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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΓΟΥ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ (Τ.Σ.Υ.), ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ 

Το παρόν τεφχοσ τθσ Τεχνικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων Οικοδομικϊν Εργαςιϊν, αποτελεί ςυμβατικό 

τεφχοσ ςφμφωνα με το οποίο κα εκτελεςτεί το ζργο και ζχει ςυνταχκεί με ςκοπό να ςυμπεριλάβει όλεσ 

τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και τα Θεςμοκετθμζνα Εναρμονιςμζνα Ρρότυπα, για όλεσ τισ εργαςίεσ και τα 

ενςωματοφμενα υλικά του ζργου. 

Το παρόν τεφχοσ τθσ Τεχνικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων, ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 

απόφαςθ ΔΙΡΑΔ /ΟΙΚ /273/ 17-7-2012 του Υπουργείου Α.Α. ΥΡΟ. ΜΕ.ΔΙ. θ οποία δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 

2221/Β/ 30-7-2012, με κζμα: «Ζγκριςθ τετρακοςίων ςαράντα (440) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

(ΕΤΕΡ), με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα» 

Πςα από τα εν ιςχφ εκνικά κανονιςτικά κείμενα (Υπουργικζσ Αποφάςεισ, Εγκφκλιοι, Ρροδιαγραφζσ κλπ) 

δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τισ εγκρικείςεσ ΕΤΕΡ ι δεν περιλαμβάνονται ςτο κεματολόγιο αυτϊν 

εξακολουκοφν να ιςχφουν, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τα Εναρμονιςμζνα 

Ευρωπαϊκά Ρρότυπα (hEN) που ζχουν κεςπιςκεί με τισ ςχετικζσ ΚΥΑ. 

Θ ενςωμάτωςθ ςτο ζργο υλικϊν με ςιμανςθ CE είναι επιβεβλθμζνθ, ανεξαρτιτωσ αν τα άρκρα του 

Συμβατικοφ Τιμολογίου, θ Τ.Σ.Υ. και οι λοιπζσ Συμβατικζσ Ρροδιαγραφζσ αναφζρουν τοφτο ρθτά ι όχι. 

Επιςθμαίνεται ότι ςτθ ςειρά ιςχφοσ των Συμβατικϊν Τευχϊν, το Τιμολόγιο Μελζτθσ προθγείται των 

Ρροδιαγραφϊν, οπότε ςε κάκε περίπτωςθ ζχουν εφαρμογι τα αναγραφόμενα ςτο Ρεριγραφικό 

Τιμολόγιο Μελζτθσ του ζργου. 

Τα περιεχόμενα του παρόντοσ τεφχουσ είναι ςε δφο Μζρθ και αποτελοφν ενιαίο ςφνολο: 

ΜΕΟΣ Α: ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΘΣ ΑΘΩΝ ΕΓΟΥ με ΕΤΕΡ και ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΕΣΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

Στο μζροσ αυτό, όλα τα άρκρα (Επίςθμα και Νζα) του Τιμολογίου Μελζτθσ του ζργου, αντιςτοιχίηονται 

με τον κωδικό των ΕΤΕΡ. 

Για όςα άρκρα (Επίςθμα και Νζα) δεν υπάρχει ΕΤΕΡ, αντιςτοιχίηονται με κωδικό Συμπλθρωματικϊν 

Ρροδιαγραφϊν. Οι Συμπλθρωματικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΣΡ), αναφζρονται κατά κωδικό και κεφάλαιο ςτο 

Μζροσ Β. 

 

ΜΕΟΣ Β: ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ (ΣΡ) 

Στο μζροσ αυτό περιλαμβάνονται, οι Συμπλθρωματικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΣΡ), κατά κωδικό και κεφάλαιο, 

για όςα άρκρα δεν υπάρχει ΕΤΕΡ. 
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Α - 1  ΕΦΑΜΟΣΤΕΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΑΣΙΑΣ 

 

1.1 ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΘ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΩΝ ΚΜΕ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, ΡΤΡ, ΕΤΕΡ  κλπ 

 

1.1.1  Θ παροφςα Τεχνικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (ΤΣΥ) περιλαμβάνει τουσ τεχνικοφσ ςυμβατικοφσ 

όρουσ ςφμφωνα με τουσ οποίουσ και ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ των υπολοίπων ςυμβατικϊν 

τευχϊν, ο Ανάδοχοσ κα εκτελζςει τισ καταςκευζσ του ζργου. 

1.1.2 Κάκε άρκρο τθσ παροφςασ ΤΣΥ περιλαμβάνει και ειδικι παράγραφο, ςτθν οποία μνθμονεφονται 

οι εφαρμοηόμενεσ ςε αυτό προδιαγραφζσ (ΡΤΡ. ΚΤΣ, ΕΤΕΡ κλπ). Οι ωσ άνω προδιαγραφζσ όπωσ 

και οποιεςδιποτε άλλεσ, αναφερόμενεσ ςτα άρκρα τθσ ΤΣΥ, προδιαγραφζσ αποτελοφν 

αναπόςπαςτα τμιματά τθσ. 

1.1.3 Αν ο Διαγωνιηόμενοσ διαπιςτϊςει απόκλιςθ ςυγκεκριμζνου όρου τθσ ΤΣΥ από τθν Κοινοτικι 

Νομοκεςία οφείλει να ενθμερϊςει τθν Υπθρεςία εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ εκπνζουςασ 

τθν θμζρα κατάκεςθσ των προςφορϊν   με ειδικι  επιςτολι. 

 Στθν αντίκετθ περίπτωςθ: 

α. ςτερείται του δικαιϊματοσ οποιαςδιποτε οικονομικισ αποηθμίωςθσ 

β. ςτθν περίπτωςθ που αναδειχκεί Ανάδοχοσ υποχρεοφται επί πλζον να ςυμπράξει με το ΚτΕ 

ςτθν εναρμόνιςθ του αποκλίνοντοσ όρου με τθν Κοινοτικι Νομοκεςία ζςτω κι αν τοφτο 

ςυνεπάγεται οικονομικι του επιβάρυνςθ, επειδι αυτι (αν υπάρχει) νοείται ότι 

περιλαμβάνεται ςτον εφλογο επιχειρθματικό κίνδυνο. 

 

1.2 ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  

 

1.2.1 Για οποιοδιποτε υλικό, καταςκευι, ποιοτικό ζλεγχο (διαδικαςίεσ / μεκόδουσ / δοκιμζσ κλπ) που 

δεν καλφπτονται από: 

- τουσ κανονιςμοφσ / προδιαγραφζσ / κϊδικεσ από τα άρκρα του ΚΜΕ τθσ ΕΣΥ και τουσ λοιποφσ 

όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

- τισ παροφςεσ προδιαγραφζσ, δθλαδι τα άρκρα τθσ παροφςασ ΤΣΥ κα εφαρμόηονται: 

 τα «Ευρωπαϊκά Ρρότυπα» (ΕΤ) που ζχουν εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

Τυποποίθςθσ (CEN)  ι από τθν  Ευρωπαϊκι Επιτροπι Θλεκτρονικισ Τυποποίθςθσ (CENELEC) ωσ 

«Ευρωπαϊκά Ρρότυπα CEN» ι ωσ «Κείμενα εναρμόνιςθσ (HD) ςφμφωνα με τουσ κοινοφσ κανόνεσ 

των οργανιςμϊν αυτϊν. 

1.2.2 Συμπλθρωματικά προσ τα ανωτζρω και κατά ςειράν ιςχφοσ κα εφαρμόηονται:  

α. Οι Κοινζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ιτοι εκείνεσ που ζχουν εκπονθκεί με διαδικαςία 

αναγνωριςμζνθ από τα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ 

ενιαίασ εφαρμογισ ςε όλα τα κράτθ - μζλθ και ζχουν δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 

β. Οι «Ευρωπαϊκζσ Τεχνικζσ Εγκρίςεισ» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκζσ τεχνικζσ εκτιμιςεισ τθσ 

καταλλθλότθτασ ενόσ προϊόντοσ για χριςθ, με γνϊμονα τθν ικανοποίθςθ των βαςικϊν 

απαιτιςεων για τισ καταςκευζσ με βάςθ τα εγγενι χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ και τουσ 

τικζμενουσ όρουσ εφαρμογισ και χριςθσ του. Τζτοιεσ (ΕΤΕ) χορθγοφνται από τον οργανιςμό 

που είναι αναγνωριςμζνοσ για τον ςκοπό αυτό από το εκάςτοτε κράτοσ - μζλοσ. 
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γ. Οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΡΤΡ) του Ελλθνικοφ Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ 

Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων (Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ι του προγενζςτερου Υπουργείου Δθμοςίων 

Ζργων (Υ.Δ.Ε) κακϋ ο μζροσ αυτζσ δεν αντιβαίνουν τθν Κοινοτικι Νομοκεςία και τισ 

προβλζψεισ τθσ παροφςασ ΤΣΥ. 

δ. Συμπλθρωματικά προσ τα παραπάνω, κα εφαρμόηονται οι προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ (Ελλθνικοφ 

Οργανιςμοφ Τυποποίθςθσ) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι Ρροδιαγραφζσ ISO (International 

Standards Organization) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι ASTM των ΘΡΑ. 

 

1.3 ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 

 Εφιςτάται θ προςοχι ςτουσ παρακάτω όρουσ: 

1.3.1 Με τθν επιφφλαξθ ιςχφοσ των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχοσ κα κακορίηει με 

λεπτομζρεια, ςε κάκε μελζτθ όλεσ τισ εφαρμοςτζεσ προδιαγραφζσ. Τοφτο κα γίνεται όχι 

αργότερα από τθν υποβολι τθσ ςυναφοφσ μελζτθσ. 

1.3.2 Κάκε διαγωνιηόμενοσ και ςυνεπϊσ ο Ανάδοχοσ με μόνθ τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ του 

αναγνωρίηει ότι οι προαναφερκείςεσ προδιαγραφζσ είναι κατάλλθλεσ και επαρκείσ για τθν 

εκτζλεςθ του Ζργου και ότι αναλαμβάνει κάκε υποχρζωςθ, κίνδυνο ι ςυνζπεια που απορρζει 

από τθν εφαρμογι των. 

 

1.4 ΔΑΡΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

 Πλεσ οι δαπάνεσ για τθν εφαρμογι των όρων τθσ παροφςασ ΤΣΥ και των ςχετικϊν και/ι 

αναφερομζνων  κωδίκων / προδιαγραφϊν / κανονιςμϊν κα βαρφνουν τον Ανάδοχο 

αςχζτωσ αν γίνεται ρθτι ςχετικι αναφορά τοφτου ι όχι. Ο Ανάδοχοσ δεν κα επιβαρυνκεί τισ 

δαπάνεσ για μία ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα μόνον αν γίνεται ρθτι και αδιαμφιςβιτθτθ 

αναφορά ςε ςχετικό άρκρο τθσ ΤΣΥ περί του αντικζτου. 

 

1.5 ΡΑΑΛΑΒΘ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΗΥΓΙΣΘ 

 

1.5.1 Για τθν παραλαβι υλικϊν που γίνεται με ηφγιςθ, εφόςον ςτο αντικείμενο τθσ εργολαβίασ 

περιλαμβάνεται εκτζλεςθ τζτοιων εργαςιϊν (χυτοςιδθρά είδθ, ςιδθρά είδθ κλπ) ο ανάδοχοσ κα 

φροντίηει να εκδίδει τριπλότυπο ηφγιςθσ και παραλαβισ ςτο οποίο κα αναγράφεται:  

1. Το είδοσ του υλικοφ (προεπαλειμμζνεσ αντιολιςκθρζσ ψθφίδεσ, χυτοςιδθρά υλικά κλπ) 

2. Οι διαςτάςεισ καρότςασ αυτοκινιτου 

3. Ο αρικμόσ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου 

4. Θ κζςθ λιψθσ 

5. Θ κζςθ απόκεςθσ 

6. Θ ϊρα φόρτωςθσ 

7. Θ ϊρα και θ κζςθ εκφόρτωςθσ 

8. Το κακαρό βάροσ, και 

9. Το απόβαρο αυτοκινιτου κλπ 

1.5.2 Το παραπάνω τριπλότυπο κα υπογράφεται, κατά τθν εκφόρτωςθ ςτο ζργο, από τον ι τουσ 

υπαλλιλουσ τθσ Υπθρεςίασ και τον Ανάδοχο ι τον αντιπρόςωπό του. 

1.5.3 Κάκε φορτίο αυτοκινιτου πρζπει απαραίτθτα να ςυνοδεφεται από το παραπάνω δελτίο ηφγιςισ 

του. 
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1.5.4 Τα παραπάνω δελτία ηφγιςθσ και παραλαβισ υλικϊν, κα πρζπει να ςυνοδευτοφν ςτθ ςυνζχεια 

από αναλυτικι επιμζτρθςθ και ςχζδια τοποκζτθςθσ του υλικοφ (πχ για χυτοςιδθρά είδθ οι 

κζςεισ τοποκζτθςθσ αυτϊν, κλπ) 

 Τα παραπάνω ςχζδια τοποκζτθςθσ κα είναι τα εγκεκριμζνα ςχζδια εφαρμογισ τθσ Υπθρεςίασ. 

1.5.5 Βάςει των παραπάνω δελτίων ηφγιςθσ και παραλαβισ υλικϊν, των αναλυτικϊν επιμετριςεων 

και των ςχεδίων εφαρμογισ, κα ςυντάςςεται από τθν Υπθρεςία πρωτόκολλο παραλαβισ του 

υλικοφ.  

 

Β-1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ 

1.1 Ρεδίο εφαρμογισ - Οριςμοί 

Οι παρόντεσ γενικοί όροι ιςχφουν για όλεσ τισ εργαςίεσ καταςκευισ. 

Στισ περιπτϊςεισ που τυχόν όροι των λοιπϊν ομάδων εργαςιϊν τθσ παροφςασ ΓΤΣΥ  παρεκκλίνουν από 

τουσ γενικοφσ όρουσ, αυτοί υπεριςχφουν των γενικϊν όρων. 

1.2 Υλικά 

1.2.1 Γενικά 

(α) Στισ εργαςίεσ περιλαμβάνεται θ προμικεια των αναγκαίων υλικϊν και δομικϊν ςτοιχείων κακϊσ 

και θ φόρτωςθ, μεταφορά, εκφόρτωςθ και αποκικευςθ αυτϊν ςτο εργοτάξιο. 

(β) Υλικά και δομικά ςτοιχεία τα οποία διακζτει ο Εργοδότθσ ςτον Ανάδοχο, πρζπει να ηθτοφνται 

ζγκαιρα από τον Ανάδοχο. 

(γ) Τα υλικά και τα δομικά ςτοιχεία που πρόκειται να ενςωματωκοφν ςτο ζργο, πρζπει να είναι 

κατάλλθλα για τθν προβλεπόμενθ χριςθ τουσ και να είναι ςυμβατά μεταξφ τουσ. 

1.2.2 Δείγματα 

Υλικά και δομικά ςτοιχεία τα οποία χρθςιμοποιοφνται από τον Ανάδοχο ωσ δείγματα και δεν 

ενςωματϊνονται ςτο ζργο, επιτρζπεται να είναι μεταχειριςμζνα ι αμεταχείριςτα κατ’ επιλογι του 

Αναδόχου. 

1.2.3 Ρρομικεια 

(α) Τα υλικά και τα δομικά ςτοιχεία τα οποία πρόκειται, με μζριμνα και ευκφνθ του Αναδόχου, να 

ενςωματωκοφν ςτο ζργο πρζπει να είναι καινοφρια. Ρροϊόντα ανακφκλωςθσ κεωροφνται 

καινοφρια, εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παρ. 100.2.1, εδάφιο (γ). 

(β) Οι διαςτάςεισ και θ ποιότθτα υλικϊν και δομικϊν ςτοιχείων για τα οποία υπάρχουν πρότυπεσ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ, πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τισ προδιαγραφζσ αυτζσ. 

1.3 Εκτζλεςθ εργαςιϊν 

(α) Σχετικά με τα ςυναντϊμενα εμπόδια ςτο χϊρο του ζργου, π.χ. αρχαιολογικά ευριματα, δίκτυα 

ΟΚΩ κτλ., ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τισ διατάξεισ και εντολζσ των αρμοδίων φορζων. 

(β) Ο Ανάδοχοσ πρζπει να κρατά ελεφκερουσ τουσ δρόμουσ και τισ λοιπζσ κυκλοφοριακζσ προςβάςεισ 

που είναι αναγκαίεσ για τθ διατιρθςθ τθσ ροισ τθσ κυκλοφορίασ. Θ πρόςβαςθ ςε εγκαταςτάςεισ 

των ΟΚΩ, ςε εγκαταςτάςεισ απόρριψθσ απορριμμάτων, ςε εγκαταςτάςεισ τθσ πυροςβεςτικισ, των 

ςιδθροδρόμων, ςε τριγωνομετρικά ςθμεία κτλ. πρζπει να παραμζνει κατά το δυνατόν 

ανεμπόδιςτθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου και κα καταβάλλεται κάκε προςπάκεια 

από τον Ανάδοχο για τθν ελαχιςτοποίθςθ των ςχετικϊν οχλιςεων. 
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(γ) Σε περίπτωςθ που, κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν, ανευρεκοφν επικίνδυνα υλικά, π.χ. ςτο 

ζδαφοσ, ςτουσ υδάτινουσ πόρουσ ι ςε δομικά ςτοιχεία και καταςκευζσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται 

να ενθμερϊςει τον Εργοδότθ χωρίσ κακυςτζρθςθ. Σε περίπτωςθ άμεςου κινδφνου ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να λάβει άμεςα όλα τα αναγκαία μζτρα αςφαλείασ. Τυχόν αναγκαία πρόςκετα 

μζτρα κα ςυμφωνθκοφν από κοινοφ μεταξφ Εργοδότθ και Αναδόχου. Οι δαπάνεσ για τα λθφκζντα 

άμεςα μζτρα και τα τυχόν πρόςκετα πλθρϊνονται πρόςκετα ςτον Ανάδοχο. 

1.4 Ρεριλαμβανόμενεσ δαπάνεσ 

(α) Στισ τιμζσ μονάδασ όλων των εργαςιϊν περιλαμβάνεται «κάκε δαπάνθ», ζςτω και εάν δεν 

κατονομάηεται ρθτά, αλλά είναι απαραίτθτθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ κάκε εργαςίασ. 

(β) Σφμφωνα με το παραπάνω εδάφιο, μνθμονεφονται ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, για απλι 

διευκρίνιςθ του όρου «κάκε δαπάνθ», οι ακόλουκεσ δαπάνεσ, οι οποίεσ ςε κάκε περίπτωςθ 

περιλαμβάνονται ςτισ τιμζσ μονάδοσ όλων των εργαςιϊν, εκτόσ εάν γίνεται ρθτι αναφορά περί 

του αντικζτου ςτισ επί μζρουσ εργαςίεσ (βλ. παρ. 100.1). 

- Οι δαπάνεσ ςτα υλικά και τον εξοπλιςμό από φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, ειδικοφσ φόρουσ, κρατιςεισ 

και οποιεςδιποτε άλλεσ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ που κα ιςχφουν κατά τθ δθμοπράτθςθ και 

εκτζλεςθ του ζργου. 

- Οι δαπάνεσ προμικειασ και μεταφοράσ ςτουσ τόπουσ ενςωμάτωςθσ ι/και αποκικευςθσ, 

φφλαξθσ, επεξεργαςίασ και προςζγγιςθσ όλων ανεξάρτθτα των υλικϊν, κυρίων και βοθκθτικϊν 

ενςωματουμζνων και μθ, που είναι αναγκαία για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν, με όλεσ τισ 

απαιτοφμενεσ φορτοεκφορτϊςεισ, χαμζνουσ χρόνουσ μεταφορικϊν μζςων / προςωπικοφ και 

άλλων μθχανικϊν μζςων, εξοπλιςμοφ και προςωπικοφ λοιπϊν εργαςιϊν που κακυςτεροφν από τισ 

εργαςίεσ και λοιπζσ κακυςτεριςεισ φορτοεκφόρτωςθσ και μεταφορϊν.  Επίςθσ περιλαμβάνονται 

οι κάκε είδουσ μετακινιςεισ, φορτοεκφορτϊςεισ, μεταφορζσ, απϊλειεσ χρόνου κλπ. κάκε είδουσ 

μεταφορικϊν και λοιπϊν μζςων, εξοπλιςμοφ και προςωπικοφ, μζχρι και τθν πλιρθ ενςωμάτωςθ 

(ι/και χριςθ τουσ) ι/και μεταφοράσ, ςφμφωνα με τα παραπάνω, των περιςςευμάτων ι/και 

ακαταλλιλων προϊόντων εκςκαφϊν και αχριςτων υλικϊν ςτουσ κατάλλθλουσ χϊρουσ απόρριψθσ, 

λαμβανομζνων υπόψθ και των οποιωνδιποτε περιβαλλοντικϊν περιοριςμϊν, ςφμφωνα με τθν 

ιςχφουςα Νομοκεςία και τουσ εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ του ζργου.  

- Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, αςφαλίςεων και όλων των λοιπϊν ςχετικϊν 

επιβαρφνςεων που προβλζπονται από τθν ιςχφουςα Νομοκεςία, του κάκε είδουσ επιςτθμονικοφ 

και διευκφνοντοσ το ζργο προςωπικοφ, του ειδικευμζνου ι όχι προςωπικοφ των γραφείων, 

εργοταξίων, μθχανθμάτων, ςυνεργείων κτλ., θμεδαποφ ι αλλοδαποφ, εργαηόμενου ςτον τόπο του 

ζργου ι άλλου (εντόσ και εκτόσ Ελλάδοσ). 

- Οι δαπάνεσ κινθτοποίθςθσ του Αναδόχου, εξεφρεςθσ (ενοικίαςθ ι αγορά), καταςκευισ, 

οργάνωςθσ, διαρρφκμιςθσ κτλ. των εργοταξιακϊν χϊρων, των εγκαταςτάςεων ς' αυτοφσ, των 

παροχϊν νεροφ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τθλεφϊνου και λοιπϊν ευκολιϊν, των ςχετικϊν 

ςυνδζςεων, των εγκαταςτάςεων γραφείων του Αναδόχου, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

δθμοπράτθςθσ. 

- Οι δαπάνεσ λειτουργίασ όλων των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και ευκολιϊν, κακϊσ και οι 

δαπάνεσ απομάκρυνςθσ των εγκαταςτάςεων αυτϊν μετά τθν περαίωςθ του ζργου και θ 

αποκατάςταςθ του χϊρου ςε βακμό αποδεκτό από τον Εργοδότθ. 

- Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ για τθν εγκατάςταςθ εργοταξιακοφ εργαςτθρίου και τθν εκτζλεςθ 

ελζγχων και δοκιμϊν τόςο ςτο εργοταξιακό εργαςτιριο όςο και ςε άλλα εργαςτιρια, ςφμφωνα με 

όςα αναφζρονται ςτουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 
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- Οι δαπάνεσ πλιρουσ καταςκευισ εγκατάςταςθσ(εων) προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων, που 

καταςκευάηονται ςτο εργοτάξιο ι αλλοφ, περιλαμβανομζνων και των δαπανϊν εξαςφάλιςθσ του 

αναγκαίου χϊρου, καταςκευισ κτιριακϊν και λοιπϊν ζργων, εξοπλιςμοφ, υλικϊν, μθχανθμάτων, 

εργαςίασ, βοθκθτικϊν ζργων, λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων κλπ.,  όπωσ επίςθσ 

περιλαμβανομζνων και των δαπανϊν φορτοεκφορτϊςεων και μεταφορϊν των 

προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων μζχρι τθ κζςθ τθσ τελικισ ενςωμάτωςισ τουσ ςτο ζργο, 

περιλαμβανομζνων επίςθσ των δαπανϊν απομάκρυνςθσ των εγκαταςτάςεων μετά το πζρασ των 

εργαςιϊν και αποκατάςταςθσ του χϊρου ςε βακμό αποδεκτό από τον Εργοδότθ, για τθν 

περίπτωςθ που οι εγκαταςτάςεισ αυτζσ ζχουν γίνει ςε χϊρο ιδιοκτθςίασ του Δθμοςίου ι ςε 

χϊρουσ για τουσ οποίουσ ζχει τυχόν δοκεί προςωρινι άδεια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ για τθν 

καταςκευι  

- Οι δαπάνεσ για κάκε είδουσ αςφαλίςεισ (εργαςιακι, μεταφορϊν, μθχανθμάτων, προςωπικοφ, 

εγκαταςτάςεων κλπ.) κακϊσ και για τυχόν άλλεσ αςφαλίςεισ που αναφζρονται ιδιαίτερα ςτουσ 

όρουσ δθμοπράτθςθσ του ζργου. 

- Οι δαπάνεσ τιρθςθσ των κανόνων αςφάλειασ και υγιεινισ που αφοροφν τισ εγκαταςτάςεισ και το 

προςωπικό του εργοταξίου, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Νομοκεςία και τα οριηόμενα ςτο Φάκελο 

Υγιεινισ και Αςφάλειασ του ζργου. 

- Οι δαπάνεσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και ποιοτικϊν ελζγχων, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν 

παροφςα ΓΤΣΥ, ςτθν ΕΤΣΥ, ςτουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ και ςτο Ρρόγραμμα Ροιότθτασ του 

ζργου, όπωσ αυτό κακορίηεται από τθν ιςχφουςα Νομοκεςία. Επιςθμαίνεται ότι ςτισ δαπάνεσ του 

ποιοτικοφ ελζγχου, περιλαμβάνονται και τυχόν κάκε είδουσ "δοκιμαςτικά τμιματα" που 

προβλζπονται ςτουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ (με τισ μετριςεισ, δοκιμζσ, αξία υλικϊν, χριςθ 

μθχανθμάτων, εργαςία κλπ.). 

- Οι δαπάνεσ διάκεςθσ, προςκόμιςθσ και λειτουργίασ των μθχανθμάτων και λοιποφ εξοπλιςμοφ που 

απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ του ζργου, μζςα ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται τα μιςκϊματα, θ 

μεταφορά, θ ςυναρμολόγθςθ, θ αποκικευςθ, θ φφλαξθ και θ αςφάλιςθ αυτϊν, θ επιβάρυνςθ 

λόγω απόςβεςθσ, θ επιςκευι, θ ςυντιρθςθ, θ άμεςθ αποκατάςταςθ (όπου επιβάλλεται θ χριςθ 

τουσ για τθ διατιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ), οι θμεραργίεσ για οποιαδιποτε αιτία, θ 

απομάκρυνςθ αυτϊν μαηί με τθν τυχόν απαιτοφμενθ διάλυςθ μετά το τζλοσ των εργαςιϊν, οι 

άγονεσ μετακινιςεισ, τα απαιτοφμενα καφςιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Οι εν λόγω δαπάνεσ 

αφοροφν τόςο τα μθχανιματα που κα χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςθ των ζργων, όςο και 

τυχόν άλλα που κα ευρίςκονται επί τόπου των ζργων, ζτοιμα για λειτουργία (ζςτω και αν δεν 

χρθςιμοποιοφνται), για τθν αντικατάςταςθ άλλων μθχανθμάτων ςε περίπτωςθ βλάβθσ, ι για 

οποιαδιποτε άλλθ αιτία.  

- Οι δαπάνεσ κακυςτεριςεων, μειωμζνθσ απόδοςθσ και μετακινιςεων μθχανθμάτων και 

προςωπικοφ εκτζλεςθσ των ζργων, με μεκοδολογία χαμθλισ παραγωγικότθτασ, λόγω των 

ςυναντωμζνων εμποδίων ςτο χϊρο του ζργου, όπωσ αρχαιολογικϊν ευρθμάτων, δικτφων Ο.Κ.Ω. 

κτλ. και των παρεμβάςεων των αρμοδίων για τα εμπόδια αυτά φορζων (ΥΡ.ΡΟ., Δ.Ε.Θ., Ο.Τ.Ε., 

ΟΣΕ, Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ / Εταιρείεσ     Φδρευςθσ - Αποχζτευςθσ κτλ.), κακϊσ και λόγω τθσ 

καταςκευισ των ζργων κατά φάςεισ από τθ ςυνάντθςθ των παραπάνω εμποδίων και των 

ςυνεπαγόμενων δυςχερειϊν που κα προκφψουν από τθ διατιρθςθ τθσ υπάρχουςασ κυκλοφορίασ 

πεηϊν, οχθμάτων και λοιπϊν μζςων μετακίνθςθσ του κοινοφ γενικά. 

- Θ δαπάνθ ςφνταξθσ και υποβολισ ακριβϊν και λεπτομερειακϊν ςχεδίων του ζργου «εκ 

καταςκευισ» ι «ωσ κατεςκευάςκθ» ("As built" Drawings) για όλεσ τισ καταςκευζσ και τισ λοιπζσ 

ςυνκικεσ που διαμορφϊκθκαν ςτο ζργο, κακϊσ επίςθσ και για τισ εγκαταςτάςεισ και τον 

εξοπλιςμό. 
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- Οι δαπάνεσ των κάκε είδουσ αντλιςεων, διευκετιςεων και λοιπϊν καταςκευϊν,  για τθν 

αντιμετϊπιςθ όλων των επιφανειακϊν, υπογείων και πθγαίων νερϊν 

- Θ  τοποκζτθςθ ενθμερωτικϊν πινακίδων με τα βαςικά ςτοιχεία του ζργου, ςφμφωνα με τισ 

υποδείξεισ του Εργοδότθ και τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ δθμοςιότθτασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

εφόςον το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τα διαρκρωτικά ταμεία και λοιπά χρθματοδοτικά μζςα 

τθσ Ε.Ε. 

- Οι δαπάνεσ διατιρθςθσ, κατά τθν περίοδο τθσ καταςκευισ, του χϊρου του ζργου κακαροφ και 

απαλλαγμζνου από ξζνα προσ το ζργο αντικείμενα, προϊόντα εκςκαφϊν κτλ. και θ απόδοςθ, μετά 

το τζλοσ των εργαςιϊν, του χϊρου κακαροφ και ελεφκερου από οποιεςδιποτε καταςκευζσ και 

εμπόδια. 

- Οι δαπάνεσ για δικαιϊματα χρθςιμοποίθςθσ κατοχυρωμζνων μεκόδων, ευρεςιτεχνιϊν, 

εφευρζςεων κλπ., για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

- Οι δαπάνεσ για τθν πρόλθψθ αλλά και τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν κτιρίων ι λοιπϊν ζργων και 

εγκαταςτάςεων, που οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου. 

- Οι δαπάνεσ μίςκωςθσ ι αγοράσ εδαφικισ λωρίδασ, καταςκευισ και ςυντιρθςθσ των κάκε είδουσ 

εργοταξιακϊν οδϊν, κακϊσ και οι δαπάνεσ εξαςφάλιςθσ / αδειοδότθςθσ αναγκαίων χϊρων για 

τθν εναπόκεςθ προϊόντων εκςκαφισ και άλλων περιςςευμάτων κλπ. 

- Οι δαπάνεσ των πάςθσ φφςεωσ μελετϊν και ερευνϊν, των οποίων θ εκτζλεςθ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ, γίνεται από τον Ανάδοχο. 

- Οι δαπάνεσ πρόςκετων εργαςιϊν και λιψθσ ςυμπλθρωματικϊν μζτρων αςφάλειασ για τθ μθ 

παρακϊλυςθ τθσ ομαλισ κυκλοφορίασ πεηϊν, οχθμάτων και λοιπϊν μζςων διακίνθςθσ του κοινοφ 

γενικά, όπωσ π.χ. : 

- Οι δαπάνεσ των προςωρινϊν γεφυρϊςεων ορυγμάτων πλάτουσ μικρότερου των 5,0 m. που τυχόν 

κα απαιτθκοφν για τθν αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ των οχθμάτων και πεηϊν, εφόςον δεν 

είναι δυνατόν, ςφμφωνα με τισ αρμόδιεσ Αρχζσ ι/και τον Εργοδότθ, να γίνει εκτροπι τθσ 

κυκλοφορίασ ςε άλλεσ διαδρομζσ και εφόςον επιτρζπεται θ καταςκευι τζτοιων ορυγμάτων 

ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των όρων δθμοπράτθςθσ. 

- Οι δαπάνεσ των εργαςιϊν που κα εξαςφαλίηουν, κατά τα ιςχφοντα και τισ υποδείξεισ του 

Εργοδότθ, τθν απρόςκοπτθ και ακίνδυνθ κυκλοφορία πεηϊν και οχθμάτων και αμαξοςτοιχιϊν ςτον 

ευρφτερο γειτονικό χϊρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτθκεί, δθλαδι θ τοποκζτθςθ 

περίφραξθσ, θ κακθμερινι κάλυψθ των ορυγμάτων, θ ικανι αντιςτιριξθ των πρανϊν των 

ορυγμάτων, ϊςτε να παρζχουν αςφάλεια των διακινουμζνων, θ ενθμζρωςθ του κοινοφ, θ 

ςιμανςθ, ςθματοδότθςθ και εξαςφάλιςθ κάκε επικίνδυνου χϊρου, οι δαπάνεσ διευκζτθςθσ και 

αποκατάςταςθσ τθσ κυκλοφορίασ κλπ., κακϊσ και οι δαπάνεσ για τθν απομάκρυνςθ των ανωτζρω 

εγκαταςτάςεων μετά τθν περαίωςθ των εργαςιϊν. 

- Οι δαπάνεσ για τθ δθμιουργία πρόςβαςθσ και κάκε είδουσ προςπελάςεων ςτα διάφορα τμιματα 

του ζργου, για τθν καταςκευι των δαπζδων εργαςίασ και γενικά για κάκε βοθκθτικι καταςκευι 

που κα απαιτθκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο εργαςιϊν, περιλαμβανομζνων και των δαπανϊν για τθν 

αποξιλωςθ και απομάκρυνςι τουσ. 

- Οι δαπάνεσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεχοφσ λειτουργίασ όςων δικτφων Ο.Κ.Ω. διζρχονται από 

τον χϊρο ι επθρεάηονται από τον τρόπο εκτζλεςθσ του ζργου, κακϊσ και οι δαπάνεσ για άρςθ 

τυχόν προβλθμάτων από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, τθν αποκλειςτικι ευκφνθ των οποίων  κα 

φζρει, τόςο αςτικά όςο και ποινικά και μζχρι περαίωςθσ των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ του ζργου.  
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- Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ μελετϊν, τοπογραφιςεων, παςςαλϊςεων, αναπαςςαλϊςεων, 

εγκατάςταςθσ χωροςτακμικϊν αφετθριϊν (REPERS) που απαιτοφνται για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ 

των εργαςιϊν και δεν αμείβονται ιδιαίτερα, ςφμφωνα με τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, θ 

ςφνταξθ μελετϊν εφαρμογισ, καταςκευαςτικϊν ςχεδίων και ςυναρμογισ με τισ ςυνκικεσ 

καταςκευισ για τθν ακριβι εκτζλεςθ του ζργου, οι δαπάνεσ ανίχνευςθσ, εντοπιςμοφ κακϊσ και οι 

ςχετικζσ μελζτεσ αντιμετϊπιςθσ των εμποδίων που κα ςυναντθκοφν ςτο χϊρο εκτζλεςθσ του 

ζργου, όπωσ αρχαιολογικά ευριματα, κεμζλια, υδάτινοι ορίηοντεσ, δίκτυα Οργανιςμϊν Κοινισ 

Ωφζλειασ (Ο.Κ.Ω.) κτλ. 

- Οι δαπάνεσ λιψθσ ςτοιχείων κάκε είδουσ για τισ ανάγκεσ του ζργου, όπωσ υπαρχόντων τεχνικϊν 

ζργων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων που κα απαντθκοφν ςτο χϊρο του ζργου, θ λιψθ 

επιμετρθτικϊν ςτοιχείων και θ ςφνταξθ των επιμετρθτικϊν ςχεδίων και των επιμετριςεων, κακϊσ 

και θ επαλικευςθ των ςτοιχείων εδάφουσ με επί τόπου μετριςεισ. 

- Οι δαπάνεσ ςφνταξθσ ςχεδίων κτλ. των εντοπιηομζνων με τισ διερευνθτικζσ τομζσ ι κατά τθν 

εκτζλεςθ εργαςιϊν δικτφων Ο.Κ.Ω., κακϊσ και οι δαπάνεσ ζκδοςθσ των ςχετικϊν αδειϊν και οι 

εργαςίεσ που αφοροφν τουσ Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφζλειασ ι άλλουσ ςυναρμόδιουσ φορείσ. 

- Οι δαπάνεσ προεργαςίασ παλαιϊν ι νζων επιφανειϊν για τισ οποιεςδιποτε αςφαλτικζσ 

επιςτρϊςεισ επ' αυτϊν, όπωσ π.χ. πικοφνιςμα, ςκοφπιςμα, κακαριςμόσ, άρςθ και μεταφορά των 

προϊόντων που παράγονται από τισ παραπάνω εργαςίεσ κτλ. 

- Οι δαπάνεσ διάνοιξθσ τομϊν ι οπϊν ςτα τοιχϊματα υφιςταμζνων φρεατίων αγωγϊν ι τεχνικϊν 

ζργων, για τθ ςφνδεςθ αγωγϊν που ςυμβάλλουν ς' αυτά. 

- Οι δαπάνεσ των μζτρων για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 

Νομοκεςία και τθν Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων του ζργου.  

(γ) Στισ τιμζσ μονάδασ δεν ςυμπεριλαμβάνεται το ποςοςτό για Γενικά Ζξοδα (Γ.Ε.) και για Πφελοσ 

(Ο.Ε.) του Αναδόχου  

(δ) Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) επί των τιμολογίων ειςπράξεων του Αναδόχου βαρφνει τον 

Κφριο του Ζργου. 

(ε) Για τισ εργαςίεσ που τυχόν εκτελοφνται επί πλζον των απαιτουμζνων από τα ςυμβατικά τεφχθ, 

όπωσ π.χ. υπερεκςκαφζσ, πρόςκετο πάχοσ οδοςτρωςίασ, επί πλζον όγκοσ ςκυροδζματοσ κτλ., ο 

Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται ουδεμίασ αποηθμίωςθσ και οι εργαςίεσ αυτζσ δεν αποτελοφν βάςθ για 

αιτιάςεισ εκ μζρουσ του Αναδόχου με ςκοπό τθν πλθρωμι τουσ ι τθν παροχι παράταςθσ 

προκεςμίασ, εκτόσ αν οι επί πλζον εργαςίεσ εκτελοφνται κατ’ εντολι τθσ Υπθρεςίασ. Θ εκτζλεςθ 

εργαςιϊν επί πλζον των απαιτουμζνων, ζςτω και εν γνϊςει τθσ Υπθρεςίασ ι εκπροςϊπου τθσ, δεν 

μπορεί να ερμθνευκεί ωσ αποδοχι τθσ Υπθρεςίασ για τθν πλθρωμι τουσ.  Τουναντίον, εφόςον θ 

εκτζλεςθ εργαςιϊν επί πλζον των απαιτουμζνων αποβαίνει, κατά τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, ςε 

βάροσ τθσ ικανοποιθτικισ εκτζλεςθσ του ζργου ι/και του ςκοποφ που αυτό εξυπθρετεί, ο 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του να προβεί ςε κατάλλθλθ κατά 

περίπτωςθ αποκατάςταςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα και τισ οδθγίεσ τθσ 

Υπθρεςίασ. 

1.5 Επιμζτρθςθ και πλθρωμι 

- Θ επιμζτρθςθ των εργαςιϊν γίνεται είτε βάςει των ςχεδίων των εγκεκριμζνων μελετϊν είτε βάςει 

μετριςεων και των ςυνταςςόμενων με τθ βοικειά τουσ επιμετρθτικϊν ςχεδίων και πινάκων, 

λαμβανομζνων υπόψθ των ζγγραφων εντολϊν τθσ Υπθρεςίασ και των τυχόν οριηομζνων ανοχϊν. 

- Θ Υπθρεςία δικαιοφται να ελζγξει το ςφνολο ι μζροσ του Ζργου, κατά τθν κρίςθ τθσ, προκειμζνου 

να επιβεβαιϊςει τθν ορκότθτα των επιμετρθτικϊν ςτοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχοσ. Ο 
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Ανάδοχοσ υποχρεοφται με δικι του δαπάνθ να διακζςει τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό και 

προςωπικό για τθν υποςτιριξθ τθσ Υπθρεςίασ ςτθν διεξαγωγι του εν λόγω ελζγχου. 

- Θ πλθρωμι των εργαςιϊν γίνεται βάςει τθσ ποςότθτασ κάκε εργαςίασ, επιμετροφμενθσ ωσ 

ανωτζρω με κατάλλθλθ μονάδα μζτρθςθσ, επί τθν τιμι μονάδασ τθσ εργαςίασ, όπωσ αυτι 

κακορίηεται ςτο Τιμολόγιο Ρροςφοράσ του Αναδόχου. 

- Ειδικότερα για κάκε εργαςία, ο τρόποσ και θ μονάδα επιμζτρθςθσ, κακϊσ και ο τρόποσ πλθρωμισ 

κακορίηονται ςτισ αντίςτοιχεσ παραγράφουσ των επί μζρουσ εργαςιϊν τθσ παροφςασ ΓΤΣΥ και τθσ 

ΕΤΣΥ.  

Αν θ παράγραφοσ «Επιμζτρθςθ και Ρλθρωμι» ενόσ επιμζρουσ άρκρου τθσ παροφςασ ΓΤΣΥ που 

αναφζρεται ςε μια τιμι μονάδασ, ορίηει ότι θ εν λόγω τιμι αποτελεί πλιρθ αποηθμίωςθ για τθν 

ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν του ςυγκεκριμζνου άρκρου, τότε οι ίδιεσ επιμζρουσ εργαςίεσ δεν κα 

επιμετρϊνται οφτε κα πλθρϊνονται ςτο πλαίςιο κανενόσ άλλου άρκρου που εμφανίηεται ςτο Τιμολόγιο.
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ΜΔΡΟ Α 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ ΑΡΘΡΩΝ ΔΡΓΟΤ ΜΔ ΔΣΔΠ - ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

 

α/α 

 

Συνοπτικι περιγραφι εργαςιϊν 

 

α. τ. 

κωδικόσ άρκρου  

άρκρο ΕΤΕΡ- ΕΛΟΤ ΤΡ 

1501 

 

ςυμπλθρωματικζσ 

προδιαγραφζσ 

μζρουσ Β 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΕΣΕΙΣ - ΑΡΟΞΘΛΩΣΕΙΣ 

1 Μεταφορζσ με αυτοκίνθτο δια μζςου οδϊν καλισ βατότθτασ Α.1. ΟΙΚ 10.07.01 - - 

2 Ρρομικεια, μεταφορά και διάςτρωςθ φυτικισ γθσ Α.2. ΡΣ Ν Α6 ΣΧ 02-07-05-00 - 

3 Eκςκαφι κεμελίων και τάφρων χωρίσ τθ χριςθ μθχανικϊν μζςων ςε εδάφθ 

γαιϊδθ-θμιβραχϊδθ 

Α.3. ΟΙΚ 20.04.01 02-03-00-00 

02-03-00-00 

- 

4 Eκςκαφι κεμελίων και τάφρων με χριςθ μθχανικϊν μζςων ςε εδάφθ 

γαιϊδθ-θμιβραχϊδθ 

Α.4. ΟΙΚ 20.05.01 02-03-00-00 

02-03-00-00 

- 

5 Επίχωςθ με προϊόντα εκςκαφϊν, εκβραχιςμϊν ι κατεδαφίςεων Α.5. ΟΙΚ 20.10 02-07-02-00 - 

6 Εξυγιαντικζσ ςτρϊςεισ με κραυςτό υλικό λατομείου Α.6. ΟΙΚ 20.20 05-03-03-00 - 

7 φορτοεκφόρτωςθ προϊόντων εκςκαφϊν χωρίσ χριςθ μθχανικϊν μζςων με 

τθν διάςτρωςθ των προϊόντων μετά τθν εκφόρτωςθ 

Α.7. ΟΙΚ 20.31.01 02-07-01-00 - 

8 Κακαιρζςεισ πλινκοδομϊν Α.8. ΟΙΚ 22.04 14-02-02-01 - 

9 Κακαίρεςθ πλακοςτρϊςεων δαπζδων παντόσ τφπου και οιουδιποτε πάχουσ 

χωρίσ να καταβάλλεται προςοχι για τθν εξαγωγι ακεραίων πλακϊν 

Α.9. ΟΙΚ 22.20.01 15-04-01-00 - 

10 Κακαίρεςθ επιςτρϊςεων τοίχων παντόσ τφπου χωρίσ να καταβάλλεται 

προςοχι για τθν εξαγωγι ακεραίων πλακϊν 

Α. 10. ΟΙΚ 22.21.01 14-02-01-01 - 

11 Κακαίρεςθ επικεραμϊςεων με προςοχι, για τθν εξαγωγι ακεραίων πλακϊν 

ςε ποςοςτό άνω του 50% 

Α.11. ΟΙΚ 22.22.02 15-02-02-02 - 

12 Κακαίρεςθ επιχριςμάτων Α.12. ΟΙΚ 22.23 14-02-01-01 - 

13 Αποξιλωςθ μεταλλικϊν κιγκλιδωμάτων Α.13. ΟΙΚ 22.65.02 15-02-02-02 - 

14 Αποξιλωςθ ξυλίνων ι ςιδθρϊν κουφωμάτων Α. 14. ΟΙΚ 22.45 15-02-02-02 - 

15 Αποξιλωςθ ειδϊν υγειινισ Α.15. ΟΙΚ Ν 22.10.01 ΣΧ 15-04-01-00 - 

16 Κακαίρεςθ ψευδοροφϊν κάκε τφπου Α.16. ΟΙΚ 22.53 15-02-02-02 - 

17 Κακαίρεςθ μεταλλικϊν καταςκευϊν Α.17. ΟΙΚ 22.56 15-02-02-02 - 

Β. ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΑ 

18 Γαρμπιλόδεμα των 250 kg τςιμζντου ανά m3 Β.1. ΟΙΚ 31.02.02 - ΣΤΡ 01 

19 Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου, διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ 

κατθγορίασ C12/15 με χριςθ αντλίασ ι πυργογερανοφ 

Β.2. ΟΙΚ 32.01.03 01-01-01-00 

01-01-02-00 

01-01-03-00 

01-01-04-00 

01-01-05-00 

01-01-07-00 

- 

20 Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου, διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ 

κατθγορίασ C20/25 με χριςθ αντλίασ ι πυργογερανοφ 

Β.3. ΟΙΚ 32.01.05 01-01-01-00 

01-01-02-00 

01-01-03-00 

01-01-04-00 

01-01-05-00 

01-01-07-00 

- 

21 Ρρομικεια, μεταφορά επιτόπου, διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ 

κατθγορίασ C12/15 χωρίσ χριςθ αντλίασ 

Β.4. ΟΙΚ 32.02.03 01-01-01-00 

01-01-02-00 

01-01-03-00 

01-01-04-00 

01-01-05-00 

01-01-07-00 

- 

22 Ρροςαφξθςθ τιμισ ςκυροδζματοσ οποιαςδιποτε κατθγορίασ, όταν το ςφνολο 

τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ ποςότθτασ δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 

Β.5. ΟΙΚ 32.25.02 - - 

23 Ξυλότυποι ςυνικων χυτϊν καταςκευϊν Β.6. ΟΙΚ 38.03 01-04-00-00 - 

24 Χαλφβδινοι οπλιςμοί ςκυροδζματοσ κατθγορίασ B500C (S500s) Β.7. ΟΙΚ 38.20.02 01-02-01-00 - 

25 Δομικά πλζγματα B500C (S500s) Β.8. ΟΙΚ 38.20.03 01-02-01-00 - 

25 Αποςτατιρεσ ςιδθροπλιςμοφ ςκυροδεμάτων Β.9. ΟΙΚ 38.45 01-02-01-00 - 

Γ. ΤΟΙΧΟΡΟΙΙΕΣ - ΕΡΙΧΙΣΜΑΤΑ 

26 Οπτοπλινκοδομζσ με διακζνουσ τυποποιθμζνουσ οπτοπλίνκουσ 6x9x19 cm 

πάχουσ 1/2 πλίνκου (δρομικοί τοίχοι) 

Γ.1. ΟΙΚ 46.01.02 03-02-02-00 - 
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27 Οπτοπλινκοδομζσ με διακζνουσ τυποποιθμζνουσ οπτοπλίνκουσ 6x9x19 cm 

πάχουσ 1 (μιάσ) πλίνκου (μπατικοί τοίχοι) 

Γ.2. ΟΙΚ 46.01.03 03-02-02-00 - 

28 Διακοςμθτικζσ εμφανείσ δρομικζσ πλινκοδομζσ Γ.3. ΟΙΚ 48.50 03-02-02-00 ΣΤΡ 02 

29 Γραμμικά διαηϊματα (ςενάη) δρομικϊν τοίχων από ελαφρά οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα 

Γ.4. ΟΙΚ 49.01.01 01-01-01-00 

01-01-02-00 

01-01-03-00 

01-01-04-00 

01-01-05-00 

01-01-07-00 

- 

30 Γραμμικά διαηϊματα (ςενάη) μπατικϊν τοίχων από ελαφρά οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα 

Γ.5. ΟΙΚ 49.01.02 01-01-01-00 

01-01-02-00 

01-01-03-00 

01-01-04-00 

01-01-05-00 

01-01-07-00 

- 

31 Εξωτερικά τοιχοπετάςματα με επζνδυςθ εξωτερικά με τςιμεντοςανίδα και 

εςωτερικά με γυψοςανίδα 

Γ.6. ΟΙΚ 50.10 - ΣΤΡ 03 

32 Επιχρίςματα τριπτά - τριβιδιςτά με τςιμεντοκονίαμα Γ.7. ΟΙΚ 71.21 03-03-01-00 - 

33 Ρροςαφξθςθ τιμισ επιχριςμάτων λόγω φψουσ από το δάπεδο εργαςίασ Γ.8. ΟΙΚ 71.71 - - 

Δ. ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΙΣΤΩΣΕΙΣ 

34 Επικεράμωςθ με κεραμίδια γαλλικοφ τφπου Δ.1. ΟΙΚ 72.11 03-05-01-00 - 

35 Επιςτζγαςθ με πετάςματα τφπου sandwich από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα με 

πλιρωςθ πολυουρεκάνθσ 

Δ.2. ΟΙΚ 72.65 - ΕΛΟΤ EN 14509 

36 Ρετάςματα πλαγιοκάλυψθσ τφπου sandwich Δ.3. ΟΙΚ 72.80 - ΕΛΟΤ EN 14509 

37 Επιςτρϊςεισ με χονδρόπλακεσ ακανόνιςτεσ Δ.4. ΟΙΚ 73.11 03-07-03-00 - 

38 Επιςτρϊςεισ δαπζδων με πλακίδια GROUP 4, διαςτάςεων 20x20 cm Δ.5. ΟΙΚ 73.33.01 03-07-02-00 - 

39 Επιςτρϊςεισ δαπζδων με πλακίδια GROUP 4, διαςτάςεων 40x40 cm Δ.6. ΟΙΚ 73.33.03 03-07-02-00 - 

40 Ρλακόςτρωςθ πεηοδρομίων - νθςίδων - πλατειϊν Δ.7. ΡΣ Β5 05-02-02-00 - 

41 Επενδφςεισ τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαςτάςεων 20x20 cm Δ.8. ΟΙΚ 73.34.01 03-07-02-00 - 

42 Ρερικϊρια (ςοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια Δ.9. ΟΙΚ 73.35 03-07-02-00 - 

43 ^τϊφλια από μάρμαρο ςκλθρό ζωσ εξαιρετικά ςκλθρό, πάχουσ 2 cm και 

πλάτουσ 11 - 30 cm 

Δ.10. ΟΙΚ 75.01.02 - ΣΤΡ 04 

44 Ροδιζσ παρακφρων από ςκλθρό / εξαιρετικά ςκλθρό μάρμαρο d = 3 cm Δ.11. ΟΙΚ 75.31.04 - ΣΤΡ 04 

45 Ράγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχουσ 3 cm Δ.12. ΟΙΚ 75.76.02 - ΣΤΡ 04 

Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Θ'ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

46 Στζγθ ξφλινθ για επιςτζγαςθ με κεραμίδια γαλλικά κλπ ι τεχνθτζσ πλάκεσ 

ανοίγματοσ ζωσ 6,00 m 

Ε.1. ΟΙΚ 52.66.01 - ΣΤΡ 05 

47 Ρλιρθσ κατεργαςία (ροκάνιςμα, πλάνιςμα, μόρφωςθ γωνιϊν με εργαλείο) Ε.2. ΟΙΚ 52.88.02 - ΣΤΡ 05 

48 Σανίδωμα ςτζγθσ με ςκουρζττα Ε.3. ΟΙΚ 52.80.01 - ΣΤΡ 05 

49 Θφρεσ ξφλινεσ πρεςςαριςτζσ με κάςςα δρομικι, πλάτουσ ζωσ 13 cm Ε.4. ΟΙΚ 54.46.01 03-08-01-00 - 

50 Θφρεσ ξφλινεσ πρεςςαριςτζσ με κάςςα μπατικι, πλάτουσ ζωσ 23 cm Ε.5. ΟΙΚ 54.46.02 03-08-01-00 - 

51 Ξφλινεσ ψευτόκαςςεσ δρομικϊν τοίχων Ε.6. ΟΙΚ 54.90.01 03-08-01-00 - 

52 Ξφλινεσ ψευτόκαςςεσ μπατικϊν τοίχων Ε.7. ΟΙΚ 54.90.02 03-08-01-00 - 

53 Φζροντα ςτοιχεία από ςιδθροδοκοφσ ι κοιλοδοκοφσ φψουσ ι πλευράσ ζωσ 

160 mm 

Ε.8. ΟΙΚ 61.05 - ΣΤΡ 06 

54 Καταςκευι μεταλλικοφ ςκελετοφ από γωνιακά ελάςματα για δομικά ζργα Ε.9. ΟΙΚ 61.28 - ΣΤΡ 06 

55 Μεταλλικόσ ςκελετόσ ψευδοροφισ Ε.10. ΟΙΚ 61.30 03-07-10-01 ΣΤΡ 06 

56 Μεταλλικζσ υδρορροζσ Ε.11. ΟΙΚ Ν 

61.26.02.ΣΧ 

- ΕΛΟΤ ΕΝ 612 E2 

57 Μεταλλικζσ κφρεσ, τυποποιθμζνεσ, βιομθχανικισ προζλευςθσ Ε.12. ΟΙΚ 62.50 03-08-02-00 - 

58 Κουφϊματα από θλεκτροςτατικά βαμμζνο αλουμίνιο βάρουσ 12 - 24 kg/m2 Ε.13. ΟΙΚ 65.01.02. 03-08-03-00 

03-08-07-02 

- 

59 Ρροςτατευτικά ςτζγαςτρα για παράκυρα χυτό αλουμίνιο με άνοιγμα 1,40μ. Ε.14. ΟΙΚ Ν 

65.32.ΣΧ.1 

- ΣΤΡ 07 

60 Ρροςτατευτικά ςτζγαςτρα για παράκυρα από αλουμίνιο με άνοιγμα 2,40μ. Ε.15. ΟΙΚ Ν 

65.32.ΣΧ.2 

- ΣΤΡ 07 

61 Κινθτζσ ςίτεσ αεριςμοφ Ε.16. ΟΙΚ 65.25 03-08-03-00 

03-08-07-02 

- 

ΣΤ. ΛΟΙΡΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

62 Ρροετοιμαςία επιχριςμζνων επιφανειϊν τοίχων για χρωματιςμοφσ ΣΤ.1. ΟΙΚ 77.15 03-10-02-00 - 
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63 Βερνικοχρωματιςμοί ξυλίνων επιφανειϊν με ελαιόχρωμα αλκυδικισ ι 

τροποποιθμζνθσ πολυουρεκανικισ ρθτίνθσ, βάςεωσ νεροφ θ διαλφτου 

ΣΤ.2. ΟΙΚ 77.71.01 03-10-05-00 - 

64 Χρωματιςμοί εςωτερικϊν επιφανειϊν με χριςθ χρωμάτων, ακρυλικισ 

ςτυρενιοακρυλικισ- ακρυλικισ ι πολυβινυλικισ βάςεωσ 

ΣΤ.3. ΟΙΚ 77.80.01 03-10-02-00 - 

65 Χρωματιςμοί εξωτερικϊν επιφανειϊν με χριςθ χρωμάτων, ακρυλικισ ι 

ςτυρενιο-ακριλικισ βάςεωσ. 

ΣΤ.4. ΟΙΚ 77.80.02 03-10-02-00 - 

66 Αντιπυρικι επεξεργαςία ξυλίνων επιφανειϊν ΣΤ.5. ΟΙΚ 77.94 - ΣΤΡ 05 

67 Ψευδοροφι από πλάκεσ ορυκτϊν ινϊν πάχουσ 15 ζωσ 20 mm, διαςτάςεων 

600x600 mm ι 625x625 mm 

ΣΤ.6. ΟΙΚ 78.30.01 03-07-10-02 - 

68 Ψευδοροφι ιςόπεδθ από γυψοςανίδεσ ΣΤ.7. ΟΙΚ 78.34 03-07-10-01 - 

69 Στεγανωτικζσ επιςτρϊςεισ με τςιμεντοειδι υλικά ΣΤ.8. ΟΙΚ 79.08 - ΣΤΡ 08 

70 Στεγάνωςθ ξφλινθσ ςτζγθσ με λεπτι ελαςτομερι υδρατμοπερατι μεμβράνθ ΣΤ.9. ΟΙΚ 79.10 03-06-01-01 ΣΤΡ 05 

71 Επιςτρϊςεισ με μεμβράνθ PVC - P με ενίςχυςθ από ςυνκετικζσ ίνεσ ΣΤ.10 ΟΙΚ 79.12.02 03-06-01-02 ΣΤΡ 08 

72 Γεωχφαςμα μθ υφαντό βάρουσ 205 gr/m2 ΣΤ.11 ΟΙΚ 79.15.03 - ΣΤΡ 08 

73 Μεμβράνθ HDPE με κωνικζσ ι ςφαιρικζσ προεξοχζσ (αυγουλιζρα) ΣΤ.12 ΟΙΚ 79.18 - ΣΤΡ 08 

74 Διαγράμμιςθ οδοςτρϊματοσ με ανακλαςτικι βαφι ΣΤ.13 ΡΣ Ε-17.1 - ΕΛΟΤ EN 1463-1 Σ 

307-75 Σ 

308-75 

Η. ΦΥΤΕΥΣΘ - ΑΔΕΥΣΘ 

75 Δζνδρα κατθγορίασ Δ5 Η.1. ΡΣ Δ1.5 10-09-01-00 - 

76 Ανοιγμα λάκκων διαςτάςεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m Η.2. ΡΣ Ε2.1 10-05-01-00 - 

77 Φφτευςθ φυτϊν με μπάλα χϊματοσ όγκου 12,50 - 22,00 lt Η.3. ΡΣ Ε9.6 10-05-01-00 - 

78 Υποςτφλωςθ δζνδρου με τθν αξία του παςςάλου, για μικοσ παςςάλου μζχρι 

2,50 m 

Η.4. ΡΣ Ε11.1.1 10-05-09-00 - 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΕΓΟ 

79 Γενικζσ εκςκαφζσ ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ -θμιβραχϊδεσ Θ.1. Α-2 02-02-01-00  

80 Καταςκευι επιχωμάτων Θ.2. Α-20 02-07-01-00  

    01-01-01-00  

    01-01-02-00  

    01-01-03-00  

    01-01-04-00  

81 Καταςκευι ρείκρων, τάφρων κλπ με ςκυρόδεμα C12/15, άοπλο Θ.3. Β-29.2.1 01-01-05-00  

01-01-07-00  

01-03-00-00  

01-04-00-00 

 01-05-00-00 

 

82 Ρλακοςτρϊςεισ πεηοδρομίων, νθςίδων κ.λ.π. Θ.4. Β-52 05-02-02-00  

83 Υπόβαςθ οδοςτρωςίασ ςυμπυκωμζνου πάχουσ 0,10 m Θ.5. Γ-1.2 05-03-03-00  

84 Βάςθ οδοςτρωςςίασ πάχουσ 0,10 m (Ρ.Τ.Ρ. Ο-155) Θ.6. Γ-2.2 05-03-03-00  

85 Απόξεςθ αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ (φρεηάριςμα) ςε βάκοσ ζωσ 8 cm Θ.7. Δ-2.3 05-03-14-00  

86 Αςφαλτικι προεπάλειψθ Θ.8. Δ-3 05-03-11-01  

87 Αςφαλτικι ςυγκολλθτικι επάλειψθ Θ.9. Δ-4 05-03-18-01  

88 Αςφαλτικι ςτρϊςθ κυκλοφορίασ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,05 m με χριςθ 

κοινισ αςφάλτου 

Θ.10. Δ-5.1 05-03-11-04  

89 Αντιολιςκθρι αςφαλτικι ςτρϊςθ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,04 m με χριςθ 

κοινισ αςφάλτου 

Θ.11. Δ-9.1 05-03-12-01  

90 Ρλαςτικοί οριοδείκτεσ οδοφ Θ.12. Ε-6 05-04-04-00  
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ΛΟΙΡΑ ΡΟΤΥΡΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ

ΣΤΡ 01. ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 

Γενικά 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ προδιαγραφισ είναι ο κακοριςμόσ των απαιτιςεων για τθν καταςκευι 

επιςτρϊςεων από ζτοιμθεργοςταςιακά παραγόμενθ τςιμεντοκονία. Για τα κονιάματα που κα 

χρθςιμοποιθκοφν γιακτίςιμο, επενδφςεισ (π.χ. για τθν τοποκζτθςθ των πλακϊν) ιςχφει οι παράγραφοι 

ζτοιμων κονιαμάτων τθσ αντίςτοιχθσ ΕΤΕΡ. 

ΡΟΤΥΡΑ - ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ 

Θ τςιμεντοκονία κα πρζπει να ικανοποιεί το πρότυπο: 

ΕΛΟΤ EN 13813 Υλικό επικάλυψθσ και επιχρίςεισ δαπζδων - Υλικό επικάλυψθσ -Ιδιότθτεσ και απαιτιςεισ -- 

Screed material and floor screeds - Screed material - Properties and requirements Και να ζχει: 
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1. ελάχιςτθ κλιπτικι αντοχι (28 θμερϊν) 5MPa ελάχιςτθ καμπτικι αντοχι 1MPaκάκιςθ S4 ι εξάπλωςθ 40 

με 48cm 

2. χαμθλι ςυρρίκνωςθ (Al<0,08%) 

3. φαινόμενο βάροσ μεταξφ 1600 και 1900 Kg/m3 

4. ςυντελεςτι κερμικισ αγωγιμότθτασ λ μικρότεροσ από 0,8W/[mk] (ΕΛΟΤ ΕΝ 12664) 

5. δεν κα περιζχει αςβζςτθ 

Για το τςιμζντο ιςχφουν τα αντίςτοιχα πρότυπα που αναφζρονται ςτθ προδιαγραφι παραγωγι και 

μεταφορά ςκυροδζματοσ. 

Το υλικό πρζπει να ςυνοδεφεται από τα πιςτοποιθτικά ελζγχου των ιδιοτιτων του και κα προςκομίηονται 

για ζγκριςθ από τθν Υπθρεςία. 

ΔΙΑΣΤΩΣΘ 

Οι επιφάνειεσ διάςτρωςθσ τθσ τςιμεντοκονίασ πρζπει να ζχουν κακοριςκεί επιμελϊσ από τουσ πάςθσ 

φφςεωσ ρφπουσ και υπολείμματα οικοδομικοφ υλικοφ. Για τθν επίτευξθ τθσ προβλεπόμενθσ τελικισ 

ςτάκμθσ τθσ επίςτρωςθσ κα προβλζπονται κατάλλθλοι οδθγοί (καρφιά, νιματα, πθχίςκοι). 

Δάπεδα 

Ρριν τθν εφαρμογι του τςιμεντοκονιάματοσ θ επιφάνεια διαβρζχεται καλά. Πταν προβλζπεται διάςτρωςθ 

ςε ενιαίεσ επιφάνειεσ εςωτερικϊν 

2 

χϊρων που υπερβαίνουν τα 25m απαιτείται θ διαμόρφωςθ περιμετρικϊν αρμϊν διαςτολισ πλάτουσ 5mm, 

με διογκωμζνθ πολυςτερίνθ ι πολυαικυλζνιο. 

Θ επιφάνεια επιπεδϊνεται με μεταλλικι μφςτρα και τρίβεται με πιχυ. Οι ανοχζσ επιπεδότθτασ ορίηονται 

από τισ απαιτιςεισ του υλικοφ επίςτρωςθσ (π.χ. τα πλαςτικά δάπεδα ζχουν μεγάλεσ απαιτιςεισ 

επιπεδότθτασ) 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διάςτρωςθσ θ επιφάνεια του τςιμεντοκονιάματοσ κα τρίβεται με πιχυ, το μεν 

καλοκαίρι τθν επόμενθ μζρα, ενϊ το χειμϊνα τθν δεφτερθ ι τθν τρίτθ θμζρα μετά τθν εφαρμογι. 

Επιςθμαίνεται ότι πρζπει να αποφεφγεται άμεςα θ επιβολι φορτίων επί του τςιμεντοκονιάματοσ. 

Ο χρόνοσ ξιρανςισ του εξαρτάται από το πάχοσ τθσ ςτρϊςθσ και τθν κερμοκραςία και υγραςία του 

περιβάλλοντοσ. Για ςτρϊςθ πάχουσ 7cm ο χρόνοσ αυτόσ ανζρχεται ςε 7 θμζρεσ τουσ κερινοφσ μινεσ και 10 

θμζρεσ κατά τουσ χειμερινοφσ, ενϊ για επιςτρϊςεισ μεγαλφτερου πάχουσ απαιτείται μια θμζρα επιπλζον 

ανά πρόςκετο cm πάχουσ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ και 2 θμερϊν ανά cm κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ. 

ΚΙΤΘΙΑ ΑΡΟΔΟΧΘΣ ΡΕΑΙΩΜΕΝΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 

Οι τελικζσ ςτάκμεσ είναι οι προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ. Εφίςταται ιδιαίτερθ προςοχι τθσ εξαςφάλιςθσ 

του ελάχιςτου πάχουσ τθσ ςτρϊςεωσ ςτα χαμθλά ςθμεία τθσ επίςτρωςθσ ςτο δϊμα. 

Θ επιφάνειά του πρζπει να είναι ομαλι και χωρίσ ρθγματϊςεισ (ζνδειξθ ανεπαρκοφσ ςυντιρθςθσ) και να 

ζχει τριφκείμε πιχυ. Επιςτρϊςεισ που δεν πλθ ροφν τουσ ανωτζρω όρουσ κα αποξθλϊνονται και κα 

ανακαταςκευάηονται με δαπάνθ του Αναδόχου. Οι πλεονάηουςεσ ποςότθτεσ μίγματοσ και τα προϊόντα 

επιφανειακισ απόξεςθσ των ςτρϊςεων κα ςυγκεντρϊνονται και κα προωκοφνται ςτουσ χϊρουσ φόρτωςθσ 

άχρθςτων υλικϊν του εργοταξίου. 

ΤΟΡΟΣ ΕΡΙΜΕΤΘΣΘΣ 

Οι ςτρϊςεισ τςιμεντοκονίαματοσ  επιμετρϊνται ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα άρκρα του τιμολογίου για 

επίςτρωςθ πλιρωσ αποπερατωμζνθ ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν παροφςα προδιαγραφι. Στθν τιμι 

μονάδοσ περιλαμβάνονται: 
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• Θ προετοιμαςία τθσ επιφάνειασ διάςτρωςθσ. 

• Θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου του μίγματοσ . 0 Θ παραςκευι, μεταφορά και διάςτρωςι του. 

• Θ διαμόρφωςθ των περιμετρικϊν αρμϊν από διογκωμζνθ πολυςτερίνθ (υλικά και εργαςία). 0 Θ 

ςυντιρθςι, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν παροφςα. 

• Θ απότριψθ - λείανςθ τθσ τελικισ επιφάνειασ με χριςθ πιχυ. 

• Θ ςυγκζντρωςθ και μεταφορά ςτουσ χϊρουσ φόρτωςθσ του εργοταξίου των πάςθσ φφςεωσ 

πλεοναηόντων υλικϊν και των υλικϊν ςυςκευαςίασ των ενςωματουμζνωνυλικϊν. 

Πςον αφορά τα κονιάματα κτιςίματοσ, επιςτρϊςεων κτλ ουδεμία από τισ εργαςίεσ αυτζσ αναφορικά με 

κονιάματα, δεν εμφανίηεται ςτο Τιμολόγιο και ωσ εκ τοφτου δεν κα επιμετράται ξεχωριςτά κα 

πλθρϊνονται ιδιαιτζρωσ αλλά αλλά νοοφνται ότι οι δαπάνεσ τουσ περιλαμβάνονται ανθγμζνεσ ςτισ τιμζσ 

τθσ προςφοράσ του Αναδόχου για τα άρκρα που χρθςιμοποιοφνται κονιάματα. Θ δαπάνθ για τισ εργαςίεσ 

κονιαμάτων ςυμπεριλαμβάνεται ςτθ ςυνολικι δαπάνθ τθσ εργαςίασ για τθν οποία προορίηεται το 

κονίαμα. Διευκρινίηεται πάντωσ ότι ςτισ δαπάνεσ τθσ εκάςτοτε εργαςίασ που περιζχει χριςθ κονιαμάτων 

περιλαμβάνονται τα ακόλουκα: 

• Θ προμικεια και μεταφορά από οποιαδιποτε απόςταςθ και με οποιονδιποτε τρόπο ςτον τόπο του 

ζργου (και ςε οποιαδιποτε ςτάκμθ) όλων των ειδϊν υλικϊν κονιϊν και κονιαμάτων. 

• Θ επεξεργαςία των υλικϊν και θ εργαςία ανάμιξθσ για τθν παραγωγι κονιαμάτων ςτο εργοτάξιο. 

 

 

ΣΤΡ 02. ΔΙΑΚΟΣΜΘΤΙΚΕΣ ΟΡΤΟΡΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ 

Γενικά 

Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ποιότθτασ υλικϊν και οι κανόνεσ ζντεχνθσ καταςκευισ μθ φερόντων 

διακοςμθτικϊν τοίχωνμε τεχνθτά λικοςϊματα μικροφ μεγζκουσ από ψθμζνθ άργιλο ι παρεμφερι 

υλικά, χωρίσ επίχριςμα ςε ςυνθκιςμζνα κτιριακά ζργα. 

Οι κανόνεσ του παρόντοσ πρζπει να ακολουκοφνται κατά τθν καταςκευι των τμθμάτων εξωτερικϊν 

διακοςμθτικϊν τοιχοποιιϊν όπουπροβλζπονται από τθ μελζτθ. Οι διαςτάςεισ, οι μορφζσ, τα μεγζκθ 

κλπ., κακορίηονται ςτα ςχζδια και τισ περιγραφζσ του ζργου. 

Οι απαιτιςεισ που ακολουκοφν, ςυμπλθρϊνουν τθν ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-03-02-02-00:2009και ςε καμία 

περίπτωςθ δεν υπεριςχφουν διαφορετικϊν  που ορίηουν ιςχφοντεσ κανονιςμοί, όπωσ υπολογιςμοφ 

καταςκευϊν από τοιχοποιία,αντιςειςμικόσ κλπ. 

Υλικά 

Κονιαμαια κτιςιματοσ ^ΕΝ 998 -1, ΕΝ 998-2, ΕΝ 1052-3):  

Θα είναι ζτοιμα κονιάματα γενικισ χριςθσ που προςκομίηονται ςτο εργοτάξιο με προαναμειγμζνεσ τισ 

πρϊτεσ φλεσ  τουσ, και εκεί, πριν από τθν χριςθ τουσ, προςτίκεται νερό και ολοκλθρϊνεται θ ανάμιξθ τουσ. 

Το κονίαμα που χρθςιμοποιείται ςτθ δόμθςθ τοιχοποιιϊν είναι τουλάχιςτον 350 kg - 400 kg ανά m 

κονιάματοσ. Για τισ εξωτερικζσ αρμολογιςεισ χρθςιμοποιοφνται αςβεςτοτςιμεντοκονιάματα που 

περιζχουν τουλάχιςτον 450 kg τςιμζντου ανά m κονιάματοσ. Ο παραγωγόσ αυτϊν των κονιαμάτων κα 

παρζχει υποχρεωτικά με επίςθμο ζγγραφό του : 

 α) Τον ελάχιςτο χρόνο εργαςιμότθτασ, 

 β) Τθν κατθγορία κλιπτικισ αντοχισ, 

γ) Τθν περιεκτικότθτα ςε αςβζςτθ όταν αυτι υπερβαίνει το 50% του ςυνόλου των ςυνδετικϊν υλϊν, δ) 

Τθν αντοχι αποκόλλθςθσ, 

ε) Τυχόν ειδικά χαρακτθριςτικά που μπορεί να επθρεάςουν τθν εργαςία. Ρρόςκετα και πρόςμικτα: 

1. ευςτοποιθτικά. 
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2. Αντιςυρρικνωτικά. 

3. Χρωςτικζσ. 

Μεταλλικα ςτοιχεια που ενςωματϊνονται ςτισ εμφανεισ τοιχοποιιεσ: Ρλζγματα γαλβανιςμζνα. Σφνδεςμοι 

γαλβανιςμζνοι εν κερμϊ. 

Αγκφρια και ςυςτιματα ςτερζωςθσ των τοίχων όψεωσ από ανοξείδωτο χάλυβα. Διάφορα: 

Υγρο μονωτικζσ μεμβράνεσ, 

Μαςτίχεσ αρμϊν ενόσ ι δφο ςυςτατικϊν, 

Κορδόνια αρμϊν 

Θα κακορίηονται εκ των προτζρων με τθν εμπορικι ονομαςία τουσ και με δείγματα εφόςον αυτά είναι 

απαραίτθτα για τον κακοριςμό τουσ, με τα ςτοιχεία των παραγωγϊν και των προμθκευτϊν τουσ και με 

βεβαιϊςεισ τουσ ότι τα υλικά αυτά εκπλθρϊνουν τισ απαιτιςεισ ποιότθτασ τθσ παροφςασ προδιαγραφισ 

και ζχουν ςτθν διάκεςθ του εργοδότθ όλα τα ςχετικά επίςθμα πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ. Κακ' όλθ τθν 

διάρκεια καταςκευισ τοίχων τα υλικά κα προζρχονται από τθν ίδια πθγι (παραγωγόσ, προμθκευτισ), 

εκτόσ αν ςυναινζςει ο εργοδότθσ ςε αλλαγι ι πολλαπλότθτα πθγϊν. 

Τα υλικά κα προςκομίηονται ζγκαιρα τόςο, ϊςτε να υπάρχει χρόνοσ διενζργειασ δοκιμαςιϊν ελζγχου πριν 

από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, κα είναι ςυςκευαςμζνα και ςθμαςμζνα όπωσ προβλζπουν τα ςχετικά 

πρότυπα και κα ςυνοδεφονται από τα επίςθμα πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ. Ραράλειψθ των πιο πάνω 

αποτελεί λόγο άρνθςθσ αποδοχισ τουσ ςτο ζργο. 

Εργαςία 

Κτιςιμο τοιχων: Ιςχφουν όςα προδιαγράφονται ςτθν §5.9.4 τθσ ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-03-02-02-00:2009. 

Επιπροςκζτωσ: Οι επιφάνειεσ που επενδφονται κα επιχριςκοφν με το πρϊτο χζρι (πεταχτοφ) ςοβά 

τςιμεντοκονιάματοσ ι κα αςταρωκοφν με πιτςιλιςτό κονίαμα κατ. Μ5 τρεισ μζρεσ πριν από το κτίςιμο του 

τοίχου. Το επίχριςμα που κα πραγματοποιθκεί πάνω ςε μόνωςθ (φζρων οργανιςμόσ από Ο/Σ) και ςτισ 

ενϊςεισ τθσ τοιχοποιίασ με τον φζροντα οργανιςμό κα εςωματωκεί πλζγμα μεταλλικό γαλβανιηζ. 

Πλεσ οι επιφάνειεσ ςτισ οποίεσ κα εδραςτοφν - προςκολλθκοφν οι τοίχοι από λικοδομι κα είναι 

κατακόρυφεσ, τελειωμζνεσ, ελεγμζνεσ και αποδεκτζσ από τον εργοδότθ. 

Σε όλεσ τισ επιφάνειεσ ςτισ οποίεσ κα εδραςτοφν ι κα προςκολλθκοφν τοίχοι από λικοδομι κα 

εκτελεςτοφν οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ κακαριςμοφ και πλφςθσ. 

Το μζγεκοσ των τοφβλων κα ςυμφωνεί με τθ μελζτθ και κα ζχει τθν ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ με τθν 

μεγαλφτερθ διάςταςθ παράλλθλθ ςτο επίπεδο του τοίχου. 

Τα τοφβλα κτίηονται ςε οριηόντιεσ ςτρϊςεισ και ςυνδζονται με τουσ εςωτερικοφσ τοίχουσ και τον Φ.Ο (και 

όχι τθ μόνωςθ) με τυποποιθμζνα γαλβανιςμζνα αγκφρια που να αντιςτοιχοφν ςε αρμό ζδραςθσ κάκε 

τζταρτθσ ςτρϊςθσ. Το κονίαμα που κα ζλκει ςε επαφι με μεταλλικά ςτοιχεία δεν κα περιζχει αςβζςτθ. 

Το κτίςιμο κα γίνεται με κατάλλθλουσ οδθγοφσ (πθχάκια, ςταυροί κλπ) ςτουσ αρμοφσ και μόλισ το 

κονίαμα αρχίςει να τραβάει, κα αρμολογοφνται τα τοφβλα ςε εςοχι με τθν πίεςθ κατάλλθλου μεταλλικοφ 

εργαλείου. 

Τροποσ επιμετρθςθσ εργαςιασ 

Θ επιμζτρθςθ των εργαςιϊν που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα προδιαγραφι γίνεται ςφμφωνα με τα 

κακοριςμζνα ςτα ςυμβατικά τεφχθ του ζργου. 

Συ μπεριλαμβάνονται: 

• Θ προετοιμαςία των επιφανειϊν ζδραςθσ 

• Το επίχριςμα πρϊτθσ ςτρϊςθσ ι θ πατθτι τςιμεντοκονία 600kg τςιμζντου που κα εφαρμοςκεί ςτο 

κτιριο πρίν το κτίςιμο τθσ πλινκοδομισ με όλα τα απαραίτθτα υλικά και μικροχλικά, ικριϊματα κλπ 
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• Θ προμικεια ςυμπαγϊν οπτόπλινκων διαςτάςεων 20x10x5 cm, θ δόμθςι τουσ με ζτοιμο κονίαμα 

ςφμφωνα με τθν παροφςα προδιαγραφι. 

• ο κακαριςμόσ του χϊρου από τα πάςθσ φφςεωσ υπολείμματα τθσ καταςκευισ 

• Κάκε άλλθ εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ, ζντεχνθ και εμπρόκεςμθ αποπεράτωςθ τθσ εργαςίασ, 

ζςτω και πρόςκετθ και μθ ρθτά αναφερόμενθ ςτο παρόν και ςτα υπόλοιπα Συμβατικά Τεφχθ και 

ςχζδια. 

ΣΤΡ 03. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΩΝ 

Αντικείμενο 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ είναι οι διάφορεσ καταςκευζσ τςιμεντοςανίδων, όπωσ 

επενδφςεισ, χωρίςματα κλπ.. 

Υλικά 

Γενικοί όροι 

Πλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ, προϊόντα ανεγνωριςμζνων 

εργοςταςίων (με πιςτοποίθςθ ISO), τθσ απόλυτθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ και κα προςκομίηονται ςτο 

εργοτάξιο μζςα ςτθν αρχικι ςυςκευαςία τουσ. Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ κα είναι του ίδιο καταςκευαςτικοφ 

οίκου με τισ τςιμεντοςανίδεσ. 

Κατά τα λοιπά κα ιςχφςουν οι προδιαγραφζσ των καταςκευϊν με γυψοςανίδεσ διαφοροποιοφμενεσ όςον 

αφορά ςτα πάχθ, ςκελετό, DIN κλπ.  

Δείγματα 

Δείγματα όλων των υλικϊν των καταςκευϊν τςιμεντοςανίδων κα παραλαμβάνονται από τισ παρτίδεσ που 

ζχουν παραδοκεί και κα κατατίκενται ςτθν Επίβλεψθ, θ οποία κα τα εγκρίνει πριν αρχίςουν οι εργαςίεσ. 

Πλεσ οι μετζπειτα παραδόςεισ κα είναι τθσ ίδιασ ποιότθτασ με τα εγκεκριμζνα δείγματα. 

Θ Επίβλεψθ ζχει το δικαίωμα να παίρνει δείγματα υλικϊν, ςε οποιαδιποτε ςτιγμι κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, με ςκοπό τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ αυτϊν. 

Ρροςταςία - Κακαριςμόσ 

Οι καταςκευζσ τςιμεντοςανίδων κα προςτατεφονται από τισ οποιεςδιποτε φκορζσ ι ρυπάνςεισ από τθν 

εκτζλεςθ άλλων εργαςιϊν, από τρίτουσ κλπ. 

Τα άχρθςτα υλικά, απορρίμματα κλπ κα απομακρφνονται πλιρωσ με το τζλοσ τθσ εργαςίασ. Τρόποσ 

επιμζτρθςθσ και πλθρωμισ 

Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτα ςχετικά άρκρα του ςυμβατικοφ Τιμολογίου Μελζτθσ.  

 

ΣΤΡ 04. ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΕΣ ΑΡΟ ΜΑΜΑΟ 

Ρροβλζπονται εργαςίεσ μαρμάρου απο λευκό ςκλθρό μάρμαρο Καβάλασ ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

- Μαρμαροποδιζσ παρακφρων πάχουσ 3εκ. 

- Κατϊφλια εξωκφρων πάχουσ 3εκ. 

- Ράγκοσ νιπτιρων από μάρμαρο πάχουσ 3εκ. 

Γενικα κα τοποκετθκοφν μάρμαρα με τθ χαμθλότερθ δυνατι υγροαπορροφθτικότθτα. 

Πλα τα μαρμάρινα τεμάχια κα ζχουν ελεγχκεί ςτο εργοςτάςιο κοπισ ϊςτε από άποψθ υφισ, χρϊματοσ 

και νερϊν να ταιριάηουν και κα προςκομίηονται ςτο ζργο ζτοιμα δθλαδι κομμζνα ακριβϊσ με τισ πλευρζσ 

κάκετεσ μεταξφ τουσ και πλιρωσ επεξεργαςμζνα ςφμφωνα με τθν μελζτθ. 

Τα μεγζκθ των τεμαχίων κα είναι τζτοια που να ικανοποιοφν τισ ελάχιςτεσ τεχνικζσ και αιςκθτικζσ 

απαιτιςεισ τθν Υπθρεςία Επίβλεψθσ για απόδοςθ ςυνόλου υψθλισ ποιότθτασ. 
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Θ επιλογι του ελάχιςτου πάχουσ των πλακϊν μαρμάρου εξαρτάται από τθν  μζγιςτθ επιφάνεια τθσ πλάκασ 

και από τθν μζγιςτθ διάςταςι τθσ πάντοτε ςε ςυνάρτθςθ με τθν αντοχι ςε κλίψθ του υλικοφ, όπωσ 

δίδεται από τον επόμενο πίνακα: 

 

ΣΤΡ 05. ΣΤΕΓΕΣ 

Οριςμοί - Ρεδίο Εφαρμογισ 

Το πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ Τεφχουσ Δθμοπράτθςθσ περιλαμβάνει τθν καταςκευι ξφλινων ςτεγϊν 

και τισ εργαςίεσ επικαλφψεων τουσ κακϊσ και τθν προμικεια και παροχι πάςθσ φφςεωσ εγκαταςτάςεων, 

εργατικοφ δυναμικοφ, μθχανικοφ εξοπλιςμοφ, εργαλείων, ςυςκευϊν και υλικϊν, ςφμφωνα με το παρόν, 

τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ και τισ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ. 

Υλικά 

Ξυλεία^οξφλο για τισ ξφλινεσ ςτζγεσ  ακολουκεί το DΙΝ4071 -1 και κα πλθροί τισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ: 

-μζγιςτθ  περιεκτικότθτα ςε υγραςία 12% 

-ανοχι διαςτάςεων διατομισ ± 1% 

-κα φζρει εςοχζσ μικρότερεσ από το 10% τθσ μικρότερθσ διάςταςθσ τθσ διατομισ και 

ορκογωνιςμζνεσ ςτισ εμφανείσ περιοχζσ. Για τισ φζρουςεσ ξφλινεσ καταςκευζσ ιςχφει το 

DIN 1052, το DIN 18334, το DIN 4074, ενϊ για τισ μθ φζρουςεσ ξφλινεσ καταςκευζσ ιςχφει 

το DIN 68365. 

-Πλα τα τεμάχια ξυλείασ κόβονται ςτισ απαιτοφμενεσ διαςτάςεισ. Πλεσ οι επιφάνειεσ ςφνδεςθσ των 

ξφλινων ςτοιχείων υπόκεινται ςε κατάλλθλθ επεξεργαςία, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ τζλεια επαφι μεταξφ 

τουσ. Τα ξφλινα μζλθ, τα οποία προζρχονται από παράλλθλθ ςφνδεςθ διαφόρων τεμαχίων κα εμφανίηουν 

απόλυτθ ακρίβεια διατομϊν και διαςτάςεων. 

-Θ πλεονάηουςα κόλλα πρζπει να απομακρφνεται με προςοχι, ενϊ οι μεταλλικζσ ςυνδζςεισ δεν κα 

εξζχουν από τισ ξφλινεσ επιφάνειεσ. Για το ςκοπό αυτό διαμορφϊνονται ςτα ξφλα κατάλλθλεσ εςοχζσ για 

τα μεταλλικά εξαρτιματα. 

-Ρριν από τθν ζναρξθ των χρωματιςμϊν ι των βερνικωμάτων των ξφλινων καταςκευϊν γίνεται ζλεγχοσ αν 

οι ςυνδζςεισ των ξφλινων μερϊν παρουςιάηουν απαράδεκτουσ αρμοφσ, παραμορφϊςεισ από κακι 

τοποκζτθςθ, παραμορφϊςεισ από απότομθ ξιρανςθ ι φγρανςθ των ξφλων, ι οποιοδιποτε άλλο 

ελάττωμα. Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ τζτοιων ελαττωμάτων ι κακοτεχνιϊν, θ καταςκευι αντικακίςτανται 

με δαπάνεσ του Αναδόχου ι αν με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Υπθρεςίασ μπορεί να αποκαταςτακεί, θ 

επιςκευι κα γίνεται χωρίσ να αποβαίνει ςε βάροσ τθσ αιςκθτικισ εμφάνιςθσ ι τθσ αντοχισ και 

οπωςδιποτε χωρίσ να τροποποιείται θ λειτουργία τθσ καταςκευισ. Σε περίπτωςθ τραυματιςμοφ ξφλινθσ 

Αντοχι ςε κλίψθ 

MPa 

2 

Επιφάνεια ςε cm 

Μζγιςτθ πλευρά L πλάκασ 

ςε 2 

cm 

e = 2cm e = 3cm e = 2cm e = 3cm 

30 IJE 50 5. 1600 5.2500 5.40 5.60 

50 IJE 65 5. 1600 5.3600 5.60 5.80 

651JE 80 5. 1800 5.4000 5.60 5.80 

80 IJE 100 5.2800 5.5000 5.80 5. 120 
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επιφάνειασ ι ςοβαρότερθσ ηθμίασ απαγορεφεται θ επιςκευι με ςτοκάριςμα ι θ μερικι αντικατάςταςθ 

(μπάλωμα). 

-Αν για τθ ςτερζωςθ των ςανίδων, πλακϊν, μαδεριϊν, καδρονιϊν κτλ χρθςιμοποιοφνται ιλοι, αυτοί πρζπει 

να είναι τουλάχιςτον 2,5 φορζσ μακρφτεροι από το πάχοσ των μελϊν προσ ςφνδεςθ. Σε μια ςυναρμογι 

ξφλινων μελϊν δεν επιτρζπεται θ ςυνφπαρξθ ιλων και κοχλιϊςεων. Γενικά ενδείκνυται θ χριςθ πολλϊν 

μικρϊν ιλων και όχι λίγων και μεγάλων. 

Ειδικότερεσ απαιτιςεισ 

-Οι επικυμθτζσ ςτάκμεσ τθσ ξυλείασ (δοκοί, ςτρωτιρεσ) επί τοιχοποιίασ ι ςκυροδζματοσ 

ρυκμίηονται με τθ βοικεια ςφθνϊν. -Δεν επιτρζπεται θ αυκαίρετθ κοπι, διάτρθςθ οπϊν ι χάραξθ 

εγκοπϊν ςτα μζλθ του πλαιςίου. 

-Οι αγκυρϊςεισ με τηινζτια διαμορφϊνονται ςτισ απολιξεισ κάκε φζρουςασ δοκοφ, κακϊσ επίςθσ και ςε 

ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ, όπωσ ορίηεται ςτα καταςκευαςτικά ςχζδια. Οι κεφαλζσ κάκε τζταρτθσ δοκίδασ 

αγκυρϊνονται ςφμφωνα με τα καταςκευαςτικά ςχζδια. Αγκυρϊςεισ διαμορφϊνονται ςτουσ ακραίουσ 

ορκοςτάτεσ χωριςμάτων που εφάπτονται με τοιχοποιία. 

-Οι αποςτάςεισ μεταξφ των δοκίδων των ςτεγϊν κα ςυμφωνοφν με τα καταςκευαςτικά ςχζδια και τθ 

μελζτθ. Στισ δοκίδεσ παρζχεται ελάχιςτθ ςτιριξθ πλάτουσ 10 cm. Οι ενϊςεισ (ματίςεισ) των δοκίδων επί 

των ςτθρίξεων διαμορφϊνονται με ςχετικι επικάλυψθ και θλϊνονται ι κοχλιϊνονται. Κάτω από 

διαχωριςτικά, τα οποία διατρζχουν παράλλθλα με τισ δοκίδεσ, τοποκετοφνται διπλζσ δοκίδεσ. --Τα 

φζροντα ςτοιχεία δεν επιτρζπεται να κόπτονται ι να τρυπιοφνται περιςςότερο από το ζνα τζταρτο του 

βάκουσ των ςτοιχείων χωρίσ τθν απαραίτθτθ ενίςχυςθ. Στοιχεία καταςκευισ ξφλινου υποςτρϊματοσ Από 

ςανίδεσ (τάβλεσ - θμιτάβλεσ) ςκουρζτα 

α) Απόςταςθ φερουςϊν δοκοφσ όχι μεγαλφτερο του 1,20 m. Στθν περίπτωςθ εφκαμπτου διαφράγματοσόχι 

μεγαλφτερου του 0,90 m. Το άκαμπτο διάφραγμα δφναται να τοποκετθκεί ςε μεταξόνιο 1,20 m. 

β) Τρόποσ τοποκζτθςθσ: Τοποκετοφνται ςε επαφι μεταξφ τουσ με κατά μικοσ μεταξφ τουσ απόςταςθ 5 με 

10 mm. 

γ)Ζδραςθ επί των δοκϊν: Τα μικθ πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε κάκε ςανίδα να εδράηεται τουλάχιςτον ςε 

τρεισ δοκοφσ. 

δ)Ράχθ ςανίδων: 22 ζωσ 25 mm για τισ τάβλεσ, 18 ζωσ 20 mm για τισ θμίταβλεσ, πάντοτε ανάλογα του 

μεταξονίου των δοκϊν και των 

μόνιμων και κινθτϊν φορτίων. 

ε) Ελάχιςτο πλάτοσ ζδραςθσ Ενδιάμεςθ ςτιριξθ: 40 mm Ακραία ςτιριξθ: 20 mm η) Ελάχιςτα πλάτθ 

ςανίδων: Μικρότερα των 150 mm Μεταλλικοί ςφνδεςμοι - Θλϊςεισ 

α. Τα ςυνθκζςτερα είδθ ςυνδζςεων ξφλινων καταςκευϊν είναι τα ακόλουκα: -Οι ιλοι (καρφιά) και 

καρφοβελόνεσ (πρόκεσ), που χρθςιμοποιοφνται ευρφτατα. 

-Οι κοχλιωτοί ιλοι (ξυλόβιδεσ), οι οποίοι ςτο μιςό του κορμοφ τουσ φζρουν ελικϊςεισ και 

χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ για ξφλα μικροφ πάχουσ και για τθν τοποκζτθςθ μθχανιςμϊν (π.χ. ανοιγμάτων 

ερμαρίων, ςτροφζων, κλειδαριϊν κτλ).-Οι κοχλιοφόροι ιλοι (μπουλόνια), οι οποίοι βιδϊνονται ςτο ξφλο 

με τθ χριςθ περικοχλίων (παξιμάδια). Μεταξφ τθσ κεφαλισ των κοχλιοφόρων ιλων και μεταξφ 

περικοχλίων και ξφλου τοποκετοφνται δακτφλιοι (ροδζλεσ) που εμποδίηουν τθ χαλάρωςθ των 

κοχλιοφόρων ιλων. 

-Τα διχάγγιςτρα (τηινζτια), τα οποία είναι χαλφβδινεσ ταινίεσ των οποίων τα άκρα ζχουν καμφκεί ςε ςχιμα 

Γ ι Ρ. Οι άκρεσ καταλιγουν ςε αιχμζσ, ϊςτε να είναι εφκολθ θ τοποκζτθςθ ςε ξφλα με τθ βοικεια ςφφρασ. 

Συνικωσ τα τηινζτια χρθςιμοποιοφνται ςε προςωρινζσ ι δευτερεφουςεσ καταςκευζσ. 

-Οι μεταλλικοί ςυνδετιρεσ, διαφόρων μορφϊν χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ ςε ςυνδζςεισ ξφλων που 

καταπονοφνται ςε κλίψθ και διάτμθςθ κακϊσ και ςε ανατροπι, ανάλογα με τθ μορφι τουσ. 
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-Μεταλλικζσ ςτθρίξεισ, που χρθςιμοποιοφνται για τισ ςυνδζςεισ δοκϊν 

απλισ ι ςυγκολλθτισ ξυλείασ. Συγκολλθτικζσ Ουςίεσ 

α. Υπάρχουν 2 βαςικζσ κατθγορίεσ ςυγκολλθτικϊν ουςιϊν: οι φυςικζσ και οι ςυνκετικζσ. Συνθκζςτερθ 

είναι θ χριςθ των ςυνκετικϊν. Οι ςυνκετικζσ κόλλεσ μπορεί να είναι είτε κερμοςκλθρυνόμενεσ (αφοφ 

ςκλθρυνκοφν δεν μπορεί να διαλυκοφν) είτε κερμοπλαςτικζσ/ι κερμοδιαλυόμενεσ (που μποροφν υπό 

οριςμζνεσ προχποκζςεισ να μαλακϊςουν και να διαλυκοφν μετά τθ ςκλιρυνςθ). β. Οι ςυνθκζςτερεσ 

κατθγορίεσ ςυνκετικϊν κολλϊν είναι οι ακόλουκεσ: 

-κόλλεσ πολυουρεκάνθσ που χρθςιμοποιοφνται για ςυγκολλιςεισ ξφλων με ξφλα και με άλλα υλικά και 

ζχουν μεγάλθ αντοχι ςτουσ μικροοργανιςμοφσ και τα χθμικά 

-εποξειδικζσ ρθτίνεσ που χρθςιμοποιοφνται για ςυγκολλιςεισ ξφλων με ξφλα κακϊσ και με 

ςκυρόδεμα, πλαςτικό, αλουμίνιο, χάλυβα και άλλα υλικά 

-βινυλικζσ κόλλεσ που χρθςιμοποιοφνται ςε οικοδομικζσ εργαςίεσ και ςτθν επιπλοποιία, 

είναι άχρωμεσ και άοςμεσ και δεν μεταχρωματίηουντο ξφλο. 

γ. Για τα διάφορα είδθ ςυγκολλθτικϊν ουςιϊν για ξφλινεσ καταςκευζσ ιςχφουν πρότυπα του ΕΛΟΤ 

Ενδεικτικά αναφζρονται τα κυριότερα: Συντθρθτικζσ Ουςίεσ 

Οι κυριότεροι επιβλαβείσ παράγοντεσ για το ξφλο και τα παράγωγα προϊόντα του είναι οι ακόλουκοι: 

-Θ υγραςία, ενδογενισ ι εξωγενισ, που προκαλεί ςιψθ λόγω τθσ δθμιουργίασ ευνοϊκϊν ςυνκθκϊν για τθν 

ανάπτυξθ ςαπρομθκφτων, χαλάρωςθ τθσ ςυνοχισ των ινϊν και ςτρεβλϊςεισ. 

-Τα βακτιρια και οι μφκθτεσ, που προκαλοφν ςιψθ (άναμμα) με ςυνζπεια τθ μείωςθ τθσ αντοχισ του 

ξφλου. Θ φπαρξθ τουσ εκδθλϊνεται με 

τθν αλλαγι του χρϊματοσ, τθν εμφάνιςθ μοφχλασ, τθ δυςάρεςτθ οςμι και τθ μετατροπι του ξφλου ςε 

ςκόνθ ι ςαπρι μάηα. 

-Τα ζντομα (ςαράκια), τα οποία δθμιουργοφν λαβυρίνκουσ ςτοϊν και ςπθλαίων μζςα ςτο ξφλο και το 

μετατρζπουν ςε ςκόνθ. 

-Ο παγετόσ, ο οποίοσ προκαλεί ραγίςματα ςτθν επιφάνεια του ξφλου. 

-Θ φωτιά. 

Συγκολλιςεισ 

α. Επιλζγεται θ κατάλλθλθ ςυγκολλθτικι ουςία ανάλογα με το είδοσ του ξφλου που προβλζπεται να 

ςυγκολλθκεί και τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ περίπτωςθσ (ξφλα πορϊδθ, ςκλθρά ι βαριά, πολφ ι λίγο ρθτινϊδθ, 

όξινα ι εφκολα λερωνόμενα). Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί τισ κόλλεσ κατά τισ οδθγίεσ του 

εργοςταςίου παραγωγισ τουσ, ειδικά όςον αφορά ςτισ αναλογίεσ του ςκλθρυντικοφ, αν πρόκειται για 

κόλλα 2 ςυςτατικϊν. 

β. Οι επιφάνειεσ πριν τθ ςυγκόλλθςθ πρζπει να είναι κακαρζσ και απαλλαγμζνεσ από ςκόνθ, λίπθ, ζλαια 

και ξζνεσ ουςίεσ. Ρρζπει να εξακριβϊνεται θ κατάςταςθ τθσ κόλλασ κακϊσ και τυχόν αλλοιϊςεισ. 

γ. Κατά τθ ςυγκόλλθςθ με εποξειδικζσ ρθτίνεσ θ κερμοκραςία του ξφλου δεν πρζπει να υπερβαίνει τουσ 

12C. Οι βινυλικζσ ςυγκολλιςεισ διεξάγονται ςε κερμοκραςίεσ 13C - 70C και ςε πάχθ 0,1 mm - 0,25 mm. δ. 

Θ κόλλα διαςτρϊνεται ςε όλθ τθν επιφάνεια του ξφλου χωρίσ φουςκϊματα. 

Ρροςταςία του Ξφλου 

α. Για τισ μεκόδουσ προςταςίασ του ξφλου ςε οικοδομικά ζργα ιςχφει το DIN 68800. 

β. Θ προςταςία των ξφλων επιτυγχάνεται γενικά με τισ ακόλουκεσ μεκόδουσ: 

-εμποτιςμό με λινζλαιο 

-χρωματιςμό με ελαιοχρϊματα 

-επάλειψθ με πίςςα 

-τζλεια ξιρανςθ 
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-ςωςτι αποκικευςθ ςε ξθροφσ και επαρκϊσ αεριηόμενουσ χϊρουσ -χριςθ αντιςθπτικϊν ουςιϊν (π.χ. 

κρεόηωτο, μεταλλικά άλατα) -επάλειψθ με άκαυςτα υλικά (π.χ. χρϊματα φωτιάσ) 

-επζνδυςθ με λεπτά μεταλλικά φφλλα των εκτικζμενων ςε πυρκαγιά ξφλινων μελϊν -εμποτιςμό με 

διαλφματα αλάτων (π.χ. κειικό και φωςφορικό αμμϊνιο). γ. Θ ςυντιρθςθ των ξφλων επιτυγχάνεται με τισ 

ακόλουκεσ μεκόδουσ: -ελαιοχρωματιςμό 

-επάλειψ θ με βερνίκι και ςυνκετικζσ ρθτίνεσ 

-επάλειψθ με πίςςα των τμθμάτων που ζρχονται ςε επαφι με υγρι επιφάνεια 

 

 Ζλεγχοι 

α. Τα ξφλινα τεμάχια ελζγχονται ωσ προσ τα ελαττϊματα τουσ και τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά τουσ πριν τθ 

χριςθ τουσ ςτθν καταςκευι (βλ. παράγραφο "Υλικά").  

Ο Ανάδοχοσ προςκομίηει ςτθν Υπθρεςία πιςτοποιθτικό του φοφρνου ξιρανςθσ. Οι βαςικζσ ιδιότθτεσ που 

εξετάηονται ςε ζνα ξφλο πριν αυτό χρθςιμοποιθκεί ςτισ δομικζσ καταςκευζσ είναι οι ακόλουκεσ: 

-πυκνότθτα -ςκλθρότθτα  

-μθχανικι αντοχι -ελαςτικότθτα και ευκαμψία -υγροςκοπικότθτα -ςυρρίκνωςθ ι ςυςτολι 

β.Τα  καταςκευαςμζνα πλαίςια  ελζγχονται ωσ προσ τθν ακρίβεια των διαςτάςεϊν τουσ, τθ 

δομι τουσ, τθν κζςθ τουσ (ράμμα, αλφαδιά) και τθ ςτερζωςι τουσ. 

γ.Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τον ζλεγχο των ςωςτϊν περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν για τθ διεξαγωγι 

των εργαςιϊν. 

Δεν κα εκτελοφνται εργαςίεσ υπό δυςμενείσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ, εκτόσ αν ο Ανάδοχοσ προτείνει και 

θ Υπθρεςία εγκρίνει τθ λιψθ προςτατευτικϊν μζτρων. 

Εκτζλεςθ Εργαςιϊν 

α. Ο Ανάδοχοσ υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία καταςκευαςτικά ςχζδια, ςτα οποία απεικονίηονται όλεσ οι 

καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ τθσ ξφλινθσ καταςκευισ. Τα ςχζδια κα περιλαμβάνουν λεπτομζρειεσ ςε 

κλίμακα 1:1 όλων των ενςωματϊςεων, ςυνδζςεων και καταςκευαςτικϊν τομϊν των ςτθρίξεων, 

λεπτομζρειεσ υλικϊν και άλλεσ χαρακτθριςτικζσ  λεπτομζρειεσ. 

β. Τα υλικά που προςκομίηονται κα ακολουκοφν τα αναγραφόμενα ςτο παρόν, ςτα υπόλοιπα Συμβατικά 

Τεφχθ και ςτα καταςκευαςτικά ςχζδια του Ζργου. Ο Ανάδοχοσ προςκομίηει τα ςχετικά πιςτοποιθτικά 

ποιότθτασ των υλικϊν ςτθν Υπθρεςία και υποβάλλει προσ ζγκριςθ δείγματα όλων των υλικϊν (κολλϊν, 

μεταλλικϊν ςυνδζςεων, βοθκθτικϊν υλικϊν κτλ) που πρόκειται να χρθςιμοποιιςει. 

γ. Οι εργαςίεσ εκτελοφνται με τθ μεγαλφτερθ δυνατι επιμζλεια από ζμπειρα και εξειδικευμζνα ςυνεργεία 

ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα ςχζδια, τισ οδθγίεσ χριςθσ των υλικϊν και τα αναγραφόμενα ςτο παρόν. Ο 

Ανάδοχοσ κα ακολουκεί γενικά τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι των υλικϊν. 

Μεταφορά και Αποκικευςθ 

α. Ο τρόποσ αποκικευςθσ των ξφλινων μελϊν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ, γιατί κακι τοποκζτθςθ μπορεί 

να προκαλζςει μόνιμεσ παραμορφϊςεισ και ςιψθ λόγω κακισ κυκλοφορίασ του αζρα. Θ ςωςτι 

αποκικευςθ όλων των ειδϊν ξυλείασ είναι ευκφνθ του Αναδόχου. Ο χϊροσ αποκικευςθσ πρζπει να 

αερίηεται επαρκϊσ και να παραμζνει ξθρόσ. Χαρακτθριςτικι ζνδειξθ, ότι τα αποκθκευμζνα ξφλα 

βρίςκονται ςε καλι κατάςταςθ, είναι θ ευχάριςτθ οςμι υγιοφσ ξυλείασ. Αν υπάρχουν ξφλα που ζχουν 

αρχίςει να ςαπίηουν, αναδφεται οςμι μοφχλασ. -Τα μαλακά ξφλα τοποκετοφνται όρκια με μικρι κλίςθ 

προσ τον τοίχο τθσ αποκικθσ με το κάτω άκρο να ςτθρίηεται όχι απευκείασ επί του εδάφουσ αλλά ςε 

ξφλινα υποπόδια (τάκοι). 

-Τα ςκλθρά ξφλα και τα είδθ τεχνθτισ ξυλείασ (π.χ. κόντρα πλακζ) τοποκετοφνται ςε οριηόντιεσ ςτρϊςεισ 

επί ξφλινθσ ςχάρασ. -Οι ςανίδεσ και θ πριςτι ξυλεία τυποποιθμζνων διαςτάςεων ςτοιβάηεται ςε ςωροφσ, ο 
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πυκμζνασ των οποίων όμωσ απζχει από το δάπεδο. Το δάπεδο πρζπει να αποςτραγγίηεται επαρκϊσ και να 

καλφπτεται επαρκϊσ, προκειμζνου να προςτατεφεται από τθν υγραςία. 

β. Θξυλείαδενεπιτρζπεταινακαταφκάςειςτοεργοτάξιοπρινςτεγνϊςουνοιτςιμεντοκονίεσ. 

α. Θ ςφνδεςθ του ηευκτοφ με τα δομικά ςτοιχεία του κτιρίου πρζπει να γίνεται κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να 

μεταβιβάηονται με αςφάλεια τα φορτία τθσ ςτζγθσ ςτο φζροντα οργανιςμό του κτιρίου και ταυτόχρονα να 

εξαςφαλίηεται θ ςτζγθ από ανφψωςθ ι παραμορφϊςεισ λόγω ανεμοπιζςεων. 

β. Το ηευκτό ςτερεϊνεται ςτισ περιμετρικζσ δοκοφσ του κτιρίου. Θ ςτερζωςθ του ηευκτοφ διευκολφνεται με 

τθ 

μεςολάβθςθ ξφλινων δοκίδων που αγκυρϊνονται ςτισ δοκοφσ ι ςτα ςενάη, ςτα οποία μάλιςτα μπορεί να 

ζχουν καταςκευαςτεί εςοχζσ για τθ ςυναρμογι τουσ. 

γ. Βαςικι προχπόκεςθ για τθν αςφαλι μεταβίβαςθ των φορτίων τθσ ςτζγθσ ςτο κτίριο αποτελεί θ κεντρικι 

ςτιριξθ των ακραίων κόμβων του ηευκτοφ ςτισ δοκοφσ του κτιρίου. 

δ. Θ ακαμψία και θ αντιανζμια προςταςία τθσ ςτζγθσ είναι απαραίτθτεσ για τθν καλι εφαρμογι τθσ 

επικάλυψθσ από κεραμίδια. Για βελτίωςθ τθσ ακαμψίασ των επίπεδων δικτυωμάτων του ηευκτοφ, οι 

γωνίεσ τουσ ςτερεϊνονται με ξφλινεσ ςφινεσ. 

Ρεριλαμβανόμενεσ Δαπάνεσ 

Στθν τιμι μονάδοσ για κάκε εργαςία ξφλινθσ καταςκευισ (φζρουςασ ι μθ φζρουςασ) περιλαμβάνονται τα 

ακόλουκα: 

α. Θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου από οποιαδιποτε απόςταςθ και μζςω οποιαςδιποτε 

οδοφ, θ προςζγγιςθ και θ τοποκζτθςθ ςε κάκε ςτάκμθ εργαςίασ όλων των απαιτοφμενων υλικϊν, 

μικροχλικϊν και εξοπλιςμοφ (ικριωμάτων, ςτθριγμάτων, κοχλιϊν, κολλϊν, εργαλείων κτλ) για τθν 

ολοκλθρωμζνθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. Ρεριλαμβάνονται επίςθσ και οι επιπλζον ποςότθτεσ 

υλικϊν που προςκομίηει ο Ανάδοχοσ είτε για τθ ςυντιρθςθ των επιφανειϊν από τον Κφριο του ζργου είτε 

για λόγουσ απωλειϊν κατά τθν καταςκευι. Στθ δαπάνθ των υλικϊν περιλαμβάνεται και θ φκορά τουσ. β. 

Σε όλεσ τισ εργαςίεσ ξυλουργικϊν περιλαμβάνεται θ φκορά και θ απομείωςθ τθσ ξυλείασ. 

γ. Θ προετοιμαςία για τισ ξφλινεσ καταςκευζσ, θ επιδιόρκωςθ των ατελειϊν και τθσ επιφάνειασ ζδραςθσ, οι 

ζλεγχοι και οι δειγματολθψίεσ των υλικϊν, θ καταςκευι των δειγμάτων και οι επιδιορκϊςεισ 

ελαττωματικισ τελειωμζνθσ εργαςίασ λόγω υπαιτιότθτασ του Αναδόχου (μερικισ ι ολικισ 

ανακαταςκευισ). 

δ. Θ πλιρθσ εργαςία των ξφλινων καταςκευϊν, θ καταςκευι του ξφλινου φορζα (κοπι τεμαχίων, 

προςαρμογι, ςτθρίξεισ κτλ) ςυμπεριλαμβανομζνων των ειδικϊν διαμορφϊςεων και των ενιςχφςεων, τθσ 

κοπισ του ξφλου, των κολλιςεων κτλ. κατά τα καταςκευαςτικά ςχζδια και τισ οδθγίεσ του παρόντοσ 

ε. Ο κακαριςμόσ των παρακείμενων επιφανειϊν κακϊσ και θ επιδιόρκωςθ τουσ από τισ φκορζσ λόγω των 

εργαςιϊν 

ξφλινων καταςκευϊν και ο κακαριςμόσ του εργοταξίου μετά το πζρασ των εργαςιϊν. 

ςτ. Θ αςφάλιςθ, αποκικευςθ και προςταςία των υλικϊν και των καταςκευαηόμενων ςτοιχείων. 

η. Κάκε άλλθ εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ, ζντεχνθ και εμπρόκεςμθ αποπεράτωςθ των εργαςιϊν, 

ζςτω και  πρόςκετθ και μθ ρθτά αναφερόμενθ ςτο παρόν και ςτα υπόλοιπα Συμβατικά Τεφχθ και ςχζδια. 

θ. Θ προμικεια, μεταφορά και τοποκζτθςθ ςε κάκε ςτάκμθ εργαςίασ των απαιτοφμενων ικριωμάτων 

κακϊσ και θ αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ τουσ από το χϊρο εργαςίασ μετά το πζρασ των εργαςιϊν. 
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Υλικά επικάλυψθσ ςτεγϊν 

Τα βαςικότερα υλικά επικάλυψθσ των ςτεγϊν τθσ μελζτθσ είναι μεμβράνθ ςτεγάνωςθσ και κεραμίδια 

γαλλικοφ τφπου με όλα τα απαραίτθτα υλικά τθσΕΑχΤΤΡ1501 03-05-01-00 για τθν πλιρθ και ζντεχνθ 

καταςκευι τθσ. Ο φζρων οργανιςμόσ τθσ ςτζγθσ είναι ξφλινο ηευκτό επί του οποίου καρφϊνονται τεγίδεσ. 

Επί του φζροντοσ οργανιςμοφ τοποκετείται το υπόςτρωμα τθσ επικάλυψθσ (ςκουρζτα πάχουσ τουλάχιςτον 

2cm) που είναι πζτςωμα από παράλλθλεσ ςανίδεσ ξυλείασ που εφάπτονται μεταξφ τουσ. Θ ςτεγάνωςθ τθσ 

ςτζγθσ κα γίνει με εφαρμογι διαπνζουςασ μεμβράνθσ από υψθλισ πυκνότθτασ πολυπροπυλζνιο, με άνω 

και κάτω επικάλυψθ από φιλμ πολυπροπυλενίου και βάροσ 145gr/m2. Θ μεμβράνθ πρζπει να είναι ζχει 

υψθλι αντοχι ςτο ςχίςιμο, να είναι αδιάβροχθ, υδρατμοπερατι (Sd = 0,045m) και διαπνζουςα (μθδενικι 

αντίςταςθ ςτθν ειςροι αζρα), ϊςτε να αποφεφγεται θ ςυμπφκνωςθ υδρατμϊν κάτω από τθ ςκεπι. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προμθκεφεται περίπου 2% παραπάνω από τθν ακριβϊσ απαιτοφμενθ 

ποςότθτα υλικοφ επικαλφψεωσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ειδικϊν τεμαχίων (π.χ. ακροκζραμα, 

κορυφοκζραμα) ςτισ ίδιεσ αναλογίεσ με αυτζσ του ζργου. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τον περιοριςμό των φκορϊν -πάνω από το αποδεκτό από τθν Υπθρεςία 

ποςοςτό - που πικανόν να υφίςτανται νζα ι παλαιά κεραμίδια κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν 

τοποκζτθςθσ τουσ. Τα φκαρμζνα και κατεςτραμμζνα τεμάχια απομακρφνονται από το εργοτάξιο και 

αντικακίςτανται με δαπάνεσ του Αναδόχου. 

Ρροςκετεσ καταςκευεσ που προθγουνται τθσ επικεραμωςθσ θ τοποκετουνται ςυγχρονωσ  με  αυτθν 

1. Καταπακτζσ εξόδου προσ τθ ςτζγθ, ι αυτόματεσ καταπακτζσ απομάκρυνςθσ καπνοφ. 

2. Μεταλλικζσ καταςκευζσ αποτελοφμενεσ από οριηόντια δοκό (κοιλοδοκό) μετά των ςτθριγμάτων 

αυτισ, τοποκετοφμενθ πάνω και παράλλθλα με τουσ κορφιάδεσ ϊςτε επ' αυτισ να δφναται να 

προςαρμοςκεί ςκάλα για επίςκεψθ και επιςκευι ςτζγθσ. 

3. Σωλθνϊςεισ εξαεριςμοφ δικτφων αποχετεφςεων, δίκτυα θλ/κά ι φδρευςθσ κλπ. 

Γενικζσ Απαιτιςεισ Καταςκευισ 

α. Ιςχφουν οι γενικζσ απαιτιςεισ ξφλινων καταςκευϊν που αναφζρονται παραπάνω με τισ ςυμπλθρϊςεισ 

του παρόντοσ. 

β. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδίδει ςτθν Υπθρεςία τισ μετριςεισ για τισ αποςτάςεισ των πιχεων, των 

τεγίδων, 

των κορυφογραμμϊν και των υδροκριτϊν, των βλιτρων, των ςτθριγμάτων, τισ κζςεισ των προεξοχϊν και 

των υδρορροϊν κτλ. 

γ. Δεν επιτρζπεται θ διεξαγωγι εργαςιϊν ςυγκολλιςεων ςε κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ κάτω από 5C. 

Δεν επιτρζπεται επίςθσ θ 

διεξαγωγι εργαςιϊν επαλείψεων και εργαςιϊν διάςτρωςθσ κονιαμάτων υπό βροχι, χιόνι και παγετό, 

δριμφ άνεμο και δριμφ ψφχοσ. Θ 

διεξαγωγι εργαςιϊν υπό δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ επιτρζπεται μόνο ςτθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ 

ζχει λάβει ειδικά μζτρα προςταςίασ. 

Διευκρινίηεται ότι ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται ςυμπλθρωματικι αμοιβι για τθν τυχόν λιψθ τζτοιων ειδικϊν 

μζτρων (βλ. και κεφάλαιο«ΡεριλαμβανόμενεσΔαπάνεσ»). 

δ. Στα μζςα ςυνδζςεων (πχ ςτουσ ςυνδετιρεσ), οι οποίοι είναι άμεςα εκτεκειμζνοι ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ, 

πρζπει να χρθςιμοποιοφνται αντιδιαβρωτικά υλικά. Το γαλβάνιςμα των μζςων ςυνδζςεων, ακολουκεί το 

DIN EN ISO 1461. Το πάχοσ του ψευδαργφρου πρζπει να είναι τουλάχιςτον 50 μ^ι. 

ε. Στισ διαμορφϊςεισ των κορυφογραμμϊν, των γείςων, των άκρων, των προεξοχϊν κτλ τθσ ςτζγθσ, ο 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί τα ειδικά τεμάχια του εμπορίου (ακροκζραμα, κορυφοκζραμα). 
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Δεν επιτρζπεται θ καταςκευι των ςτοιχείων αυτϊν με κομμζνα κεραμίδια, οφτε θ τοποκζτθςθ ςπαςμζνων 

ι ραγιςμζνων κεραμιδιϊν ι κεραμιδιϊν που παρουςιάηουν μφκθτεσ. 

η. Πςον αφορά ςτθν καταςκευι των υδρορροϊν πρζπει να λαμβάνεται υπ' όψιν ο κίνδυνοσ απόφραξθσ 

τουσ από φφλλα, λάςπεσ, χαρτιά και άλλα παραςυρόμενα από τθ βροχι υλικά, κακϊσ και από  πάγο, ϊςτε 

να επιλζγονται επαρκείσ διατομζσ (που να αφινουν τζτοιου είδουσ περικϊρια).  

θ. Οι υποκείμενεσ τθσ επικάλυψθσ τθσ ςτζγθσ ελαςτο μερείσ μεμβράνεσ δεν πρζπει να εκτίκενται ςτισ 

θλιακζσ ακτίνεσ. 

Για το λόγο αυτό θ επικάλυψθ πρζπει να τοποκετείται όςο το δυνατόν ςυντομότερο. Καταςτροφζσ τθσ 

μεμβράνθσ λόγω ιλιου κα πρζπει να επιδιορκϊνονται πριν τθ τοποκζτθςθ τθσ επικάλυψθσ. 

Επιμζτρθςθ και Ρλθρωμι 

Θ επιμζτρθςθ των ξφλινων ςτοιχείων των φορζων ςτεγϊν γίνεται ανθγμζνα ςε τετραγωνικά μζτρα (m2) 

κάτοψθσ ςτζγθσ. Θ τιμι δεν κα προςαυξάνεται με τισ ποςότθτεσ των υλικϊν ςφνδεςθσ. 

ΣΤΡ 06. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Γενικα 

Σφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ αυτζσ, κα καταςκευαςτοφν όλεσ οι μεταλλικζσ καταςκευζσ ςτο ζργο που 

δεν περιλαμβάνονται ςτισ ΕΤΕΡ, όπωσ κακορίηονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ μελζτθσ δθμοπράτθςθσ 

του ζργου. 

Στισ καταςκευζσ αυτζσ δεν περιλαμβάνονται καταςκευζσ που περιλαμβάνονται ςε άλλα κεφάλαια του 

τεφχουσ αυτοφ. 

 Ρρότυπα - κανονιςμοί 

Θα ακολουκθκοφν τα πρότυπα και οι κανονιςμοί οποιαςδιποτε χϊρασ τθσ Ε.Ε., εκτόσ αν κακορίηονται 

ςυγκεκριμζνα ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ. 

Υλικά 

Θα χρθςιμοποιθκοφν λαμαρίνεσ και λοιπζσ διατομζσ κακαρζσ χωρίσ παραμορφϊςεισ, ατζλειεσ ι άλλα 

ελαττϊματα από το εκάςτοτε κατάλλθλο κράμα, μορφζσ και διαςτάςεισ, όπωσ κα προςδιορίηονται ςτθν 

εγκεκριμζνθ μελζτθ. 

Βιομθχανοποιθμζνα προϊόντα, όπωσ ειδικζσ διατομζσ, κ.λ.π., κα ζχουν χαρακτθριςτικά ςφμφωνα με τθν 

εγκεκριμζνθ μελζτθ και κα υποβάλλονται, όπωσ ορίηεται ςτα ςυμβατικά τεφχθ για ζγκριςθ εκ των 

προτζρων από τον εργοδότθ. 

Εργαςία 

Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα ςχζδια από ειδικευμζνουσ τεχνίτεσ με τθ 

μεγαλφτερθ επιμζλεια. 

Οι κολλιςεισ κα γίνουν από διπλωματοφχουσ ςυγκολλθτζσ ςφμφωνα με τα Γερμανικά ι τα Βρετανικά 

πρότυπα και κα υποβλθκοφν 

δείγματα και λοιπζσ αποδείξεισ ποιότθτασ και αντοχϊν από αναγνωριςμζνο εργαςτιριο. 

Οι καταςκευαςτζσ κα εγκρίνονται από τον εργοδότθ. Οπότε είναι δυνατόν ομοειδείσ εργαςίεσ να 

εκτελοφνται από τουσ ίδιουσ καταςκευαςτζσ. Πλεσ οι ςυνδζςεισ διατομϊν υπό γωνία, κα γίνονται κατά 

τθ διχοτόμο είτε με θλεκτροςυγκόλλθςθ είτε με ειδικά τεμάχια. Ορατά ματίςματα διατομϊν 

(τςοντάριςμα) δεν κα γίνονται δεκτά αν τα μικθ των διατικζμενων ςτο εμπόριο διατομϊν επαρκοφν για 

το μικοσ τθσ υπόψθ καταςκευισ, ζςτω και αν ζχουν εκτελεςκεί με ακρίβεια. 

Πλα τα απαιτοφμενα για τισ καταςκευζσ ςτοιχεία και μετριςεισ κα λαμβάνονται επί τόπου, ζτςι ϊςτε 

να επιτυγχάνονται, ακρίβεια ςτισ ενϊςεισ και χωρίσ ανωμαλίεσ, ςυναρμογζσ χωρίσ διακφμανςθ τθσ 

αντοχισ των ενωμζνων ςτοιχείων, πλιρθσ αντοχι και ςτακερότθτα καταςκευαηόμενων τμθμάτων 
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ςτα προβλεπόμενα φορτία, καλαίςκθτεσ και ανκεκτικζσ ςυγκολλιςεισ, αποφυγι παραμορφϊςεων 

των μεταλλικϊν καταςκευϊν και δθμιουργία μόνιμων τάςεων μεταξφ των διαφόρων τμθμάτων τουσ 

ι μεταξφ αυτϊν και άλλων καταςκευϊν του κτιρίου. 

Μεταλλικά ςτοιχεία που δεν είναι γαλβανιςμζνα και πρόκειται να ενςωματωκοφν ςε 

ςκυρόδεμα, τοιχοδομζσ, υποςτρϊματα δαπζδων, κ.λπ. κα χρωματίηονται μετά από πλιρθ κακαριςμό 

(γυαλοχορτάριςμα, αμμοβολι, κ.λπ.) με κατάλλθλο χρϊμα αςφαλτικισ βάςθσ. 

Θα καταςκευαςτοφν δείγματα των εργαςιϊν, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του 

επιβλζποντα και τα εγκεκριμζνα ςχζδια. Δοκιμζσ αντοχϊν και λοιποί ζλεγχοι κα 

διενεργοφνται ςφμφωνα με τισ εντολζσ, παρουςία του επιβλζποντα. 

Ρροφυλάξεισ 

Τα επιλεγόμενα υλικά κα είναι ςυμβατά μεταξφ τουσ, ϊςτε να αποφεφγεται γαλβανικό φαινόμενο ι 

διαβρϊςεισ ςε ςυναρμογζσ υλικϊν από ροι νεροφ, άλλεσ επιβλαβείσ αλλθλοεπιδράςεισ, άλλωσ κα 

τοποκετοφνται κατάλλθλα παρεμβφςματα. 

Θα λαμβάνονται όλα τα απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ των τελειωμζνων καταςκευϊν (π.χ. δίπλωμα με 

χαρτί, κ.λπ.) από άλλεσ επόμενεσ εργαςίεσ. 

Μεταλλικζσ καταςκευζσ που ζχουν ετοιμαςκεί ςτο εργοςτάςιο κα προςκομίηονται χρωματιςμζνεσ με 

τα κατάλλθλα αντιςκωριακά αςτάρια, προςτατευμζνεσ όπωσ ςτθν παράγραφο 5.2 και κα 

τελειϊνονται αφοφ ενςωματωκοφν ςτο ζργο. 

ΣΤΡ 07. ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΑ ΡΑΑΘΥΩΝ 

Γενικά 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ προδιαγραφισ είναι ο κακοριςμόσ των απαιτιςεων για τθν καταςκευι 

τυποποιθμζνων ςτεγάςτρων προςταςίασ παρακφρων. 

Υλικά 

- Ρροβαμμζνα ςφνκετα φφλλα αλουμινίου, τφπου etalbond πάχουσ αλουμινίου 0,5/0,5mm ζκαςτο, 

κράματοσ ΑΑ 3105/4116 Θ44, ανκεκτικοφ ςε οξείδωςθ, επικολλθμζνα με ςυνεχι κερμομθχανικό τρόπο 

και ςυνδετικό υλικό ςτισ δφο πλευρζσ φφλλου πολυαικυλενίου, ςυνολικοφ πάχουσ πάνελ 4mm και 

χρϊματοσ RAL 7016 (PVDF 2) 

— Τυποποιθμζνουσ βραχίονεσ από κακαρό αλουμίνιο βαμμζνο θλεκτροςτατικά ςε χρϊμα RAL 

7016, ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ Εργαςία 

Θ ανάρτθςθ, τοποκζτθςθ και ςτερζωςθ των ςτεγάςτρων κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ, τα ςχζδια τθσ μελζτθσ και τισ οδθγίεσ του προμθκευτι και τθσ επίβλεψθσ. 

ΣΤΡ 08. ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ 

Γενικά 

Στο κεφάλαιο αυτό προδιαγράφεται τα υλικά και οι εργαςίεσ για τθ κερμομόνωςθ, τθν υγρομόνωςθ, τθ 

ςτζγαςθ των κτιρίων και των άλλων καταςκευϊν. Εργαςίεσ ςυγγενείσ με αυτζσ, εκτελοφμενεσ βοθκθτικά 

με άλλεσ περιγράφονται ςτα αντίςτοιχα κεφάλαια και εκτελοφνται ςφμφωνα με αυτά. 

Ρροτυπα - κανονιςμοι 

Θα εφαρμοςτοφν τα εκνικά πρότυπα και οι κανονιςμοί οποιαςδιποτε χϊρασ τθσ Ε.Ε., εκτόσ αν ςτισ 

επόμενεσ παραγράφουσ ορίηονται διαφορετικά. 

Υλικα 

• Ελαφρά γαρμπιλοδζματα μόρφωςθσ κλίςεων απορροισ: 
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• Γεωφφαςμα μθ υφαντϊν πολυςτερικϊν ινϊν των 205 gr/m2 μεγάλθσ υδατοπερατότθτασ. 

• Αςφαλτικι ελαςτομερισ (SBS) μεμβράνθ, πιςτοποιθμζνθ για χριςθ ςε μονι ςτρϊςθ από αρμόδιο 

φορζα, με πάχοσ 4mm, (>4,5 με ψθφίδεσ) με άνω επικάλυψθ ψθφίδεσ, οπλιςμό μθ υφαντό 

πολυεςτζρα 180gr/m2 και κάτω επικάλυψθ φιλμ πολυαικυλενίου 

• Γεωμεμβράνθ για υδραυλικά ζργα με υψθλι ςτακερότθτασ ςε ακτίνεσ UV. Θ μεμβράνθ κα είναι 

γκρι-μπλε από ελαςτικό πολυβινφλιο χλϊριο (PVC-P). Θα είναι ςχεδιαςμζνθ ειδικά για πιςίνεσ, 

φράγματα, κανάλια κ.λπ. 

• Αδρανι για ελεφκερεσ ςτρϊςεισ επικάλυψθσ πλυμζνα και κακαρά με μζγεκοσ κόκκων από 2-4 cm 

απαλλαγμζνα παιπάλθσ, μικροοργανιςμϊν. 

• Μεμβράνθ HDPE με αμφίπλευρεσ κωνικζσ ι ςφαιρικζσ προεξοχζσ (αυγουλιζρα) 

• Διαπνζουςα μεμβράνθ από υψθλισ πυκνότθτασ πολυπροπυλζνιο 

• Στεγανωτικι κονία (ςτεγανωτικό τςιμεντοειδζσ) δφο ςυςτατικϊν (Α+Β) από μίγμα ςυνκετικϊν ρθτινϊν 

και μίγμα προςεκτικά επιλεγμζνων αδρανϊν ςε 2 ςτρϊςεισ 

Θα προςκομιςκοφν δείγματα 200Χ300 mm ι ζνα τεμάχιο από όλα τα υλικά και κάκε διακζςιμθ 

πλθροφορία για αυτά από τον καταςκευαςτι τουσ, κακϊσ και πιςτοποιθτικά ελζγχου ιδιοτιτων και 

ποιότθτασ, προκειμζνου να πιςτοποιθκεί θ καταλλθλότθτά τουσ και να εγκρικεί θ χριςθ τουσ. 

Ραραλαβι, ζλεγχοσ και αποδοχι των υλικϊν 

Τα προςκομιηόμενα υλικά κα είναι ςυςκευαςμζνα και με ςιμανςθ όπωσ προβλζπουν τα ςχετικά πρότυπα. 

Θα ςυνοδεφονται από επίςθμα πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ και κα ελζγχονται κατά τθν είςοδό τουσ, 

ϊςτε να επιβεβαιϊνεται με κάκε πρόςφορο τρόπο ότι είναι τα προβλεπόμενα, ότι είναι καινοφργια και ότι 

βρίςκονται ςε άριςτθ κατάςταςθ (π.χ. μονωτικζσ πλάκεσ με ακζραιεσ ακμζσ, ςφραγιςμζνεσ 

απαραμόρφωτεσ φφςιγγεσ ι υλικά προεπάλειψθσ και ςυγκόλλθςθσ είναι ςυςκευαςμζνα ςε 

απαραμόρφωτα δοχεία με πρόςφατθ θμερομθνία παραγωγισ και χρόνο λιξθσ που καλφπτει το 

πρόγραμμα καταςκευισ, ότι τα ρολά των υλικϊν των διαφόρων ςτρϊςεων δεν ζχουν ςυμπιεςκεί και δεν 

ζχουν χάςει το πλιρεσ κυλινδρικό αυτϊν ) οπότε κα γίνονται αποδεκτά και κα επιτρζπεται θ ενςωμάτωςι 

τουσ ςτο ζργο. Ο εργοδότθσ ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει δοκιμιολθψία ι διενζργεια δοκιμαςιϊν από 

πιςτοποιθμζνο εργαςτιριο αν υπάρχουν αμφιβολίεσ ωσ προσ τθν ςυμμόρφωςθ προσ τα πρότυπα. 

Αποκικευςθ και μεταφορά των υλικϊν ςτο εργοτάξιο 

Τα υλικά κα αποκθκεφονται ςε κατάλλθλο ςκιερό ςτεγνό και αεριηόμενο χϊρο ζτςι ϊςτε να διευκολφνεται 

θ κυκλοφορία αζρα ανάμεςά τουσ και να προςτατεφονται από μθχανικζσ κακϊςεισ, τθν βροχι και τθν 

προςβολι τουσ από τθν θλιακι κερμοκραςία, κονιάματα, λάςπεσ, ςτάχτεσ, ςκουριζσ και λοιπζσ βλάβεσ 

που μποροφν να προκλθκοφν από τισ δραςτθριότθτεσ ςτο εργοτάξιο. 

Σφραγιςμζνεσ φφςιγγεσ και δοχεία κα αποκθκεφονται κατά ομοειδείσ ομάδεσ χωριςτά και ζτςι, ϊςτε να 

καταναλϊνονται με τθν ςειρά προςκόμιςισ τουσ οπωςδιποτε πριν από τθ λιξθ του χρόνου χριςθσ. 

Οι μεταφορζσ τουσ ςτο εργοτάξιο κα γίνονται με τισ ίδιεσ προφυλάξεισ που ιςχφουν και για τθν 

αποκικευςι τουσ. Φωτιά: Σφμφωνα με τον Κανονιςμό Ρυροπροςταςίασ κτιρίων, κερμομονωτικά υλικά 

που δεν είναι άκαυςτα πρζπει να εγκιβωτίηονται τελείωσ από άκαυςτα υλικά, όπωσ π.χ. κονιοδζματα κάκε 

φφςθσ, κονιάματα, επιχρίςματα και χτιςτοφσ τοίχουσ. 

Εργαςία 

Οι επιφάνειεσ πάνω ςτισ οποίεσ κα ςτρωκοφν μονωτικά υλικά πρζπει να είναι ξερζσ, γερζσ, επίπεδεσ, 

ομαλζσ, κακαρζσ και να μθν περιζχουν βλαπτικά ςτοιχεία για τα μονωτικά υλικά, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 

ςωςτι τοποκζτθςι τουσ. Εφόςον διαπιςτωκοφν ελαττϊματα, αυτά πρζπει να αποκακίςτανται από τα 



29 

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 (πζτςα) από ξεχειλίςματα τςιμζντου. Εργαςίεσ μονϊςεων κα εκτελοφνται 

εφόςον ςτα οικοδομικά ςτοιχεία που μονϊνονται ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία πιξθσ των ςυςτατικϊν 

τουσ, κονιοδεμάτων και κονιαμάτων (τουλάχιςτον 4 βδομάδεσ μετά το πζρασ τουσ) και ζχει αποβλθκεί 

τυχόν υγραςία από γειτονικζσ καταςκευζσ. 

Τα μονωτικά υλικά κα διατθροφνται ξερά και μετά τθν τοποκζτθςι τουσ κα προςτατεφονται από τθν 

θλιακι ακτινοβολία, τα νερά και τα ςτραγγίςματα επόμενων εργαςιϊν και τθν υγραςία του περιβάλλοντοσ 

με κατάλλθλα πρόχειρα καλφμματα μζχρι τθν οριςτικι κάλυψι τουσ. Οι εργαςίεσ μονϊςεων και 

επικαλφψεϊν τουσ κα εκτελοφνται εν παραλλθλία, με διαφορά μίασ το πολφ εργάςιμθσ θμζρασ. 

Ρροςωπικό, υλικά και ελαφρά μεταφορικά μζςα δεν επιτρζπεται να διακινοφνται και να παραμζνουν 

πάνω ςε ακάλυπτεσ μονωτικζσ ςτρϊςεισ, εκτόσ αν τοποκετθκοφν προςωρινά ςκλθρά δάπεδα (ξφλινα 

μαδζρια, φφλλα κόντρα πλακζ, μοριοςανίδεσ κλπ.). Τα χρθςιμοποιοφμενα υλικά κα πρζπει να μθν 

αναπτφςςουν δυςμενείσ αλλθλεπιδράςεισ. 

Υγρομόνωςθ υπόγειων μερϊν κτιρίου: 

Για τα εξωτερικά τοιχία υπογείου που ζρχονται ςε επαφι με το ζδαφοσ προβλζπονται για τθν προςταςία 

από υγραςία οι εξισ εργαςίεσ: 

1. Ρολφ επιμελθμζνο μερεμζτιςμα των εξωτερικϊν επιφανειϊν των περιμετρικϊν τοιχωμάτων και 

κολωνϊν υπογείων ϊςτε να είναι απαλλαγμζνθ από κάκε ανωμαλία που κα είναι αιτία τραυματιςμοφ των 

μεμβρανϊν (πλιρωςθ τυχόν μικροοπϊν, μικρορωγμϊν, κάλυψθ τυχόν εκτεκειμζνου ςιδθροπλιςμοφ κ.λ.π.) 

2. Επάλειψθ των παραπάνω επιφανειϊν με τςιμεντικό ςτεγανωτικό, τθσ εγκρίςεωσ τθσ Υπθρεςίασ, 

ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του υλικοφ. 

3. Τοποκζτθςθ ςυςτιματοσ ςτεγάνωςθσ από διπλι μεμβράνθ HDPE (πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ) 

με αμφίπλευρεσ κωνικζσ ι ςφαιρικζσ προεξοχζσ και επικολλθμζνο γεωφφαςμα φίλτρο από 

πολυπροπυλζνιο. 

Στερζωςθ τθσ μεμβράνθσ ςτθν εξωτερικι επιφάνεια των τοιχίων πριν τθν επίχωςι τουσ και πιο ψθλά από 

τθν υγρομόνωςθ για να μθν τθν τρυπιςει. 

Υγρομόνωςθ ςτζγθσ: 

Υγρομόνωςθ με εφαρμογι μιασ ςτρϊςθσ αςφαλτικισ ελαςτομεροφσ (SBS) μεμβράνθσ, πιςτοποιθμζνθσ για 

χριςθ ςε μονι ςτρϊςθ από αρμόδιο φορζα, με πάχοσ 9mm. Θ άνω επικάλυψθ τθσ μεμβράνθσ είναι 

ψθφίδα (ι θ προςταςία τθσ επιδερμίδασ του κερμονωτικοφ πραγματοποιείται με πίλθμα από μθ υφαντζσ 

ίνεσ πολυεςτζρα ελαχίςτου βάρουσ 170 gr/m2), ο οπλιςμόσ μθ υφαντόσ πολυεςτζρασ 180gr/m2 και θ κάτω 

επικάλυψθ φιλμ πολυαικυλενίου. Κάμψθ εν ψυχρϊ τθσ μεμβράνθσ ςτουσ -20 οC και εφελκυςτικι αντοχι 

900Ν/5εκ. 

Θ επίςτρωςθ με ελαςτομερι μεμβράνθ κα γίνει μετά από επιμελι κακαριςμό τθσ επιφάνειασ και 

επάλειψθ με ελαςτομερζσ οικολογικό αςφαλτικό βερνίκι εμποτιςμοφ χωρίσ διαλφτεσ, για τθ μζγιςτθ 

πρόςφυςθ τθσ υγρομόνωςθσ ςτο υπόςτρωμα. Οι ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ ποςότθτεσ για προεπάλειψθ 

είναι ςυνάρτθςθ του πορϊδουσ του υποςτρϊματοσ 

Στρϊςεισ προςταςίασ 
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• Κονίαμα προςταςίασ και διαμόρφωςθσ τελικισ επιφάνειασ: τςιμεντοκονία πάχουσ περίπου 80mm, 

ςφμφωνα με τθν αντίςτοιχθ προδιαγραφι. 

• Τελικι επιφάνεια: ςτζγθ ςφμφωνα με τθν αντίςτοιχθ προδιαγραφι. Στο πζτςωμα τθσ ςτζγθσ γίνεται 

εφαρμογι διαπνζουςασ μεμβράνθσ από υψθλισ πυκνότθτασ πολυπροπυλζνιο, με άνω και κάτω 

επικάλυψθ από φιλμ πολυπροπυλενίου και βάροσ 145gr/m2. Θ μεμβράνθ πρζπει να ζχει υψθλι αντοχι 

ςτο ςχίςιμο, να είναι αδιάβροχθ, υδρατμοπερατι (Sd = 0,045m) και διαπνζουςα (μθδενικι αντίςταςθ ςτθν 

ειςροι αζρα), ϊςτε να αποφεφγεται θ ςυμπφκνωςθ υδρατμϊν κάτω από τθ ςκεπι. 

Ρροφυλάξεισ 

Θερμομόνωςθ και υγρομόνωςθ κα τοποκετοφνται παράλλθλα με τισ λοιπζσ ςτρϊςεισ των καταςκευϊν, 

ζτςι ϊςτε να είναι διαρκϊσ προςτατευμζνεσ από μθχανικζσ κακϊςεισ, προςβολι από τθν θλιακι 

ακτινοβολία, νερά, υγραςία και λοιπζσ ανεπικφμθτεσ επιδράςεισ. Κυκλοφορία ανκρϊπων, μονοτρόχων, 

κ.λπ. αμαξιδίων, εναπόκεςθ υλικϊν, ανζγερςθ ικριωμάτων, κ.λπ., πάνω ςε ςτεγανοποιθτικζσ μεμβράνεσ 

απαγορεφονται, εκτόσ αν θ υγρομόνωςθ προςτατευκεί με ξφλινο δάπεδο επαρκοφσ επιφάνειασ και 

πάχουσ ςτα υπόψθ ςθμεία, παρουςία του επιβλζποντα. 

Θα λθφκοφν όλα τα μζτρα αςφαλείασ και προςκζτου αεριςμοφ και φωτιςμοφ κατά τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν εςωτερικισ μόνωςθσ ςε κλειςτοφσ χϊρουσ. 

Εργαςίεσ επιφανειακϊν μονϊςεων κα εκτελοφνται μόνο κάτω από ιπιεσ καιρικζσ ςυνκικεσ που δεν 

επθρεάηουν τθν ποιότθτα και απόδοςθ των υλικϊν. 

Ανοχζσ 

Καμιά ανοχι ωσ προσ τθ φορά των κλίςεων (αρνθτικζσ κλίςεισ δεν κα γίνονται). 

Απόκλιςθ κατά τον ζλεγχο επιπεδότθτασ των ςτρϊςεων ςε ευκφγραμμο κανόνα 3.00 m κατά οποιαδιποτε 

διεφκυνςθ όχι μεγαλφτερθ από 5 mm. Ειδικά για τθν περιοχι των λεκανϊν και των ςτομίων υδρορροϊν, θ 

απόκλιςθ δεν επιτρζπεται να είναι μεγαλφτερθ από 3 mm. 

Κριτιρια αποδοχισ περαιωμζνθσ εργαςίασ 

Κακθμερινά κα διενεργείται ποιοτικόσ ζλεγχοσ ςτισ εργαςίεσ και ςτα υλικά που ανταποκρίνονται ςτα 

ςχζδια, ςτισ περιγραφζσ του ζργου και ςτισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ. 

Καμία εργαςία δεν κα καλφπτεται πριν ελεγχκεί και εγκρικεί από τον εργοδότθ. 

Εργαςίεσ που παρεκκλίνουν από τα ςχζδια, τισ περιγραφζσ του ζργου και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ, 

δεν κα γίνονται αποδεκτζσ πριν αποκαταςτακοφν από τον ανάδοχο χωρίσ επιβάρυνςθ του εργοδότθ. Από 

τον ζλεγχο δεν εξαιροφνται τα προςτατευτικά μζτρα. 

Ο εργοδότθσ ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει τθν λιψθ πρόςκετων προςτατευτικϊν μζτρων όποτε 

διαπιςτϊνεται ότι αυτά είναι ελλιπι και πρόχειρα και δεν παρζχουν τθν απαιτοφμενθ προςταςία. 

Μζτρα υγιεινισ και αςφάλειασ 

Τα ςυνεργεία κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν είναι υποχρεωμζνα: 

α) να ςυμμορφϊνονται ςτθν οδθγία 92/57/ΕΕ «Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ Υγιεινισ και αςφάλειασ προςωρινϊν 

και κινθτϊν Εργοταξίων» και ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία ςτα κζματα υγιεινισ και αςφάλειασ (ΡΔ 17/96 και 

ΡΔ 159/99 κλπ). β) να διακζτουν και να χρθςιμοποιοφν μζςα ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΡ): 

- Ρροςτατευτικι ενδυμαςία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test method: 

Puncture resistance - Ρροςτατευτικι ενδυμαςία. Μθχανικζσ ιδιότθτεσ. Δοκιμι αντοχισ ςε διάτρθςθ. 

- Ρροςταςία χεριϊν και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective 

gloves against mechanical risks -- Γάντια προςταςίασ ζναντι 

μθχανικϊν κινδφνων. 

- Ρροςταςία κεφαλιοφ: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) Κράνθ προςταςίασ. 
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- Ρροςταςία ποδιϊν: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. 

Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδιματα αςφαλείασ 

για επαγγελματικι χριςθ (αντικαταςτάκθκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 

γ) να διακζτουν και να χρθςιμοποιοφν μζςα προςταςίασ από τοξικοφσ ατμοφσ, εφόςον τοφτο απαιτείται 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του παραγωγοφ μεμβράνθσ και των υλικϊν ςυγκόλλθςθσ, 

κακϊσ και ειδικά κακαριςτικά κατάλλθλα για τθν απομάκρυνςθ των ςυγκολλθτικϊν υλικϊν και των 

ςφραγιςτικϊν από μζρθ του ςϊματοσ.  

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 των 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 να επιτρζπει 

άμεςα τισ επόμενεσ εργαςίεσ. 

Τρόποσ επιμζτρθςθσ εργαςίασ 

Θ επιμζτρθςθ των εργαςιϊν που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα προδιαγραφι γίνεται ςφμφωνα με τα 

κακοριςμζνα ςτα ςυμβατικά τεφχθ του ζργου. 

ΛΟΙΡΑ ΡΟΤΥΡΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 612 E2   ΕΛΟΤ EN 14509   ΕΛΟΤ EN 1463-1 

Ρρότυπο Σ 307-75«ΔιαγραμμίςεισΟδοςτρωμάτων»  

Ρρότυπο Σ 308-75 «Σιμανςθ Οδϊν» 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

 

Γενικζσ Αρχζσ 

1. Οι εγκαταςτάςεισ κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τουσ όρουσ του παρόντοσ τεφχουσ των Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραφϊν, τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ κακϊσ και όλων των ςυμβατικϊν ςτοιχείων τθσ εργολαβίασ. 

2. Ππου ςθμειϊνονται αρικμοί DIN, ΕΛΟΤ ι άλλων οργανιςμϊν, αυτοί αναφζρονται ςε αρικμοφσ 

ςχετικϊν προδιαγραφϊν, προτφπων κ.λ.π. και πρζπει να ακολουκοφνται με ςυνζπεια. 

3. Ριςτοποίθςθ ζργου - Διαδικαςίεσ Δοκιμϊν: 

Θ πιςτοποίθςθ του ζργου και θ εκτζλεςθ τθσ διαδικαςίασ των απαιτοφμενων δοκιμϊν επί τόπου του 

ζργου κα γίνει από ανεξάρτθτο φορζα, ειδικευμζνο και πιςτοποιθμζνο γι' αυτοφ του είδουσ τισ 

εργαςίεσ. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυνοδεφει κάκε προςκομιηόμενο ςτο ζργο υλικό ι μθχάνθμα τα αντίςτοιχα 

πιςτοποιθτικά ελζγχου αποδόςεωσ από τον καταςκευαςτι. Εάν τυχόν δεν προςκομίηονται, μετά από 

αίτθςθ τθσ επίβλεψθσ, κα μπορεί θ επίβλεψθ να μθν πιςτοποιεί για πλθρωμι τα αντίςτοιχα είδθ, μζχρι 

τθν άφιξθ των ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν. 

Τα πιςτοποιθτικά δοκιμϊν για όλα τα μθχανιματα και ςυςκευζσ (μονάδεσ ςυςτιματοσ VRV, αντλίεσ, 

boiler κ.λ.π.), πρζπει να προζρχονται από τον καταςκευαςτι και κα ςυνοδεφουν τα μθχανιματα. 

4. Θ επίβλεψθ ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει από τον ανάδοχο να απομακρφνει από το εργοτάξιο κάκε 

είδοσ που δεν ανταποκρίνεται προσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί, θ 

επίβλεψθ μπορεί να πραγματοποιιςει τισ απομακρφνςεισ με δικά τθσ μζςα και να χρεϊςει αντίςτοιχα 

τον εργολάβο. 

5. Υλικά, ςχζδια και γενικά όλεσ οι εγκαταςτάςεισ του ζργου που υπόκεινται ςτον ζλεγχο και τθν αποδοχι 

δθμόςιασ αρχισ, πρζπει να επικεωροφνται από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Ο εργολάβοσ πρζπει αφ' ενόσ να 

ταξινομιςει τισ απαιτιςεισ για τζτοιεσ επικεωριςεισ ζγκαιρα και αφ' ετζρου να εξαςφαλίςει όλεσ τισ 

επικεωριςεισ, δοκιμζσ, αποδοχζσ κακϊσ και τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά, επιβαρυνόμενοσ με το 

ςχετικό κόςτοσ. 

Ειδικζσ Υποχρεϊςεισ Αναδόχου 

Ο ανάδοχοσ κα εξαςφαλίςει όλο το εργατικό προςωπικό, κα προμθκεφςει και κα εγκαταςτιςει όλα τα υλικά 

τον εξοπλιςμό που απαιτοφνται για τθν ικανοποιθτικι καταςκευι και ολοκλιρωςθ του ζργου. Είναι επίςθσ 

υποχρεωμζνοσ να εξαςφαλίςει τθν επάνδρωςθ του Ζργου με το αναγκαίο εξειδικευμζνο τεχνικό και 

επιςτθμονικό προςωπικό (μθχανικοφσ ΑΕΙ-ΤΕΙ, γεωλόγουσ, εργοδθγοφσ, ςχεδιαςτζσ, κ.λ.π.) για τθν άρτια 

διεφκυνςθ και κακοδιγθςθ όλων των φάςεων καταςκευισ του. Θα πρζπει δε να προςκομίςει τα ςχετικά 

παραςτατικά για τθν απόδειξθ τθσ εμπειρίασ τουσ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυνεργαςκεί με τουσ Οργανιςμοφσ 

παροχετεφςεων π.χ. ΔΕΘ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ κ.λ.π., προςαρμοηόμενοσ ςτισ τυχόν απαιτιςεισ τουσ. Είναι επίςθσ 

υποχρεωμζνοσ να ςυνεργαςκεί με τυχόν άλλουσ εργολάβουσ που κα εκτελζςουν για λογαριαςμό του 

ιδιοκτιτθ άλλεσ εργολαβίεσ ςτο χϊρο του εργοταξίου, ϊςτε να μθν υπάρχουν προβλιματα ωσ προσ τον 

ςυντονιςμό των διαφόρων εργολαβιϊν. Το ςχετικό προςωπικό του αναδόχου εργολάβου κα πρζπει να είναι 

παρόν κατά τισ εργαςίεσ παροχζτευςθσ των παραπάνω οργανιςμϊν παροχετεφςεων. 
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Υλικά Γενικά 

(α) Στισ εργαςίεσ περιλαμβάνεται θ προμικεια των αναγκαίων Θ/Μ υλικϊν, ςυςκευϊν και μθχανθμάτων, 

κακϊσ και θ φόρτωςθ, μεταφορά, εκφόρτωςθ και αποκικευςθ αυτϊν ςτο εργοτάξιο. 

(β) Υλικά και δομικά ςτοιχεία τα οποία διακζτει ο Εργοδότθσ ςτον Ανάδοχο, πρζπει να ηθτοφνται ζγκαιρα από 

τον Ανάδοχο. 

(γ) Τα υλικά και τα δομικά ςτοιχεία που πρόκειται να ενςωματωκοφν ςτο ζργο, πρζπει να είναι κατάλλθλα 

για τθν προβλεπόμενθ χριςθ τουσ και να είναι ςυμβατά μεταξφ τουσ. 

Ροιότθτα υλικϊν και εξοπλιςμοφ-παραγγελίεσ 

Τα υλικά και τα δομικά ςτοιχεία τα οποία πρόκειται, με μζριμνα και ευκφνθ του Αναδόχου, να 

ενςωματωκοφν ςτο ζργο πρζπει να είναι καινοφρια., να φζρουν τθ ςιμανςθ «CE» και να ςυνοδεφονται από 

τθ διλωςθ πιςτότθτασ "CE". 

θτά επιςθμαίνεται ότι υλικά χρθςιμοποιθμζνα ι κατεςτραμμζνα απορρίπτονται από τον εργοδότθ. 

Ρροϊόντα ανακφκλωςθσ κεωροφνται καινοφρια, εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ μελζτθσ. 

Οι διαςτάςεισ και θ ποιότθτα υλικϊν για τα οποία υπάρχουν πρότυπεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, πρζπει να 

είναι ςφμφωνεσ με τισ προδιαγραφζσ αυτζσ. 

Ο εκπρόςωποσ του εργοδότθ διατθρεί το δικαίωμα να μθν εγκρίνει και να απορρίψει οποιοδιποτε υλικό, 

προτεινόμενο ι εγκατεςτθμζνο, το οποίο δεν πλθρεί αυτζσ τισ ποιοτικζσ προδιαγραφζσ. Ο εργολάβοσ πρζπει 

να απομακρφνει και να αντικαταςτιςει με δικά του ζξοδα κάκε υλικό το οποίο δεν είναι ςφμφωνο με τισ 

προδιαγραφζσ. 

Ππου απαιτοφνται δφο ι περιςςότερα υλικά τθσ ίδιασ κατθγορίασ του εξοπλιςμοφ, κα είναι προϊόντα ενόσ 

καταςκευαςτι και τα ςυνιςτϊμενα μζρθ τουσ κα είναι επίςθσ του ιδίου καταςκευαςτι, όπου αυτό είναι 

δυνατό. 

Πςα υλικά προζρχονται από το εξωτερικό κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ 

χϊρασ προελεφςεωσ, εφόςον δεν υπάρχουν αντίςτοιχοι ελλθνικοί ι ευρωπαϊκοί κανονιςμοί. 

Πλα τα υλικά κα είναι ςφμφωνα με όςα κακορίηονται ςτα υπόλοιπα ςυμβατικά τεφχθ και με τισ ειδικζσ 

εντολζσ τθσ επίβλεψθσ ςχετικά με τθν προζλευςθ, διαςτάςεισ, ποιότθτα κ.λ.π. απαλλαγμζνα από κάκε 

ελάττωμα που μπορεί να ελαττϊςει τθν αντοχι ι εμφάνιςι τουσ και κα πρζπει να ζχουν υποςτεί τουσ 

προβλεπόμενουσ από τουσ κανονιςμοφσ ελζγχουσ και δοκιμζσ. 

Κάκε κφρια μονάδα εξοπλιςμοφ πρζπει να ζχει τον αρικμό ςειράσ μαηί με το όνομα και τθ διεφκυνςθ του 

καταςκευαςτι, μόνιμα χαραγμζνα ςε εμφανζσ ςθμείο. 

Πλοσ ο εξοπλιςμόσ πρζπει να λειτουργεί μζςα ςτισ κανονικά αποδεκτζσ ανοχζσ ορίων ακριβείασ, όπωσ 

κακορίηεται από τον καταςκευαςτι ι από τουσ αντίςτοιχουσ κανονιςμοφσ. 

Διαδικαςία ζγκριςθσ υλικϊν 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, πριν τθν εγκατάςταςθ οποιουδιποτε υλικοφ ςτο ζργο, να υποβάλλει ςτθν 

επίβλεψθ λεπτομερι πίνακα με τα πλιρθ καταςκευαςτικά ςτοιχεία για κάκε είδοσ υλικοφ, ζτςι ϊςτε να 

μπορεί θ επίβλεψθ πριν από τθν παραγγελία, να το ςυγκρίνει με το προδιαγραφόμενο και να το εγκρίνει ι 

απορρίψει. 

Οι πλθροφορίεσ που κα περιλαμβάνονται ςτθν υποβολι κάκε υλικοφ κα είναι κατ' ελάχιςτον οι εξισ: 

■ Στοιχεία προτεινόμενου υλικοφ (είδοσ υλικοφ, χριςθ-περιοχι χριςθσ και εγκατάςταςθσ, 

καταςκευαςτισ, τφποσ, αντιπρόςωποσ, κ.λ.π.) 

■ Τεχνικι Ρροδιαγραφι Υλικοφ 
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■ Κανονιςμοί-Ρρότυπα 

■ Τεχνικά ςτοιχεία (ιδιότθτεσ, χαρακτθριςτικά, ιςχφσ, παροχζσ, αποδόςεισ λειτουργίασ, ρφκμιςθσ, βάρθ 

κ.λ.π.) 

■ Αποκλίςεισ από Ελάχιςτεσ Συμβατικζσ Απαιτιςεισ 

■ Συνθμμζνα τεχνικά φυλλάδια με απεικονίςεισ, ςχζδια, φωτογραφίεσ υλικοφ ι τμιματοσ του 

εξοπλιςμοφ 

■ Αναγκαίεσ δοκιμζσ του καταςκευαςτι 

■ Συνθμμζνα πιςτοποιθτικά εργοςταςίου (δοκιμζσ, κ.λ.π.) 

■ Δείγματα 

Ειδικότερα, προ τθσ παραγγελίασ των μονάδων Κλιματιςμοφ - Αεριςμοφ - Εξαεριςμοφ, αντλιϊν και λοιπϊν 

ςυςκευϊν και μθχανθμάτων των οποίων τα τεχνικά χαρακτθριςτικά (παροχζσ, πιζςεισ, ιςχφσ κ.λ.π.) ενδζχεται 

να αλλάξουν λόγω τροποποιιςεων μεταξφ των υπολοίπων δεδομζνων τθσ μελζτθσ και των δεδομζνων τθσ 

καταςκευισ, υποχρεοφται να επανυποβάλλει υπολογιςμοφσ των μεγεκϊν και επιλογισ τουσ, με βάςθ τα 

δεδομζνα που ιςχφουν κατά τθν καταςκευι και τα λοιπά χαρακτθριςτικά του προτικζμενου να παραγγείλει 

εξοπλιςμοφ. 

Οποιαδιποτε ζγκριςθ υλικϊν, εξαρτθμάτων και ςυςκευϊν δεν απαλλάςςει (με κανζνα τρόπο) τον Ανάδοχο 

από τισ ευκφνεσ του, εάν βρεκεί κατά τθν καταςκευι κάποιο είδοσ που δεν ανταποκρίνεται ςτον προοριςμό 

του. 

Δείγματα 

Υλικά και δομικά ςτοιχεία τα οποία χρθςιμοποιοφνται από τον Ανάδοχο ωσ δείγματα και δεν 

ενςωματϊνονται ςτο ζργο, επιτρζπεται να είναι μεταχειριςμζνα ι αμεταχείριςτα κατ' επιλογι του 

Αναδόχου. 

Γενικοί όροι εκτζλεςθσ εργαςιϊν 

1. Σχετικά με τα πικανά εμπόδια ςτο χϊρο του ζργου, π.χ. αρχαιολογικά ευριματα, δίκτυα ΟΚΩ κτλ., ο 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τισ διατάξεισ και εντολζσ των αρμοδίων φορζων. 

2. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να κρατά ελεφκερουσ τουσ δρόμουσ και τισ λοιπζσ κυκλοφοριακζσ προςβάςεισ που 

είναι αναγκαίεσ για τθ διατιρθςθ τθσ ροισ τθσ κυκλοφορίασ. Θ πρόςβαςθ ςε εγκαταςτάςεισ των ΟΚΩ, 

ςε εγκαταςτάςεισ απόρριψθσ απορριμμάτων, ςε εγκαταςτάςεισ τθσ πυροςβεςτικισ, των ςιδθροδρόμων, 

ςε τριγωνομετρικά ςθμεία κτλ. πρζπει να παραμζνει κατά το δυνατόν ανεμπόδιςτθ κακ' όλθ τθ διάρκεια 

καταςκευισ του ζργου και κα καταβάλλεται κάκε προςπάκεια από τον Ανάδοχο για τθν ελαχιςτοποίθςθ 

των ςχετικϊν οχλιςεων. 

3. Σε περίπτωςθ που, κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν, ανευρεκοφν επικίνδυνα υλικά, π.χ. ςτο ζδαφοσ, 

ςτουσ υδάτινουσ πόρουσ ι ςε δομικά ςτοιχεία και καταςκευζσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊςει 

τον Εργοδότθ χωρίσ κακυςτζρθςθ. Σε περίπτωςθ άμεςου κινδφνου ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λάβει 

άμεςα όλα τα αναγκαία μζτρα αςφαλείασ. Τυχόν αναγκαία πρόςκετα μζτρα κα ςυμφωνθκοφν από 

κοινοφ μεταξφ Εργοδότθ και Αναδόχου. Οι δαπάνεσ για τα λθφκζντα άμεςα μζτρα και τα τυχόν 

πρόςκετα πλθρϊνονται πρόςκετα ςτον Ανάδοχο. 

4. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να εκτελεί τθν εργαςία του με κάκε προςοχι και καλαιςκθςία και να 

ςυμμορφϊνεται προσ τισ γενικζσ αρχιτεκτονικζσ και καταςκευαςτικζσ ςυνκικεσ, για να επιτφχει τθν 

απαιτοφμενθ ςυμμετρία γραμμϊν, ςωλθνϊςεων, αεραγωγϊν, καλωδίων, να αποφεφγει και να 

αντιπαρζρχεται κάκε εμπόδιο και να ςυμμορφϊνεται πάντα προσ τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ. 

5. Ο Ανάδοχοσ κατά τθ διάρκεια τυχόν εκςκαφϊν και πριν από τισ επιχϊςεισ οφείλει, εφ' όςον απαιτοφνται 

από τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, να καταςκευάςει τάφρουσ, δεξαμενζσ, χανδάκια, φρεάτια, κανάλια, 

υποςτρϊματα μπετόν για βάςεισ, καλωδιϊςεισ και λοιπά ζργα υποδομισ για 
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να αποφευχκεί θ εκ νζου εκςκαφι για τμιματα, που ζχουν ιδθ επιχωκεί. Ο Ανάδοχοσ οφείλει, πριν 

αρχίςει θ καταςκευι οδοςτρωμάτων και θ διαμόρφωςθ χϊρων πραςίνου, να επιχϊςει τα διάφορα 

χαντάκια. 

6. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να φροντίηει ζγκαιρα για τθ μεταφορά και τοποκζτθςθ μζςα ςτο κτίριο του 

εξοπλιςμοφ μεγάλων διαςτάςεων, το μζγεκοσ των οποίων δεν επιτρζπει τθ διζλευςι του από τα 

ςυνικθ ανοίγματα τθσ οικοδομισ (πόρτεσ, παράκυρα, κλιμακοςτάςια κ.λ.π.). Οφείλει επίςθσ να 

μεριμνιςει για τθν ζγκαιρθ μεταφορά του εξοπλιςμοφ αυτοφ πριν από τθν καταςκευι των ςχετικϊν 

τοιχοποιιϊν κ.λ.π.. Εάν δεν μεταφερκεί ζγκαιρα ο εξοπλιςμόσ αυτόσ, ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν 

υποχρζωςθ να εκτελζςει αδαπάνωσ για τον εργοδότθ όλεσ τισ ςχετικζσ εργαςίεσ που κα απαιτθκοφν για 

τθν αποξιλωςθ και επανακαταςκευι οικοδομικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων ι εγκαταςτάςεων τθσ 

οικοδομισ, για να μεταφζρει και τοποκετιςει τον εξοπλιςμό αυτόν. 

7. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντονίηει τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, εγκαταςτάςεων με τθν 

πορεία των οικοδομικϊν κ.λ.π. εργαςιϊν ςε όλα τα ςτάδια του ζργου, ϊςτε να προβαίνει ζγκαιρα ςτθν 

καταςκευι των τμθμάτων εκείνων του ζργου, που ςε διαφορετικι περίπτωςθ κα οδθγοφςαν ςε 

αποξθλϊςεισ κλπ. 

Μετριςεισ, γραμμζσ και ςτάκμεσ 

Κατά τθν πρόοδο των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ κα ελζγξει όλεσ τισ διαςτάςεισ ςτο χϊρο του κτιρίου και τισ 

κακοριςμζνεσ γραμμζσ και ςτάκμεσ που επθρεάηουν όλεσ τισ κατευκφνςεισ και τον εξοπλιςμό και κα 

διορκϊςει τισ γραμμζσ, κλίςεισ, ςτάκμεσ και κλίςεισ των ςωλινων, εξαρτθμάτων και του εξοπλιςμοφ. Ο 

Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ υπεφκυνοσ για τθν ορκότθτα των γραμμϊν και των ςτακμϊν των κακοριςμζνων 

κατ' αυτό τον τρόπο για τισ θλεκτρομθχανολογικζσ εργαςίεσ. 

Ζλεγχοσ, προςαρμογι και ανακεωριςεισ μελζτθσ 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει οποτεδιποτε διαπιςτϊςει από τθν εξζλιξθ του ζργου, τθν οριςτικοποίθςθ των μεγεκϊν 

ςχετικά με τα τεχνικά ςτοιχεία του εξοπλιςμοφ (διαςτάςεισ, βάρθ μθχανθμάτων, τρόποσ ςφνδεςθσ με τα 

δίκτυα, ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ προμθκευτϊν μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ) ι τυχόν ςυγκζντρωςθ τεχνικϊν 

ςτοιχείων από το εκτελοφμενο ζργο (π.χ. ςτάκμθ υπογείων υδάτων, διαφοροποίθςθ ςτοιχείων ςχετικά με 

ςφνδεςθ με οργανιςμοφσ κοινισ ωφζλειασ κ.λ.π.) ότι ζχει επζλκει μεταβολι ςτα δεδομζνα που ελιφκθςαν 

για τθν εκπόνθςθ των μελετϊν που εφαρμόηονται ςτο ζργο: 

■ Να ενθμερϊςει τον εργοδότθ για τθν ζκταςθ και το είδοσ τθσ επελκοφςθσ μεταβολισ ςτα δεδομζνα 

και τισ ςυνζπειζσ τουσ. 

■ Να μελετιςει τισ επιπτϊςεισ τθσ μεταβολισ ςτθ μελζτθ του ζργου και να επαναςυντάξει τθ μελζτθ ςε 

όςθ ζκταςθ τοφτο είναι αναγκαίο. 

■ Να υποβάλλει τθ νζα μελζτθ ςτον εργοδότθ για ζλεγχο και ζγκριςθ. 

■ Να εκτελζςει τισ όποιεσ αποφάςεισ ο εργοδότθσ του κοινοποιιςει ςχετικά με τθν νζα κατάςταςθ. 

Καταςκευαςτικά ςχζδια 

Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να ςυντάςςει καταςκευαςτικά ςχζδια για όςα τμιματα τθσ εγκατάςταςθσ 

επιβάλλεται τοπικι τροποποίθςθ τθσ μελζτθσ, που οφείλεται ςε οικοδομικζσ τροποποιιςεισ ι ςτθ 

μορφολογία και τισ διαςτάςεισ ςυςκευϊν, ι τα λοιπά τεχνικά χαρακτθριςτικά των επιλεχκζντων τελικά 

ςυςκευϊν, ι ςε άλλουσ απρόβλεπτουσ, αλλά δικαιολογθμζνουσ λόγουσ. 

Τα καταςκευαςτικά ςχζδια κα είναι κατάλλθλθσ κλίμακασ, κα αποδίδουν με ακρίβεια τθν προτεινόμενθ 

καταςκευι και τισ επί μζρουσ διαςτάςεισ του εξοπλιςμοφ που τυχόν κα εγκαταςτακεί και κα ςυνοδεφονται 

από όλα τα αναγκαία ςτοιχεία για τθν πλιρθ περιγραφι των εγκαταςτάςεων (περιγραφι, προδιαγραφζσ και 

πλιρθ χαρακτθριςτικά του εξοπλιςμοφ που κα δείχνουν τισ κφριεσ διαςτάςεισ, ικανότθτεσ, καμπφλεσ, πτϊςθ 

πίεςθσ και απαιτιςεισ, ςτοιχεία μθχανθμάτων κ.λ.π.). 
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Ακόμθ, όπου απαιτείται κα ςυνοδεφονται από prospectus του εξοπλιςμοφ που κα εγκαταςτακεί όπου κα 

εμφανίηονται τα γεωμετρικά ςτοιχεία, ο τρόποσ ςφνδεςθσ με τα δίκτυα τροφοδότθςθσ, βάρθ, τρόποσ 

ανάρτθςθσ και ςτιριξθσ, αποδόςεισ και λοιπά τεχνικά χαρακτθριςτικά. Κάκε ςχζδιο του καταςκευαςτι κα 

φζρει πινακίδα με ενδεικτικό αρικμό και ςθμείωςθ για ποιό τμιμα του ζργου αφορά και ποιά ςχζδια τθσ 

μελζτθσ τροποποιεί ι ςυμπλθρϊνει. 

Τα ςχζδια αυτά κα υποβάλλονται ζγκαιρα ςτθν επίβλεψθ για ζγκριςθ, χωρίσ αυτι θ ζγκριςθ να απαλλάςςει 

τον εργολάβο από τθν υποχρζωςθ να τθρεί τουσ γενικοφσ όρουσ τθσ μελζτθσ και από τθν ςυνολικι ευκφνθ 

τθσ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου και λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων. 

Τελικά ςχζδια - οδθγίεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων 

1. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντάξει τα τελικά λεπτομερι ςχζδια των εγκαταςτάςεων «Ππωσ 

καταςκευάςτθκαν» (as built) και να τα υποβάλλει ςτον Εργοδότθ. Τα ςχζδια αυτά κα περιλαμβάνουν 

κατόψεισ, τομζσ, διαγράμματα και γενικά όλα τα ςτοιχεία που επιτρζπουν ςε κάποιον που δεν ζχει 

αςχολθκεί ειδικά με το ζργο να ενθμερϊνεται εφκολα για το πωσ και τι ακριβϊσ ζχει καταςκευαςκεί. 

Ιδιαίτερα τονίηεται ότι επί των ςχεδίων αυτϊν κα φαίνονται το ςφνολο των δικτφων, οι ακριβείσ τουσ 

διαςτάςεισ και κζςεισ ςε ςχζςθ με τα οικοδομικά ςτοιχεία. Επίςθσ κα απεικονίηεται κάκε εξάρτθμα, 

διακλάδωςθ, όργανο διακοπισ κλπ, ςε τρόπο ϊςτε να είναι δυνατόσ ο άμεςοσ εντοπιςμόσ οιουδιποτε 

ςτοιχείου των εγκαταςτάςεων. Τα ςχζδια κα αντιςτοιχοφν ζνα προσ ζνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ 

εφαρμογισ ι όςα εκπόνθςε ο εργολάβοσ και μετά τον ζλεγχο εγκρίκθκαν από τθν Επίβλεψθ για 

καταςκευι. 

2. Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να παραδϊςει λεπτομερείσ οδθγίεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των 

εγκαταςτάςεων, γραμμζνεσ απαραίτθτα ςε κατανοθτι ελλθνικι γλϊςςα. Πςεσ οδθγίεσ προζρχονται από 

ξζνο καταςκευαςτι μποροφν να είναι και ςε Αγγλικι γλϊςςα. Οι οδθγίεσ κα είναι δακτυλογραφθμζνεσ 

και βιβλιοδετθμζνεσ ςε τεφχθ με αφξοντα αρικμό εντφπου. Θ φλθ των οδθγιϊν κα είναι κατανεμθμζνθ 

λογικά ςε κεφάλαια, αντίςτοιχα προσ τα διάφορα τμιματα των εγκαταςτάςεων και κα τισ καλφπτει 

πλιρωσ. Στο τζλοσ κάκε κεφαλαίου των οδθγιϊν κα δίδεται πλιρθσ πίνακασ των ςχετικϊν 

περιλαμβανομζνων μθχανθμάτων, με όλα τα χαρακτθριςτικά τουσ και τα ςτοιχεία καταςκευισ τουσ 

(καταςκευαςτισ, τφποσ, μοντζλο, μζγεκοσ, αρικμόσ ςειράσ καταςκευισ, αποδόςεισ, λεπτομερι ςτοιχεία 

θλεκτροκινθτιρων, ςυνιςτϊμενα ανταλλακτικά κ.α.). 

Οι οδθγίεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων κα περιλαμβάνουν: 

■ Πλα τα πιςτοποιθτικά των αρχϊν επικεϊρθςθσ, πιςτοποιθτικά δοκιμϊν και ςτοιχεία ςχετικά με τθν 

ποιότθτα (πιςτοποιθτικά υλικϊν, τυποποίθςθ και καταλλθλότθτα των επιλεχκζντων κ.λ.π.) 

■ Τεχνικι Ρεριγραφι κάκε μθχανικοφ ςυςτιματοσ. 

■ Κατάλογο όλου του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ με τεχνικά ςτοιχεία, τφπουσ, αρικμοφσ μοντζλων και 

αρικμοφσ ςειράσ. 

■ Κατάλογο καταςκευαςτϊν κάκε μθχανιματοσ με υπογραμμίςεισ και μαρκάριςμα για τθν αναγνϊριςθ 

του ςυγκεκριμζνου μοντζλου, τμιματοσ ι μονάδασ. 

■ Ρεριγραφι λειτουργίασ του ςυςτιματοσ που κα καταγράφει πλιρωσ τον τρόπο και τθν ακολουκία των 

διαδικαςιϊν λειτουργίασ, εκκίνθςθσ και ςτάςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων μανδαλϊςεων με άλλα 

ςυςτιματα. 

■ Διαγράμματα ελζγχου, διαγράμματα καλωδιϊςεων και ςχθματικά διαγράμματα ροισ αζρα και 

ςωλθνϊςεων. 
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■ Οδθγίεσ ςυντιρθςθσ για κάκε τεμάχιο του εξοπλιςμοφ, με περιγραφι των διαδικαςιϊν, περιοδικϊν 

επικεωριςεων (θμεριςιεσ, εβδομαδιαίεσ, μθνιαίεσ, ετιςιεσ), προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των υποδείξεων για χριςθ ςυγκεκριμζνων καυςίμων, λιπαντικϊν και 

κακαριςτικϊν. 

■ Κατάλογο ανταλλακτικϊν ςυμπεριλαμβανομζνων των επεξθγθματικϊν καταλόγων των 

καταςκευαςτϊν που κα δείχνουν τθν πλιρθ περιγραφι των επί μζρουσ υλικϊν, μαηί με τουσ 

αντίςτοιχουσ αρικμοφσ υλικϊν. 

■ Κατάλογο των προτεινόμενων ανταλλακτικϊν για δφο ζτθ λειτουργίασ. 

■ Πλεσ τισ πλθροφορίεσ για τουσ εγκατεςτθμζνουσ θλεκτρικοφσ πίνακεσ (ελεγχόμενα κυκλϊματα, 

διαγράμματα κ.λ.π.). 

Ριςτοποιθτικά ελζγχου δθμοςίων υπθρεςιϊν - άδειεσ λειτουργίασ εγκαταςτάςεων 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προχωρεί ζγκαιρα ςτισ επιβαλλόμενεσ ενζργειεσ προσ όλεσ τισ αρμόδιεσ 

κρατικζσ αρχζσ π.χ. ΔΕΘ, ΟΤΕ, Νομαρχία, Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία, ΕΡΑ κ.λ.π. για όςεσ εγκαταςτάςεισ 

προβλζπεται τοφτο από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, με ςκοπό τθ λιψθ: 

■ Ριςτοποιθτικοφ ελζγχου εκτελεςκειςϊν εγκαταςτάςεων (π.χ. θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ, πυροςβεςτικά 

δίκτυα κ.λ.π.). 

■ Αδειϊν λειτουργίασ εγκαταςτάςεων (π.χ. ανελκυςτιρεσ). 

■ Θλεκτροδότθςθ και Τθλεφωνοδότθςθ του ζργου. 

Επίςθσ οφείλει να ζρκει ςε ςυνεννόθςθ με τον Διμο για τον τρόπο Διαχείριςθσ των Απορριμμάτων και για 

τθν ποιότθτα των Ακακάρτων υδάτων που δζχεται ο Διμοσ ςτο δίκτυό του. Τισ απαιτιςεισ του Διμου 

οφείλει να τισ λάβει υπόψθ του ςτισ αντίςτοιχεσ εγκαταςτάςεισ. 

Εάν από τθ χριςθ του κτιρίου παράγονται ειδικά απόβλθτα (π.χ. ραδιενεργά) ι απορρίμματα τα οποία λόγω 

τθσ φφςθσ τουσ δεν είναι δεκτά ι δεν επιτρζπεται να παραλθφκοφν από το δθμόςιο δίκτυο αποκομιδισ, 

αλλά από ειδικοφσ φορείσ ο Ανάδοχοσ οφείλει ςε ςυνεννόθςθ με τθν Επίβλεψθ, να ζρκει ςε επαφι με τουσ 

ςχετικοφσ αρμόδιουσ φορείσ και να προωκιςει τισ απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ ϊςτε να εξαςφαλιςτεί ζγκαιρα 

θ ςχετικι αδειοδότθςθ. 

Για όλεσ αυτζσ τισ ενζργειεσ θ υπθρεςία επίβλεψθσ περιορίηεται ςτθν υπογραφι όςων εγγράφων απαιτοφν 

υπογραφι ιδιοκτιτθ. 

Εκπαίδευςθ προςωπικοφ του εργοδότθ 

1. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διακζτει το αναγκαίο προςωπικό για να εκπαιδεφςει το αρμόδιο 

προςωπικό που κα ορίςει ο εργοδότθσ, ςτο 

χειριςμό και τθν ςυντιρθςθ όλων των εγκαταςτάςεων. 

2. Ϊςπου να εκπαιδευκεί το προςωπικό του εργοδότθ, Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να λειτουργεί τισ 

εγκαταςτάςεισ με δικό του προςωπικό. 

Μετά τθν εκπαίδευςθ, τθ λειτουργία των εγκαταςτάςεων κα αναλάβει ο εργοδότθσ. 

3. Ανεξαρτιτωσ των ανωτζρω ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ κακ' όλθ τθ διάρκεια του χρόνου εγγφθςθσ 

(κατά τθν οποία ζχει τθν ευκφνθ καλισ 

λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων) να παρζχει τισ οποιεςδιποτε πλθροφορίεσ ι διευκρινιςεισ του 

ηθτθκοφν από τον εργοδότθ, ςε ςχζςθ με τθ λειτουργία αυτϊν των εγκαταςτάςεων. 
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Αρχείο του ζργου 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου να ςυγκεντρϊνει τα απαραίτθτα ςτοιχεία 

ϊςτε μετά τθν ολοκλιρωςθ να παραδϊςει ςτον εργοδότθ πλιρεσ αρχείο του Ζργου που κα περιλαμβάνει: 

1. Το ςφνολο των ςχεδίων τθσ μελζτθσ (όπωσ καταςκευάςκθκε) 

2. Άδειεσ λειτουργίασ όλων των εγκαταςτάςεων 

3. Ρρωτόκολλα μετριςεων, δοκιμϊν και ελζγχων (όπωσ περιγράφονται παρακάτω) 

4. Ρλθροφοριακά φυλλάδια του καταςκευαςτι για το ςφνολο του εξοπλιςμοφ που κα εγκαταςτιςει ςτο 

ζργο. 

5. Οδθγίεσ ςυντιρθςθσ, πίνακεσ ανταλλακτικϊν κλπ. για τον εξοπλιςμό, όπου απαιτείται. 

6. Ρλιρεσ αρχείο τθσ αλλθλογραφίασ, πρακτικά ςυςκζψεων κλπ. που ζλαβαν χϊρα κατά τθν 

7. εκτζλεςθ του ζργου. 

ΕΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΣΤΟ ΕΓΟΤΑΞΙΟ 

Γενικά 

Βάςεισ μθχανθμάτων 

Πλα τα μθχανιματα που εδράηονται ςε δάπεδο κα ζχουν γενικά αντικραδαςμικι βάςθ. Γενικά, οι βάςεισ των 

μθχανθμάτων κα είναι από κολυμπθτό μπετόν, πάχουσ 15-20εκ., με παρεμβολι φελλοφ πιζςεωσ πάχουσ 

5εκ. ι άλλου κατάλλθλου αντικραδαςμικοφ υλικοφ, εκτόσ αν ο προμθκευτισ του μθχανιματοσ ι θ μελζτθ 

θχοπροςταςίασ ςυνιςτά άλλθ καταςκευι. 

Σε όςα μθχανιματα δεν είναι δυνατι τζτοια ζδραςθ (π.χ. εμβαπτιηόμενεσ αντλίεσ) επιβάλλεται να 

τοποκετοφνται ςτισ κζςεισ ςτερεϊςεωσ κατάλλθλα ελαςτικά πζλματα και δακτφλιοι ι ό,τι άλλο προβλζπεται 

ςτθ μελζτθ θχοπροςταςίασ, ζτςι ϊςτε να μθν μεταφζρονται οι κραδαςμοί ςτον οικοδομικό ςκελετό. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει ςε κάκε περίπτωςθ να λάβει κάκε απαιτοφμενο μζτρο και να προβεί ςε όλεσ τισ 

αναγκαίεσ καταςκευζσ και διαμορφϊςεισ ϊςτε να πλθροφνται οι ειδικζσ απαιτιςεισ για τθν απομόνωςθ 

μετάδοςθσ κορφβου από τα μθχανιματα ςτον φζροντα οργανιςμό και ςτουσ χϊρουσ του κτιρίου. 

Σε περίπτωςθ ανάρτθςθσ μθχανθμάτων, εφ' όςον κα καταςκευάηεται βάςθ με ςκελετό από μορφοςίδθρο, θ 

ςτιριξθ των ςυςκευϊν επ' αυτισ κα γίνεται επίςθσ με παρεμβολι αντιδονθτικϊν παρεμβυςμάτων, ι ό,τι 

άλλο ορίηει θ μελζτθ θχοπροςταςίασ. 

Μζτρα αντιμετϊπιςθσ κορφβων και δονιςεων  

Γενικά 

Γενικι αρχι για τθν αντιμετϊπιςθ του κορφβου και των δονιςεων ςτο ζργο είναι ότι αφ' ενόσ κα 

εγκακίςτανται μθχανιματα που όταν λειτουργοφν, παράγουν κατά το δυνατόν τον ελάχιςτο κόρυβο και αφ' 

ετζρου ότι κα καταβάλλεται κάκε δυνατι, καταςκευαςτικά, προςπάκεια, να περιορίηεται ο κόρυβοσ ςτθν 

πθγι του, δθλαδι να αποφεφγεται θ διαςπορά του και επίςθσ να αποφεφγεται θ μετάδοςθ δονιςεων ςτο 

κτίριο. 

Οι προςπάκειεσ καταβάλλονται ςε δφο κατευκφνςεισ: 

1. Με κατάλλθλεσ καταςκευζσ και εξαρτιματα κα περιορίηεται θ διάδοςθ κορφβων ςτο κτίριο 

2. Με κατάλλθλεσ καταςκευζσ κα διακόπτεται θ οποιαδιποτε ςυνζχεια και κα περιορίηονται οι όποιεσ 

ταλαντϊςεισ προκαλοφν τα μθχανιματα από τθ λειτουργία τουσ. 
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Γενικά κα τθρθκοφν με ςχολαςτικότθτα όλα τα υλικά, λεπτομζρειεσ καταςκευισ κ.λ.π. ςτοιχεία τθσ μελζτθσ 

θχοπροςταςίασ. Ρζραν των όςων τυχόν αναφζρει θ μελζτθ θχοπροςταςίασ και για όςα κζματα δεν 

καλφπτονται από αυτιν κα λθφκοφν υπόψθ τα παρακάτω αναφερόμενα. 

'Ελεγχοσ δονιςεων 

1. Γενικά 

Πλα τα μθχανιματα που κα εγκαταςτακοφν ςτο ζργο επιλζγονται ϊςτε να μθν προκαλοφν υπερβολικζσ 

δονιςεισ. Γενικά τα μεγάλα μθχανιματα τοποκετοφνται όπωσ παραπάνω ςτθν παράγραφο περί «βάςεων 

μθχανθμάτων» αναφζρεται χωρίσ να επιτρζπουν τθν υπερβολικι δόνθςθ των μθχανϊν, ι άλλεσ 

κατάλλθλεσ διατάξεισ. Θα επιλεγοφν εξοπλιςμοί με ελάχιςτεσ δυνάμεισ μθ ηυγοςτακμιςμζνεσ. Πλα τα 

μζρθ των εξοπλιςμϊν κα είναι ηυγοςτακμιςμζνα με τισ επιτρεπόμενεσ ανοχζσ πριν εξαχκοφν από το 

εργοςτάςιο καταςκευισ. 

2. Εφκαμπτοι ςφνδεςμοι 

Ππου οι εξοπλιςμοί είναι τοποκετθμζνοι ςε υποςτθρίγματα ι άγκιςτρα ςτιριξθσ δονθτικισ μόνωςθσ, κα 

χρθςιμοποιοφνται εφκαμπτεσ ςυνδζςεισ, ζτςι ϊςτε οι ταλαντϊςεισ των εξοπλιςμϊν να μθν μεταδίδονται 

ςτα καταςκευαςτικά μζρθ του κτιρίου. 

Καταςκευαςτικζσ Απαιτιςεισ 

1. Ανεμιςτιρεσ 

Τα εφκαμπτα κολάρα μεταξφ ανεμιςτιρων και αγωγϊν κα ευκυγραμμίηονται ςωςτά. Τα ςυγκροτιματα 

φυγοκεντρικϊν ανεμιςτιρων και κινθτιρων κα ςτερεϊνονται ςε μία άκαμπτθ κοινι μεταλλικι βάςθ, 

ολόκλθρο δε το ςυγκρότθμα κα ςτθρίηεται ςε ελαςτικά ςτθρίγματα μονϊςεων κραδαςμϊν. 

2. Αντλίεσ Θερμότθτασ 

Τα μθχανιματα εδράηονται επί ειδικισ βάςθσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα με παρεμβολι κατάλλθλου 

αντικραδαςμικοφ υλικοφ. Ιδιαίτερθ επιμζλεια καταβάλλεται ςτθν ευκυγράμμιςθ και οριηοντίωςθ των 

μθχανθμάτων. 

Καταςκευζσ από μορφοςίδθρο 

Οι ςυνδζςεισ των καταςκευϊν από μορφοςίδθρο κα γίνονται καρφωτζσ ι θλεκτροςυγκολλθτζσ. Το είδοσ και 

θ διατομι του χρθςιμοποιοφμενου μορφοςίδθρου κακϊσ και οι τρόποι ςφνδεςθσ κα ανταποκρίνονται ςτισ 

εκάςτοτε απαιτιςεισ αντοχισ και λειτουργίασ τθσ καταςκευισ. Πλεσ οι καταςκευζσ από μορφοςίδθρο κα 

επιχρίωνται με δφο ςτρϊςεισ μίνιου, αφοφ κακαριςτοφν με επιμζλεια. 

Ρροςταςία και κακαριςμόσ 

Ο Ανάδοχοσ κα προςτατεφει όλο τον εξοπλιςμό, ςωλθνϊςεισ, εξαρτιματα, κινθτιρεσ, κλπ., από ακακαρςίεσ, 

ςκόνθ και προςβολι από χθμικζσ ουςίεσ ι νερό. Θ αποκικευςθ των υλικϊν που ειςζρχονται ςτο ζργο, μζχρι 

τθν χρθςιμοποίθςι τουσ, κα γίνεται ςε κακοριςμζνουσ χϊρουσ για αυτι τθ χριςθ. Για τθν τοποκζτθςθ των 

υλικϊν (π.χ. ςωλινεσ) κα λαμβάνονται υπόψθ και οι οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν τουσ. 

Μθχανιματα, εξοπλιςμόσ ι δίκτυα που κα καταςτραφοφν ι κα καταςτοφν ακατάλλθλα για λειτουργία, λόγω 

αμζλειασ του Αναδόχου πριν τθν τελικι παραλαβι από τον εργοδότθ, κα αποκακίςτανται ςτθν αρχικι τουσ 

κατάςταςθ ι κα αντικακίςτανται με ζξοδα του Αναδόχου. 
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Πλοι οι θλεκτρικοί κινθτιρεσ και γενικά ο εξοπλιςμόσ, που κακίςταται ακατάλλθλοσ για λειτουργία λόγω 

υγραςίασ ι άλλων αιτιϊν, κα πρζπει να κακαρίηεται προςεκτικά, να ςτεγνϊνεται και να επιςκευάηεται ςε 

βακμό που να ικανοποιεί τον εκπρόςωπο του εργοδότθ, με ζξοδα του Αναδόχου. 

Οι εςωτερικζσ επιφάνειεσ όλων των ςωλθνϊςεων και αεραγωγϊν κα παραμζνουν πάντοτε κακαρζσ και κα 

είναι απαλλαγμζνεσ από γρζηια και ρινίςματα. Οι ςωλθνϊςεισ κα κακαρίηονται με κτφπθμα και τίναγμα ι 

ςφουγγάριςμα ι με ςυνδυαςμό αυτϊν των μεκόδων. Στισ γραμμζσ κα διοχετευκεί πεπιεςμζνοσ αζρασ 7,0 

kg/cm2 μετά τθν εγκατάςταςι τουσ, αλλά δεν κα πρζπει να εναπόκειται ςτθ διοχζτευςθ αζρα θ 

απομάκρυνςθ πλεοναηόντων ποςοτιτων ξζνων ουςιϊν. 

Κατά τθ διάρκεια των αρχικϊν ςταδίων τθσ εργαςίασ αυτισ, τα ςτοιχεία κα απομονϊνονται από όλεσ τισ 

διατάξεισ ελζγχου. Πταν όλα τα ίχνθ λιπαντικοφ, ςκουριάσ, αλάτων και ακακαρςιϊν απομακρυνκοφν, τα 

ςτοιχεία κα επανατοποκετθκοφν και τα φίλτρα κα κακαριςκοφν. Το ςφςτθμα κα λειτουργιςει κατόπιν μια 

περίοδο 5 θμερϊν, μετά το τζλοσ τθσ οποίασ τα φίλτρα κα κακαριςκοφν εκ νζου. Κατά τθ διάρκεια τθσ 

καταςκευισ τα ανοικτά άκρα των ςωλθνϊςεων, τα εξαρτιματα και οι βαλβίδεσ κα προςτατευκοφν 

κατάλλθλα για να προλθφκεί θ ειςχϊρθςθ ξζνων ουςιϊν. 

Οι ςωλθνϊςεισ νεροφ χριςθσ (κρφο, ηεςτό και ανακυκλοφορία ηεςτοφ) και το ςφςτθμα πυρόςβεςθσ (αν 

τελικά απαιτθκεί) κα αποςτειρωκοφν. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ κα καταβάλλεται ιδιαίτερθ επιμζλεια ϊςτε τυχόν οικοδομικζσ εργαςίεσ 

που εκτελοφνται πλθςίον καταςκευαςμζνων τμθμάτων των εγκαταςτάςεων να μθν προκαλοφν φκορά, 

ρφπανςθ ι ηθμιζσ. Σε κάκε δε περίπτωςθ θ αποκατάςταςθ των ηθμιϊν και ο κακαριςμόσ πρζπει να είναι 

άμεςοσ. Σε όςεσ περιπτϊςεισ, κατά τθν κρίςθ τθσ επίβλεψθσ, καταςκευαςμζνα τμιματα των εγκαταςτάςεων 

πρζπει να καλυφκοφν για προςταςία, ο Ανάδοχοσ οφείλει να μεριμνιςει για τθν προςτατευτικι κάλυψι 

τουσ όςο διαρκοφν οι ςχετικζσ εργαςίεσ. 

Μετά τθν τελικι ςυμπλιρωςθ των εργαςιϊν και πριν από τθν τελικι επικεϊρθςθ, όλα τα εξαρτιματα, 

ςυςκευζσ, μθχανιματα, κλπ. κα κακαριςκοφν επαρκϊσ και κα παραδοκοφν ςε άριςτθ κατάςταςθ ζτοιμα για 

χριςθ. Πλα τα άχρθςτα υλικά κα απομακρυνκοφν από το χϊρο των εργαςιϊν. 

Ρροςταςία υλικϊν υδραυλικϊν 

εγκαταςτάςεων Γενικά 

Πλα τα υλικά, ςυςκευζσ και εξαρτιματα, που απαιτοφνται για τθν καταςκευι τθσ εγκατάςταςθσ, κα 

ελεγχκοφν κατά τθν άφιξι τουσ ςτο εργοτάξιο και όςα ζχουν υποςτεί φκορά ι ηθμιά, κατά τθν κρίςθ τθσ 

επίβλεψθσ, κα απομακρυνκοφν. 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα αποκθκευτοφν κατάλλθλα, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 

καταςκευαςτι των ι, όταν δεν υπάρχουν, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ. 

Ρροςταςία ςτιλβωμζνων εξαρτθμάτων 

Εξαρτιματα με ςτιλπνι επιφάνεια, είτε από ανοξείδωτο χάλυβα, είτε επιχριωμζνα, κα περιτυλίςςονται με 

αυτοκόλλθτθ χαρτοταινία που κα παραμζνει επάνω τουσ μζχρι περάτωςθσ του ζργου και κα αφαιρείται λίγο 

πριν τθν παράδοςθ ςε λειτουργία. 

Ρροςταςία εξαρτθμάτων που υπόκεινται ςε διάβρωςθ 

Εξαρτιματα που είναι δυνατόν να διαβρωκοφν από υγραςία ι από οποιαδιποτε άλλα οικοδομικά υλικά 

(π.χ. επιχρίςματα, κονίεσ, κλπ) κα επαλείφονται με φυςικό ι ςυνκετικό κερί, που κα απομακρφνεται λίγο 

πριν τθν παράδοςθ ςε λειτουργία. 
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Ρροςταςία ειδϊν υγιεινισ 

Τα είδθ υγιεινισ κα προςκομίηονται ςτο εργοτάξιο ςυςκευαςμζνα, μεμονωμζνα ι ςε ομάδεσ, ςε κατάλλθλα 

ξυλοκιβϊτια ι χαρτοκιβϊτια και ποτζ ελεφκερα. Θα είναι περιτυλιγμζνα ςε όλεσ τισ εξωτερικζσ τουσ πλευρζσ 

ι και ςτισ εςωτερικζσ, αν υπάρχει κίνδυνοσ να τριφτοφν με άλλα αντικείμενα, με αυτοκόλλθτεσ 

προςτατευτικζσ ταινίεσ οι οποίεσ κα αφαιροφνται πριν τθν τελικι παράδοςθ. 

Ρροςταςία ςωλινων PVC 

Θα προςκομίηονται ςτο εργοτάξιο κατάλλθλα ςυςκευαςμζνοι και κα αποκθκεφονται ςε οριηόντια διάταξθ, 

απαγορευμζνθσ οπωςδιποτε τθσ υπό γωνία αποκικευςισ των που δθμιουργεί βζλοσ κάμψθσ ςτο ςωλινα. 

Ρροςταςία τςιμζντου 

Το τςιμζντο που κα χρθςιμοποιθκεί για τισ εγκαταςτάςεισ αποχζτευςθσ κα προςκομιςκεί ςε ςακιά από 

αδιάβροχο υλικό που κα αναγράφουν καταςκευαςτι και τφπο τςιμζντου. 

Θ αποκικευςθ κα γίνει ςε ξφλινο βάκρο φψουσ 150 mm από το ζδαφοσ και ςε χϊρο ξθρό. 

Είδθ Υγιεινισ 

Ροιότθτα των ειδϊν υγιεινισ 

Πλα τα είδθ υγιεινισ και τα εξαρτιματα κα πρζπει να είναι κατάλλθλα για τουσ ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ. Θ 

επιλογι τουσ κα πρζπει να γίνει βάςει των προδιαγραφϊν υγιεινισ, ευκολίασ χριςθσ, κακαριςμοφ και 

αντοχισ ςε καταςτροφι. 

Πλα τα είδθ υγιεινισ, εξαρτιματα κ.λ.π., κα πρζπει να πλθροφν τισ ςχετικζσ ελλθνικζσ προδιαγραφζσ. Τα 

είδθ υγιεινισ κα είναι καταςκευαςμζνα από καλισ ποιότθτασ υαλϊδθ πορςελάνθ, εγχϊριασ προζλευςθσ, με 

ςτρογγυλεμζνεσ ακμζσ, λείεσ επιφάνειεσ και δεν κα παρουςιάηουν ρωγμζσ ι γραμμϊςεισ. 

Πλα τα είδθ υγιεινισ κα προμθκευτοφν πλιρθ με όλα 

τα παρελκόμενά τουσ. Ροιότθτα των εξαρτθμάτων. 

Πλα τα εξαρτιματα κα είναι καταςκευαςμζνα από επιχρωμιωμζνο χυτό ορείχαλκο. Οι βίδεσ, ροηζτεσ, 

βρφςεσ, παγίδεσ (ςιφϊνια), εμφανείσ ςωλθνϊςεισ κ.λ.π., κα είναι καταςκευαςμζνα από ορείχαλκο με τελικι 

επιχρωμίωςθ και με λουςτραριςμζνθ επιφάνεια. 

Αποκικευςθ ςυςκευϊν. 

Οι ςυςκευζσ κα αποκθκεφονται κάτω από κάλυμμα για να είναι ςε ξθρό περιβάλλον και κα χωρίηονται 

μεταξφ τουσ με κακαρά φφλλα από νάιλον για προςταςία από τθν ςκόνθ, όταν βρίςκονται εκτόσ τθσ 

ςυςκευαςίασ του καταςκευαςτι. 

Εγκατάςταςθ των ειδϊν υγιεινισ. 

Θ τοποκζτθςθ των ςυςκευϊν κα γίνει ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. Θα εφαρμόηονται οι 

διατάξεισ ςτερζωςθσ του καταςκευαςτι, εφ' όςον αυτό είναι εφικτό. 

Δεν κα τοποκετθκοφν επίτοιχεσ ςυςκευζσ επάνω ςε μεταλλικζσ βάςεισ, μζχρι ϊςπου όλοι οι τοίχοι να ζχουν 

πλιρωσ τελειϊςει. 

Θα τοποκετείται ςτεγανοποιθτικι μαςτίχα με βάςθ ελαςτικό ςυνκετικό υλικό για ςτεγανοποίθςθ των αρμϊν 

μεταξφ των ςυςκευϊν και επιφανειϊν τοίχων, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. 

Τα είδθ μιασ και τθσ ιδίασ κατθγορίασ (π.χ. είδθ πορςελάνθσ ι οι πάνω ς' αυτά δικλείδεσ κ.λ.π.) κα είναι 

προζλευςθσ του ιδίου εργοςταςίου καταςκευισ και τθσ ίδιασ ποιότθτασ (ςτάκμθσ). Αποκλείεται θ χριςθ 

ειδϊν τθσ ιδίασ κατθγορίασ με διαφορετικι προζλευςθ. 
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Ειδικά θ εγκατάςταςθ και θ προςαρμογι του ςτομίου κάκε υποδοχζα προσ τον οχετό αποχζτευςθσ κα γίνει 

κατά τρόπο που να επιτρζπει τθν αφαίρεςθ του υποδοχζα χωρίσ τον κίνδυνο να ςπάςει. Στουσ 

περιςςότερουσ υποδοχείσ τοφτο επιτυγχάνεται με τθ χρθςιμοποίθςθ ειδικϊν ελαςτικϊν παρεμβυςμάτων - 

δακτυλίων τα οποία εξαςφαλίηουν και ςυναρμογι και απόλυτθ ςτεγανότθτα. 

Σφνδεςθ με τισ ςωλθνϊςεισ. 

Οι βρφςεσ κα ςτερεϊνονται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι, ζτςι ϊςτε να δθμιουργείται ςτεγανι 

ςφνδεςθ με τθν ςυςκευι. Θα τοποκετείται θ "ηεςτι" βρφςθ αριςτερά τθσ "κρφασ" βρφςθσ, όπωσ τθν βλζπει ο 

χριςτθσ τθσ ςυςκευισ. 

Αντιδιαβρωτικι προςταςία και βαφι μεταλλικϊν επιφανειϊν Ρεδίο Εφαρμογισ - Οριςμοί 

Θ παροφςα Ρροδιαγραφι αναφζρεται ςτθν προετοιμαςία των μεταλλικϊν επιφανειϊν και τθν εφαρμογι 

των προςτατευτικϊν επιςτρϊςεων ι των ςυςτθμάτων βαφισ για τθν αντιδιαβρωτικι προςταςία των 

μεταλλικϊν επιφανειϊν μθχανθμάτων και Θ/Μ ςυςτθμάτων και εξοπλιςμοφ, ιδιαιτζρωσ των υδραυλικϊν 

ςυςτθμάτων. Θ παροφςα Ρροδιαγραφι ιςχφει, εφ' όςον δεν προβλζπονται ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ για κάκε 

επιμζρουσ εξοπλιςμό. 

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάλλθλθ αντιδιαβρωτικι προςταςία όλων των μεταλλικϊν μερϊν. 

Ππου δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, τα ςυςτιματα προςταςίασ κα παρζχουν ελάχιςτθ διάρκεια ηωισ 15 

ετϊν. 

Εκτόσ εάν εγκρικεί διαφορετικά, θ προετοιμαςία τθσ επιφάνειασ κακϊσ και θ βαφι των διαφόρων ςτρϊςεων 

κα γίνει ςτο εργοςτάςιο του προμθκευτι ςε ςτεγαςμζνο χϊρο με ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ 

περιβάλλοντοσ και υγραςίασ. Επί τόπου του ζργου κα γίνουν μόνο βαφζσ αποκατάςταςθσ, κακϊσ και βαφζσ 

ςε φκαρμζνεσ κατά τθν ανζγερςθ επιφάνειεσ, εκτόσ εάν υπάρχει ςχετικι γραπτι ζγκριςθ από τθν Υπθρεςία. 

Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να επιςκεφκεί και να ελζγξει τουσ χϊρουσ ςτο εργοςτάςιο, όπου γίνονται 

οι εργαςίεσ αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ και ο Ανάδοχοσ οφείλει να διευκολφνει τουσ εκπροςϊπουσ τθσ 

Υπθρεςίασ ςτον παραπάνω ζλεγχο. Σε κάκε περίπτωςθ θ Υπθρεςία, με δαπάνεσ τθσ, μπορεί να προβεί ςε 

όποιουσ ελζγχουσ κρίνει ςκόπιμο, ϊςτε να επιβεβαιϊςει ότι οι ςχετικζσ εργαςίεσ γίνονται ςφμφωνα με τισ 

παροφςεσ προδιαγραφζσ. 

Στθν περίπτωςθ, που θ εφαρμοηόμενθ αντιδιαβρωτικι προςταςία δεν είναι ςφμφωνθ με τισ παροφςεσ 

προδιαγραφζσ και εγκρίςεισ τθσ Υπθρεςίασ, ο Ανάδοχοσ οφείλει με δαπάνεσ του να προβεί ςτισ όποιεσ 

αποκαταςτάςεισ απαιτοφνται και να καταβάλλει ςτθν Υπθρεςία τθν αντίςτοιχθ δαπάνθ των δοκιμϊν και 

ελζγχων. 

Επεξεργαςία ςυγκολλιςεων 

Μετά τθν λείανςθ των ςυγκολλθμζνων επιφανειϊν, πρζπει να απομακρφνονται από τθν μεταλλικι 

επιφάνεια τα πιτςιλίςματα, τα υπολείμματα τθσ ςυγκόλλθςθσ και όλα τα υλικά που ζχουν επικακίςει και οι 

επιβλαβείσ προςμίξεισ, και οι ςυγκολλιςεισ και όλεσ οι άλλεσ μεταλλικζσ επιφάνειεσ που ζχουν προβλθκεί ι 

ζχουν υποςτεί φκορά από τθν ςυγκόλλθςθ κα κακαρίηονται με αμμοβολι. 

Το αςτάρι πρζπει να διαςτρϊνεται ςτισ επιφάνειεσ που ζχουν κακαριςτεί με αμμοβολι, ςφμφωνα με τισ 

προδιαγραφζσ και ςτθ ςυνζχεια κα πρζπει να γίνει θ διάςτρωςθ των υπολοίπων προςτατευτικϊν ςτρϊςεων, 

ϊςτε να εξαςφαλιςτεί προςταςία ςτθν περιοχι τθσ ραφισ και ςτισ κατεςτραμμζνεσ περιοχζσ ςτον ίδιο 

βακμό με τθν υπόλοιπθ μεταλλικι επιφάνεια. Κάκε ςτρϊςθ κα πρζπει να καλφπτει τθν αντίςτοιχθ 

υπάρχουςα ςτρϊςθ κατά 50 mm και από τισ δφο μεριζσ τθσ ραφισ. 
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Σφνδεςθ ανόμοιων μετάλλων 

Συνδζςεισ μεταξφ ςωλινων, εξαρτθμάτων, αναρτιρων και εξοπλιςμοφ εν γζνει από διαφορετικά μζταλλα, 

κα μονϊνονται ζναντι απ' ευκείασ επαφισ με χριςθ κατάλλθλου μονωτικοφ υλικοφ. Για τθν περίπτωςθ όπου 

χαλκοςωλινεσ ζρχονται απ' ευκείασ ςε επαφι με μαλακό χάλυβα, κα χρθςιμοποιθκοφν κατάλλθλεσ ενϊςεισ 

ι ςφνδεςμοι από διμεταλλικό. Ρρζπει να δοκεί προςοχι ϊςτε να εξαςφαλιςκεί ότι ο κατάλλθλοσ ςφνδεςμοσ 

χρθςιμοποιείται, με ςυνδετικοφσ δακτφλιουσ μόνωςθσ, και ότι κάκε δυνατι προφφλαξθ ζχει λθφκεί ζναντι 

δθμιουργίασ θλεκτρολυτικισ αντίδραςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ κα ελζγξει κάκε ςθμείο των μονωτικϊν ςυνδζςμων και μονωτικϊν αναρτιρων με ωμόμετρο, 

ϊςτε να εξαςφαλίςει τθν καλφτερθ μόνωςθ και απομόνωςθ του ςυςτιματοσ. Ο ζλεγχοσ αυτόσ κα 

παρακολουκθκεί και από τθν επίβλεψθ. 

Λίπανςθ 

Μετά τθν εγκατάςταςθ των ςυςτθμάτων ςωλθνϊςεων και του εξοπλιςμοφ και πριν από τθν ζναρξθ 

λειτουργίασ, όλοι οι κινθτιρεσ και όλοσ ο εξοπλιςμόσ που χρειάηεται λίπανςθ και προμθκεφτθκε ι 

εγκαταςτάκθκε από τον Ανάδοχο, κα λιπανκεί κατάλλθλα ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του καταςκευαςτι. 

Σιμανςθ - Αναγνϊριςθ - Επιγραφζσ Γενικά 

Πλεσ οι ςωλθνϊςεισ κα ζχουν για αναγνϊριςι τουσ ζγχρωμεσ ταινίεσ χρωματικοφ κϊδικα από κατάλλθλο 

υλικό, με αντίςταςθ ςτθ κερμότθτα και τουσ υδρατμοφσ. 

Βαφι με ψεκαςμό δεν γίνεται αποδεκτι. 

Πλεσ οι μονάδεσ εξοπλιςμοφ, όπωσ κερμαντιρεσ, ςυλλζκτεσ - διανομείσ, βαλβίδεσ, ςυςκευζσ, κ.λ.π. κα ζχουν 

ςαφι ςιμανςθ που κα δείχνει τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ τθσ μονάδασ. 

Τα ςυςτιματα των ςωλινων κυκλοφορίασ ρευςτοφ κα αναγνωρίηονται με μαφρα βζλθ διεφκυνςθσ από PVC 

ςε λευκζσ ταινίεσ μικουσ 150 mm. Οι ςωλθνϊςεισ, μονωμζνεσ ι όχι, μζςα ςτα μθχανοςτάςια κα ςθμανκοφν 

ςε διαςτιματα 6 m και ςε όλεσ τισ βαλβίδεσ, ςτουσ ςυνδζςμουσ Τ και ςτισ απολιξεισ. Θ ςιμανςθ κα 

αποτελείται από ζγχρωμουσ δακτυλίουσ πλάτουσ 65 mm για τον χαρακτθριςμό του ρευςτοφ που διζρχεται 

από τουσ ςωλινεσ ςφμφωνα με τα παραπάνω. Για διακλαδϊςεισ μικουσ μικρότερου των 6 m κα υπάρχει 

τουλάχιςτον μία ζνδειξθ. Τα χαρακτθριςτικά χρϊματα των δακτυλίων αυτϊν κα είναι ωσ ακολοφκωσ: 

Σωλθνϊςεισ κρφου νεροφ καταναλϊςεωσ: Χρϊμα κυανοφν (απλόσ δακτφλιοσ) 

Σωλθνϊςεισ προςαγωγισ ηεςτοφ νεροφ καταναλϊςεωσ: Χρϊμα κόκκινο (διπλόσ δακτφλιοσ) 

Σωλθνϊςεισ ανακυκλοφορίασ ηεςτοφ νεροφ καταναλϊςεωσ: Χρϊμα κόκκινο (απλόσ δακτφλιοσ) 

Οι γραμμζσ ςωλθνϊςεων ςτουσ διαδρόμουσ, ι ςε ψευδοδάπεδα κα ςθμανκοφν όπωσ παραπάνω, αλλά ςε 

μζγιςτα διαςτιματα των 15 m. 

Πλεσ οι ςωλθνϊςεισ πάνω ςτθν τελικι τουσ επιφάνεια κα ζχουν βζλθ από PVC ςε λευκζσ ταινίεσ μικουσ 150 

mm, κατά διαςτιματα, με τθ φορά τθσ ροισ του περιεχόμενου ρευςτοφ. Το μζγεκοσ του βζλουσ κα 

ανταποκρίνεται ςτθν εξωτερικι διάμετρο του ςωλινα (μετά τθ μόνωςθ), κα είναι ιςομεγζκεσ (με ςτάμπα), 

και ευκρινοφσ χρϊματοσ, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του επιβλζποντα μθχανικοφ. 

Σιμανςθ και βζλοσ διεφκυνςθσ κα τοποκετθκοφν ςε κάκε γραμμι που διζρχεται μζςω τοίχου ι δαπζδου 

από κάκε πλευρά του τοίχου ι του δαπζδου. 

Ρινακίδεσ ςιμανςθσ 

Οι πινακίδεσ ςιμανςθσ κα εγκαταςτακοφν δίπλα ςτα αντίςτοιχα μθχανιματα και ςυςκευζσ και κα 

αναγράφουν τουσ απαιτοφμενουσ χειριςμοφσ για τθ λειτουργία, τθ ςυχνότθτα επεμβάςεων για ςυντιρθςθ, 

τα ςυνιςτϊμενα υλικά ςυντιρθςθσ και τουσ τυχόν κινδφνουσ που επιφυλάςςουν τα μθχανιματα για το 

προςωπικό λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ. 
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Οι πινακίδεσ ςιμανςθσ κα είναι ςτα Ελλθνικά και πρζπει να εγκρικοφν από τθν επίβλεψθ. Οι πινακίδεσ κα 

φζρουν μθχανικά χαραγμζνα γράμματα με ελάχιςτο φψοσ 15 mm. Ρροβλζπονται πινακίδεσ εξθλαςμζνεσ 

πλαςτικζσ, με μαφρα γράμματα ςε άςπρο φόντο. Οι πινακίδεσ κα αναρτθκοφν ςτα περιβλιματα όλων των 

μονάδων του εξοπλιςμοφ, ςε κατάλλθλα ςθμεία, με τουλάχιςτον τζςςερισ επιχρωμιωμζνουσ ορειχάλκινουσ 

κοχλίεσ. 

Οι πινακίδεσ εξαρτθμάτων ανθρτθμζνων ςτουσ ςωλινεσ, όπωσ βαλβίδεσ, κ.λ.π., κα προςαρμοςκοφν ςε μθ 

ςιδθρζσ ταινίεσ που κα περικλείουν το δίκτυο ςωλθνϊςεων ι τθ μόνωςθ του εξοπλιςμοφ, ςτερεωμζνεσ 

αςφαλϊσ με ορειχάλκινουσ κοχλίεσ και περικόχλια. Θα τοποκετθκοφν μεταλλικζσ πινακίδεσ (κονκάρδεσ) 

αναγνϊριςθσ βανϊν ςε όλα τα δίκτυα, με αντίςτοιχθ αναγραφι των ςτοιχείων τουσ ςτα ςχζδια "ωσ 

καταςκευάςκθκε". 

Θ ονομαςία τθσ πινακίδασ κα είναι κατά μικοσ του ςωλινα ςε κζςθ που να μπορεί να διαβαςκεί εφκολα. 

Κοντά ςτισ χρωματιςμζνεσ ετικζτεσ κα τοποκετθκοφν τα βζλθ διεφκυνςθσ τθσ ροισ. Σε όλουσ τουσ κινθτιρεσ 

κα τοποκετθκοφν εξελαςμζνεσ πλαςτικζσ πινακίδεσ ςιμανςθσ. Θ ςιμανςθ κα είναι ςυμβατι με τα 

ςχθματικά διαγράμματα και τα διαγράμματα καλωδιϊςεων. Θα υποβλθκεί πίνακασ ςθμάνςεων ςτα 

ελλθνικά για ζγκριςθ. Επιβλαβείσ ανακυμιάςεισ κα επιςθμαίνονται με λζξεισ και θ αναγνωριςτικι πινακίδα 

κινδφνου κα ζχει αναγνωριςτικό βαςικό χρϊμα. 

Θζςεισ ςθμάνςεων 

Σε διαδρόμουσ (εντόσ των ψευδοροφϊν) ι ψευδοδάπεδα: 

- Σε ςθμεία που τοποκετοφνται πάνελσ επικεϊρθςθσ 

- Κοντά ςε βαλβίδεσ απομόνωςθσ 

- Στθν είςοδο και ζξοδο των διαδρόμων 

Διάςτθμα: Ππου θ απόςταςθ μεταξφ των ςθμείων ειςόδου και εξόδου είναι μεγαλφτερθ των 20 m, τότε κα 

τοποκετθκοφν ενδιάμεςεσ ςθμάνςεισ. Σε χϊρουσ πάνω από ψευδοροφζσ 

- Στθν είςοδο του χϊρου 

- Στθν ζξοδο του χϊρου 

Σε διαδρόμουσ πάνω από ψευδοροφζσ 

- Σε ςθμεία όπου τοποκετοφνται πάνελσ επικεϊρθςθσ 

- Στθν είςοδο και τθν ζξοδο του διαδρόμου 

 Διαγράμματα 

Ρροβλζπονται διαγράμματα τζτοια ϊςτε να δίνουν επαρκι πλθροφόρθςθ για τθν ιχνοκζτθςθ και 

τοποκζτθςθ διαδρομϊν εγκαταςτάςεων, οργάνων ελζγχου και βαλβίδων. Γενικά, θ ςιμανςθ κα αποτελείται 

από : 

- Χρϊματα, όπωσ υποδεικνφεται 

- Βζλθ για τθν κατεφκυνςθ ροισ 

- Επεξθγθματικό κείμενο 
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- Υπόμνθμα που κα δείχνει τον κϊδικα χρωμάτων και τισ ςυντμιςεισ κα 

εγκαταςτακεί ςτο γραφείο υποδοχισ  

Ετικζτεσ βαλβίδων 

Πλεσ οι βαλβίδεσ κα ςθμανκοφν με μεταλλικζσ πινακίδεσ, για όλεσ τισ γραμμζσ κρφου νεροφ χριςθσ που κα 

προςαρτθκοφν ςτον χειροςτρόφαλο με πλαςτικό δζςιμο επαρκοφσ αντοχισ. 

Οι βαλβίδεσ των γραμμϊν ηεςτοφ νεροφ, ςυμπυκνωμάτων και τυχόν φυςικοφ αερίου, κακϊσ και οι βαλβίδεσ 

όλων των άλλων εγκαταςτάςεων κα ςθμανκοφν με κυκλικζσ ορειχάλκινεσ πινακίδεσ, προςαρμοςμζνεσ ςτα 

χειροςτρόφαλα με μεταλλικζσ αλυςίδεσ. Θ διάμετροσ των ετικετϊν κα είναι τουλάχιςτον 50 mm. Οι ετικζτεσ 

των βαλβίδων για το ςφςτθμα πυρόςβεςθσ (αν αυτό απαιτθκεί) κα είναι διαμζτρου 75 mm, ορειχάλκινεσ, 

ςτισ οποίεσ κα χαραχκοφν οι κακοριςμζνοι αρικμοί, φψουσ 50 mm. 

ΔΟΚΙΜΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ - ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

Γενικά 

Οι ζλεγχοι, ρυκμίςεισ και δοκιμζσ που προβλζπονται για τθν εγκατάςταςθ κλιματιςμοφ, αεριςμοφ και 

εξαεριςμοφ κα περιλαμβάνουν: 

■ Τθν επικεϊρθςθ και τον ζλεγχο γενικά των εγκαταςτάςεων από πλευράσ ςυμμόρφωςθσ προσ τθν 

μελζτθ. 

■ Τισ δοκιμζσ ςτεγανότθτασ των δικτφων αζρα και νεροφ. 

■ Τθ ρφκμιςθ παροχϊν αζρα και νεροφ. 

■ Θλεκτρικζσ μετριςεισ. 

■ Τθν επαλικευςθ τθσ λειτουργίασ όλων των μθχανθμάτων και των αυτόματων ελζγχων. 

■ Μετριςεισ ςτάκμθσ κορφβου και δονιςεων, και 

■ Τθν καταγραφι και παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων των δοκιμϊν με τθ μορφι Ρρωτοκόλλων 

■ δοκιμισ, που κα ςυνταχκοφν από τον ανάδοχο ςφμφωνα ςτουσ Γενικοφσ Προυσ. 

Τα πρωτόκολλα δοκιμϊν κα περιζχουν ςτιλθ παρατθριςεων όπου ο επιβλζπων μθχανικόσ κα αναγράψει τισ 

τυχόν 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. 

Οι ρυκμίςεισ, μετριςεισ και δοκιμζσ κα γίνουν παρουςία του επιβλζποντοσ. Στισ περιπτϊςεισ μθχανθμάτων 

που δεν μποροφν να επιτφχουν τισ προδιαγραφόμενεσ παροχζσ ι αποδόςεισ, ο Ανάδοχοσ κα προβεί ςτθν 

αντικατάςταςθ των τροχαλιϊν και θλεκτροκινθτιρων ι ολοκλιρου του μθχανιματοσ (χωρίσ ιδιαίτερθ 

αμοιβι). 

Ο Ανάδοχοσ 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). 

Εγκατάςταςθ Κλιματιςμοφ - Αεριςμοφ - Εξαεριςμοφ Οπτικι επικεϊρθςθ 

Ρριν από τθν εκτζλεςθ οποιαςδιποτε δοκιμισ κα γίνεται επιμελισ κακαριςμόσ των δικτφων κακϊσ και 

οπτικι επικεϊρθςθ των διαφόρων ςυςτθμάτων, με ςκοπό τθν διαπίςτωςθ του ςφμφωνου των 
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εγκαταςτάςεων προσ τισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ και τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τισ χριςεισ του κτιρίου 

ςε ότι αφορά τθν τοποκζτθςθ, ανάρτθςθ των ςωλινων και των εξαρτθμάτων του δικτφου, τθ ςτιριξθ κ.λ.π. 

και ςτθ ςυνζχεια, μετά τθν ολοκλιρωςθ των δοκιμϊν τθ μόνωςθ και τθ βαφι των δικτφων (όπου απαιτείται). 

Θα ελεγχκεί επίςθσ θ ικανοποιθτικι λειτουργία των διαφόρων βαλβίδων, φίλτρων, μανομζτρων, μειωτϊν 

πίεςθσ, κερμομζτρων, κερμοςτατϊν, ανεμιςτιρων κ.λ.π. μθχανθμάτων κακϊσ και θ πρόβλεψθ και θ 

επάρκεια των απαιτουμζνων κυρίδων επίςκεψθσ. 

Το πρόγραμμα καλφπτει: ζλεγχο τθσ ποιοτικισ καταςκευισ του τφπου, του πάχουσ και τθσ ζντεχνθσ 

τοποκζτθςθσ τθσ μόνωςθσ και τθσ βαφισ των ςωλθνϊςεων και αεραγωγϊν, ζλεγχο του αρικμοφ, τθσ 

μορφισ και τθσ περιγραφισ των πινακίδων εξοπλιςμοφ, ζλεγχο όλων των ςωλινων και των φλαντηωτϊν 

ςυνδζςεων προσ τισ δεξαμενζσ τροφοδοςίασ (αν απαιτθκεί), διατάξεισ, διανομζσ, κερμαντιρεσ νεροφ, 

διατάξεισ κλιματιςμοφ, αποςτραγγίςεισ και εξαεριςμοφσ για ςυμμετρία και ζλλειψθ καταπόνθςθσ, ζλεγχο 

των υλικϊν φιλτραρίςματοσ ςε όλα τα φίλτρα, για τον τφπο και τθν ποςότθτα, κακϊσ και κάκε άλλθ 

απαιτοφμενθ επικεϊρθςθ για τθν εξαςφάλιςθ ςωςτισ και αςφαλισ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων. 

Δοκιμι ςτεγανότθτασ χαλκοςωλινων κλιματιςμοφ 

Μετά το πζρασ τθσ εγκατάςταςθσ το δίκτυο κα δοκιμαςτεί με άηωτο ςε πίεςθ 38 atm για 24 ϊρεσ. Μετά το 

πζρασ του ελζγχου ςτεγανότθτασ κα ακολουκιςει "κενό" του δικτφου ςωλθνϊςεων για τθν απομάκρυνςθ 

τθσ υγραςίασ που πικανόν να υπάρχει ςτο δίκτυο ςωλθνϊςεων και ςυμπλιρωςθ με τθν απαραίτθτθ 

ποςότθτα ψυκτικοφ υγροφ, ςφμφωνα με τα τελικά μικθ ςωλθνϊςεων. 

Δοκιμζσ ςυςτθμάτων οργάνων αυτοματιςμοφ 

Μετά τθν αποπεράτωςθ των εγκαταςτάςεων κλιματιςμοφ - αεριςμοφ - εξαεριςμοφ, κα εκτελεςκοφν δοκιμζσ 

για τον ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ των διαφόρων μθχανθμάτων και ςυςκευϊν τθσ εγκατάςταςθσ ςτισ 

επιταγζσ του ςυςτιματοσ οργάνων αυτοματιςμοφ. 

Για τον ςκοπό αυτό, κα τεκοφν ςε λειτουργία οι εγκαταςτάςεισ και κα κακοριςκοφν οι περιοχζσ δράςθσ των 

διαφόρων οργάνων αυτοματιςμοφ. Στθ ςυνζχεια κα επιβάλλονται εξωτερικζσ μεταβολζσ ςτισ ρυκμίςεισ των 

οργάνων ελζγχου (αιςκθτιρια κερμοκραςίασ, υγραςίασ, ςτατικισ πίεςθσ κ.λ.π.) και κα διαπιςτϊνεται θ 

ςωςτι ςυμπεριφορά των διαφόρων ςυςκευϊν (μεταβολζσ κζςεων διαφραγμάτων, βαλβίδων κ.λ.π.). 

Δοκιμζσ ψυκτικισ και κερμικισ απόδοςθσ εγκαταςτάςεων 

Ππωσ για όλεσ γενικά τισ εγκαταςτάςεισ, ζτςι και για τισ εγκαταςτάςεισ κλιματιςμοφ - αεριςμοφ - εξαεριςμοφ 

μετά τθν ολοκλιρωςι τουσ και τθν εκτζλεςθ όλων των παραπάνω δοκιμϊν και ρυκμίςεων ο ανάδοχοσ κα 

εκτελζςει δοκιμζσ για τθν διαπίςτωςθ τθσ καλισ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων και τθν επίτευξθ των 

προδιαγραφόμενων αποδόςεων και των επιδιωκόμενων ςυνκθκϊν άνεςθσ, ςφμφωνα με τθ μελζτθ. 

Οι παραπάνω δοκιμζσ κα εκτελεςκοφν τθν κατάλλθλθ εποχι του ζτουσ (κζροσ-χειμϊνασ), για διάςτθμα όχι 

μικρότερο των δζκα θμερϊν ι όςων θμερϊν απαιτθκεί για τθν ολοκλιρωςι τουσ για κάκε περίοδο και με 

ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ κατά το δυνατόν τζτοιεσ που να προςεγγίηουν τισ ςυνκικεσ που λιφκθκαν υπόψθ 

για τον ςχεδιαςμό των εγκαταςτάςεων. 

Θα τεκοφν διαδοχικά ςε λειτουργία οι εγκαταςτάςεισ παροχισ ψφχουσ και κερμότθτασ, κα γίνει ρφκμιςθ τθσ 

κερμοκραςίασ και τθσ ςχετικισ υγραςίασ των διαφόρων χϊρων ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ μελζτθσ, κα 
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ελεγχκεί θ ομοιογενισ ςυμπεριφορά των μονάδων κλιματιςμοφ και κα ελεγχκεί γενικά θ απόδοςθ όλων των 

ςτοιχείων τθσ εγκατάςταςθσ ςε κανονικι λειτουργία. 

Οι δοκιμζσ αυτζσ κα γίνουν χωριςτά για κάκε ζνα κλιματιηόμενα χϊρο και κα ςυνταχκοφν τα ςχετικά 

πρωτόκολλα, που κα περιζχουν τισ μετριςεισ κερμοκραςίασ και ςχετικισ υγραςίασ ςε λειτουργία ψφξθσ και 

κζρμανςθσ κακϊσ και τισ αντίςτοιχεσ ςυνκικεσ που απαιτεί θ μελζτθ. 

Πταν θ εποχιακι λειτουργία δεν επιτρζπει μζτρθςθ των τελικϊν κερμοκραςιϊν, κ.λ.π. ςτοιχείων, τότε ο 

εργολάβοσ κα λάβει τελικζσ μετριςεισ όταν το επιτρζψει θ εποχιακι λειτουργία. 

Ρρωτόκολλα επικεϊρθςθσ και κατάςταςθσ όλων των μθχανολογικϊν ςυςτθμάτων 

Μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου, ρυκμίςεων και δοκιμϊν τθσ εγκατάςταςθσ, ο ανάδοχοσ κα 

υποβάλλει ςτθν επίβλεψθ για ζγκριςθ τα πιο κάτω πρωτόκολλα, που κα ςυνταχκοφν από ςτοιχεία των 

δοκιμϊν που προθγικθκαν. 

Τα πρωτόκολλα αυτά κα ςυνταχκοφν ςφμφωνα με τα ςυνθμμζνα υποδείγματα και κα περιζχουν, εκτόσ των 

άλλων και τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια. 

Εγκατάςταςθ Φδρευςθσ Δοκιμι τθσ εγκατάςταςθσ 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ κάκε αυτοτελοφσ τμιματοσ του δικτφου ςωλθνϊςεων ι και όλου μαηί και πριν από 

τθν ςφνδεςθ με τα δοκιμαςμζνα ιδθ τμιματα του δικτφου και τθν εφαρμογι των εργαςιϊν τθσ μόνωςθσ ι 

τθν κάλυψι τουσ, και προ τθσ τοποκετιςεωσ (ςυνδζςεωσ) των οργάνων εκροισ κα διεξάγεται δοκιμι 

ςτεγανότθτασ του τμιματοσ αυτοφ του δικτφου ι όλου του δικτφου, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ περί δοκιμϊν ςε δίκτυα ςωλθνϊςεων υπό πίεςθ και δικτφων φδρευςθσ. 

Θ πίεςθ δοκιμισ κα είναι κατά 50% πάνω από τθν μεγαλφτερθ πίεςθ λειτουργίασ του δικτφου και όχι 

μικρότερθ των 12 bar (μετρθμζνθ ςτισ ςωλθνϊςεισ ςφνδεςθσ) και κα πρζπει να διατθρθκεί τουλάχιςτον για 

ςυνεχι λεπτά. Κατά τθ διάρκεια τθσ δοκιμισ δεν επιτρζπεται να παρουςιαςκεί διαρροι ι πτϊςθσ πίεςθσ. 

Θ τελικι δοκιμι ςτεγανότθτασ των ςωλινων ηεςτοφ και κρφου νεροφ κα πραγματοποιθκεί αρχικά με κρφο 

νερό ςε υδραυλικι υπερπίεςθ 8 bar για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον 2 ςυνεχϊν ωρϊν. Στο διάςτθμα αυτό 

δεν κα πρζπει να παρουςιαςκεί διαρροι ι πτϊςθσ πίεςθσ. 

Στθ ςυνζχεια κα γίνει δοκιμι κζρμανςθσ του ηεςτοφ νεροφ μζχρι κερμοκραςίασ 90°C και κα δοκιμαςτεί θ 

ςτεγανότθτα τθσ εγκατάςταςθσ μετά τθν κζρμανςθσ ςτθν πίεςθ λειτουργίασ. Μετά τθν ψφξθ του νεροφ κα 

επαναλθφκεί θ προθγοφμενθ δοκιμι. 

Αντίςτοιχα με το ηεςτό νερό χριςθσ κα δοκιμαςτεί και το δίκτυο ανακυκλοφορίασ αυτοφ. 

Μετά τθ δοκιμι κζρμανςθσ του νεροφ κα δοκιμαςτεί θ λειτουργία του αυτοματιςμοφ των ςυςκευϊν 

ρφκμιςθσ τθσ κερμοκραςίασ και τθσ ανακυκλοφορίασ του ηεςτοφ νεροφ ςε όλουσ τουσ κλάδουσ και ςε όλεσ 

τισ ςτιλεσ και κα διαπιςτωκεί θ απρόςκοπτθ ςυςτολοδιαςτολι των ςωλθνϊςεων τθσ εγκατάςταςθσ. 

Διαρροζσ ι τυχόν λειτουργικζσ ανωμαλίεσ που κα παρουςιαςτοφν πρζπει να αποκαταςτακοφν και θ δοκιμι 

κα επαναλθφκεί μζχρισ ότου διαπιςτωκεί θ επικυμθτι λειτουργία και ςτεγανότθτα. 

Πλα τα όργανα εκροισ κα δοκιμαςτοφν ζνα προσ ζνα για να διαπιςτωκεί αν δθμιουργοφ υδραυλικό πλιγμα 

ςτθν εγκατάςταςθ. Πςα δθμιουργοφν πλιγμα κα κεωρθκοφν ακατάλλθλα και κα αντικαταςτακοφν με άλλον 

τφπο. Εάν παρουςιαςτεί πλιγμα κατά τθ δοκιμαςτικι λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ που δεν οφείλεται ςε 

όργανο εκροισ κα πρζπει να αποςβζνεται με τθν τοποκζτθςθ δοχείου με κφλακα αζρα ι άλλθσ ειδικισ 

αποςβεςτικισ διάταξθσ. 

Για κάκε δοκιμι κα ςυντάςςεται πρωτόκολλο δοκιμισ ςφμφωνα με όςα 

αναφζρονται ςτθν ειςαγωγικι παράγραφο.  

Οδθγίεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ 



49 

Αγωγοί ςφνδεςθσ που μετά τθν καταςκευι τουσ δεν πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν αμζςωσ ι πρόκειται να 

παραμείνουν βραχυχρόνια νεκροί κα ςφραγιςκοφν με ςτεγανό πϊμα και κα απομονωκοφν από τθν 

εγκατάςταςθ. 

Σωλινεσ διανομισ που προςωρινά δεν κα χρθςιμοποιθκοφν κα απομονϊνονται και εάν κινδυνεφουν από 

τον παγετό κα εκκενϊνονται. Σωλθνϊςεισ που κα χρθςιμοποιοφνται ςπάνια, κατά διαςτιματα, κα πλζνονται 

και κα εξαερίηονται. 

Αγωγοί ςφνδεςθσ και ςωλθνϊςεισ διανομισ πριν από τθν επαναχρθςιμοποίθςι τουσ κα ξεπλζνονται με 

επιμζλεια. 

Κατά τθ διάρκεια διακοπισ ςτθν τροφοδοςία του νεροφ, όλεσ οι λιψεισ κα πρζπει να παραμζνουν κλειςτζσ 

για να αποφευχκοφν ηθμιζσ ςτθν εγκατάςταςθ μετά τθν επαναλειτουργία. 

Το νερό από τθν εκκζνωςθ των ςωλθνϊςεων κα πρζπει να ςυλλζγεται προςεκτικά για να μθν προκαλζςει 

ηθμιζσ ςτο κτίριο. 

Πλεσ οι εγκαταςτάςεισ κα πρζπει να παραμζνουν ςτεγανζσ και ςε καλι κατάςταςθ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

τθσ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86, κακ' όλθ τθ διάρκεια που χρθςιμοποιοφνται. 

Εγκατάςταςθ Αποχζτευςθσ Δοκιμι τθσ εγκατάςταςθσ 

Οι εγκαταςτάςεισ αποχζτευςθσ κα πρζπει να ελζγχονται τόςο ςτθ φάςθ καταςκευισ, όςο και μετά τθν 

ολοκλιρωςι τουσ, για να διαπιςτωκεί θ ςυμπεριφορά τουσ ωσ προσ τισ διατάξεισ τθσ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86. Για 

κάκε δοκιμι, τμθματικι ι τθσ πλιρουσ λειτουργίασ, που κα εκτελείται, κα ςυντάςςεται πρωτόκολλο που κα 

υπογράφεται από τουσ αρμόδιουσ και ςτο οποίο κα αναφζρονται τα αποτελζςματα των δοκιμϊν. 

Γενικά 

Θ εγκατάςταςθ αποχζτευςθσ εξαιτίασ τθσ λειτουργικισ και καταςκευαςτικισ τθσ ιδιομορφίασ δεν παρζχει τθ 

δυνατότθτα αξιόπιςτων δοκιμαςτικϊν ελζγχων τθσ πλιρουσ λειτουργίασ τθσ. 

Τμθματικοί ζλεγχοι τθσ λειτουργίασ - ακόμθ και με κετικά αποτελζςματα - δεν ςυνεπάγονται ςυμπεράςματα 

για τθν ποιοτικι ςτάκμθ τθσ όλθσ καταςκευισ και λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ. 

Θα πρζπει, λοιπόν, να διενεργοφνται ζλεγχοι κατά τμιματα και ςε όλεσ τισ φάςεισ του ζργου τόςο για τθν 

ποιότθτα καταςκευισ όςο και για τθ λειτουργικότθτα, γιατί κα περιορίςουν τισ επιπτϊςεισ που δθμιουργεί θ 

δυνατότθτα δοκιμαςτικοφ ελζγχου τθσ πλιρουσ λειτουργίασ. 

Σε κάκε φάςθ του ζργου ςυνίςταται να ελζγχεται τουλάχιςτον: 

1. Θ χρθςιμοποίθςθ κατάλλθλων και ςυνεργαηόμενων υλικϊν 

2. Θ ςτεγανότθτα των ςυνδζςεων 

3. Θ αποτελεςματικι ςτιριξθ των ςωλθνϊςεων και θ εξαςφάλιςθ των απαιτοφμενων κλίςεων 

4. Θ προςταςία των ςωλθνϊςεων από τθν ειςχϊρθςθ ξζνων υλικϊν μζςα ς' αυτοφσ 

5. Θ διατιρθςθ ελεφκερθσ διατομισ των ςωλθνϊςεων από εςωτερικζσ προεξοχζσ, ιδιαίτερα ςτισ 

περιοχζσ των ςυνδζςεων. 

Τελικόσ ζλεγχοσ 

Ο τελικόσ ζλεγχοσ τθσ πλιρουσ εγκατάςταςθσ είναι υποχρεωτικόσ και περιλαμβάνει:  

Δοκιμι ςτεγανότθτασ με αζρα 

Θ δοκιμι τθσ ςτεγανότθτασ με αζρα ςκοπό ζχει τθν εξακρίβωςθ τθσ αεροςτεγανότθτασ τθσ εγκατάςταςθσ και 

κα εκτελεςτεί για όλθ τθν εγκατάςταςθ ταυτόχρονα. Σε πολυϊροφα και ειδικά κτίρια επιτρζπεται θ δοκιμι 

αυτι να γίνεται και κατά τμιματα. 

Ρροετοιμαςία 

Πλεσ οι οςμοπαγίδεσ κα ελεγχκοφν για τθ λειτουργικότθτά τουσ. 
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Μετά τθν πλιρωςθ όλων των οςμοπαγίδων με νερό κα ςφραγιςκοφν όλα τα υφιςτάμενα ανοίγματα με 

εκτονοφμενα ελαςτικά βφςματα (π.χ. όλεσ οι απολιξεισ των ςτθλϊν αποχζτευςθσ ςτθν οροφι του κτιρίου). 

Για να διαςφαλιςκεί θ αεροςτεγανότθτα ςτθν τελευταία κάτω κατάλθξθ των ςωλθνϊςεων κα διοχετευκεί 

μζςα ςτθν εγκατάςταςθ μία μικρι ποςότθτα νεροφ. 

Στθν απόλθξθ μιασ ςτιλθσ τθσ εγκατάςταςθσ κα ςυνδεκεί ειδικό τεμάχιο "Τ" με ζναν κρουνό ςτο κάκε ζνα 

από τα δφο ελεφκερα ςκζλθ του. Στο ζνα ςκζλοσ του Τα μζςω εφκαμπτου ςωλινα ςυνδζεται ζνα μανόμετρο 

κατάλλθλθσ κλίμακασ μζτρθςθσ και ςτο άλλο μία αντλία αζρα. 

Μζςω τθσ αντλίασ ειςάγεται αζρασ ςτθν εγκατάςταςθ, μζχρισ ότου θ ζνδειξθ του μανόμετρου φκάςει ςτα 

375 Pa (38 mmWS) και κλείνεται θ ειςαγωγι αζρα. 

Θ δοκιμι κεωρείται επιτυχισ όταν θ πίεςθ διατθρθκεί ςτακερι για χρονικό 

διάςτθμα όχι μικρότερο των 3 λεπτϊν. Εντοπιςμόσ ςθμείων διαρροισ 

Ο εντοπιςμόσ των ςθμείων διαρροισ ςε περίπτωςθ που θ δοκιμι είναι ανεπιτυχισ γίνεται με κάψουλεσ 

καπνοφ ι δφςοςμων αερίων μζςα ςτθν εγκατάςταςθ. Θ επάλειψθ των πικανϊν ςθμείων διαρροισ με 

ςαπουνοδιάλυςθ είναι δυνατόν να δϊςει τα ίδια αποτελζςματα εντοπιςμοφ των διαρροϊν. 

Σε όλθ τθ διάρκεια του εντοπιςμοφ θ πίεςθ κα πρζπει να παραμζνει ςτα επίπεδα τθσ προθγοφμενθσ 

παραγράφου. 

Θ χριςθ καπνογόνων φυςιγγίων κα πρζπει να αποφεφγεται ςε εγκαταςτάςεισ που περιλαμβάνουν 

πλαςτικζσ ςωλθνϊςεισ ABS ι U-PVC ι ελαςτικά ςυνκετικά υλικά. 

Δοκιμι ικανοποιθτικισ απόδοςθσ 

Θ δοκιμι αυτι κα εκτελεςτεί μετά τθν επιτυχι δοκιμι ςτεγανότθτασ. Σκοπό ζχει τθν εξακρίβωςθ τθσ 

διατιρθςθσ του απαιτοφμενου φψουσ απομόνωςθσ μζςα ςε όλεσ τισ οςμοπαγίδεσ τθσ εγκατάςταςθσ. Ωσ 

απαιτοφμενο - επαρκζσ εναπομζνον - φψοσ απομόνωςθσ μετά τθ δοκιμαςτικι χριςθ κακορίηεται το φψοσ 

των 25 mm. 

Θ δοκιμι είναι πολλαπλι και κα εκτελεςτεί κατά τμιματα ςε ςωλθνϊςεισ ςφνδεςθσ, ςε κατακόρυφεσ ςτιλεσ 

και ςε οριηόντιεσ ςυλλεκτιριεσ ςωλθνϊςεισ. 

Για τθν εκτζλεςθ τθσ δοκιμισ κα επιλεγεί αρικμόσ υδραυλικϊν υποδοχζων κατά το δυνατόν γειτονικϊν που 

ςυνδζονται ςτον ίδιο κλάδο οριηόντιο ι κατακόρυφο τθσ εγκατάςταςθσ. Οπωςδιποτε επιλζγονται οι πιο 

απομακρυςμζνοι από τθ ςτιλθ (για τθν περίπτωςθ δοκιμισ οριηόντιασ ςυλλεκτιριασ ι ςωλινωςθσ 

ςφνδεςθσ) και οι πλθςιζςτεροι ςτθν απόλθξθ τθσ ςτιλθσ (για τθν περίπτωςθ δοκιμισ κατακόρυφθσ ςτιλθσ). 

Ο αρικμόσ και το είδοσ των επιλεχκζντων για ταυτόχρονθ εκφόρτιςθ υποδοχζων γίνεται με βάςθ τον Ρίνακα 

24 τθσ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. ο οποίοσ κακορίηει ανάλογα με τθ χριςθ τον αρικμό των υδραυλικϊν υποδοχζων που 

πρζπει να εκφορτιςκοφν ταυτόχρονα και είναι: 

Τφποσ χριςθσ 

κτιρίου 

Αρικμόσ ΥΥ από 

κάκε είδοσ ςε ςτιλθ 

ι οριηόντιο κλάδο 

Αρικμόσ ΥΥ που πρζπει να 

εκφορτιςκοφν ταυτόχρονα 

Λεκάνθ με Δ.Κ. 

9lt 

Νιπτιρεσ 

Δθμόςια ι 

εμπορικι 

1 ζωσ 9 1 1 

10 ζωσ 18 2 2 

19 ζωσ 26 2 2 

17 ζωσ 52 3 3 

53 ζωσ 78 4 4 

79 ζωσ 100 5 5 
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Ωσ εκφόρτιςθ υδραυλικοφ υποδοχζα νοείται: 

1. Το άνοιγμα του πϊματοσ τθσ απορροισ του τθ χρονικι ςτιγμι ζναρξθσ τθσ δοκιμισ και εφόςον 

προθγουμζνωσ αυτόσ ζχει πλθρωκεί με νερό μζχρι τθ ςτάκμθ υπερχείλιςθσ. 

2. Θ κζςθ ςε λειτουργία (π.χ. πίεςθ κομβίου) του δοχείου ζκπλυςθσ των λεκανϊν αποχωρθτθρίων τθ 

χρονικι ςτιγμι ζναρξθσ τθσ δοκιμισ μζχρι πλιρουσ εκκζνωςθσ. 

Μετά το πζρασ των διαδοχικϊν (ταυτόχρονων ανά ςτιλθ) δοκιμαςτικϊν φορτίςεων κάκε ςτιλθσ, θ 

εγκατάςταςθ ςφραγίηεται αεροςτεγϊσ όπωσ ακριβϊσ ςτθ δοκιμι ςτεγανότθτασ με αζρα, χωρίσ να ειςαχκεί 

νερό ςε καμία παγίδα τθσ εγκατάςταςθσ. 

Στθν εγκατάςταςθ ειςάγεται αζρασ όπωσ ακριβϊσ ςτθ δοκιμι ςτεγανότθτασ με αζρα αλλά μζχρι πίεςθ 246 

Pa (25 mmWS) και κλείνεται θ ειςαγωγι αζρα. 

Θ δοκιμι κεωρείται επιτυχισ όταν επιτευχκεί θ πίεςθ των 246 Pa και διατθρθκεί επί 3 λεπτά. 

Οςμοπαγίδεσ που δεν είναι ςε κζςθ να ςυγκρατιςουν τθν πίεςθ δοκιμισ εντοπίηονται είτε με τρόπο 

αντίςτοιχο προσ αυτό τθσ δοκιμισ ςτεγανότθτασ ι ακουςτικά με αλλεπάλλθλεσ δοκιμζσ. 

Εγκατάςταςθ Ιςχυρϊν ευμάτων Γενικά 

Ο ανάδοχοσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου και πριν τθν παράδοςι του ςτον ιδιοκτιτθ είναι υποχρεωμζνοσ 

να παραδϊςει πλιρθ φάκελο με τισ προδιαγραφζσ και τα τεφχθ δοκιμϊν που αφοροφν το ςφνολο του 

εξοπλιςμοφ που εγκαταςτάκθκε ςτο υπό καταςκευι κτίριο. Στο φάκελο αυτό κα περιλαμβάνονται: 

S Τα as built ςχζδια και οι ενδεχόμενοι υπολογιςμοί που πραγματοποιικθκαν εκ νζου ςτα ςθμεία που 

υπάρχουν τροποποιιςεισ ςε ςχζςθ με τθ μελζτθ εφαρμογισ. 

S Οι πιςτοποιιςεισ όλου του θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ που εγκαταςτάκθκε 

S Τα αποτελζςματα των ελζγχων και δοκιμϊν που πραγματοποίθςε ο καταςκευαςτισ βάςει του 

προτφπου HD384 και τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

S Μαηί με τα αναλυτικά αποτελζςματα των ελζγχων κα παρζχονται και τα πιςτοποιθτικά εξακρίβωςθσ 

τθσ ακρίβειασ των οργάνων που χρθςιμοποιικθκαν ςτισ μετριςεισ. 

Ο εργολάβοσ ζχει υποχρζωςθ να πραγματοποιιςει πριν τθν παράδοςθ του κτιρίου πλιρεισ ελζγχουσ και 

δοκιμζσ που περιγράφονται ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ. Οι δοκιμζσ αυτζσ είναι ςε εφαρμογι του 

προτφπου HD 384 Κεφάλαιο 6 για τθ διαπίςτωςθ ότι οι θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ του κτιρίου ικανοποιοφν 

τισ απαιτιςεισ των ελλθνικϊν και ςυμπλθρωματικά των Ευρωπαϊκϊν κανονιςμϊν. 

Οι ζλεγχοι ςτισ εγκαταςτάςεισ του κτιρίου κα γίνονται με ευκφνθ και ζξοδα του αναδόχου και κα 

επαναλαμβάνονται μζχρι τθν πλιρθ επαλικευςθ των ςτοιχείων τθσ μελζτθσ, οπότε και κα ςυντάςςεται το 

ςχετικό πρωτόκολλο δοκιμισ που κα υπογράφεται από τθν επίβλεψθ. 

Επιπλζον είναι υποχρζωςθ του εργολάβου θ ολοκλιρωςθ του ςυνόλου των διαδικαςιϊν που απαιτοφνται 

για τθ ςφνδεςθ του κτιρίου με το δίκτυο Χαμθλισ Τάςθσ τθσ ΔΕΘ και το δίκτυο του ΟΤΕ. Στθν υποχρζωςθ του 

εργολάβου ςυμπεριλαμβάνονται και τα αντίςτοιχα κόςτθ που απαιτοφνται από τισ εν λόγω εταιρείεσ (όπωσ 

κόςτοσ αγοράσ και εγκατάςταςθσ μετρθτϊν). Μζροσ των δοκιμϊν κα πρζπει να πραγματοποιθκεί κατά τθ 

διάρκεια πραγματοποίθςθσ των εργαςιϊν ςτο κτίριο (π.χ. μζτρθςθ αντίςταςθσ μόνωςθσ των καλωδίων), ενϊ 

οι περιςςότερεσ απαιτείται να ζχει ολοκλθρωκεί θ θλεκτροδότθςθ του κτιρίου (δοκιμι ενεργοποίθςθσ 

μζτρων προςταςίασ, ανάλθψθ φορτίου από UPS). 
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Μζτρθςθ αντίςταςθσ γείωςθσ 

Ρροβλζπεται θ μζτρθςθ τθσ αντίςταςθσ γείωςθσ του κτιρίου με οποιαδιποτε από τισ μεκόδουσ που 

κεωροφνται αποδεκτζσ από τα αντίςτοιχα πρότυπα. 

Θ τιμι τθσ αντίςταςθσ γείωςθσ κα πρζπει να είναι μικρότερθ του 1 Ohm και εφόςον απαιτθκεί κα 

πραγματοποιθκεί ενίςχυςθ τθσ καταςκευισ με προςκικθ επιπλζον θλεκτροδίων. 

Μζτρθςθ αντίςταςθσ μόνωςθσ των καλωδίων 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να πραγματοποιιςει μζτρθςθ τθσ αντίςταςθσ μόνωςθσ του ςυνόλου των καλωδιϊςεων 

αφοφ αυτζσ ζχουν εγκαταςτακεί ςτθν τελικι τουσ κζςθ. Οι μετριςεισ κα πρζπει να γίνουν με όργανο MEGER 

ανάπτυξθσ ςυνεχοφσ τάςθσ με τιμι που προβλζπεται από το πρότυπο HD384 (για καλϊδια Χ.Τ.: 500V για 

διάρκεια 5sec). Για τθν πραγματοποίθςθ των μετριςεων δεν κα πρζπει να είναι ςυνδεδεμζνα φορτία ςτισ 

καταναλϊςεισ ϊςτε να λθφκοφν αξιόπιςτα αποτελζςματα. Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ προβλθματικϊν 

καλωδιϊςεων ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ με δικά του ζξοδα να προχωριςει ςε αντικατάςταςθ των 

προβλθματικϊν καλωδιϊςεων και επανάλθψθ των ελζγχων με δικά του ζξοδα. Τα αποτελζςματα των 

μετριςεων κα αποτυπωκοφν ςε αναλυτικοφσ πίνακεσ που κα παραδοκοφν υπογεγραμμζνοι ςτον ιδιοκτιτθ 

του ζργου. 

Ζλεγχοσ των μζτρων προςταςίασ 

Με τθ χριςθ κατάλλθλου μετρθτικοφ οργάνου ο ανάδοχοσ οφείλει να πραγματοποιιςει ελζγχουσ για τθ 

ςωςτι λειτουργία των μζςων προςταςίασ εξοπλιςμοφ. Ο ζλεγχοσ αυτόσ κα περιλαμβάνει τθ δοκιμι 

ενεργοποίθςθσ όλων των διακοπτϊν διαφορικοφ ρεφματοσ προκαλϊντασ τεχνικά διαρροι ρεφματοσ ωσ προσ 

γθ. 

Επιπλζον κα πρζπει ςε κάκε ςθμείο τροφοδότθςθσ να γίνει ζλεγχοσ τθσ ςυνζχειασ του αγωγοφ προςταςίασ 

(Ε) κακϊσ επίςθσ και των ιςοδυναμικϊν ςυνδζςεων όλου του μθ ενεργοφ μεταλλικοφ εξοπλιςμοφ του 

κτιρίου (π.χ. μεταλλικά πλαίςια πινάκων, μεταλλικζσ ςχάρεσ). 

Λειτουργικι δοκιμι τθσ εγκατάςταςθσ 

Μετά τθν πραγματοποίθςθ των μετριςεων αντίςταςθσ μόνωςθσ των καλωδίων και τθσ αντίςταςθσ γείωςθσ 

κα πραγματοποιθκεί λειτουργικι δοκιμι τθσ εγκατάςταςθσ. Θ λειτουργικι δοκιμι κα είναι πλιρθσ και κα 

περιλαμβάνει μζτρθςθ τθσ τάςθσ τροφοδότθςθσ ςε όλεσ τισ παροχζσ και ενεργοποίθςθ του εξοπλιςμοφ που 

προβλζπεται να εγκαταςτακεί ςυμπεριλαμβανομζνων και των φωτιςτικϊν ςωμάτων. 

Εγκατάςταςθ Αςκενϊν ευμάτων 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ του τθλεπικοινωνιακοφ δικτφου κα πραγματοποιθκοφν μετριςεισ 

κορφβου ςε όλεσ τισ καλωδιϊςεισ χαλκοφ, ϊςτε να διαπιςτωκεί ότι ικανοποιοφν τθν κατθγορία λειτουργίασ 

τουσ δικτφου που προβλζπει θ μελζτθ. Τα αποτελζςματα των μετριςεων κα αποτυπωκοφν ςε αντίςτοιχουσ 

πίνακεσ που κα παραδοκοφν ςτον ιδιοκτιτθ του ζργου.
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ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΘ 

Εργαςίεσ  

Κατά Ελλθνικι ΤΕχνικι Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-03-06-02-02:2009: Θερμομόνωςθ 
εξωτερικϊν τοίχων. 
Κατά Ελλθνικι ΤΕχνικι Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-03-06-02-03:2009 Θερμομονϊςεισ 
κεραμοςκεπϊν ςτεγϊν. 

Θερμομόνωςθ επιφανειϊν με πλάκεσ εξθλαςμζνθσ πολυςτερίνθσ 

Θερμομόνωςθ με πλάκεσ αφρϊδουσ εξθλαςμζνου πολυςτυρενίου με τθν προςκικθ άνκρακα. Το 

προϊόν κα διακζτει κλειςτι δομι κυψελίδων που δίνει υψθλζσ μθχανικζσ ιδιότθτεσ, άριςτθ αντίςταςθ 

ςτθν υγραςία, αλλά και ςτακερότθτα διαςτάςεων, καλι διαπνοι και εφκολο χειριςμό / τοποκζτθςθ 

του προϊόντοσ. 

Το κερμομονωτικό υλικό κα πρζπει να ζχει ςυντελεςτι κερμοπερατότθτασ τουλάχιςτον λ=0,031 

W/m2K για πάχθ 50 – 80 mm. 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΕΜΑΝΣΘΣ – ΨΥΞΘΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Αυτόνομο, Ρολυδιαιροφμενο, Ρολλαπλϊν Κλιματιηόμενων Ηωνϊν (Variable Refrigerant Volume 

Inverter Type) Σφςτθμα Κλιματιςμοφ 

Γενικά 

Το ςφςτθμα κζρμανςθσ και ψφξθσ των χϊρων του κτιρίου κα είναι απ' ευκείασ εκτόνωςθσ, 

πολυδιαιροφμενο, πολλαπλϊν κλιματιηόμενων ηωνϊν, μεταβλθτισ παροχισ ψυκτικοφ μζςου (Variable 

Refrigerant Volume Inverter Type). Το ςφςτθμα κα αποτελείται από εξωτερικι μονάδα (αντλία 

κερμότθτασ), θ οποία κα ςυνδζεται με πολλαπλζσ εςωτερικζσ μονάδεσ οι οποίεσ κα ζχουν τθν 

δυνατότθτα αυτονομίασ ανάλογα με τισ απαιτιςεισ των χϊρων. 

Θ λειτουργία του ςυςτιματοσ κα βαςίηεται ςτθ χριςθ δφο (2) πιεηοςτατϊν για το ψυκτικό μζςο (ζνασ 

για τθν χαμθλι ςτθν ψφξθ και ζνασ για τθν υψθλι πίεςθ ςτθν κζρμανςθ), ϊςτε να ελζγχεται θ 

βθματικι λειτουργία των ςυμπιεςτϊν και θ παροχι ψυκτικοφ μζςου (pumping capacity) προσ τισ 

εςωτερικζσ μονάδεσ. 

Κάκε εξωτερικι μονάδα κα μπορεί να ςυνδεκεί με πολλαπλζσ εςωτερικζσ μονάδεσ διαφορετικϊν 

τφπων και αποδόςεων (23 και 13 αντίςτοιχα για τουσ  επιλεγόμενουσ τφπουσ για το κτίριο αςτυνομικοφ 

ελζγχου και τελωνείο αντίςτοιχα), οι οποίεσ κα μποροφν να ςυνδεκοφν ςε ζνα ψυκτικό κφκλωμα και να 

ελζγχονται ανεξάρτθτα, εκμεταλλευόμενοι με αυτόν τον τρόπο φαινόμενα ετεροχρονιςμοφ και 

μειϊνοντασ ζτςι κατά το αντίςτοιχο ποςοςτό τθν ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφ των εξωτερικϊν 

μονάδων. 

Το ςφνολο των αποδόςεων των εςωτερικϊν μονάδων ςυνδεδεμζνων ςε ζνα εξωτερικό μθχάνθμα 

μπορεί να φκάςει ζωσ το 130 % τθσ ονομαςτικισ του απόδοςθσ.  

Κάκε εξωτερικι μονάδα των 8,10,12 HP διακζτει δφο (2) ςυμπιεςτζσ  ενϊ των 14,16,18 HP διακζτει 

τρεισ (3) ςυμπιεςτζσ, ερμθτικοφ τφπου scroll για μεγαλφτερθ ευελιξία και οικονομία κατά τθ λειτουργία 

και κατά τθ ςυντιρθςθ ι βλάβθ. Ο ζνασ ςυμπιεςτισ είναι τφπου INVERTER (μεταβλθτισ ςυχνότθτασ) 

ικανόσ να μεταβάλλει τθν ταχφτθτα περιςτροφισ του γραμμικά με ανάλογθ κατανάλωςθ ιςχφοσ 

ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των ψυκτικϊν ι κερμικϊν φορτίων, εξαςφαλίηοντασ αυτονομία 

λειτουργίασ κακϊσ και ανεξάρτθτθ ρφκμιςθ κερμοκραςίασ ςε κάκε χϊρο. Οι τφποι μεγαλφτερθσ ιςχφοσ 

αποτελοφνται από ςφηευξθ δφο αναφερόμενων τφπων (π.χ. ο τφποσ 26 είναι ςφηευξθ μιασ μονάδασ 8 

και μιασ 18 HP). 

Για μεγαλφτερθ οικονομία ςε μερικά φορτία και για τθν απόκριςθ ακόμθ και ςε λειτουργία μίασ μόνο 

εςωτερικισ μονάδασ (με μικρότερθ απόδοςθ 8.000 Btu/h) κάκε εξωτερικι μονάδα ζχει δυνατότθτα 

ελζγχου απόδοςθσ : 

 5 H: CAPACITY CONTROL 24 - 100%, 

 8 HP: CAPACITY CONTROL 14 - 100% 

 10 HP: CAPACITY CONTROL 14 - 100%  

 12 HP: CAPACITY CONTROL 14 - 100%  

 14 HP: CAPACITY CONTROL 10 - 100%  

 16 HP: CAPACITY CONTROL 10 - 100%  

 18 HP: CAPACITY CONTROL 10 - 100%  

Βάςει των ανωτζρω επιτυγχάνεται ιδιαίτερα χαμθλό ρεφμα εκκίνθςθσ.  
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Σε περίπτωςθ λειτουργίασ μίασ μόνο εςωτερικισ μονάδασ ανά ςφςτθμα, θ εξωτερικι μονάδα 

λειτουργεί κανονικά και όχι ON-OFF, λόγω π.χ. αδυναμίασ ελζγχου απόδοςθσ με αποτζλεςμα το 

πάγωμα του ςτοιχείου.  

Σε περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ και επαναφοράσ κάκε ςφςτθμα επανζρχεται αυτόματα ςτισ αρχικζσ 

ρυκμίςεισ λειτουργίασ των εςωτερικϊν μονάδων (auto power failure restart).  

Το πραγματικό μικοσ ςωλινωςθσ κα ζχει τθν δυνατότθτα να φτάςει μζχρι 165 m - ιςοδφναμο 190 m 

(απόςταςθ εξωτερικισ μονάδασ και δυςμενζςτερθσ εςωτερικισ), χωρίσ όμωσ κανζναν περιοριςμό ςτο 

ςυνολικό μικοσ ςωλινωςθσ όλου του κυκλϊματοσ. 

Θ υψομετρικι διαφορά μεταξφ εξωτερικισ και εςωτερικϊν μονάδων μπορεί να είναι μζχρι 50 m, χωρίσ 

τθν ανάγκθ χρθςιμοποίθςθσ ελαιοπαγίδων. Θ υψομετρικι διαφορά μεταξφ των εςωτερικϊν μονάδων 

ενόσ κυκλϊματοσ κα μπορεί να  είναι μζχρι 15 m. Επίςθσ, θ απόςταςθ από τον πρϊτο διακλαδωτιρα ι 

ςυλλζκτθ ζωσ το πλζον μακρινό ςϊμα κα μπορεί να ανζλκει ςτα 40 m. 

Κάκε ςφςτθμα ζχει τθν δυνατότθτα ςφνδεςθσ των εςωτερικϊν μονάδων με επίτοιχο τοπικό χειριςτιριο 

ςε απόςταςθ μζχρι 500 m.  

Επίςθσ, το ςφςτθμα για τον κεντρικό ζλεγχο, ζχει τθν δυνατότθτα ςφνδεςθσ με κεντρικό πίνακα ελζγχου 

ανά όροφο και εναλλακτικά με ςφςτθμα ελζγχου μζςω PC computer, το οποίο ζχει τθν δυνατότθτα 

επζκταςθσ μζχρι 1536 εςωτερικζσ μονάδεσ.  

Πλεσ οι εξωτερικζσ και εςωτερικζσ μονάδεσ είναι προςυγκροτθμζνεσ και λειτουργικά ελεγμζνεσ ςτο 

εργοςτάςιο καταςκευισ τουσ.  

Εδϊ πρζπει να τονιςτεί ότι κατά τθν λειτουργία ςε κζρμανςθ κα εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ και 

ςυνεχισ λειτουργία για κερμοκραςίεσ ζωσ -20°CWB εάν ηθτθκεί και όχι θ εξωτερικι μονάδα να 

λειτουργεί ςε ON-OFF. Το παραπάνω κεωρείται αναγκαίο για τθν αποφυγι του παγϊματοσ του 

ςτοιχείου. Σε εξωτερικζσ  κερμοκραςίεσ που προςεγγίηουν τουσ –20°C, θ απόδοςθ του ςυςτιματοσ 

μειϊνεται ανεπαίςκθτα. 

Επίςθσ κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ διαδικαςία απόψυξθσ γίνεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να 

αποφεφγονται οι άςκοπεσ αποψφξεισ και ζτςι θ τελικι απόδοςθ των μθχανθμάτων ςε κζρμανςθ να 

είναι βελτιωμζνθ ζναντι παρόμοιων ςυςτθμάτων. 

Εξωτερικι  Μονάδα 

Θ εξωτερικι μονάδα αντλία κερμότθτασ, κα είναι κατάλλθλθ για ψφξθ και κζρμανςθ, για υπαίκρια 

τοποκζτθςθ και κα ζχει δυνατότθτα λειτουργίασ για τισ εξισ ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ:  

ΨΥΞΘ :   Από -5 °CDB     ζωσ   +43    °CDB 

ΘΕΜΑΝΣΘ :   Από -20 °CWB    ζωσ   +15.5 °CWB 

Αποτελείται από δφο (2) ςυμπιεςτζσ scroll ςτθν περίπτωςθ των μονάδων των 8, 10, 12 HP (ζνα 

ςυμπιεςτι scroll inverter για 5 Θ) και τρεισ ςυμπιεςτζσ ςτθν περίπτωςθ των μονάδων των 14, 16 & 18 

Θ, αξονικό ανεμιςτιρα, εναλλάκτθ κερμότθτασ, ςωλθνϊςεισ, καλωδιϊςεισ και αυτοματιςμοφσ. Ο ζνασ 

από τουσ δφο ςυμπιεςτζσ scroll ρυκμίηει τθν απόδοςι του με γραμμικό ζλεγχο βθμάτων λειτουργίασ 

μζςω INVERTER και ο δεφτεροσ λειτουργεί με ON OFF CONTROL. Ο ςυμπιεςτισ INVERTER ρυκμίηει 

ςυνεχϊσ τισ ςτροφζσ του μεταβάλλοντασ τθν ςυχνότθτα και τθν τάςθ. Θ ςυχνότθτα μεταβάλλεται από 

30 ζωσ 116 Hz ςε 20 βιματα λειτουργίασ ςτθν περίπτωςθ τθσ μονάδασ 5 Θ, ςε 29 βιματα λειτουργίασ 

ςτθν περίπτωςθ των μονάδων 8, 10, 12 και ςε 35 βιματα λειτουργίασ ςτθν περίπτωςθ των μονάδων 

14, 16 & 18 Θ.  

Στον ςυμπιεςτι υπάρχει πρόςκετο ζλαςμα ςυγκράτθςθσ των ελατθρίων ςτιριξισ του, για ταχφτθτεσ 

περιςτροφισ μεγαλφτερεσ των 50 Θz.  
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Επίςθσ, τα τυλίγματα του κινθτιρα είναι ειδικά καταςκευαςμζνα, ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ 

αςφαλισ και ομαλι λειτουργία και θ αποφυγι κινδφνων λόγω τθσ ςυνεχοφσ μεταβαλλόμενθσ 

ςυχνότθτασ και τάςθσ. 

Οι ςυμπιεςτζσ περιλαμβάνουν θλεκτρικό κερμαντιρα για τθν αποφυγι ςυμπφκνωςθσ του λαδιοφ ςε 

χαμθλζσ κερμοκραςίεσ. 

Θ αντλία κερμότθτασ είναι κατάλλθλθ για τροφοδότθςθ από τριφαςικό δίκτυο 380 V, 50 Hz, ενϊ θ 

ςτάκμθ κορφβου τθσ ανζρχεται ςτθν πρϊτθ ςκάλα: 

 Εξωτερικι μονάδα RXYQ   5P (5 HP)  :  54 dBA 

 Εξωτερικι μονάδα RXYQ   8P (8 HP)  :   57 dBA 

 Εξωτερικι μονάδα RXYQ 10P (10 HP) :   58 dBA 

 Εξωτερικι μονάδα RXYQ 12P (12 HP) :   60 dBA 

 Εξωτερικι μονάδα RXYQ 14P (14 HP) :   60 dBA 

 Εξωτερικι μονάδα RXYQ 16P (16 HP) :   60 dBA 

 Εξωτερικι μονάδα RXYQ 18P (18 HP) :   63 dBA 

Επίςθσ, υπάρχει δυνατότθτα μείωςθσ τθσ ςτάκμθσ κορφβου μζςω ειδικισ λειτουργίασ τθσ μονάδασ 

(night quiet function), ςε δφο ςτάδια, π.χ. για το μοντζλο των 10 Θ: 1ο ςτάδιο 54 dBA και 2ο ςτάδιο 45 

dBA, με αποτζλεςμα τθ μθ όχλθςθ των γειτονικϊν κατοικιϊν. 

Τζλοσ οι εξωτερικζσ μονάδεσ κα εγκαταςτακοφν ςε κατάλλθλεσ αντικραδαςμικζσ βάςεισ, oι διαςτάςεισ 

των οποίων και θ ακριβισ κζςεισ τοποκζτθςισ τουσ, παρουςιάηεται ςτθν κατάλλθλθ κάτοψθ. 

 

Ενδεικτικά ςτουσ παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηεται θ απόδοςθ τθσ κάκε μονάδασ ςε λειτουργία 

κζρμανςθσ και ψφξθσ και για τισ ςυνκικεσ ςχεδιαςμοφ. 

 

Αποδόςεισ ςε λειτουργία κζρμανςθσ: 
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Αποδόςεισ ςε λειτουργία ψφξθσ: 
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Εςωτερικζσ Μονάδεσ 

Οι εςωτερικζσ μονάδεσ του ςυςτιματοσ αυτοφ κα είναι ςχεδιαςμζνεσ με standards υψθλισ αιςκθτικισ 

και κα διατίκενται ςε πλικοσ μοντζλων και αποδόςεων, με ιδιαίτερα χαμθλι ςτάκμθ κορφβου: 

1. Eςωτερικζσ μονάδεσ τφπου δαπζδου, με: 

 ψυκτικι απόδοςθ: από   2,2 ζωσ 7,1 kW και 

 κερμικι απόδοςθ: από   2,5 ζωσ 8,0 kW 

2. Eςωτερικζσ μονάδεσ οροφισ τφπου καςζτασ 4 κατευκφνςεων (600 x 600 mm), με: 

 ψυκτικι απόδοςθ: από   2,2 ζωσ 5,6 kW και 

 κερμικι απόδοςθ: από   2,5 ζωσ 6,3 kW 

3. Eςωτερικζσ μονάδεσ οροφισ τφπου καςζτασ 4 κατευκφνςεων (900 x 900 mm), με: 

 ψυκτικι απόδοςθ: από   2,2 ζωσ 14,0 kW και 

 κερμικι απόδοςθ: από   2,5 ζωσ 16,0 kW 

Πλεσ οι μονάδεσ κα παρουςιάηουν ιδιαίτερα χαμθλι ςτάκμθ κορφβου. 

Κάκε μονάδα κα ζχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ με επίτοιχο χειριςτιριο (remote controller) και με κεντρικό 

πίνακα ελζγχου ι με ςφςτθμα ελζγχου μζςω PC computer. 

Κάκε εςωτερικι μονάδα είναι εφοδιαςμζνθ με θλεκτρονικι εκτονωτικι βαλβίδα, για τον ζλεγχο τθσ 

ροισ του ψυκτικοφ μζςου ανεξάρτθτα. Ο ζλεγχοσ τθσ θλεκτρονικισ εκτονωτικισ βαλβίδασ γίνεται με 

microcomputer μζςω αιςκθτθρίου επιςτροφισ του αζρα και αιςκθτθρίων ελζγχου τθσ υπερκζρμανςθσ.  

Επίτοιχο Χειριςτιριο 

Κάκε εςωτερικι μονάδα ςυνδζεται με δικό τθσ επίτοιχο χειριςτιριο, το οποίο μπορεί να τοποκετθκεί 

ςε απόςταςθ μζχρι 500 m από τθν εςωτερικι μονάδα και μζςω του οποίου ελζγχεται πλιρωσ ο 

κλιματιςμόσ του χϊρου.  

Το χειριςτιριο ζχει οκόνθ υγροφ κρυςτάλλου με ενδείξεισ κερμοκραςίασ, λειτουργίασ και βλάβθσ, 

διακόπτθ ON/OFF και πλικτρα προγραμματιςμοφ.  
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Οι δυνατότθτεσ του remote controller είναι οι ακόλουκεσ:  

 Λειτουργία (ψφξθ, κζρμανςθ, αφφγρανςθ, ανεμιςτιρασ, ζνδειξθ απόψυξθσ).  

 Ζνδειξθ ταχφτθτασ (υψθλι (H) -  χαμθλι (L)).  

 φκμιςθ κερμοκραςίασ ανά 1°C.  

 Xρονοδιακόπτθ ρφκμιςθσ λειτουργίασ με δυνατότθτα 5 ενεργειϊν για κάκε θμζρα τθσ 
εβδομάδασ.  

 Ζνδειξθ ρφπανςθσ φίλτρου.  

 Διακόπτθ ελζγχου δοκιμϊν.  

 Ζνδειξθ βλάβθσ με κωδικό αρικμό για εφκολο και γριγορο προςδιοριςμό τθσ.  

 Δυνατότθτα ςφνδεςθσ με κεντρικό πίνακα ελζγχου και αντίςτοιχθ ζνδειξθ εφ' όςον υπάρχει 
κεντρικι ςφνδεςθ. Στθν περίπτωςθ ςφνδεςθσ με κεντρικό πίνακα ελζγχου εκτόσ των άλλων 
υπάρχει θ δυνατότθτα χρονικοφ προγραμματιςμοφ για κάκε εςωτερικι μονάδα ξεχωριςτά.  

Κεντρικόσ ζλεγχοσ 

Κοντά ςτθν κεντρικι είςοδο των γραφείων κα εγκαταςτακεί το κεντρικό χειριςτιριο για τον ζλεγχο του 

ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ, μζςω του οποίου κα υπάρχει θ δυνατότθτα ςφνδεςθσ ζωσ 64 ομάδεσ 

εςωτερικϊν μονάδων (μζγιςτο 128 μονάδεσ) και: 

 παρακολοφκθςθσ και επζμβαςθσ ςτθν ζναρξθ / παφςθ των μονάδων 

 ρφκμιςθσ τθσ κερμοκραςίασ 

ςε όλεσ ι ανά ομάδα. 

Εμφανίηει κωδικοποιθμζνα τα ςφάλματα λειτουργίασ, ϊςτε θ επικεϊρθςθ και θ επιςκευι τουσ να είναι 

άμεςθ. Ζχει τθ δυνατότθτα να καλφψει ζνα χρονοδιάγραμμα λειτουργίασ και ζωσ 4 ελεγκτζσ ON/OFF. 

Θα τοποκετθκεί ζνα κεντρικό χειριςτιριο για κάκε εξωτερικι μονάδα. 

Ψυκτικό Κφκλωμα 

Το ψυκτικό κφκλωμα περιλαμβάνει: accumulator, θλεκτρονικζσ εκτονωτικζσ βαλβίδεσ, ειδικά 

ςχεδιαςμζνο διαχωριςτι λαδιοφ, ςυλλζκτθ υγροφ και όλεσ τισ απαραίτθτεσ βάνεσ και φίλτρα. 

Ρεριεκτικότθτα Σε Ψυκτικό Μζςο 

Κάκε ςφςτθμα περιζχει μικρι ποςότθτα ςε ψυκτικό μζςο για λόγουσ μείωςθσ τθσ ποςότθτασ κατά τθν 

αντικατάςταςι του ςε περίπτωςθ ςυντιρθςθσ αλλά και για λόγουσ περιβαλλοντολογικοφσ και θ οποία 

δεν κα υπερβαίνει τθν ποςότθτα ςε kg R-410Α ανά ςφςτθμα εξωτερικισ μονάδασ τθν οποία 

προδιαγράφει ο καταςκευαςτισ για τον τφπο τθσ ςυγκεκριμζνθσ μονάδασ. 

Αςφαλιςτικζσ Διατάξεισ  

Θ εξωτερικι μονάδα φζρει τισ παρακάτω αςφαλιςτικζσ διατάξεισ: διακόπτθ υψθλισ πίεςθσ, 

κερμαντιρα ςτροφαλοκαλάμου, τθκτικι βαλβίδα αςφαλείασ, κερμικό προςταςίασ ςυμπιεςτι, κερμικό 

προςταςίασ ανεμιςτιρων, προςταςία από υπερζνταςθ για τον ςυμπιεςτι inverter, προςταςία ζναντι 

ςυχνϊν εκκινιςεων κ.λ.π.  

Θ προςταςία από υπερζνταςθ επιτυγχάνεται με μείωςθ τθσ ςυχνότθτασ του inverter ςτα 40Hz. Επίςθσ 

υπάρχει αςφαλιςτικι διάταξθ ζτςι ϊςτε όταν ςταματά ο ςυμπιεςτισ να μθν επανεκκινεί αν δεν 

περάςουν 4 λεπτά, για να επιτευχκεί θ εξιςορρόπθςθ πιζςεων. 



 

   8   

Λειτουργία Εξιςορρόπθςθσ Λαδιοφ  

Λόγω τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ χωρίσ ελαιοπαγίδεσ, υπάρχει ειδικόσ μθχανιςμόσ για ανάκτθςθ 

του λαδιοφ ςτουσ ςυμπιεςτζσ. Θ λειτουργία ανάκτθςθσ λαδιοφ πραγματοποιείται αυτόματα μία ϊρα 

μετά τθν πρϊτθ εκκίνθςθ και κάκε 8 ϊρεσ λειτουργίασ.  

Λειτουργία Απόψυξθσ  

Θ απόψυξθ (defrost) γίνεται μζςω ειδικοφ προγράμματοσ του microcomputer, όπου θ κερμοκραςία 

εκκίνθςθσ του defrost (κερμοκραςία ςτοιχείου) μεταβάλλεται ςφμφωνα με τθν κερμοκραςία 

περιβάλλοντοσ και εφ' όςον δθμιουργθκεί πάγοσ, για τθν αποφυγι άςκοπων αποψφξεων.  

Δίκτυο Αυτοματιςμϊν  

Ρεριλαμβάνει τθν εγκατάςταςθ όλων των δικτφων αυτοματιςμοφ με κατάλλθλεσ καλωδιϊςεισ, όπωσ 

φαίνεται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ, μεταξφ εξωτερικϊν, εςωτερικϊν μονάδων κλιματιςμοφ και τοπικϊν 

χειριςτθρίων των εςωτερικϊν μονάδων. Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι τα καλϊδια αυτοματιςμοφ κα είναι 

κωρακιςμζνα και θ κωράκιςι τουσ κα γειϊνεται ςτθν πλευρά τθσ εςωτερικισ μονάδασ. Τα καλϊδια κα 

είναι 2×1 mm2, ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. 

Δίκτυο Σωλθνϊςεων 

Κατά Ελλθνικι ΤΕχνικι Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-01-03-000: Συςτιματα κτθριακϊν 
ςωλθνϊςεων υπό πίεςθ με χαλκοςωλινεσ. 
 
Επιπλζον: 
Θα χρθςιμοποιθκοφν ψυκτικζσ ςωλινεσ τθσ εταιρείασ XΑΛΚΟ ποιότθτασ και διαςτάςεων τουλάχιςτον 

κατά ACR για ψυκτικζσ εγκαταςτάςεισ κατά το πρότυπο ΕΝ 12735, μονωτικό υλικό τφπου ARMAFLEX 

ελάχιςτου πάχουσ 19 mm κατάλλθλο για κερμοκραςίεσ μζχρι και 105 °C για τισ γραμμζσ αερίου και 70 

°C για τισ γραμμζσ υγροφ (οι διατομζσ των ςωλθνϊςεων και των μονϊςεων κα είναι επιπλζον 

ςφμφωνεσ με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι των μθχανθμάτων). Επίςθσ κα χρθςιμοποιθκεί 

αυτοκόλλθτθ πλαςτικι ταινία ςτα εμφανι τμιματα. 

Κατά τθν κόλλθςθ των ςωλθνϊςεων κα χρθςιμοποιθκεί άηωτο για να εξαςφαλιςτεί θ κακαρότθτα των 

ςωλθνϊςεων από "κάφτρεσ". Μετά το πζρασ τθσ εγκατάςταςθσ το δίκτυο κα δοκιμαςτεί με άηωτο ςε 

πίεςθ 38 atm για 24 ϊρεσ. Μετά το πζρασ του ελζγχου ςτεγανότθτασ κα ακολουκιςει "κενό" του 

δικτφου ςωλθνϊςεων για τθν απομάκρυνςθ τθσ υγραςίασ που πικανόν να υπάρχει ςτο δίκτυο 

ςωλθνϊςεων και ςυμπλιρωςθ με τθν απαραίτθτθ ποςότθτα ψυκτικοφ υγροφ, ςφμφωνα με τα τελικά 

μικθ ςωλθνϊςεων. 

Θ διανομι του ψυκτικοφ μζςου κα γίνεται μζςω ειδικϊν διακλαδωτιρων (Refnet joints) ι ςυλλεκτϊν 

(Refnet header), εργοςταςιακά καταςκευαςμζνων. 

Θα είναι απλοποιθμζνο με ςυνεχι μείωςθ των διατομϊν των ςωλθνϊςεων (άρα και του όγκου που κα 

καταλαμβάνουν κατά τθν όδευςι τουσ). Επίςθσ κατά αυτόν τον τρόπο θ ποςότθτα φρζον που κα 

ςυμπλθρωκεί κα είναι θ μικρότερθ δυνατι. Άρα και θ ποςότθτα του φρζοντοσ που κα διαρρεφςει ςτο 

περιβάλλον ςε περίπτωςθ βλάβθσ κα είναι θ μικρότερθ δυνατι. 

Γενικά θ ποςότθτα του φρζον δεν κα υπερβαίνει τθν ποςότθτα ςε kg R-410Α ανά ςφςτθμα εξωτερικισ 

μονάδασ τθν οποία προδιαγράφει ο καταςκευαςτισ για τον τφπο τθσ ςυγκεκριμζνθσ μονάδασ. 
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Εξωτερικζσ Οδεφςεισ 

Οι ψυκτικζσ ςωλθνϊςεισ που οδεφουν ςτο εξωτερικό μζροσ του κτιρίου, αφοφ κερμομονωκοφν, κα 

τυλιχκοφν ανά ηεφγοσ υγρισ – αζριασ φάςθσ με αςφαλτόπανο και κα τοποκετθκοφν εντόσ πλαςτικοφ 

ςωλινα από PVC 6 atm. Το δίκτυο των πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων κα ελεγχκεί ωσ προσ τθν ςτεγανότθτα 

του. 

Δίκτυα ςωλθνϊςεων αποχετεφςεωσ ςυμπυκνωμάτων 

Το δίκτυο αποχζτευςθσ των ςυμπυκνωμάτων των εςωτερικϊν κλιματιςτικϊν μονάδων κα 

καταςκευαςκεί από πλαςτικό ςωλινα PVC ονομαςτικισ διαμζτρου αυτισ που παρουςιάηεται ςτα 

αντίςτοιχα ςχζδια. Θ ςφνδεςθ των εςωτερικϊν μονάδων με το κεντρικό δίκτυο ςυμπυκνωμάτων κα 

πραγματοποιθκεί με πλαςτικό ςωλινα ςπιράλ (εφκαμπτο). Θ όδευςθ του δικτφου κα ακολουκεί κλίςθ 

1:100. Γενικά για το δίκτυο ςυμπυκνωμάτων και ςυγκεκριμζνα για τα τμιματα από ςωλινα PVC, κα 

ακολουκείται ό,τι αναφζρεται ςτο αντίςτοιχο κεφάλαιο περί πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων PVC 

αποχζτευςθσ. 

Θλεκτρικζσ Συνδζςεισ 

Ρεριλαμβάνει τισ θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ των εςωτερικϊν μονάδων με τον θλεκτρικό πίνακα του κάκε 

τμιματοσ του κτιρίου και των εξωτερικϊν μονάδων με τον αντίςτοιχο πίνακα κίνθςθσ.  

Οι παροχζσ κα ακολουκοφν τα όςα περιγράφονται ςτο κεφάλαιο περί θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων. 

 

Μόνωςθ ςωλθνϊςεων 

Οι μονϊςεισ των ςωλθνϊςεων κα γίνουν με κοχφλια προκαταςκευαςμζνα, κλειςτισ κυψελοειδοφσ 

δομισ. Ρριν από τθν εφαρμογι τθσ μονϊςεωσ, οι ςωλθνϊςεισ κα ζχουν υποςτεί δοκιμζσ πιζςεωσ, ςτα 

δε ςθμεία αναρτιςεωσ ι ςτθρίξεωσ τουσ κα ζχουν τοποκετθκεί δακτφλιοι πάχουσ ίςου προσ το πάχοσ 

τθσ μονϊςεωσ μικουσ 60 mm περίπου, από ςκλθρό ξφλο (οξιάσ φουρνιςτισ) ι άλλο κατάλλθλο υλικό. 

Ρριν από τθν μόνωςθ οι επιφάνειεσ κα κακαριςτοφν με βοφρτςα και κα απολιπανκοφν επιμελϊσ. Τα 

κοχφλια κα ζχουν άριςτθ εφαρμογι ιδιαίτερα ςτον διαμικθ αρμό ο οποίοσ κα ςτεγανοποιθκεί με 

ςυγκόλλθςθ με κόλλα τθσ υπεφκυνθσ υποδείξεωσ του καταςκευαςτι του υλικοφ. 

Θα καταβλθκεί κάκε προςπάκεια για τον περιοριςμό των αρμϊν. Στουσ εγκάρςιουσ αρμοφσ κα 

τοποκετθκεί αυτοκόλλθτθ ταινία από κατάλλθλο ςυνκετικό υλικό που κα τφχει τθσ εγκρίςεωσ τθσ 

επιβλζψεωσ. 

Θ μόνωςθ των καμπφλων λοιπϊν εξαρτθμάτων, δικλείδων κ.λ.π., κα γίνει με τεμάχια κοχυλιϊν, 

κομμζνων κατάλλθλα και εφαρμοηόμενων με ςτεγανό και καλαίςκθτο τρόπο ςτα εξαρτιματα, με κόλλα 

και με ταινία ι καννάβινο ιςχυρό φφαςμα, ανάλογα με τθν περίπτωςθ. Στα τζρματα των μονϊςεων 

πριν από αμόνωτα εξαρτιματα κ.λ.π., κα τοποκετθκοφν δακτφλιοι από λωρίδεσ αλουμινίου, πλάτουσ 

10-15 mm και πάχουσ 0,6 mm με κατάλλθλουσ ςφιγκτιρεσ από υλικό που να μθ διαβρϊνεται. 

Το ελάχιςτο πάχοσ τθσ μονϊςεωσ κα είναι 19 mm για τισ ςωλθνϊςεισ του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ. 

Για τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ – διατομζσ του δικτφου ςωλθνϊςεων κα ιςχφουν τουλάχιςτον οι τιμζσ 

του πίνακα 4.7 τθσ ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010. 

Ειδικζσ προδιαγραφζσ του υλικοφ αναφζρονται παρακάτω: 

 

Σφντομθ Ρεριγραφι:  
Εφκαμπτο μονωτικό υλικό κλειςτισ κυτταρικισ δομισ από ςυνκετικό καουτςοφκ 

για κερμομόνωςθ και προςταςία ςωλθνϊςεων. 
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Διακζςιμα Είδθ:  Εφκαμπτοι ςωλινεσ, πλάκεσ, πλάκεσ ςε ρολά, αυτοκόλλθτεσ ταινίεσ και κόλλεσ. 

Διακζςιμα Ράχθ:  Ενδεικτικά 7, 9, 11, 13, 15, 19, 25, 32 mm 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΘ / ΕΚΤΙΜΘΣΘ 

Θερμοκραςία Εφαρμογισ: 

Μζγιςτθ Θερμοκραςία Μζςου: 

Ελάχιςτθ Θερμοκραςία Μζςου:  

+105°C (ταινίεσ και πλάκεσ +85°C) 

-50°C 

Θερμικι αγωγιμότθτα ςε μζςθ κερμοκραςία 10°C 

(DIN 52612,52313)  
μικρότερο ι ίςο από 0,033 W(m-K) 

Συντελεςτισ Αντίςταςθσ ςτθν ειςχϊρθςθ των υδρατμϊν: 

Ζλεγχοσ:  

μ μεγαλφτερο ι ίςο από 10.000 

Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ Ραραγωγισ 

Αντίδραςθ ςτθ φωτιά Χαμθλι επικινδυνότθτα (B-s3, d0; BL-s3, d0) 

Θχομόνωςθ (DIN 4109) 
Μείωςθ μετάδοςθσ ιχου: 

ζωσ 30 dB (A) 

Οςμι: 
Χρϊμα: 
Σφνκεςθ: 

Ουδζτερθ 
Ουδζτερο 

Χωρίσ αμίαντο και ινϊδθ υλικά 

Χθμικι / Βιολογικι Αντίδραςθ: 
1.Αντοχι ςτθ γιρανςθ: 
2. Αντοχι ςτα ςυνικθ υλικά καταςκευισ 

 
Άριςτθ 
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ΥΔΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Εγκαταςτάςεισ Φδρευςθσ 

Δίκτυα ςωλθνϊςεων πολυπροπυλενίου 

Κατά Ελλθνικι ΤΕχνικι Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-01-04-01: Συςτιματα κτθριακϊν 
ςωλθνϊςεων υπό πίεςθ με ςωλινεσ πολυπροπυλενίου. 

Πργανα διακοπισ 

Σε κατάλλθλεσ κζςεισ των δικτφων ςωλθνϊςεων νεροφ χριςεωσ, κα εγκαταςτακοφν αποφρακτικζσ 

δικλείδεσ, για τθν απομόνωςθ των διαφόρων κλάδων ι και τθ ρφκμιςθ τθσ ροισ. Αυτζσ κα είναι 

ςφαιρικζσ βαλβίδεσ για διαμζτρουσ ζωσ 2 1/2” ορειχάλκινεσ με ςπείρωμα, και ςυρταρωτζσ δικλείδεσ 

(βάνεσ), για τισ μεγαλφτερεσ διαμζτρουσ, με φλάντηεσ και εςωτερικι εξάρτθςθ από ορείχαλκο. Οι βάνεσ 

κα εξαςφαλίηουν τζλεια και υδατοςτεγι διακοπι, για διαφορά πιζςεωσ νεροφ ςτισ δφο πλευρζσ τθσ 

τουλάχιςτο 10 atm, κα εγκαταςτακοφν ςε κζςεισ εφκολα προςιτζσ και κα ςτθρίηονται και από τισ δφο 

μεριζσ. 

Βάνεσ ςφαιρικζσ (Ball Valves) 

Βάνα (δικλείδα διακοπισ) με ςφαίρα. Το ςϊμα κα είναι καταςκευαςμζνο από φωςφοροφχο ορείχαλκο 

υψθλισ αντοχισ ςε εφελκυςμό, πάνω από 2.000 kg/cm² με βιδωτά άκρα για διαμζτρουσ μζχρι και 2". 

Εςωτερικά κα ζχει μθχανιςμό τφπου ςτρεφόμενθσ ςφαίρασ από ανοξείδωτο χάλυβα, που κα φζρει 

διάτρθςθ κατάλλθλθσ μορφισ. Θα εδράηεται ςε ζδρα από TEFLON και κα είναι βαρζωσ τφπου. Ο 

χειριςμόσ κα γίνεται με μοχλό διαδρομισ 1/4 ςτροφισ.  

Ρίεςθ λειτουργίασ 10 atm για μζγιςτθ κερμοκραςία νεροφ 120 °C. 

Πργανα προςταςίασ 

Βαλβίδεσ αντεπιςτροφήσ 

Στισ περιπτϊςεισ όπου υπάρχει κίνδυνοσ ροισ του νεροφ ςε αντίκετθ φορά κα τοποκετθκεί βαλβίδα 

αντεπιςτροφισ. 

Οι βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ κα είναι ορειχάλκινεσ κατάλλθλθσ διατομισ με γλωτίδα (κλαπζ), 

ςυνδεόμενεσ με ςπείρωμα ι με φλάντηεσ για διατομζσ από 2" και μεγαλφτερεσ, κατακόρυφου ι 

οριηόντιασ τοποκζτθςθσ, με λυόμενο πϊμα για επικεϊρθςθ του μθχανιςμοφ τουσ. 

 

Βαλβίδεσ αεριςμού 

Αυτόματο εξαεριςτικό δικτφου διαμζτρου 3/8" μζγιςτθσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ 110°C και μζγιςτθσ 

πίεςθσ λειτουργίασ 10 bar, για τοποκζτθςθ ςε ςωλινα. 

Πλεσ οι παροχζσ πρζπει ςτα ψθλότερα ςθμεία τουσ να είναι εφοδιαςμζνεσ με εξαεριςτικά. Τα 

χρθςιμοποιοφμενα εξαεριςτικά πρζπει να ικανοποιοφν το DIN 3266 ι το φφλλο εργαςίασ W 377 τθσ 

DVGW (Γερμανικόσ όμιλοσ ειδικϊν αερίου και νεροφ). Τα εξαεριςτικά των ςωλινων πρζπει ςφμφωνα 

με το DIN 1988 να τοποκετοφνται ςε κζςεισ που να είναι πάντοτε επιςκζψιμεσ και προφυλαγμζνεσ από 

παγετό. 
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Πργανα εκροισ 

Αναμικτήρεσ νιπτήρων 

Θα είναι διαμζτρου 1/2", ορειχάλκινοι, επιχρωμιωμζνοι, τφπου εςωτερικισ ανάμιξθσ, κατάλλθλοι για 

εγκατάςταςθ πάνω ςτο νιπτιρα ι πάνω ςτον τοίχο. Οι διαςτάςεισ του ςτρεφόμενου ράμφουσ του 

αναμικτιρα πρζπει να είναι αντίςτοιχεσ με τισ διαςτάςεισ του νιπτιρα που εξυπθρετεί. Οι χειρολαβζσ 

των διακοπτϊν τφπου "ςταυρόσ" κα φζρουν ενδεικτικό ςιμα του προοριςμοφ τουσ. Οι αναμικτιρεσ κα 

ςυνοδεφονται από ροηζτεσ επικάλυψθσ των κζςεων προκειμζνου για επίτοιχθ τοποκζτθςθ. 

Διακόπτεσ εκροήσ 

Θα είναι διαμζτρου 1/2", ορειχάλκινοι, επιχρωμιωμζνοι, κατάλλθλοι για τοποκζτθςθ πάνω ςτον τοίχο. 

Θα ςυνοδεφονται από ροηζτεσ επικάλυψθσ των κζςεων προκειμζνου για επίτοιχθ τοποκζτθςθ. 
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Εγκαταςτάςεισ αποχζτευςθσ και απομάκρυνςθσ ομβρίων 

Ρλαςτικοί ςωλινεσ u-P.V.C. (εγκατάςταςθ μζςα ςε κτίρια) 

Κατά Ελλθνικι ΤΕχνικι Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-02-01-01: Συςτιματα κτθριακϊν 
ςωλθνϊςεων με ευκφγραμμουσ πλαςτικοφσ ςωλινεσ ελεφκερθσ ροισ. 
Επιπλζον: 
Οι πλαςτικοί ςωλινεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για το δίκτυο αποχζτευςθσ μζςα ςτα κτίρια κα είναι 

καταςκευαςμζνοι από ςκλθρό (μθ πλαςτικοποιθμζνο) χλωριοφχο πολυβινίλιο (u-P.V.C.), ονομαςτικισ 

διαμζτρου DN 40 και μεγαλφτερθσ, ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1329.  

Οι ςωλινεσ αποχετεφςεων κα είναι πιζςεωσ 6 ατμοςφαιρϊν ενϊ οι ςωλινεσ εξαεριςμοφ κα είναι 

πιζςεωσ 4 ατμοςφαιρϊν ςε κερμοκραςία 20°C. Ζτςι τα ελάχιςτα πάχθ τουσ κα είναι κατά διάμετρο, τα 

εξισ: 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΘ ΕΞΩΤΕΙΚΘ 

ΔΙΑΜΕΤΟΣ 

[mm] 

ΡΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 

[mm] 

[4 atm] 

ΡΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 

[mm] 

[6 atm] 

40 1,8 3,2 

50 1,8 3,2 

75 1,8 3,2 

110 2,2 3,2 

125 2,5 3,2 

160 3,2 4,0 

200 3,9 4,9 

Οι παραπάνω ςωλθνϊςεισ ςθμειϊνουν τα εξισ πλεονεκτιματα: 

 Υψθλότερθ αντοχι ςτθν κροφςθ 

 Υψθλότερθ αντοχι ςτθν θλιακι ακτινοβολία 

 Υψθλότερθ ελαςτικότθτα κατά τθ κερμικι επεξεργαςία 

 Υψθλι θχομονωτικι απόδοςθ. Πταν γίνεται ςωςτι εγκατάςταςθ του δικτφου, επιτυγχάνεται 

πολφ χαμθλό επίπεδο κορφβου. Αυτό κα πιςτοποιείται από ειδικζσ. 

Ρλαςτικοί ςωλινεσ u-P.V.C. (τοποκζτθςθ μζςα ςτο ζδαφοσ) 

Κατά Ελλθνικι ΤΕχνικι Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-06-02-02: Δίκτυα αποχζτευςθσ από 
ςωλινεσ u-P.V.C. 
Επιπλζον: 
Οι πλαςτικοί ςωλινεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτα υπόγεια τμιματα του δικτφου αποχζτευςθσ κα 

είναι καταςκευαςμζνεσ από ςκλθρό (μθ πλαςτικοποιθμζνο) χλωριοφχο πολυβινίλιο u-PVC, 

ονομαςτικισ διαμζτρου DN 100 και μεγαλφτερεσ, ςφμφωνα με το νζο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1. Θα 

είναι κατάλλθλεσ για λειτουργία ςε πίεςθ ζωσ και 6 atm και βακμό δυςκαμψίασ SN 4. Τα ελάχιςτα πάχθ 

και οι διαςτάςεισ τουσ κα είναι ωσ εξισ: 
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ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΘ ΕΞΩΤΕΙΚΘ 

ΔΙΑΜΕΤΟΣ 

[mm] 

ΡΑΧΟΣ 

ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 

 

[mm] 

ΒΑΟΣ 

 

 

[kg/m] 

110 3,2 1,644 

125 3,2 1,875 

160 4,0 2,950 

200 4,9 4,505 

250 6,2 7,131 

315 7,7 11,083 

355 8,7 14,089 

400 9,8 17,848 

Καπζλο αεριςμοφ 

Οι απολιξεισ των κατακόρυφων ςτθλϊν αεριςμοφ ι των προεκτάςεων των ςτθλϊν αποχζτευςθσ, πάνω 

από το δϊμα, κα προςτατεφονται με καπζλο PVC. Επίςθσ θ καταςκευι των απολιξεων αεριςμοφ ςτα 

δϊματα κα γίνει κατά τρόπο που να αποκλείει τθν είςοδο βρόχινων νερϊν ςτο κτίριο. 

Σιφόνια 

Κατά Ελλθνικι ΤΕχνικι Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-04-04-01: Διατάξεισ υδροςυλογισ 
δαπζδου με οςμοπαγίδα. 

Φρεάτια – Καλφμματα φρεατίων 

Κατά Ελλθνικι ΤΕχνικι Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-04-05-01: Φρεάτια δικτφων 
αποχζτευςθσ εκτόσ κτθρίου (ανοικτισ ροισ). 

Είδθ υγιεινισ και εξαρτιματα 

Κατά Ελλθνικι ΤΕχνικι Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-04-03-01: Υδραυλικοί υποδοχείσ κοινοί 
Κατά Ελλθνικι ΤΕχνικι Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-04-03-02: Υδραυλικοί υποδοχείσ ατόμων 
με μειωμζνθ κινθτικότθτα (ΑΜΚ) 
Κατά Ελλθνικι ΤΕχνικι Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-04-03-03: Βοθκθτικόσ εξοπλιςμόσ 
χϊρων υγιεινισ 
Κατά Ελλθνικι ΤΕχνικι Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-04-05-02: Στόμια ελζγχου – κακαριςμοφ 
ςωλθνϊςεων αποχζτευςθσ κτιρίων, εντόσ ι εκτόσ φρεατίου 

Γενικά 

Κατά Ελλθνικι ΤΕχνικι Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-04-01-02: Γενικζσ απαιτιςεισ 
εγκαταςτάςεων μθ οικιακϊν υγρϊν αποβλιτων 
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ΘΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΩΝ ΕΥΜΑΤΩΝ 

Φωτιςτικά Σϊματα  

Φωτιςτικό ςϊμα ψευδοροφισ με λαμπτιρα LED  φωτεινισ ροισ 2600lm 

Χωνευτό φωτιςτικό ςϊμα κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε ψευδοροφζσ διαςτάςεων 600x600mm ι 
625x625mm. Το ςϊμα του φωτιςτικοφ κα είναι καταςκευαςμζνο από επιψευδαργυρωμζνο χάλυβα 
βαμμζνο με λευκι θλεκτροςτατικι βαφι. Το φωτιςτικό κα διακζτει και κάλυμμα ςτο οπτικό του μζροσ 
καταςκευαςμζνο από πολυκαρβονικό υλικό. Το φωτιςτικό ςϊμα κα διακζτει ειδικι μονάδα 
τροφοδοςίασ με οδθγό λειτουργίασ και κα διακζτει βακμό προςταςίασ IP20 και αντοχι ςε μθχανικι 
κροφςθ IK02. Το φωτιςτικό ςϊμα κα πρζπει να κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε κανονικϊσ φλεγόμενθ 
επιφάνεια.  

Το φωτιςτικό ςϊμα κα ζχει δφο λαμπτιρεσ τφπου LED, ςυνολικισ 
ιςχφοσ 31W. H φωτεινι ροι των λαμπτιρων κα είναι ίςθ με 
2.600Lumen. Θ απόδοςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ πρζπει να είναι 
μεγαλφτερθ ι ίςθ με 84lm/W. Ο δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ κα 
είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ με 80. Θ κερμοκραςία χρϊματοσ του 
λαμπτιρα κα είναι ίςθ με 4000 °K (χρωματικι απόχρωςθ ψυχροφ 
λευκοφ). Θ τάςθ τροφοδοςίασ του κα είναι 220-240V και θ 
ςυχνότθτα 50-60 Hz. 
Ο εγγυθμζνοσ χρόνοσ ηωισ του λαμπτιρα κα πρζπει να είναι ίςοσ 
με 30000 ϊρεσ λειτουργίασ ςε φωτεινι ροι ίςθ με το 70% τθσ 
ονομαςτικισ. Το ποςοςτό αςτοχίασ του λαμπτιρα ςτισ 5000 ϊρεσ 
κα πρζπει να είναι περίπου ίςο με 1%. 
 

 
 

 

 

 

 
Οι διαςτάςεισ του φωτιςτικοφ κα είναι 597x597x31 mm. 
  

Φωτιςτικό ςϊμα ψευδοροφισ με λαμπτιρα LED  φωτεινισ ροισ 3700lm 

Χωνευτό φωτιςτικό ςϊμα κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε ψευδοροφζσ διαςτάςεων 600x600mm ι 
625x625mm. Το ςϊμα του φωτιςτικοφ κα είναι καταςκευαςμζνο από επιψευδαργυρωμζνο χάλυβα 
βαμμζνο με λευκι θλεκτροςτατικι βαφι. Το φωτιςτικό κα διακζτει και κάλυμμα ςτο οπτικό του μζροσ 
καταςκευαςμζνο από πολυκαρβονικό υλικό. Το φωτιςτικό ςϊμα κα διακζτει ειδικι μονάδα 
τροφοδοςίασ με οδθγό λειτουργίασ και κα διακζτει βακμό προςταςίασ IP20 και αντοχι ςε μθχανικι 
κροφςθ IK02. Το φωτιςτικό ςϊμα κα πρζπει να κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε κανονικϊσ φλεγόμενθ 
επιφάνεια.  
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Το φωτιςτικό ςϊμα κα ζχει δφο λαμπτιρεσ τφπου LED, ςυνολικισ 
ιςχφοσ 42W. H φωτεινι ροι των λαμπτιρων κα είναι ίςθ με 
3.700Lumen. Θ απόδοςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ πρζπει να είναι 
μεγαλφτερθ ι ίςθ με 88lm/W. Ο δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ κα 
είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ με 80. Θ κερμοκραςία χρϊματοσ του 
λαμπτιρα κα είναι ίςθ με 4000 °K (χρωματικι απόχρωςθ ψυχροφ 
λευκοφ). Θ τάςθ τροφοδοςίασ του κα είναι 220-240V και θ 
ςυχνότθτα 50-60 Hz. 
Ο εγγυθμζνοσ χρόνοσ ηωισ του λαμπτιρα κα πρζπει να είναι ίςοσ 
με 30000 ϊρεσ λειτουργίασ ςε φωτεινι ροι ίςθ με το 70% τθσ 
ονομαςτικισ. Το ποςοςτό αςτοχίασ του λαμπτιρα ςτισ 5000 ϊρεσ 
κα πρζπει να είναι περίπου ίςο με 1%. 
 

 
 

 

 

 

 
Οι διαςτάςεισ του φωτιςτικοφ κα είναι 597x597x31 mm. 
  

Φωτιςτικό ςϊμα αντιβανδαλιςτικό (IK10) οροφισ / τοιχοποιίασ για τον χϊρο κρατθτθρίου 

Φωτιςτικό ςϊμα οροφισ και επίτοιχθσ τοποκζτθςθσ, κατάλλθλο για εγκατάςταςθ ςε χϊρουσ 
ςωφρονιςμοφ ι χϊρουσ εκδιλωςθσ επικζςεων βανδαλιςμοφ. Το ςϊμα του φωτιςτικοφ κα είναι 
καταςκευαςμζνο από φφλλα ατςαλιοφ πάχουσ τουλάχιςτον 2mm, με λείεσ επιφάνειεσ και χωρίσ 
επιφανειακζσ ακμζσ, εξογκϊματα ι άλλα ευαίςκθτα ςθμεία λαβισ. Θ μθχανικι αντοχι του κα πρζπει 
να είναι ΙΚ 10. Το οπτικό μζροσ κα διακζτει εξωτερικό πολυκαρβονικό διαφανζσ κάλυμμα πάχουσ 
τουλάχιςτον ίςου με 3mm. Το κάλυμμα κα ςτθρίηεται από το ςϊμα του φωτιςτικοφ ςϊματοσ και για 
τθν αφαίρεςθ του κα απαιτείται θ αφαίρεςθ κοχλιϊν με ειδικό κλειδί. Ο βακμόσ προςταςίασ του 
φωτιςτικοφ ςϊματοσ κα είναι IP 54.   Το φωτιςτικό ςϊμα κα είναι βαμμζνο ςε λευκό χρϊμα. Θ ςτιριξθ 
του κα μπορεί να είναι δυνατι και ςε γωνιακό τμιμα τθσ τοιχοποιίασ. 

Το φωτιςτικό ςϊμα κα ζχει δφο λαμπτιρεσ 
φκοριςμοφ Τ5, ιςχφοσ 14W ο κακζνασ και κα φζρει 
θλεκτρονικό μπάλαςτ υψθλισ ενεργειακισ 
απόδοςθσ (χαμθλϊν απωλειϊν).. Θ τάςθ 
τροφοδοςίασ του κα είναι 220-240V και θ 
ςυχνότθτα 50-60 Hz.  
Θ κερμοκραςία χρϊματοσ του λαμπτιρα κα είναι 
ίςθ με 4000 °K (χρωματικι απόχρωςθ ψυχροφ 
λευκοφ). 
 

 

 
Οι διαςτάςεισ του φωτιςτικοφ κα είναι 715x176x192 mm. 
 

Φωτιςτικό ςϊμα ψευδοροφισ τφπου spot/downlight με πλακζτα D-LED 18W και βακμό προςταςίασ 

IP 54 

Φωτιςτικό ςϊμα χωνευτό ψευδοροφισ κατακόρυφθσ δζςμθσ φωτόσ τφπου spot/downlight με πλακζτα 
LED και με μεταλλικό ςϊμα και ανακλαςτιρα αλουμινίου. Το φωτιςτικό ςϊμα κα  είναι 
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καταςκευαςμζνο από χάλυβα ενϊ τόςο το οπτικό ςφςτθμα όςο και ο ανακλαςτιρασ κα είναι 
καταςκευαςμζνοι από αλουμίνιο. Το φωτιςτικό κα διακζτει και προςτατευτικό διαφανζσ κάλυμμα 
γυαλιοφ για τον περιοριςμό τθσ κάμβωςθσ αλλά και τθσ ρφπανςθσ του ίδιου του ςκάφουσ. O βακμόσ 
προςταςίασ του κα ανζρχεται ςε IP54 και κλάςθ προςταςίασ Ι. Θα διακζτει κατάλλθλθ μονάδα 
τροφοδοςίασ τοποκετθμζνθ εξωτερικά δίπλα από το ςϊμα. 

Το φωτιςτικό ςϊμα κα ζχει μια πλακζτα τφπου LED, 
ςυνολικισ ιςχφοσ 18W. H φωτεινι ροι των λαμπτιρων κα 
είναι ίςθ με 1.300Lumen. Θ απόδοςθ του φωτιςτικοφ 
ςϊματοσ πρζπει να είναι μεγαλφτερθ ι ίςθ με 72lm/W. Ο 
δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ κα είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ 
με 80. Θ κερμοκραςία χρϊματοσ του λαμπτιρα κα είναι ίςθ 
με 4000 °K (χρωματικι απόχρωςθ ψυχροφ λευκοφ). Θ τάςθ 
τροφοδοςίασ του κα είναι 220-240V και θ ςυχνότθτα 50-60 
Hz. 
Ο εγγυθμζνοσ χρόνοσ ηωισ του λαμπτιρα κα πρζπει να είναι 
ίςοσ με 30000 ϊρεσ λειτουργίασ ςε φωτεινι ροι ίςθ με το 
70% τθσ ονομαςτικισ. Το ποςοςτό αςτοχίασ του λαμπτιρα 
ςτισ 5000 ϊρεσ κα πρζπει να είναι περίπου ίςο με 1%. 
 

 

 

 

Οι διαςτάςεισ του φωτιςτικοφ κα είναι 164x164x93 mm. 

Φωτιςτικό ςϊμα οροφισ με λαμπτιρα LED  φωτεινισ ροισ 2600lm 

Φωτιςτικό ςϊμα οροφισ τετράγωνο με λαμπτιρα LED. Το ςϊμα του φωτιςτικοφ κα είναι 
καταςκευαςμζνο από επιψευδαργυρωμζνο χάλυβα βαμμζνο με λευκι θλεκτροςτατικι βαφι. Το 
φωτιςτικό κα διακζτει και κάλυμμα ςτο οπτικό του μζροσ καταςκευαςμζνο από πολυκαρβονικό υλικό. 
Το φωτιςτικό ςϊμα κα διακζτει ειδικι μονάδα τροφοδοςίασ με οδθγό λειτουργίασ και κα διακζτει 
βακμό προςταςίασ IP20 και αντοχι ςε μθχανικι κροφςθ IK02. Το φωτιςτικό ςϊμα κα πρζπει να 
κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε κανονικϊσ φλεγόμενθ επιφάνεια.  
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Το φωτιςτικό ςϊμα κα ζχει δφο λαμπτιρεσ τφπου LED, ςυνολικισ 
ιςχφοσ 31W. H φωτεινι ροι των λαμπτιρων κα είναι ίςθ με 
2.600Lumen. Θ απόδοςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ πρζπει να είναι 
μεγαλφτερθ ι ίςθ με 84lm/W. Ο δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ κα 
είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ με 80. Θ κερμοκραςία χρϊματοσ του 
λαμπτιρα κα είναι ίςθ με 4000 °K (χρωματικι απόχρωςθ ψυχροφ 
λευκοφ). Θ τάςθ τροφοδοςίασ του κα είναι 220-240V και θ 
ςυχνότθτα 50-60 Hz. 
Ο εγγυθμζνοσ χρόνοσ ηωισ του λαμπτιρα κα πρζπει να είναι ίςοσ 
με 30000 ϊρεσ λειτουργίασ ςε φωτεινι ροι ίςθ με το 70% τθσ 
ονομαςτικισ. Το ποςοςτό αςτοχίασ του λαμπτιρα ςτισ 5000 ϊρεσ 
κα πρζπει να είναι περίπου ίςο με 1%. 
 

 
 

 

 

 
Οι διαςτάςεισ του φωτιςτικοφ κα είναι 597x597x36 mm. 
  

Φωτιςτικό ςϊμα οροφισ με λαμπτιρα LED  φωτεινισ ροισ 3700lm 

Φωτιςτικό ςϊμα οροφισ τετράγωνο με λαμπτιρα LED. Το ςϊμα του φωτιςτικοφ κα είναι 
καταςκευαςμζνο από επιψευδαργυρωμζνο χάλυβα βαμμζνο με λευκι θλεκτροςτατικι βαφι. Το 
φωτιςτικό κα διακζτει και κάλυμμα ςτο οπτικό του μζροσ καταςκευαςμζνο από πολυκαρβονικό υλικό. 
Το φωτιςτικό ςϊμα κα διακζτει ειδικι μονάδα τροφοδοςίασ με οδθγό λειτουργίασ και κα διακζτει 
βακμό προςταςίασ IP20 και αντοχι ςε μθχανικι κροφςθ IK02. Το φωτιςτικό ςϊμα κα πρζπει να 
κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε κανονικϊσ φλεγόμενθ επιφάνεια.  

Το φωτιςτικό ςϊμα κα ζχει δφο λαμπτιρεσ τφπου LED, ςυνολικισ 
ιςχφοσ 42W. H φωτεινι ροι των λαμπτιρων κα είναι ίςθ με 
3.700Lumen. Θ απόδοςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ πρζπει να είναι 
μεγαλφτερθ ι ίςθ με 88lm/W. Ο δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ κα 
είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ με 80. Θ κερμοκραςία χρϊματοσ του 
λαμπτιρα κα είναι ίςθ με 4000 °K (χρωματικι απόχρωςθ ψυχροφ 
λευκοφ). Θ τάςθ τροφοδοςίασ του κα είναι 220-240V και θ 
ςυχνότθτα 50-60 Hz. 
Ο εγγυθμζνοσ χρόνοσ ηωισ του λαμπτιρα κα πρζπει να είναι ίςοσ 
με 30000 ϊρεσ λειτουργίασ ςε φωτεινι ροι ίςθ με το 70% τθσ 
ονομαςτικισ. Το ποςοςτό αςτοχίασ του λαμπτιρα ςτισ 5000 ϊρεσ 
κα πρζπει να είναι περίπου ίςο με 1%. 
 

 

 

 

 

Οι διαςτάςεισ του φωτιςτικοφ κα είναι 597x597x36 mm. 
 
 

Γραμμικό φωτιςτικό ςϊμα οροφισ, ςτεγανό με λαμπτιρα φκοριςμοφ 36W 

Στεγανό φωτιςτικό ςϊμα οροφισ, βακμοφ προςταςίασ IP66 με προςταςία ζναντι ξθράσ ςκόνθσ, 
βανδαλιςμοφ, φδατοσ και μθχανικϊν καταπονιςεων. Το φωτιςτικό ζχει πλαςτικι βάςθ από ενιςχυμζνθ 
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πολυςτερίνθ (PS-I) και διαχφτθ καταςκευαςμζνο από πολυςτερίνθ (PS). Το φωτιςτικό ςϊμα κα είναι 
πιςτοποιθμζνο από διεκνι θλεκτροτεχνικά εργαςτιρια με το ςιμα ENEC, κα διακζτει κλάςθ 
προςταςίασ Ι και αντοχι ςε μθχανικι κροφςθ IK 08. Θα διακζτει επίςθσ πιςτοποίθςθ CE.  

Το φωτιςτικό ςϊμα κα ζχει ζναν λαμπτιρα τφπου Τ8, ιςχφοσ 
35W και κα φζρει θλεκτρονικό μπάλαςτ υψθλισ ενεργειακισ 
απόδοςθσ(χαμθλϊν απωλειϊν). Θ τάςθ τροφοδοςίασ του κα 
είναι 220-240V και θ ςυχνότθτα 50 Hz. 
Ο βακμόσ φωτιςτικισ απόδοςθσ του ςϊματοσ (Lighting 
Output Ratio, LOR) κα είναι 95% o οποίοσ κα πιςτοποιείται 
από αναγνωριςμζνο φωτοτεχνικό εργαςτιριο. Θ κατανομι 
τθσ φωτεινισ ζνταςθσ κα είναι παρόμοια με τθσ διπλανισ 
εικόνασ.  
Τα ντουΐ κα είναι καταςκευαςμζνα από ιςχυρό υλικό 
πολυκαρμπονάτ. Τα καλϊδια του κυκλϊματοσ του φωτιςτικοφ 
κα είναι ςτακερά προςδεδεμζνα ςτο εςωτερικό τθσ βάςθσ. 

 

 

 

Οι διαςτάςεισ του φωτιςτικοφ κα είναι 1600x100x92 mm. 

Γραμμικό φωτιςτικό ςϊμα οροφισ, ςτεγανό με δφο λαμπτιρεσ φκοριςμοφ 36W 

Στεγανό φωτιςτικό ςϊμα οροφισ, βακμοφ προςταςίασ IP66 με προςταςία ζναντι ξθράσ ςκόνθσ, 
βανδαλιςμοφ, φδατοσ και μθχανικϊν καταπονιςεων. Το φωτιςτικό ζχει πλαςτικι βάςθ από ενιςχυμζνθ 
πολυςτερίνθ (PS-I) και διαχφτθ καταςκευαςμζνο από πολυςτερίνθ (PS). Το φωτιςτικό ςϊμα κα είναι 
πιςτοποιθμζνο από διεκνι θλεκτροτεχνικά εργαςτιρια με το ςιμα ENEC, κα διακζτει κλάςθ 
προςταςίασ Ι και αντοχι ςε μθχανικι κροφςθ IK 08. Θα διακζτει επίςθσ πιςτοποίθςθ CE.  

Το φωτιςτικό ςϊμα κα ζχει δφο λαμπτιρεσ τφπου Τ8, ιςχφοσ 
36W ο κακζνασ και κα φζρει θλεκτρονικό μπάλαςτ υψθλισ 
ενεργειακισ απόδοςθσ(χαμθλϊν απωλειϊν). Θ τάςθ 
τροφοδοςίασ του κα είναι 220-240V και θ ςυχνότθτα 50 Hz. 
Ο βακμόσ φωτιςτικισ απόδοςθσ του ςϊματοσ (Lighting Output 
Ratio, LOR) κα είναι 95% o οποίοσ κα πιςτοποιείται από 
αναγνωριςμζνο φωτοτεχνικό εργαςτιριο. Θ κατανομι τθσ 
φωτεινισ ζνταςθσ κα είναι παρόμοια με τθσ διπλανισ εικόνασ.  
Τα ντουΐ κα είναι καταςκευαςμζνα από ιςχυρό υλικό 
πολυκαρμπονάτ. Τα καλϊδια του κυκλϊματοσ του φωτιςτικοφ 
κα είναι ςτακερά προςδεδεμζνα ςτο εςωτερικό τθσ βάςθσ. 

 

 

 

 
Οι διαςτάςεισ του φωτιςτικοφ κα είναι 1600x140x92 mm. 

Επίτοιχο φωτιςτικό ςϊμα spot διπλισ δζςμθσ (άνω κάτω) με δφο πλακζτεσ LED για ανάδειξθ 

εξωτερικισ τοιχοποιίασ WC 

Στεγανό φωτιςτικό εξωτερικϊν χϊρων, βακμοφ προςταςίασ IP 66 κατάλλθλο για επίτοιχθ τοποκζτθςθ. 
Το φωτιςτικό κα είναι κατάλλθλο για τθν υλοποίθςθ φωτιςτικϊν εφζ τφπου δεςμϊν για τθν ανάδειξθ 
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καταςκευαςτικϊν λεπτομερειϊν του ζργου. Θ τροφοδοςία του κα είναι μονοφαςικι. Το φωτιςτικό 
ςϊμα κα διακζτει προςταςία ζναντι μθχανικϊν κροφςεων και καταπονιςεων κατθγορίασ ΙΚ 07. ΤΟ 
φωτιςτικό ςϊμα κα είναι καταςκευαςμζνο από αλουμίνιο ενϊ τα γυάλινα καλφμματα του κα είναι 
καταςκευαςμζνα από γυαλί υψθλισ κερμικισ αντοχισ. Επίςθσ όλοι οι κοχλίεσ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ 
κα είναι καταςκευαςμζνεσ από ανοιξείδωτο ατςάλι. Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του πλαιςίου κα 
πρζπει να είναι εναρμονιςμζνα κατά ΕΝ60598-1, ενϊ το φωτιςτικό ςϊμα επί του ςυνόλου του κα 
πρζπει να διακζτει ςιμανςθ CE και F. Θ κλάςθ μόνωςθσ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ κα είναι ΙΙ. 

Το φωτιςτικό ςϊμα κα διακζτει 2 πλακζτεσ 
αποτελοφμενεσ από 6 φωτοδιόδουσ LED ιςχφοσ 0,6W θ 
κάκε μια.  Θ μία πλακζτα κα ζχει φορά φωτιςμοφ προσ 
τα επάνω και θ δεφτερθ προσ τα κάτω. Θ τάςθ 
τροφοδοςίασ του κα είναι 220-240V και θ ςυχνότθτα 
50-60 Hz.  Θ φωτεινι ροι κα ανζρχεται ςε 450 lm 
περίπου και θ ιςχφσ (ςυνολικι και των δφο πλακετϊν) κα 
ανζρχεται ςε 14W περίπου. Θ κερμοκραςία χρϊματοσ κα 
ανζρχεται ςε 4200°K. 
Στθν πλευρικι φωτογραφία παρουςιάηεται το πολικό 
διάγραμμα κακϊσ και θ μορφι του φωτιςτικοφ 
ςϊματοσ. 

 

 

 

Οι διαςτάςεισ του φωτιςτικοφ κα είναι 216x165x80 mm. 

Φωτιςτικό ςϊμα εξωτερικοφ χϊρου οροφισ με λαμπτιρα LED  φωτεινισ ροισ 13581lm για φωτιςμό 

μεταλλικϊν υπόςτεγων 

Ορκογϊνιο φωτιςτικό ςϊμα οροφισ υψθλισ απόδοςθσ με λαμπτιρα LED. Το ςκάφοσ του φωτιςτικοφ 
κα είναι καταςκευαςμζνο από αλουμίνιο ενϊ το οπτικό του μζροσ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο 
από  ακρυλικό πολυμερζσ. Για λόγουσ προςταςίασ κα διακζτει κάλυμμα από γυαλί. Το φωτιςτικό ςϊμα 
κα πρζπει να είναι κατάλλθλο για λειτουργία ςε περιβάλλοντα μόλυνςθσ λόγω καυςαερίων. Θα 
διακζτει βακμό προςταςίασ IP65 και κλάςθ μόνωςθσ Ι.  Επίςθσ κα διακζτει δυνατότθτα λειτουργίασ ςε 
εξωτερικζσ κερμοκραςίεσ -30°C ζωσ +40°C. Το φωτιςτικό ςϊμα πρζπει να διακζτει ςιμανςθ κατά CE 
και ENEC από πιςτοποιθμζνο θλεκτροτεχνικό εργαςτιριο. Θ μθχανικι αντοχι ςε κροφςθ του πρζπει να 
είναι ΙΚ 08. 
Οι διαςτάςεισ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ κα είναι 442 x 378 x108mm περίπου. 
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Το φωτιςτικό ςϊμα κα διακζτει μια πλακζτα LED 
ςυνολικισ ιςχφοσ 119W περίπου. H φωτεινι ροι του 
λαμπτιρα κα είναι ίςθ με 13.581Lumen. Θ απόδοςθ 
του φωτιςτικοφ ςϊματοσ πρζπει να είναι μεγαλφτερθ 
ι ίςθ με 114lm/W. Ο δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ 
κα είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ με 65. Θ κερμοκραςία 
χρϊματοσ του λαμπτιρα κα είναι ίςθ με 5700 °K 
(χρωματικι απόχρωςθ ψυχροφ λευκοφ). Θ τάςθ 
τροφοδοςίασ του κα είναι 220-240V και θ ςυχνότθτα 
50-60 Hz. Το φωτιςτικό ςϊμα κα ζχει ενςωματωμζνθ 
μονάδα τροφοδοςίασ. 
Θ φωτεινι δζςμθ του φωτιςτικοφ κα είναι 
ςυμμετρικι ωσ προσ τισ δφο κατευκφνςεισ. 
Ο εγγυθμζνοσ χρόνοσ ηωισ του λαμπτιρα κα πρζπει 
να είναι ίςοσ με 70000 ϊρεσ λειτουργίασ ςε φωτεινι 
ροι ίςθ με το 80% τθσ ονομαςτικισ. Το ποςοςτό 
αςτοχίασ του λαμπτιρα ςτισ 5000 ϊρεσ κα πρζπει να 
είναι περίπου ίςο με 0.1%. 
 

 

 

 
 

Φωτιςτικό ςϊμα οδοφωτιςμοφ με ενςωματωμζνθ μονάδα LED ιςχφοσ ζωσ 110W φωτεινότθτασ 

τουλάχιςτον 10080lm 

Φωτιςτικό ςϊμα εξωτερικοφ χϊρου κορυφισ ι βραχίονοσ μικροφ φψουσ και μικρισ επιφάνειασ 
κροφςθσ ανζμου, καταςκευαςμζνο από χυτοπρεςαριςτό αλουμίνιο. Το φωτιςτικό ςϊμα κα διακζτει 
κλάςθ μόνωςθσ ΙΙ, ο βακμόσ προςταςίασ του κα είναι IP66 και θ αντοχι του ςε μθχανικζσ καταπονιςεισ 
και κροφςεισ κα είναι ΙΚ08.  Θα διακζτει ςυμβατότθτα τοποκζτθςθσ ςε ιςτοφσ ι βραχίονεσ ιςτϊν 
διαμζτρου ζωσ 76mm. Το φωτιςτικό ςϊμα κα φζρει ςιμανςθ ευρωπαϊκϊν προδιαγραφϊν CE κακϊσ 
και πιςτοποίθςθ ENEC από διεκνζσ θλεκτροτεχνικό εργαςτιριο. Επίςθσ κα πρζπει να φζρει ςιμανςθ 
αναφλεξιμότθτασ F. Κατά τθν τοποκζτθςθ του κα φζρει δυνατότθτα ςτρζψθσ ςτον κάκετο άξονα του 
κατά -15° ζωσ +15°. Θ κάλυψθ του λαμπτιρα κα επιτυγχάνεται μζςω επίπεδου διαφανοφσ γυαλιοφ 
χαμθλισ απορροφθτικότθτασ. 
Οι διαςτάςεισ του φωτιςτικοφ κα είναι 480x330x90 (±50) mm και το βάροσ του μζχρι 8,00kg. 
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Το φωτιςτικό ςϊμα κα φζρει ενςωματωμζνθ 
μονάδα  λαμπτιρα LED αποτελοφμενο από 24 
φωτοδιόδουσ ςυνολικισ θλεκτρικισ κατανάλωςθσ 
ζωσ 110W και φωτεινισ ροισ τουλάχιςτον ίςθσ με 
10080lumen. Θ φωτεινι απόδοςθ του λαμπτιρα 
πρζπει να ανζρχεται ςε 90lm/W τουλάχιςτον. 
Θ κερμοκραςία χρϊματοσ του λαμπτιρα κα είναι 
4.000K (λευκό φωσ) ενϊ ο δείκτθσ χρωματικισ 
απόδοςθσ του κα είναι μεγαλφτεροσ από 70. Θ τάςθ 
τροφοδοςίασ του κα είναι 220-240V και θ 
ςυχνότθτα 50 Hz. 
Ο χρόνοσ ηωισ του λαμπτιρα πρζπει να είναι 
τουλάχιςτον 50.000 ϊρεσ και κα πρζπει να δίνεται θ 
δυνατότθτα αντικατάςταςθσ μόνο τθσ μονάδασ LED 
και όχι ολόκλθρου του φωτιςτικοφ ςϊματοσ. 
 

 

 

Θλεκτρικοί πίνακεσ 

Επίτοιχοι μθ χωνευτοί θλεκτρικοί πίνακεσ (Ρίνακασ Ρ1/ Ρ3) 

Οι πίνακεσ διανομισ κα είναι μεταλλικοί καταςκευαςμζνοι από λαμαρίνα DKP πάχουσ 1,25mm 
τουλάχιςτον, βακμοφ προςταςίασ IP 54 και ονομαςτικισ ζνταςθσ μζχρι 400A. Θα διακζτουν πλάτθ 
ςτιριξθσ από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα πάχουσ 1,5mm. Οι πόρτεσ των πινάκων κα είναι μεταλλικζσ.  Οι 
πίνακεσ κα ζχουν μονωμζνεσ κλζμεσ γείωςθσ και ουδετζρου. Οι πίνακεσ κα ζχουν διαςτάςεισ ανάλογα 
με τον αρικμό των διακοπτικϊν και μετρθτικϊν ςτοιχείων που ζχουν.  Θα πρζπει να διακζτουν και 
κλειδαριά. 

Χωνευτοί θλεκτρικοί μεταλλοπλαςτικοί πίνακεσ (Ρίνακασ Ρ2) 

Οι χωνευτοί μεταλλοπλαςτικοί πίνακεσ κα είναι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με το πρότυπο IEC 
60439-1. Θα διακζτουν κλάςθ θλεκτρικισ μόνωςθσ ΙΙ. Το βάκοσ εντοιχιςμοφ τουσ κα πρζπει να είναι 
τουλάχιςτον 88mm ενϊ θ αξονικι απόςταςθ μεταξφ των ραγϊν 125mm για τθν εγκατάςταςθ 
ραγοχλικοφ τυποποιθμζνων διαςτάςεων. Οι πίνακεσ κα διακζτουν ανεξάρτθτεσ κλζμμεσ ουδετζρου 
κακϊσ και γείωςθσ. Οι πόρτεσ των πινάκων κα είναι μεταλλικζσ με ειδικι κλειδαριά για πρόςβαςθ 
μόνο από εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό. Οι πίνακεσ κα ζχουν διαςτάςεισ ανάλογα με τον αρικμό των 
διακοπτικϊν και μετρθτικϊν ςτοιχείων που ζχουν.  Ο βακμόσ προςταςίασ των πινάκων κα είναι IP 30. 

Επιδαπζδιο κιβϊτιο θλεκτρικισ διανομισ οκτϊ(8) αναχωριςεων(Ρίνακασ Ρ4 - Pillar)  

Κατά Ελλθνικι ΤΕχνικι Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-05-07-01-00:2009: Υποδομι οδοφωτιςμοφ.  

Διακόπτεσ – ευματοδότεσ 

Απλοί διακόπτεσ - ευματοδότεσ 

Γενικά προβλζπεται ζνασ βαςικόσ τφποσ διακοπτϊν για όλα τα φωτιςτικά. Για τθν περίπτωςθ των 
απλϊν διακοπτϊν, χρθςιμοποιικθκαν τα εξισ είδθ:  
Απλόσ: Ελζγχου ενόσ κυκλϊματοσ φωτιςτικϊν. Είναι επίτοιχοσ και ζχει βακμό προςταςίασ IP20.  
Διπλισ διαδρομισ (Aller- Retour): Ζλεγχοσ ενόσ κυκλϊματοσ φωτιςτικϊν μζςω δφο διακοπτϊν δφο 
διαφορετικϊν κζςεων. Είναι επίτοιχοσ και ζχει βακμό προςταςίασ IP20. Πλοι οι διακόπτεσ κα είναι 
10Α-250V. 
Θ ςειρά διακοπτικοφ υλικοφ κα διακζτει μθχανιςμοφσ τοποκετθμζνουσ ςε ενιςχυμζνθ μεταλλικι βάςθ, 
από ειδικά κατεργαςμζνο μζταλλο για ςτιβαρότθτα και αντοχι. Δεν κα υπάρχει αγϊγιμθ ςφνδεςθ με 
τθ μεταλλικι βάςθ του μθχανιςμοφ ϊςτε ςε περίπτωςθ τραυματιςμοφ του καλωδίου κατά τθν 
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εγκατάςταςθ να αποφευχκεί ο κίνδυνοσ θλεκτροπλθξίασ. Επιπλζον, οι διπλζσ επαφζσ των πριηϊν και 
των διακοπτϊν κα είναι πλιρωσ καλυμμζνεσ (Ι 2) αποκλείοντασ οποιαδιποτε τυχαία επαφι με 
αγϊγιμο μζροσ. 
Θ ειςαγωγι των καλωδίων κα γίνεται ςε ειςόδουσ κλίςθσ 35° και χωρθτικότθτασ 4 mm2, ϊςτε να 
διευκολφνεται θ ςφνδεςθ και θ τακτοποίθςθ των καλωδίων μζςα ςτο κουτί.  
Οι μθχανιςμοί των διακοπτϊν κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά που αντιςτοιχοφν ςτισ λειτουργίεσ 
και τα θλεκτρικά χαρακτθριςτικά τουσ (πχ. βάςει ΙΕC 60669-1). 
Ειδικά για τισ πρίηεσ τφπου ςοφκο: 
Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ του μθχανιςμοφ ωσ προσ τo πρότυπο IEC 60884-1 από ευρωπαϊκό εκνικό 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ (ΚΕΜΑ, NF, VDE κλπ.) 
Οι μθχανιςμοί τθσ ςειράσ κα τοποκετοφνται ςε επίτοιχα κουτιά με κατάλλθλα πλαίςια τθσ ίδιασ ςειράσ. 
Πλοι οι μθχανιςμοί τθσ ςειράσ κα διακζτουν νφχια προςτατευμζνα ϊςτε να μθν εξζχουν από το ςϊμα 
του μθχανιςμοφ και ζτςι να μθν τραυματίηουν τον εγκαταςτάτθ, ζχοντασ αυτόματθ επαναφορά χωρίσ 
λαςτιχάκι. 
Οι ακροδζκτεσ όλων των διακοπτϊν αλλά και των πριηϊν τφπου ςοφκο κα είναι διπλοί με γεφυρωμζνεσ 
επαφζσ, δθλαδι κα διακζτουν δεφτερθ ανεξάρτθτθ είςοδο για ενδεχόμενθ ςφνδεςθ με άλλο 
μθχανιςμό, κακϊσ και δεφτερθ ανεξάρτθτθ ζξοδο.  
Πλοι οι διακόπτεσ κα διακζτουν αυτόματουσ ακροδζκτεσ, ενϊ οι ακροδζκτεσ των πριηϊν ςοφκο κα 
είναι με βίδεσ. 
Επίςθσ, κα είναι τοποκετθμζνοι όλοι από τθ μία πλευρά του μθχανιςμοφ για ευκολία ςτθν καλωδίωςθ. 
Πλοι οι ρευματοδότεσ κα είναι μονοφαςικοί τφπου ΣΟΥΚΟ. Θα ζχουν τάςθ λειτουργίασ 230V, 50Θz ενϊ 
κα είναι βακμοφ προςταςίασ IP2Χ και κα διακζτουν πλαςτικό κάλυμμα προςταςίασ. 

Αιςκθτιρασ υπερφκρων ανίχνευςθσ παρουςίασ ατόμων 

Ο ανιχνευτισ -αιςκθτιρασ κίνθςθσ κα λειτουργεί με τεχνολογία υπερφκρων και κα είναι κατάλλθλοσ 
για επίτοιχθ τοποκζτθςθ. Θ εμβζλεια του κα αντιςτοιχεί ςε επιφάνεια τουλάχιςτον 45m². Στισ 
φωτογραφίεσ που ακολουκοφν παρουςιάηονται οι περιοχζσ λειτουργίασ του ανιχνευτι κακϊσ και θ 
μορφολογία του. 

  

Θα λειτουργεί με τάςθ τροφοδοςίασ 230V και ςυχνότθτασ 50Hz.  
Ο ανιχνευτισ κα μπορεί να αποςυνδζςει φορτία λαμπτιρων φκοριςμοφ με θλεκτρονικό μπάλαςτ 
ςυνολικισ ιςχφοσ 1000VA. 
O βακμόσ προςταςίασ του κα είναι IP41.  
Θα ζχει δυνατότθτα χρονικισ ρφκμιςθσ ςβζςθσ του φωτόσ από 20sec μζχρι και 30min.  
Το βάροσ του κα είναι 266g. 
 

Σωλινεσ - Σχάρεσ - Κουτιά διακλαδϊςεωσ - Φρεάτια 

Εφκαμπτοι Ρλαςτικοί Θλεκτρικοί Σωλινεσ Εςωτερικϊν Χϊρων (ςπιράλ) 

Κατά Ελλθνικι ΤΕχνικι Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-01-02:2009: Ρλαςτικζσ ςωλθνϊςεισ 
θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων. 
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Μεταλλικοί Σωλινεσ γαλβανιςμζνου χάλυβα 1 1/2" 

Κατά Ελλθνικι ΤΕχνικι Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-01-01:2009: Χαλφβδινεσ ςωλθνϊςεισ 
θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων. 

Κουτιά Διακλαδϊςεωσ Εςωτερικϊν Χϊρων 

Κατά Ελλθνικι ΤΕχνικι Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-01-02:2009: Ρλαςτικζσ ςωλθνϊςεισ 
θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων. 

Σχάρεσ Στιριξθσ 

Κατά Ελλθνικι ΤΕχνικι Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-01-03:2009: Εςχάρεσ και ςκάλεσ 
καλωδίων. 

Εφκαμπτοι Ρλαςτικοί Θλεκτρικοί Σωλινεσ βαρζωσ τφπου διατομισ Φ50mm (ςπιράλ) 

Κατά Ελλθνικι ΤΕχνικι Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-05-07-01-00:2009: Υποδομι οδοφωτιςμοφ.  

Εφκαμπτοι Ρλαςτικοί Θλεκτρικοί Σωλινεσ βαρζωσ τφπου διατομισ Φ90mm (ςπιράλ) 

Κατά Ελλθνικι ΤΕχνικι Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-05-07-01-00:2009: Υποδομι οδοφωτιςμοφ.  

Κουτιά Διακλαδϊςεωσ Οδοφωτιςμοφ 

Κατά Ελλθνικι ΤΕχνικι Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-05-07-01-00:2009: Υποδομι οδοφωτιςμοφ.  

Φρεάτια ζλξθσ και επίςκεψθσ ςυνδεςμολογίασ καλωδίων διατομισ 400mm x 400mm x 700mm 

Κατά Ελλθνικι ΤΕχνικι Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-05-07-01-00:2009: Υποδομι οδοφωτιςμοφ.  
 

Αγωγοί - Καλϊδια ιςχυρϊν ρευμάτων 

Καλϊδια τφπου Ε1VV-R/S κατά ΕΛΟΤ 843 εςωτερικϊν χϊρων 

Κατά Ελλθνικι ΤΕχνικι Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-02-01:2009: Αγωγοί-καλϊδια 
διανομισ ενζργειασ. 
 

Καλϊδια τφπου Θ05VV-R κατά ΕΛΟΤ 563.3 εςωτερικϊν χϊρων 

Κατά Ελλθνικι ΤΕχνικι Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-02-01:2009: Αγωγοί-καλϊδια 
διανομισ ενζργειασ. 

Καλϊδια ιςχφοσ τφπου E1VV-U/R κατά ΕΛΟΤ 843 *Από Ρίλλαρ ζωσ ακροκιβϊτιο+ οδοφωτιςμοφ 

Κατά Ελλθνικι ΤΕχνικι Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-05-07-01-00:2009: Υποδομι οδοφωτιςμοφ. 

Καλϊδια ιςχφοσ τφπου Θ05VV-U κατά ΕΛΟΤ HD 21-1 S4 *Ακροκιβϊτιο ζωσ φωτιςτικό ςϊμα+ 

οδοφωτιςμοφ 

Κατά Ελλθνικι ΤΕχνικι Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-05-07-01-00:2009: Υποδομι οδοφωτιςμοφ. 
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Πργανα πινάκων διανομισ 

Μικροαυτόματοι (αυτόματοι αςφαλειοδιακόπτεσ) τφπου ΑΒΒ 

Οι μικροαυτόματοι κα είναι ςφμφωνοι με τα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα IEC/EN 60898 και IEC/EN 60947-2 
κακϊσ και με τουσ Γερμανικοφσ Κανονιςμοφσ DIN VDE 0641 και DIN VDE 0660. Οι μικροαυτόματοι κα 
ζχουν χαρακτθριςτικζσ τφπου Β και C για κυκλϊματα φωτιςμοφ και ρευματοδοτϊν και χαρακτθριςτικι 
τφπου Κ για κινθτιρεσ. Οι μικροαυτόματοι κα ζχουν ονομαςτικι τάςθ 400 V (AC), ιςχφ διακοπισ 
τουλάχιςτον 4,5 kΑ και κα είναι εφοδιαςμζνοι με κερμικά ςτοιχεία προςταςίασ από υπερεντάςεισ και 
θλεκτρομαγνθτικά ςτοιχεία προςταςίασ από βραχυκυκλϊματα τα οποία κα διεγείρονται από εντάςεισ 
ρεφματοσ ίςεσ με 3 - 5 φορζσ τθσ ονομαςτικισ για μικροαυτόματουσ χαρακτθριςτικισ B, 5 - 10 φορζσ 
τθσ ονομαςτικισ για μικροαυτόματουσ χαρακτθριςτικισ C και 10-14 φορζσ τθσ  ονομαςτικισ για 
μικροαυτόματουσ χαρακτθριςτικισ K. Το πλάτοσ του καλφμματόσ τουσ δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 
17,5 mm ενϊ θ ςτερζωςι τουσ ςτουσ πίνακεσ κα γίνεται πάνω ςε ειδικζσ ράγεσ με τθν βοικεια 
κατάλλθλου μανδάλου. 
Μικροαυτόματοι χρθςιμοποιοφνται για προςταςία κυκλωμάτων μζγιςτου ρεφματοσ μζχρι 125Α. 
Τα τεχνικά τουσ χαρακτθριςτικά κα είναι ωσ εξισ: 

 Καταςκευι ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ: EN 60698, EN 60947-2 

 Αρικμόσ πόλων: 1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N 

 Ονομαςτικι τάςθ: 230-240V για (1, 1+Ν), και 230/400V για 2P, 3P, 4P, 3P+N 

 Χαρακτθριςτικζσ: B, C, D, K, Z (θ επιλογι τθσ κατάλλθλθσ χαρακτθριςτικισ φαίνεται ςτα 

μονογραμμικά ςχζδια τθσ μελζτθσ) 

 Τάςθ μόνωςθσ: 500 V 

 Μζγιςτθ τάςθ λειτουργίασ: 440 Vac 

 Ελάχιςτθ τάςθ λειτουργίασ: 12 V 

 Συχνότθτα: 50-60 Hz 

 Ικανότθτα απόηευξθσ ςε βραχυκφκλωμα κατά ΕΝ60898: 4.5kA, 6kA, 10kA όπωσ προςδιορίηεται 

ςτο τεφχοσ υπολογιςμϊν από τθν ανάλυςθ βραχυκυκλωμάτων. 

 Ονομαςτικι κρουςτικι τάςθ: 4kV 

 Τάςθ δοκιμισ διθλεκτρικισ αντοχισ: 2.5 kV 

 Κλάςθ περιοριςμοφ ρεφματοσ βραχυκφκλωςθσ: III 

 Αρικμόσ θλεκτρικϊν χειριςμϊν υπο In: 10.000 

 Οι μικροαυτόματοι κα ζχουν δυνατότθτα ςφνδεςθσ με βοθκθτικι επαφι, πθνίο εργαςίασ και 

πθνίο ζλλειψθσ τάςθσ. 

Ενδεικτικζσ λυχνίεσ τφπου ΑΒΒ 

Οι ενδεικτικζσ λυχνίεσ των πινάκων δεν κα πρζπει να μαυρίηουν από τθ ςυνεχι λειτουργία τουσ και κα 
ςυνδζονται με τθν παρεμβολι κατάλλθλων αςφαλειϊν (τφπου ταμπακζρασ) με τισ φάςεισ, που 
ελζγχουν. Το κάλυμμα των λυχνιϊν κα ζχει κόκκινο χρϊμα (εκτόσ αν ςθμειϊνεται διαφορετικά ςτα 
ςχζδια) και κα φζρει κατάλλθλο επινικελωμζνο πλαίςιο. Θ αλλαγι των λαμπτιρων των ενδεικτικϊν 
λυχνιϊν κα πρζπει να μπορεί να γίνεται εφκολα χωρίσ να χρειάηεται να αφαιρεκεί θ μπροςτινι 
μεταλλικι πλάκα των πινάκων. 
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Διακόπτθσ Διαφορικοφ εφματοσ διαρροισ τφπου ΑΒΒ 

Οι διακόπτεσ διαφορικοφ ρεφματοσ διαρροισ κα είναι τετραπολικοί ονομαςτικισ τάςεωσ 230/400V, το 
επιτρεπόμενο ρεφμα διαρροισ κα είναι 30 mA για τα μεγζκθ μζχρι 100Α (άμεςθ προςταςία) και 0,3 ι 
0,5 Α για τα μεγαλφτερα μεγζκθ (ζμμεςθ προςταςία). 

Ενδεικτικά όργανα τφπου ΑΒΒ (αμπερόμετρα - βολτόμετρα) 

Τα ενδεικτικά όργανα κα είναι κινθτοφ ςιδιρου βιομθχανικοφ τφπου κατθγορία 1,5 ςφμφωνα με τουσ 
Γερμανικοφσ Κανονιςμοφσ VDΕ0410 κατάλλθλα για κατακόρυφθ τοποκζτθςθ με τετράγωνθ πλάκα 
πλευράσ 144 x 144 mm. Το πεδίο μετριςεωσ των παραπάνω οργάνων αναγράφεται ςτα ςχζδια. Κάκε 
βολτόμετρο κα είναι εφοδιαςμζνο και με μεταγωγικό διακόπτθ 7 κζςεων (εκτόσ, 3 φαςικζσ τάςεισ, 3 
πολικζσ τάςεισ). 
Τα αμπερόμετρα κα ςυνδεκοφν με τθν βοικεια κατάλλθλων μεταςχθματιςτϊν εντάςεωσ ξθροφ τφπου. 

Αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κα ζχουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά και κα πλθροφν τισ ακόλουκεσ 
απαιτιςεισ: 

 Τφποσ διακόπτθ: Tριπολικόσ διακόπτθσ (ςφμφωνα με τα ςχζδια) κατάλλθλοσ για προςταςία 

γραμμϊν μεταςχθματιςτϊν, κινθτιρων κλπ 

 Ονομαςτικι τάςθ: 690 V ι μεγαλφτερθ για τριφαςικό δίκτυο 400/230V, 50 Θz 

 Ονομαςτικι ζνταςθ: ςφμφωνα με τα ςχζδια για κερμοκραςία περιβάλλοντοσ 35 °C. 

 Ικανότθτα διακοπισ: 70 kΑ ςυμμετρικοφ τριφαςικοφ βραχυκυκλϊματοσ (RΜS) με cosφ=0,25 

 Ικανότθτα ηεφξεωσ: 2.2x ικανότθτα διακοπισ. 

 Μθχανικι αντοχι: Τουλάχιςτον 8.000 χειριςμϊν ηεφξεωσ ι διακοπισ 

 Τρόποσ χειριςμοφ: Χειροκίνθτοσ με τθ βοικεια εξωτερικοφ μοχλοφ με ςαφι οπτικό ζλεγχο τθσ 

κζςεϊσ του και δυνατότθτα αςφαλίςεωσ ςτθν κζςθ εκτόσ. 

 Στοιχεία υπερφορτίςεωσ: κερμικά ζνα ςε κάκε φάςθ ρυκμιηόμενα 

 Στοιχεία βραχυκυκλϊςεωσ: Θλεκτρομαγνθτικά ςτιγμιαία, ζνα ςε κάκε φάςθ ρυκμιηόμενθ 

ζνταςθ ρεφματοσ. 

 Βοθκθτικζσ επαφζσ: Σφμφωνα με τισ λοιπζσ απαιτιςεισ 

 Ιςχφοντεσ κανονιςμοί: VDΕ 0660 Teil 100 / ΙΕC 947-1 

 Τάςθ λειτουργίασ βοθκθτικϊν επαφϊν: 110-240 V AC 

 Αρικμόσ βοθκθτικϊν επαφϊν: 1 

 Ειδικζσ απαιτιςεισ: Πταν οι αυτόματοι διακόπτεσ κα χρθςιμοποιοφνται ςαν γενικοί 

μεταςχθματιςτϊν κα είναι εφοδιαςμζνοι επί πλζον από τα παραπάνω και με ςτοιχεία 

ελλείψεωσ τάςεωσ. 

Οι θλεκτρονόμοι κα είναι ςφμφωνοι με τουσ κανονιςμοφσ DΙΝ 46199, VDE 0660/ΑRT 1/ΙΕC 158. 

Ιςτοί οδοφωτιςμοφ 

Χαλφβδινοσ ιςτόσ οδοφωτιςμοφ φψουσ 9,0m διατομισ Ø76mm. 

Κατά Ελλθνικι ΤΕχνικι Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-05-07-02-00:2009: Ιςτοί οδοφωτιςμοφ και 
φωτιςτικά ςϊματα. 
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Βάςεισ ςτιριξθσ ιςτϊν οδοφωτιςμοφ 

Βάςθ ςτιριξθσ ιςτοφ οδοφωτιςμοφ φψουσ 6-9m 

Κατά Ελλθνικι ΤΕχνικι Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-05-07-01-00:2009: Υποδομι οδοφωτιςμοφ.  

 

Ακροκιβϊτια ιςτϊν οδοφωτιςμοφ 

Κατά Ελλθνικι ΤΕχνικι Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-05-07-02-00:2009: Ιςτοί οδοφωτιςμοφ και 
φωτιςτικά ςϊματα. 

Γείωςθ οδοφωτιςμοφ 

Ρολφκλωνοσ γυμνόσ χάλκινοσ αγωγόσ διατομισ 25mm² γείωςθσ PE 

Κατά Ελλθνικι ΤΕχνικι Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-05-07-01-00:2009: Υποδομι οδοφωτιςμοφ. 

Ρολφκλωνοσ γυμνόσ χάλκινοσ αγωγόσ διατομισ 6mm² γείωςθσ PE 

Κατά Ελλθνικι ΤΕχνικι Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-05-07-01-00:2009: Υποδομι οδοφωτιςμοφ. 

Ρλάκα γείωςθσ ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ διαςτάςεων 500mm x 500 mm x 5mm 

Κατά Ελλθνικι ΤΕχνικι Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-05-07-01-00:2009: Υποδομι οδοφωτιςμοφ. 

Σφικτιρασ ςφνδεςθσ αγωγοφ γείωςθσ με ιςτό οδοφωτιςμοφ 

Κατά Ελλθνικι ΤΕχνικι Ρροδιαγραφι (ΕΤΕΡ) ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-05-07-01-00:2009: Υποδομι οδοφωτιςμοφ. 

Θλεκτροπαραγωγό Ηεφγοσ 

Γενικά χαρακτθριςτικά 
Θ ζξοδοσ του Θλεκτροπαραγωγοφ Ηεφγουσ (Θ/Η) κα είναι τριφαςικι τάςεωσ 
230V(φαςικι)/400V(πολικι) και θ ςυχνότθτα του 50Hz. Θ φαινόμενθ ιςχφσ εξόδου του κα είναι ςε 
ςυνεχι τροφοδότθςθ φορτίων 40kVA και ςε εφεδρικι χριςθ 45kVA.  
Στοιχεία Κινθτιρα 
Το μθχανικό μζροσ του ΘΗ κα αποτελείται από ζναν υδρόψυκτο πετρελαιοκινθτιρα, βαρζωσ τφπου 
1500 ςτροφϊν ανά λεπτό. Ο ρυκμιςτισ ςτροφϊν του κα είναι μθχανικόσ και ςφμφωνοσ με το πρότυπο 
BS5514 - A1. To θλεκτρικό του ςφςτθμα μπορεί να είναι 12 ι 24V ανάλογα με τον καταςκευαςτι και 
τθν ςυνδεςμολογία του. Θα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ διακοπισ τθσ λειτουργίασ του 
κινθτιρα ςε περίπτωςθ υπερκζρμανςθσ ι πτϊςθσ πίεςθσ λαδιοφ. 
Σφςτθμα Ψφξθσ 
Θ ψφξθ του κινθτιρα κα πραγματοποιείται μζςω ψυγείου νεροφ πλιρουσ με ανεμιςτιρα και 
προφυλακτιρεσ κατάλλθλα ςχεδιαςμζνο για βιομθχανικζσ εφαρμογζσ για τθν ψφξθ του κινθτιρα ςτο 
μζγιςτο τθσ ιςχφοσ και για κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ ζωσ 40°C. 
Φίλτρα κινθτιρα 
Ο κινθτιρασ κα φζρει φίλτρο αζροσ κατάλλθλο για δυςμενείσ ςυνκικεσ λειτουργίασ με ξθροφ τφπου 
αντικακιςτάμενο ςτοιχείο και αντικακιςτάμενα φίλτρα λαδιοφ και πετρελαίου ολικισ διθκιςεωσ. 
Σφςτθμα εξαγωγισ καυςαερίων 
Τα Θ/Η κα πρζπει να ςυνοδεφονται από αποςιωπθτιρα (ςιλανςιζ) βαρζωσ βιομθχανικοφ τφπου 
(industrial silencer). 
Θλεκτρικό ςφςτθμα 
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Το θλεκτρικό ςφςτθμα του κινθτιρα κα αποτελείται από τον εναλλακτιρα φορτίςεωσ και τθν αξονικοφ 
τφπου μίηα. Ο ςυςςωρευτισ(εσ) μεγάλθσ χωρθτικότθτασ μολφβδου οξζωσ για τθν εκκίνθςθ είναι 
τοποκετθμζνοσ (οι) επί τθσ βάςθσ του Θ/Η και ςυνοδεφονται με καλϊδια ςφνδεςθσ και ακροδζκτεσ. 
Εναλλακτιρασ 
Ο εναλλακτιρασ είναι αυτορυκμιηόμενοσ, αυτό-διεγειρόμενοσ, χωρίσ ψικτρεσ (brushless) με πλιρωσ 
αλλθλοςυνδεόμενα αποςβεςτικά τυλίγματα. Θ γεννιτρια φζρει ςφςτθμα ψφξθσ IC06 και 
αυτολιπαινόμενο ρουλεμάν κλειςτοφ τφπου. Θ προςταςία τθσ γεννιτριασ κατά ςταηόντων υδάτων κα 
πρζπει να είναι τουλάχιςτον IP23 (NEMA 1) για βιομθχανικι χριςθ.  Θ κλάςθ μόνωςθσ τθσ γεννιτριασ 
πρζπει να είναι κατθγορίασ Θ. Ο ρυκμιςτισ τάςθσ πρζπει να είναι θλεκτρονικόσ και αυτόματοσ και να 
διατθρεί τθν τάςθ ζωσ και 1,0% των ορίων από μθδενικό ζωσ πλιρεσ φορτίο ςυμπεριλαμβανομζνων 
μεταβολϊν κερμοκραςίασ και με οποιονδιποτε ςυντελεςτι ιςχφοσ μεταξφ 0,8 και 1 και 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ μεταβολισ ςτροφϊν τθσ μεταβολισ ςτροφϊν ± 4,5%. 
Διατάξεισ ανάρτθςθσ και αςφάλειασ του Θ/Η 
Το ςυγκρότθμα πετρελαιοκινθτιρα και γεννιτριασ κα εδράηεται μζςω αντικραδαςμικϊν βάςεων ςε 
χαλφβδινθ ςυγκολλθτι βάςθ βαρζωσ τφπου καταςκευαςμζνθ με χαλφβδινεσ διατομζσ. Ο 
πετρελαιοκινθτιρασ και θ γεννιτρια κα ςυνδζονται ομοαξονικά απευκείασ μζςω χελϊνασ 
προςαρμογισ κατά πρότυπα SAE αποφεφγοντασ τθν πικανότθτα απευκυγράμμιςθσ μετά από 
μακροχρόνια χριςθ. 
Ο άξονασ τθσ γεννιτριασ ςυνδζεται με εφκαμπτο δίςκο με το βολάν του κινθτιρα και γίνεται πλιρθ 
ανάλυςθ των ςτρεπτικϊν δυνάμεων ϊςτε να αποφεφγονται βλαβερζσ τα-λαντϊςεισ ςτο ςυγκρότθμα. 
Το ΘΗ κα πρζπει να διακζτει και αντικραδαςμικζσ βάςεισ μεταξφ πλαιςίου και ςτθριγμάτων κινθτιρα 
και γεννιτριασ για τθν πλιρθ απομόνωςθ των κραδαςμϊν των ςτρεφόμενων μερϊν. 
 
Δεξαμενι καυςίμου 
Το ΘΗ κα φζρει ενςωματωμζνθ ςτο πλαίςιο του δεξαμενι πετρελαίου οκταϊρου περίπου λειτουργίασ. 
Θ δεξαμενι κα περιλαμβάνει πϊμα πλθρϊςεωσ και εκκενϊςεωσ, αναπνευςτιρα , πλζγμα διθκιςεωσ 
και ςωλθνϊςεισ τροφοδοςίασ και επιςτροφισ καυςίμου από και προσ τον κινθτιρα. 
Σφςτθμα ελζγχου 
Το ΘΗ κα διακζτει αυτόματο πίνακα παραλλθλιςμοφ με αυτόματο ςυγχρονιςμό τθσ γεννιτριασ και των 
φορτίων. 
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ΘΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΥΜΑΤΩΝ 

Τθλεπικοινωνιακά ςυςτιματα 

Επιτοίχιο Ικρίωμα 19” 12HU ι 15HU (19-inch Rack) 

Φωτογραφία Υλικοφ 

 

Ρεριγραφι Υλικοφ 

Θ επιτοίχια καμπίνα ζχει τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 
Αποτελείται από δφο ανοιγόμενα τμιματα, ζνα μπροςτά και ζνα πίςω. Θ ςχεδίαςθ αυτι διευκολφνει 
τθν πρόςβαςθ ςτο πίςω μζροσ των μθχανθμάτων τθσ καμπίνασ. Το πίςω τμιμα βιδϊνεται ςτον τοίχο 
ενϊ το μπροςτά ςτθρίηεται ςτο πίςω με ςτιβαροφσ μεντεςζδεσ.  
Στο μπροςτινό τμιμα υπάρχει πόρτα με plexiglass, θ οποία κλειδϊνει. Στθρίηεται ςε μεντεςζδεσ και 
αποςπάται γριγορα και εφκολα τραβϊντασ δφο πείρουσ. Ζτςι, διευκολφνεται θ τοποκζτθςθ των 
μθχανθμάτων ςτο εςωτερικό τθσ καμπίνασ.   
Δφο κάκετεσ προςαρμόςιμεσ μπάρεσ 19’’. 
Αποςπϊμενα τμιματα για τθν τοποκζτθςθ ανεμιςτιρων.                          
Αποςπϊμενο τμιμα για τθν είςοδο καλωδίων ςτο πάνω και ςτο κάτω μζροσ τθσ καμπίνασ . 
Λαμαρίνα πάχουσ 1,5mm. 
Βίδεσ Γείωςθσ. 
Επικάλυψθ με θλεκτροςτατικι βαφι πολυεςτερικισ ποφδρασ  
Το ικρίωμα κα διακζτει βακμό προςταςίασ IP 20. 
Διαςτάςεισ:  570(Ρ)mm x 500(M)mm x 625(Y)mm - για τα 12HU 
Διαςτάςεισ:  758(Y)mm x 570(Ρ)mm x 500(Β)mm - για τα 15HU 
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Μετϊπεσ Μικτονόμθςθσ (Patch Panels) 

Φωτογραφία Υλικοφ 

 

Ρεριγραφι Υλικοφ 

Μεταλλικζσ μετϊπεσ μικτονόμθςθσ 19’’ οι οποίεσ φζρουν ζωσ 24 κονζκτορεσ RJ 45 Cat 6 για ςφνδεςθ 
με καλϊδιο U/UTP, F/UTP, U/FTP, SF/UTP, S/FTP, και κατάλλθλεσ για μετάδοςθ δεδομζνων ςε 
υψθλζσ ταχφτθτεσ (ζωσ 250 MHz – εφαρμογζσ 1 Gigabit Ethernet). 
Θα φζρουν ειδικι μεταλλικι προζκταςθ ςτο πίςω μζροσ, με ςθμεία ςφςφιξθσ για τθν ςτερζωςθ των 
καλωδίων. Με το τρόπο αυτό κα αποφεφγεται θ ακοφςια μετακίνθςθ των καλωδίων και ςυνεπϊσ 
πικανι δυςλειτουργία του ςυςτιματοσ. 
Θα δζχονται φισ τφπου RJ 11, RJ 12 και RJ 45. 
Οι κονζκτορεσ RJ 45 κα υποςτθρίηουν και τα δφο πρότυπα ςυνδεςμολογίασ ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α και ΕΙΑ/ΤΙΑ 
568Β. 
Θα παρζχουν τθ δυνατότθτα γριγορθσ ςφνδεςθσ ανά ηεφγοσ αγωγϊν του καλωδίου εγκατάςταςθσ, 
χωρίσ τθ χριςθ εργαλείου. Οι αγωγοί των ςυνεςτραμμζνων ηευγϊν κα απογυμνϊνονται και κα 
ςυνδζονται αυτόματα, κατά τθν είςοδό τουσ ςε ειδικι κικθ ςτο πίςω μζροσ του ςυνδζςμου. Το 
καλϊδιο κα ςυμπιζηεται και κα ςυγκρατείται με τθ βοικεια ενςωματωμζνων περιςτροφικϊν 
μοχλϊν, παρζχοντασ τθ δυνατότθτα οπτικοφ ελζγχου και εφκολθσ αποςφνδεςθσ / επαναςφνδεςθσ ςε 
περίπτωςθ ςφάλματοσ. 
O κονζκτορασ RJ 45 κα φζρει διάγραμμα με τον απαραίτθτο διπλό χρωματικό κϊδικα και αρίκμθςθ 
για ςφνδεςθ κατά ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α και ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Β.  
Επιπλζον, επάνω ςτο μθχανιςμό κα αναγράφονται ο κωδικόσ του προϊόντοσ, θ κατθγορία Cat 6, και ο 
τφποσ του μθχανιςμοφ (UTP, FTP, STP). 
Τα τεχνικά τουσ χαρακτθριςτικά είναι:  
Θερμοκραςία λειτουργίασ: -40 °C ζωσ +70 °C  
Αντοχι: 2.500 χειριςμοί ηεφξθσ – απόηευξθσ 
Αρ. αγωγϊν ανά κονζκτορα: 1 
Μζγιςτοσ αρ. ςυνδζςεων / αποςυνδζςεων: 5, εκ των οποίων 2 χωρίσ αντικατάςταςθ του καλωδίου. 
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Καλϊδιο Μικτονόμθςθσ (Patch Cords) 

Ρεριγραφι Υλικοφ 

Καλϊδια μικτονόμθςθσ 4 ςυνεςτραμμζνων ηευγϊν αντίςταςθσ 100 Ω κατθγορίασ 6 για μετάδοςθ 
δεδομζνων ςε υψθλζσ ταχφτθτεσ (ζωσ 250 MHz – εφαρμογζσ 1 Gigabit Ethernet). 
Θα διακζτουν ςυνδζςμουσ RJ 45 και με αντιολιςκθτικά άκρα που εξαςφαλίηουν τθν απαραίτθτθ 
ακτίνα καμπυλότθτασ και τθ μθχανικι αντοχι του καλωδίου. 
Θα χρθςιμοποιοφνται για ςφνδεςθ με πρίηεσ, μετϊπεσ μικτονόμθςθσ ι και υπολογιςτι. 
O χρωματικόσ κϊδικασ των αγωγϊν τουσ είναι κατά τα πρότυπα ΙSO 11801 και ΕΙΑ/ΤΙΑ – 568. 
Σφμφωνα με το πρότυπο ΙSO 11801 το μικοσ τουσ δεν κα ξεπερνά τα 5m, ενϊ κα  διακρίνονται ςε 3 
τφπουσ: 
Α. U/UTP (unshielded / unshielded twisted pairs), με μανδφα PVC 
B. F/UTP (foiled / unshielded twisted pairs), με μανδφα LSZH 
Γ. SF/UTP (shielded foiled / unshielded twisted pairs), με μανδφα LSZH 
 

 

Καλϊδιo Εγκατάςταςθσ UTP cat6   

Φωτογραφία Υλικοφ 

 

Ρεριγραφι Υλικοφ 

Καλϊδιο εγκατάςταςθσ 4 ςυνεςτραμμζνων ηευγϊν αντίςταςθσ 100 Ω κατθγορίασ 6 για μετάδοςθ 
δεδομζνων ςε υψθλζσ ταχφτθτεσ (ζωσ 250 MHz – εφαρμογζσ 1 Gigabit Ethernet). 
Τα καλϊδια κα περιβάλλονται από μανδφα PVC, ενϊ ο χρωματικόσ κϊδικασ των αγωγϊν τουσ είναι 
κατά τα πρότυπα ΙSO 11801 και ΕΙΑ/ΤΙΑ – 568. 
Βάςθ τθσ κωράκιςθσ των αγωγϊν τουσ, κα διακρίνονται κατά το πρότυπο ΙSO 11801 ςε U/UTP 
(unshielded / unshielded twisted pairs), με μανδφα PVC 
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Ρρίηεσ Φωνισ & Δεδομζνων 8 Επαφϊν 

Φωτογραφία Υλικοφ 

 

Ρεριγραφι Υλικοφ 

Ρρίηεσ RJ 45 ςτιβαρισ καταςκευισ για ςφνδεςθ με καλϊδιο U/UTP,  F/UTP και κατάλλθλεσ για 
μετάδοςθ δεδομζνων ςε υψθλζσ ταχφτθτεσ (ζωσ 100 MHz). Θα διακζτουν επαφζσ από χρυςό / 
νικζλιο για προςταςία από οξειδϊςεισ, και κα δζχονται φισ τφπου RJ 11, RJ 12 και RJ 45.  
Ο κονζκτοράσ τουσ κα είναι γκρι χρϊματοσ προκειμζνου να διαφοροποιοφνται από τουσ 
αντίςτοιχουσ κονζκτορεσ  RJ 45 Cat 6 (μαφρο) και RJ 45 10Giga (κίτρινο). Θα ςτθρίηονται κατά τον ίδιο 
τρόπο με τισ αντίςτοιχεσ ςειρζσ διακοπτικοφ υλικοφ.  Συνεπϊσ, κα τοποκετοφνται ςε χωνευτά και 
επίτοιχα κουτιά με κατάλλθλεσ βάςεισ και πλάκεσ τθσ αντίςτοιχθσ ςειράσ. Επιπλζον, κα 
προςαρμόηονται ςε κανάλι με ειδικά εξαρτιματα που κα εξαςφαλίηουν τθν ςίγουρθ ςυγκράτθςι 
τουσ και τθν ςυνεχι κάλυψθ των αγωγϊν. Ρρίηεσ RJ 45 Cat 5e, κανάλια και εξαρτιματα κα είναι όλα 
του ίδιου καταςκευαςτι. O μθχανιςμόσ RJ 45 κα φζρει κικθ με ετικζττα για ταυτοποίθςθ τθσ κζςθσ 
εργαςίασ, ενϊ κα προςτατεφεται με αυτόματθ ςυρόμενθ κυρίδα όταν δεν υπάρχει φισ.  
Οι κονζκτορεσ των πριηϊν RJ 45 κα διακζτουν διπλό χρωματικό κϊδικα αρίκμθςθσ και ςφνδεςθσ 
κατά ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α και ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Β. Θα παρζχουν τθ δυνατότθτα γριγορθσ ςφνδεςθσ ανά ηεφγοσ 
αγωγϊν του καλωδίου εγκατάςταςθσ, χωρίσ τθ χριςθ εργαλείου. Οι αγωγοί των ςυνεςτραμμζνων 
ηευγϊν κα απογυμνϊνονται και κα ςυνδζονται αυτόματα, κατά τθν είςοδό τουσ ςε ειδικι κικθ ςτο 
πίςω μζροσ τθσ πρίηασ. Το καλϊδιο κα ςυμπιζηεται και κα ςυγκρατείται με τθ βοικεια 
ενςωματωμζνων περιςτροφικϊν μοχλϊν, παρζχοντασ τθ δυνατότθτα οπτικοφ ελζγχου και εφκολθσ 
αποςφνδεςθσ / επαναςφνδεςθσ ςε περίπτωςθ ςφάλματοσ.  
O κονζκτορασ τθσ πρίηασ RJ 45 κα φζρει διάγραμμα με τον απαραίτθτο διπλό χρωματικό κϊδικα και 
αρίκμθςθ για ςφνδεςθ κατά ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α και ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Β.  Επιπλζον, επάνω ςτο μθχανιςμό κα 
αναγράφονται ο κωδικόσ  του προϊόντοσ, θ κατθγορία Cat 5e, και ο τφποσ του μθχανιςμοφ (UTP, 
FTP). Θα ζχουν κερμοκραςία λειτουργίασ από -40 °C ζωσ +70 °C και αντοχι ςε 2500 χειριςμοφσ 
ηεφξθσ – απόηευξθσ 
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Ρολυπλζκτθσ Δικτυακόσ (Access Switch)  

Ρολυπλζκτθσ (Switch) 24 κζςεων 

Φωτογραφία Υλικοφ 

 

Ρεριγραφι Υλικοφ 

Switch τοπικοφ δικτφου με 24 ι 48 κζςεισ Ethernet 10/100/1000Mbps ςφμφωνα με το πρωτόκολλο IEEE 

802.3. 1000Base-SX.  

Οι διαςτάςεισ του switch κα είναι κατάλλθλεσ για τθν εγκατάςταςθ του μζςα ςε ικρίωμα 19”. 

Καλϊδιο Riser 25 ηευγϊν για μεταφορά τθλεφωνικοφ ςιματοσ 

Ρεριγραφι Υλικοφ 

Τα καλϊδια αυτά κα αποτελοφνται από 25 ςυνεςτραμμζνα ηεφγθ χαλκοφ διαςτάςεων 24 AWG και 

κα διακζτουν μόνωςθ από πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ(HDPE).  Το ςφνολο των ηευγϊν κα 

είναι μονωμζνα με PVC βραδείασ καφςεωσ. Οι επιτρεπόμενεσ κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ για τισ 

διάφορεσ εργαςίεσ  κα είναι: 

Κατά τθν μεταφορά και τθν αποκικευςθ του: -10°C to 60°C 

Κατά τθν εγκατάςταςθ του: -10°C to 50°C 

Κατα τθν λειτουργία του: -10°C to 60°C 

Τα θλεκτρικά του χαρακτθριςτικά είναι: 

Μζγιςτθ ωμικι αντίςταςθ DC ςτουσ 2ο°C: 9,38Ω / 100m 

Μζγιςτθ ανιςοκατανομι ωμικισ αντίςταςθσ DC  ςτουσ αγωγοφσ χαλκοφ: 5% 

Αμοιβαία χωρθτικότθτα ςτουσ 2ο°C: 5,6nF/ 100m 

Μζγιςτθ τάςθ λειτουργίασ: 300Vdc 

Χείριςτοσ χρόνοσ απόκριςθσ: 45ns/100m 

Το καλϊδιο κα πρζπει να εμφανίηει τισ ιδιότθτεσ του παρακάτω πίνακα κατά τθν μεταφορά ςθμάτων 

διαφόρων ςυχνοτιτων που αναφζρονται. 

Τζλοσ πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνο ότι είναι ςφμφωνο και τθρεί τισ προδιαγραφζσ του προτφπου 

TIA/EIA-568-B.2 Category 5e. 
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Αναμεταδότθσ δεδομζνων μζςω πρωτοκόλλου WiFi 

 

Φωτογραφία Υλικοφ 

 

Ρεριγραφι Υλικοφ 

Τα Access Points του αςφρματου δικτφου Wi – Fi κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ των προτφπων 

802.11a/b/e/f/g/i, 802.3af: πρότυπο Power over Εthernet (PoE), 802.1x. 

Θα επιτρζπουν ςε κάκε φορθτό υπολογιςτι ο οποίοσ φζρει εξωτερικι κάρτα Wi – Fi ι ο οποίοσ 

διακζτει επεξεργαςτι Intel Centrino να ζχει πρόςβαςθ ςε ζνα δίκτυο χωρίσ να είναι ςυνδεδεμζνοσ 

ςε πρίηα RJ45. Οι αςφρματεσ ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν μεταξφ των υπολογιςτϊν κα είναι 

κρυπτογραφθμζνεσ, προκειμζνου να αποφεφγεται ο κίνδυνοσ πειρατείασ και να επιτρζπεται θ 

πρόςβαςθ ςτο δίκτυο μόνο των υπολογιςτϊν οι οποίοι κα διακζτουν το ςχετικό authorization. 

Θα είναι τφπου Dual Band / Dual Radio με ενςωματωμζνθ κεραία για διαχωριςμό μεταξφ εταιρικϊν 

χρθςτϊν και επιςκεπτϊν, και κατάλλθλα για αςφρματθ μετάδοςθ δεδομζνων ςε ταχφτθτεσ ζωσ 

54MHz.  Θα είναι τεχνολογίασ Power over Ethernet (PoE), οπότε κα δζχονται τροφοδοςία μζςω του 

καλωδίου των data. 

Θ παραμετροποίθςθ των Access Points κα πραγματοποιείται με εφκολο και γριγορο τρόπο μζςω 

εφαρμογισ θ οποία κα προςφζρεται ςε CD Rom το οποίο κα ςυνοδεφει το προϊόν. 

Tα AP’s κα μποροφν να διακζτουν και ενςωματωμζνθ πρίηα RJ45, προκειμζνου για τθν ενςφρματθ 

ςφνδεςθ του χριςτθ ςτο δίκτυο χαλκοφ με φισ τφπου RJ11, RJ12 και RJ45. 

Για μεγαλφτερθ ευελιξία κα είναι ςε μορφι διακόπτθ, και κα ανικουν ςτθν ίδια ςειρά με το 

υπόλοιπο διακοπτικό υλικό προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ ομοιομορφία ςτο χϊρο. 

Τα AP’s κα λαμβάνουν τροφοςία μζςω των PoE Injectors, οι οποίοι κα τοποκετοφνται ςτο rack. 

Οι PoE Injectors κα είναι μίασ ι τεςςάρων ειςόδων / εξόδων προκειμζνου να τροφοδοτοφν ζνα ι 

τζςςερα AP αντιςτοίχωσ. 

Θα τοποκετοφνται απ’ ευκείασ πάνω ςε ζξοδο τθσ μετϊπθσ μικτονόμθςθσ (1 είςοδοσ / ζξοδοσ), ι κα 

είναι τφπου μπλοκ για τοποκζτθςθ ςε ςαςί που δζχεται μετϊπεσ μικτονόμθςθσ (τζςςερισ είςοδοι / 

ζξοδοι. 
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