θαη 
πιηθψλ πνπ  ηπρφλ απαηηνχληαη. 

ζη. Οπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα πνπ θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο 
εξγαζίεο, ηελ πξφνδν ή ην θφζηνο ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

2. Παξάιεηςε ηνπ δηαγσληδφκελνπ λα επηζθεθηεί ηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ θαη θαηαηνπηζηεί ζε φια ηα 
παξαπάλσ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζην νπνίν αλαθέξεηαη απηή ε ζχκβαζε, κε θαλέλα 
ηξφπν δελ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζαλ δηθαηνινγία γηα νπνηαδήπνηε παξεξκελεία ησλ φξσλ θαη 
απαηηήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζ' απηή, νχηε ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα πιήξε 
ζπκκφξθσζή ηνπ ζηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

3. Δπίζεο, ν αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη, κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ηα εγθεθξηκέλα 
δηαγξάκκαηα θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο, φπσο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηεο δεκνπξαζίαο θαη απνηεινχλ καδί κε ηε δηαθήξπμε ηε βάζε ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ, θαζψο θαη φηη απνδέρεηαη θαη αλαιακβάλεη ρσξίο επηθχιαμε, λα εθηειέζεη φιεο ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο θαη φξνπο. 

4. Σα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θχζε, ηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη εμαξηψληαη απφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ 
εδάθνπο, φπσο π.ρ. ραξαθηεξηζκφο εδάθνπο, χπαξμε ππφγεησλ πδάησλ, θιπ. είλαη ελδεηθηηθά ζηε 
κειέηε θαη ν δηαγσληδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζηαζκίζεη ηε πξνζθνξά ηνπ ζχκθσλα κε απηά 
πνπ απηφο ζεσξεί πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 

5. ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληδφκελνο βξεη αζπκθσλίεο ή παξαιείςεηο ζηα ρέδηα ή 
πξνδηαγξαθέο ή ζηα ινηπά ζηνηρεία ηεο πκβάζεσο ή εάλ ακθηβάιιεη γηα ηελ έλλνηά ηνπο, πξέπεη 
λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ηελ αξκφδηα Τπεξεζία, γηα λα ιάβεη δηεπθξηλίζεηο, πξηλ ππνβάιιεη ηελ 
πξνζθνξά ηνπ. Γηα λα ιεθζεί ππφςε ηέηνηα αίηεζε γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσο, πξέπεη απηή λα 
ππνβιεζεί εγγξάθσο ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία επηά (7) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ εκέξα 
πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη δηεπθξηλίζεηο απηέο γλσζηνπνηνχληαη ζε 
θάζε δηαγσληδφκελν πνπ ζα απεπζπλζεί εγγξάθσο ζηελ Τπεξεζία, ηέζζεξηο (4) ηνπιάρηζηνλ 
εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
 

Άπθπο 5ο Πεπιεσόμενο ηυν ηιμών μονάδορ ηος Σιμολογίος και δαπάνερ πος βαπύνοςν ηον 
ανάδοσο     

Οη δηαγσληδφκελνη θαηά ηε ζχληαμε ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, πξέπεη λα έρνπλ ππφςε ηνπο, φηη ζηηο 
ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδνο θαη ζην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα 
ησλ δαπαλψλ θαη ην εξγνιαβηθφ πνζνζηφ γηα γεληθά ή θαη ζε επηζθαιή έμνδα, εξγαιεία, 
εγθαηαζηάζεηο, θιπ. γηα θάζε είδνπο βάξε θαη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνληαη εθηφο 
απφ απηά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 138 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) θαη ηα παξαθάησ : 

α. Η πξνκήζεηα φισλ ησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ γεληθά πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, 
ειεχζεξσλ ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, ε κεηαθνξά ηνπο κέρξη ηνλ ηφπν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ε 
θαηεξγαζία θαη ε ηνπνζέηεζε πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ. Γεληθά, ε αμία θάζε πιηθνχ θαη ε δαπάλε 
θάζε εξγαζίαο γηα ηελ πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ ζηνηρείσλ ηεο εξγνιαβίαο, θαηά ηνπο 
θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηηο γεληθέο αξρέο αληνρήο, ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη αηζζεηηθήο, άξηηα θαη 
επηκειεκέλε απνπεξάησζε ηεο εξγαζίαο θαη ε αμία θάζε έκκεζεο εξγαζίαο θαη ζρεηηθήο δαπάλεο, 
έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε δηαηχπσζε θάζε κηαο  εξγαζίαο, αιιά είλαη αλαγθαία γηα 
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ηελ άξηηα απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε. 

β. Σα κεηαθνξηθά ησλ εξγαηνηερληηψλ θαη ηνπ θάζε είδνπο πξνζσπηθνχ ηνπ, φπσο θαη νη ζρεηηθέο 
δαπάλεο δηακνλήο, ηαηξηθήο θαη θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. 

γ. Οη απνδεκηψζεηο ιφγσ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. 

δ. Οη δαπάλεο γξαθείνπ ηνπ αλαδφρνπ, ππαιιήισλ ηνπ γηα δηεχζπλζε θαη επηζηαζία ησλ έξγσλ. 

ε. Οη εηζθνξέο πξνο ην Ι.Κ.Α. θαη ηνπο ινηπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, ηα δψξα γηα ηηο ενξηέο 
ηνπ Πάζρα, ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θη αδείαο θαη γεληθά νη έθηαθηεο παξνρέο θαη απμήζεηο κηζζψλ θαη 
εκεξνκηζζίσλ ηνπ εξγαηνηερληθνχ, επηζηεκνληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, φπσο απηά 
θαζνξίδνληαη θάζε θνξά θαηά ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία. 

ζη.Η δαπάλε γηα πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ηνπ χδαηνο απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, φπσο θαη ε 
δαπάλε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εξγνιαβία. 

δ. Σα ηθξηψκαηα γεληθά. 

ε. Έμνδα θαη θζνξέο εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ γεληθά, θζνξέο θαη απνζβέζεηο ησλ 
εξγαιείσλ, νξγάλσλ θαη κεραλεκάησλ. 

ζ.  Η δηάλνημε δξφκσλ, φπνπ ρξεηάδεηαη, γηα ηελ πξνζπέιαζε φισλ ησλ ζεκείσλ ηνπ έξγνπ. 

η.   Οη δαπάλεο γηα κεηαθνξέο θαη γεληθά κεηαθνξέο κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ ή πιηθψλ απφ ην 
εμσηεξηθφ, νη νπνίεο κεηαθνξέο πξέπεη θαηά πξνηίκεζε λα γίλνληαη κε πινία πνπ έρνπλ Διιεληθή 
ζεκαία, φπσο θαη νη θάζε θχζεσο δαζκνί θαη ηα έμνδα ηεισλεηαθψλ δηαηππψζεσλ, φπνπ 
απαηηνχληαη. 

ηα. Οη ηφθνη θαη νη απνζβέζεηο, γεληθά, θεθαιαίσλ θηλήζεσο θαη εγγπνδνζηψλ. 

ηβ. Οη αζθάιεηεο πιηθψλ, κεραλεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ φηαλ απαηηνχληαη απφ ηελ Δηδηθή 
πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (ΔΤ). 

ηγ. Οη αζθάιεηεο γηα νιφθιεξε ηελ αμία ηνπ έξγνπ πνπ θαζνξίδεηαη κε ηε ζχκβαζε, γηα θηλδχλνπο 
άκεζεο απψιεηαο ή βιάβεο πνπ πξνέξρεηαη απφ  νπνηαδήπνηε αηηία, κε εμαίξεζε ηνπο 
θηλδχλνπο πνιέκνπ, αλψηεξε βία, θιπ.,  ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ην άξζξν 157 ηνπ 
Ν.4412/2016, φπνηε απαηηνχληαη απφ ηελ ΔΤ. 

ηδ. Σα ηέιε ραξηνζήκνπ ζπκβνιαίσλ, απνδείμεσλ, πηζηνπνηήζεσλ,  πιεξσκψλ, θαζψο θαη ησλ 
εηδψλ πνπ εηζάγνληαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη ησλ  πιηθψλ θάζε θχζεσο, πνπ πξννξίδνληαη γηα 
θαηαζθεπή (ελζσκάησζε ή εγθαηάζηαζε) ηνπ ππφςε έξγνπ, φια ηα παξαπάλσ φπσο θάζε 
θνξά νξίδνληαη απφ ην Κξάηνο. 

ηε. Έμνδα δεκνζηεχζεσλ γεληθψο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ. 

 ηζη. Σα θάζε θχζεσο έμνδα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ αζθαιείαο  πνπ ηζρχνπλ. 

ηδ. Δθπφλεζε ησλ ιεπηνκεξψλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ  ππνινγηζκψλ, κε 
βάζε ηε κειέηε πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία, φπσο θαη ε ιήςε πιήξσλ ηνπνγξαθηθψλ 
ζηνηρείσλ, φηαλ απηά δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξαπάλσ κειέηε. 

ηε. χληαμε φισλ ησλ επηκεηξηθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ θαη ινγαξηαζκψλ ηεο εξγνιαβίαο. 

ηζ. Οη δαπάλεο ζχληαμεο ησλ ζρεδίσλ "εμ εθηειέζεσο" (As Built) θαη ησλ νδεγηψλ ιεηηνπξγίαο θαη 
ζπληήξεζεο, κεηαθξαζκέλσλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

θ.  Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο γηα ηελ έξεπλα ηεο αληνρήο ηνπ εδάθνπο, γηα δνθηκαζίεο ησλ πιηθψλ θαη 
γηα έιεγρν ησλ θαηαζθεπψλ, είηε ζε εξγαζηήξην πνπ ζα ηδξπζεί κε δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ, είηε ζε 
άιια αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα πνπ εγθξίλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία, είηε θαη ζηνλ ηφπν ησλ 
έξγσλ κε ηε ρξήζε θαηαιιήινπ εμνπιηζκνχ. 

θα. Γνθηκαζίεο, κεηξήζεηο-πηζηνπνηήζεηο: πιηθνχ, εμνπιηζκνχ ηκήκαηνο ή θαη νιφθιεξεο 
εγθαηάζηαζεο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ κε ηε ρξήζε θαηαιιήινπ πηζηνπνηεκέλνπ θαη 
δηαθξηβσκέλνπ εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα πξφηππα, θαλνληζκνχο θαη ηηο ππνδείμεηο 
ηεο επίβιεςεο. Κάζε άιιε κέηξεζε, έιεγρν, δνθηκαζία ή/θαη πηζηνπνίεζε πνπ πξνβιέπεηαη 
απφ ηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ή ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε. 

θβ. ηέγαζε ησλ Γξαθείσλ Δπηβιέςεσο ηεο Τπεξεζίαο ζηα εξγνηάμηα θαη εγθαηαζηάζεηο απηψλ. 

θγ. Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. 

θδ. Η εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ, φπσο απηέο νξίδνληαη θάζε θνξά λνκνζεηηθά. 
 
 

Άπθπο 6ο Τπεπβάζειρ ποζοηήηυν κλπ. ζε αναλςηικούρ πποϋπολογιζμούρ         

ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκβαηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ πνπ δεκνπξαηείηαη κε ζπκπιήξσζε 
ηηκνινγίνπ, δίλεηαη αλαιπηηθφο, ρσξηζηά γηα δηάθνξα θηίξηα ή δηάθνξεο ζέζεηο, ρσξίο λα ππάξρεη θαη 
εληαίνο ζπγθεληξσηηθφο, απηνλφεην είλαη φηη νη ηηκέο ηνπ ζπκβαηηθνχ εληαίνπ ηηκνινγίνπ ηζρχνπλ γηα 
νιφθιεξν ην έξγν, έζησ θαη αλ ζε θάπνην ρσξηζηφ πξνυπνινγηζκφ δελ ππάξρεη αληίζηνηρε πνζφηεηα. 
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Αθφκα ε αλαζεψξεζε ή νη ππεξβάζεηο πνζνηήησλ εμεηάδνληαη πάληνηε αζξνηζηηθά θαη ζην ζχλνιν ηνπ 
έξγνπ. 
 
 

Άπθπο 7ο Έλεγσορ – Πποζαπμογή - ςμπλήπυζη μελεηών ηος έπγος  

1. Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν ηεο ζρεηηθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη λα 
ππνδείμεη εγθαίξσο θαη εγγξάθσο ηπρφλ αηέιεηεο ή ζθάικαηά ηεο σο θαη ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 
ζρεδίσλ, ηα νπνία επηδξνχλ δπζκελψο ζηελ θαιή θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία ή/θαη επζηάζεηα ηνπ έξγνπ 
θαζψο θαη λα πξνηείλεη ηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο παξακέλνληαο απνθιεηζηηθά 
ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία ή/θαη επζηάζεηα ησλ έξγσλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη 
απφ απηφλ. 

2. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, κε βάζε ηηο κειέηεο πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζνχλ, ηηο έγγξαθεο 
νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηηο εγθεθξηκέλεο απφ ην Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. πξνδηαγξαθέο εθπνλήζεσο 
κειεηψλ λα πξνβεί ζηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ ζην έδαθνο, ζηηο αλαπαζζαιψζεηο θαη 
ρσξνζηαζκίζεηο ησλ αμφλσλ ησλ έξγσλ, ζηνλ έιεγρν θαη ιήςε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ 
πνπ απαηηνχληαη γηα ζπκπιήξσζε θαη πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο πνπ έρνπλ εγθξηζεί, 
φπσο επίζεο θαη ζηε ζήκαλζε ηεο δψλεο θαηαιήςεσο ησλ έξγσλ. 

3. Ο θαζνξηζκφο απφ ηα ζρέδηα, ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή, ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηε πγγξαθή 
Τπνρξεψζεσλ ησλ νησλδήπνηε ζηνηρείσλ θαη νδεγηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα 
κε ηηο πξνβιεπφκελεο επί κέξνπο δηαηάμεηο θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ θαηαζθεπψλ, δελ 
απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζε λα ιάβεη φια ηα κέηξα γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε θαη 
εκθάληζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ θαηαζθεπήο πνπ ζπλζέηνπλ θάζε επηθάλεηα ή ρψξν ή εμνπιηζκφ ή 
εγθαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. 

4. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ φξσλ δηεπθξηλίδεηαη φηη, έζησ θαη αλ θάηη δελ νξίδεηαη απφ ηα 
ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ή απφ άιια ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο, ή απφ ηηο νδεγίεο - δηαηαγέο ηεο 
Τπεξεζίαο, θάζε απιφ ή ζχλζεην ηκήκα ηνπ έξγνπ (π.ρ., ηνίρνο, δηαρψξηζκα, θαηψθιη, επίρξηζκα, 
θηγθιίδσκα, εμάξηεκα, εμνπιηζκφο, θαισδίσζε, ηκήκα εγθαηάζηαζεο θιπ.) πξέπεη λα είλαη άξηην 
ζε φηη αθνξά ηελ άκεζε ζχλδεζή ηνπ κε ηα ινηπά (εζσηεξηθά ή γεηηνληθά) ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. 

5. Δηδηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πάζεο θχζεσο κεραλεκάησλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθνχ, 
ηειεπηθνηλσληαθνχ ή ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη 
θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θαη κειέηεο ζπλδέζεσο απηψλ, επεηδή νη κειέηεο απηέο εμαξηψληαη απφ ηνλ 
ηχπν ηνπ κεραλήκαηνο πνπ ζα εθιέμεη ν αλάδνρνο (κέζα ζηα φξηα θπζηθά πνπ θαζνξίδνληαη απφ 
ηε ζχκβαζε) θαη επνκέλσο δελ είλαη δπλαηή ε ζρεδίαζή ησλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

6. Όζα αλαθέξνληαη ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ, ζα εθηεινχληαη κε κέξηκλα ηνπ 
αλαδφρνπ, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. 

 
 

Άπθπο 8ο Πποέλεςζη-Έλεγσορ-Έγκπιζη ςλικών και εηοίμυν ή ημικαηεπγαζμένυν πποιόνηυν 

1. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ππνρξεσηηθά ηα πιηθά πνπ πξνδηαγξάθνληαη γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη ηα έηνηκα ή εκηθαηεξγαζκέλα πξντφληα θαηά πξνηίκεζε α) απφ ηελ 
εγρψξηα βηνκεραλία β) απφ ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., γ) απφ άιιεο ρψξεο, εθφζνλ ηεξνχληαη απζηεξά νη 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο, νη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 305/2011 Πεξί Δκπνξίαο  
Γνκηθψλ Πξντφλησλ θαη ν εμνπιηζκφο/πιηθά/πξντφληα δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια Πηζηνπνηεηηθά, 
ζήκαλζε «CE» θαζψο θαη Πηζηνπνίεζε φηη είλαη ζχκθσλα κε ηα Δλαξκνληζκέλα Δπξσπατθά 
Πξφηππα ηεο ΔΔ. 

2. Γηα εηδηθά πιηθά, ζπζθεπέο θαη κεραλήκαηα, γηα ηα νπνία δελ πξνβιέπεηαη, απφ ηα ζπκβαηηθά 
ηεχρε, έιεγρνο ζην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ, ν εξγνιάβνο έρεη ππνρξέσζε λα ππνβάιιεη 
PROSPECTUS ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο κε ηερληθέο πιεξνθνξίεο, απφ ηηο νπνίεο λα 
απνδεηθλχεηαη ην ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. Η παξαγγειία ησλ 
πιηθψλ ζα γίλεη κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πνπ ζα έρνπλ ππνβιεζεί. 
Απηή ε θαη' αξρήλ έγθξηζε, δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ επζχλε ηνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε, 
ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηεο επίδνζεο θαη απφδνζεο ηνπ πιηθνχ. 

3. Ο αλάδνρνο έρεη επίζεο ππνρξέσζε λα εθηειεί, ζχκθσλα κε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, δεηγκαηνιεςίεο 
πιηθψλ, ηα νπνία πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηηο δηάθνξεο θαηαζθεπέο θαη λα ηα εμεηάζεη κε 
βάζε ηηο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Τπεξεζίαο, ηεο ρψξαο, ηεο ρψξαο 
πξνέιεπζεο ή λα πξνζθνκίδεη βεβαίσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, φηη απηά ζπκθσλνχλ πξνο 
ηηο εγθεθξηκέλεο Πξνδηαγξαθέο, εθφζνλ ππάξρνπλ ηέηνηεο. 

4. Δηδηθά γηα ηα πιηθά πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηελ Διιάδα (φπσο θαιψδηα ή ζσιήλεο θάζε θχζεσο, 
θιπ.) ε πνηφηεηα ησλ νπνίσλ ειέγρεηαη απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, ν αλάδνρνο έρεη 
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ππνρξέσζε λα εηδνπνηεί ηελ Τπεξεζία 15 εκέξεο πξηλ απφ ηε ζρεηηθή δνθηκαζία γηα λα 
παξαθνινπζήζνπλ απφ απηή νη παξαπάλσ έιεγρνη θαη δνθηκαζίεο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ ΔΤ, 
άιισο ζα πξνζθνκίδνληαη ηα πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 

5. Τιηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε κειέηε (φπσο π.ρ. πδξαπιηθνί ππνδνρείο, κπαηαξίεο, θξνπλνί, 
θιείζξα, ρεηξνιαβέο, πιαζηηθά δάπεδα, ςεπδνξνθέο, πιηθά ζεξκνκφλσζεο, θνπθψκαηα, 
δηαθφπηεο, θσηηζηηθά ζψκαηα, εμνπιηζκφο ιεβεηνζηαζίνπ, θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα θ.α.) δελ ζα 
πξνζθνκίδνληαη ζην έξγν θαη δελ ζα ηνπνζεηνχληαη ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα πξνζθνκηζζνχλ 
δείγκαηα θαη εγθξηζνχλ απφ ηελ Δπίβιεςε θαη ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ή αλ πξνβιέπεηαη απφ 
ηελ ΔΤ, απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή. 

6. Σα παξαπάλσ δείγκαηα ζα ππνβάιινληαη έρνληαο πάλσ ηνπο θαξηέια ζηελ νπνία ζα 
αλαγξάθνληαη: ν αξηζκφο ηνπ έξγνπ, ν αξηζκφο ηηκνινγίνπ, ε ρψξα πξνειεχζεσο, ην εξγνζηάζην 
θαηαζθεπήο θαη ν ηχπνο πιηθνχ. Γηα εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη έμσ απφ ην εξγνηάμην (φπσο π.ρ. 
θνπθψκαηα, έπηπια, θιπ.) ν αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη έγθαηξα ηελ επίβιεςε, γηα 
λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ζηα ζηάδηα θαηαζθεπήο. 

7. Κακία παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο γηα ηελ απνπεξάησζε ηνπ φινπ έξγνπ θαη θακία 
απνδεκίσζε δελ ζα δνζεί ζηνλ αλάδνρν, γηα ιφγνπο θαζπζηεξήζεψο ηνπ λα εθηειέζεη ηηο 
δνθηκαζίεο πνπ απαηηνχληαη ή δίλεηαη εληνιή λα γίλνπλ ή γηα ιφγνπο απνξξίςεσο ή 
αληηθαηαζηάζεσο αθαηάιιεισλ πιηθψλ. 

8. Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηα θαιχηεξα ζε πνηφηεηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ 
αγνξά ρσξίο βιάβεο ή ειαηηψκαηα. Όπνπ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε αλαγξάθεηαη ελδεηθηηθφο ηχπνο 
νξηζκέλνπ θαηαζθεπαζηή, απηφο δίλεηαη γηα λα θαζνξηζηνχλ ην επηζπκεηφ επίπεδν πνηφηεηαο, 
απνδφζεσλ θαη ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη γηα δηεπθφιπλζε ηεο επηινγήο απφ ηνλ αλάδνρν. Ο 
αλάδνρνο φκσο κπνξεί λα πξνηείλεη πιηθφ νπνηνπδήπνηε θαηαζθεπαζηή, ηζνδχλακν κε ην 
νξηδφκελν, ηεο ηζνδπλακίαο ππνθείκελεο ζηελ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

 
 

Άπθπο 9ο Δπγαζηηπιακόρ Έλεγσορ Τλικών  

1. Μφιηο ν αλάδνρνο εγθαηαζηαζεί ππνρξεψλεηαη λα κεξηκλήζεη κε δαπάλεο ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
παξαθάησ εξγαζηψλ. 

α. Να εμεηάζεη ψζηε φια ηα αδξαλή πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επηρψζεηο, ππνβάζεηο θαη 
ζθπξνδέκαηα λα κελ έρνπλ πξνζκίμεηο νη νπνίεο ζα επηδξάζνπλ δπζκελψο επί ηεο αληνρήο ηνπ 
έξγνπ. 

β. Να εμεηάζεη αλ ηα παξαπάλσ πιηθά είλαη ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο 
ζπκβαηηθνχο φξνπο ηεο εξγνιαβίαο. 

γ. Οη εμεηάζεηο απηέο πξέπεη λα γίλνπλ κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ ζε 
εξγαζηήξην ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ ή ζε ηδησηηθφ εξγαζηήξην κε ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο θαη ηα 
απνηειέζκαηα απηά πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή γηα έγθξηζε. 

δ. ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη, κε  κέξηκλά ηνπ θαη κε 
δαπάλεο ηνπ λα εμεηάζεη ηαθηηθά ηα αδξαλή πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επηρψζεηο, 
ππνβάζεηο, ζθπξνδέκαηα θαη αζθαιηνκίγκαηα, αλ είλαη ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, 
ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο ηεο εξγνιαβίαο θαη ηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο αλάζεζεο. 

ε. Τιηθά θαη εξγαζίεο, νη νπνίεο δελ ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο ησλ 
πξνδηαγξαθψλ θαη κειεηψλ, ζα απνξξίπηνληαη απφ ηελ Δπίβιεςε ηεο Τπεξεζίαο. 

ζη. Όιεο απηέο νη εμεηάζεηο, δνθηκαζίεο θαη έιεγρνη, κεηά απφ ηελ εμέηαζή ηνπο θαη ηελ έγθξηζή ηνπο 
ή φρη απφ ηελ Δπίβιεςε ηεο Τπεξεζίαο ζα ππνβάιινληαη γηα ελεκέξσζε ζηελ Πξντζηακέλε 
Αξρή καδί κε ηα παξαπάλσ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία : 
(1) Γηα ηνπο ειέγρνπο ζπκππθλψζεηο νη ζέζεηο ηνπο 

(2) Γηα ηνπο ειέγρνπο αδξαλψλ πιηθψλ, ηαπήησλ θαη ζθπξνδεκάησλ, ε εκεξνκελία ιήςεσο. 

2. Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξεψλεηαη λα κεξηκλήζεη, κε δαπάλεο ηνπ, γηα ηελ ίδξπζε ζην εξγνηάμην 
εξγαζηεξίνπ, εθφζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη φια ηα 
απαξαίηεηα φξγαλα θαη ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, ψζηε λα είλαη δπλαηέο, νη παξαπάλσ 
εμεηάζεηο, δνθηκαζίεο θαη έιεγρνη, θαζψο επίζεο ε εχξεζε ηεο βέιηηζηεο πγξαζίαο, ε παξαζθεπή 
θαη ζπληήξεζε δνθηκίσλ ζθπξνδέκαηνο θαη φηη άιιν πξνβιέπνπλ νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ 
έξγνπ. 

3. Ο Κχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα κεξηκλήζεη κε δαπάλεο ηνπ, 
ψζηε νη παξαπάλσ έιεγρνη, εμεηάζεηο θαη δνθηκαζίεο λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο πθηζηάκελνπο 
θαλνληζκνχο ζε ΚΔΓΔ ή ΠΔΓΔ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ, αλεμάξηεηα ή παξάιιεια κε ηνπο ειέγρνπο πνπ ζα 
γίλνληαη ζε ηπρφλ πθηζηάκελν εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην. Δπίζεο, ζηα παξαπάλσ εξγαζηήξηα ζα 
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γίλνληαη θαη φινη νη έιεγρνη, εμεηάζεηο θαη δνθηκαζίεο, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζην 
εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην, πάληνηε κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ.  

 
 

Άπθπο 10ο Σιμέρ μονάδορ νέυν επγαζιών 

1. Οη ηηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 138 ηνπ Ν. 4412/2016 
(ΒΙΒΛΙΟ Ι). 

2. Γηα ηνλ θαλνληζκφ ηηκψλ κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ, φπνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν φηη ζα 
εθαξκφδνληαη ηα εγθεθξηκέλα ή ζπκβαηηθά αλαιπηηθά ηηκνιφγηα (αλαιχζεηο ηηκψλ), δηεπθξηλίδεηαη φηη 
απηά ζα εθαξκφδνληαη, άζρεηα απφ ηα κέζα ηα νπνία πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ 
αλάδνρν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, (δειαδή κεγάινπ ή κηθξνχ αξηζκνχ κεραλεκάησλ, ησλ 
γλσζηψλ ή άιισλ ηχπσλ, αλ είλαη θαηλνχξγηα ή φρη, εξγαηηθψλ ρεξηψλ ζπλνιηθά ή κεξηθά, ζε κηθξή 
ή κεγάιε αλαινγία θιπ.). 

3. ηελ ΔΤ αλαθέξνληαη πνηα εγθεθξηκέλα ή ζπκβαηηθά ηηκνιφγηα (αλαιχζεηο ηηκψλ) ηζρχνπλ γηα ηηο 
ηηκέο κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. 

 
 

Άπθπο 11ο Πποκαηαβολέρ 

1. Δπηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιψλ ζηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 138 
ηνπ Ν. 4412/2016 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) θαη εθφζνλ θαη κφλν, ε ρνξήγεζε απηψλ έρεη πξνβιεθζεί απφ ηε 
Γηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο θαη δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ Δ..Τ. 

2. Η ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ θαη επηβαξχλεηαη απηή κε ηφθν πνπ 
νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΒΙΒΛΙΟ Ι). 

3. Πξφζζεηε Πξνθαηαβνιή, ιφγσ αχμεζεο ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο ηνπ έξγνπ (κε έγθξηζε 
ζπγθξηηηθνχ πίλαθα ή λέα ζχκβαζε), δελ ζα ρνξεγείηαη. 

 
 

Άπθπο 12ο Αζθάλιζη Πποζυπικού 

1. Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ην έξγν εθηείλεηαη κέζα ή έμσ απφ 
αζθαιηζηηθή πεξηνρή ηνπ ΙΚΑ, λα αζθαιίδεη ζ' απηφ, φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο γηα ην ΙΚΑ θαη ηνπο ινηπνχο, θαηά ην λφκν, νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο. 

2. Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα αζθαιίδεη θαηά αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, 
αλαγλσξηζκέλεο απφ ην θξάηνο, ην εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ζε 
εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ, εάλ απηφ δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί ΙΚΑ. Η εθπιήξσζε ηεο παξαπάλσ 
ππνρξεψζεσο ηνπ αλαδφρνπ βεβαηψλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζηελ Τπεξεζία ησλ ζρεηηθψλ 
αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ. 

3. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, ε Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα 
εθαξκφζεη αλάινγε θξάηεζε απφ ην ινγαξηαζκφ ηνπ θαη κέρξη λα ηα πξνζθνκίζεη. Δάλ ν αλάδνρνο 
παξαιείςεη ηε ζχλαςε ησλ παξαπάλσ αζθαιεηψλ ή παξαιείςεη ηελ θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ, 
ε Τπεξεζία πξνβαίλεη ζηε ζχλαςε ηεο αζθάιεηαο ή ηελ θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη παξαθξαηεί ηα πνζά πνπ δαπαλήζεθαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 

4. Ο αλάδνρνο πνπ ζα αλαδεηρηεί έρεη ππνρξέσζε κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα ππνβάιιεη 
δήισζε ζην αξκφδην ππνθαηάζηεκα ηνπ ΙΚΑ γηα ηελ εξγνιαβία πνπ αλέιαβε, δίλνληαο πιήξε 
ζηνηρεία γη' απηφ (είδνο, πεξηνρή εθηειέζεσο, πξνυπνινγηζκφ, θιπ.). 

5. Ο αλάδνρνο πνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ ΑΝ 1846/51 ζεσξείηαη εξγνδφηεο, έρεη ππνρξέσζε 
λα θαηαβάιιεη εγθαίξσο θαη αλειιηπψο ζην ΙΚΑ θαη ηνπο άιινπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ηηο 
λφκηκεο εηζθνξέο πάλσ ζηνπο κηζζνχο θαη ηα εκεξνκίζζηα, φπσο θάζε θνξά νξίδνληαη, πνπ 
βαξχλνπλ ηφζν απηφλ ηνλ ίδην φζν θαη ην εξγαηνηερληθφ θαη θάζε θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ ζα 
πξνζιεθζεί απφ απηφλ, ην νπνίν ζα απαζρνιεζεί ζην ππφςε έξγν. 

 
 

Άπθπο 13ο Σήπηζη Νόμυν, Αζηςνομικών και λοιπών διαηάξευν 

1. Ο αλάδνρνο, πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ηήξεζε ησλ Νφκσλ θιπ., φπσο νξίδεηαη ζην 
Ν.4412/2016, έρεη ππνρξέσζε λα αλαθνηλψζεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηηο 
ζρεηηθέο δηαηαγέο θαη εληνιέο πνπ ηνπ απεπζχλνπλ ή θνηλνπνηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ 
έξγνπ, δηάθνξεο αξρέο, ζρεηηθά κε κέηξα πνπ ππνδεηθλχνληαη γηα έιεγρν πγείαο, αζθαιείαο, θνηλήο 
εζπρίαο, ξππάλζεσο πεξηβάιινληνο, θιπ. 
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2. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηφζν ησλ έξγσλ, φζν 
θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνδφηε, φπσο θαη γεληθά θάζε ηξίηνπ, 
επζχλεηαη δε απφιπηα, αζηηθά θαη πνηληθά, γηα θάζε αηχρεκα, δεκηά ή βιάβε, πνπ ηπρφλ επηζπκβεί 
ζην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ή ζπλαιιάζζεηαη ζην εξγνηάμην ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνδφηε ή 
ζε θάζε ηξίην, ιφγσ κε ιήςεσο απφ απηφλ ή ην πξνζσπηθφ ηνπ, ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ 
ελδείθλπληαη, αιιά θαη απφ νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, φπσο θαη γηα ηα ηπραία. 

Καηά ζπλέπεηα θαζίζηαηαη απνθιεηζηηθά ππφρξενο γηα ηελ πιεξσκή πξνζηίκνπ, ρξεκαηηθήο 
πνηλήο, απνδεκηψζεσο θαη θάζε άιιεο πνηληθήο ή αζηηθήο επζχλεο, πνπ ζα πξνθχςεη θαηά 
νπνηνλδήπνηε ηξφπν, άκεζα ή έκκεζα, απφ ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ (Δξγαηηθά Αηπρήκαηα-Αζηηθά 
Αδηθήκαηα θιπ.). 

3. Οκνίσο ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο αζηπλνκηθέο ή ιηκεληθέο 
δηαηάμεηο. 

4. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε φισλ 
ησλ απαηηνχκελσλ απφ ην Νφκν αδεηψλ (φρη απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ αλέγεξζε 
νηθνδνκψλ) θαη θαζίζηαηαη, νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά, ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε απφ ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ ηξφπνπ εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ. Δίλαη επίζεο ππνρξεσκέλνο λα 
κεξηκλήζεη γηα ηελ ηήξεζε ζην εξγνηάμην φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ην Νφκν θαη λα εθαξκφζεη ηα επηβαιιφκελα κέηξα αζθαιείαο ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ 
εξγαζηψλ. 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα θπξηφηεξα εμ απηψλ: 

 

 Π.Γ. 97/78 – ΦΔΚ  20/A/17.02.1978  

 Π.Γ. 778/1980 – ΦΔΚ 193/A/26.08.1980 

 Ν 1568/85 - ΦΔΚ 177/A/18.10.1985 

 Π.Γ. 307/86 – ΦΔΚ 135/A/29.08.1986 

 Π.Γ. 396/94 – ΦΔΚ 220/A/19.12.1994 

 Π.Γ. 105/95 – ΦΔΚ 67/A/10.4.1995 

 Π.Γ. 17/96 – ΦΔΚ 11/A/18.01.1996 

 Π.Γ. 305/96 – ΦΔΚ 212/A/29.08.1996 

 Π.Γ. 304/00 – ΦΔΚ 241/A/3.11.2000 

 Π.Γ. 42/03 – ΦΔΚ 44/A/21.02.2003 

 

Άπθπο 14ο Δςθύνη Αναδόσος 

1. χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 
κειεηψλ, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ησλ έξγσλ, κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν αλάδνρνο, ν δε 
θάζε θχζεσο έιεγρνο πνπ ζα αζθεζεί απφ ηελ Τπεξεζία δελ απαιιάζζεη θαζφινπ ηνλ αλάδνρν 
απφ απηή ηελ επζχλε. 

2. Οκνίσο ν αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή ησλ πιηθψλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γεληθά, ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο θαη ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο γεληθά, ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο, ησλ ζρεηηθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ 
ηεπρψλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί θαη ησλ ζρεδίσλ. 

 
 

Άπθπο 15ο ήμανζη καηά ηο ζηάδιο εκηελέζευρ ηυν επγαζιών 

Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε, ζηηο εξγνηαμηαθέο ζέζεηο θαη ζηηο ζέζεηο φπνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο, λα 
ηνπνζεηεί ηα ζήκαηα θαη πηλαθίδεο αζθαιείαο πνπ απαηηνχληαη αλάινγα κε ηε θχζε ησλ έξγσλ 
(ζπγθνηλσληαθά, πδξαπιηθά, νηθνδνκηθά, θιπ.) θαη λα επηκειείηαη ηε ζπληήξεζή ηνπο. ηηο ζέζεηο πνπ 
είλαη επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία ζα ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά απηφκαηα ζήκαηα πνπ 
αλαιάκπνπλ (FLASH LIGHTS). Οκνίσο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη, φπνπ παξνπζηάδεηαη αλάγθε, θαη 
ηξνρνλφκνη, ππάιιεινη ηνπ αλαδφρνπ, γηα αζθαιή θαζνδήγεζε πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ γηα 
απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία ζηηο νδνχο, παξαθακπηήξηνπο θαη πξνζπειάζεηο θαη γεληθά ζε 
φια ηα εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ, εκέξα θαη λχρηα. Σα παξαπάλσ κέηξα ζα ιακβάλνληαη κε επζχλε θαη 
δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ. Ο αλάδνρνο επζχλεηαη, πνηληθά θαη αζηηθά, γηα θάζε αηχρεκα πνπ νθείιεηαη 
ζηε κε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο. 
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Άπθπο 16ο Δγκαηαζηάζειρ Δπισειπήζευν και Οπγανιζμών Κοινήρ Ωθέλειαρ 

1. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ, φηη ελδέρεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα ππάξρνπλ 
ελαέξηεο ή ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Γ.Γ., νη νπνίεο πξέπεη λα κεηαηνπηζζνχλ απφ 
ηνπο θπξίνπο ηνπο. 

2. Ο αλάδνρνο δελ ζα έρεη θακία νηθνλνκηθή ή ηερληθή αλάκημε κε ηηο εξγαζίεο απηέο (εθηφο αλ νξίδεηαη 
δηαθνξεηηθά ζηελ ΔΤ), έρεη ππνρξέσζε φκσο απηφο λα δηεπθνιχλεη, ρσξίο πξφθαζε, ηελ 
εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη απφ ην ιφγν απηφ, ηδηαίηεξε απνδεκίσζε 
ιφγσ θαζπζηεξήζεσο ή δπζρεξεηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ 
απηφλ. 

3. Όηαλ ηα έξγα ή κέξνο ηνπο θαηαζθεπάδνληαη ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο, πξέπεη 
λα ιεθζεί κέξηκλα, λα κελ δεκηνπξγεζεί βιάβε ζηηο θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ 
(απνζήθεο, νδνχο, θηίξηα, θσηεηλή ζήκαλζε, θαιψδηα  ειεθηξηθήο παξνρήο θαη ηειεθψλσλ, 
απνρεηεχζεηο, πδξεχζεηο, θιπ.). 

4. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ πάζεο θχζεσο ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, ζα αλαδεηεζνχλ θαη ζα 
εληνπηζζνχλ ηα ηπρφλ ππφγεηα δίθηπα (θαιψδηα, ζσιήλεο) ηα νπνία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 
δηέξρνληαη ππνγείσο απφ ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 

5. Η θαηά ηφπνπο Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζα ρνξεγήζεη ζηνλ αλάδνρν φια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία πνπ 
ππάξρνπλ ζ' απηήλ (νδεγίεο, ζρέδηα) ηα νπνία αθνξνχλ ζηα δίθηπα ηα νπνία ππάξρνπλ ζηελ 
πεξηνρή ηνπ έξγνπ. Βάζεη απηψλ ζα αλαδεηεζνχλ θαη ζα εληνπηζζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν φια ηα 
πθηζηάκελα δίθηπα, (ππφγεηα, επίγεηα, εληφο ή εθηφο θηηξίσλ, αθαλή ή εκθαλή, αλάινγα κε ηε θχζε 
ηνπ έξγνπ). Η αλαδήηεζε θαη ν εληνπηζκφο ζα γίλνπλ κέζσ αληρλεπηνχ κεηάιινπ, ν νπνίνο ζα 
εξγάδεηαη ρσξίο λα απαηηείηαη ε εηζαγσγή ραξαθηεξηζηηθνχ ζήκαηνο ζηα δίθηπα. Με ηνλ αληρλεπηή 
ζα γίλεη ν εληνπηζκφο ηεο νδεχζεσο ησλ δηθηχσλ θαη κε δνθηκαζηηθέο ηνκέο, εθζθαθέο 
(πξνθεηκέλνπ γηα ππφγεηα δίθηπα), ζα πξνζδηνξηζηεί θαη ε θχζε ηνπ δηθηχνπ (ηειεθσληθφ θαιψδην, 
ειεθηξηθφ θαιψδην, ζσιήλεο πδξεχζεσο, θιπ.). 

6. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο θαη εληνπηζκνχ ζα απνηππσζνχλ πάλσ ζε ζρέδην θάηνςεο ηεο 
πεξηνρήο ηνπ έξγνπ. Πάλσ ζ' απηφ, κε ραξαθηεξηζηηθή γξακκνγξαθία, ζα παξηζηάλνληαη θαη νη 
πξνηεηλφκελεο ιχζεηο γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ δηθηχνπ, δειαδή ε πξνζηαζία επί ηφπνπ κε 
εγθηβσηηζκφ εληφο ζθπξνδέκαηνο, ή ε κεηαηφπηζε εθηφο πεξηνρήο εξγαζηψλ κε πξνζζήθε λένπ 
ηκήκαηνο. 

7. Σν ζρέδην απηφ ζα ππνβιεζεί ζηελ Πξντζηάκελε Αξρή ην ηαρχηεξν, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 
αλαδφρνπ. Σν ζρέδην ζα ζπλνδεχεηαη κε πεξηγξαθή γηα πξνζηαζία ή κεηαηφπηζε ησλ δηθηχσλ. 
Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε ηεο επί ηφπνπ πξνζηαζίαο, (θαη πξνθεηκέλνπ γηα ππφγεηα δίθηπα), ην 
θαιψδην ή ν ζσιήλαο πδξεχζεσο ζα ηνπνζεηείηαη κέζα ζε πιαζηηθφ ζσιήλα δηακέηξνπ 16 εθ., ν 
νπνίνο ζα εγθηβσηηζηεί ζε ζθπξφδεκα (Β-160) ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο δηαζηάζεσλ 45Υ45εθ . 

8. Η εξγαζία πξνζηαζίαο ή κεηαηφπηζεο ζα εθηειεζηεί κεηά ηελ έγθξηζή ηεο απφ ηελ Πξντζηάκελε 
Αξρή. 

9. Με βάζε ηα παξαπάλσ, νπδεκία δεκία απφ ηνλ αλάδνρν επί πθηζηακέλσλ δηθηχσλ είλαη απνδεθηή. 
Αλ παξά ηαχηα θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πξνμελεζεί απφ ηνλ αλάδνρν βιάβε ζηα δίθηπα, ε 
απνθαηάζηαζή ηεο ζα βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ ίδην. ηελ πεξίπησζε απηή, ε απνθαηάζηαζε ζα 
εθηειεζηεί απφ ηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα κε νδεγίεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

10. Η απνθαηάζηαζε ηνπ βιακκέλνπ δηθηχνπ, πνπ ζα πξνμελεζεί απφ ηνλ αλάδνρν, αλάινγα κε ηε 
θχζε ηνπ δηθηχνπ, ζα εθηειείηαη φπσο παξαθάησ πεξηγξάθεηαη : 

α.  Τπφγεην ηειεθσληθφ θαιψδην: ζα απνθαζίζηαηαη άκεζα, κε πξνζσξηλφ ηξφπν, ε ζπλέρεηα ησλ 
επηθνηλσληψλ θαη αθνινχζσο ζα αληηθαζίζηαηαη ην βιακκέλν 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 κέζεο ή ρακειήο ηάζεο: ζα αληηθαζίζηαηαη κε λέν θαιψδην, ην ηκήκα ηνπ 
πθηζηάκελνπ δηθηχνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη δέθα (10) κέηξα εθαηέξσζελ ηεο βιάβεο. 

γ.  Αγσγφο δηθηχνπ χδξεπζεο:  ζα αληηθαζίζηαηαη κε λέν ζσιήλα, ην ηκήκα ην νπνίν βξίζθεηαη δέθα 
(10) κέηξα πεξίπνπ εθαηέξσζελ ηεο βιάβεο. 

δ.  Αγσγφο θαπζίκνπ: ζα αληηθαζίζηαηαη, κε λέν αγσγφ, ην ηκήκα ην νπνίν βξίζθεηαη δεθαπέληε 
(15) πεξίπνπ κέηξα εθαηέξσζελ ηεο βιάβεο.  

11. Η εξγαζία αλαδεηήζεσο θαη εληνπηζκνχ κέζσ αληρλεπηνχ κεηάιισλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, 
αιιά ε δαπάλε ηεο πεξηιακβάλεηαη αλαινγηθά ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ έξγνπ. 
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Άπθπο 17ο σέδια από ηην εκηέλεζη (As Built)- Οδηγίερ λειηοςπγίαρ και ζςνηήπηζηρ 

1. Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε, ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ φινπ έξγνπ θαη 
έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ, λα παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία, 
δηακέζνπ ηνπ Δπηβιέπνληνο κεραληθνχ, κία ζεηξά ζρεδίσλ ζε ραξηί θαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ, 
θαζψο θαη ζε ςεθηαθή κνξθή (Αutocad εθδ. 2000 ηνπιάρηζηνλ) ζε CD, φισλ ησλ έξγσλ πνπ 
εθηειέζηεθαλ, φπσο απηά θαηαζθεπάζηεθαλ ηειηθά, δειαδή ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηνξζψζεσλ, νη νπνίεο ίζσο έγηλαλ ζηα ζρέδηα πνπ εγθξίζεθαλ αξρηθά. 

2. Πξηλ απφ ηε ζχληαμε ησλ παξαπάλσ ζρεδίσλ, ν αλάδνρνο πξέπεη λα αλαδεηήζεη απφ ηελ 
Τπεξεζία πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζε φηη αθνξά ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ ζρεδίσλ. Δηδηθφηεξα, ηα 
ζρέδηα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ : 

α. Να ζεκεηψλνληαη επί ησλ ζρεδίσλ εμ εθηειέζεσο ησλ λέσλ ππνγείσλ δηθηχσλ, ηα παιηά ππφγεηα 
δίθηπα πνπ εληνπίζηεθαλ θαηά ηηο εξγαζίεο εθζθαθήο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ δηθηχσλ. 

β. Όιεο νη ζέζεηο αιιαγήο θαηεπζχλζεσο ησλ λέσλ δηθηχσλ ζα εμαξηψληαη απφ ζηαζεξά ζεκεία, 
ζηα δε επζχγξακκα ηκήκαηα ε εμάξηεζε ζα γίλεηαη ζηα δηαζηήκαηα L/5, φπνπ L ην επζχγξακκν 
κήθνο ζε κέηξα (αιιά πάλησο φρη κηθξφηεξν απφ πελήληα κέηξα). 

γ. Ωο ζηαζεξά ζεκεία εμαξηήζεσο ζα ιακβάλνληαη άθξα ζηαζεξψλ θαη κνλίκσλ θαηαζθεπψλ 
(θηηξίσλ, δξφκσλ, απνζεθψλ, θιπ.) ζα απνθεχγεηαη δε λα ιακβάλνληαη σο ηέηνηα, ζεκεία πνπ 
ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα  κεηαθηλεζνχλ ή θαηαζηξαθνχλ (ζηχινη θσηηζκνχ, ζπγθεληξψζεηο 
πιηθψλ,  κηθξά δέληξα, θιπ.).  
Δπί ησλ ζρεδίσλ εμ εθηειέζεσο ησλ λέσλ ππνγείσλ δηθηχσλ λα ζεκεηψλεηαη ε επηζήκαλζε πνπ 
έγηλε ζηα ππφγεηα δίθηπα ζηηο ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο ηνπο, φπσο είλαη αιιαγέο θαηεπζχλζεσλ, 
ζχλδεζκνη δηαθιάδσζεο, ζχλδεζκνη πςειήο ηάζεο, θιπ. 

δ. Η επηζήκαλζε ησλ πάζεο θχζεσο δηθηχσλ ζα γίλεηαη φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο αληίζηνηρεο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ δηθηχνπ, κε ηελ αθφινπζε ηξνπνπνίεζε: Σν ελδεηθηηθφ ζεκείν ζα 
ηνπνζεηείηαη παξαπιεχξσο ηνπ δηθηχνπ ζε απφζηαζε 40-60 εθ. ζα θηάλεη κέρξη βάζνο 70 εθ. 
θαη ζηελ άλσ επηθάλεηα ηνπ ζα ζεκεηψλεηαη εγράξαθηα κε βέινο, ε θαηεχζπλζε πνπ βξίζθεηαη 
ην δίθηπν. 

ε. ηηο ζέζεηο φπνπ ηα λέα δίθηπα πέξαζαλ απφ θξεάηηα ή ζσιελψζεηο (πθηζηάκελεο ή λέεο), ζα 
γίλεηαη ηδηαίηεξε ππφδεημε ζην ζρέδην θαη κάιηζηα  εθφζνλ ε δηάβαζε ησλ δηθηχσλ είλαη 
πνιπδηαπιηθή ζα θαζνξίδεηαη θαη ζέζε ηεο ζσιήλσζεο απφ ηελ νπνία πέξαζε. 

ζη. ηελ πεξίπησζε φπνπ ιφγσ ζηελφηεηαο ρψξνπ ή γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχο, λέν δίθηπν 
ηνπνζεηήζεθε ζε παιηφ ραληάθη πνπ επαλαζθάθηεθε, ηφηε ζην ζρέδην εμ εθηειέζεσο ζα 
παξηζηάλνληαη κε δηαθνξεηηθή γξακκνγξαθία θαη ηα δχν ή ηξία δίθηπα, ε δε ζρεηηθή ηνπο ζέζε 
ζην ζρέδην (δεμηφ, αξηζηεξφ, κεζαίν) ζα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθή ζρεηηθή ζέζε. 

δ. ε θιίκαθα ησλ ζρεδίσλ εμ εθηειέζεσο ησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, έηζη ψζηε ηα ζρέδηα λα είλαη επαλάγλσζηα θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνλ 
πξννξηζκφ ηνπο. 

3. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα παξαδψζεη, καδί κε ηα ζρέδηα απφ ηελ εθηέιεζε πιήξεηο νδεγίεο 
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζηα Διιεληθά, φπσο θαη ηερληθά εγρεηξίδηα θαη 
θαηαιφγνπο αληαιιαθηηθψλ ζε ηξία (3) αληίηππα, ησλ Μεραλεκάησλ πνπ ηπρφλ εγθαηαζηάζεθαλ 
απφ απηφλ θαη γηα θάζε κηα ζέζε. 

4. ε πεξίπησζε ακέιεηαο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο ππνρξέσζεο ε Τπεξεζία 
πξνβαίλεη ζηελ εθηέιεζή ηεο ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ. 

 
 

Άπθπο 18ο Τλικά έπγος -Πποζυπινέρ Δγκαηαζηάζειρ ηος αναδόσος - Πποζηαηεςηικέρ 
καηαζκεςέρ 

1. Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα θπιάζζεη, κε δαπάλε ηνπ, ηα πιηθά, κεραλήκαηα, εξγαιεία πνπ 
ηνπ παξαδίδεη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ γηα ρξήζε ή ελζσκάησζε θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε 
θαηαζηξνθή ή απψιεηά ηνπο, απφ πιεκκειή ρξήζε ή δηαθχιαμε. 

2. Όιεο νη πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο (ππφζηεγα απνζήθεπζεο, ζάιακνη δηακνλήο, εξγαζηήξηα, 
γξαθεία, θιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο, ζα αλεγεξζνχλ κε 
κέξηκλα, δαπάλε θαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, ζε ζέζεηο πνπ ζα επηηξέπνληαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη 
ηηο ινηπέο αξκφδηεο αξρέο. 

3. ε φζεο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη αληηζηήξημε, ππνζηήξημε, ππνζεκειίσζε ή άιιε πξνζηαζία 
ππάξρνπζαο γεηηνληθήο θαηαζθεπήο, ν αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο 
θαηαζθεπέο, φπσο θαη λα ιάβεη θάζε άιιν κέηξν, γηα λα απνθχγεη ηελ πξφθιεζε δεκηψλ ζε ηξίηνπο 
ή ζηελ Τπεξεζία ή θαη ζην έξγν. 
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Άπθπο 19ο Καθαπιζμόρ επγοηαξίυν, καηαζκεςών και εγκαηαζηάζευν 

1. O αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε, κε δαπάλεο ηνπ θαη πξηλ παξαδψζεη γηα ρξήζε θάζε ηκήκα ηνπ 
έξγνπ, φπσο θαη κεηά ηελ πεξάησζε φινπ ηνπ έξγνπ, λα αθαηξέζεη θαη απνκαθξχλεη απφ ηνπο 
γχξσ απφ απηφ ην ηκήκα, ρψξνπο θαη γεληθά απφ ηα εξγνηάμηα, θάζε πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε πνπ 
απαηηήζεθε θαη πξνβιέπεηαη απφ ην πξνεγνχκελν άξζξν 18 ηεο παξνχζεο, ηα απνξξίκκαηα, 
εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα, πιηθά πνπ πιενλάδνπλ, ρξήζηκα ή άρξεζηα, πξνζσξηλέο 
εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ θιπ., λα ζεθψζεη (θαηαζηξέςεη, θιπ.) θάζε βνεζεηηθφ έξγν πνπ ζα 
ηνπ ππνδείμεη ε Τπεξεζία ζαλ άρξεζην ή επηδήκην γηα ηελ κεηέπεηηα ιεηηνπξγία (π.ρ., ησλ θηηξίσλ), 
λα ηζνπεδψζεη ηνπο ρψξνπο πνπ απηά ήηαλ αθεκέλα ή εγθαηεζηεκέλα θιπ., λα παξαδψζεη δε 
ηειείσο θαζαξέο ηφζν ηηο θαηαζθεπέο, φζν θαη ηνπο γχξσ ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη γεληθά λα 
κεξηκλήζεη γηα θάζε ηη άιιν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ γηα εχξπζκε ιεηηνπξγία 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή φπσο πξνδηαγξάθεηαη απφ ηελ ΔΤ θαη ηα ινηπά 
ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ. 

2. Οκνίσο ν αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε, εθφζνλ θαηά ηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο δελ ππάξρεη πιένλ ν 
ιφγνο χπαξμεο, λα θαζαηξέζεη, απνθνκίζεη, θιπ., θάζε πξνζηαηεπηηθή θαηαζθεπή πνπ 
θαηαζθεπάζηεθε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (εξγαζίεο θαη παξαγσγή πιηθψλ) πνπ επηβιήζεθε απφ 
νπνηνδήπνηε ιφγν γηα λα απνθεπρζνχλ θάζε θχζεσο δεκηέο, αηπρήκαηα, θιπ., ζε ηδηνθηεζίεο, 
νηθνδνκέο, δέληξα, αγξνχο, θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, θνηλσθειείο εγθαηαζηάζεηο θαη θάζε θχζεσο 
έξγα, φπσο θαη λα απνκαθξχλεη ηα πεξηθξάγκαηα ησλ εξγνηαμίσλ. 

3. Δάλ κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε ππφκλεζε απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δελ 
πξνβεί ζηελ έλαξμε θαη κέζα ζε εχινγν ρξφλν πεξάησζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ, απηέο 
εθηεινχληαη ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ θαη ε δαπάλε πνπ έγηλε εθπίπηεη απφ ηελ πξψηε πιεξσκή 
πξνο απηφλ, πέξα απφ ηε κε έθδνζε βεβαίσζεο γηα εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηφο 
ηνπ γη' απηφ ην ιφγν. 

 
 

Άπθπο 20ο Ππόγπαμμα καηαζκεςήρ έπγυν  

1. Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ έρεη ππνρξέσζε κέζα ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο, εθηφο θαη αλ νξίδεηαη 
δηαθνξεηηθά ζηελ ΔΤ, απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο λα ζπληάμεη θαη ππνβάιιεη ζηελ 
Τπεξεζία ρξνλνδηάγξακκα πνπ λα απεηθνλίδεη αλαιπηηθά ηελ έλαξμε, ηε δηαδνρή θαη ηε δηάξθεηα 
φισλ ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζνχλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, 
κέζα ζηελ ηπρφλ ηκεκαηηθή θαη νιηθή πξνζεζκία απνπεξάησζήο ηνπ, φπσο νξίδεη ην άξζξν 145 Ν. 
4412/2016. 

2. Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε, θαηά ηε ζχληαμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ 
επηβιέπνληα κεραληθφ γηα λα εμεηάζνπλ καδί ηα ζέκαηα πνπ ππάξρνπλ θαη λα επηιέμνπλ ηηο 
θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα εηζαρζνχλ ζην ρξνλνδηάγξακκα. Σν ρξνλνδηάγξακκα κε 
ππνγξαθή θαη ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ ζα ππνβάιιεηαη ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε. 

3. ε θάζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ γεληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή χπαξμεο 
θαζπζηεξήζεσλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ή ηεο Τπεξεζίαο θαη ζε θιίκαθα πνπ λα επηδξά ζηελ 
ηήξεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, απηφ ζα αλαζπληάζζεηαη απφ ηνλ αλάδνρν, ζα πξνζαξκφδεηαη ζηηο 
λέεο ζπλζήθεο θαη ζα ππνβάιιεηαη ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε, καδί κε αλαιπηηθή αηηηνινγηθή 
έθζεζε ησλ αηηηψλ πνπ πξνθάιεζαλ ηελ αλαζχληαμε. 

4. Αλάινγα κε ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ζεκαζία ηνπ έξγνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, ζα 
ζπληάζζεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα κε ηε κέζνδν ηεο δηθηπσηήο αλάιπζεο ή θαηά απινχζηεξν ηξφπν. 

 
 

Άπθπο 21ο Δπίβλετη καηαζκεςήρ ηος έπγος 

Πέξα απφ ην φηη πξνβιέπεηαη ζην ζρεηηθφ κε ηελ επίβιεςε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, άξζξν 136 ηνπ Ν. 
4412/2016 ηζρχνπλ ηα παξαθάησ : 

α.  Ο επηβιέπσλ ην έξγν θαη νη βνεζνί ηνπ δελ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη λα κεηαβάιινπλ ηηο δηαηάμεηο 
ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ρσξίο έγγξαθε έγθξηζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο γη' 
απηφ, ε παξνπζία απηψλ πνπ αζθνχλ ηελ επίβιεςε δελ απαιιάζζεη θαζφινπ ηνλ αλάδνρν απφ ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. 

β. Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα δηαζέηεη επαξθή κεηαθνξηθά κέζα γηα ηελ θίλεζε φινπ ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο πνπ αζθεί ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ, ηφζν απφ ηελ πιεζηέζηεξε πφιε 
πξνο ηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ, φζν θαη κέζα ζηελ πεξηνρή απηή, φιεο δε νη ζρεηηθέο δαπάλεο γηα 
ηελ θίλεζε απηνχ ηνπ πξνζσπηθνχ, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 
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Άπθπο 22ο Δπιμεηπήζειρ Δπγαζιών  

1. Γηα ηηο επηκεηξήζεηο ησλ εθηειεζζέλησλ έξγσλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο νη αλαθεξφκελεο ζην 
άξζξν 151 ηνπ Ν.4412/2016. 

2. Πέξα απφ ηα παξαπάλσ, ζε φηη αθνξά ηνλ ηξφπν επηκεηξήζεσο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ ησλ 
εξγαζηψλ, ηζρχνπλ ηα Σηκνιφγηα ηεο εξγνιαβίαο. 

3. Γηα ηηο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ νξίδεηαη κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ν ηξφπνο επηκεηξήζεσο, ζα 
επηκεηξεζνχλ θαη ζα πιεξσζνχλ νη κνλάδεο εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηηθά ζα εθηειεζηνχλ θαη δελ ζα 
ιεθζνχλ ππφςε ηπρφλ πθηζηάκελεο ζπλήζεηεο γηα ηδησηηθά έξγα. 

 
 

Άπθπο 23ο Γοκιμέρ Δγκαηαζηάζευν 

1. Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη φηαλ νινθιεξσζεί ε πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξεψλεηαη λα πξνβαίλεη ζηηο απαηηνχκελεο δνθηκέο κε 
δηθά ηνπ κέζα θαη φξγαλα θαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. Οη δνθηκέο ζα επαλαιακβάλνληαη κέρξη λα 
επηηεπρζνχλ ηα απαηηεηά απνηειέζκαηα. νπφηε ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν δνθηκψλ, ην νπνίν ζα 
ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ζα επηζπλάπηεηαη ζην 
πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. 

2. Οη δνθηκέο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο 
θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

3. Οη δνθηκέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη έγθαηξα κε ηξφπν ψζηε ηπρνχζα αζηνρία ηεο εγθαηαζηάζεσο λα 
κελ έρεη επηπηψζεηο ζηηο αθνινπζνχζεο εξγαζίεο. 

4. Σνλίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Γηαηάμεηο νη επηηπρείο δνθηκέο απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα 
ηελ έθδνζε βεβαίσζεο πεξαηψζεσο εξγαζηψλ. 

 
 

Άπθπο 24ο Υπήζη έπγος ππιν από ηην αποπεπάηυζη 

1. Η Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα ιάβεη ζηελ θαηνρή ηεο ή λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε ηκήκα 
ηνπ έξγνπ πνπ έρεη πεξαησζεί ή έρεη κεξηθά εθηειεζηεί. Απηή φκσο ε θαηνρή ή ρξήζε δελ ζεσξείηαη 
φηη  απνηειεί απνδνρή νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο πνπ δελ έρεη εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ε θαηνρή ή ρξήζε απφ ηνλ εξγνδφηε ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ θαζπζηεξήζεη ηελ 
πξφνδν ησλ ππνινίπσλ εξγαζηψλ, απηφ ζα ιεθζεί ππφςε απφ ηελ Τπεξεζία ε νπνία ζα δψζεη 
αλάινγε αχμεζε ησλ πξνζεζκηψλ απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ, χζηεξα απφ αίηεζε πνπ ζα 
ππνβάιιεη λνκφηππα ν αλάδνρνο.  

ε πεξίπησζε πνπ ε Τπεξεζία απνθαζίζεη λα πξνβεί ζηελ θαηνρή ή ρξήζε ηκήκαηνο ηνπ φινπ 
έξγνπ, πιήξσο απνπεξαησκέλνπ ή φρη, δηαηάζζεη ηελ δηνηθεηηθή παξαιαβή ηνπ, φπσο πξνβιέπεηαη 
απφ ην άξζξν 169 ηνπ Ν. 4412/2016.   
 
  

Άπθπο 25ο Τποσπέυζη ζςνηήπηζηρ ηος έπγος από ηον ανάδοσο  

Ο ρξφλνο εγγχεζεο, δειαδή ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ γεληθά νξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) κήλεο, εθηφο 
αλ νξίδεηαη αιιηψο ζηελ ΔΤ. Γεληθά γηα ην ρξφλν εγγχεζεο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 171 
ηνπ Ν.4412/2016. 
 
 

Άπθπο 26ο Παποσή ηλεκηπικήρ ιζσύορ και ύδαηορ 

1. Σνπηθή παξνρή ειεθηξηθήο ηζρχνο θαη χδαηνο δελ δηαηίζεηαη. Δθφζνλ φκσο θαηά ηελ θξίζε ηεο 
Τπεξεζίαο ππάξρεη ζρεηηθή επάξθεηα ζε ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο, φηαλ ην έξγν εθηειείηαη κέζα 
ζην ρψξν ηνπο, είλαη δπλαηφ λα δηαηίζεηαη ειεθηξηθή ηζρχο ή θαη χδσξ κε πιεξσκή πνπ ζα 
ζπκθσλεζεί θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο πεξί αζθαιείαο. 

2. Σηο γελλήηξηεο, κεηαζρεκαηηζηέο, θαιψδηα ζχλδεζεο, θιπ., πνπ κπνξεί λα απαηηεζνχλ, πξέπεη λα 
πξνκεζεπζεί θαη εγθαηαζηήζεη ν αλάδνρνο κε θξνληίδα θαη δαπάλε δηθή ηνπ. 
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Έξγν : Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε Κηηξίνπ 1
νπ 

Γεληθνχ Λπθείνπ Μεηακφξθσζεο 
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Άπθπο 27ο Μέηπα ςγιεινήρ - Ππώηερ Βοήθειερ 

Ο αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη, κε δηθή ηνπ δαπάλε, ζε θαηάιιειεο ζέζεηο ρψξνπο πγηεηλήο 
(ππνρξεσηηθά WC, πξναηξεηηθά ληνχο) γηα ρξήζε απηψλ πνπ αζρνινχληαη ζηα έξγα θαη ζα θξνληίδεη 
λα δηαηεξνχληαη θαζαξά ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. Οθείιεη επίζεο λα 
εγθαηαζηήζεη ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ ζηνηρεηψδεο θαξκαθείν κε επαξθή εθνδηαζκφ γηα λα κπνξεί λα 
παξέρεη ηθαλνπνηεηηθέο πξψηεο βνήζεηεο ζε κηθξνηξαπκαηηζκνχο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ. 
 
 

Άπθπο 28ο Δκπηκηικέρ Ύλερ   

Ο αλάδνρνο ζα πξνκεζεχεηαη ηηο εθξεθηηθέο χιεο πνπ ζα απαηηεζνχλ, φπνπ επηηξέπεηαη ε ρξήζε 
ηνπο, ηφζν γηα ηελ φξπμε πιηθψλ φζν θαη γηα ηνπο εθβξαρηζκνχο ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, θαη 
ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο αζθαιείαο, σο πξνο ηελ 
πξνκήζεηα, κεηαθνξά, δηαθχιαμε, δηάζεζε θαη επηζηξνθή ησλ πνζνηήησλ πνπ ηπρφλ δελ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
 
 

Άπθπο 29ο Καιπικέρ ςνθήκερ 

Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ππνινγίδεηαη γεληθά κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ 
πεξηνρή. Καηφπηλ απηνχ νπδεκία παξάηαζε δηθαηνινγείηαη εθηφο αλ επηθξαηήζνπλ αζπλήζεηο γηα ηελ 
πεξηνρή θαηξηθέο ζπλζήθεο. 
 
 

Άπθπο 30ο Γενικέρ Τποσπεώζειρ ηος Αναδόσος 

1. χκθσλα κε ην άξζξν 138 ηνπ Ν.4412/2016, ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ παξαθσιχεη 
ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ηνπο άιινπο εξγνιήπηεο (αλαδφρνπο) νη νπνίνη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ζε εξγαζίεο νη νπνίεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα εξγνιαβία. 
Δπίζεο ν αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα δηεπθνιχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη ηνπο άιινπο εξγνιήπηεο 
ή πξνκεζεπηέο θαη λα ξπζκίδεη ηε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κέζα ζην πιαίζην ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ψζηε λα κελ ηνπο παξεκβάιιεη εκπφδηα. 

2. χκθσλα κε ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη ηηο νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο, ν 
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κνξθψλεη ή λα δηαλνίγεη ζηα εθηεινχκελα ππ‟ απηφλ παληφο είδνπο 
ηκήκαηα ηνπ θηηξίνπ, ηηο απαηηνχκελεο νπέο δηφδνπ ή θσιηέο ή αχιαθεο εληνηρίζεσο ησλ ζσιήλσλ 
ή εμαξηεκάησλ ησλ δηαθφξσλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ ηνπ. 

3. Οπσζδήπνηε απαγνξεχεηαη ε κφξθσζε απφ ηνλ αλάδνρν νπψλ ή θσιεψλ ζηα απφ νπιηζκέλν 
ζθπξφδεκα ηκήκαηα ησλ θηηξίσλ, ρσξίο ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ. 

4. ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο ηεο εξγνιαβίαο πεξηιακβάλνληαη, πιελ ηεο δαπάλεο δηαλνίμεσο θαη ε 
δαπάλε απνθαηαζηάζεσο ησλ  κνξθνπκέλσλ ή δηαλνηγνκέλσλ θσιεψλ, νπψλ ή απιάθσλ γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε ησλ ζσιελψζεσλ ησλ δηαθφξσλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 
 

Άπθπο 31ο Γενικά Έξοδα - Δπγολαβικό Όθελορ - Κπαηήζειρ 

1(α). Σν πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα, φθεινο θιπ Αλαδφρνπ είλαη δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) επί ηεο 
πξαγκαηηθήο δαπάλεο γηα πιηθά θαη εκεξνκίζζηα εξγαηνηερληηψλ ηνπ Αλαδφρνπ θιπ. 

1(β) Οη πιεξσκέο ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηνπο εθδηδφκελνπο ινγαξηαζκνχο γηα εξγαζίεο κε βάζε ηηο 
ηηκέο κνλάδαο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ, νθέινπο θιπ 
(εξγνιαβηθφ πνζνζηφ), ππφθεηληαη ζηηο θαηά λφκν θξαηήζεηο . 

2. Καηά ηε ζχληαμε ησλ ηηκψλ κνλάδαο, νη βαζηθέο ηηκέο ησλ πιηθψλ πνπ ειήθζεζαλ ππφςε, 
πεξηιακβάλνπλ ηηο παληφο είδνπο επηβαξχλζεηο ησλ, δειαδή θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, εηδηθνχο 
θφξνπο θιπ, γηα ηα νπνία ηζρχεη ε παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Ν.4412/2016. Σα παξαπάλσ 
ηζρχνπλ θαη γηα ηηο λέεο ηηκέο κνλάδαο πνπ πηζαλφλ λα ζπληαρζνχλ. 

 
 

Άπθπο 32ο Πεπί Φ.Π.Α 

ρεηηθά κε ηνλ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), ηζρχνπλ γεληθά νη δηαηάμεηο πεξί Φ.Π.Α., δειαδή ν 
Κχξηνο ηνπ έξγνπ (Τπεξεζία) θαηαβάιιεη ζηνλ αλάδνρν Φ.Π.Α. 
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Έργο : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου 1ου Γενικού Λυκείου Μεταμόρφωσης

Άρθρο 33ο Τόπος Διαμονής αναδόχου 

Πέρα από όσα ορίζονται  στο άρθρο 135 του Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος έχει  υποχρέωση να ορίσει τον
αντίκλητό του κατά την υπογραφή της σύμβασης και  όταν το έργο εκτελείται  μακριά από την έδρα της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας ο ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία,
να ορίσει αντίκλητό του με έδρα την περιοχή εκτέλεσης του έργου.

Άρθρο 34ο Τροποποίηση όρων της ΓΣΥ

Η υπηρεσία  μπορεί  στην  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  να τροποποιεί  άρθρα της ΓΣΥ,  εφόσον
συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

         ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                                                                             Θεωρήθηκε

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ                                                 Η ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
    ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                  ΤΕΧ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΙΤΣΙΝΟΣ                                                                    ΜΕΡΣΙΝΑ ΚΛΕΑΝΘΗ
    ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                             ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                                                                                                                          15
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Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019 & 1437Β/16-04-2020

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου Τίτλος ΕΤΕΠ
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΠΡΣ ΣΧΒ11.4 Πέτασμα Καθοδήγησης Ριζών Πέτασμα Καθοδήγησης Ριζών,
(W) Πλάτους 75 εκ., (H) Ύψους 90 εκ.

1

ΝΑΠΡΣ ΣΧΒ11.6 Πέτασμα Καθοδήγησης Ριζών Πέτασμα Καθοδήγησης Ριζών,
(W) Πλάτους 75 εκ., (H) Ύψους 120 εκ.

2

ΝΑΠΡΣ Α02 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες4 02-02-01-00 Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων

ΝΑΟΔΟ Α12 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων6 15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα

ΝΑΟΔΟ Β04.2 Μεταβατικά επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων
και επιχώματα ζώνης αγωγών

9 02-07-03-00 Μεταβατικά Επιχώματα

ΝΑΟΔΟ Α20 Κατασκευή  επιχωμάτων10 02-07-01-00 Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

01-03-00-00 Ικριώματα

01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

ΝΑΟΔΟ Β29.2.1 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15,
άοπλο

12

01-05-00-00 Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυρόδεματος

Σελίδα 1 από 4
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου Τίτλος ΕΤΕΠ
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

01-03-00-00 Ικριώματα

01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

ΝΑΟΔΟ Β29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20

13

01-05-00-00 Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυρόδεματος

ΝΑΟΔΟ Β30.2 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού
σκυροδέματος B500C

14 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

ΝΑΟΔΟ Β30.3 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό
πλέγμα B500C

15 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

ΝΑΟΔΟ Β49 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων17 08-07-01-01 Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο

ΝΑΟΔΟ Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα18 05-02-01-00 Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με
σκυρόδεμα

ΝΑΟΔΟ Β66.1 Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης
ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)

24

ΝΑΟΔΟ Β66.3 Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης
ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10
(D=0,40m ή 0,60m ΠΚΕ)

25

ΝΑΟΔΟ Β81 Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων
40x40cm

27

ΝΑΟΙΚ 79.81 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με
επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά
(cool materials)

28

ΝΑΟΔΟ Β85 Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί
ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου

29

ΝΑΟΔΟ Γ01.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους30 05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά

ΝΑΟΔΟ Γ02.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)31 05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά

ΝΑΟΔΟ Δ02.Α Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας32 05-03-14-00 Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος
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Άρθρα μελέτης

ΟΔΟ 4110 Ασφαλτική προεπάλειψις33

ΝΑΟΔΟ Δ04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη35

ΝΑΟΔΟ Δ08.Α Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού36 05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου

ΝΑΟΔΟ Β01 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως
5,00 m

38 02-04-00-00 Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων

ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών39 01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών40 01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

ΝΑΟΔΟ Δ01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη43

ΝΑΟΔΟ Δ06 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά
βάρος

44 05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου

ΝΑΗΛΜ 60.10.85.02 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 60 x 40 cm46

ΝΑΟΔΟ ΣΧΒ81.1 Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα ειδικού τύπου47

ΝΑΥΔΡ 12.13.01.01 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6
at Ονομαστικής διαμέτρου D 50 mm

48 08-06-02-01 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC

ΝΑΥΔΡ 12.13.01.02 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6
at Ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm

49 08-06-02-01 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC

ΝΑΥΔΡ 12.13.01.05 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6
at Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm

50 08-06-02-01 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC

ΝΑΥΔΡ 12.13.01.06 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6
at Ονομαστικής διαμέτρου D140 mm

51 08-06-02-01 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC

ΝΑΥΔΡ ΣΧ.Β56.14 Κατασκευή υδρορροών από πλαστικό σωλήνα PVC 60/100 ή
100mm 4ATM

56 08-06-02-01 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC

ΝΑΥΔΡ ΣΧ.Β59 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διέλευσης καλωδίων57 08-06-02-01 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC

ΝΑΥΔΡ ΣΧ.Β56.15 Αντικατάσταση κατεστραμμένων παροχών ύδρευσης από
χαλκοσωλήνα Φ15

58 08-06-02-01 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC

ΝΑΗΛΜ ΣΧ60.20.50.0201 Αποξήλωση ιστού με πινακίδα62

ΝΑΗΛΜ ΣΧ60.20.50.0202 Αποξήλωση ιστού με φωτιστικό σώμα63

ΝΑΟΔΟ ΣΧ16.14.01 Ανύψωση φρεατίων αποχέτευσης64

ΝΑΟΔΟ ΣΧ16.14.02 Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί
ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου

65

ΝΑΟΔΟ Β52 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.66 05-02-02-00 Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών

Βοηθητικά άρθρα μελέτης

ΟΔΟ 523 Μηχανικόν σάρωθρον

ΟΔΟ 525 Προθερμαντήρ ασφάλτου 500 γαλ.

ΟΔΟ 526 Διανομεύς ασφάλτου (FEDERAL) 1000 γαλλ.
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

1. ΕΓΟ : «ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΣΙΡΙΟΤ 1
ΟΤ

 ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 

ΜΔΣΑΜΟΡΦΩΗ» 

 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ : ΔΗΜΟ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΗ 

3. ΙΔΙΟΚΤΘΤΘΣ : ΔΗΜΟ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΗ 

4. ΥΡΟΧΕΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΚΡΟΝΘΣΘ ΤΟΥ  Φ.Α.Υ. : ……… 

Ο Φάκελοσ αςφαλείασ και υγείασ του ζργου περιλαμβάνει το μθτρϊο του ζργου και 

οδθγίεσ και χριςιμα ςτοιχεία ςε κζματα αςφαλείασ και υγείασ τα οποία κα πρζπει 

να λαμβάνονται υπόψθ κατά τισ ενδεχόμενεσ μεταγενζςτερεσ εργαςίεσ ςε όλθ τθν 

διάρκεια ηωισ του ζργου (ςυντιρθςθ, μετατροπι, κακαριςμόσ κ.λπ.). 

Οι οδθγίεσ αυτζσ κα εφαρμόηονται και κατά τθν καταςκευι του ζργου.    

2. ΜΗΣΡΩΟ ΕΡΓΟΤ 

Κατά τθν φάςθ τθσ καταςκευισ μθτρϊο του ζργου κεωροφνται τα ςχζδια, οι 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, θ Τεχνικι Ζκκεςθ - Τεχνικι Ρεριγραφι, τα τεφχθ 

υπολογιςμϊν, και κάκε τεχνικό ςτοιχείο ι οδθγία περιλαμβάνεται ςτα Τεφχθ 

Δθμοπράτθςθσ και αναφζρεται ςτθν αντίςτοιχθ παράγραφο τθσ διακιρυξθσ και 

αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ ςφμβαςθσ καταςκευισ του ζργου. 

Με τθν ζναρξθ και τθν πρόοδο τθσ καταςκευισ οι οποιεςδιποτε αλλαγζσ κα 

τροποποιοφν και κα ςυμπλθρϊνουν αντίςτοιχα τα ςτοιχεία του Μθτρϊου και κα 

ενςωματϊνονται ςε αυτό. 

3. ΟΔΗΓΙΕ ΚΑΙ ΚΡΙΙΜΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το αντικείμενο τθσ παροφςασ παραγράφου επικεντρϊνεται ςτουσ κίνδυνουσ που 

προκφπτουν από τον χαρακτιρα του ζργου.    
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3.1.1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

      Οι κίνδυνοι για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων κατά τθν εργαςία 

ζχουν ςαν αποτζλεςμα κανατθφόρα ατυχιματα τα οποία ςε μεγάλο βακμό κα 

μποροφςαν να ζχουν αποφευχκεί. 

Κυρίαρχεσ αίτιεσ για τθν εμφάνιςθ αυτϊν των κίνδυνων είναι οι εξισ παράγοντεσ: 

 Κακόσ ςχεδιαςμόσ 

 Άγνοια των κίνδυνων 

 Ανεπαρκισ εκπαίδευςθ προςωπικοφ 

 Ζλλειψθ προςοχισ  

3.2 ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

Απαγορεφεται θ κακ’ οιονδιποτε τρόπο απαςχόλθςθ προςωπικοφ κάτω των 18 

ετϊν. 

Οι απαςχολοφμενοι ςτισ εργαςίεσ αυτζσ χωρίηονται ςε δυο κατθγορίεσ 

 Πςοι από το προςωπικό δεν υποχρεϊνονται από τθν φφςθ τθσ εργαςίασ 

τουσ να δουλεφουν ςε περιοριςμζνουσ χϊρουσ   

Στθν περίπτωςθ αυτι δεν απαιτείται θ διερεφνθςθ τθσ φυςικισ κατάςταςισ 

των και τθσ υγείασ των πζραν εκείνων που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ τθσ 

δίκθσ τουσ εργαςίασ αν και καλό κα είναι να υποβάλλονται ζτςι και αλλιϊσ 

ςε λεπτομερι ιατρικι εξζταςθ. 

 Πςοι από το προςωπικό υποχρεϊνονται από τθν φφςθ τθσ εργαςίασ τουσ να 

δουλεφουν ςε περιοριςμζνουσ χϊρουσ   

Τα άτομα αυτά πρζπει να διακζτουν τόςο τα κατάλλθλα φυςικά προςόντα 

για τθν εργαςία τουσ όςο και τθν ςτοιχειϊδθ ικανότθτα να ςυμμετζχουν 

ςτθν απαιτουμζνθ εκπαίδευςι τουσ. Οι ιατρικζσ εξετάςεισ ςτισ οποίεσ 

πρζπει να υποβλθκοφν πριν τθν ζναρξθ τθσ εργαςίασ τουσ απαιτείται να 

είναι όχι μόνον λεπτομερείσ αλλά και προςαρμοςμζνεσ ςτθν φφςθ τθσ 

εργαςίασ τθν οποίαν πρόκειται να εκτελζςουν. Οι ιατρικζσ εξετάςεισ πρζπει 

ετθςίωσ να επαναλαμβάνονται και τα αποτελζςματα τουσ να φυλάςςονται. 

Θ εκπαίδευςθ πρζπει να περιλαμβάνει μεταξφ άλλων τα παρακάτω. 

20PROC007598826 2020-11-05



Έργο : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίοσ 1
οσ

 Γενικού Λσκείοσ Μεταμόρυωσης 

 

ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΕΡΓΟΤ                                                                                                                4 

 

 Κακοριςμόσ και αναλυτικι ενθμζρωςθ για τα κακικοντα κατά τθν εργαςίασ 

τουσ. Ενθμζρωςθ για τισ λειτουργικζσ διαδικαςίεσ εργαςίασ. 

 Ενθμζρωςθ για τουσ πικανοφσ κίνδυνουσ, τουσ βλαπτικοφσ παράγοντεσ και 

ενδεχόμενεσ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία τουσ. 

 Χειριςμόσ εργαλείων, μθχανθμάτων και οργάνων εργαςίασ. 

 Μζτρα αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ 

 Μζτρα διάςωςθσ, αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν και παροχι Ρρϊτων 

Βοθκειϊν. 

 Ενθμζρωςθ για τθν υφιςτάμενθ Νομοκεςία και τισ υποχρεϊςεισ του 

προςωπικοφ. 

 Χριςθ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ ςυμφωνά με τθν οδθγία 89/656/ΕΟΚ. 

 Ατομικι και Ομαδικι υγιεινισ. 

Θ Εκπαιδευτικι διαδικαςία πρζπει να επαναλαμβάνεται ςε τακτά χρονικά 

διαςτιματα και να ςυμπεριλαμβάνει 

 Χριςθ εποπτικϊν μζςων. 

 Αςκιςεισ πρακτικισ εφαρμογισ και επί τόπου κάτω από πραγματικζσ 

ςυνκικεσ. 

 Για τθν ενθμζρωςθ των εργαηομζνων καλόν κα είναι να εκδοκεί ζνα μικρό 

εφχρθςτο και κυρίωσ κατανοθτό ζντυπο που κα περιζχει ςυνοπτικζσ 

αναφορζσ ςτα παραπάνω ςθμεία. 

 Για τθν ενθμζρωςθ του προςωπικοφ κα πρζπει 

 Να είναι ανθρτθμζνα ςε κάκε εργοτάξιο, αντλιοςτάςιο και εν γζνει χϊρο 

εργαςίασ και ςυγκζντρωςθσ του προςωπικοφ Οδθγίεσ Ρρϊτων Βοθκειϊν, 

τθλζφωνα και διευκφνςεισ πρϊτθσ ανάγκθσ κακϊσ και ςχζδιο αντιμετϊπιςθσ 

εκτάκτων αναγκϊν. 

 Να λαμβάνουν γνϊςθ όλων των παραπάνω τα οποία πρζπει να τουσ 

επεξιγονται ςε τακτικζσ ςυγκεντρϊςεισ για τθν ενθμζρωςι τουσ. 
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3.2.1 ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΑ ΕΝΔΤΜΑΣΑ 

        Για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν πρζπει να φζρουν και να χρθςιμοποιοφνται από 

αυτοφσ για τθν προςταςία τθσ υγείασ και τθν αποφυγι ατυχθμάτων προςτατευτικζσ 

ενδυμαςίεσ. Θ ζνδυςθ αυτι πρζπει να τουσ προςτατεφει αποτελεςματικά και να 

αποτελείται τουλάχιςτον από: 

 Γάντια εργαςίασ 

 Ελαςτικά ενιςχυμζνα υποδιματα   

 Μάλλινεσ κάλτςεσ 

 Κράνθ 

3.2.2 ΑΣΟΜΙΚΗ - ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΓΙΕΙΝΗ 

Μετά τθν εργαςία οι εργαηόμενοι πρζπει να πλζνονται ςχολαςτικά ςε όλο το ςϊμα 

(ντουσ) και ςτθν χειρότερθ περίπτωςθ τουλάχιςτον ςτο πρόςωπο, τα χεριά και τουσ 

βραχίονεσ με ςαποφνι και ηεςτό νερό.   

Τα παραπάνω πρζπει να γίνονται και πριν τθν λιψθ οποιαςδιποτε τροφισ, ποτοφ 

και πριν το κάπνιςμα (όπου αυτό επιτρζπεται). 

Στουσ χϊρουσ εργαςίασ πρζπει να απαγορεφεται ςτουσ εργαηομζνουσ όταν θ 

προςταςία τθσ υγείασ τουσ το επιβάλλει να τρϊνε, να πίνουν και να καπνίηουν. 

 Απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν ομαδικι υγιεινι είναι ο τακτικόσ κακαριςμόσ και θ 

ςυντιρθςθ τόςο των εγκαταςτάςεων και χϊρων που διατίκενται ςτο προςωπικό 

όςο και των οχθμάτων, εξοπλιςμοφ και εργαλείων. 

Επίςθσ πζραν τθσ ατομικισ φροντίδασ από κάκε εργαηόμενο για τα είδθ ζνδυςθσ τα 

οποία χρθςιμοποιεί κα πρζπει να γίνεται οργανωμζνα ςυχνόσ κακαριςμόσ και 

απολφμανςθ υποδθμάτων, φόρμασ εργαςίασ, υποδθμάτων, γαντιϊν και ςυχνι 

ανανζωςι τουσ. 

3.2.3 ΑΡΙΘΜΟ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 Σε όλεσ τισ εργαςίεσ οποφ είναι πικανόν να δθμιουργθκεί επικίνδυνθ ατμόςφαιρα 

δεν επιτρζπεται να εργάηονται λιγότερα από δυο άτομα. Εκτόσ δε των χϊρων 
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εργαςίασ πρζπει να βρίςκονται και άλλοι εργαηόμενοι οι οποίοι πρζπει να κρατοφν 

επαφι με τουσ εργαηομζνουσ εντόσ των χϊρων αυτϊν και κα είναι ζτοιμοι για 

επζμβαςθ διάςωςθσ.   

3.2.4 ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΡΜΑΣΟ - ΟΦΘΑΛΜΩΝ – ΑΚΟΗ 

A. Ρζραν του αναγκαίου πλυςίματοσ που προαναφζρκθκε μια κατάλλθλθ κρζμα 

λανολίνθσ πριν τθν ζναρξθ τθσ εργαςίασ και μετά το πλφςιμο παρζχει προςταςία 

και εμποδίηει τουσ τραυματιςμοφσ του δζρματοσ μειϊνοντασ ζτςι τουσ κίνδυνουσ 

μόλυνςθσ. 

Ιδιαίτερθ φροντίδα πρζπει να δίνεται ςτο κακάριςμα και τθν επίδεςθ κάκε 

αμυχισ, κοψίματοσ, τραφματοσ κ.λπ. του δζρματοσ με υδατοςτεγανό επίδεςμο 

όςο το δυνατόν πιο ςφντομα μετά τον τραυματιςμό είτε αυτόσ ζχει ςυμβεί κατά 

τθν εργαςία είτε όχι. Θ φροντίδα αυτι πρζπει να γίνεται χωρίσ κακυςτζρθςθ 

όταν το δζρμα είναι υγρό θ μουςκεμζνο. 

Εργαηόμενοσ που αποκτά χρόνιο δερματικό πρόβλθμα πρζπει να απομακρφνεται 

από τθν ςυγκεκριμζνθ εργαςία. Κάκε ζνασ που υποφζρει από ςοβαρό 

τραυματιςμό χωρίσ ςτεγανό επίδεςμο πρζπει να απομακρφνεται προςωρινά 

μζχρι τθν ανάρρωςι του. 

Εάν παραςτεί ανάγκθ να δουλζψει κανείσ χωρίσ τα προςτατευτικά γάντια 

(εκτζλεςθ εργαςιϊν με ςκυρόδεμα ι τοφβλα π.χ.) αμζςωσ μετά κα πρζπει να 

πλζνεται και να βάηει ειδικό αντιςθπτικό. 

B. Τα μάτια πρζπει να προςτατεφονται από οποιαδιποτε επαφι με τα λφματα και 

με ανακυμιάςεισ επικίνδυνων ουςιϊν ςε περιοριςμζνουσ χϊρουσ. Δεν κα πρζπει 

τα χζρια να ζρχονται ςε επαφι με τα μάτια και ιδιαίτερα όταν αυτά πιτςιλιςτοφν 

ι ερεκιςτοφν δεν πρζπει να τρίβονται με τα χζρια. 

Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ ο εργαηόμενοσ πρζπει να απομακρφνεται από το ςθμείο 

εργαςίασ και να του παρζχονται οι πρϊτεσ βοικειεσ εάν δε είναι ςοβαρι θ 

περίπτωςθ να μεταφζρεται για ιατρικι φροντίδα. 

Σε μερικζσ περιπτϊςεισ πρζπει να παρζχονται προςτατευτικζσ διατάξεισ για τα 

μάτια. 
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Γ. Το προςωπικό που απαςχολείται μπορεί να εκτεκεί ςε υπερβολικό κόρυβο τόςο 

δουλεφοντασ   και άλλουσ περιοριςμζνουσ χϊρουσ όςο και δίπλα ςε γεννιτριεσ, 

αντλίεσ και αλλά μθχανιματα. 

Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ πρζπει: 

 Να προβλζπεται ακουςτικι προςταςία του εργαηομζνου. 

 Να γίνεται απόπειρα μείωςθσ του κορφβου ςτθν πθγι (θχομόνωςθ). 

Πταν δεν είναι δυνατι θ μείωςθ του κορφβου ςτθν πθγι και όταν θ μζςθ 

ατομικι ζκκεςθ ςτον κόρυβο υπερβαίνει τα 85-90 dB(A) πρζπει να προβλζπεται 

ακουςτικι προςταςία του εργαηομζνου με τθν επιςιμανςθ ότι φορϊντασ αυτι 

τθν προςτατευτικι διάταξθ δεν κα πρζπει να εκτίκεται ςε άλλουσ κίνδυνουσ. 

3.3 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

Για τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι των εργαηομζνων  επιβάλλεται πζραν τθσ λιψθσ 

των μζτρων αςφαλείασ που κάκε φορά ενδείκνυνται να υπάρχει και να 

εφαρμόηεται πάντα ςε όλεσ τισ εργαςίεσ διαδικαςίεσ οι οποίεσ ςτοχεφουν ςτθν 

ελάττωςθ και ει δυνατόν ςτθν εξάλειψθ των κίνδυνων αλλά και ςτθν ςωςτι και 

ολοκλθρωμζνθ επίβλεψθ και διοίκθςθ όλων των εργαςιϊν.    

Θ λειτουργικι αυτι διαδικαςία πρζπει να προβλζπεται και να εφαρμόηεται ςε όλα 

τα ςθμεία όπου προετοιμάηονται ι εκτελοφνται οι εργαςίεσ, δθλαδι   

 Στο Εργοτάξιο 

 Στο ςθμείο εργαςίασ 

και ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ δθλαδι : 

 Στθν διαδικαςία τθσ προετοιμαςίασ ςτο Εργοτάξιο. 

 Στθν διαδικαςία τθσ προετοιμαςίασ ςτο ςθμείο εργαςίασ. 

 Κατά τθν λιξθ τθσ εργαςίασ ςτο Εργοτάξιο 

και ςε όλεσ τισ καταςτάςεισ δθλαδι: 

 Στθν εργαςία ρουτίνασ 

 Σε περίπτωςθ ατυχιματοσ 
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 Σε περίπτωςθ κατάςταςθσ ανάγκθσ. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ 

Ραρακάτω παρατίκεται ενδεικτικά ελαφρϊσ τροποποιθμζνο με βάςθ τθν 

βιβλιογραφία ζνα ςχζδιο λειτουργικισ διαδικαςίασ. 

Το ςχζδιο αυτό πρζπει: 

 Να προςαρμόηεται ςτισ εξελίξεισ τθσ τεχνικισ και τθσ τεχνολογίασ.  

 Να ςυηθτείται περιοδικά ϊςτε να επιςθμαίνονται ελλείψεισ, αδυναμίεσ και 

λάκθ του και να ανακεωρείται. 

ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ 

 Ο επικεφαλισ ανακζτει τθν εργαςία ςτο προςωπικό δίνοντασ ςε κάκε ζναν 

τθν κζςθ και τον ρολό του. 

 Γίνεται ζλεγχοσ των αρχείων για λιψθ πλθροφοριϊν και ανεφρεςθ των 

ςχεδίων. 

 Ερευνάται εάν είναι γνωςτά ελαττϊματα ι τοπικοί κίνδυνοι. 

 Ερευνάται εάν επίκειται βροχόπτωςθ ι εάν αναμζνονται αλλά επικίνδυνα 

γεγονότα. 

 Ενθμερϊνεται το ςυνεργείο για τθν εργαςία και τισ παραπάνω πλθροφορίεσ. 

 Ρραγματοποιείται ζλεγχοσ ποιοτικόσ και ποςοτικόσ των ατομικϊν μζςων 

προςταςίασ, των ομαδικϊν μζςων και του εξοπλιςμοφ εργαςίασ και 

διάςωςθσ.   

ΣΟ ΗΜΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ 

 Εντοπίηονται τα πλθςιζςτερα τθλζφωνα για ϊρα ανάγκθσ και 

γνωςτοποιοφνται ςτουσ εργαηομζνουσ.  

 Σβιςιμο τςιγάρων και κάκε επικίνδυνθσ φωτιάσ και φωτιςτικοφ. 

 Ζλεγχοσ για αςυνικιςτεσ οςμζσ ι άλλθ ιδιαίτερθ κατάςταςθ. 
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 Οπτικόσ ζλεγχοσ τθσ κατάςταςθσ των κλιμάκων, των ςκαλοπατιϊν κ.α. 

εξαρτθμάτων κακόδου. 

 Ζλεγχοσ ατμοςφαίρασ ςε όλα τα επικίνδυνα ςθμεία εάν κρικεί ότι 

απαιτείται. 

 Εάν ο ζλεγχοσ δϊςει ενδείξεισ ι ςτοιχεία επικινδυνότθτασ τθσ ατμόςφαιρασ 

ςυνεχίηεται ο αεριςμόσ και εφ’ όςον δεν βελτιωκεί θ κατάςταςθ ςε 

προκακοριςμζνο χρόνο πρζπει να υπάρξει επικοινωνία για αναφορά και 

οδθγίεσ με τον υπεφκυνο ι τον επιβλζποντα ϊςτε να αποφαςιςτεί είτε ο 

μθχανικόσ αεριςμόσ είτε θ αναβολι τθσ εργαςίασ. 

 Τελικι προετοιμαςία εξοπλιςμοφ διάςωςθσ. 

 Τελικόσ ζλεγχοσ των Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ όλων των μελϊν του 

ςυνεργείου. 

3.4 ΚΙΝΔΤΝΟΙ 

3.4.1 ΣΡΑΤΜΑΣΙΜΟΙ 

Οι περιςςότεροι τραυματιςμοί ςτο ζργο προκαλοφνται από 

 Ρτϊςθ εξοπλιςμοφ και υλικϊν πάνω ςτον εργαηόμενο. 

 Ρτϊςθ εργαηομζνων από πρόχειρεσ ςκάλεσ. 

 Γλίςτρθμα του εργαηομζνου. 

 Ρτϊςθ ςτο νερό. 

 Εμπλοκι ςε μθχανιματα ι τραυματιςμόσ από λάκοσ λειτουργία 

μθχανιματοσ. 

 Θλεκτροπλθξία 

 Για τθν αποφυγι τραυματιςμϊν πρζπει 

 Να εφαρμόηονται οι ςχετικζσ οδθγίεσ για τθν ζνδυςθ του προςωπικοφ. 

 Να τθροφνται ςχολαςτικά οι λειτουργικζσ διαδικαςίεσ. 
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 Να ζχουν λθφκεί κατά τον ςχεδιαςμό τα κατάλλθλα μζτρα όπωσ ςε διάφορα 

ςθμεία του παρόντοσ ςθμειϊνονται.  

3.5 ΑΛΛΑ ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΙΑ 

3.5.1 ΕΞΑΦΑΛΙΗ - ΕΠΙΗΜΑΝΗ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ 

 Για τθν περίφραξθ και επιςιμανςθ των κζςεων εργαςίασ και των 

μθχανθμάτων και οχθμάτων πρζπει να εφαρμόηονται ςχολαςτικά οι 

προβλζψεισ των ειδικϊν διατάξεων του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ και τθσ 

υπουργικισ απόφαςθσ ΒΜ5/30058 Ζγκριςθ Ρρότυπθσ Τεχνικισ 

Ρροδιαγραφισ Σθμάνςεωσ Εκτελοφμενων Ζργων ςε οδοφσ εντόσ 

κατοικθμζνων περιοχϊν (ΦΕΚ Β 121/23-3-83). 

 Κάκε ανοικτό φρεάτιο κα πρζπει εφ’ όςον δεν εκτελοφνται ςε αυτό εργαςίεσ 

να καλφπτεται με ειδικι εςχάρα εξαςφαλιςμζνθ από οριηόντιεσ μετακινιςεισ 

και να επιςθμαίνεται με περίφραγμα από ορκοςτάτεσ και κάγκελα με ζντονα 

ευδιάκριτα χρϊματα (άςπρο-κόκκινο). 

 Ρροειδοποιθτικά ςιματα κα τοποκετοφνται για τθν ζγκαιρθ προειδοποίθςθ 

τθσ κυκλοφορίασ ςε αποςτάςεισ τουλάχιςτον 30 μζτρων και ςφμφωνα με τισ 

τοπικζσ ςυνκικεσ και τισ διατάξεισ του Κ.Ο.Κ. 

3.5.2 ΕΛΕΓΧΟ - ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΚΕΤΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ  

Κάκε ςυςκευι, όργανο μζτρθςθσ και εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιείται και ιδιαίτερα 

οι ςυςκευζσ ελζγχου καταλλθλότθτασ ατμόςφαιρασ πρζπει ςε τακτά χρονικά 

διαςτιματα (π.χ. ανά μινα) να ελζγχονται.    

 Υπεφκυνοσ για τον ζλεγχο είναι ο οριςκείσ ωσ διαχειριςτισ των ανωτζρω 

ειδϊν.  

3.5.3 ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΙΑ 

 Από τθν άφιξθ του ςυνεργείου ζωσ τθν λιψθ μζτρων ατομικισ υγιεινισ 

απαγορεφεται το φαγθτό, το ποτό και το κάπνιςμα. 
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3.6 ΜΕΑ ΠΡΟΣΑΙΑ 

3.6.1 ΜΕΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

 Κράνοσ αςφαλείασ. 

 Αντιεφιδρωτικι κορδζλα κεφαλιοφ. 

 Φόρμα εργαςίασ. 

 Γάντια εργαςίασ. 

 Ελαςτικά ενιςχυμζνα υποδιματα (μζχρι τον μθρό ι το γόνατο). 

 Μάλλινεσ κάλτςεσ.    

Πλοσ ο εξοπλιςμόσ αυτόσ πρζπει να είναι ανκεκτικόσ και να ανταποκρίνεται ςτθν 

ςυγκεκριμζνθ αποςτολι του .  

Οι εργαηόμενοι πρζπει να φζρουν ςυνεχϊσ τον παραπάνω εξοπλιςμό. 

3.6.2 ΜΕΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

 Κατάλλθλα εργαλεία (ςυνικθ εργαλεία δουλειάσ, κλειδιά καλυμμάτων 

φρεατίων, εργαλειοκικθ χειρόσ κ.α.). 

 Υλικό πρϊτων βοθκειϊν. 

 Υλικό ςιμανςθσ και αςφάλειασ οδϊν (κϊνοι, εμπόδια, φωτιςτικά, 

προειδοποιθτικζσ πινακίδεσ, ςθμαιάκια κ.ά.). 

3.6.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

       Είναι βαςικό για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων όλα τα όργανα, μθχανιματα 

και εν γζνει εξοπλιςμόσ που προαναφζρκθκαν κακϊσ και ο εξοπλιςμόσ διάςωςθσ: 

 Να είναι επιλεγμζνα ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτο ειδικό αυτό περιβάλλον 

εργαςίασ. 

 Να κρατοφνται κακαρά και καλά ςυςκευαςμζνα ςε εφκολα αναγνωρίςιμεσ 

ςυςκευαςίεσ. 

 Να ελζγχονται, δοκιμάηονται και ρυκμίηονται τακτικά   
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 Να ςυντθροφνται τακτικά. 

 Να είναι γνωςτι θ λειτουργία τουσ ςτο προςωπικό. 

 Να είναι ευπρόςιτα και πάντα διακζςιμα. 

 Να υπάρχουν διακζςιμα περιφερειακά εξαρτιματα και μονάδεσ εφεδρείασ. 

3.7 ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

 Ρρζπει να τθροφνται με ςχολαςτικότθτα και ακρίβεια όλεσ οι ςχετικζσ 

διατάξεισ των Ελλθνικϊν Κανονιςμϊν. Αναφζρουμε ενδεικτικά τον 

Κανονιςμό Εςωτερικϊν Θλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων, Κανονιςμοφσ Δ.Ε.Θ. 

κ.α.). Ρρζπει επίςθσ να τθροφνται τα πρότυπα για τθν εγκατάςταςθ και 

λειτουργία θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, ςυςκευϊν και μθχανθμάτων. 

 Δεν επιτρζπεται ςε μθ ειδικευμζνο και χωρίσ τθν νόμιμθ άδεια να εγκακιςτά, 

τροποποιεί ι παρεμβαίνει με οποιονδιποτε τρόπο ςε θλεκτρικζσ 

εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμό. 

 Οι ειδικζσ ςυνκικεσ επιβάλλουν ειδικι προςοχι ςυνεχϊσ και τθν 

εγκατάςταςθ του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ςτεγανοφ τφπου. 

 Ρριν από κάκε εργαςία ςυντιρθςθσ ι ακόμα και ρφκμιςθσ ςτθν 

εγκατάςταςθ ι ςτον εξοπλιςμό απαιτείται να προβοφμε ςε απομόνωςθ και 

απαγόρευςθ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ (κλείδωμα χειριςτθρίων, 

αφαίρεςθ αςφαλειϊν λειτουργίασ, προειδοποιθτικζσ πινακίδεσ κ.ά.). Τα 

λουκζτα που τοποκετοφνται ςτα χειριςτιρια αφαιροφνται προςωπικά από 

τουσ χείριςτεσ μετά το πζρασ τθσ εργαςίασ και τθν απομάκρυνςθ των 

εργαλείων και κακαριςμό του χϊρου εργαςίασ και τα επιςτρζφουν ςτον 

επικεφαλισ υπεφκυνο για τθν διακοπι και επαναλειτουργία τθσ 

εγκατάςταςθσ. 

3.8 ΑΝΤΨΩΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

 Για τα ανυψωτικά μθχανιματα γενικά πρζπει να εφαρμόηονται τα 

προβλεπόμενα από το Ρ.Δ. 1073/81 ΦΕΚ Α260/81 και τισ άλλεσ κείμενεσ 

διατάξεισ. Εδϊ επιςθμαίνουμε ιδιαίτερα τα εξισ : 
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 Τα μθχανοκίνθτα και χειροκίνθτα βαροφλκα πρζπει να ζχουν φρζνα και 

αςφάλεια αναςτροφισ περιςτροφισ (καςτάνια), τα γρανάηια τουσ να είναι 

προφυλαγμζνα και να καλφπτονται οι κοφτερζσ επιφάνειεσ. 

 Τα μθχανοκίνθτα βαροφλκα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με οδθγό 

ςυρματόςκοινου. Τα ελευκζρα άκρα ατράκτων και προεξζχοντα 

περιςτρεφόμενα μζρθ πρζπει να είναι καλυμμζνα όπωσ και τα κινθτά 

όργανα μετάδοςθσ κίνθςθσ και οι ιμάντεσ εφ’ όςον βρίςκονται ςε περιοχι 

εργαςίασ ι κυκλοφορίασ.  

 Στα χειροκίνθτα βαροφλκα το ςτρόφαλο (μανιβζλα) πρζπει οπωςδιποτε να 

εξαςφαλίηεται από ολίςκθςθ θ ακζλθτο τράβθγμα. Δεν επιτρζπεται 

ςτρόφαλο με ςτρεπτι χειρολαβι να ζχουν κζςεισ τριβισ μεταξφ χειρολαβισ 

και άξονα. 

 Τα ςυρματόςκοινα των βαροφλκων πρζπει να είναι γερά ςτερεωμζνα ςτο 

τφμπανο με ενωτικζσ πλάκεσ θ κλειδοςφινεσ. 

3.9 ΔΙΑΩΗ 

Κάκε ςυνεργείο πρζπει να μπορεί να ζλκει ςε επικοινωνία ανά παςά ςτιγμι με τθν 

ζδρα τθσ επιχείρθςθσ ι το κεντρικό εργοτάξιο ι ακόμα και άλλεσ Υπθρεςίεσ 

(Ρυροςβεςτικι, Νοςθλευτικά Ιδρφματα, Αςτυνομία, γιατροφσ διαφορϊν ςχετικϊν 

ειδικοτιτων κ.ά.). 

Θ επικοινωνία αυτι καλό κα είναι να μπορεί να πραγματοποιείται τουλάχιςτον 

τθλεφωνικά. 

Ρροσ τοφτο πρζπει κάκε ςυνεργείο να διακζτει ςε πρϊτθ ηιτθςθ πλιρθ κατάλογο 

με τα τθλζφωνα των προαναφερκζντων Υπθρεςιϊν και γιατρϊν   

 Για τθν εκτζλεςθ επιχειριςεων διάςωςθσ πρζπει να υπάρχει ειδικι εκπαίδευςθ 

κατάλλθλα επιλεγμζνου μζρουσ του προςωπικοφ και τουλάχιςτον δυο από κάκε 

ςυνεργείο. 
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3.9.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Κάθε συνεργείο που δουλεύει πρέπει εκτός από τα σύνεργα της δουλείας και τον

ατομικό και ομαδικό εξοπλισμό που προαναφέρθηκε πρέπει να έχει μαζί  του τα

παρακάτω εφόδια για την περίπτωση ανάγκης διάσωσης εργαζομένων.

 Φαρμακείο με όλα τα απαραίτητα για την παροχή Πρώτων Βοηθειών. 

 Ο εξοπλισμός και τα φάρμακα πρέπει

 να ελέγχεται τακτικότατα ώστε να είναι σε κατάσταση λειτουργίας και να

μην έχει παρέλθει η ημερομηνία ισχύος

 να προστατεύεται από την ρύπανση

 να  είναι  γνωστός  ο  χειρισμός  του  και  η  χρήση  του  σε  όλους  τους

εργαζομένους οι οποίοι πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με την χρήση του.

Ο εξοπλισμός διάσωσης καλό θα είναι να είναι διαθέσιμος για κάθε συνεργείο. 

3.9.2 ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Σύμφωνα με σχετική οδηγία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:

 Υλικό  πρώτων  βοηθειών  πρέπει  να  υπάρχει  σε  όλα  τα  μέρη  που  είναι

απαραίτητο  λόγω  των  συνθηκών  εργασίας.  Το  υλικό  πρέπει  να  έχει  την

κατάλληλη  σήμανση  και  να  είναι  εύκολα  προσιτό.  Η  διεύθυνση  και  το

τηλέφωνο  της  Υπηρεσίας  πρώτων  βοηθειών  πρέπει  να  επισημαίνεται

ευκρινώς.

              ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                                                            Θεωρήθηκε

       ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ                                Η ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΑ ΗΣ
         ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                  ΤΕΧ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

        ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΙΤΣΙΝΟΣ                                                      ΜΕΡΣΙΝΑ ΚΛΕΑΝΘΗ
        ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σν παξφλ ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο αθνξά ζηελ εθηέιεζε Οηθνδνκηθψλθαη Η/Μ εξγαζηψλ θαη 

ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ305/96, ηελ Δγθχθιην 130159/7.5.97 ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο.   

χκθσλα κε ην Άξζξν 3, παξ. 1 ηνπ ΠΓ305/96 ππάξρεη ππνρξέσζε απαζρφιεζεο ζπληνληζηή γηα 

ζέκαηα Αζθάιεηαο θαη Τγείαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, αθνχ πξνβιέπεηαη φηη ζα είλαη παξφληα 

ζπγρξφλσο πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπλεξγεία θαη επίζεο απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ, γλσζηνπνίεζε 

ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο ζα είλαη ζχκθσλν κε ην Άξζξν 12, Παξάξηεκα 3 ηνπ ΠΓ305/96. 

2. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ  ΔΡΓΟΤ 

Σα ζηνηρεία πνπ αθνινπζνχλ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ 

αλάιεςε ηνπ έξγνπ απφ ζπγθεθξηκέλν αλάδνρν. Θα πξέπεη επίζεο λα ηξνπνπνηείηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ 

έξγνπ κεηά απφ θάζε αιιαγή ησλ ζηνηρεηψλ ηεο θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

1  Έξγν 

«ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 
1

ΟΤ 
ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ» 

 

ΟΤ  Κχξηνο  έξγνπ ΓΖΜΟ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ 

3 Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία  Σερληθή Τπεξεζία 

4 Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία Σερληθή Τπεξεζία 

5 Πξντζηακέλε Αξρή Σερληθή Τπεξεζία 

6 

πληνληζηέο γηα ζέκαηα 

αζθαιείαο θαη πγεηάο θαηά ηελ 

εθπφλεζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ 

 

7 Έλαξμε εξγαζηψλ   

8 
πκβαηηθή πξφβιεςε ηεο 

δηαξθείαο ηνπ έξγνπ  
 

9 Δίδνο έξγνπ  Οηθνδνκηθά, Η/Μ  

10 Δίδνο εξγνηαμίνπ    

11 Δγθξηηηθέο απνθάζεηο  

12 Αλάδνρνο  

13 Δπηβιέπνληεο   

14 Βνεζνί  επηβιέπνληεο   

15 

πληνληζηέο γηα ζέκαηα 

αζθαιείαο θαη πγεηάο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

 

16 Τπεξγνιάβνη -αληηθείκελν  
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17 Αξηζκφο ζπλεξγείσλ   

18 Μέγηζηνο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ   

19 ηνηρεία αλαδφρνπ  

 

ηνηρεία φπσο εγθξίζεηο θαη πξνβιεπφκελε δηάξθεηα έξγνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ. 

 

Δπιζημαίνεηαι όηι καηά ηη διάπκεια ηηρ εκηέλεζηρ ηυν επγαζιών ενεπγειακήρ αναβάθμιζηρ, 

είναι πιθανό να λειηοςπγεί ηο σολείο και επομένυρ, ο Ανάδοσορ θα ππέπει να διαζθαλίζει ηα 

εξήρ: 

 

α)   Σον καηάλληλο ππογπαμμαηιζμό ηυν επγαζιών ώζηε να μην δημιοςπγούνηαι 

πποβλήμαηα ζηην εύπςθμη λειηοςπγία ηος σολείος. 

 

β)  Σην εκηέλεζη ηυν επγαζιών με ιδιαίηεπη πποζοσή και ζε ζςνεπγαζία με ηην Δπίβλετη 

και ηην Σεσνική Τπηπεζία, ώζηε να ελασιζηοποιηθούν οι οσλήζειρ ηυν διδαζκόνηυν 

και ηυν μαθηηών ηος σολείος. 

3. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΓΗΚΣΤΑ Ο.Κ.Χ 

Γελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη εκπινθή κε πθηζηάκελα δίθηπα Ο.Κ.Ω, αιιά πξν ηεο ελάξμεσο εξγαζηψλ 

εθζθαθψλ ζα εξεπλεζεί κε ηε ζπλεξγεία αξκφδησλ θνξέσλ ε χπαξμε θαη ε ζέζε ζην ρψξν ηνπ 

εξγνηαμίνπ δηθηχσλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθψλνπ, χδαηνο θιπ. θαη ζα γίλεη είηε κεηαθνξά είηε 

απνκφλσζε ηνπο. 

4. ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΠΡΟΠΔΛΑΖ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ 

Σν Δξγνηάμην ζα απνκνλσζεί απφ ηα ππφινηπα θηίξηα κε πξφρεηξα θηλεηά ρσξίζκαηα θαη ζα 

ππάξρνπλ ζε εκθαλή ζεκεία πηλαθίδεο πνπ ζα αλαγξάθνπλ “Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζηνπο κε 

έρνληεο εξγαζία”. Δλψ κε ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ θηηξίνπ ζα δηαρσξίδεηαη κε ηελ κφληκε εμσηεξηθή 

ζχξα ηνπ θηηξίνπ.  

5. ΡΤΘΜΗΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ 

ην Δξγνηάμην ζα ππάξρνπλ δηάδξνκνη θπθινθνξίαο (ΠΓ1073/81) πιάηνπο 1,50 κέηξα πεξηκεηξηθά 

ηεο εθζθαθήο. Οη δηάδξνκνη ζα δηαηεξνχληαη θαζαξνί θαη ειεχζεξνη απφ αληηθείκελα θαη εξγαιεία.  

6. ΥΧΡΟΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΥΡΖΣΧΝ 

Η απνζήθεπζε πιηθψλ θαη εξγαιείσλ ζα γίλεηαη ζε ρψξν ησλ θηηξίσλ πνπ ζα θιεηδψλεη. Η θφξησζε 

πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ νρήκαηα πνπ ζα ζηαζκεχνπλ παξά ην πεδνδξφκην. 
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7. ΤΝΘΖΚΔ ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΤΛΗΚΧΝ 

Γελ πξνβιέπεηαη λα ππάξρνπλ επηθίλδπλα πιηθά πνπ λα απαηηνχλ εηδηθή κεηαρείξηζε θαη εηδηθέο 

ζπλζήθεο απνθνκηδήο.  

8. ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΥΧΡΧΝ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΔΣΗΑΖ ΚΑΗ Α’ ΒΟΖΘΔΗΧΝ 

Υψξνο εζηίαζεο, δελ απαηηείηαη αθνχ βάζε ηνπ αξζξνπ109 ηνπ ΠΓ1073/81 είλαη ππνρξεσηηθφο φηαλ ν 

αξηζκφο απαζρνινχκελσλ είλαη άλσ ησλ 70 αηφκσλ θάηη πνπ δελ ηζρχεη γηα ην έξγν απηφ. Τπάξρεη 

παξνρή πφζηκνπ λεξνχ απφ ην δίθηπν ηεο πφιεο.  

Δπίζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξ. 14.1.1 θαη 14.2.2 ηνπ παξαξηήκαηνο IV κέξνο Α ηνπ ΠΓ305/96 δελ 

απαηηείηαη ε χπαξμε απνδπηεξίσλ ή ληνπο δηφηη νη εξγαδφκελνη δελ απαηηείηαη λα θνξνχλ εηδηθά ξνχρα. 

 ηελ απνζήθε ζα θπιάζζνληαη ηα θξάλε θαη ινηπά κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. Θα ππάξρεη πξφρεηξν 

κηθξφ θαξκαθείν Ά βνεζεηψλ πνπ ζα πεξηέρεη ηα είδε πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 110 ηνπ ΠΓ1073/81 

γηα εληφο πφιεσο έξγα.  

9. ΜΔΛΔΣΔ ΗΚΡΗΧΜΑΣΧΝ  ΚΑΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΤΦΟ 

Γηα ηελ εξγαζία ζε χςνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνζσξηλέο 

θαηαζθεπέο πνπ νλνκάδνληαη ηθξηψκαηα. Θα ηεξεζνχλ ηα ΠΓ1073/81(άξζξα 34-36). Σν πιάηνο ησλ 

δηαδξφκσλ εξγαζίαο ησλ ηθξησκάησλ ζα είλαη επαξθέο. Ο ειεχζεξνο δηάδξνκνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

60εθ, ην ειάρηζην πιάηνο ζα είλαη αλάινγν ηεο ρξήζεο φπσο δίλεηαη ζην ΠΓ1073/81, άξζξν 34 παξ.1. 

Σα ηθξηψκαηα ζα είλαη μχιηλα ή κεηαιιηθά θαη ζα απαγνξεχεηαη ε δηέιεπζε απφ θάησ απηά. 

Η πξφζβαζε ησλ ηθξησκάησλ ζα γίλεηαη κε θιίκαθεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ηνπ ΠΓ1073/81.   

Σα μχιηλα ηθξηψκαηα δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κεγάια χςε θαη ε μπιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα 

είλαη πγηήο ελψ κεηά απφ θάζε ρξήζε ζα γίλεηαη ζπληήξεζε. Σα θαξθηά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ δελ 

ζα είλαη παιηά θαη ζθνπξηαζκέλα. Σα θηππήκαηα θαηά ηε θαηαζθεπή ζα είλαη ηέηνηα πνπ λα κελ 

ηξαπκαηίδνπλ ηελ μπιεία. Η ζηήξημε ηεο θαηαζθεπήο ζε ζηαζεξά ζεκεία εδάθνπο ή δαπέδνπ επί 

θαηαζθεπή ζα γίλεηαη κε επηκειεκέλε πξνζνρή. 

Σα κεηαιιηθά ηθξηψκαηα ζα ζπλαξκνινγνχληαη θαη ζα ζηεξίδνληαη κε πξνζνρή απφ ππεχζπλα 

εηδηθεπκέλα άηνκα. Θα γίλεηαη ζπρλή ζπληήξεζε θαη έιεγρνο. Θα ιεθζνχλ πξφζζεηα κέηξα φπσο ε 

εμσηεξηθή θάιπςε ηεο θαηαζθεπήο κε παλί, ε ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθψλ εμσζηψλ αλά έλα ή δχν 

νξφθνπο ψζηε ζε πεξίπησζε πηψζεσο ην χςνο λα κελ ππεξβαίλεη ηα ηξία ή έμη κέηξα αληίζηνηρα, ε 

ηνπνζέηεζε ζνβαηεπηνχ ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηθξηψκαηνο χςνπο 10εθ, ψζηε ηα αληηθείκελα 

πηζαλφλ λα πέζνπλ ζε απηφ λα παξακείλνπλ ζε απηφ. 

ε εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ θεθιηκέλεο ζηέγεο ή αλνηθηέο πεξηκεηξηθέο ηαξάηζεο, νη εξγαδφκελνη ζα είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε ην χςνο θαη ζα θνξνχλ εηδηθά αληηνιηζζεηηθά παπνχηζηα θαη δψλεο αζθαιείαο. 

Γηα ηηο θιίκαθεο εθαξκνγή έρεη ην άξζξν 43 ηνπ ΠΓ1073/81. Οη θιίκαθεο πξέπεη ζα είλαη βαηέο θαη 

επαξθψο θσηηζκέλεο, ελψ ζε πεξίπησζε θιηκάθσλ κε πεξηζζφηεξα απφ πέληε ζθαινπάηηα ζα έρνπλ 

ζηεζαίν γηα πξνζηαζία απφ πηψζε. Όιεο νη θνξεηέο θιίκαθεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην 

εξγνηάμην ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΠΓ ηεο 22.12.1993. 

Καηά ηελ θίλεζε ηνπο νη εξγαδφκελνη επί θνξεηψλ θιηκάθσλ, δελ ζα θξαηνχλ εξγαιεία ή άιια βαξηά 
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αληηθείκελα ηα νπνία είηε ζα είλαη πξνζδεκέλα ζηε κέζε ηνπο είηε ζα κεηαθέξνληαη κε ζρνηληά. 

Γελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθήο θαηαζθεπήο ηθξηψκαηα, νπφηε ζα εθαξκνζζνχλ δηαηάμεηο ησλ 

ΠΓ1073/81 θαη ΠΓ778/80 ρσξίο απαίηεζε κειέηεο θαηαζθεπήο ηνπο. 

10. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΑΔΧΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Α. Οικοδομικέρ επγαζίερ  κηιπίος. 

 

Πεξηιακβάλνληαη: Δμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε ηνίρσλ, ζεξκνυγξνκφλσζε δψκαηνο, αληηθαηάζηαζε 

θνπθσκάησλ, απνθαηάζηαζε κεξεκεηηψλ (ηνπηθά επηρξίζκαηα, επηζηξψζεηο, επελδχζεηο,  

ρξσκαηηζκνί, ζηεγαλνπνηήζεηο, θιπ). 

 

Β. Ζλεκηπομησανολογικέρ  εγκαηαζηάζειρ. 

 

Πεξηιακβάλνληαη: Αληηθαηάζηαζε Λέβεηαθαη βειηηψζεηο ζην Λεβεηνζηάζην, απνμειψζεηο,  

αληηθαηάζηαζε πεπαιαησκέλσλ θιηκαηηζηηθψλ ζπζθεπψλ δηαηξνπκέλνπ ηχπνπ,αληηθαηάζηαζε 

θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη εγθαηάζηαζε Φ/Β πζηήκαηνο.  

11. ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Α. Κπξίσο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο: πηψζε απφ χςνο, πηψζεηο αληηθεηκέλσλ, αηκνζθαηξηθέο επηδξάζεηο, 

αζηνρίεο ζε ηθξηψκαηα θαη θιίκαθεο, ζπζθεπέο αλχςσζεο, θίλεζε θαη ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ 

δηαθίλεζεο πιηθψλ θαη , κεραλέο – εξγαιεία θαη εμνπιηζκνί, ειεθηξνπιεμία, μπιφηππνη, εξγαζίεο ζε 

ζηέγε θιπ. Δθηίκεζε θηλδχλνπ κέζε.   

Β. Δγθαηαζηάζεηο: Όπσο παξ. Α θαη θίλδπλνη απφ εγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο ελέξγεηαο, θίλδπλνη απφ 

ειεθηξηθφ ξεχκα, ππξθαγηά,  θιπ. Δθηίκεζε θηλδχλνπ ρακειή.   

Γ. Άιινη θίλδπλνη: Μηθξνηξαπκαηηζκνί, αζζέλεηεο, αηκνζθαηξηθέο επηδξάζεηο, δηάθνξεο εξγαζίεο θιπ. 

Δθηίκεζε θηλδχλνπ ρακειή.   

12. ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ – ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

12.1 Υπήζη και πποζηαζία από ηλεκηπικό πεύμα. 

 

ε θάζε ηερληθφ έξγν είλαη δεδνκέλε ε ζπλχπαξμε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, λεξνχ θαη ζηδήξνπ. Θα γίλεη 

θαηαζθεπή ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο (δίθηπν – θαισδίσζε – παξνρέο θαη ειεθηξηθφο εμνπιηζκφο) πνπ 

ζα είλαη απνηειεζκαηηθφ, αζθαιέο, ειέγμηκν θαη επεθηάζηκν. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πιηθά πνπ ζα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθψλ. Ο 

εμνπιηζκφο ζα είλαη θαιά ζπληεξεκέλνο θαη ην πξνζσπηθφ ζα είλαη έκπεηξν θαη ζα εθαξκφδεη ηα 

ζρεηηθά κέηξα θαη θαλφλεο αζθαιείαο γηα ηελ ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Θα ηεξεζεί ν Καλνληζκφο Δζσηεξηθψλ Ηιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη ην ΠΓ1073/81. 

Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο ζα είλαη κεηαιιηθνί ή ζηεγαλνί πιαζηηθνί θαη ζα θιεηδψλνπλ. Θα είλαη γεησκέλνη 

κε ζηαζεξή γείσζε θαη ζα θέξνπλ απηφκαην ξειέ δηαθπγήο γηα πξνζηαζία απφ ειεθηξνπιεμία. Η 
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ζπληήξεζε ζα γίλεηαη απφ αδεηνχρν εγθαηαζηάηε, ην φλνκα, ε δηεχζπλζε θαη ην ηειέθσλν ηνπ 

ειεθηξνιφγνπ ζα αλαγξάθνληαη ζε πηλαθίδα επί ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα. Σα θιεηδηά ζα ηα έρεη αξκφδην 

πξφζσπν. 

Οη κεηαθνξέο νπιηζκνχ, ζσιήλσλ θιπ. νη εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ, αλαβαηνξίσλ θιπ. θαζψο θαη 

ε πξνζέγγηζε αληιηψλ ζθπξνδέκαηνο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη καθξηά απφ ειεθηξνθφξνπο αγσγνχο.  

Οη θνξεηέο κπαιαληέδεο ζα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη ζα ιεηηνπξγνχλ ζε ξεχκα (42V). 

Όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη εμνπιηζκφο κε ειεθηξηθφ ξεχκα 220/380V, ηα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο ζα 

αθνινπζνχλ δηαδξνκέο καθξηά απφ δηαθίλεζε πξνζσπηθνχ, νρεκάησλ πιηθψλ θιπ. Σα θαιψδηα 

ηξνθνδνζίαο ζα είλαη ειεχζεξα απφ αηρκεξά αληηθείκελα, ιάδηα πεηξειαηνεηδή θαη φηη είλαη δπλαηφ λα 

πξνθαιέζεη θζνξά ησλ θαισδίσλ. Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ξεπκαηνιήπηεο θαη ξεπκαηνδφηεο ζηεγαλνχ 

ηχπνπ. 

Η φιε εγθαηάζηαζε ζα είλαη γεησκέλε. 

 

12.2 ςζκεςέρ ανύτυζηρ. 

 

Θα ηεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ ΠΓ1073/81 άξζξα 45-71. Κάζε ζπζθεπή ή εμάξηεκα ζα 

ζρεδηάδεηαη, ζα θαηαζθεπάδεηαη ζσζηά θαη ζα εγθαζίζηαηαη ψζηε λα έρεη ηελ θαηάιιειε αληνρή θαη 

αζθάιεηα αλάινγα κε ηελ ρξήζε. Θα ζπληεξείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Θα ππάξρεη αλαγξαθή 

ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπφκελνπ θνξηίνπ ελψ ηα ζρνηληά θαη ηα ζπξκαηφζρνηλα ζα ειέγρνληαη ψζηε λα 

βξίζθνληαη πάληα ζε θαιή θαηάζηαζε. Ο ρεηξηζκφο ηνπο ζα γίλεηαη απφ εηδηθεπκέλα άηνκα. 

 

12.3 Οσήμαηα – μησανήμαηα διακίνηζηρ ςλικών. 

 

Όια ηα νρήκαηα θαη ηα κεραλήκαηα δηαθίλεζεο πιηθψλ ζα πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

ΠΓ1073/81. Θα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε, ζα ζπληεξνχληαη θαη ζα απνθεχγεηαη θάζε 

κεηαηξνπή πνπ δελ είλαη ζχκθσλε κε ηε λνκνζεζία. 

Θα θέξνπλ θαηάιιεια πξνζηαηεπηηθά ζπζηήκαηα ψζηε ν νδεγφο ή ρεηξηζηήο λα πξνζηαηεχεηαη απφ 

ζχλζιηςε ζε πεξίπησζε αλαηξνπήο ηνπ κεραλήκαηνο ή πηψζεο αληηθεηκέλσλ. 

Η ρξήζε ηνπο ζα γίλεηαη απφ άηνκα πνπ ζα είλαη θάηνρνη ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηε λνκνζεζία 

άδεηαο.  

 

12.4 Φέπονηερ οπγανιζμοί από μέηαλλο ή ζκςπόδεμα, ξςλόηςποι 

 

Οη θέξνληεο νξγαληζκνί απφ κέηαιιν, μχιν  ή ζθπξφδεκα θαη ηα ζηνηρεία ηνπο, νη μπιφηππνη ή ηα 

πξνζσξηλά ζηεξίγκαηα θαη νη αληηζηεξίμεηο ζα ζπλαξκνινγνχληαη θαη απνζπλαξκνινγνχληαη ππφ ηελ 

επίβιεςε αξκφδηνπ πξνζψπνπ.  

Θα δίλεηαη πξνζνρή λα ιακβάλνληαη φια ηα πξνιεπηηθά κέηξα ψζηε λα απνθεχγεηαη αηχρεκα ζε 

πεξίπησζε πξνζσξηλήο αζηάζεηαο ηνπ έξγνπ. Οη μπιφηππνη, ηα πξνζσξηλά ζηεξίγκαηα θαη νη 

αληηζηεξίμεηο ζα ζρεδηάδνληαη θαη ζα ππνινγίδνληαη, ζα θαηαζθεπάδνληαη θαη ζα ζπληεξνχληαη έηζη 

ψζηε λα αληέρνπλ ρσξίο θίλδπλν ζε φιεο ηηο θαηαπνλήζεηο. 

 

12.5 Δγκαηαζηάζειρ. 
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ε κεραλνζηάζηα ή ειεθηξηθνχο πίλαθεο ή ιεβεηνζηάζηα ζα ππάξρνπλ ππξνζβεζηήξεο μεξάο 

θφλεσο6 θηιψλ γηα πεξίπησζε ππξθαγηάο. 

Δξγαζίεο αλνηθηήο θιφγαο, θνπήο, ζπγθνιιήζεσλ ζα εθηεινχληαη ζε αθίλδπλεο πεξηνρέο θαη κε 

πξνζνρή γηα θίλδπλν αλάθιεμεο, καθξηά απφ εχθιεθηα πιηθά ή θαχζηκα    ρξψκαηα. Θα απαγνξεχεηαη 

ην θάπληζκα. 

13. ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΔΝΑΠΟΜΔΗΝΑΝΣΑ ΔΡΓΑΗΑΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ 

Οη εξγαδφκελνη ζα πξνζηαηεχνληαη απφ αηκνζθαηξηθέο επηδξάζεηο κε ηε ρξήζε κέζσλ αηκνζθαηξηθήο 

πξνζηαζίαο. 

ε εξγαζίεο ζθπξνθφπεζεο ηα θνπίδηα θιπ. ζα θξαηνχληαη απφ δεχηεξν άηνκν κε ιαβίδα ελψ ζε 

εξγαζίεο ζπγθνιιήζεσο αιιά θαη αζρνιίαο κε ην αζβέζηην ζα θνξνχλ εηδηθά γπαιηά.  

Γελ ζα αθήλνληαη ζηα δάπεδα θνθηεξά ή αηρκεξά αληηθείκελα, εμέρνληα θαξθηά θιπ ζα αθαηξνχληαη ή 

ζα αλαδηπιψλνληαη. ην ηέινο ηεο εκέξαο ζα γίλεηαη θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

Κάζε εξγαδφκελνο ζα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ αηνκηθφ εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο, θξάλνο θαη αλάινγα κε 

ηελ πεξίζηαζε εηδηθά γπαιηά, ππνδήκαηα θαη γάληηα.  

Καηά ηελ εξγαζία επίζεο ζα ζπζηήλεηαη ε ρξήζε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνιήο εξγαζίαο. Γελ ζα 

θνξάλε γξαβάηεο, δψλεο, ηαπηφηεηεο, δαρηπιίδηα ή άιια εμέρνληα αληηθείκελα. Γελ ζα επηηξέπεηαη ε 

αλάπαπζε ή ν χπλνο ζην εξγνηάμην θαη ε ρξήζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ. 

Γελ ζα ππάξρνπλ εξγαζίεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ πνπ ελέρνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο 

ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα II ηνπ ΠΓ305/96, νπφηε δελ απαηηνχληαη εηδηθά κέηξα αζθαιείαο. 

14. ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ 

Πέξαλ ησλ πην πάλσ αλαθεξφκελσλ εηδηθψλ κέηξσλ θαη δηαηάμεσλ ζα πξέπεη πάληνηε λα ηεξνχληαη 

γεληθά κέηξα πξνζηαζίαο, ηφζν αηνκηθά φζν θαη ζπιινγηθά. 

 

 Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ, ν ρψξνο ζα πεξηθξαρζεί επηκειψο 

 Θα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ κε ηελ αλάξηεζε ζρεηηθψλ ελεκεξσηηθψλ 

πηλαθίδσλ θιπ. 

 Οη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ειέγμεη ηελ πγεία ηνπο επεηδή θάπνηνη απφ απηνχο ζα 

ρξεηαζζεί λα εξγαζζνχλ ζε κεγάιν χςνο. 

 ε φιν ην εξγνηάμην ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηάμε θαη θαζαξηφηεηα. 

 Θα ππάξρεη πιήξεο ζεκαηνδφηεζε πνπ ζα ελεκεξψλεη ηνπ επξηζθφκελνπο ζην ρψξν ηνπ 

εξγνηαμίνπ γηα ηα αλαγθαία θαη πξναηξεηηθά κέηξα αζθαιείαο. 

 Η αζθαιήο θαη θαιή ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ ζα ειέγρεηαη ηαθηηθά. 

 Σα πιηθά γηα ηηο βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο (ηθξηψκαηα) πξέπεη λα ειέγρνληαη πξηλ απφ ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπο. 

 Σήξεζε θαλφλσλ πγηεηλήο. 

 Υξήζε απαξαίηεησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο εξγαδνκέλσλ, θξάλε γπαιηά θιπ) ζα γίλεηαη 

κε επζχλε ηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ ζπληνληζηή αζθαιείαο. 
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