
  
 

      Αρχείο πολλαπλών pdf 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ 

 
• Για να δείτε ένα αρχείο pdf, επιλέξτε το από τη λίστα 
 
• Για να αποθηκεύσετε το πακέτο με όλα τα αρχεία pdf, επιλέξτε την 
ένδειξη “cover sheet” και πατήστε το εικονίδιο της αποθήκευσης 

 
• Για να αποθηκεύσετε ένα μεμονωμένο αρχείο pdf, επιλέξτε το από 
τη λίστα και πατήστε το εικονίδιο της αποθήκευσης 





ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ     Σελίδα 


                        Σύνολο Η/Μ Εργασιών 355934,44


Άθροισµα


Γ.Ε. & Εργολαβικό όφελος 18%


Άθροισµα


Απρόβλεπτα 15%


Άθροισµα


Πρόβλεψη Αναθεώρησης 


Πρόβλεψη απολογιστικών


Άθροισµα


                                                                                                                                                                             


Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ           


Εγκ. 36/13-12-2001
2.560.000,00


2.560.000,00


1.154.874,48


Φ.Π.Α. 23%


Γενικό Σύνολο


Σύνολο Οικοδοµικών Εργασιών


29.311,18


1.821,92


2.081.300,81


478.699,19


2.050.167,71


1.510.808,92


271.945,61


1.782.754,53


267.413,18
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� ǹȡȝȠțȐȜȣʌĲȡĮ��ĮȡȝȫȞ�İȪȡȠȣȢ����PP ����� ����� ��������ȃǹȅǿȀ
ǹ?��������


ȝȝ��


� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�țĮȚ�ʌİȡȚșȫȡȚĮ�ȝİ
ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�Ȓ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠĮıȕİıĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ıİ�įȪȠ
ıĲȡȫıİȚȢ��ʌȐȤȠȣȢ�����FP


������ ����� ��������ȃǹȅǿȀ
ǹ?��������


P���


� ȆİȡȚșȫȡȚĮ�įȫȝĮĲȠȢ��ȜȠȪțȚĮ� ���� ���� ������ȃǹȅǿȀ
ǹ?�����


ȝȝ��


�� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�ȑȖȤȡȦȝȠȣȢ�ĲıȚȝİȞĲȑȞȚȠȣȢ
țȣȕȩȜȚșȠȣȢ�įȚĮıĲȐıİȦȞ���ȋ��FP�Ȓ���ȋ��FP��ʌȐȤȠȣȢ
�FP�


������ ����� ��������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?��������


P���


�� ǹįȡȠʌȠȓȘıȘ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�Įʌȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ ����� ���� ������ȃǹȅǿȀ
ǹ?�����


P���


�� ȀĮĲȫĳȜȚĮ�țĮȚ�ʌİȡȚȗȫȝĮĲĮ��ȝʌȠȡȞĲȠȪȡİȢ��İʌȚıĲȡȫıİȦȞ
Įʌȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ��ȝĮȜĮțȩ��ʌȐȤȠȣȢ���FP�țĮȚ�ʌȜȐĲȠȣȢ�����
���FP


���� ������ ������ȃǹȅǿȀ
ǹ?��������


P���


�� ȆİȡȚșȫȡȚĮ��ıȠȕĮĲİʌȚȐ��Įʌȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ȝĮȜĮțȩ��ʌȐȤȠȣȢ
��FP


����� ����� ������ȃǹȅǿȀ
ǹ?��������


ȝȝ��


�� ȆİȡȚșȫȡȚĮ��ıȠȕĮĲİʌȚȐ��Įʌȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ıțȜȘȡȩ�ȑȦȢ
İȟĮȚȡİĲȚțȐ�ıțȜȘȡȩ��ʌȐȤȠȣȢ��


� ����� �����ȃǹȅǿȀ
ǹ?��������


ȝȝ��


�� ȆȠįȚȑȢ�ʌĮȡĮșȪȡȦȞ�Įʌȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ȝĮȜĮțȩ��ʌȐȤȠȣȢ��
FP


��� ����� ������ȃǹȅǿȀ
ǹ?��������


P���


�� ǼʌİȞįȪıİȚȢ�ȕĮșȝȓįȦȞ�ȝȒțȠȣȢ�ȑȦȢ������P�ȝİ�ȝȐȡȝĮȡȠ
Ȝİȣțȩ��ʌȐȤȠȣȢ�������FP��ȕĮĲȒȡȦȞ�ȝİĲȫʌȦȞ�


�� ����� ��������ȃǹȅǿȀ
ǹ?��������


ȝȝ��


�� ȈțĮȜȠȝȑȡȚĮ�Įʌȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ȝĮȜĮțȩ�ʌȐȤȠȣȢ���FP �� ����� ������ȃǹȅǿȀ
ǹ?��������


Ĳİȝ��


�� ȅȡșȠȝĮȡȝĮȡȫıİȚȢ�Įʌȩ�ʌȜȐțİȢ�ȝĮȡȝȐȡȠȣ�ȝȒțȠȣȢ�ȑȦȢ
�����P��Įʌȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ȝĮȜĮțȩ��ʌȐȤȠȣȢ���FP


� ����� ������ȃǹȅǿȀ
ǹ?��������


P���


�� ȊĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��/$0,1$7('���ıȣȞȠȜȚțȠȪ
ʌȐȤȠȣȢ���PP����PP���ȝİȝȕȡȐȞȘ�����PP�


����� ����� ������ȃǹȅǿȀ
ǹ?��������


P���


�� ȊĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��/$0,1$7('���ıȣȞȠȜȚțȠȪ
ʌȐȤȠȣȢ����PP����PP���ȝİȝȕȡȐȞȘ�����PP�


���� ����� ��������ȃǹȅǿȀ
ǹ?��������


P���


�� ȊįȡȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�Ȓ
ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ȝİ�ĮțȡȣȜȚțȩ�ȣįĮĲȠįȚĮȜȣĲȩ
ĲıȚȝİȞĲȩȤȡȦȝĮ


�������� ���� ��������ȃǹȅǿȀ
ǹ?�����


P����


�� ȈʌĮĲȠȣȜȐȡȚıȝĮ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȝȑȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�
İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�Ȓ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ


�������� ���� ��������ȃǹȅǿȀ
ǹ?��������


P����


�� ǹȞĲȚıțȦȡȚĮțȑȢ�ȕĮĳȑȢ��İĳĮȡȝȠȖȒ�ĮȞĲȚıțȦȡȚĮțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�İȞȩȢ�ıȣıĲĮĲȚțȠȪ�ȕȐıİȦȢ�ȞİȡȠȪ�Ș
įȚĮȜȪĲȠȣ�ĮȜțȣįȚțȒȢ��ĮțȡȣȜȚțȒȢ�Ȓ�ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘȢ
ĮȜțȣįȚțȒȢ�Ȓ�ĮțȡȣȜȚțȒȢ�ȡȘĲȓȞȘȢ


����� ���� �����ȃǹȅǿȀ
ǹ?��������


P����


�� ǹȝȝȠȕȠȜȒ�ıȚįȘȡȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ �� ���� �����ȃǹȅǿȀ
ǹ?�����


NJ���


Ȉİ�ȝİĲĮĳȠȡȐ ��������� ����������







ȅȜȚțȒ
ǻĮʌȐȞȘ


ȂİȡȚțȒ
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ȂȠȞ�
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ǻĮʌȐȞȘ��Ǽȣȡȫ�


� � � � � � � � �


ȉȚȝȒ
ȂȠȞȐįĮȢ
�Ǽȣȡȫ�


ǹʌȩ�ȝİĲĮĳȠȡȐ ��������� ����������


ȈİȜȓįĮ �ȆȇȅȏȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ


�� ǼȜĮȚȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�țȠȚȞȠȓ�ȟȣȜȓȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ
ȤȡȫȝĮĲĮ�ĮȜțȣįȚțȫȞ�Ȓ��ĮțȡȣȜȚțȫȞ�ȡȘĲȚȞȫȞ��ȕȐıİȦȢ
ȞİȡȠȪ�Ș�įȚĮȜȪĲȠȣ


������ ���� ��������ȃǹȅǿȀ
ǹ?�����


P����


�� ǼȜĮȚȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�țȠȚȞȠȓ�ıȚįȘȡȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞȝİ
ȤȡȫȝĮĲĮ�ĮȜțȣįȚțȫȞ�Ȓ��ĮțȡȣȜȚțȫȞ�ȡȘĲȚȞȫȞ��ȕȐıİȦȢ
ȞİȡȠȪ�Ș�įȚĮȜȪĲȠȣ


������ ���� ��������ȃǹȅǿȀ
ǹ?�����


P����


�� ǹʌȩȟİıȘ�țĮȚ�ȕİȡȞȓțȦȝĮ�ȟȣȜȓȞȦȞ�įĮʌȑįȦȞ ����� ���� ��������ȃǹȅǿȀ
ǹ?�����


P����


�� ǺİȡȞȚțȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�ȟȪȜȚȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ
ȕİȡȞȚțȠȤȡȫȝĮĲĮ�İȞȩȢ�Ș�įȪȠ�ıȣıĲĮĲȚțȫȞ�ȕȐıİȦȢ�ȞİȡȠȪ
Ș�įȚĮȜȪĲȘ��ȝİ�İȜĮȚȩȤȡȦȝĮ�ĮȜțȣįȚțȒȢ�Ȓ�ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘȢ
ʌȠȜȣȠȣȡİșĮȞȚțȒȢ�ȡȘĲȓȞȘȢ��ȕȐıİȦȢ�ȞİȡȠȪ�Ș�įȚĮȜȪĲȠȣ


���� ����� ��������ȃǹȅǿȀ
ǹ?��������


P����


�� ǺİȡȞȚțȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�ȟȪȜȚȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ
ȕİȡȞȚțȠȤȡȫȝĮĲĮ�İȞȩȢ�Ș�įȪȠ�ıȣıĲĮĲȚțȫȞ�ȕȐıİȦȢ�ȞİȡȠȪ
Ș�įȚĮȜȪĲȘ��ȝİ�ȕİȡȞȚțȩȤȡȦȝĮ�įȪȠ�ıȣıĲĮĲȚțȫȞ�ȕȐıİȦȢ
ȞİȡȠȪ�Ș�įȚĮȜȪĲȠȣ�


���� ����� ������ȃǹȅǿȀ
ǹ?��������


P����


�� ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�İʌȓ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�ȝİ�ȤȡȫȝĮĲĮ
ȣįĮĲȚțȒȢ�įȚĮıʌȠȡȐȢ���ĮțȡȣȜȚțȒȢ��ıĲȣȡİȞȚȠĮțȡȣȜȚțȒȢ�Ȓ
ʌȠȜȣȕȚȞȣȜȚțȒȢ�ȕȐıİȦȢ�İıȦĲİȡȚțȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ
ȤȡȒıȘ�ȤȡȦȝȐĲȦȞ��ĮțȡȣȜȚțȒȢ�ıĲȣȡİȞȚȠĮțȡȣȜȚțȒȢ�
ĮțȡȣȜȚțȒȢ�Ȓ�ʌȠȜȣȕȚȞȣȜȚțȒȢ�ȕȐıİȦȢ


�������� ���� ���������ȃǹȅǿȀ
ǹ?��������


P����


�� ǹȞĮțĮȓȞȚıȘ�ʌĮȜĮȚȫȞ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȑȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ
įȚʌȜȒ�ıĲȡȫıȘ�İȜĮȚȠȤȡȫȝĮĲȠȢ


����� ���� ������ȃǹȅǿȀ
ǹ?�����


P����


�� ǼĳĮȡȝȠȖȒ�ʌȣȡȓȝĮȤȘȢ�İʌȓıĲȡȦıȘȢ�İʌȓ�ıȚįȘȡȫȞ
İʌȚĳĮȞİȚȫȞ


������ ����� ��������ȃǹȅǿȀ
ǹ?�����


NJ���


�� ǹȞĲȚȖȡĮĳȚıĲȚțȑȢ�İʌĮȜİȓȥİȚȢ�DQWLJUDIILWL��ȝȩȞȚȝȘȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ��İȞȩȢ�Ȓ�įȪȠ��ıȣıĲĮĲȚțȫȞ�ʌȠȜȣȠȣȡİșĮȞȚțȒȢ
ȕȐıİȦȢ�Ȓ�ȕȐıİȦȢ�ıȚȜȚțȩȞȘȢ�


������ ���� ������ȃǹȅǿȀ
ǹ?�����


P����


�� ȆȡȠıĮȪȟȘıȘ�ĲȚȝȒȢ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ȜȩȖȦ
ʌȡȠıșȑĲȠȣ�ȪȥȠȣȢ


�������� ���� ��������ȃǹȅǿȀ
ǹ?�����


P����


�� ȆİȡıȚįȦĲȐ�ʌȡȠʌİĲȐıȝĮĲĮ ����� ����� ��������ȃǹȅǿȀ
ǹ?�����


P����


�� ȌİȣįȠȡȠĳȒ�įȚĮțȠıȝȘĲȚțȒ��İʌȚıțȑȥȚȝȘ��ĳȦĲȚıĲȚțȒ�Įʌȩ
ʌȜȐțİȢ�ȠȡȣțĲȫȞ�ȚȞȫȞ�ʌȐȤȠȣȢ����ȑȦȢ����PP�
įȚĮıĲȐıİȦȞ����[����PP�Ȓ����[����PP


����� ����� ��������ȃǹȅǿȀ
ǹ?��������


P����


�� ǼʌȐȜİȚȥȘ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�İȜĮıĲȠȝİȡȑȢ
ĮıĳĮȜĲȚțȩ�ȖĮȜȐțĲȦȝĮ


����� ���� ������ȃǹȅǿȀ
ǹ?�����


P����


�� ǼʌȐȜİȚȥȘ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�İʌȠȟİȚįȚțȐ
ȣȜȚțȐ


�� ���� ������ȃǹȅǿȀ
ǹ?�����


NJ���


�� ǼʌȓıĲȡȦıȘ�ȝİ�İȜĮıĲȠȝİȡȒ�ȣįȡĮĲȝȠʌİȡĮĲȒ�ȝİȝȕȡȐȞȘ ������ ����� ��������ȃǹȅǿȀ
ǹ?�����


P����


�� ĭȡȐȖȝĮĲĮ�ȣįȡĮĲȝȫȞ�Įʌȩ�ıȣȞșİĲȚțȐ�ȣȜȚțȐ�ȝİ�ĳȪȜȜĮ
ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ������PP


��� ���� ������ȃǹȅǿȀ
ǹ?��������


P����


�� ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȩ�ȝȐȗȘȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ ���� ���� ������ȃǹȅǿȀ
ǹ?�����


NJ���


�� ȆȜȒȡȦıȘ�ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ�țĮȚ�țĮĲĮțȠȡȪĳȦȞ�ĮȡȝȫȞ
įȚĮıĲȠȜȒȢ�ȝİ�İȜĮıĲȠȝİȡȑȢ�ʌȠȜȣıȠȣȜĳȚįȚțȩ�ȣȜȚțȩ


����� ���� �����ȃǹȅǿȀ
ǹ?�����


ȝȝ���


�� ȆȜȒȡȦıȘ�įİȣĲİȡİȣȩȞĲȦȞ�ĮȡȝȫȞ�įȚĮıĲȠȜȒȢ�ȝİ
İȜĮıĲȠȝİȡȑȢ�ĮțȡȣȜȚțȩ�ȣȜȚțȩ


�� ���� �����ȃǹȅǿȀ
ǹ?�����


ȝȝ���


�� ĬİȡȝȚțȒ�ĮʌȠȝȩȞȦıȘ�ȠȡȠĳȫȞ�țĮȚ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�ĳȪȜȜĮ
įȚȠȖțȦȝȑȞȘȢ�ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ


������ ����� ��������ȃǹȅǿȀ
ǹ?�����


P����


�� ĬİȡȝȠ�ȘȤȠȝȩȞȦıȘ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�ȠȡȣțĲȠȕȐȝȕĮțĮ ������ ����� ��������ȃǹȅǿȀ
ǹ?�����


P����


�� ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�ȑȞĲȠȞȘȢ�ȡȘȖȝȐĲȦıȘȢ�ĲȘȢ�ĲȠȚȤȠʌȠȚǸĮȢ
Įʌȩ�ȠʌĲȩʌȜȚȞșȠȣȢ�Ȓ�ĲıȚȝİȞĲȩȜȚșȠȣȢ


�� ����� ��������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ�����


P���


�� ȅʌȜȚıȝȑȞȠ�İʌȓȤȡȚıȝĮ�ĲȡȚĳĲȩ�Ȓ�ʌĮĲȘĲȩ�ȝİ
ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ����ȤȚȜ�ıȚȝ�


������ ����� ���������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ�����


P����


�� ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ�ĲȡĮȕȘȤĲȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ
ʌȡȠİȟȠȤȫȞ�ȑȦȢ���İț��ĮʌȜȠȪ�ıȤİįȓȠȣ


����� ���� ��������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ�����


P���


�� ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ�ĲȡĮȕȘȤĲȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ
ʌȡȠİȟȠȤȫȞ�ȐȞȦ�ĲȦȞ���İț�
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�� ĬȪȡİȢ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�ʌȣȡĮıĳĮȜİȓĮȢ��ĮȞȠȚȖȩȝİȞİȢ�
ȝȠȞȩĳȣȜȜİȢ�ȤȦȡȓȢ�ĳİȖȖȓĲȘ��țȜȐıȘȢ�ʌȣȡĮȞĲȓıĲĮıȘȢ���
PLQ


���� ������ ������ȃǹȅǿȀ
ǹ?��������


P����


�� ȈȚįȘȡȐ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�Įʌȩ�ȡȐȕįȠȣȢ�ıȣȞȒșȦȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ�
ĮʌȜȠȪ�ıȤİįȓȠȣ�Įʌȩ�İȣșȪȖȡĮȝȝİȢ�ȡȐȕįȠȣȢ


������ ���� ��������ȃǹȅǿȀ
ǹ?��������


NJ���


�� ȈȚįȘȡȐ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�Įʌȩ�ȡȐȕįȠȣȢ�ıȣȞȒșȦȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ�
ıȣȞșȑĲȠȣ�ıȤİįȓȠȣ�Įʌȩ�İȣșȪȖȡĮȝȝİȢ�țĮȚ�țĮȝʌȪȜİȢ
ȡȐȕįȠȣȢ


��� ���� ��������ȃǹȅǿȀ
ǹ?��������


NJ���


�� ȈȚįȘȡȐ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�ʌȠȜȣıȪȞșİĲĮ ������ ���� ��������ȃǹȅǿȀ
ǹ?�����


NJ���


�� ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ�ȝĮȪȡȠȚ��ĭ���

 ����� ����� ��������ȃǹȅǿȀ
ǹ?��������


ȝȝ���


�� ȈȪıĲȘȝĮ�ĮȞȪȥȦıȘȢ�țĮșȓıȝĮĲȠȢ�ȖȚĮ�ǹ�ȂǼ�ǹ � �������� ��������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?��������


Ĳİȝ���


�� ȀȚȞȘĲȑȢ�ıȓĲİȢ�ĮİȡȚıȝȠȪ ��� ����� �����ȃǹȅǿȀ
ǹ?�����


P����


�� īȦȞȓİȢ�Įʌȩ�ĮȞȠįȚȦȝȑȞȠ�ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ �� ���� �����ȃǹȅǿȀ
ǹ?�����


ȝȝ���
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�� ȆȩȡĲĮ�:F�ȖȚĮ�ǹȂǼǹ�ȟȪȜȚȞȘ ��� ������ ������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?�������


P����


�� ȀĮĲĮıțİȣȒ���İʌȑȞįȣıȘ�ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ�įȠțȠȪ ���� ����� ������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ��������


P���


�� ǼʌİȞįȪıİȚȢ�ıĲİȖȫȞ�ȝİ�ĳȪȜȜĮ�%HWRIRUP�ʌȐȤȠȣȢ���PP ������ ����� ��������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ�����


P����


�� ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȞȑȠȣ�ĳȠȣȡȠȣıȚȠȪ�ȥİȣįȠįȠțȠȪ�ȠȡȠĳȒȢ � ������ ������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ�����


Ĳİȝ���


�� ǻȐʌİįȠ�İȟȦĲİȡȚțȫȞ�ȡĮȝʌȫȞ�Įʌȩ�ȜȦȡȓįİȢ�ȝİȖȐȜȠȣ
ʌȜȐĲȠȣȢ�ȟȣȜİȓĮȢ�,52&&2


����� ����� ��������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ��������


P����


�� ǻȐʌİįȠ�ȡĮȝʌȠĲȑ�ȝİ�ȜȦȡȓįİȢ�įȡȪȚȞİȢ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ʌİȡȓʌȠȣ
��FP�ȝİ�ĲȠȞ�ıțİȜİĲȩ


������ ������ ���������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ��������


P����


�� ȈȠȕĮĲİʌȚȐ�Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�ĲȪʌȠȣ�ȈȠȣȘįȓĮȢ�ʌȜȐĲȠȣȢ���FP ���� ���� ������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ��������


P���


�� ȈȠȕĮĲİʌȚȐ�Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ��Įʌȩ�ıĮȞȓįİȢ�ĲȪʌȠȣ�ȈȠȣȘįȓĮȢ
���FP��ĮȡȝȠțȐȜȣȥȘ


������ ����� ��������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ��������


P���


�� ȄȪȜȚȞȘ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȒ�ĲĮȚȞȓĮ�Įʌȩ�ıĮȞȓįİȢ�ʌİȡĮıĲȑȢ�ĲȪʌȠȣ
ȈȠȣȘįȓĮȢ�ʌȐȤȠȣȢ��FP��ʌȜȐĲȠȣȢ�
İȦȢ���FP�
ĮȡȝȠțȐȜȣȥȘ


����� ����� ��������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ��������


P���


�� ȊĮȜȩșȣȡİȢ�ȝİ�țȐıĮ�įȡȠȝȚțȒ��țĮȝʌȪȜȠ�ȣʌȑȡșȣȡȠ�
ĲĮȝʌȜĮįȦĲȒ�ʌȠįȚȐ��ĳİȖȖȓĲȘȢ


���� ������ ��������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ��������


P����


�� ǹȞĮțĮĲĮıțİȣȒ�șȪȡĮȢ�İȟȦĲİȡȚțȒȢ�įȓĳȣȜȜȘȢ
ĲĮȝʌȜĮįȦĲȒȢ��ĮȞȠȚȖȩȝİȞĮ�ĲȝȒȝĮĲĮ�ıȚįİȡȚȐ


��� ������ ��������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ��������


P����


�� ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�İȟȫșȣȡĮȢ�ĲĮȝʌȜĮįȦĲȒȢ���ʌİȡĮıĲȒȢ�
ȘȝȚțȣțȜȚțȠȪ�ĳİȖȖȓĲȘ


���� ����� ������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ��������


P����


�� ĬȪȡİȢ�ĲĮȝʌȜĮįȦĲȑȢ�İıȦĲİȡȚțȑȢ���ĮȞĮțĮĲĮıțİȣȒ��țȐıĮ
įȡȠȝȚțȒ�ȑȦȢ�ȣʌİȡȝʌĮĲȚțȒ


������ ������ ���������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ��������


P����


�� ĬȪȡİȢ�ĲĮȝʌȜĮįȦĲȑȢ�İıȦĲİȡȚțȑȢ�ȣĳȚıĲȐȝİȞİȢ��
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ��ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ


����� ����� ������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ��������


P����


�� ǼʌȑȞįȣıȘ�țĮȝʌȪȜȠȣ�ȣʌȑȡșȣȡȠȣ�șȪȡĮȢ�Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ
ȈȠȣȘįȓĮȢ


�� ����� ������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ�����


Ĳİȝ���


�� ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ���ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ�țĮıȫȞ ���� ����� ��������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ�����


P���


�� ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�ʌȜĮȚıȓȦȞ�įĮʌȑįȦȞ�ıĲȘșĮȓȦȞ
ȡĮȝʌȫȞ


�������� ���� ��������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ��������


NJ���


�� ȀȐȜȣȝȝĮ�șȣȡȓįĮȢ�İʌȓıțİȥȘȢ�ıĲȑȖȘȢ�����FP � ������ ������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ��������


Ĳİȝ���


�� ǼʌȚıțİȣȒ�ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȘȢ�ĮȣȜȩșȣȡĮȢ
ʌȠȜȣıȪȞșİĲȠȣ�ıȤİįȓȠȣ


��� ����� ��������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ�����


NJ���


�� ǹȞĮțĮĲĮıțİȣȒ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ�ıȚįȘȡȫȞ�șȣȡȫȞ ��� ���� ��������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ�����


NJ���


�� ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȚįİȡȚȐȢ�ȤȦȡȓȢ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ � ����� �����ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ��������


Ĳİȝ���


�� ȋİȚȡȠȜȚıșȒȡĮȢ�ȝĮȪȡȠȢ�ıȣȝʌĮȖȒȢ�ȘȝȚțȣțȜȚțȒȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ ���� ����� ��������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ��������


P���


�� ȆĮȡȐșȣȡȠ�İȟȩįȠȣ�ıĲȑȖȘȢ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ � ������ ������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ��������


Ĳİȝ���


�� ǻȚʌȜȠȓ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ���PP�
�țȡȪıĲĮȜȜȠ��PP��țİȞȩ��PP��țȡȪıĲĮȜȜȠ��PP��ȖȚĮ
ȟȪȜȚȞĮ�țȠȣĳȫȝĮĲĮ


����� ����� ��������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ��������


P����


���������� ����������ȈȪȞȠȜȠ����ȀĮĲĮıțİȣȑȢ�ȟȪȜȚȞİȢ��ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ


���ȁȠȚʌȐ��ȉİȜİȚȫȝĮĲĮ


� ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ȝĮȡȝȐȡȚȞȘȢ�țȜȓȝĮțĮȢ�įȣĲȚțȒȢ�İȚıȩįȠȣ
țĲȚȡȓȠȣ


� ������ ������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ�����


Ĳİȝ���


� ȃȑĮ�İʌȓțȡĮȞĮ �� ������ ��������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ�����


Ĳİȝ���


� ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ�İʌȓțȡĮȞȦȞ �� ����� ��������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ�����


Ĳİȝ���


� ȆȡȠȝȒșİȚĮ�ĳȠȣȡȠȣıȚȫȞ�țİȡĮȝȚțȫȞ �� ����� ��������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ�����


Ĳİȝ���


Ȉİ�ȝİĲĮĳȠȡȐ �������� ����������
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� ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ�ĳȠȣȡȠȣıȚȫȞ �� ����� ��������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ�����


Ĳİȝ���


� ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȞȑĮȢ�ĮȞșȠıĲȒȜȘȢ � ������ ������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ�����


Ĳİȝ���


� ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�țĮĲĮıțİȣȒ�ȕȐıȘȢ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȘȢ
ĮȞșȠıĲȒȜȘȢ


� ������ ������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ�����


Ĳİȝ���


� ȆȡȠȝȒșİȚĮ�ȞȑȠȣ�țİȡĮȝȚțȠȪ�țȚȠȞȓıțȠȣ��ȝʌĮȜȠȪıĲȡȠ� �� ����� ��������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ�����


Ĳİȝ���


� ȀĮĲĮıțİȣȒ�țȠȣʌĮıĲȒȢ�ıĲȘșĮȓȠȣ�ıĲȑȖȘȢ �� ����� ������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ�����


P���


�� ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣ�ȝĮȡȝȐȡȚȞȠȣ�įĮʌȑįȠȣ � ������ ������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ�����


Ĳİȝ���


�� ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�įĮʌȑįȠȣ�ȝİ�ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ȝĮȡȝȐȡȚȞȦȞ
ʌȜĮțȫȞ


� ������ ������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ�����


Ĳİȝ���


�� ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ȝĮȡȝȐȡȚȞȘȢ�țȜȓȝĮțĮȢ�İȚıȩįȠȣ�ĮȣȜȒȢ � ������ ������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ�����


Ĳİȝ���


�� ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�İʌȚĲȩʌȠȣ�ĲȦȞ�ȣĳȚıĲĮȝȑȞȦȞ�ĮțȑȡĮȚȦȞ
țİȡĮȝȚțȫȞ�țȚȠȞȓıțȦȞ��ȝʌĮȜȠȪıĲȡȦȞ�


� ������ ������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ�����


Ĳİȝ���


�� ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȝĮȡȝȐȡȚȞȘȢ�țȠȣʌĮıĲȒȢ�ȕȐıİȚ�ʌȡȠĲȪʌȠȣ � ������ ������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ�����


P���


�� ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȜȓșȚȞȘȢ�ȠȜȩıȦȝȘȢ�ʌȠįȚȐȢ � ����� ������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ�����


Ĳİȝ���


�� ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȜȓșȚȞȘȢ�ʌȠįȚȐȢ�ȤȦȡȓȢ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ � ����� �����ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ�����


Ĳİȝ���


�� ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȜȓșȚȞȘȢ�ʌȠįȚȐȢ�ȑȦȢ�����P � ������ ������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ�����


Ĳİȝ���


�� ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�İʌȚĲȩʌȠȣ�ȠȜȩıȦȝȦȞ�ȜȓșȚȞȦȞ�ʌȠįȚȫȞ�țĮȚ
ȕĮșȝȓįȦȞ


�� ����� ������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ�����


Ĳİȝ���


�� ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ȝĮȡȝȐȡȚȞȘȢ�ʌȠȡĲȠıȚȐȢ�įȣĲȚțȒȢ�ȩȥȘȢ�țĲȚȡȓȠȣ � ������ ������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ�����


Ĳİȝ���


�� ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ�ȜȓșȚȞȦȞ�ʌĮȡĮıĲȐįȦȞ�țĮȚ
ĮȞȦĳȜȚȫȞ


� ������ ������ȃǹȅǿȀ
Ĭ?ǹ�����


Ĳİȝ���


�� ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȦȞ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ�įȚĮțȠıȝȘĲȚțȫȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ĲȦȞ�ʌĮȡĮșȪȡȦȞ


� ������ ��������ȃǹȅǿȀ
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 


Άρθρο 1ο: Γενικά 


1.1  Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαµβάνει τους ειδικούς συµβατικούς όρους, µε βάση 


τους οποίους, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία της µελέτης και µε τους όρους των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης, ο 


Ανάδοχος που θα αναδειχθεί, θα εκτελέσει όλες τις απαιτούµενες εργασίες, για την κατασκευή του έργου «Αποκα-


τάσταση του Παραρτήµατος Α’ Γυµνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης (διατηρητέο)», σύµφωνα µε τα σχέδια των 


εγκεκριµένων µελετών. 


1.2  Η µελέτη του έργου εγκρίθηκε µε την υπ' αρ. __________ Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατά την 


__________ συνεδρίαση του. 


1.3  Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαµβάνει τους ειδικούς συµβατικούς όρους, που τίθενται από 


τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του υπόψη έργου. Για τα θέµατα που δεν αναφέρονται στην πα-


ρούσα ισχύουν απολύτως οι όροι της ∆ιακήρυξης. 


1.4  Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι υφίσταται πλήρες τεύχος µελέτης το οποίο είναι στη 


διάθεσή τους, και συνεπώς ουδεµία ουσιώδης παρέκκλιση από την µελέτη πρόκειται να επέλθει στο στάδιο κατα-


σκευής του έργου. 


1.5  Τα είδη και οι ποσότητες όλων των εργασιών του έργου περιέχονται στον προϋπολογισµό της µελέτης που 


ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατοµµυρίων πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων  (2.560.000 €) ευρώ, µε τα απρό-


βλεπτα, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. 


Άρθρο 2ο: Ορισµοί - Επεξηγήσεις 


2.1  Παρατίθενται οι ακόλουθοι ορισµοί: 


«Έργο» Το σύνολο των οικοδοµικών, ηλεκτροµηχανολογικών και φυτοτεχνικών εργα-


σιών, όπως φαίνονται στα σχέδια, στις τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές 


και τα λοιπά συµβατικά τεύχη, για την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου. 


«Εργοτάξιο, Τόπος των Ερ-


γασιών» 


Ο τόπος εκτέλεσης του έργου, δηλαδή το Α’ Γυµνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης 


που βρίσκεται στη Λ. Β. Όλγας 5 και Σπάρτης 40. 


«Αντίκλητος ή Νόµιµος Εκ-


πρόσωπος του Αναδόχου» 


Το φυσικό πρόσωπο που αντιπροσωπεύει τον Ανάδοχο σε κάθε συναλλαγή του 


µε τον Εργοδότη σχετικά µε το Έργο. Ο Ανάδοχος µπορεί οποτεδήποτε να αντι-


καθιστά τον Εκπρόσωπό του. Η αντικατάσταση ισχύει, έναντι του Εργοδότη, 


από την έγγραφη γνωστοποίησή της σ’ αυτόν. 
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«Μηχανικός (ή επί τόπου 


του έργου εκπρόσωπος) του 


Αναδόχου» 


Ο διπλωµατούχος Μηχανικός, προϊστάµενος του εργοταξίου. 


«Συντονιστής για θέµατα 


ασφάλειας και υγείας κατά 


την εκτέλεση του έργου» 


Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο ο εργολάβος ολόκληρου του έργου, 


αναθέτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στη παράγραφο 3 του άρθρου 6 του 


Π.∆. 305/96. 


«Ηµέρες» Οπουδήποτε χρησιµοποιείται στην παρούσα Ε.Σ.Υ. ο όρος “ηµέρες”, νοούνται 


πάντοτε οι ηµερολογιακές ηµέρες. 


«Χρονοδιάγραµµα» Το Χρονοδιάγραµµα στο οποίο αναγράφονται οι τµηµατικές και η τελική προθε-


σµία ολοκλήρωσης του έργου σε ηµερολογιακές ηµέρες. Το αρχικό 


Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής, που υποβάλλεται από τον Ανάδοχο κατά την υ-


πογραφή της Σύµβασης, εξειδικεύεται µέσα σε 10 ηµέρες, συµπληρώνεται και 


οριστικοποιείται ως προς τα ενδιάµεσα στάδια, και µετά την έγκρισή του από τη 


∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, αποτελεί στοιχείο του Προγράµµατος Ποιότητας του 


Έργου (ΠΠΕ). 


«Κανονισµοί, Πρότυπα, Κώ-


δικες, Προδιαγραφές» 


Οποιαδήποτε αναφορά σε Κανονισµούς, Πρότυπα, Κώδικες ή Προδιαγραφές 


αφορά στην πιο πρόσφατη έκδοσή τους και δηµοσίευση που ισχύει την ηµερο-


µηνία υπογραφής της Σύµβασης.  


 


Άρθρο 3ο: Ισχύουσες διατάξεις 


3.1  Η δηµοπράτηση και εκτέλεση των έργων του Ο.Τ.Α. διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: 


Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε).   


Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και 


Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93) 


Ο Ν. 3852/10 – «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 


Καλλικράτης» 


Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαµβάνονται 


στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα 


στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµη-


νευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν 


δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 


3.2  Συµβατικά στοιχεία που δεν είναι προσαρτηµένα στη Σύµβαση, αλλά αναγνωρίζονται αµοιβαία ότι 
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ισχύουν είναι: 


1) Οι ισχύοντες Πολεοδοµικοί Κανονισµοί (π.χ. Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός, Κτιριοδοµικός Κανονι-


σµός, Κανονισµός για τη µελέτη και εκτέλεση έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα κ.λπ.) 


2) Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Υλικά – Παρασκευή & Έλεγχος Σκυροδέµατος) που εγκρίθηκε µε την 


απόφαση ∆14/19164/97 Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε  και όπως τροποποιήθηκε βάσει της υπ’αριθµ. απόφ.∆14/50504 


(ΦΕΚ 537/01.5.2002) και η οποία αφορά την συµµόρφωση του τσιµέντου µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1. 


3) Ο Νέος Κανονισµός για τη µελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεµα που εγκρίθηκε αρχικά µε την 


∆11ε/0/30123/21-10-91 (ΦΕΚ 1068 Β’/91) και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε την ∆17α/116/4/ΦΝ 429/18-10-00 


(ΦΕΚ 1329 Β’/6-11-00) και µε την υπ’ αριθµ. ∆17α/01/45/ΦΝ429/03-03-2010 (Φ.Ε.Κ Β’ 270/16.03.2010) του Υφ. 


ΥΠΟΜΕ∆Ι και ο Αντισεισµικός Κανονισµός που εγκρίθηκε µε την ∆17α/141/3/ΦΝ/275/15-12-99 (ΦΕΚ  Β 2184/20-


12-99) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε και και µε την υπ’ αριθµ. ∆17α/10/44/ΦΝ275/03-03-2010 (Φ.Ε.Κ Β’ 


270/16.03.2010) του Υφ. ΥΠΟΜΕ∆Ι 


4) Το Π.∆. 778/80 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών» 


5) Το Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων» 


6) Το Π.∆. 1073/81 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών και 


πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού» 


7) Το Π.∆. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα 


προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ». 


8) Οι τοπικές δεσµεύσεις (π.χ. αγωγοί και ιστοί των Ο.Κ.Ω.). 


9) Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και οι σχετικές διατάξεις. 


10) Τα εγκεκριµµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (ΝΑΟΙΚ, ΝΑΟ∆Ο, 


ΝΑΠΡΣ, ΝΑΥ∆Ρ) καθώς και τα ισχύοντα (ΑΤΗΕ, ΗΛΜ κλπ.). 


11) Τα ∆ελτία ∆ιαπίστωσης Τιµών της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων σε ό,τι αφορά τα 


ηµεροµίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού, προκειµένου να υπολογισθούν τιµές συµπληρωµατικών 


εργασιών και δεν περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Τιµολογίου ή να πληρωθούν εργασίες που γίνονται 


απολογιστικά. 


12) Π.∆. 334/94 «Προϊόντα δοµικών κατασκευών», µε σκοπό την προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 


προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 89/106/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νο-


µοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών 


κατασκευών, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία του Συµβουλίου 93/68/ΕΟΚ. 


 Eιδικότερα για τις ακόλουθες κατηγορίες ∆οµικών Υλικών δηµοσιεύτηκαν (5) Κ.Υ.Α στο Φ.Ε.Κ 1794/Β/28-


08-2009 (περιλαµβάνουν ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία οκτώ (8) εναρµονισµένων ευρωπαϊκών 







∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Αποκατάσταση του Παραρτήµατος Α’ Γυµνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης  


(διατηρητέο)   


 


ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   4 


προτύπων) και στις οποίες καθίσταται υποχρεωτική  η σήµανση CE αυτών των δοµικών υλικών (σχετική 


εγκύκλιος 20/02-10-2009 του ΥΠΕΧΩ∆Ε) :   


 «∆οµικά προϊόντα που σχετίζονται µε κυβόλιθους από σκυρόδεµα, πλάκες πεζοδροµίου από σκυρόδεµα 


και κράσπεδα από σκυρόδεµα» 


«Επιχρίσµατα τοιχοποιίας» 


«Κονιάµατα τοιχοποιίας» 


«Παράθυρα και εξωτερικά συστήµατα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/ και δι-


αρροής καπνού» 


«Εξώφυλλα και εξωτερικές περσίδες»  και καθίστανται σε αυτές υποχρεωτική  η σήµανση CE των εν λόγω 


∆οµικών Προϊόντων. 


14) Απόφαση ∆ΙΠΑ∆/οικ/12/13-1-2009 υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. «Οδηγίες για την παρακολούθηση και την 


εφαρµογή των Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε)» 


14) Ευρωκώδικας 3 «Σχεδιασµός Μεταλλικών Κατασκευών» και Ευρωκώδικας 6 «Σχεδιασµός κατα-


σκευών από τοιχοποιία» 


15) ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ Β’ 1312/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική δι-


αχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 


16) Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ Α’ 86/11-04-2012) ΄΄ Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος –Νέα εταιρική 


µορφή –Σήµατα –Μεσίτες Ακινήτων –Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας,λιµένων και αλιείας και άλλες διατάξεις΄΄ 


. 


 


Άρθρο 4ο: Αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας 


4.1  Η αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του Προϋπολογισµού Προσφοράς 


του αναδόχου προσαυξηµένο κατά το ποσό των απροβλέπτων δαπανών που περιέχεται στον προϋπολογισµό  της 


µελέτης, µειωµένο κατά το ποσοστό της µέσης έκπτωσης. 


 


Άρθρο 5ο: Συµβατικές τιµές της εργολαβίας 


5.1 Συµβατικές τιµές της εργολαβίας είναι τα κατ’ αποκοπή τµήµατα και οι τιµές µονάδος του Τιµολογίου της µελέ-


της, µειωµένες κατά το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο ανάδοχος στην προσφορά ποσοστών 


έκπτωσης και αυξηµένες κατά το εργολαβικό ποσοστό για γενικά έξοδα και για όφελος του αναδόχου. 
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Άρθρο 6ο: Στοιχεία της σύµβασης 


6.1 Τα στοιχεία της σύµβασης αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης. 


6.2 Ισχύουν τα εγκεκριµένα περιγραφικά τιµολόγια οικοδοµικών έργων και έργων οδοποιίας, υδραυλικών και πρα-


σίνου καθώς και οι εγκεκριµένες αναλύσεις τιµών, που δεν έχουν αναθεωρηθεί (ΑΤΗΕ). 


6.3  Σε περίπτωση ασυµφωνίας στο περιεχόµενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω συµβατικά στοιχεία των 


προηγούµενων παραγράφων 6.1 και 6.2 του παρόντος άρθρου, η τελική επιλογή θα ανήκει στο ∆ήµο Θεσσαλονί-


κης και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί αναντίρρητα σ’ αυτήν, χωρίς να δικαιούται να προβάλλει 


οποιαδήποτε απαίτηση για αποζηµίωση, από αυτήν την αιτία. 


 


Άρθρο 7ο: Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργου 


Η υποβολή προσφοράς στη δηµοπρασία αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι: 


Ο ανάδοχος έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, τη διαµόρφωση και τη φύση του εδάφους του γηπέδου του 


έργου και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών ειδικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του (θέση έργου, µετα-


φορές, αποθήκευση υλικών, κατάσταση οδών, ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος 


κτλ). 


Έχουν µελετηθεί µε κάθε προσοχή τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης εφαρµογής και τα τεύχη, µελέτης και δηµο-


πράτησης του έργου και ότι θα συµµορφωθεί απόλυτα µε αυτά για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του. 


Ο ανάδοχος αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω ειδικές συν-


θήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για πλήρη 


συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια 


ή να ζητήσει κάθε πληροφορία, που έχει σχέση µε τη µελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου γενικά. 


Η ενδεχόµενη παρουσία άλλων εργοληπτών και συνεργείων Ο.Κ.Ω. και η παράλληλη εκτέλεση εργασιών από αυ-


τούς δε συνεπάγεται καµία µεταβολή των προθεσµιών εκτέλεσης του έργου. 


 


Άρθρο 8ο: Έναρξη Εργασιών - Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 


8.1  Ο Ανάδοχος οφείλει εντός είκοσι (20) ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης να προβεί στην έναρξη των 


εργασιών κατασκευής (σύµφωνα µε το άρθρο 46, § 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) η έναρξη δεν µπορεί να καθυστερήσει 


πέραν των 30 ηµερών).  


 8.2  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε τις κρατήσεις σε κάθε πληρωµή προς τον Ανάδοχο. Οι κρατή-


σεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό 5% επί της αξίας των πιστοποιούµενων εργασιών και σε 10% της αξίας υλικών 


που περιλαµβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση, µπορούν δε οποτεδήποτε να αντικαθίστανται από τον Ανά-


δοχο, µερικά ή ολικά, µε ισόποσες εγγυητικές επιστολές αντικατάστασης κρατήσεων (δεκάτων), άρθρο 35, § 9 του 
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Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).  


8.3  Σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), µετά την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής 


οι εγγυήσεις περιορίζονται στο 40% του ποσοστού της § 1 του ιδίου άρθρου. Το τελευταίο µέρος των εγγυήσεων 


αποδίδεται µετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού λογαριασµού.  


 


Άρθρο 9ο: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 


9.1 Ο ανάδοχος οφείλει να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο µέσα σε προθεσµία είκοσι τεσσάρων 


µηνών (24) από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 


9.2 Κύριες τµηµατικές προθεσµίες, υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο, αρχόµενες από την ηµεροµηνία υπογραφής της 


Σύµβασης, είναι οι ακόλουθες: 


α) Υποβολή αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε ηµερών (15) 


από την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν. 3669/08. 


β) Υποβολή οργανογράµµατος του εργοταξίου µέσα σε ένα µήνα (1) από την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα 


µε το άρθρο 46 του Ν. 3669/08. 


γ) Υποβολή του Προγράµµατος Ποιότητας Έργου εντός δύο µηνών (2) από την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα 


µε την υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/611/24-2-2001 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 


9.3 Ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες, αρχόµενες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, είναι οι ακό-


λουθες:  


Ολες οι εργασίες κατασκευής του έργου της αποκατάστασης του παραρτήµατος θα εκτελεσθούν µε ταυτόχρονη 


λειτουργία του υφιστάµενου κτιρίου του Α΄ Γυµνασίου. Οι επεµβάσεις στο κτίριο του Α΄Γυµνασίου για την κατα-


σκευή των νέων εγκαταστάσεων θέρµανσης στο λεβητοστάσιο καθώς και οι εσωτερικές διαρρυθµίσεις θα 


εκτελεσθούν σε χρόνο σχολικών διακοπών, όπως και οι εργασίες αποπεράτωσης της διαµόρφωσης του περιβάλ-


λοντα χώρου. Σε κάθε περίπτωση θα ληφθεί πρόνοια για τη µη δηµιουργία δυσλειτουργιών στην εκπαιδευτική 


διαδικασία και παντός είδους κινδύνων ατυχηµάτων. 


Ενεργοποιούνται οι δύο προσβάσεις της οδού Β.Όλγας και πρόσβαση µηχανηµάτων µικρού µεγέθους από την οδό 


Σπάρτης.  


 


ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 


1_ Προετοιµασία Εργοταξίου – Καθαιρέσεις – Χωµατουργικά  


1.1_ Εγκατάσταση του Αναδόχου, οργάνωση του εργοταξίου (γραφεία, χώροι υγιεινής, προσωρινή σύνδεση µε 


δίκτυα Ο.Κ.Ω. κτλ) και µέτρα διασφάλισής του, περίφραξη του εργοταξίου, καθαρισµός του χώρου, αναγκαίες το-


πογραφικές εργασίες, διασφάλιση οµαλής και ασφαλούς πρόσβασης στο εργοτάξιο, µέσα σε προθεσµία ενός 
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µηνός (1) από την υπογραφή της σύµβασης.  


1.2_ Ολοκλήρωση όλων των απαιτούµενων καθαιρέσεων-αντιστηρίξεων οροφών-Α’ΦΆΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 


∆ΙΑΚΟΣΜΟΥ, και αποµάκρυνση όλων των άχρηστων µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών από την υπογραφή 


της σύµβασης  


1.3  Τοποθέτηση εξωτερικών ικριωµάτων µέσα σε προθεσµία ενός (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης  


1.4  Έναρξη προκαταρκτικών εσωτερικών και εξωτερικών καθαιρέσεων-αντιστηρίξεων τοίχων εσωτερικών και δια-


κοσµητικών στοιχείων όψης ( 1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης  διακοπή αυτών των εργασιών για δύο(2) 


µήνες (2Ο και 3ο ) , επανέναρξή τους από τον 4ο µήνα ,ολοκλήρωση εργασιών και αποµάκρυνση όλων των άχρη-


στων υλικών   µέχρι το τέλος του  5ο µήνα  από την υπογραφή της σύµβασης.  


1.5 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ( έναρξη εργασιών στον 4ο µήνα 


από την υπογραφή της σύµβασης και πριν την ολοκλήρωση της φάσης 1.3) και ολοκλήρωση αυτών των εργασιών 


εντός (1) µηνός δηλ.  


1.6 Εκσκαφή-Ενίσχυση θεµελίωσης ( έναρξη εργασιών στον 4ο µήνα από την υπογραφή της σύµβασης και πριν 


την ολοκλήρωση της φάσης 1.3) και ολοκλήρωση αυτών των εργασιών  εντός (3) µηνών. 


1.7 Αφαίρεση µε αδιατάρακτη κοπή ανατολικής εξωτερικής κλίµακας και εσωτερικού κλιµακοστασίου σκυροδέµα-


τος και θεµελίωση τοίχων νότιου κλιµακοστασίου. Αντιστήριξη εξώστη-καθαίρεση φέρουσας λιθοδοµής-εκσκαφή 


για δηµιουργία νέας ανατολικής θύρας υπογείου και ράµπας. ( έναρξη εργασιών στον 6ο µήνα από την υπογραφή 


της σύµβασης και πριν την ολοκλήρωση της φάσης 1.6) και ολοκλήρωση αυτών των εργασιών  εντός (2) µηνών. 


1.8 Έναρξη αρµολόγησης και επισκευής υφιστάµενων πλινθοδοµών –νέων πλινθοδοµών  στον 5ο µήνα από την 


υπογραφή της σύµβασης  (πρίν την λήξη των φάσεων 1.4 και 1.6)    διακοπή αυτών των εργασιών για ένα (1) µήνα 


(6Ο ) , επανέναρξή τους στον 7ο µήνα , διακοπή αυτών των εργασιών για δύο (2) µήνες (8Ο και 9ο   ) , επανέναρξη 


και ολοκλήρωση εργασιών στον 10ο µήνα  από την υπογραφή της σύµβασης.  


 1.9  Έναρξη εργασιών υποδοµής Η/Μ εγκ/σεων στους τοίχους –ηλεκτρικές ισχυρών –ασθενών στον 6ο µήνα από 


την υπογραφή της σύµβασης  (πρίν την λήξη των φάσεων 1.6 και 1.7)    διακοπή αυτών των εργασιών για ένα (1) 


µήνα (7Ο ) , επανέναρξή τους στον 8ο µήνα , διακοπή αυτών των εργασιών για δύο (2) µήνες (9Ο και 10ο   ) , επανέ-


ναρξη και ολοκλήρωση εργασιών στον 11ο µήνα  από την υπογραφή της σύµβασης.  


1.10  Έναρξη και ολοκλήρωση εργασιών καθαίρεσης ξύλινων πατωµάτων οροφής υπογείου, ενίσχυσης τοιχοδο-


µών υπογείου, κατασκευής φερουσών δοκών ξύλινων πατωµάτων οροφής υπογείου, ελέγχου και ενίσχυσης 


σιδερένιων πατωµάτων, τοποθέτησης διελεύσεων βασικού δικτύου θέρµανσης και διελεύσεων κατακορύφου απο-


χέτευσης εντός τεσσάρων (4) µηνών ( από 7ο έως 10ο µήνα από την υπογραφή της σύµβασης). 


1.11 Έναρξη και ολοκλήρωση εργασιών κατασκευής νέου εξωτερικού ανατολικού κλιµακοστασίου και τµήµατος 


νέας µεταλλικής κλίµακας ορόφου, κατασκευής υπόβασης-µονώσεων-πλάκας σκυροδέµατος δαπέδου εντός τριών 


(3) µηνών ( από 10ο έως 12ο µήνα από την υπογραφή της σύµβασης). 
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1.12 Έναρξη και ολοκλήρωση εργασιών καθαίρεσης πατωµάτων και ενίσχυσης τοίχων και κατασκευής στοιχείων 


πατωµάτων οροφής ισογείου, συντήρησης και ενίσχυσης µεταλλικών πατωµάτων ,ολοκλήρωσης φέρουσας κατα-


σκευής µεταλλικής κλίµακας εντός δύο (2) µηνών ( από 12ο έως 13ο µήνα από την υπογραφή της σύµβασης). 


1.13 Έναρξη και ολοκλήρωση εργασιών καθαίρεσης ξύλινης στέγης , συµπλήρωσης εξωτερικού διακόσµου απόλη-


ξης /στέγης –πλινθοδοµών στηθαίου-διελεύσεων σωλήνων οµβρίων ,ενίσχυσης απόληξης τοιχοποιιών και 


κατασκευή δοκών οροφής ορόφου εντός 2 µηνών  ( από 13ο έως 14ο µήνα από την υπογραφή της σύµβασης). 


1.14  Έναρξη και ολοκλήρωση εργασιών κατασκευής νέας φέρουσας στέγης εντός 2 µηνών ( από 14ο έως 15ο µήνα 


από την υπογραφή της σύµβασης). 


1.15 Έναρξη οικοδοµικών εργασιών µετά την ενίσχυση του κτιρίου στον 15ο µήνα από την υπογραφή της σύµβα-


σης). 


1.16  Έναρξη και ολοκλήρωση εργασιών επικάλυψης στέγης-προεργασίας επιχρισµάτων –µόρφωσης ανοιγµάτων-


εξωτερικών κουφωµάτων, κασών , εντός 2 µηνών ( από 15ο έως 16ο µήνα από την υπογραφή της σύµβασης). 


1.17  Έναρξη και ολοκλήρωση εσωτερικών επιχρισµάτων εντός 4 µηνών, ( από 16ο έως 19ο µήνα από την υπογρα-


φή της σύµβασης). 


1.18 Έναρξη και ολοκλήρωση Η/Μ-Ηλεκτρολογικών εργασιών και εργασιών ανελκυστήρα εντός  τεσσάρων µηνών 


( από 18ο έως 21ο µήνα από την υπογραφή της σύµβασης). 


1.19 Έναρξη και ολοκλήρωση εργασιών κατασκευής πατώµατος χώρου βοηθητικού κλίµακας-σκελετού κλίµακας 


εντός  1 µηνός ( 20ο µήνα από την υπογραφή της σύµβασης). 


1.20  Έναρξη και ολοκλήρωση εργασιών διακοσµητικών τραβηχτών επιχρισµάτων –εξωτερικών επιχρισµάτων ε-


ντός  3 µηνών ( από 18ο έως 20ο µήνα από την υπογραφή της σύµβασης). 


1.21  Έναρξη και ολοκλήρωση εργασιών κυψελωτών κονιοδεµάτων  εντός  1 µηνός (20ο µήνα από την υπογραφή 


της σύµβασης). 


1.22 Έναρξη και ολοκλήρωση εργασιών εσωτερικών κουφωµάτων , κασών , κατωφλίων, ξύλινων ταινιών , προερ-


γασίας χρωµατισµών  εντός  3 µηνών ( από 20ο έως 22ο µήνα από την υπογραφή της σύµβασης). 


1.23 Έναρξη και ολοκλήρωση Η/Μ εργασιών , σωληνώσεων θέρµανσης, καλωδιώσεων, ύδρευσης , αποχέτευσης  


εντός  2 µηνών ( από 21ο έως 22ο µήνα από την υπογραφή της σύµβασης). 


1.24 Έναρξη και ολοκλήρωση εργασιών τοποθέτησης εξωτερικών κουφωµάτων/ φύλλων-υαλοπινάκων  , εντός  2 


µηνών ( από 21ο έως 22ο µήνα από την υπογραφή της σύµβασης). 


1.25 Έναρξη και ολοκλήρωση εργασιών τοποθέτησης κεραµικών ,µαρµάρινων, ξύλινων δαπέδων, περιθωρίων, 


οροφών και µονώσεων, εντός  3 µηνών ( από 22ο µήνα από την υπογραφή της σύµβασης έως τέλος συνολικής 


προθεσµίας )  


1.26 Έναρξη και ολοκλήρωση εργασιών επένδυσης –αποπεράτωσης µεταλλικής και ξύλινης κλίµακας εντός  2 µη-
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νών ( από 23ο µήνα από την υπογραφή της σύµβασης έως τέλος συνολικής προθεσµίας). 


1.27 Έναρξη και ολοκλήρωση εργασιών στα διακοσµητικά στοιχεία όψεων, εξωτερικών χρωµατισµών 


,αποµάκρυνσης ικριωµάτων , εργασιών κατασκευής περιµετρικού πεζοδροµίου προστασίας εντός  4 µηνών ( από 


21ο µήνα από την υπογραφή της σύµβασης έως τέλος συνολικής προθεσµίας) 


1.28 Έναρξη και ολοκλήρωση εργασιών κατασκευής εσωτερικών διαχωριστικών ελαφρότοιχων  εντός  1 µηνός 


(στον  τελευταίο µήνα της συνολικής προθεσµίας). 


1.29 Έναρξη και ολοκλήρωση εργασιών τοποθέτησης  εσωτερικών κουφωµάτων-φύλλων, αποπεράτωσης, φανε-


ρών Η/Μ εγκαταστάσεων (ειδών υγιεινής, σωµάτων θέρµανσης, φωτιστικών κ.λ.π) εντός  2 µηνών ( από 23ο µήνα 


από την υπογραφή της σύµβασης έως τέλος συνολικής προθεσµίας ). 


1.30 Έναρξη και ολοκλήρωση εργασιών εσωτερικών χρωµατισµών-αποπεράτωση και βερνικοχρωµατισµών δαπέ-


δων εντός  1 µηνός (στον  τελευταίο µήνα της συνολικής προθεσµίας). 


1.31 Έναρξη και ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης υφιστάµενων διακοσµητικών στοιχείων θυρών και δυτικού 


κλιµακοστασίου –εξοπλισµού και συνδέσεων Η/Μ  εντός  1 µηνός (στον  τελευταίο µήνα της συνολικής προθεσµί-


ας). 


 


 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ (ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ-


ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 


Οι εργασίες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου εκτελούνται κύρια στις περιόδους µη λειτουργίας του Γυµνασίου , 


σχολικών διακοπών και οπωσδήποτε µετά την ολοκλήρωση προαπαιτούµενων για την έναρξή τους εργασίες στο 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ π.χ επέκταση δικτύου θέρµανσης από Α’ Γυµνάσιο διαµέσου του αύλειου χώρου. 


1.1 Έναρξη και ολοκλήρωση εργασιών εκσκαφής διαµόρφωσης σταθµών  εντός  1 µηνός ( ανεξάρτητα από την 


αποκατάσταση του Παραρτήµατος και σε διαφορετικό χρόνο ) και εντός του συνολικής προθεσµίας των 24 µηνών. 


1.2 Έναρξη και ολοκλήρωση εργασιών επισκευής της διατηρητέας-τµήµατος  κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – δυτικής περί-


φραξης της Β.Ολγας, µε ανακατασκευή της εξωτερικής σιδερένιας αυλόθυρας και των επενδύσεων της κλίµακας 


εισόδου εντός  1 µηνός ( ανεξάρτητα από την αποκατάσταση του Παραρτήµατος και σε διαφορετικό χρόνο και ο-


πωσδήποτε µετά την ολοκλήρωση της φάσης 1.1  ) και εντός της συνολικής προθεσµίας των 24 µηνών. 


1.3 Έναρξη και ολοκλήρωση εργασιών κατασκευών διελεύσεων Η/Μ εγκαταστάσεων  εντός  1 µηνός ( ανεξάρτητα 


από την αποκατάσταση του Παραρτήµατος και σε διαφορετικό χρόνο και οπωσδήποτε µετά την ολοκλήρωση της 


φάσης 1.2  ) και εντός της συνολικής προθεσµίας των 24 µηνών. 


1.4 Έναρξη και ολοκλήρωση εργασιών κατασκευών ραµπών ΑµεΑ εντός  2 µηνών ( ανεξάρτητα από την αποκατά-


σταση του Παραρτήµατος και σε διαφορετικό χρόνο και οπωσδήποτε µετά την ολοκλήρωση της φάσης 1.3   ,) 


διακοπή για ένα µήνα λόγω εργασιών κηπόχωµατος και φύτευσης αυλής και εντός της συνολικής προθεσµίας των 
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24 µηνών. 


1.5 Έναρξη και ολοκλήρωση εργασιών φύτευσης αυλής (κηποχώµατος )  εντός  2 µηνών ( ανεξάρτητα από την α-


ποκατάσταση του Παραρτήµατος και σε διαφορετικό χρόνο και οπωσδήποτε µετά την ολοκλήρωση της φάσης 1.3  


) και εντός της συνολικής προθεσµίας των 24 µηνών. 


 


1.6 Έναρξη και ολοκλήρωση εργασιών κατασκευών δικτύων Η/Μ εγκ/σεων, δαπεδοστρώσεων εντός  2 µηνών ( 


ανεξάρτητα από την αποκατάσταση του Παραρτήµατος και σε διαφορετικό χρόνο και οπωσδήποτε µετά την ολο-


κλήρωση της φάσης 1.3  ) και εντός της συνολικής προθεσµίας των 24 µηνών. 


1.7 Έναρξη και ολοκλήρωση εργασιών κατασκευών δικτύων έως την αυλή του Α’ Γυµνασίου, εργασίες αποκατά-


στασης ασφαλτικής επίστρωσης κ.λ.π  Η/Μ εγκ/σεων, εντός  2 µηνών ( ανεξάρτητα από την αποκατάσταση του 


Παραρτήµατος και σε διαφορετικό χρόνο και οπωσδήποτε µετά την ολοκλήρωση της φάσης 1.3  ) και εντός της 


συνολικής προθεσµίας των 24 µηνών 


1.8 Έναρξη και ολοκλήρωση παντός είδους δικτύων , συνδέσεων µε Ο.Κ.Ω, ραµπών σύνδεσης µε άνω αυλή , συ-


µπλήρωσης δαπεδοστρώσεων , τελικής φύτευσης κ.λ.π  εντός  2 µηνών ( ανεξάρτητα από την αποκατάσταση του 


Παραρτήµατος και σε διαφορετικό χρόνο και οπωσδήποτε µετά την ολοκλήρωση της φάσης 1.4  ) και εντός της 


συνολικής προθεσµίας των 24 µηνών 


 


Επισηµαίνεται ότι ό συνολικός χρόνος επέµβασης για τις εργασίες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου , δεν θα 


ξεπερνά τους 6 µήνες και περιλαµβάνεται στην  συνολική προθεσµία των  24 µηνών. 


 


Άρθρο 10ο: Ύπερβαση προθεσµιών – Ποινικές ρήτρες 


10.1  Για τις ποινικές ρήτρες που αφορούν στην παραβίαση των προθεσµιών του έργου ισχύουν όσα αναφέρονται 


στο άρθρο 49 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


10.2  Ειδικότερα, σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας εφαρµόζονται όσα προβλέπει η § 2 του 


άρθρου 49 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθε-


σµίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικό ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύµβασης, 


χωρίς Φ.Π.Α.. 


10.3 Στην περίπτωση υπέρβασης των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας 


δεν µπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία (3%) τοις εκατό του συνολικού ποσού της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. 


10.4 Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής και των αποκλειστικών τµηµατικών προθε-


σµιών δεν ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών ανακαλούνται 


υποχρεωτικά αν το έργο περατωθεί µέσα στη συνολική προθεσµία και τις εγκεκριµένες παρατάσεις της. 
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10.5  Για την έγκριση παρατάσεων των προθεσµιών εφαρµόζονται οι παράγραφοι 8, 9 και 10 του άρθρου 48 του 


Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


 


 


Άρθρο 11ο: Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου – Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 


11.1  Για το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 46 του Ν. 3669/08 


(Κ∆Ε). 


11.2 Μετά την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε ηµερών να υπο-


βάλλει το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου µε προθεσµίες συνολικής και τµηµατικής περαίωσης, σύµφωνα 


και µε τις διατάξεις του άρθρου 46, § 1 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Η Υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραµµα µέσα σε 


δέκα (10) ηµέρες, µε τυχόν συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις.  


11.3  Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου, άρθρο 46, § 3 του 


Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται, όταν µεταβληθούν οι ποσότητες των 


εργασιών, άρθρο 46 § 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


11.4  Λόγω της σηµαντικότητας του έργου το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε τη µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης 


PERT-CPM (µέθοδος κρίσιµων διαδροµών), σύµφωνα µε το άρθρο 46 § 3 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Επίσης, το χρο-


νοδιάγραµµα θα  συνοδεύεται από έκθεση, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι µέθοδοι εργασίας, τα 


µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν και οι αποδόσεις τους, ο αριθµός των εργατών κλπ, για τις κύριες δραστη-


ριότητες, έτσι που να εδραιώνουν την αξιοπιστία των προτάσεων. 


11.5  Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρµογή του χρονοδιαγράµµατος 


και να το αναπροσαρµόζει κάθε µήνα, στην περίπτωση που κάποια εργασία ξέφυγε από αυτό, ούτως ώστε να τη-


ρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσµία αποπεράτωσης του όλου έργου. 


11.6  Η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής που είναι από τις πιο βασικές υποχρεώσεις του αναδόχου θα 


παρακολουθείται ανελλιπώς από την επίβλεψη και σε περίπτωση καθυστέρησης ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί 


έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, άρθρο 61, § 2 και 4 του Ν. 


3669/08 (Κ∆Ε). 


11.7  Σύµφωνα µε την απόφαση υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε ∆ΕΕΠΠ οικ. 502/13/18-10-2000, ο ανάδοχος υποχρεούται να 


συντάξει Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου. Το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου συντάσσεται σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 


∆ΙΠΑ∆/οικ./12/13-1-09 «Οδηγίες για την παρακολούθηση και εφαρµογή των Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων» 


απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα στη ∆ιευθύνουσα το έργο υπηρεσία, µέσα σε 


προθεσµία 30 έως 60 ηµερών και πρέπει να εγκριθεί εντός 10 ηµερών.  


11.8 Τα θέµατα που περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου είναι ενδεικτικά τα εξής: 
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Χρονοδιάγραµµα έργου 


Πρόγραµµα ελέγχων και δοκιµών 


Οδηγίες εργασίας 


Οργανωτικά θέµατα (οργανόγραµµα εργοταξίου, αρµοδιότητες στελεχών) 


Στοιχεία του συστήµατος ποιότητας του Αναδόχου που έχουν εφαρµογή στο έργο 


Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 


Σχέδιο αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών 


Στοιχεία που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος 


Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 


Πρότυπα, κανονισµοί, τεχνικές προδιαγραφές 


Πρόγραµµα συντήρησης µηχανολογικού εξοπλισµού 


Στοιχεία και κατάλογος µηχανολογικού εξοπλισµού κλπ. 


11.9 Το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου ενδεικτικά περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: 


ΤΜΗΜΑ Ι  


Εισαγωγή 


Αντικείµενο του Προγράµµατος Ποιότητας 


Πολιτική Ποιότητας για το έργο 


∆οµή Προγράµµατος Ποιότητας  


Περιγραφή έργου 


Μέθοδοι κατασκευής 


Έλεγχοι και ∆οκιµές 


Χρονοδιάγραµµα εργασιών 


∆ιάγραµµα δικτυωτής ανάλυσης µε τη µέθοδο των κρισίµων διαδροµών (C.P.M.) στο οποίο θα επισηµαίνεται η 


κρίσιµη διαδροµή και τα όρια µέσα στα οποία µπορεί να κυµανθεί η αρχή και το τέλος των εκτός κρίσιµης διαδρο-


µής δραστηριοτήτων.  


Γραµµικό διάγραµµα (GANTT) που προκύπτει από τα προηγούµενα. 


Χρησιµοποιούµενοι πόροι  


Ανθρώπινο ∆υναµικό 


Οργανόγραµµα έργου 


Αρµοδιότητες κυρίων στελεχών 
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Στελέχωση του έργου  


Πίνακα του προσωπικού του Αναδόχου που έχει υποχρέωση να έχει στη διάθεση του έργου, σε συσχετισµό µε το 


διάγραµµα δικτυωτής ανάλυσης 


Υλικά και υπηρεσίες 


Υλικά 


Υπηρεσίες  


Εξοπλισµός 


Μηχανολογικός εξοπλισµός (µηχανήµατα) 


Μετρητικός εξοπλισµός 


∆ιαχείριση 


∆ιαχείριση εγγράφων 


∆ιαχείριση του Προγράµµατος Ποιότητας 


Κωδικοποίηση εγγράφων - εντύπων 


∆ελτία ελέγχου και λοιπά έντυπα 


Αρχειοθέτηση 


Μη συµµορφώσεις - ∆ιορθωτικές / προληπτικές ενέργειες 


Επιθεωρήσεις 


Ανασκοπήσεις  


Άλλα θέµατα 


Αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων 


Ασφάλεια και Υγεία 


Προστασία περιβάλλοντος  


Παραποµπές - Αναφορές 


Σχέδια 


Πρότυπα - Κανονισµοί - Τεχνικές Προδιαγραφές 


Σύνδεση µε Σύστηµα Ποιότητας αναδόχου 


ΤΜΗΜΑ II 


Προγράµµατα Ενεργειών 


Το λειτουργικό τµήµα του ΠΠΕ αποτελούν τα προγράµµατα ενεργειών, κάθε ένα από τα οποία αναφέρεται σε συ-


γκεκριµένο τµήµα ή σε συγκεκριµένη ενότητα του έργου και περιγράφει τις διαδοχικές ενέργειες που απαιτούνται 
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για την κατασκευή του. 


Τα προγράµµατα ενεργειών περιλαµβάνουν οπωσδήποτε όλους τους ελέγχους και δοκιµές του έργου. 


Στα προγράµµατα ενεργειών: 


- αναλύονται οι φάσεις και οι δραστηριότητες για την κατασκευή κάθε τµήµατος (π.χ. εκσκαφή βάθρων) ή λειτουρ-


γικής ενότητας (π. χ. κατασκευή άνω διάβασης) 


- καθορίζονται τα σηµεία στα οποία απαιτείται έγκριση πριν από τη συνέχιση των εργασιών (Σηµεία Στάσης για 


Έγκριση, ΣΣΕ) 


- καθορίζονται τα έγγραφα αναφοράς που εφαρµόζονται (π.χ. οδηγίες, προδιαγραφές, πρότυπα, συµβατικές απαι-


τήσεις) 


- περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες για κάθε φάση και δραστηριότητα (π.χ. οι έλεγχοι που θα γίνουν) 


- καθορίζονται τα έντυπα που θα χρησιµοποιηθούν για την καταγραφή των αποτελεσµάτων (π.χ. έντυπα εργαστη-


ριακών δοκιµών, δελτία ελέγχου εργασιών κτλ.) 


- καθορίζονται οι εµπλεκόµενοι σε κάθε φάση και δραστηριότητα φορείς (π.χ. Ανάδοχος, Υπεργολάβος, Κύριος του 


Έργου Τρίτος) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 


Τα θέµατα που περιλαµβάνονται στο ΠΠΕ, ανάλογα µε την έκταση και το περιεχόµενό τους, είναι δυνατό είτε να 


περιέχονται στο ΠΠΕ είτε να επισυνάπτονται σε Παραρτήµατα που το συνοδεύουν. 


 


Άρθρο 12ο: Προσωπικό αναδόχου – ∆ιεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο – 


Κοινοποίηση στον ανάδοχο – Εκπροσώπηση  


12.1  Σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στους 


τόπους κατασκευής γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Υπηρε-


σία. 


12.2  Το έργο διευθύνεται και επιβλέπεται – παρακολουθείται επί τόπου εκ µέρους της αναδόχου επιχείρησης από 


πληρεξούσιο αντιπρόσωπό της αποδεκτό από την Υπηρεσία, που πρέπει να είναι ∆ιπλωµατούχος Πολιτικός Μη-


χανικός και από τον ίδιο τον ανάδοχο εφ’ όσον έχει τα από το νόµο δικαιώµατα για την επίβλεψη τέτοιου έργου σε 


περίπτωση ατοµικής επιχείρησης. Για έργα µε προϋπολογισµό µεγαλύτερο των 3.000.000,00 € η ελάχιστη τεχνική 


στελέχωση του εργοταξίου ορίζεται σε τουλάχιστον τρεις (3) τεχνικούς αναλόγων προσόντων και πείρας, από τους 


οποίος ο ένας πρέπει να είναι διπλωµατούχος ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύµατος (ΑΕΙ) και ένας πτυχιούχος τε-


χνολογικού ιδρύµατος (ΤΕΙ).   


12.3  Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος, εκτός από τα τεχνικά στελέχη της προηγούµενης παραγράφου, 


υποχρεούται να διαθέσει, κατ΄ ανέλεγκτη κρίση της Υπηρεσίας, ένα διπλωµατούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο 
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µηχανικό, καθώς και τους αναγκαίους Υποµηχανικούς Εργοδηγούς και λοιπούς τεχνικούς και διοικητικούς – οικο-


νοµικούς υπαλλήλους. 


12.4  Με την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει δήλωση αναθέσεως της επίβλεψης – πα-


ρακολούθησης επί τόπου των εργασιών κατασκευής του έργου σε αρµόδιους συνεργάτες του µηχανικούς, που 


έχουν τα νόµιµα προσόντα, ή και στον εαυτό του εφ΄ όσον έχει τα νόµιµα προσόντα. 


12.5  Εφ΄ όσον κατά τη διάρκεια του έργου αλλάξει ο επί τόπου του έργου – επιβλέπων µηχανικός, πρέπει να κατα-


τεθούν νέες δηλώσεις αναθέσεως και αναλήψεως επίβλεψης – παρακολούθησης επί τόπου από το νέο Μηχανικό 


και για το τµήµα του έργου που αποµένει. 


12.6  Η αµοιβή για την επίβλεψη – παρακολούθηση επί τόπου των εργασιών µε οποιοδήποτε τρόπο και αν προκύ-


πτει, περιλαµβάνεται στην προσφορά του αναδόχου και βαρύνει αποκλειστικά αυτόν. 


Το προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να είναι ειδικευµένο και να τυγχάνει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Η ∆ιευθύ-


νουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε 


απασχολούµενου σε αυτό, στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε λόγο. 


12.8  Οι κοινοποιήσεις στον ανάδοχο και η εκπροσώπησή του στην Υπηρεσία διέπονται από τις διατάξεις του άρ-


θρου 44 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


12.9  Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 2/86, του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., οι σχετικές µε τις επιδόσεις εγγράφων διατάξεις είναι τα 


άρθρα 222 και επόµενα του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. 


 


Άρθρο 13ο: ∆ιοίκηση του έργου – Επίβλεψη εργασιών 


13.1  Η διοίκηση του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος ασκούνται από την αρµόδια ∆ιευθύνουσα το Έργο 


Υπηρεσία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 


13.2  Η ∆ιευθύνουσα το Έργο Υπηρεσία, θα εκπροσωπείται στον τόπο του Έργου από τεχνικό υπάλληλο, που θα 


ορίσει και που θα γνωρίσει µε έγγραφό της στον Ανάδοχο, µέσα σε πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπο-


γραφή της Σύµβασης. Ο τεχνικός αυτός υπάλληλος της αρµόδιας ∆/νσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης θα αναφέρεται 


ως «Επιβλέπων». Σύµφωνα µε το άρθρο 36, § 3 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), τα καθήκοντα του επιβλέποντα είναι να 


εκπροσωπεί τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία στο Εργοτάξιο σε θέµατα σχετικά µε την εκτέλεση του έργου και την πιστή 


τήρηση των όρων της Σύµβασης από τον Ανάδοχο, χωρίς αυτό να µειώνει τις συµβατικές ευθύνες του Αναδόχου. 


Επισηµαίνεται ότι ο ανάδοχος συµµορφώνεται µόνο σε έγγραφες εντολές του εργοδότη και των εξουσιοδοτηµένων 


οργάνων του µέσα στα πλαίσια της Σύµβασης, σε περίπτωση δε διαφωνίας του µε αυτές οφείλει να γνωρίσει άµε-


σα και εγγράφως τις θέσεις του στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 


13.3  Σύµφωνα µε το άρθρο 36, § 5 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) και τη σύµβαση, η άσκηση της επίβλεψης ως προς την 


εκτέλεση της σύµβασης δε µειώνει σε καµία περίπτωση τις ευθύνες του αναδόχου. Ο ανάδοχος και µόνον αυτός 


ευθύνεται τόσο για την εφαρµογή της µελέτης όσο και για την άρτια, εµπρόθεσµη, έντεχνη και σύµφωνη µε τους 
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κανόνες της σύγχρονης επιστήµης και τεχνικής εκτέλεσης του συνόλου του έργου. 


13.4  Ο διευθύνων από µέρους της αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούται µετά από ειδοποίηση της υπηρε-


σίας να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν τα έργα στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους 


παραγωγής, άρθρο 37, § 14 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


13.5 Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να αντικαταστήσει ή να αναπληρώσει τον Επιβλέποντα Μηχανικό, 


γνωρίζοντας τούτο µε έγγραφό της στον ανάδοχο. 


 


Άρθρο 14ο: Αυξοµειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες  


14.1  Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 


3669/08 (Κ∆Ε). 


14.2 Προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες που δεν προβλέπονται από την εγκεκριµένη  µελέτη ο Ανακεφαλαιωτι-


κός Πίνακας συνοδεύεται από Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών. (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) 


14.3  Το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


14.4  Η σύνταξη Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17, § 4 του Ν. 


3669/08 (Κ∆Ε). 


14.5  Προκειµένου για νέα επί µέρους εργασία, η τιµή της, που θα κανονιστεί σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα µειώ-


νεται κατά το προσφερθέν από τον ανάδοχο ποσοστό έκπτωσης της αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία υπάγεται 


και θα προσαυξάνεται κατά το εργολαβικό ποσοστό (18%) για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου. 


14.6  Σύµφωνα µε το άρθρο 57, § 1 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), το συνολικό ποσό των συµβάσεων συµπληρωµατικών 


εργασιών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύµβασης.  


14.7 Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, 


αλλά και συµµόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νοµοθεσίας και νοµολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επι-


τροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA), το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων δεν 


πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, 


µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µόνο εφόσον η µεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της µελέ-


της, µε βάση την οποία δηµοπρατήθηκε το έργο.  


Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας (άρ-


θρο 57 παρ. 4 του ν. 3669/08,) εφόσον η δυνατότητα χρησιµοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη 


σύµβαση, µε τους ακόλουθους όρους και περιορισµούς: 


∆εν επιτρέπεται µε τη χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  


να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύµβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συµβατικά 


τεύχη,  
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να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 


να καταργείται µια «οµάδα εργασιών» της αρχικής σύµβασης,  


να πληρώνονται  νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση,  


να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη,  


να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συµβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικεί-


µενο του διαγωνισµού του έργου (π.χ. για το µητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κ.λ.π.). 


Υπό την προϋπόθεση εφαρµογής των προαναφερθέντων περιορισµών, επιτρέπεται η χρησιµοποίηση των «επί 


έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισµό ορίου µεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «οµάδας εργα-


σιών», αλλά: 


µε περιορισµό της µεταβολής (αύξησης ή µείωσης) της συµβατικής δαπάνης µιας «οµάδας εργασιών», έως το 20% 


της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα 


µε περιορισµό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των µετακινήσεων από «οµάδα εργασιών» σε «οµάδα εργασιών» 


έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύµβασης του έργου. 


Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισµοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται µόνο µειώσεις ποσοτήτων (και 


οικονοµικού αντικειµένου) µιας σύµβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου), 


χωρίς να χρησιµοποιούνται τα εξοικονοµούµενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύµ-


βασης. 


Άρθρο 15ο: Εργολαβικά ποσοστά – Αναθεώρηση τιµών – Επιβαρύνσεις 


15.1  Στην παρούσα εργολαβία ισχύει ποσοστό 18% επί της αξίας των τιµών όλων των άρθρων του τιµολογίου 


µελέτης. 


15.2  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει και τυχόν αναγκαίες απολογιστικές εργασίες, όταν του δοθεί 


ειδική εντολή από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαµβάνε-


ται στην πιστοποίηση η πραγµατική δαπάνη που προκύπτει σύµφωνα µε τα νόµιµα αποδεικτικά πληρωµής για την 


εκτέλεση εργασιών. Επί της δαπάνης αυτής καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό 18% µειωµένο κατά την έκπτωση 


της δηµοπρασίας, άρθρο 55, § 10 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Επί της αξίας των υλικών που τυχόν θα χορηγήσει ο ερ-


γοδότης στον ανάδοχο δεν καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό. 


15.3  Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των τελών, διοδίων των παντός είδους µεταφορικών µέσων, του ειδικού φό-


ρου 17 του Ν.∆. 3092/54 επί των εισαγοµένων από το εξωτερικό υλικών και των αναφεροµένων φόρων στα Ν.∆. 


4456/65 και 4535/66 και του «∆ικαιώµατος είσπραξης εσόδων ΤΣΜΕ∆Ε υπέρ τρίτων» σε ποσοστό 0,6%, καθώς 


και της υποχρέωσης παρακράτησης 1% υπέρ του ΤΣΜΕ∆Ε και 0,5% υπέρ του ΕΜΠ από κάθε λογαριασµό του 


έργου, του δικαιώµατος είσπραξης υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε σε ποσοστό 0,2%. 


15.4  Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 







∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Αποκατάσταση του Παραρτήµατος Α’ Γυµνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης  


(διατηρητέο)   


 


ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   18 


του άρθρου 54 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


15.5  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. 


 


Άρθρο 16ο: Επιµέτρηση εργασιών και αφανείς εργασίες 


16.1 Γενικά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


16.2  Για τις αφανείς εργασίες που ενσωµατώνονται στο έργο, θα καταρτίζονται κατά το χρόνο της εκτέλεσης τους 


και ποτέ εκ των υστέρων πρωτόκολλα αφανών εργασιών, που θα βεβαιώνουν ότι εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις 


προδιαγραφές, την τεχνική περιγραφή και τη µελέτη ή τις τυχόν τροποποιήσεις που επέφερε η Υπηρεσία. Σε αντί-


θετη περίπτωση, τα πρωτόκολλα θα θεωρούνται άκυρα. Θα θεωρείται ότι δεν εκτελέστηκαν οι εργασίες και δε θα 


µπορούν να πιστοποιηθούν. 


Άρθρο 17ο: Πιστοποιήσεις – Εντολές πληρωµών  


17.1  Οι πιστοποιήσεις και οι εντολές πληρωµών των εκτελουµένων έργων γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 53 του 


Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Τα στοιχεία των λογαριασµών συντάσσονται µε ευθύνη του αναδόχου, υπογράφονται από αυ-


τόν και υποβάλλονται στην Υπηρεσία στα απαιτούµενα αντίτυπα ανά µηνιαία χρονικά διαστήµατα. Οι λογαριασµοί 


συντάσσονται πάντα ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωµή συνοδεύονται από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πί-


νακα εργασιών που εκτελέστηκαν από την αρχή του έργου, τα παραστατικά στοιχεία των απολογιστικών 


εργασιών, το συνοπτικό πίνακα υπολογισµού της αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζη-


µιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη. 


17.2  Σύµφωνα µε το άρθρο 60 του Ν. 2676/99, η Υπηρεσία υποχρεούται πριν από την κάθε εξόφληση ή οποιαδή-


ποτε τµηµατική καταβολή χρηµάτων να απαιτεί την προσκόµιση βεβαίωσης του ΙΚΑ για την καταβολή των 


οφειλόµενων προς αυτό εισφορών ή άλλων συναφών οφειλών. Σε αντίθετη περίπτωση παρακρατεί το αντίστοιχο 


ποσό και το καταβάλλει απευθείας στο ΙΚΑ. 


Άρθρο 18ο: Αρτιότητα των κατασκευών – Φθορές στις εγκαταστάσεις από τον ανάδοχο 


18.1  Όλες οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα Συµβατικά στοιχεία, Τεύχη και 


Σχέδια, που έχουν εγκριθεί και τις τυχόν τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις τους. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 


εφαρµόζει πιστά τα σχέδια της µελέτης και να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες οδηγίες του εργοδότη για την 


πλήρη, τέλεια και σύµφωνη µε τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, τους κανονισµούς και τις προδιαγραφές, 


εκτέλεση των εργασιών ολοκλήρωσης του έργου.  


18.2  Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµία που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε κατασκευή, 


βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέ-


στησαν τη ζηµία ή τη φθορά στην πρότερη τους κατάσταση. 


18.3 Σχετικά µε τις βλάβες στα έργα και την αναγνώριση αποζηµιώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 
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3669/08 (Κ∆Ε). 


 


Άρθρο 19ο: Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων –  


Ελαττώµατα – Παράλειψη συντήρησης 


19.1  Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώµα-


τα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνα µε τα συµβατικά δεδοµένα, τους ισχύοντες κανονισµούς και 


προδιαγραφές των υπουργείων ∆ηµοσίων Έργων, Εµπορίου και Βιοµηχανίας. Ο ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου 


µόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα χρησιµοποιήσει, τη χρησιµοποίησή τους και την εκτέλεση γε-


νικά της εργασίας σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και 


των λοιπών συµβατικών στοιχείων (Τεύχη, Σχέδια και τυχόν τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις τους). 


19.2  Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι της απόλυτης έγκρισης του αρµοδίου οργάνου της 


επίβλεψης, σχετικά µε την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εµφάνιση κλπ. 


19.3  Ο επιβλέπων µηχανικός έχει το δικαίωµα να ζητήσει έγγραφα από τον ανάδοχο να προσκοµίσει ή κατα-


σκευάσει δείγµατα συγκεκριµένων υλικών, ειδών ή τµηµάτων επιµέρους εργασιών. Τα υλικά και ο εξοπλισµός για 


τα οποία θα ζητηθούν από την επιβλέπουσα το έργο ∆/νση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης δείγµατα δεν θα χρησιµοποι-


ούνται στο έργο πριν από την έγγραφη έγκρισή του. Τα έξοδα και τα βάρη των δειγµάτων θα βαρύνουν 


αποκλειστικά τον ανάδοχο του έργου. Η αρµόδια για το έργο ∆/νση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης έχει το δικαίωµα να 


λάβει η ίδια δείγµατα υλικών ή ειδών που έχουν µεταφερθεί επί τόπου του έργου. 


19.4  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποµακρύνει τα ελεγχθέντα από την Υπηρεσία αδόκιµα υλικά. Αν τυχόν 


δεν γίνει έλεγχος (ή ο έλεγχος που γίνει είναι ελλιπής) των προσκοµισθέντων και χρησιµοποιηθέντων υλικών, ο 


εργολήπτης δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση για την έντεχνη εκτέλεση του έργου. Η επιβλέπουσα το έργο 


Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει υλικά ή εργασίες τα οποία δεν θεωρεί ικανοποιητικά και σύµφωνα 


µε τα προδιαγραφόµενα από συµβατικά τεύχη. Οποιαδήποτε απόρριψη δείγµατος δεν στοιχειοθετηθεί αίτηµα του 


αναδόχου για απόκλιση της κατασκευής του έργου από το εγκεκριµένο αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του. 


19.5  Σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα ή µη των υλικών, τα ελαττώµατα και την παράλειψη συντήρησης του έργου 


µέχρι και την οριστική παραλαβή του, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).  


19.6  Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούµενα για την εκτέλεση του έργου, ο 


εργολάβος δε δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού, ούτε αποζηµίωση για δαπάνες απο-


θήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. Ο εργολάβος δε φέρει καµία ευθύνη για την κακή ποιότητα των υλικών 


που παραδίδονται σε αυτόν από τον εργοδότη, εφ’ όσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. Τα υλικά αυτά παραδίδο-


νται µε πρωτόκολλο στον εργολάβο, ο οποίος µετά την παραλαβή τους φέρει ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε 


ζηµία ή απώλεια στα υλικά αυτά. 


 







∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Αποκατάσταση του Παραρτήµατος Α’ Γυµνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης  


(διατηρητέο)   


 


ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   20 


 


 


 


Άρθρο 20ο: Ηµερολόγιο έργου – Ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας 


20.1  Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθεί ηµερολόγιο έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Ν. 3669/08 


(Κ∆Ε). Η τήρηση ηµερολογίου είναι βασικός συµβατικός όρος. 


20.2  Σύµφωνα µε το άρθρο 3, § 14, του Π.∆. 305/96, η υποχρέωση τήρησης Ηµερολογίου Μέτρων Ασφαλείας, ό-


πως προβλέπεται στο άρθρο 8 του Ν. 1396/83, επεκτείνεται σε όλα τα εργοτάξια που απαιτείται εκ των προτέρων 


γνωστοποίηση σύµφωνα µε την § 12 του άρθρου 3 του Π.∆. 305/96, δηλαδή σε εργοτάξια µε προβλεπόµενη διάρ-


κεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα απασχολούνται ταυτόχρονα 


περισσότεροι από είκοσι εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια.   


 


Άρθρο 21ο: Επείγουσες πρόσθετες εργασίες 


21.1  Εάν υπάρχει ανάγκη να εκτελεστούν πρόσθετες επείγουσες εργασίες, µπορεί να εγκριθεί η εκτέλεσή τους 


από την Προϊσταµένη Αρχή πριν από τη σύνταξη συγκριτικού πίνακα, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 56 του Ν. 


3669/08 (Κ∆Ε). 


 


Άρθρο 22ο: Προκαταβολή 


22.1 Προκαταβολή στον ανάδοχο καταβάλλεται µόνο εάν και εφόσον προβλέπεται από τη ∆ιακήρυξη της ∆ηµο-


πρασίας και τη Σύµβαση. Γι αυτήν εφαρµόζονται όσα προβλέπει το άρθρο 51 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


 


Άρθρο 23ο: Προσωρινή και οριστική παραλαβή – Βεβαίωση περάτωσης εργασιών –  


∆ιοικητική παραλαβή 


23.1  Για τη βεβαίωση περάτωσης εργασιών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


23.2  Για τη διοικητική παραλαβή για χρήση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Σύµφωνα 


µε την § 4 του ιδίου άρθρου, εάν από τη σύµβαση προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών παράλληλα προς τη χρήση 


του έργου, δεν απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής. Η χρήση αυτή δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης πα-


ρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώµατά του να ελέγξει και να παραλάβει εν 


καιρώ το έργο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τους συµβατικούς όρους. 


23.3  Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 73 «Προσω-


ρινή παραλαβή του έργου», 74 «Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων» και 75 «Οριστική παραλαβή» του 
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Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


 


23.4  Σύµφωνα µε άρθρο 73, § 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) καθιερώνεται ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως 


απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε δηµοσίου έργου. Η επιτροπή παραλαβής του 


έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για το παραλαµβανόµενο προσωρινά ή οριστικά έργο έχει καταστεί Φ.Α.Υ. 


και ότι αυτός είναι ενηµερωµένος σύµφωνα µε την § 7 του άρθρου 3 του Π.∆. 305/96. Η παραπάνω διαπίστωση θα 


αναγράφεται ρητά στο σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής. 


23.5  Σύµφωνα µε το άρθρο 75, § 2 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), η οριστική παραλαβή διενεργείται µέσα σε δύο µήνες από 


τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια τριάντα ηµέ-


ρες µετά από την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη διενέργειά της. 


 


Άρθρο 24ο: ∆οκιµές εγκαταστάσεων 


24.1  Ο ανάδοχος υποχρεούται αµέσως µετά την ολική περαίωση των εγκαταστάσεων κάθε κατηγορίας να κάνει µε 


δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες (στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας καυσίµων για τη 


δοκιµή της εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης, η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κλπ.) τις απαιτούµε-


νες δοκιµές, οι οποίες θα επαναλαµβάνονται µέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσµάτων τους, 


οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµών που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον ανά-


δοχο και θα περιλαµβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. Σύµφωνα µε το άρθρο 48, § 3 του Ν. 


3669/08 (Κ∆Ε), µέσα στη συνολική προθεσµία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι εργασίες κατασκευής και να έ-


χουν γίνει και οι δοκιµασίες του έργου. 


Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.  


Εάν κατά την εκτέλεση των δοκιµών διαπιστωθεί βλάβη, ανεπάρκεια, µειονέκτηµα, ελάττωµα, κακή ποιότητα υλι-


κών κτλ ολόκληρων των εγκαταστάσεων ή τµηµάτων τους, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται σε άµεση επισκευή, 


συµπλήρωση, αποκατάσταση, ή και πλήρη αντικατάσταση και εν συνεχεία επανάληψη των δοκιµών, µέχρις ότου 


τα αποτελέσµατα κριθούν ικανοποιητικά από την Υπηρεσία. Η ευθύνη του Αναδόχου έγκειται στην εκτέλεση των 


εργασιών των εγκαταστάσεων όχι µόνο µε τρόπο σύµφωνο προς τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, αλλά και µε 


τρόπο που να διασφαλίζει το τελικό αποτέλεσµα της καλής λειτουργίας  των εγκαταστάσεων.  


Ο ανάδοχος οφείλει µε την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή τους να συντάξει - χω-


ρίς πρόσθετη αµοιβή – και να υποβάλει στην επίβλεψη σε δύο αντίγραφα πλήρεις και λεπτοµερειακές οδηγίες 


χειρισµού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέστηκαν από αυτόν. Μια σειρά από τις οδη-


γίες αυτές καταχωρείται στο φάκελο της επίβλεψης, ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του κυρίου του έργου. Οι 


οδηγίες αυτές συµπληρώνουν και επικαιροποιούν το Εγχειρίδιο Λειτουργικότητας και Συντήρησης του Έργου του 


Προγράµµατος Ποιότητας και του Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας. Οι οδηγίες πρέπει να περιλαµβάνουν: 
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α) τον τύπο των µηχανηµάτων και στοιχεία πινακίδας 


β) πλήρεις και λεπτοµερειακές οδηγίες χειρισµού και λειτουργίας 


γ) έτος κατασκευής του κάθε µηχανήµατος 


δ) οδηγίες περιοδικής συντήρησης και πίνακα ανταλλακτικών του µηχανήµατος που απαιτούνται ανά έτος 


ε) το εκτιµώµενο κόστος συντήρησης  


Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει κοντά σε κάθε µηχάνηµα, συσκευή, όργανο κτλ ενδεικτική πινακίδα οδη-


γιών λειτουργίας και συντήρησης, που θα αναγράφει την ονοµασία τους, τους απαιτούµενους χειρισµούς για τη 


λειτουργία και τις εργασίες συντήρησης, τη συχνότητα και τα προτεινόµενα υλικά συντήρησης. 


24.6  Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να διδάξει στο προσωπικό του 


κυρίου του έργου τη χρήση και το χειρισµό των εγκαταστάσεων.  


24.7  Κατά το χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οφείλει να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά διαστήµατα 


τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αµοιβή. 


24.8  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµία για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, µέσα στην 


προθεσµία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να εκτελέσει την επανόρ-


θωση αυτή απ΄ ευθείας, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. 


 


Άρθρο 25ο: Μελέτη του έργου και Τροποποιήσεις της –  


Κατασκευαστικά σχέδια – Λήψη φωτογραφιών 


25.1  Ο ανάδοχος πριν από την εφαρµογή της µελέτης είναι υποχρεωµένος να προβεί σε συσχετισµό και αριθµητι-


κό έλεγχο των αναγραφοµένων στοιχείων και σε περίπτωση ασυµφωνίας να ζητήσει έγκαιρα και εγγράφως 


(τουλάχιστον 5 εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα) από τον εργοδότη τη σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωµα να 


τροποποιεί τα στοιχεία αυτά χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύµφωνα µε τη σύµβαση αναλαµβάνει 


ρητά να εφαρµόσει πιστά τα σχέδια της µελέτης και τα καθοριζόµενα στα τεύχη της µελέτης αυτής, καθώς και αυτά 


που υπέβαλε και εγκρίθηκαν από την υπηρεσία, τα οποία µετά την έγκρισή τους αποτελούν συµβατικό τµήµα της 


µελέτης. 


25.2   Σε περίπτωση τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου για τη διόρθω-


ση σφαλµάτων της ή τη συµπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες 


καταστάσεις εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


25.3  Ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να χορηγεί έγκαιρα στον ανάδοχο επαρκή στοιχεία (σχέδια, διαγράµµατα ή 


οδηγίες) έτσι ώστε ο ανάδοχος να µπορεί να υλοποιεί τον Χρονικό Προγραµµατισµό του Έργου. Ο ανάδοχος δεν 


θα έχει ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση που οφείλεται σε µη έγκαιρη παράδοση σχεδίων ή οδηγιών από τον επι-


βλέποντα, εφόσον όµως προηγουµένως έχει έγκαιρα και εύλογα διατυπώσει εγγράφως συγκεκριµένο αίτηµα. 
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25.4  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάσσει αδαπάνως και να υποβάλλει για έγκριση στον επιβλέποντα 


οποιοδήποτε κατασκευαστικό σχέδιο τυχόν απαιτηθεί πέραν εκείνων που περιλαµβάνονται στη Μελέτη Εφαρµο-


γής. Τα κατασκευαστικά σχέδια θα υποβάλλονται εγγράφως εις τριπλούν, εγκαίρως για τις κατασκευές που 


αφορούν, ώστε να υπάρχει διαθέσιµος χρόνος για έλεγχο και τυχόν επανυποβολή και επανέλεγχό τους. Μετά τον 


έλεγχο ο επιβλέπων επιστρέφει ένα αντίγραφο των κατασκευαστικών σχεδίων µε µία από τις ενδείξεις “εγκεκριµέ-


νο” ή “για επανυποβολή”. Στα σχέδια “για επανυποβολή” πρέπει να αιτιολογούνται οι λόγοι του χαρακτηρισµού 


αυτού. Καµιά εργασία που αναφέρεται στα σχέδια αυτά δεν µπορεί να εκτελεσθεί πριν δοθεί έγγραφη έγκριση ή 


πριν επιστραφούν εγκεκριµένα τα κατασκευαστικά σχέδια του εργολάβου. Με τον γενικό όρο “Κατασκευαστικά 


Σχέδια” νοούνται τα λεπτοµερή σχέδια, βάσει των οποίων θα εργάζονται τα συνεργεία του αναδόχου, καθώς και 


σχέδια που δείχνουν λεπτοµέρειες των επί τόπου κατασκευαζοµένων ειδών, τρόπους και µεθόδους κατασκευής και 


πορεία εργασιών. Τα Κατασκευαστικά Σχέδια συνοδεύονται, όταν απαιτείται, από φωτογραφίες, εγχειρίδια λει-


τουργίας, τεχνικές προδιαγραφές, διαγράµµατα και κάθε τεχνικό στοιχείο και πληροφορία που προσδιορίζουν 


επακριβώς το είδος και τη λειτουργία των υλικών και του εξοπλισµού στα οποία αφορούν. 


25.5  Τα επιπλέον κατασκευαστικά σχέδια ή πρόσθετες προδιαγραφές που τυχόν απαιτηθούν κατά την διάρκεια 


εκτέλεσης του έργου παραδίδονται από τον εργοδότη στον ανάδοχο για εκτέλεση και συνοδεύονται από έγγραφο 


της επίβλεψης. Τα παραδιδόµενα σχέδια πρέπει να είναι πλήρη, να περιέχουν όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες 


και να είναι συσχετισµένα µεταξύ τους. Ο ανάδοχος, παραλαµβάνοντας τα σχέδια, οφείλει να τα ελέγχει και σε 


περίπτωση ασαφειών ή διαφωνιών, να τις εντοπίζει και να ζητάει πρόσθετες διευκρινίσεις από την επίβλεψη µε 


έγγραφό του, στο οποίο θα επισηµαίνει τα συγκεκριµένα σηµεία ασάφειας, διαφωνίας ή ελλείψεων. 


25.6  Ο ανάδοχος, µε βάση τα σχέδια της µελέτης που του χορηγήθηκαν, θα συντάσσει κατά τη διάρκεια της κατα-


σκευής τα “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχέδια. Με την περάτωση των εργασιών και πριν από την προσωρινή 


παραλαβή, ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Εργοδότη τα “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχέδια, δηλαδή διαφάνεια κάθε 


σχεδίου που χρησιµοποιήθηκε κατά την εκτέλεση του Έργου που να περιέχει όλες τις µεταβολές, αναθεωρήσεις, 


διορθώσεις και εγκρίσεις του αντίστοιχου σχεδίου, έτσι που κάθε τέτοιο σχέδιο να απεικονίζει ακριβώς το αντί-


στοιχο τµήµα του έργου, όπως έχει πράγµατι εκτελεσθεί και παραληφθεί, µε τα ακριβή στοιχεία του, καθώς και δύο 


αντίτυπα κάθε εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρολογικού και µηχανολογικού εξοπλισµού, µηχα-


νηµάτων, συσκευών κ.λπ. εφόσον υπάρχουν. 


25.7  Για να διευκολυνθεί ο έλεγχος των παραπάνω σχεδίων, ιδίως σε περίπτωση που µεταγενέστερες εργασίες 


καταστήσουν τον έλεγχο των στοιχείων που καταγράφονται σ’ αυτό αδύνατο (π.χ. διάστρωση πλάκας που καλύ-


πτει δίκτυα), ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρουσιάσει στην Επίβλεψη κατά τη διάρκεια της κατασκευής, 


σχέδια (εις διπλούν) σε αρχική µορφή, που θα περιέχουν όσα από τα στοιχεία των σχεδίων “ΟΠΩΣ 


ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” πρόκειται να καταστούν αφανή από τη συνεχιζόµενη πρόοδο των εργασιών. Τα σχέδια αυτά, 


ελεγχόµενα και υπογραφόµενα από την Επίβλεψη, θα αποτελέσουν τη βάση για την τελική σύνταξη των “ΟΠΩΣ 


ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχεδίων. Επίσης θα δοθούν και σε ηλεκτρονική µορφή στον εργοδότη και συγκεκριµένα σε συ-
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µπιεσµένους δίσκους αποθήκευσης δεδοµένων CD-ROM.  


25.8  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πάρει και να εκτυπώσει µε δαπάνες του έγχρωµες φωτογραφίες, πριν 


από την έναρξη των εργασιών – κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου – και µετά το πέρας των 


εργασιών. 


 


Άρθρο 26ο: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους  


26.1  Ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωµα να αναθέσει σε εργολήπτες ή συνεργεία δικά του εκτέλεση εργα-


σιών που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβαση, αφού προηγουµένως ενηµερώσει τον ανάδοχο, οι δε αντίστοιχες 


εργασίες µπορεί να εκτελούνται παράλληλα µε τις εργασίες που εκτελεί ο ανάδοχος. O ανάδοχος υποχρεούται να 


µην παρεµποδίζει την εκτέλεση αυτών των έργων, σύµφωνα µε το άρθρο 37, § 13 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Εάν ο 


ανάδοχος διαπιστώσει καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών άλλων συνεργείων, η οποία έχει ως συνέπεια 


την παρεµπόδιση των εργασιών που εκτελούνται από τον ίδιο, οφείλει να το γνωρίσει εγκαίρως στην επιβλέπουσα 


το έργο ∆ιεύθυνση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Κάθε διαφωνία ή διαφορά του αναδόχου µε άλλους εργολήπτες και 


συνεργεία επιλύεται οριστικά και αµετάκλητα από την επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 


 


Άρθρο 27ο: Εξυπηρέτηση οργανισµών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) –  


Σύνδεση µε δίκτυα Ο.Κ.Ω. 


27.1  Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι µπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν δίκτυα Ο.Κ.Ω., που 


θα πρέπει να µετατεθούν. Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δε θα έχει καµία ανάµειξη, υποχρεούται όµως να πα-


ρέχει κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεση τους, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση για λόγους 


καθυστέρησης ή δυσχερειών στην εκτέλεση του έργου. . Επίσης, είναι στην υποχρέωση του Αναδόχου η σύνταξη 


και υποβολή στους Ο.Κ.Ω. όλων των απαραίτητων µελετών και σχεδίων που απαιτούνται στην συγκεκριµένη χρο-


νική περίοδο για την σύνδεση του κτιρίου µε αυτούς. 


27.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει µε κάθε τρόπο να γίνει η παροχή και σύνδεση των εγκαταστάσεων µε 


τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, κλπ). Ο Ανάδοχος µε δικές του δαπάνες θα συντάξει τους απαραίτητους 


τεχνικούς φακέλους για τη σύνδεση µε τα δίκτυα και θα είναι υπεύθυνος για τις αδειoδοτήσεις. Η δαπάνη αυτών 


των παροχών και συνδέσεων βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος τις καταβάλλει απ’ ευθείας στους Ο.Κ.Ω. 


Άρθρο 28ο: Καθαρισµός κατασκευών – εργοταξίων - εγκαταστάσεων 


28.1  Σ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, ακόµη και µετά την αποπεράτωσή τους µέχρι τη διάλυση του εργοταξίου 


του, ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της καθαριότητας και για την αποµάκρυνση ή καταστροφή 


των άχρηστων υλικών και άλλων απορριµµάτων σε µέρη και µε τρόπο που θα εγκρίνουν οι ∆ηµόσιες Αρχές. 


28.2  Αµέσως µετά την αποπεράτωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατεδαφίσει τις άχρηστες ε-
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γκαταστάσεις, κτίσµατα, περιφράξεις και άλλα έργα, να αποµακρύνει τα προϊόντα της κατεδάφισης και να µερι-


µνήσει για τον καθαρισµό του έργου µε δαπάνες του. Είναι υποχρεωµένος ακόµη να αποµακρύνει από το έργο τον 


εξοπλισµό, τα µηχανήµατα, υλικά και εφόδιά του και οποιαδήποτε άλλα κατάλοιπα ή απορρίµµατα που προέρχο-


νται από την εκτέλεση του έργου. Υποχρεούται γενικά να καθαρίσει µε ειδικευµένο προσωπικό όλους τους χώρους 


και να µεριµνήσει για ό,τι απαιτείται, ώστε το έργο να παραδοθεί έτοιµο προς χρήση. Κάθε κατεδάφιση, αποµά-


κρυνση και εκκαθάριση θα εκτελεσθεί από τον ανάδοχο µε φροντίδα του και δαπάνες του, µετά από έγγραφη 


εντολή της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης τους ∆ήµου Θεσσαλονίκης που έχει την επίβλεψη και σύµφωνα µε τις οδηγίες της. 


Οι οδηγίες αυτές σε καµία περίπτωση δεν συνεπάγονται τη µείωση των ευθυνών και υποχρεώσεων του αναδόχου. 


28.3  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραπάνω πα-


ραγράφους αυτού του άρθρου, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να εκτελέσει σε βάρος και για λογαριασµό του 


αναδόχου τις παραπάνω προβλεπόµενες εργασίες κατεδάφισης, αποµάκρυνσης και εκκαθάρισης, αφού θα έχει 


περάσει χωρίς καµία ενέργεια από την πλευρά του αναδόχου χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών 


ηµερών από την έκδοση της σχετικής εντολής. Οι δαπάνες των εργασιών παρακρατούνται από την αµέσως επόµε-


νη πληρωµή. 


Άρθρο 29ο: Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου 


29.1  Ο ανάδοχος έχει όλες τις υποχρεώσεις  που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3669/08 


(Κ∆Ε). 


29.2  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει µε δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο όλα τα προβλεπόµενα 


από τους όρους υγιεινής του άρθρου 12 του Π.∆. 305/96 (π.χ. τεχνητός – φυσικός φωτισµός, πόσιµο νερό, µέτρα 


πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης, πρώτες βοήθειες, αποδυτήρια, ντους, νιπτήρες, αποχωρητήρια, χώροι ανάπαυ-


σης). 


29.3  Ο ανάδοχος πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση στα εργοτάξια όλων των στοιχείων που απαιτούνται από το 


Νόµο, για την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 


εργασιών σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος του Σ.Α.Υ. 


 


29.4  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµπληρώνει και να τηρεί τα οριζόµενα στο Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. κατά τα 


στάδια  κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε την εγκύκλιο 3/5-2-2003 του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. Σύµφωνα µε την 


απόφαση Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ οικ / 889/27-11-2002, επιβάλλεται η αναγραφή στην Ειδική Συγ-


γραφή Υποχρεώσεων κάθε δηµοσίου έργου όλων των υποχρεώσεων του αναδόχου που προκύπτουν  από την 


ισχύουσα νοµοθεσία σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων, κατά την εκτέλεση του έργου. Οι υπο-


χρεώσεις αυτές υπενθυµίζονται, καταγράφονται και εντάσσονται στο πλαίσιο του Συστήµατος Οργάνωσης & 


∆ιαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε.), κατά την εκτέλεση του έργου. 


Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων (Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ.). 
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1. Κανονιστικές Απαιτήσεις 


Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους, διατάγµατα, αστυνο-


µικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται µέσω της Υπηρεσίας, αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία 


των εργαζοµένων. 


2. Σύστηµα Οργάνωσης & ∆ιαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε.) 


Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το (Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε.) στο έργο, ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο 


ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το (Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε.) ορίζονται οι εξής: 


2.1 ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 


2.2 Ορισµός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού εργασίας. 


Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας αυτών των θεσµών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων, τα οποία θα 


παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή θεµάτων ασφάλειας και υγείας, καθώς και του ιατρού 


εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας, Ν. 1568/85, Π.∆. 17/96: «Ρύθµιση θεµά-


των εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, Υγιεινής – Ασφάλειας κλπ.», Π.∆. 305/96, Π.∆. 294/88: «Ελάχιστος 


χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφά-


λειας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παραγράφου 1 του Ν. 1568/85». Η ανάθεση 


των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της εργασίας, καθώς και του για-


τρού εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του 


Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού 


εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του 


εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού κλπ, ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργά-


τες ή / και µε ειδικά αδειοδοτηµένη (Π.∆. 95/99 & Π.∆. 17/96) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία 


Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου. 


 


2.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ 


2.4 Οργάνωση υπηρεσιών Α.Υ.Ε. υπεργολάβων 


2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας 


Κατ’ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για:  


αναφορά ατυχήµατος 


διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας 


αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης 


χρήση µέσων ατοµικής προστασίας 


εκπαίδευση προσωπικού 
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ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων 


2.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών πχ. για βοηθητικές κατασκευές, όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται από τη νοµοθεσία 


ή προτείνεται από το Σ.Α.Υ. της µελέτης ή της κατασκευής 


2.7 ∆ιαδικασίες επιθεωρήσεων 


Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισµού, των µεθόδων και 


των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στη νοµοθεσία ή το απαιτούν οι συνθή-


κες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων 


καταστάσεων, που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκµηριώνονται γραπτά. 


2.8 Άλλες προβλέψεις 


εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο έργο προς το αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. 


κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα Α.Υ.Ε. 


οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο. 


πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα Α.Υ.Ε. µε το συντονιστή Α.Υ.Ε. και τους υπεργολάβους, 


παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας. 


2.9 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ. 


Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέ-


λου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα Α.Υ.Ε. και να συντάξει 


τον τελικό Φ.Α.Υ. 


Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε  Φ.Α.Υ. εµπεριέχονται οι ενδεχό-


µενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φ.Α.Υ. συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την 


ολοκλήρωση του έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος έτσι ώστε να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι ό-


πως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στον 


ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξή τους αδαπάνως για το ∆ηµόσιο. 


Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 


2.9.1 Γενικά 


είδος έργου και χρήση αυτού 


σύντοµη περιγραφή του έργου 


ακριβής διεύθυνση του έργου 


στοιχεία του κυρίου του έργου 


στοιχεία του υπόχρεου για εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 


2.9.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 
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2.9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας 


2.9.4 Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου 


2.9.5 Καθορισµός των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων 


2.9.6 Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών 


2.9.7 ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών 


2.9.8 Μελέτες κατασκευής, ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι ικριωµά-


των, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων ή επιχωµάτων κλπ και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος 


2.9.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονο-


διάγραµµα εκτέλεσης του έργου 


2.9.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης επικινδυνότητας κάθε φά-


σης και υπόφασης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ. 


Χ= χαµηλή εκτίµηση κινδύνου 


Μ= µέτρια εκτίµηση κινδύνου  


Υ= υψηλή εκτίµηση κινδύνου 


Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψη οι επιπλέον απορρέ-


οντες κίνδυνοι. 


2.9.11 Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν 


2.9.12 Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα για την πρόληψή 


του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 12 του Π.∆. 


305/96) 


Το Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 


2.9.Α Γενικά: 


είδος έργου και χρήση αυτού 


ακριβή διεύθυνση του έργου 


αριθµό αδείας 


στοιχεία του κυρίου του έργου 


στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει το Φ.Α.Υ. 


2.9.Β Στοιχεία από το µητρώο του έργου: 


τεχνική περιγραφή του έργου 


παραδοχές µελέτης 
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τα σχέδια «ως κατασκευάσθη» 


2.9.Γ Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 


κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, 


µετατροπής, καθαρισµού κλπ. 


Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, 


στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού κλπ), στην πυρασφά-


λεια κλπ. 


2.9.∆ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου 


Το ανωτέρω περιλαµβάνει: 


- Τον Κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν στη χρήση του έργου από τους χρή-


στες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν στους χρήστες, ώστε κάθε 


χρήστης να γνωρίζει πώς θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει στην περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 


- Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες χρήσης του ακίνη-


του και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στη συγκεκριµένη εργολαβία, σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε 


συνθήκες εκτάκτου περιστατικού κλπ. 


- Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του έργου. 


29.5  Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του αναδόχου και 


είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεώνεται να παρακολουθεί την ύπαρξη 


και εφαρµογή των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο Φ.Α.Υ. συνοδεύει το έργο καθ’ όλη τη 


διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 


29.6  ∆απάνη σύνταξης Σ.Α.Υ & Φ.Α.Υ.: όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργά-


νωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί 


από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. 


29.7  Ο ανάδοχος υποχρεούται δαπάνης του να τοποθετηθούν τα απαιτούµενα σήµατα και πινακίδες σε όλες γενι-


κά τις θέσεις που εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για τη συντήρησή τους. 


29.8  Ο ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά εξ΄ ολοκλήρου ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα οφείλεται 


στη µη λήψη των απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας. Επίσης έχει αποκλειστικά και εξ΄ ολοκλήρου τις ευθύνες του 


εργοδότη για το κατά την εκτέλεση του έργου απασχολούµενο εργατοτεχνικό κλπ. προσωπικό, στην περίπτωση 


που θα συµβεί ατύχηµα σε αυτό. 


29.9  Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αµέσως στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία όλες τις απευθυνόµενες ή 


κοινοποιούµενες σε αυτόν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών, σχετικά µε µέτρα ελέγχου και ασφάλειας σε 


όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 
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29.10  Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό του στο Ι.Κ.Α. και τα κατά κατηγορία εργαζοµέ-


νων Ταµεία Επικουρικής Ασφάλισης. Σε περίπτωση που ο οποιοσδήποτε  εργαζόµενος δεν υπάγεται στις περί 


Ι.Κ.Α. διατάξεις ο ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισµένη από το Κράτος ασφαλιστική εταιρία. 


 


Άρθρο 30ο: Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 


30.1  Στα γενικά έξοδα και το γενικό όφελος του αναδόχου περιλαµβάνονται και οι τοπογραφικές εργασίες, που θα 


απαιτηθούν για την εφαρµογή της µελέτης, καθώς και οι πιθανές τροποποιήσεις της, σε συνεργασία πάντα µε την 


αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, 


 


Άρθρο 31ο: ∆ηµοσιεύσεις – Φύλαξη του εργοταξίου, των υλικών και του έργου –  


Προστασία της βλάστησης 


31.1  Απαγορεύεται αυστηρά στον ανάδοχο να κάνει, χωρίς προηγούµενη έγκριση της επιβλέπουσας το έργο ∆ιεύ-


θυνσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, οποιαδήποτε ανακοίνωση που να έχει σχέση µε το έργο. 


31.2  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέσει όσους φύλακες απαιτούνται για τη φύλαξη του εργοταξίου, των 


υλικών και του έργου µέχρι την προσωρινή παραλαβή του. 


31.3  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων σε κατάλληλες 


θέσεις και για τη διατήρηση των χώρων εργασίας καθαρών και απαλλαγµένων από άχρηστα υλικά, καθώς επίσης 


και για την αποθήκευση των προϊόντων καθαίρεσης σε ειδικά containers µέχρι την αποµάκρυνσή τους, ώστε να 


µην παρεµποδίζονται η λειτουργία των καταστηµάτων και η κίνηση των διερχοµένων. 


31.4 Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως δένδρα και θά-


µνους που βρίσκονται στην περιοχή του έργου, εφόσον η βλάστηση αυτή δεν παρεµποδίζει την εκτέλεση του 


έργου, κατά την κρίση του εργοδότου. Ο εργολήπτης θα είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δέν-


δρων και θάµνων η οποία θα προκληθεί από κακό χειρισµό των µηχανηµάτων, εναπόθεση υλικών κ.λπ.. 


 


Άρθρο 32ο: Υποκατάσταση αναδόχου 


32.1  Σύµφωνα µε το άρθρο 65, § 1 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), η υποκατάσταση τρίτου στην κατασκευή µέρους ή όλου 


του έργου (εκχώρηση του έργου) απαγορεύεται, χωρίς έγκριση του φορέα κατασκευής του έργου. 


32.2  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


 


Άρθρο 33ο: Έκπτωση αναδόχου – ∆ιακοπή εργασιών – ∆ιαλύση της σύµβασης 


33.1  Σύµφωνα µε το άρθρο 61 του N. 3669/08 (Κ∆Ε), εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υπο-
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χρεώσεις ή δε συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από την εργο-


λαβία. Η τήρηση της διαδικασίας και οι συνέπειες για τον ανάδοχο καθορίζονται από τις υπόλοιπες παραγράφους 


του ιδίου άρθρου. 


33.2  Η διαδικασία και οι συνέπειες της διακοπής εργασιών και διάλυσης της σύµβασης είτε από υπαιτιότητα ανα-


δόχου είτε από υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 62 του N. 3669/08 


(Κ∆Ε). 


 


Άρθρο 34ο: Ενστάσεις – ∆ικαστική επίλυση διαφορών 


34.1  Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που προσβάλλουν έννοµο συµφέρον του 


αναδόχου χωρεί ένσταση που κατατίθεται στην αρµόδια Υπηρεσία. Οι διατάξεις που διέπουν τα θέµατα των εν-


στάσεων και των αιτήσεων θεραπείας γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 76 του Ν. 3669/08. 


34.2  Η δικαστική επίλυση διαφορών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3669/08.  


34.3  Η διαιτητική επίλυση διαφορών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 3669/08. 


 


Άρθρο 35ο: Ασφαλίσεις για ατυχήµατα – Ασφάλιση έργου 


35.1  Κάθε έργο ασφαλίζεται ως προς τις υλικές ζηµιές και απώλειες και τις αστικές ευθύνες για σωµατικές βλάβες 


και απώλειες ή ζηµιές περιουσίας τρίτων, όπως ορίζεται: 


Ασφάλιση έργου έναντι οποιασδήποτε απώλειας, υλικής ζηµιάς ή καταστροφής µερικής ή ολικής κατά τις περιό-


δους εκτέλεσης και συντήρησης του έργου. 


Ασφάλιση αστικής ευθύνης για σωµατική βλάβη ή θάνατο και για συνεπακόλουθες ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη ή 


και ασθένεια τρίτων και για απώλεια ή ζηµιά περιουσίας που ανήκει σε τρίτους κατά τις περιόδους εκτέλεσης και 


συντήρησης του έργου. 


Ασφάλιση διασταυρούµενης αστικής ευθύνης των συντελεστών του έργου έναντι αλλήλων για υλικές ζηµιές σε 


περιουσιακά στοιχεία και για σωµατικές βλάβες σε περιόδους εκτέλεσης του έργου. 


Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου εργοταξιακών εγκαταστάσεων και µηχανικού εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί 


για την κατασκευή του έργου. 


Ασφάλιση υφιστάµενης ακίνητης περιουσίας του κυρίου του έργου έναντι υλικών ζηµιών κατά την περίοδο εκτέλε-


σης του έργου που οφείλονται στην κατασκευή του έργου. 


Ασφάλιση της εργοδοτικής ευθύνης του αναδόχου έναντι του απασχολούµενου προσωπικού κατά τις περιόδους 


εκτέλεσης και συντήρησης του έργου. 


35.2  Τα ελάχιστα όρια κάλυψης της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων θα πρέπει να είναι σωµατικές βλάβες ή θάνα-


τος 200.000 € / άτοµο, 1.000.000 € / περιστατικό (οµαδικό ατύχηµα) και υλικές ζηµιές (θετικές και αποθετικές) 
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300.000 € / περιστατικό. Το ανώτατο αθροιστικό όριο για όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης θα είναι τουλάχι-


στον το ποσό των 1.200.000 € διπλασιαζόµενο στις περιπτώσεις έργων προϋπολογισµού πάνω από το ποσό των 


15.000.000€. Τα ανωτέρω όρια µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση του υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και 


του υπουργού Ανάπτυξης. 


35.3  Tο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στον Κύριο του Έργου το αργότερο εντός 


τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης του έργου µαζί µε την απόδειξη πληρωµής της πρώτης δό-


σης των ασφαλίστρων. 


Άρθρο 36ο: Ειδικοί όροι εκτελέσεως του έργου 


36.1  ∆ε θα πραγµατοποιούνται οχλούσες εργασίες κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 


36.2  Κατά τις εργασίες καθαιρέσεων θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή διαρ-


ροής σκόνης σε άλλους πλην του εργοταξίου χώρους. 


36.3  Κατά τις εργασίες απόρριψης υλικών και φορτοεκφορτώσεων ο εργολάβος οφείλει να εξασφαλίζει την απρό-


σκοπτη κίνηση πεζών και τροχοφόρων και να την ρυθµίζει µε υπαλλήλους του και κατάλληλες πινακίδες.  


36.4  Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά, εκτός εάν υπάρχει επιτηρητής που θα φροντίζει να φράσσεται ο επι-


κίνδυνος χώρος, να προσέχει µην πλησιάσει κανείς και να κανονίζει πότε θα αρχίσει ή ρίψη, άρθρο 90, του Π.∆. 


1073/81. 


36.5  Τα υλικά αποξηλώσεων θα αποµακρύνονται από τον χώρο του έργου, µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, 


χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωσή του. Τα υλικά αποξήλωσης που κριθούν - από τον επιβλέποντα - επαναχρησι-


µοποιήσιµα θα παραδίδονται στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης. 


36.6  Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασίας υπερωριακής ή κατά τις αργίες σύµφωνα µε αυτά που ορίζει ο Νόµος. Σε 


περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αµοιβή. Κατά την εκτέλεση 


µιας τέτοιας εργασίας ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί όλους του Νόµους και Κανονισµούς που αναφέρονται 


στην εκτέλεση της παραπάνω εργασίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιεί έγγραφα πριν από είκοσι 


τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον τον επιβλέποντα µηχανικό για την πρόθεσή του να δουλέψει υπερωριακά ή σε 


ηµέρες αργίας. 


36.7  Αµέσως µετά την έναρξη των εργασιών και σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση 


να επισηµάνει το εργοτάξιο και να τοποθετήσει ιδιαίτερη σήµανση ακόµη και φωτεινή και προστατευτικό περί-


φραγµα στα επικίνδυνα σηµεία του έργου. 


36.8  Οι εργασίες εκσκαφών σε θέσεις που υπάρχουν εγκαταστάσεις εναέριων ή υπογείων δικτύων (φυσικό αέριο) 


γενικά, πρέπει να εκτελούνται µε τη µεγαλύτερη προσοχή για να αποφευχθούν ζηµίες ή ατυχήµατα, για τα οποία ο 


ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος πρέπει να µεριµνήσει µε δαπάνες του 


και ερχόµενος σε επαφή µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες και Οργανισµούς να εφοδιαστεί µε τα απαραίτητα διαγράµµα-


τα και τα σχετικά στοιχεία για να προχωρήσει, παρόντων και αρµοδίων υπηρεσιακών παραγόντων, σε 
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δοκιµαστική εκσκαφή για την επισήµανση των αγωγών των δικτύων και σε συνέχεια στην αποκάλυψή τους, όπου 


απαιτείται αναδιάταξή τους. 


36.9  Κατά την κρίση της επιβλέπουσας το έργο ∆/νσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης ο ανάδοχος υποχρεώνεται µε 


δαπάνες του να τοποθετήσει πινακίδα διαφηµιστική και µόνιµη που θα φέρει το έµβληµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 


και θα αναφέρει τον τίτλο του έργου, το όνοµα του Κυρίου του Έργου, των συνεργατών του, το όνοµα του Αναδό-


χου, των µελετητών και των συνεργατών του. Οι  διαφηµιστικές και µόνιµες επεξηγηµατικές πινακίδες σχεδιάζονται 


σύµφωνα µε τις σχεδιαστικές λεπτοµέρειες του Κανονισµού 1028/2006, παράρτηµα Ι. 


Οι δαπάνες για την κατασκευή και τοποθέτηση των πινακίδων θεωρούνται ανηγµένες στο Τιµολόγιο της µελέτης. 


Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας για την τοποθέτηση των πινακίδων. 


 


36.10  Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του 


έργου, ο ανάδοχος πρέπει προηγούµενα να συνεννοείται µε τα αρµόδια τµήµατα της Αστυνοµίας (Τροχαίας κίνη-


σης) καθώς και τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 


36.11 Η µελέτη εφαρµογής της αποκατάστασης του . 


Η εκπονηθείσα µελέτη εφαρµογής έχει εγκριθεί από την Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων Κεντρικής Μακεδονίας µε 


την υπ΄ αριθµ.. 1557/02-08-2004 απόφαση της 4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνηµείων.  


Επιπλέον, έχει εκδοθεί η µε αριθµό 738/27-4-2006 οικοδοµική άδεια που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου 


και  µε το 58498/20-07-2011(Α∆Α:4Α8ΞΩΡ5-∆04) έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 


παρατάθηκε η ισχύς της παραπάνω οικοδοµικής άδειας για «Αποκατάσταση του παραρτήµατος του Α΄ Γυµνασίου 


Αρρένων Θεσσαλονίκης (∆ιατηρητέο)».   


 


Σύµφωνα µε την ανωτέρω Απόφαση οι εργασίες αποκατάστασης στο ∆ιατηρητέο Κτίριο πρέπει να εποπτεύονται 


από την 4η Εφορεία Νεωτέρων, η οποία θα ειδοποιηθεί εγκαίρως για την έναρξή τους. 


36.12 Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών τον απαραίτητο εξει-


δικευµένο εξοπλισµό, τον οποίο θα περιγράψει αναλυτικά στο Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου που θα υποβάλλει 


στην Υπηρεσία.  


36.13 Στην οµάδα Επίβλεψης του Αναδόχου θα πρέπει να περιλαµβάνεται µηχανικός, ο οποίος έχει αποδεδειγµένη 


εµπειρία σε έργα επεµβάσεων σε διατηρητέα κτίρια. 


36.14 Οι Εργασίες που θα εκτελεστούν σε περίοδο διακοπών του σχολείου αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή 


και στην παρούσα Ε.Σ.Υ 


 


 







∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Αποκατάσταση του Παραρτήµατος Α’ Γυµνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης  


(διατηρητέο)   


 


ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   34 


 


 


Άρθρο 37ο: ∆ιάφορα θέµατα 


37.1  Η υπό του αναδόχου υποβολή προσφοράς και υπογραφή της Σύµβασης Εργολαβίας υπέχει την έννοια της 


ρητής και ανεπιφύλακτης δήλωσης ότι παραιτείται κάθε δικαιώµατος του από το Άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα 


για µερική ή ολική λύση της Σύµβασης ή τροποποίηση των υποχρεώσεων, που ανέλαβε µε αυτήν, σε περίπτωση 


έκτακτης ή απρόβλεπτης µεταβολής των περιστατικών στα οποία στηρίχθηκε, ακόµα και εάν από την µεταβολή 


αυτή, ή εκτέλεση του έργου έγινε τυχόν επαχθής για τον ανάδοχο. 


37.2  Όλα τα Συµβατικά Στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του εργοδότη και για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται η χρησι-


µοποίησή τους από οποιονδήποτε λάβει µέρος στο διαγωνισµό ή από τον ανάδοχο σε οποιοδήποτε άλλο έργο. 


Θεσσαλονίκη, ____________ 


Ο Συντάξας 


 


 


 


Αλ. Μπελεγρίνος 


 


 


Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Αρχι-


τεκτονικών Μελετών 


 


 


Σµ. Θεοδωρίδου 


Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Μελε-


τών Αρχιτεκτονικών Έργων 


 


 


Κ. Μπελιµπασάκης 
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Α.Τ.   : ΗΜ.1.1 
Άρθρο  : ATΗΕ ΗΛΜ 9302.1 Εκσκαφή χάνδακα πλάτους µέχρι 1,00 m και σε βάθος µέχρι  


1,00 m 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 10     100% 


Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων πλάτους οφρύος ορύγµατος 


µικρότερου ή µέχρι 1,00 m και σε βάθος µέχρι 1,00 m µε οποιονδήποτε τρόπο ή 


µέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή µέσα σε νερό η στάθµη του οποίου ή ευρίσκεται 


σε ηρεµία ή υποβιβάζεται µε άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την µόρφωση 


των παρειών και του πυθµένα του ορύγµατος στις απαιτούµενες διατοµές. Στην 


τιµή περιλαµβάνεται κα η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που 


χρειάζονται για την φορτοεκφορτώσεων, τοπικών µετακινήσεων (οριζόντιων ή 


κατακόρυφων) και µεταφορών για την οριστική αποµάκρυνση των προϊόντων που 


περισσεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνοµία ή προσωρινή απόθεση 


αυτών για την κατασκευή επιχωµάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων 


καθώς και η δαπάνη σταλίας των µεταφορικών µέσων. Στην τιµή περιλαµβάνεται 


επίσης και η εργασία εκτελέσεως της επανεπίχωσης των εκσκαφέντων χανδάκων 


κατά στρώσεις πλήρως συµπιεζόµενες. Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες. 


(1 m3) 


 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 18,89 
  (Ολογράφως)  : ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T. : ΗΜ.1.2 
Άρθρο :ATΟΕ 7767.2  Χρωµατισµοί γενικών σωληνώσεων έως 1 ins 
    Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7767.2     100% 
Χρωµατισµοί γενικών σωληνώσεων, του άρθρου 7774 έως 1 ins. 


 


(1 m) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 3,21 
  (Ολογράφως)  : ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T. : ΗΜ.1.3 
Άρθρο :ATΟΕ 7767.3  Χρωµατισµοί γενικών σωληνώσεων 1 1/4 έως 2 ins 
    Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7767.3    100% 
Χρωµατισµοί γενικών σωληνώσεων, του άρθρου 7774 από1 1/4 έως 2 ins 


 


(1 m) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 5,36 
  (Ολογράφως)  : ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 
A.T. : ΗΜ.1.4 
 
Άρθρο :  ATΗΕ Υδρ 8036.1 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO – MEDIUM 


διαµέτρου 1/2 ins πάχους 2,65 mm 
    Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 5 100% 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO – MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), 


δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα 


στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι 


σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως 


και δοκιµών πιέσεως. ∆ιαµέτρου 1/2 ins πάχους 2,65 mm. 


 


(1 m) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 14,57 
  (Ολογράφως)  : ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
A.T. : ΗΜ.1.5 
Άρθρο     :  ATΗΕ Υ∆Ρ 8036.2 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO – MEDIUM 


διαµέτρου 3/4 ins πάχους 2,65 mm 
    Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 5 100% 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO – MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), 


δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα 


στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι 


σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως 


και δοκιµών πιέσεως. ∆ιαµέτρου 3/4 ins πάχους 2,65 mm. 


(1 m) 
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ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 17,50 
  (Ολογράφως)  : ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
A.T. : ΗΜ.1.6 
Άρθρο     : ATΗΕ Υ∆Ρ 8036.3 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO – MEDIUM 


διαµέτρου 1 ins πάχους 3,25 mm 
    Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 5 100% 
 


Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO – MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), 


δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα 


στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι 


σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως 


και δοκιµών πιέσεως. ∆ιαµέτρου 1 ins πάχους 3,25 mm. 


(1 m) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 21,07 
  (Ολογράφως)  : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T. : ΗΜ.1.7 
Άρθρο     : ATΗΕ Υ∆Ρ 8036.4 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO – MEDIUM 


διαµέτρου 1  ¼ ins πάχους 3,25 mm 
    Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 5 100% 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO – MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), 


δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα 


στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι 


σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως 


και δοκιµών πιέσεως. ∆ιαµέτρου 1 ¼ ins πάχους 3,25 mm. 


(1 m) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 24,71 
  (Ολογράφως)  : ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
  
A.T. : ΗΜ.1.8 
Άρθρο     : ATΗΕ Θ/Ν8540.1 Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό  


υλικό Armaflex Φ ½ ins 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 40 100% 
 


Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, πάχους και 


ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία 


πλήρους τοποθέτησης διαµέτρου Φ ½ ins 


(1 m) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 13,44 
  (Ολογράφως)  : ∆ΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
 
A.T. : ΗΜ.1.9 
Άρθρο     : ATΗΕ Θ/Ν8540.2 Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό  


υλικό Armaflex Φ ¾  ins 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 40 100% 
 


Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, πάχους και 


ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία 


πλήρους τοποθέτησης διαµέτρου Φ ¾  ins 


(1 m) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 15,58 
  (Ολογράφως)  : ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T. : ΗΜ.1.10 
Άρθρο     : ATΗΕ Θ/Ν8540.3 Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό  


υλικό Armaflex Φ 1  ins 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 40 100% 
Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, πάχους και 


ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία 


πλήρους τοποθέτησης διαµέτρου Φ 1 ins 
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(1 m) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 17,85 
  (Ολογράφως)  : ∆ΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T. : ΗΜ.1.11 
Άρθρο     : ATΗΕ Θ/Ν8540.4 Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό  


υλικό Armaflex Φ1 ¼ ins 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 40 100% 
 


Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, πάχους και 


ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία 


πλήρους τοποθέτησης διαµέτρου Φ 1 ¼  ins 


(1 m) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 20,03 
  (Ολογράφως)  : ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T. : ΗΜ.1.12 
Άρθρο    : ATΗΕ Θ/Ν8539.1.5 Θερµική µόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων µε 


πάπλωµα υαλοβάβµακα 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 40 100% 
 


Θερµική µόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων µε πάπλωµα υαλοβάβµακα 


πυκνότητας τουλάχιστον 30 kgr/m3, που φέρει επικάλυψη φύλλου αλουµινίου 


πάχους 10 µικρών ενισχυµένου µε υαλοπίληµα επί χάρτου. Το πάπλωµα 


προσδένεται στην επιφάνεια των αεραγωγών ή των σωληνώσεων ανά 50 cm µήκους 


µε περιτύλιξη αυτοκάλλητης πλαστικής ταινίας πλάτους 5 cm και σεγανοποιείται 


σε όλους τους αρµούς µε την ίδια πλαστική ταινία δηλαδή προµήθεια, µεταφορά 


επί τόπου του έργου, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά στρεώσεως της 


µονώσεως και η απαιτούµενη εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Πάχος παπλώµατος 5 


cm 


(1 m2) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 17,38 
  (Ολογράφως)  : ∆ΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
A.T. : ΗΜ.1.13 
Άρθρο   : ATΗΕ Υ∆Ρ 8037.1 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο διαµέτρου ½ ins 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 6 100% 
 


Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο πλήρως τοποθετηµάνο σε εγκατάσταση 


υδρεύσεως. Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως. ∆ιαµέτρου ½ ins 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 9,26 
  (Ολογράφως)  : ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T. : ΗΜ.1.14 
Άρθρο   : ATΗΕ Υ∆Ρ 8037.2 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο διαµέτρου ¾  ins 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 6 100% 
 


Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο πλήρως τοποθετηµάνο σε εγκατάσταση 


υδρεύσεως. Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως. ∆ιαµέτρου ¾ ins. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 11,73 
  (Ολογράφως)  : ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
 
A.T. : ΗΜ.1.25 
Άρθρο   : ATΗΕ Υ∆Ρ 8037.3 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο διαµέτρου 1 ins 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 6 100% 
 


Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο πλήρως τοποθετηµάνο σε εγκατάσταση 


υδρεύσεως. Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως. ∆ιαµέτρου 1 ins. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 12,93 
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  (Ολογράφως)  : ∆Ω∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T. : ΗΜ.1.16 
Άρθρο   : ATΗΕ Υ∆Ρ 8037.4 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο διαµέτρου 1 ¼ ins 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 6 100% 
 


Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο πλήρως τοποθετηµάνο σε εγκατάσταση 


υδρεύσεως. Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως. ∆ιαµέτρου 1 ¼  ins. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 18,64 
  (Ολογράφως)  : ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.1.17 
Άρθρο     : ATΗΕ Υ∆Ρ 8104.3 Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη ∆αµέτρου 1  ins 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 11     100% 
 


Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm µε τα 


µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. ∆ιαµέτρου 1  ins. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 16,38 
  (Ολογράφως)  : ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.1.18 
Άρθρο     : ATΗΕ Υ∆Ρ 8104.4 Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη ∆αµέτρου 1 ¼   ins 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 11     100% 
 


Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm µε τα 


µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. ∆ιαµέτρου 1 ¼  ins. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 19,20 
  (Ολογράφως)  : ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
A.T.          : ΗΜ.1.19 
Άρθρο      :ATHE  8606.2.1 Αυτόµατη βαλβίδα µε πλωτήρα διαµέτρου ½  ins 


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 11     100% 
Αυτόµατη βαλβίδα µε πλωτήρα, για τον εξαερισµό σωληνώσεων νερού διαµέτρου 


σπειρώµατος 1/2 '' για πίεση λειτουργίας 12 atm µε τα µικροϋλικά και την 


εργασία πλήρους εγκατάστασης 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 58,58 
  (Ολογράφως)  : ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
A.T.          : ΗΜ.1.20 
Άρθρο      :ATHE  8101.1 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωµιωµένη, 


γωνιακή διαµέτρου ½  ins 
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και την 


εργασία πλήρους εγκαταστάσεως διαµέτρου ½  ins. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 13,15 
  (Ολογράφως)  : ∆ΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.1.21 
Άρθρο      :ATHE  8101.3 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωµιωµένη, 


γωνιακή διαµέτρου 1 ins 
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και την 


εργασία πλήρους εγκαταστάσεως διαµέτρου 1 ins. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 15,35 
  (Ολογράφως)  : ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
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A.T.          : ΗΜ.1.22 
Άρθρο     : ATΗΕ Υ∆Ρ 8125.1.6  Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη διαµέτρου 2 ins 


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 11     100% 
 


Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακόρυφου ή οριζόντιας τοποθέτησης, µε 


λυόµενο πώµα για επιθεώρηση του µηχανισµού της, δηλαδή βαλβίδα επί τόπου και 


εργασία πλήρους τοποθετήσεως ∆ιαµέτρου 2  ins. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 50,15 
  (Ολογράφως)  : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
A.T.          : ΗΜ.1.23 
Άρθρο     : ATΗΕ Υ∆Ρ 8256.5.1  Θερµοσίφωνας ηλεκτρικός κατάλληλος για πίεσης λειτουργίας  


10 atm Ισχύος 3000 W χωρητικότητας 60 lit 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 24     100% 


  


Θερµοσίφωνας ηλεκτρικός κατάλληλος για πίεσης λειτουργίας 10 atm, 


εφοδιασµένος µε όλα τα αναγκαία όργανα αυτόµατης λειτουργίας και ρύθµισης 


όπως τα ασφαλτικά τους σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, δηλαδή 


θερµοσίφωνας µε τα όργανα του και τα υλικά και µικροϋλικά στερεώσεως και 


συνδέσεως. Περιλαµβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου 


και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκατάστασεως, χωρητικότητας 60 lit 


και ισχύος 3000 W. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 186,78 
  (Ολογράφως)  : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ 
ΛΕΠΤΑ  
  
 
A.T.          : ΗΜ.1.24 
Άρθρο     : ATΗΕ ΚΘΚΛ 8602.6  Έξοδος µε το ανάλογο σ’ αυτή οριζόντιο συλλέκτη  από  


χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή διαµέτρου 57/60,3 mm 
    Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 6     100% 
 


Έξοδος µε τον ανάλογο σ’ αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανοµέα θερµαντικού ή 


ψυκτικού νερού από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή πλήρως εγκατεστηµένη, δηλαδή 


προµήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία. 


∆ιαµέτρου διανοµέα ή συλλέκτη 57/60,3 mm 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 28,14 
  (Ολογράφως)  : ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ  
 
 
A.T.          : ΗΜ.1.25 
Άρθρο     : ATΗΕ Υ∆Ρ 8138.1.2 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος διαµέτρου ½ ins 
    Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 11     100% 
 


Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και την 


εργασία πλήρους εγκαταστάσεως κοινός ορειχάλκινος. ∆ιαµέτρου ½ ins. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 8,86 
  (Ολογράφως)  : ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ  
 


 
A.T.          : ΗΜ.1.26 
Άρθρο     : Υ∆Ρ ΝΕΟ Ν/6752 Καλύµµατα φρεατίων πλήρως εγκατεστηµένα µε το ανάλογο  
    παρέµβυσµα στεγανοποίησης 
    Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6752     100% 
Για την προµήθεια επί τόπου και πλήρη τοποθέτηση, χυτοσιδηρών εσχαρών, 


πλαισίων και καλυµµάτων φρεατίων ύδρευσης ή αποχέτευσης, εκτελούµενη σύµφωνα  


µε τους όρους της δηµοπράτησης, τη τεχνική µελέτη και τη Π.Τ.Π. Τ 110, ήτοι 


προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, σταλία και µεταφορά επί τόπου των έργων µε 


οποιοδήποτε κατάλληλο µέσο όλων των απαιτούµενων υλικών (σχάρες, πλαίσια, , 


καλύµµατα κλπ), την επεξεργασία της βάσης υποδοχής, διάνοιξη οπών, 


συναρµολόγηση, τοποθέτηση, πάκτωση της χυτοσιδηρής βάσης εντός του 


σκυροδέµατος, ως εκ και κάθε άλλου απαιτούµενου υλικού πάκτωσης και 
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στεγανοποίησης και κάθε άλλης δαπάνης, έστω και µη ρητώς κατονοµαζόµενη, για 


την πλήρη και σύµφωνα προς τα σχέδια ή τις υποδείξεις της υπηρεσίας, έντεχνη 


κατασκευή της εργασίας. 


(1 kg) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 1,91 
  (Ολογράφως)  : ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ  
 
 
A.T.          : ΗΜ.1.27 
Άρθρο     : ATΗΕ Θ/8141.2.2   Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού – ψυχρού ύδατος 
διαµέτρου ½  


ins µε αυτοµατισµό νερού για νιπτήρες 
    Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 13 100% 
Μπαταρία θερµού – ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος µε αυτοµατισµό 


παροχής νερού για νιπτήρα µε φωτοκύτταρο µπαταριών λιθίου για παροχή κρύου ή 


αναµεµιγµένου νερού δηλαδή αναµικτήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία 


τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως σε νιπτήρα. Περιοχή 


λειτουργία από 0 έως 5 bar και µέγιστη πίεση λειτουργίας τα 10 bar. Η ακτίνα 


ενεργοποίησης του αισθητή και ο χρόνος παύσης της εκροής θα είναι 


ρυθµιζόµενα. Ο κρουνός θα συνδέεται µε το δίκτυο νερού µε εύκαµπτο σωλήνα 


ηλεκτροµαγνητικής βαλβίδας, περιοριστή νερού και φίλτρο.  ∆ιαµέτρου ½ ins. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 520,29 
  (Ολογράφως)  : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ  
 
 
A.T.          : ΗΜ.1.28 
Άρθρο     : ATΗΕ Υ∆Ρ 8141.3.2  Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού – ψυχρού ύδατος διαµέτρου  


½ ins νεροχύτου    


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 13 100% 
Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού – ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος 


δηλαδή αναµικτήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως 


συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως σε νεροχύτη. ∆ιαµέτρου ½ ins. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 70,71 
  (Ολογράφως)  : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
 
A.T.          : ΗΜ.1.29 
Άρθρο     : ATΗΕ Θ/8141   Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού – ψυχρού ύδατος διαµέτρου  


½ ins ΑΜΕΑ 
    Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 13 100% 
Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού – ψυχρού ύδατος ειδικός για χρήση από ΑΜΕΑ 


(όπως τεχνικές προδιαγραφές), ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος δηλαδή 


αναµικτήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και 


πλήρους εγκαταστάσεως σε νιπτήρα ΑΜΕΑ. ∆ιαµέτρου ½ ins. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 185,04 
  (Ολογράφως)  : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ  
 
 
A.T.          : ΗΜ.1.30 
Άρθρο     : ATΗΕ Υ∆Ρ 8165.1.1 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm  


µιας σκάφης διαστάσεων περίπου 35x40x13 cm  


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 17 100% 
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm πλήρης µε βαλβίδα 


(στραγγιστήρα), πώµα, σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγµατα, δηλαδή νεροχύτης 


και λοιπά γενικά εξαρτήµατα και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 


εγκαταστάσεως για λειτουργία µιας σκάφης διαστάσεων περίπου 35x40x13 cm. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 167,33 
  (Ολογράφως)  : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ  
   
A.T.          : ΗΜ.1.31 
Άρθρο     : ATΗΕ Θ/Ν8205 Πυροσβεστικό ερµάριο µε πλαστικό σωλήνα Φ20 


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 20 100% 
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Πυροσβεστικό ερµάριο πλήρες, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση και όλα τα υλικά 


και µικροϋλικά επί τόπου µε την εργασία συναρµολόγησης, βαφής µε ερυθρό 


χρώµα, σύνδεσης, στερέωσης και πλήρους εγκατάστασης. Περιλαµβάνει τη σύνδεση 


µε το δίκτυο της ύδρευσης και τον πλαστικό σωλήνα Φ20 περιέλιξης. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 83,00 
  (Ολογράφως)  : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ  
 
 
A.T.          : ΗΜ.2.1 
Άρθρο      :ATΗΕ Ν8043.1.2 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC 6 atm 


διαµέτρου Φ 40 mm     


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100% 
 


Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC-u, για σύνδεση µε 


διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο κάθε σωλήνα και απολύτως στεγανή συγκόλληση 


µε ειδική κόλλα ή µε ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας πλήρως τοποθετηµένος σε 


εγκατάσταση αποχέτευσης. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος 


(πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 


εγκατάστασης και διαµέτρου Φ 40 mm.  


Κτιρίων κατά ΕΛΟΤ 686, ελαφρού τύπου. 


 (1 m) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 12,66 
  (Ολογράφως)  : ∆Ω∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ  
  
 
A.T.                : ΗΜ.2.2 
Άρθρο     :ATΗΕ Ν8043.1.3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC 6 atm 


διαµέτρου Φ 50 mm     


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100% 
 


Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC-u, για σύνδεση µε 


διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο κάθε σωλήνα και απολύτως στεγανή συγκόλληση 


µε ειδική κόλλα ή µε ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας πλήρως τοποθετηµένος σε 


εγκατάσταση αποχέτευσης. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος 


(πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 


εγκατάστασης και διαµέτρου Φ 50 mm.  


Κτιρίων κατά ΕΛΟΤ 686, ελαφρού τύπου. 


(1 m) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 13,03 
  (Ολογράφως)  : ∆ΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ  
 
 
A.T.              : ΗΜ.2.3 
Άρθρο    : ATΗΕ Ν8043.1.5 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC 6 atm 


διαµέτρου Φ 75 mm     


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100% 
 


Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC-u, για σύνδεση µε 


διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο κάθε σωλήνα και απολύτως στεγανή συγκόλληση 


µε ειδική κόλλα ή µε ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας πλήρως τοποθετηµένος σε 


εγκατάσταση αποχέτευσης. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος 


(πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 


εγκατάστασης και διαµέτρου Φ 75 mm.  


Κτιρίων κατά ΕΛΟΤ 686, ελαφρού τύπου. 


(1 m) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 18,25 
  (Ολογράφως)  : ∆ΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  
 
A.T.              : ΗΜ.2.4 
Άρθρο    : ATΗΕ Ν8043.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC 6 atm 


διαµέτρου Φ 100 mm     


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100% 
 


Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC-u, για σύνδεση µε 


διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο κάθε σωλήνα και απολύτως στεγανή συγκόλληση 


µε ειδική κόλλα ή µε ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας πλήρως τοποθετηµένος σε 
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εγκατάσταση αποχέτευσης. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος 


(πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 


εγκατάστασης και διαµέτρου Φ 100 mm.  


Κτιρίων κατά ΕΛΟΤ 686, ελαφρού τύπου. 


(1 m) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 25,47 
  (Ολογράφως)  : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.         : ΗΜ.2.5 
Άρθρο    : ATΗΕ Θ/Ν8042.4.3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό κατά ΕΛΟΤ 476/41, 


ενδεικτικού τύπου HELIDUR-ED ή ισοδύναµος Φ 150 m  


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100% 
 


Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC-u, συνδεόµενος απολύτως 


στεγανά, µε διαµορφούµενη µούφα και ενσωµατωµένο ελαστικό δακτύλιο 


στεγάνωσης στο ένα άκρο κάθε σωλήνα, πλήρως τοποθετηµένος σε εγκατάσταση 


αποχέτευσης. Συµπεριλαµβάνονται ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην 


σιφωνιών), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. Και η εργασά πλήρους 


εγκατάστασης και σύνδεσης. 


Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC-u, υπογείων δικτύων κατά ΕΛΟΤ 


476/41, τύπου HERLDUR-ED ή ισοδύναµος διαµέτρου 150 mm  


(1 m) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 36,77 
  (Ολογράφως)  : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
A.T.          : ΗΜ.2.6 
Άρθρο   : ATΗΕ Θ/Ν8042.4.4 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό κατά ΕΛΟΤ 


476/41,ενδεικτικού τύπου HELIDUR-ED ή ισοδύναµος Φ 200 
mm     


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100% 
 


Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC-u, συνδεόµενος απολύτως 


στεγανά, µε διαµορφούµενη µούφα και ενσωµατωµένο ελαστικό δακτύλιο 


στεγάνωσης στο ένα άκρο κάθε σωλήνα, πλήρως τοποθετηµένος σε εγκατάσταση 


αποχέτευσης. Συµπεριλαµβάνονται ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην 


σιφωνιών), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. Και η εργασά πλήρους 


εγκατάστασης και σύνδεσης. 


Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC-u, υπογείων δικτύων κατά ΕΛΟΤ 


476/41, τύπου HERLDUR-ED ή ισοδύναµος διαµέτρου 200 mm  


(1 m) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 43,71 
  (Ολογράφως)  : ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.              : ΗΜ.2.7 
Άρθρο     : ATΗΕ Θ/Ν8042.4.6 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό κατά ΕΛΟΤ 


476/41, τύπου HELIDUR-ED ή ισοδύναµος Φ 315 mmΚωδικός 
Αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100% 


 


Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC-u, συνδεόµενος απολύτως 


στεγανά, µε διαµορφούµενη µούφα και ενσωµατωµένο ελαστικό δακτύλιο 


στεγάνωσης στο ένα άκρο κάθε σωλήνα, πλήρως τοποθετηµένος σε εγκατάσταση 


αποχέτευσης. Συµπεριλαµβάνονται ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην 


σιφωνιών), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. Και η εργασά πλήρους 


εγκατάστασης και σύνδεσης. 


Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC-u, υπογείων δικτύων κατά ΕΛΟΤ 


476/41, τύπου HERLDUR-ED ή ισοδύναµος διαµέτρου 315 mm  


(1 m) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 71,37 
  (Ολογράφως)  : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.2.8 
Άρθρο     : ATΗΕ ΝΕΟ 8062.4.1.9   Υδρορροή κυκλικής διατοµής ονοµαστικής διαµέτρου DN 100   


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 5 100% 
 







Τιµολόγιο µελέτης 


 89 


Υδρορροή κυκλικής διατοµής, µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και στερέωσης και την 


βαφή, πλήρης, δηλ. υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εξαρτήµατα σύνδεσης 


και στηρίγµατα, βαφή µε δύο στρώσεις ελαιόχρωµα της εκλογής της επίβλεψης, 


την εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης, δοκιµές και παράδοση σε πλήρη και 


κανονική λειτουργία. Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µετά ραφής, µέσου βάρους 


(κόκκινη ετικέτα). Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 (4 ins). 


(1 m) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 42,00 
  (Ολογράφως)  : ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.2.9 
Άρθρο     : ATΗΕ Ν8130.3  Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισµού    


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100% 
 


Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισµού (καπέλο), πλήρως τοποθετηµένη διαµέτρου Φ100 


mm. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 5,65 
  (Ολογράφως)  : ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.2.10 
Άρθρο     : ATΗΕ Θ/Ν8049 Σιφόνι δαπέδου ανοξείδωτο δαπέδου µε εσχάρα και κόφτρα 


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 13 100% 
Σιφόνι ανοξείδωτο δαπέδου µε εσχάρα και κόφτρα πλήρως τοποθετηµένο και 


συνδεδεµένο µε τα µικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 57,98 
  (Ολογράφως)  : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
A.T.          : ΗΜ.2.11 
Άρθρο     : ATΗΕ ΝΕΟ Ν/8054.5 Πώµα (τάπα) καθαρισµού πλαστικό  


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  8 100% 
 
Πώµα (τάπα) καθαρισµού πλαστικό, πλήρως τοποθετηµένο διαµέτρου Φ100 mm. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 8,75 
  (Ολογράφως)  : ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.2.12 
Άρθρο     : ATΗΕ  Ν/8151.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  14  100% 
Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη «Ευρωπαϊκού» (καθήµενου) τύπου, δηλαδή 


λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους 


εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων. Χαµηλής πίεσης µε το δοχείο πλύσεως 


και τα εξαρτήµατα του. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 182,22 
  (Ολογράφως)  : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.2.13 
Άρθρο     : ATΗΕ Ν8151.10 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη ΑΜΕΑ 


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  14100% 
Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και 


συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως 


στοµίων. ΑΜΕΑ πλήρης µε δοχείο πλύσεως και κάθισµα. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 571,22 
  (Ολογράφως)  : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ 
ΛΕΠΤΑ 
 
A.T.          : ΗΜ.2.14 
Άρθρο      : ATΗΕ Υ∆Ρ 8179.2 Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε κάλυµµα πλήρες 


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  18100% 
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Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε κάλυµµα πλήρες δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί 


τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως χρώµατος λευκού 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 23,08 
  (Ολογράφως)  : ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
A.T.          : ΗΜ.2.15 
Άρθρο     : ATΗΕ Θ/Ν8152  Σετ χειρολαβών αναπήρων πλήρες 


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  5 100% 
Σετ χειρολαβών αναπήρων πλήρες, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, τοποθέτηση και 


παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Ως τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. 


(1 σετ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 185,64 
  (Ολογράφως)  : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 
ΛΕΠΤΑ 
 
A.T.          : ΗΜ.2.16 
Άρθρο     : ATΗΕ Υ∆Ρ 8160.2 Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης µε βαλβίδα διαστ. 42x56 cm 


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  17100% 
Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης µε βαλβίδα χρωµέ (σταγγιστήρα) πώµα µε άλυσα, 


σιφώνι χρωµέ Φ 1 ¼ ins στηρίγµατα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά εξαρτήµατα 


όπως και τα µικροϋλικά (µολυβδόκολλα, τσιµέντο κλπ) και την εργασία πλήρους 


εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία. ∆ιαστ. 42x56 cm. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 167,62 
  (Ολογράφως)  : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
A.T.          : ΗΜ.2.17 
Άρθρο    : ATΗΕ Υ∆Ρ 8160.13 Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης µε βαλβίδα διαστ. 70x55 cm 


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  17100% 
Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης µε βαλβίδα χρωµέ (σταγγιστήρα) πώµα µε άλυσo, 


σιφώνι χρωµέ Φ 1 ¼ ins στηρίγµατα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά 


εξαρτήµατα όπως και τα µικροϋλικά (µολυβδόκολλα, τσιµέντο κλπ) και την 


εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία. ΑΜΕΑ ∆ιαστ. 70x55 


cm. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  :   516,73 
  (Ολογράφως)  : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ 
ΛΕΠΤΑ 
 
A.T.         : ΗΜ.2.18 
Άρθρο   : ATΗΕ Υ∆Ρ 8168.2 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ διαστάσεων  


42x60 cm 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  13  100% 


Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσερις 


κοχλίες µε κοµβία χρωµέ, µικροϋλικά επί τόπου και ργασία πλήρους 


τοποθετήσεως διαστάσεων 42x60 cm. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 31,52 
  (Ολογράφως)  : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.         : ΗΜ.2.19 
Άρθρο   : ΣΧ ATΗΕ Υ∆Ρ 8168.2 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ κεκλιµένος 


διαστάσεων 50x70 cm 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  13 100% 


Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ, κεκλιµένος για WC AMEA δηλαδή 


καθρέπτης, τα κατάλληλα υλικά στήριξης, µικροϋλικά επί τόπου και εργασία 


πλήρους τοποθετήσεως διαστάσεων όπως προδιαγράφεται στο τεύχος των τεχνικών 


προδιαγραφών. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 382,02 
  (Ολογράφως)  : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
A.T.         : ΗΜ.2.20 
Άρθρο   : ATΗΕ Θ/8178.3.001 Χαρτοθήκη πλήρης 
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Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  14100% 
Χαρτοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 


τοποθετήσεως επιχρωµιωµένη απλή. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 8,69 
  (Ολογράφως)  : ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 
 
A.T.          : ΗΜ.2.21 
Άρθρο      : ATΗΕ Υ∆Ρ 8171.3 Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης 


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  13100% 
Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και 


ργασία πλήρους τοποθετήσεως διαστάσεως 15x15 cm 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 15, 22 
  (Ολογράφως)  : ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
A.T.          : ΗΜ.2.22 
Άρθρο   : ATΗΕ Υ∆Ρ 8174 ∆οχείο ρευστού σάπωνα χωρητικότητας 1 lit 


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  13     100% 
∆οχείο ρευστού σάπωνα χωρητικότητας 1 lit από ανοξείδωτο ατσάλι, βαρέως 


τύπου όπως προδιαγράφεται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών, πλήρες 


δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, εργασία πλήρους τοποθετήσεως και 


παράδοση σε λειτουργία. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 286,25 
  (Ολογράφως)  : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.2.23 
Άρθρο   : ATΗΕ Υ∆Ρ 8157.1 Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου 


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  14      100% 
Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη επίπεδη ή γωνιακή, πλήρως 


εγκατεστηµένη και συνδεδεµένη µε τους σωλήνες πλύσεως και αποχετεύσεως. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 115,14 
  (Ολογράφως)  : ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.2.24 
Άρθρο   : ATΗΕ Ν/8159.2  Αυτόµατη βαλβίδα έκπλυσης ουρητηρίου 


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  15      100% 
 


Αυτόµατη βαλβίδα έκπλυσης ουρητηρίου µε λειτουργία και έλεγχο πεπιεσµένου 


αέρα χωρίς παροχή πρόσθετης ενέργειας (πιεστικό κοµβίο, µε πιεστικό κοµβίο 


χειρός ή ποδοκίνητο (επιλογή της επίβλεψης)µε ρυθµιζόµενο χρόνο ροής µε τη 


σωλήνωση πλύσεως, όπως καθορίζεται στην τεχνική περιγραφή και στις 


προδιαγραφές πλήρης συµπεριλαµβανοµένων όλων των υλικών στερεώσεως, 


συνδέσεως και πάσης φύσεως εργασίας για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 


λειτουργία. 


(1 τεµ) 


 
ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 381,93 
  (Ολογράφως)  : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ 


ΛΕΠΤΑ 
 
A.T.         : ΗΜ.2.25 
Άρθρο    : ATΗΕ  Ν/8066.3.5  Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως διαστάσεων 100 cm x 100 cm 


βάθους από 1,00 έως 2,00 m    


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 10 100% 
 


Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως ήτοι εκσκαφή εις οιονδήποτε έδαφος µέχρι 2,30 µ 


και κατασκευής του φρεατίου δια σκυροδέµατος των 300 χγρ τσιµέντου πάχους 10 


εκ. και επίστρωση δια τσιµεντοκονιάµετος των 600 χγρ πάχους 1,00 εκ. ήτοι 


υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. ∆ιαστάσεων 


100 cm x 100 cm βάθους από 1,00 έως 2,00 m. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 823,65 
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  (Ολογράφως)  : ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.2.26 
Άρθρο    : ATΗΕ  Ν/8066.10.1 Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης όµβριων  


διαστάσεων 0,60 m  x 0,70 cm βάθους έως 2,30 m. 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  10  100% 


Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης όµβριων δηλαδή : εκσκαφή σε έδαφος  


γαιώδες από σκυρόδεµα των 200 χγρ τσιµέντου πάχους 10 εκ., επίχριση µε 


τσιµεντοκονίαµα των 600 χγρ τσιµέντου  των πλευρικών επιφανειών του 


φρεατίου, εξαγωγή κ’ αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και άχρηστων υλικών, 


διαστάσεων 0,60 m x 0,70 cm βάθους έως 2,30 m. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 209,82 
  (Ολογράφως)  : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
A.T.          : ΗΜ.2.27 
Άρθρο     : ATΗΕ Ν8066.1   Κανάλι συγκέντρωσης και απορροής όµβριων 


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 10 100% 
 


Κανάλι συγκέντρωσης και απορροής όµβριων ή ελαφρών λυµάτων, δηλαδή : εκσκαφή 


σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα 200 kg τσιµέντου πάχους 10 


cm δόµηση πλευρικών επιφανειών µε οπτοπλινθοδοµή πάχους 1 πλίνθου και 


τσιµεντοκονιάµατος 400 kg τσιµέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεµα του πυθµένα 


µισού τεµαχίου πλαστικού σωλήνα Φ100 τοµής ηµικυκλικής και σχήµατος 


ηµικυλινδικού για διαµόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση µε 


τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών 


επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και 


άχρηστων υλικών πλάτους 20 cm και βάθους 30 cm 


(1 m) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 134,18 
  (Ολογράφως)  : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 


   ΛΕΠΤΑ 
A.T.        : ΗΜ.2.28 
Άρθρο  : ATΗΕ ΝΕΟ Ν/8066.2.1 Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης οµβρίων  


διαστάσεων 0,40 m  x 0,50 cm βάθους έως 1,00 m. 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  10  100% 


Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης οµβρίων δηλαδή ήτοι εκσκαφή εις 


οιονδήποτε έδαφος µέχρι 0,30 µ. επιπλέον του βάθους φρεατίου και κατασκευής 


του φρεατίου δια σκυροδέµατος των 300 χγρ τσιµέντου πάχους 10 εκ. και 


επίστρωση δια τσιµεντοκονιάµατος των 600 χγρ πάχους 1 εκ ήτοι υλικά και 


µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. ∆ιαστάσεων 40 cm x 50 


cm έως 1,00 m. Στην τιµή περιλαµβάνεται και το χυτοσιδηρό καπάκι βάρους 


τουλάχιστον 40 kgr. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 174,24 
  (Ολογράφως)  : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ 
ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.        : ΗΜ.2.29 
Άρθρο  : Υ∆Ρ Θ/2Κ4  Σύνδεση µε υφιστάµενο φρεάτιο αποχέτευσης ακαθάρτων ή 
οµβρίων 


Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6610   100% 
Για µια πλήρη µονωµένη σύνδεση υφιστάµενου αγωγού αποχέτευσης µε νέο αγωγό 


µε χρήση ειδικών συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων. 


Στην τιµή περιλαµβάνεται: 


Η δαπάνη προµήθειας καθώς και η δαπάνη των εργασιών για τη φόρτωση, 


εκφόρτωση, µεταφορά στον τόπο εκτέλεσης του έργου και την πλήρη τοποθέτηση 


ειδικών τεµαχίων και ειδικών συνδέσων. Τιµή για µία πλήρη και ολοκληρωµένη 


σύνδεση. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 305,00 
(Ολογράφως)  : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
 
 
A.T.        : ΗΜ.3.1 







Τιµολόγιο µελέτης 


 93 


Άρθρο  : ATΟΕ 7767.4  Χρωµατισµοί γενικών σωληνώσεων 2 1/4 έως 3 ins 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7767.4 100% 
 


Χρωµατισµοί γενικών σωληνώσεων, του άρθρου 7774 1 1/4 έως 2 ins. 


(1 m) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 5,36 
  (Ολογράφως)  : ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
    
 
A.T.        : ΗΜ.3.2 
Άρθρο  : AΤΗΕ Υ∆Ρ 8034.2 Σιδηροσωλήνας µαύρος µε ραφή διαµέτρου ¾ ins 


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 4 100% 
 


Σιδηροσωλήνας µαύρος µε ραφή ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), 


τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως. Συµπεριλαµβάνονται 


όλα τα ειδικά τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές, ταυ, κλπ 


ενισχυµένες κορδοάτες) πλην ρακορ και της εργασίας 


Πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιµών πιέσεως και λειτουργίας διαµέτρου ¾ ins 


(1 m) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 16,06 
  (Ολογράφως)  : ∆ΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.        : ΗΜ.3.3 
Άρθρο  : AΤΗΕ Υ∆Ρ 8034.3  Σιδηροσωλήνας µαύρος µε ραφή διαµέτρου 1 ins 


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 4 100% 
 


Σιδηροσωλήνας µαύρος µε ραφή ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), 


τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως. Συµπεριλαµβάνονται 


όλα τα ειδικά τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές, ταυ, κλπ 


ενισχυµένες κορδοάτες) πλην ρακορ και της εργασίας 


Πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιµών πιέσεως και λειτουργίας διαµέτρου 1 ins 


(1 m) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 19,58 
  (Ολογράφως)  : ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.        : ΗΜ.3.4 
Άρθρο  : AΤΗΕ Υ∆Ρ 8034.4  Σιδηροσωλήνας µαύρος µε ραφή διαµέτρου 1 ¼  ins 


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 4 100% 
 


Σιδηροσωλήνας µαύρος µε ραφή ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), 


τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως. Συµπεριλαµβάνονται 


όλα τα ειδικά τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές, ταυ, κλπ 


ενισχυµένες κορδοάτες) πλην ρακορ και της εργασίας 


Πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιµών πιέσεως και λειτουργίας διαµέτρου 1 ¼  ins 


(1 m) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 22,57 
  (Ολογράφως)  : ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.        : ΗΜ.3.5 
Άρθρο  : AΤΗΕ Υ∆Ρ 8034.5 Σιδηροσωλήνας µαύρος µε ραφή διαµέτρου 1 ½   ins 


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 4 100% 
Σιδηροσωλήνας µαύρος µε ραφή ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), 


τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως. Συµπεριλαµβάνονται 


όλα τα ειδικά τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές, ταυ, κλπ 


ενισχυµένες κορδοάτες) πλην ρακορ και της εργασίας 


Πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιµών πιέσεως και λειτουργίας διαµέτρου 1 ½   


ins 


(1 m) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 25,56 
  (Ολογράφως)  : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.        : ΗΜ.3.6 
Άρθρο  : AΤΗΕ Υ∆Ρ 8034.6 Σιδηροσωλήνας µαύρος µε ραφή διαµέτρου 2  ins 
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Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 4 100% 
 


Σιδηροσωλήνας µαύρος µε ραφή ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), 


τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως. Συµπεριλαµβάνονται 


όλα τα ειδικά τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές, ταυ, κλπ 


ενισχυµένες κορδοάτες) πλην ρακορ και της εργασίας 


Πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιµών πιέσεως και λειτουργίας διαµέτρου 2   ins 


(1 m) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 29,98 
  (Ολογράφως)  : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.        : ΗΜ.3.7  
Άρθρο  : ATΗΕ Υ∆Ρ 8038.14 Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή διαµέτρου Φ88,90 και 


πάχους 3,20 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 6 100% 
 


Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή κατά DIN 2448, DIN 1629 τοποθετηµένος 


πλήρως. Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως και τα υλικά 


στηρίξεως, συγκολλήσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, 


συγκολλήσεως και δοκιµές πιέσεως και λειτουργίας. Εξωτερικής διαµέτρου x 


Πάχος 88,90 x 3,20 mm 


(1 m) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 54,20 
  (Ολογράφως)  : ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 
 


 
A.T.        : ΗΜ.3.8 
Άρθρο  : ATΗΕ Υ∆Ρ 8035.2 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό µαύρο διαµέτρου ¾   ins 


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 6 100% 
 


Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό µαύρο πλήρως τοποθετηµένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. 


Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως. ∆ιαµέτρου ¾  ins. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 10,45 
  (Ολογράφως)  : ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.        : ΗΜ.3.9 
Άρθρο  : ATΗΕ Υ∆Ρ 8035.3 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό µαύρο διαµέτρου 1 ins 


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 6 100% 
 


Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό µαύρο πλήρως τοποθετηµένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. 


Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως. ∆ιαµέτρου 1 ins. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 11,50 
  (Ολογράφως)  : ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.        : ΗΜ.3.10 
Άρθρο  : ATΗΕ Υ∆Ρ 8035.4 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό µαύρο διαµέτρου 1 ¼  ins 


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 6 100% 
 


Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό µαύρο πλήρως τοποθετηµένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. 


Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως. ∆ιαµέτρου 1 ¼  ins. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 16,15 
  (Ολογράφως)  : ∆ΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 


A.T.        : ΗΜ.3.11 
Άρθρο  : ATΗΕ Υ∆Ρ 8035.5 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό µαύρο διαµέτρου 1 ½ ins 


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 6 100% 
 


Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό µαύρο πλήρως τοποθετηµένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. 


Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως. ∆ιαµέτρου 1 ½ ins. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 18,89 
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  (Ολογράφως)  : ∆ΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.        : ΗΜ.3.12 
Άρθρο  : ATΗΕ Υ∆Ρ 8039.3.7     Ζεύγος φλαντζών µε λαιµό συγκολλήσεως 16 atm  


διαµέτρου 50 mm  
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 6 100% 
 


Ζεύγος φλαντζών µε λαιµό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων µε τους 


αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούµενη παρεµβύσµατα 


πλήρως εγκατεστηµένο σε δίκτυο σωληνώσεων. (Σε περίπτωση τοποθέτησης ενός 


τεµ. φλάντζας ισχύει το µισό του ζεύγους της αντιστοίχου διαµέτρου πίεσης 16 


atm, διαµέτρου 50 mm 


(1 ζεύγος) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 67,35 
  (Ολογράφως)  : ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.        : ΗΜ.3.13 
Άρθρο  : ATΗΕ Υ∆Ρ 8039.3.9    Ζεύγος φλαντζών µε λαιµό συγκολλήσεως 16 atm  


διαµέτρου 80 mm  
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 6 100% 


Ζεύγος φλαντζών µε λαιµό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων µε τους 


αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούµενη παρεµβύσµατα 


πλήρως εγκατεστηµένο σε δίκτυο σωληνώσεων. (Σε περίπτωση τοποθέτησης ενός 


τεµ. φλάντζας ισχύει το µισό του ζεύγους της αντιστοίχου διαµέτρου πίεσης 16 


atm, διαµέτρου 80 mm 


(1 ζεύγος) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 92,56 
  (Ολογράφως)  : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T. : ΗΜ.3.14 
Άρθρο   : ATΗΕ Θ/Ν8540.5 Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό  υλικό 


Armaflex Φ1 ½  ins 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 40 100% 
Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, πάχους και 


ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία 


πλήρους τοποθέτησης διαµέτρου Φ 1 ½  ins 


(1 m) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 22,50 
  (Ολογράφως)  : ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T. : ΗΜ.3.15 
Άρθρο   : ATΗΕ Θ/Ν8540.6 Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό 


Armaflex Φ 2  ins 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 40 100% 
 


Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, πάχους και 


ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς και εργασία 


πλήρους τοποθέτησης διαµέτρου Φ 2  ins. 


(1 m) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 25,22 
  (Ολογράφως)  : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
A.T.          : ΗΜ.3.16 
Άρθρο     : ATΗΕ ΝΕΟ Ν/8540.8 Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό  


Armaflex Φ 3  ins 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 40 100% 
 


Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, πάχους και 


ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία 


πλήρους τοποθέτησης διαµέτρου Φ 3 ins. 


(1 m) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 59,51 
  (Ολογράφως)  : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
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A.T.          : ΗΜ.3.17 
Άρθρο     : ATΗΕ Θ/Ν6622.02 Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο PP-R80  


ονοµαστικής διαµέτρου DΝ20 
 Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6620.1  100% 
 
Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και 


πλήρη εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς 


σωλήνες πολυπροπυλενίου PP-R (80), PN 20 bar, µε µαύρη πλαστική επένδυση 


(προστασία UV) κατά DIN 8077/78 και ανά τύπο, ονοµαστική πίεση και διάµετρο 


αγωγού. 


Στην προµήθεια περιλαµβάνεται: 


Α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον 


τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτούµενων συνδέσµων, καθώς 


και των ειδικών τεµαχίων (καµπύλες, ταύ, κλπ), κατάλληλων για αγωγούς από 


σωλήνες πολυπροπυλενίου. 


Β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάστασης και σύνδεση του αγωγού µετά των 


απαιτούµενων συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή αυτογενούς 


συγκολλήσεως (butt welding), η δοκιµασία σωλήνων και αγωγών σύµφωνα µε τις 


αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. 


Γ. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον 


τόπο εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτούµενων µηχανών και συσκευών που θα 


χρησιµοποιηθούν για τη συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από 


πολυπροπυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, 


ειδικά τεµάχια και συνδέσµους πολυπροπυλενίου. 


∆. Η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση 


στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης 


σύµφωνα µε την αντίστοιχη τεχνική. 


Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους (ανά τύπο, διάµετρο και 


πίεσης ονοµαστική πίεση, αγωγού από πολυπροπυλένιο PP-R (80), PN 20 bar, µε 


µαύρη πλαστική επένδυση (προστασία UV), πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα 


παραπάνω, και έτοιµου για πλήρη και κανονική λειτουργία ονοµαστικής πίεσης 


PN 20 atm/ ονοµ διαµέτρου DN 20 mm (Φ25x3,50) 


(1 m) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 10,27 
  (Ολογράφως)  : ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.3.18 
Άρθρο     : ATΗΕ ΝΕΟ N/9760.2  Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο VPE κατά  DIN4726  


και DIN16892 Φ18x2,5 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 7  100% 
 


Σωλήνας από δικτυωµένο πολυαιθυλένιο VPE κατά DIN4726 και DIN16892 µε 


προστατευτικό κυµατοειδή σωλήνα πολυαιθυλενίου για δίκτυο θέρµανσης σε 


θερµοκρασίες τουλάχιστον 95 οC σε πιέσεις έως 25 bar και τοποθέτηση εντός 


δαπέδων, πλήρης τοποθετηµένος µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά και 


εργασίες διάνοιξης αύλακος σε πλάκα σκυροδέµατος, αποκατάστασης, στήριξης, 


στερέωση και σύνδεσης Φ18x2,5. 


(1 m) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 7,10 
  (Ολογράφως)  : ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.3.19 
Άρθρο     : ATΗΕ  Ν/8601.17  Έξοδος µε το ανάλογο οριζόντιο συλλέκτη διαµέτρου 25 mm  
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 6   100% 
 


Έξοδος µε τον ανάλογο σ’ αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανοµέα θερµαντικού ή 


ψυκτικού νερού από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή πλήρως εγκατεστηµένη, δηλαδή 


προµήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία. 


∆ιαµέτρου διανοµέα ή συλλέκτη 25/29 mm. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 25,24 
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  (Ολογράφως)  : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.3.20 
Άρθρο     : ATΗΕ 8601.6   Έξοδος µε το ανάλογο οριζόντιο συλλέκτη διαµέτρου 150/159  


mm  
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 6 100% 
 


Έξοδος µε τον ανάλογο σ’ αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανοµέα θερµαντικού ή 


ψυκτικού νερού από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή πλήρως εγκατεστηµένη, δηλαδή 


προµήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία. 


∆ιαµέτρου διανοµέα ή συλλέκτη 150/159 mm. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 77,91 
  (Ολογράφως)  : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.3.21 
Άρθρο     : ATΗΕ 8647.2  Θερµοστάτης χώρου προοδευτικής λειτουργίας 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 12 100% 
 


Θερµοστάτης χώρου µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, 


συνδέσεως και ρυθµίσεως παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία, 


προοδευτικής λειτουργίας. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 83,61 
  (Ολογράφως)  : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.3.22 
Άρθρο     : ATΗΕ 8431.1.1 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα εγχώρια δίστηλα ύψους 905  


mm 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 26 100% 
 
Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία 


πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγµατα τοίχου ή δαπέδου και 


µικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως. ∆ίστηλα αξονικού ύψους 905 


mm 


(1 m2) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 40,13 
  (Ολογράφως)  : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.3.23 
Άρθρο     : ATΗΕ 8431.2.1 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα εγχώρια τρίστηλα ύψους 905  


mm 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 26 100% 
 


Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία 


πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγµατα τοίχου ή δαπέδου και 


µικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως. Τρίστηλα αξονικού ύψους 905 


mm 


(1 m2) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 34,88 
  (Ολογράφως)  : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.3.24 
Άρθρο     : ATΗΕ 8431.2.2 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα εγχώρια τρίστηλα ύψους 655  


mm 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 26 100% 
 


Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία 


πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγµατα τοίχου ή δαπέδου και 


µικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως. Τρίστηλα αξονικού ύψους 655 


mm 


(1 m2) 
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ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 38,60 
  (Ολογράφως)  : ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.3.25 
Άρθρο     : ATΗΕ 8431.2.3 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα εγχώρια δίστηλα ύψους 505  


mm 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 26 100% 
 


Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία 


πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγµατα τοίχου ή δαπέδου και 


µικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως. Τρίστηλα αξονικού ύψους 505 


mm 


(1 m2) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 44,98 
  (Ολογράφως)  : ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.3.26 
Άρθρο     : ATΗΕ 8431.3.3 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα εγχώρια τετράστηλα ύψους  


505 mm 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 26 100% 
Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία 


πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγµατα τοίχου ή δαπέδου και 


µικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως. Τετράστηλα αξονικού ύψους 


505 mm. 


(1 m2) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 41,15 
  (Ολογράφως)  : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.3.27 
Άρθρο     : ATΗΕ 8445.1 Ρυθµιστική βαλβίδα θερµαντικού σώµατος 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100% 
 
Ρυθµιστική βαλβίδα θερµαντικού σώµατος ορειχάλκινη, διπλής ρυθµίσεως µε 


χειρολαβή και εσωτερικό µανδύα, πλήρως τοποθετηµένη, διαµέτρου ½ ins. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 8,90 
  (Ολογράφως)  : ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.3.28 
Άρθρο     : ATΗΕ 8447 Βαλβίδα εξαερισµού θερµαντικών σωµάτων 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 11   100% 
 
Βαλβίδα εξαερισµού θερµαντικών σωµάτων, ορειχάλκινη επινικελωµένη διαµέτρου 


¼ ins πλήρως τοποθετηµένη σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως, σε π[ωµα 


θερµαντικού σώµατος ή σε σωλήνα κλπ. Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως 


κλπ και η εργασία διανοίξεως και ελικοτοµήσεως της οπής στηρίξεως 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 7,10 
  (Ολογράφως)  : ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
A.T.          : ΗΜ.3.29 
Άρθρο     : ATΗΕ 8101.1 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαµέτρου ½ ins 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 11   100% 
 
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και την 


εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. ∆ιαµέτρου ½ ins. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 13,15 
  (Ολογράφως)  : ∆ΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
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A.T.          : ΗΜ.3.30 
Άρθρο     : ATΗΕ 8101.2 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαµέτρου ¾  ins 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100% 
 
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και την 


εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. ∆ιαµέτρου ¾ ins. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 13,66 
  (Ολογράφως)  : ∆ΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.3.31 
Άρθρο     : ATΗΕ 8101.3 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαµέτρου 1 ins 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100% 
 
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και την 


εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. ∆ιαµέτρου 1 ins. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 14,00 
  (Ολογράφως)  : ∆ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.3.32 
Άρθρο     : ATΗΕ Ν/8106.2 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειχάλκινη, Φ ¾ ins 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100% 
 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειχάλκινη, βαρέως τύπου, µε µοχλό 


χειρισµού (κλείσιµο µε ¼ της στροφής) µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης 


και την εργασία πλήρους εγκατάστασης διαµέτρου Φ ¾ ins. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 15,31 
  (Ολογράφως)  : ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.3.33 
Άρθρο     : ATΗΕ Ν/8106.3 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειχάλκινη, Φ 1 ins 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100% 
 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειχάλκινη, βαρέως τύπου, µε µοχλό 


χειρισµού (κλείσιµο µε ¼ της στροφής) µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης 


και την εργασία πλήρους εγκατάστασης διαµέτρου Φ 1 ins. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 18,25 
  (Ολογράφως)  : ∆ΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.3.34 
Άρθρο     : ATΗΕ Ν/8106.4 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειχάλκινη, Φ 1 ¼  ins 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100% 
 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειχάλκινη, βαρέως τύπου, µε µοχλό 


χειρισµού (κλείσιµο µε ¼ της στροφής) µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης 


και την εργασία πλήρους εγκατάστασης διαµέτρου Φ 1 ¼  ins. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 22,65 
  (Ολογράφως)  : ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.3.35 
Άρθρο     : ATΗΕ Ν/8106.5 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειχάλκινη, Φ 1 ½  ins 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100% 
 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειχάλκινη, βαρέως τύπου, µε µοχλό 


χειρισµού (κλείσιµο µε ¼ της στροφής) µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης 


και την εργασία πλήρους εγκατάστασης διαµέτρου Φ 1 ½  ins. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 30,00 
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  (Ολογράφως)  : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.3.36 
Άρθρο     : ATΗΕ Ν/8106.6 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειχάλκινη, Φ 2  ins 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100% 
 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειχάλκινη, βαρέως τύπου, µε µοχλό 


χειρισµού (κλείσιµο µε ¼ της στροφής) µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης 


και την εργασία πλήρους εγκατάστασης διαµέτρου Φ 2 ins. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 39,07 
  (Ολογράφως)  : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.3.37 
Άρθρο     : ATΗΕ Ν/8106.7 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειχάλκινη, Φ 2 ½  ins 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 11   100% 
 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειχάλκινη, βαρέως τύπου, µε µοχλό 


χειρισµού (κλείσιµο µε ¼ της στροφής) µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης 


και την εργασία πλήρους εγκατάστασης διαµέτρου Φ 2 ½ ins. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 69,52 
  (Ολογράφως)  : ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.3.38 
Άρθρο     : ATΗΕ 8622.3.1 Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ½ 


ins 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 11   100% 
 
Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου 


κοχλιωτής συνδέσεως αποτελούµενη από κινητήρα προοδευτικής λειτουργίας, 


µοχλισµό και σώµα τρίοδης βαλβίδας, πλήρης µε τα υλικά (µετασχηµατιστής κλπ) 


τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως παραδοτέα 


σε λειτουργία. ∆ιαµέτρου ½ ins. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 170,00 
  (Ολογράφως)  : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.3.39 
Άρθρο     : ATΗΕ ΚΘΚΛ 8622.3.2 Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ¾  


ins 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100% 
 
Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου 


κοχλιωτής συνδέσεως αποτελούµενη από κινητήρα προοδευτικής λειτουργίας, 


µοχλισµό και σώµα τρίοδης βαλβίδας, πλήρης µε τα υλικά (µετασχηµατιστής κλπ) 


τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως παραδοτέα 


σε λειτουργία. ∆ιαµέτρου ¾ ins. 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 190,00 
  (Ολογράφως)  : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.3.40 
Άρθρο     : ATΗΕ ΚΘΚΛ 8622.3.3 Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας 1  


ins 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100% 
 
Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου 


κοχλιωτής συνδέσεως αποτελούµενη από κινητήρα προοδευτικής λειτουργίας, 


µοχλισµό και σώµα τρίοδης βαλβίδας, πλήρης µε τα υλικά (µετασχηµατιστής κλπ) 


τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως παραδοτέα 


σε λειτουργία. ∆ιαµέτρου 1 ins. 
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(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 250,00 
  (Ολογράφως)  : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.3.41 
Άρθρο     : ATΗΕ ΚΘΚΛ 8623.2.6 Τρίοδη χειροκίνητη φλαντζωτής συνδέσεων 2  ins 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100% 
 
Τρίοδη χειροκίνητη φλαντζωτής συνδέσεως µε τα µικροϋλικά και την εργασία 


πλήρους εγκαταστάσεως. ∆ιαµέτρου 2 ins. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)    : 286,77 
(Ολογράφως)  : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.3.42 
Άρθρο     : ATΗΕ ΚΘΚΛ 8623.2.8 Τρίοδη χειροκίνητη φλαντωτής συνδέσεων 3  ins 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100% 
 
Τρίοδη χειροκίνητη φλαντζωτής συνδέσεως µε τα µικροϋλικά και την εργασία 


πλήρους εγκαταστάσεως. ∆ιαµέτρου 3 ins. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 448,87 
(Ολογράφως)  : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ 


ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.3.43 
Άρθρο     : ATΗΕ Θ/8605.2.3 Κυκλοφορητής νερού Παροχής από 5,05 m3/h και 


µανοµετρικού ύψους 6,50 mΣΥ ενδεικτικού τύπου WILO TOP-S 
80-7 ή ισοδύναµο 


 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 21      100% 
 
Κυκλοφορητής νερού κατάλληλου µανοµετρικού ύψους, για εγκατάσταση κεντρικής 


θερµάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήµατα και µικροϋλικά επί τόπου και 


εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως µε το δίκτυο σωληνώσεων νερού µε φλάντζες ή 


ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιµών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεων 


υψηλής πιέσεως. Παροχής από 5,05 m3/h και µανοµετρικού ύψους 6,50 mΣΥ, 


ενδεικτικού τύπου WILO TOP-S 80-7 ή ισοδύναµο. 


 (1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 1155,36 
(Ολογράφως)   : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ 


ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.3.44 
Άρθρο     : ATΗΕ  Θ/8605.2.3 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση κυκλοφορητή νερού  
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 21        100% 
 
Αποξήλωση και επανατοποθέτηση κυκλοφορητή νερού από το δίκτυο θέρµανσης του 


κτιρίου του Α’ Γυµνασίου και εγκατάσταση του στο νέο δίκτυο θέρµανσης. 


Περιλαµβάνοντα όλα τα εξαρτήµατα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία 


τοποθετήσεως, συνδέσεως µε το δίκτυο σωληνώσεων νερού µε φλάντζες ή ρακόρ 


και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιµών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεων 


υψηλής πιέσεως.  


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 232,64 
(Ολογράφως)   : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 


ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.3.45 
Άρθρο     : ATΗΕ  8473.1.10 ∆οχείο διαστολής χωριτηκότητας 320 lit 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 23     100% 
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∆οχείο διαστολής πλήρες µε τα µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, 


εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθµιση και δοκιµές για παράδοση σε κανονική 


λειτουργία. Κλειστό δοχείο διαστολής χωριτηκότητας 320 lit. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 684,40 
(Ολογράφως)   : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.3.46 
Άρθρο     : ATΗΕ  8474.1 Σύστηµα αυτόµατης πλήρωσης διαµέτρου ¾ ins 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 23      100% 
 
Σύστηµα αυτόµατης πλήρωσης εγκατάστασης κλειστού δοχείου διαστολής δηλαδή 


προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, ρύθµιση και παράδοση σε πλήρη 


λειτουργία. ∆ιαµέτρου ¾ ins 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 238,12 
(Ολογράφως)   : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.3.47 
Άρθρο     : ATΗΕ  8641 Μανόµετρο µε κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 11     100% 
 
Μανόµετρο µε κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm µε κάθε µικροϋλικό και 


εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 18,05  
(Ολογράφως)   : ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 


A.T.          : ΗΜ.3.48 
Άρθρο     : ATΗΕ  8651 Θερµόµετρο εµβαπτίσεως, κεντρικής θερµάνσεως 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 11    100% 


  
Θερµόµετρο εµβαπτίσεως, κεντρικής θερµάνσεως, ευθύ ή γωνιακό µε ορειχάλκινη 


θήκη, περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C µε τα µικροϋλικά και την εργασία για 


εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία  


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 23,05 
(Ολογράφως)   : ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 


 
A.T.          : ΗΜ.3.49 
Άρθρο     : ATΗΕ  8637 Μειωτής πίεσης ρευστού ονοµ. διαµέτρου ¾ ins 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 12    100% 


  
Μειωτής πίεσης ρευστού κοχλιωτός µε σώµα από χυτοσιδηρό, δηλαδή προµήθεια, 


προσκόµιση, τοποθέτηση, σύνδεση, έλεγχος και παράδοση σε κανονική 


λειτουργία. Ονοµ. διαµέτρου ¾ ins. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 147,79 
(Ολογράφως)   : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ 


ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.3.50 
Άρθρο     : ATΗΕ  8608.2.8 Φίλτρο νερού ή ατµού από χυτοσίδηρο διαµέτρου 3 ins 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 11         100% 


  
Φίλτρο νερού ή ατµού από χυτοσίδηρο, µε τα µικροϋλικά και την εργασία 


πλήρους εγκαταστάσεως µε φλάντζες, διαµέτρου 80 mm. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 75,82 
(Ολογράφως)   : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 
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A.T.          : ΗΜ.3.51 
Άρθρο     : ATΗΕ  8609.1.2 Σύνδεσµος διαστολικός ονοµ. διαµέτρου 20 mm 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 12     100% 
  


Σύνδεσµος διαστολικός τοποθετηµένος σε σωλήνωση για την παραλαβή των 


συστολοδιαστολών, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση 


κοχλιωτής σύνδεσης, ονοµ. διαµέτρου 20 mm 


 (1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 191,02 
(Ολογράφως)   : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.3.52 
Άρθρο     : ATΗΕ  8609.1.3 Σύνδεσµος διαστολικός ονοµ. διαµέτρου 25 mm 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 12     100% 
  


Σύνδεσµος διαστολικός τοποθετηµένος σε σωλήνωση για την παραλαβή των 


συστολοδιαστολών, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση 


κοχλιωτής σύνδεσης, ονοµ. διαµέτρου 25 mm 


 (1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 245,60 
(Ολογράφως)   : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.3.53 
Άρθρο     : ATΗΕ  8609.2.4 Σύνδεσµος διαστολικός ονοµ. διαµέτρου 32 mm 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 12     100% 
  


Σύνδεσµος διαστολικός τοποθετηµένος σε σωλήνωση για την παραλαβή των 


συστολοδιαστολών, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση 


φλαντζωτής σύνδεσης, ονοµ. διαµέτρου 32 mm 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 219,39 
(Ολογράφως)   : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.3.54 
Άρθρο     : ATΗΕ  8609.2.5 Σύνδεσµος διαστολικός ονοµ. διαµέτρου 40 mm 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 12     100% 
  


Σύνδεσµος διαστολικός τοποθετηµένος σε σωλήνωση για την παραλαβή των 


συστολοδιαστολών, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση 


φλαντζωτής σύνδεσης, ονοµ. διαµέτρου 40 mm 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 227,51 
(Ολογράφως)   : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.3.55 
Άρθρο     : ATΗΕ  8609.2.6 Σύνδεσµος διαστολικός ονοµ. διαµέτρου 50 mm 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 12     100% 
  


Σύνδεσµος διαστολικός τοποθετηµένος σε σωλήνωση για την παραλαβή των 


συστολοδιαστολών, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση 


φλαντζωτής σύνδεσης, ονοµ. διαµέτρου 50 mm 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 271,99 
(Ολογράφως)   : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ 


ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.3.56 
Άρθρο     : ATΗΕ  8609.2.9 Σύνδεσµος διαστολικός ονοµ. διαµέτρου 80 mm 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 12      100% 
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Σύνδεσµος διαστολικός τοποθετηµένος σε σωλήνωση για την παραλαβή των 


συστολοδιαστολών, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση 


φλαντζωτής σύνδεσης, ονοµ. διαµέτρου 80 mm 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 372,03 
(Ολογράφως)   : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.3.57 
Άρθρο     : ΝATΕΠ 5819 Βαλβίδα εξαερισµού διπλής ενέργειας διατοµής 2 ins 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 12      100% 
  


Βαλβίδα εξαερισµού διπλής ενέργειας, διατοµής 2’’, πλαστική ή µεταλλική, 


κυλιόµενου διαφράγµατος, PN 16 atm, επιτόπου µε τα εξαρτήµτα σύνδεσης, τα 


µικροϋλικά και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών για 


πλήρη λειτουργία 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 171,60 
(Ολογράφως)   : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 


 
A.T.          : ΗΜ.3.58 
Άρθρο     : ATΗΕ  Θ/7777.5 Αντλία θερµότητας slit type (διαιρούµενη) ψυκτικής ικανότητας 


6.000 kcal/h και θερµικής 7.000 kcal/h 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  32 100% 
  


Αντλία θερµότητας slit type (διαιρούµενη) τεχνολογίας INVERTER,  ψυκτικής 


ικανότητας 6.000 kcal/h (23.820 btu/h) και θερµικής 7.000 kcal/h (27.790 


btu/h) µε µία εσωτερική και µία εξωτερική µονάδα, µε όλα τα υλικά και 


µικροϋλικά που απαιτούνται καθώς και εργασίες πλήρους εγκατάστασης παραδοτέα 


σε κανονική λειτουργία. Ενδεικτικός τύπος DAIKIN FHQ71B+RZQ71D+BRC1D5528 ή 


ισοδύναµος. (Περιλαµβάνεται και το χειριστήριο µε οθόνη υγρών κρυστάλλων) 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 2.225,00 
(Ολογράφως)   :∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ 


ΛΕΠΤΑ 
 
A.T.          : ΗΜ.3.59 
Άρθρο     : ATΗΕ  Θ/7777.6 Αντλία θερµότητας slit type (διαιρούµενη) ψυκτικής ικανότητας 


8.000 kcal/h και θερµικής 9.000 kcal/h 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  32100% 
  


Αντλία θερµότητας slit type (διαιρούµενη) τεχνολογίας INVERTER,  ψυκτικής 


ικανότητας 8.000 kcal/h (31.760 BTU/H) και θερµικής 9.000 kcal/h (35.730 


BTU/H) όπως περιγράφεται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών,  µε µία 


εσωτερική και µία εξωτερική µονάδα, µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά που 


απαιτούνται καθώς και εργασίες πλήρους εγκατάστασης παραδοτέα σε κανονική 


λειτουργία. Ενδεικτικός τύπος DAIKIN FHQ100B+RZQ100BW+BRC1D528 ή ισοδύναµος. 


(Περιλαµβάνεται και το χειριστήριο µε οθόνη υγρών κρυστάλλων) 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 2.860,00 
(Ολογράφως)   :∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ 


ΛΕΠΤΑ 
 


A.T.          : ΗΜ.3.60 
Άρθρο     : ATΗΕ  Ν/8452 Αποξήλωση εγκαταστάσεων λεβητοστασίου Α’ Γυµνασίου 
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ   4    100% 
 Αποξήλωση υφιστάµενων εγκαταστάσεων του λεβητοστασίου του Α’ Γυµνασίου, το 


οποίο θα στεγάσει το κοινό χώρο λεβητοστασίου µε το κτίριο του Παραρτήµατος, 


ήτοι λέβητα, δεξαµενής πετρελαίου, σωληνώσεων υλικών και µικροϋλικών που 


βρίσκονται στο χώρο του λεβητοστασίου και του χώρου της δεξαµενής 


πετρελαίου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης. Τα υλικά που θα 


αποξηλωθούν θα κριθεί από την υπηρεσία εάν θα επαναχρησιµοποιηθούν είτε στο 


έργο είτε σε κάποια άλλη εγκατάσταση. Σε περίπτωση που υλικά κριθούν 


ακατάλληλα για επανάχρηση τους θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από 


τον ανάδοχο σε συνεργασία µε την υπηρεσία για την αποµάκρυνση τους. 


Ιδιαίτερη µέριµνα θα πρέπει να δοθεί στην αποξήλωση και µεταφορά του λέβητα 
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αερίου. Σε κάθε περίπτωση, τα υλικά που δεν είναι χρήσιµα θα πρέπει να 


ανακυκλωθού. 


 (1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 928,82 
(Ολογράφως)   : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
 


A.T.          : ΗΜ.4.1 
Άρθρο     : ATΗΕ  Θ/8452.2.1 Λέβητας και καυστήρας αερίου συµπυκνωµάτων 72.000 kcal/h  
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  28           100% 
  


Λέβητας και καυστήρας αερίου συµπυκνωµάτων όπως περιγράφεται στο τεύχος των 


τεχνικών προδιαγραφών, θερµαντικής ισχύος 72.000 kcal/h, όπως καθορίζεται 


στην τεχνική περιγραφή και στις προδιαγραφές, πιστοποιηµένος και µε σήµανση 


CE, πλήρης µε τα εξαρτήµατά του, µε εξωτερική µόνωση και περίβληµα από 


χαλυβδοελάσµατα βαµµένα, τις διατάξεις ασφαλείας και πίνακα µε τα όργανα 


ελέγχου λειτουργίας, ασφαλείας, ενδείξεων κλπ, καθώς και όργανα γραµµής 


παροχής αερίου, ρυθµιστή πίεσης αερίου µε φίλτρο, βαλβίδες, πιεζοστάτες 


κλπ., δηλαδή λέβητας, καυστήρας, εξαρτήµατα, όργανα κλπ απαιτούµενα υλικά 


και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιµών και 


πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Περιλαµβάνονται όλα 


τα υλικά και µικροϋλικά που αντιστοιχούν στον λέβητα για την επίτευξη της 


συστοιχίας των τριών λεβήτων. Περιλαµβάνεται επίσης αντικραδασµικός 


σύνδεσµος ανοξείδωτος του λέβητα µε το δίκτυο αερίου, ενδεικτικού τύπου 


Buderus Logamax plus GB162-80 ή ισοδύναµος. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 6.300,00 
(Ολογράφως)   : ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ 
 


 
A.T.          : ΗΜ.4.2 
Άρθρο     : ATΗΕ  Ν/8464 Καµινάδα µονωµένη διατοµής Φ250   
 Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  34      100% 
 
Καπνοδόχος µεταλλική απο λαµαρίνα, πάχους 5 mm, µονωµένη εξωτερικά απο 


πάπλωµα πετροβάµβακα 5 cm, και τελική επικάλυψη από γαλβανισµένη λαµαρίνα 


πάχους 1 mm.,δηλαδή υλικά και µικρουλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης. 


(1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 269,66 
(Ολογράφως)   : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 


 
A.T.          : ΗΜ.4.3 
Άρθρο     : ATΗΕ  Ν/9317.6 Σωλήνας πολυαιθυλενίου διαµέτρου Φ90 mm 


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  8 100% 
 


Σωλήνας πολυαιθυλενίου υπόγειας εγκατάστασης φυσικού αερίου σύµφωνα µε το 


πρότυπο prEN 1555-1, σύµφωνα µε τον κανονισµό εσωτερικών εγκαταστάσεων 


φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar (∆3/Α/11346/15-07-2003), 


παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία, δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, 


υλικά και µικροϋλικά, ειδικά τεµάχια σύνδεσης κάθε σχήµατος, µε τα υλικά 


στερεώσεως και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιµών και παράδοση σε 


πλήρη και κανονική λειτουργία, διαµέτρου Φ90 mm. 


(1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 54,87 
(Ολογράφως)   : ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 


A.T.          : ΗΜ.4.4 
Άρθρο     : ATΗΕ  Ν/9316.5 Χαλυβδοσωλήνας για δίκτυα φυσικού αερίου διαµέτρου1 ½   


ins 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  5 100% 
 


Χαλυβδοσωλήνας µεσαίου τύπου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10217-1-2 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 10216-1-2 


(χωρίς ραφή) µε σπείρωµα σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 267 ή ΕΝ 10266-1, 


εξαρτήµατα σωληνώσεων σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10242 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 10241 


και στεγανοποιητικά του σπειρώµατος σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 751-1-2-3 


για δίκτυα φυσικού αερίου εξωτερικής επίτοιχης τοποθέτησης, µε όλα τα 
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απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά (καµπύλες, ταύ, στηρίγµατα κλπ), εργασία, 


δοκιµές σύµφωνα µε τον κανονισµό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε 


πίεση λειτουργίας έως 1 bar (∆3/Α/11346/15-07-2003), παραδοτέα σε πλήρη και 


κανονική λειτουργία, διαµέτρου1 ½  ins. 


 (1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 37,47 
(Ολογράφως)   : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.4.5 
Άρθρο     : ATΗΕ  Ν/9316.6 Χαλυβδοσωλήνας για δίκτυα φυσικού αερίου διαµέτρου 2 ins 


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  5 100% 
 


Χαλυβδοσωλήνας µεσαίου τύπου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10217-1-2 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 10216-1-2 


(χωρίς ραφή) µε σπείρωµα σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 267 ή ΕΝ 10266-1, 


εξαρτήµατα σωληνώσεων σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10242 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 10241 


και στεγανοποιητικά του σπειρώµατος σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 751-1-2-3 


για δίκτυα φυσικού αερίου εξωτερικής επίτοιχης τοποθέτησης, µε όλα τα 


απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά (καµπύλες, ταύ, στηρίγµατα κλπ), εργασία, 


δοκιµές σύµφωνα µε τον κανονισµό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε 


πίεση λειτουργίας έως 1 bar (∆3/Α/11346/15-07-2003), παραδοτέα σε πλήρη και 


κανονική λειτουργία, διαµέτρου 2 ins. 


 (1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 45,56 
(Ολογράφως)   : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 


 
A.T.          : ΗΜ.4.6 
Άρθρο     : ATΗΕ  Ν/9316.8 Χαλυβδοσωλήνας για δίκτυα φυσικού αερίου διαµέτρου 3 ins 


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  5 100% 
 


Χαλυβδοσωλήνας µεσαίου τύπου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10217-1-2 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 10216-1-2 


(χωρίς ραφή) µε σπείρωµα σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 267 ή ΕΝ 10266-1, 


εξαρτήµατα σωληνώσεων σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10242 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 10241 


και στεγανοποιητικά του σπειρώµατος σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 751-1-2-3 


για δίκτυα φυσικού αερίου εξωτερικής επίτοιχης τοποθέτησης, µε όλα τα 


απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά (καµπύλες, ταύ, στηρίγµατα κλπ), εργασία, 


δοκιµές σύµφωνα µε τον κανονισµό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε 


πίεση λειτουργίας έως 1 bar (∆3/Α/11346/15-07-2003), παραδοτέα σε πλήρη και 


κανονική λειτουργία, διαµέτρου 3 ins. Σε σηµεία που ο σωλήνας βγαίνει από το 


έδαφος θα καλύπτεται µε περίβληµα πολυαιθυλενίου τουλάχιστον 40 cm εντός και 


εκτός εδάφους. 


 (1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 82,47 
(Ολογράφως)   : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 


 
A.T.          : ΗΜ.4.7 
Άρθρο     : σχ ATΗΕ Ν/8024.7 Εξάρτηµα αλλαγής (PE/ST-001) από χαλυβδοσωλήνας σε  


σωλήνα πολυαιθυλενίου PE/100 διαµέτρου 3 ins/DN90 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  8 100% 
 


Εξάρτηµα αλλαγής από χαλυβδοσωλήνα σε σωλήνα πολυαιθυλενίου (PE/ST-001) 


διαµέτρου 3 ins/ DN90. Περιλαµβάνονται η προµήθεια, όλα τα υλικά και 


µικροϋλικά σύνδεσης και η εργασία εγκατάστασης επί τόπου. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 107,00 
(Ολογράφως)   : ΕΚΑΤΟΝ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ 
 
 


A.T.          : ΗΜ.4.8 
Άρθρο     : ATΗΕ Ν/8107.1.6 Σφαιρική βάννα διακόπτης ολικής παροχής φυσικού αερίου 


διαµέτρου Φ 1 ½ ins  
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  11 100% 
 


Σφαιρική βάννα διακόπτης ολικής παροχής φυσικού αερίου, εγκεκριµένη από το 


DIN-DVGW σύµφωνα µε ΕΝ331 και DIN 3586, ονοµαστικής πίεσης ΜΟΡ 5 (5 bar) για 
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θερµοκρασία περιβάλλοντος -20 οC έως 70 οC, δηλαδή προµήθεια, µικροϋλικά και 


την εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών, σύµφωνα µε τον κανονισµό 


εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar 


(∆3/Α/11346/15-07-2003), παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 


∆ιαµέτρου Φ 1 ½ ins. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 52,81 
(Ολογράφως)   : ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
 


 
A.T.          : ΗΜ.4.9 
Άρθρο     : ATΗΕ 8107.1.9 Σφαιρική βάννα διακόπτης ολικής παροχής φυσικού αερίου 


διαµέτρου Φ 3 ins  
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  11 100% 
 


Σφαιρική βάννα διακόπτης ολικής παροχής φυσικού αερίου, εγκεκριµένη από το 


DIN-DVGW σύµφωνα µε ΕΝ331 και DIN 3586, ονοµαστικής πίεσης ΜΟΡ 5 (5 bar) για 


θερµοκρασία περιβάλλοντος -20 οC έως 70 οC, δηλαδή προµήθεια, µικροϋλικά και 


την εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών, σύµφωνα µε τον κανονισµό 


εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar 


(∆3/Α/11346/15-07-2003), παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 


∆ιαµέτρου Φ 3 ins. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 76,07 
(Ολογράφως)   : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 


 
 
A.T.          : ΗΜ.4.10 
Άρθρο     : σχ ATΗΕ Ν/8107.5.10 Βαλβίδα θερµικής ασφάλειας αερίου διαµέτρου 3 ins  


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  11 100% 
 


Βαλβίδα θερµικής ασφάλειας αερίου φλαντζωτή κατά DIN 3586, µε σώµα από 


γαλβανισµένο ατσάλι µε ενσωµατωµένο στοιχείο θερµικής απελευθέρωσης και 


εξωτερικό αισθητήρα θερµοκρασίας, ονοµαστικής πίεσης ΜΟΡ 5 (5 bar) για 


θερµοκρασία περιβάλλοντος έως 80 οC και χρόνο απελευθέρωσης 60 sec, δηλαδή 


προµήθεια, µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών 


παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία ∆ιαµέτρου Φ 3 ins.  


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 2.041,26 
(Ολογράφως)   : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.4.11 
Άρθρο     :  ATΗΕ Ν/8107.6.8 Αντισεισµική βαλβίδα αερίου διαµέτρου 3 ins  


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  11 100% 
 


Αντισεισµική βαλβίδα αερίου µε σπείρωµα ονοµαστικής πίεσης 60 psi δηλαδή 


προµήθεια, µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών 


παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία ∆ιαµέτρου Φ 3 ins.  


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 3.108,38 
(Ολογράφως)   : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΟΧΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ 


ΛΕΠΤΑ 
 


 
A.T.          : ΗΜ.4.12 
Άρθρο     : ATΗΕ Ν/8473.1.1 ∆οχείο αδρανοποίησης συµπυκνωµάτων 


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  23 100% 
 


∆οχείο αδρανοποίησης των συµπυκνωµάτων των λεβήτων. Περιλαµβάνει όλα τα 


υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης µε τους λέβητες και το δίκτυο αποχέτευσης 


καθώς επίσης και κάθε εργασία επί τόπου. Ενδεικτικός τύπου Buderus ή 


ισοδύναµο. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 491,00 
(Ολογράφως)   : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ 
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A.T.          : ΗΜ.4.13 
Άρθρο     : ATΗΕ Θ/8647.2 Επίτοιχος ψηφιακός πίνακας ελέγχου και αυτοµατισµού  


λεβητοστασίου 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  23 100% 
 


Επίτοιχος ψηφιακός πίνακας ελέγχου και αυτοµατισµού λεβητοστασίου για τον 


έλεγχο συστοιχίας συστοιχίας τουλάχιστον τεσσάρων λεβήτων του Α.Τ ΗΛΜ 4.1 


του παρόντος. Περιλαµβάνει όλα τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης µε τους 


λέβητες, τις απαραίτητες καλωδιώσεις τις απαραίτητες ρυθµίσεις καθώς επίσης 


και κάθε εργασία επί τόπου. Ενδεικτικός τύπος Logimatic 4122 


Buderus(συµπεριλαµβανοµένης και της πλακέτας FM457) ή ισοδύναµος  


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 984,00 
(Ολογράφως)   : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ  


 
 
A.T.          : ΗΜ.4.14 
Άρθρο     : ATΗΕ Θ/8452  Σετ Υδραυλικής σύνδεσης κυκλοφορητή  


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  23 100% 
Σετ υδραυλικής σύνδεσης  κυκλοφορητή κάτω από τον λέβητα συµπύκνωσης µε 


αναλογικό UPER 25-80, µε βαλβίδα ασφαλείας 3 bar, τις απαραίτητες βάνες, 


βαλβίδα αντεπιστροφής, µανόµετρο, αναµονή για σύνδεση µε το δοχείο διαστολής 


και κατάλληλο µονωτικό κάλυµµα. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 744,00 
(Ολογράφως)   : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ  


 
 
A.T.          : ΗΜ.4.15 
Άρθρο     :  ΑΤΗΕ Θ/8101  Υδραυλική γέφυρα παροχής 8 m3/h  


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  23 100% 
Υδραυλική γέφυρα µέγ. παροχής 7 m3/h µε βάνα εκκένωσης και θερµική µόνωση, 


ενδεικτικού τύπου WST 80-54 Buderus. Θα χρησιµοποιηθεί για την υδραυλική 


σύνδεση των τριών λεβήτων. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 310,00 
(Ολογράφως)   : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ 
 


 
 
A.T.          : ΗΜ.5.1 
Άρθρο     : ATΗΕ 8201.1.2 Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως τύπου Ρα γοµώσεως 6 kg 


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  19   100% 
 


Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης µε το αντίστοιχο 


στήριγµα αναρτήσεως του στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή προµήθεια, 


µεταφορά και στήριξη γοµώσεως 6 kg 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 37,09 
(Ολογράφως)   : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 
 


 
A.T.          : ΗΜ.5.2 
Άρθρο     : ATΗΕ 8201.1.3 Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως τύπου Ρα γοµώσεως 12 kg 


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  19   100% 
 


Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης µε το αντίστοιχο 


στήριγµα αναρτήσεως του στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή προµήθεια, 


µεταφορά και στήριξη γοµώσεως 12 kg 


 (1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 61,14 
(Ολογράφως)   : ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
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A.T.          : ΗΜ.5.3 
Άρθρο     : ATΗΕ 8202.2  Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα γοµώσεως 6 kg 


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  19   100% 
 


Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός πλήρης µε το αντίστοιχο 


στήριγµα αναρτήσεως του στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή προµήθεια, 


µεταφορά και στήριξη γοµώσεως 6 kg 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 59,09 
(Ολογράφως)   : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
 


A.T.          : ΗΜ.5.4 


Άρθρο     : ATΗΕ Θ/Ν/8202.1.4 Εγκατάσταση Αυτόµατης Κατάσβεσης Ξηράς Σκόνης  


κατά DIN14492 τύπου Ρα 25 kgr, µε  σωληνώσεις από 
γαλβ. σιδηροσωλήνα 1/2'' πρασ.ετικέτα, και ένα 
ακροφύσιο και sprinkler 1/2" 


 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  19   100% 


 
Εγκατάσταση Αυτόµατης Κατάσβεσης Ξηράς Σκόνης τύπου Ρα, µε τους 


απαιτούµενους διανοµείς και ηλεκτροβάνες και ηλεκτροµαγνητικές βαλβίδες 


αυτόµατης  και  χειροκίνητης  λειτουργίας, πλήρες δηλαδή προµήθεια, µεταφορά 


και εγκατάσταση για πλήρη λειτουργία. Από το σύστηµα θα τροφοδοτείται ένα 


ακροφύσιο. Πίεση λειτουργίας 25 bar, 25 kg. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 317,99 
(Ολογράφως)   :ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.5.5 


Άρθρο     : ATΗΕ Θ/Ν8202 Εγκατάσταση Αυτόµατης Κατάσβεσης Ξηράς Σκόνης  


κατά DIN14492 τύπου Ρα 25 kgr, µε  σωληνώσεις από 
γαλβ. σιδηροσωλήνα 1''  και ½’’ πρασ.ετικέτα, και 
τέσσερα ακροφύσια και sprinkler 1/2" 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  19   100% 
 


Εγκατάσταση Αυτόµατης Κατάσβεσης Ξηράς Σκόνης τύπου Ρα, µε τους 


απαιτούµενους διανοµείς και ηλεκτροβάνες και ηλεκτροµαγνητικές βαλβίδες 


αυτόµατης  και  χειροκίνητης  λειτουργίας, πλήρες δηλαδή προµήθεια, µεταφορά 


και εγκατάσταση για πλήρη λειτουργία. Από το σύστηµα θα τροφοδοτούνται 


τέσσερα ακροφύσια. Πίεση λειτουργίας 25 bar, 35 kg. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 464,43 
(Ολογράφως)   : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ 


ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.5.6 
Άρθρο     : ATΗΕ Ν/8209  Κεφαλή καταιονισµού (sprinkler) διατοµής Φ½  


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  21   100% 
 


Κεφαλή καταιονισµού (sprinkler) διατοµής Φ ½ ins τύπου αµπούλας, σύµφωνα µε 


τις προδιαγραφές, πλήρως τοποθετηµένο στο δίκτυο σωληνώσεων, έτοιµο για 


λειτουργία. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 17,50 
(Ολογράφως)   : ∆ΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.5.7 
Άρθρο     : ATΗΕ Ν/8987  Φωτιστικό ασφαλείας αυτόνοµο, σήµανσης οδεύσεων και  


εξόδων διαφυγής 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  60   100% 
 







Τιµολόγιο µελέτης 


 110 


Φωτιστικό ασφαλείας αυτόνοµο, σήµανσης οδεύσεων και εξόδων διαφυγής, µε 


λαµπτήρες και διαφωτιστή οθόνης σήµανσης από Plexiglas, αναρτηµένο, συνεχούς 


λειτουργίας, µε κύρια τροφοδοσία 230 VAC από το δίκτυο και εφεδρική, από 


µονάδα επαναφορτιζόµενου συσσωρευτή Ni-Cd, διάταξη αυόµατης µεταγωγής, 


κοµβίο ελέγχου και ένδειξη LED φόρτισης, σύµφωνο προς τις προδιαγραφές ΕΝ 


60598 και ΕΝ 61000 πλήρες, αποτελούµενο από βάση µε ενσωµατωµένα όργανα 


αφής, µονάδα εφεδρικής τροφοδοσίας µε συσσωρευτή, λοιπές διατάξεις, λαµπτήρα 


και λοιπά υλικά και µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, 


δοκιµή και παράδοση σε κανονική λειτουργία. Με λαµπτήρα φθορισµού 8 W και 


συσσωρευτή 3,6 V/1,5 Ah, αυτονοµίας 90 min µε βαθµό προστασίας ΙΡ20. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 56,76 
(Ολογράφως)   : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 


A.T.          : ΗΜ.5.8   
Άρθρο     : ATΗΕ Ν/62.2.2  ∆ιευθυνσιοδοτηµένος θερµοδιαφορικός ανιχνευτής 


Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ  62   100% 
 


∆ιευθυνσιοδοτηµένος θερµοδιαφορικός ανιχνευτής µετά βάσεως κατάλληλος για 


εγκατάσταση στην οροφή, κατάλληλος για ανίχνευση σταθερής, υψηλής ή διαφοράς 


θερµοκραφίας, ψηφιακά οριζόµενης διεύθυνσης, εσωτερικό αποµονωτή 


βραχυκυκλώµατος για την απρόσκοπτη λειτουργία του βρόγχου, πλήρως 


εγκατεστηµένος µετά των υλικών και µικοϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας 


για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 76,65 
(Ολογράφως)   : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.5.9  
Άρθρο     : ATΗΕ Θ/Ν62.1.2  Ανιχνευτής ιονισµού 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  62 100% 
 


Ανιχνευτής ιονισµού µετά βάσεως κατάλληλος για εγκατάσταση στην οροφή, 


ρυθµιζόµενης ευπαθείας, πλήρως εγκατεστηµένος µετά των υλικών και 


µικρουλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση 


σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 62,57 
(Ολογράφως)   : ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.5.10  
Άρθρο     : ATΗΕ Θ/Ν62.2.1  Ανιχνευτής εκρηκτικών µιγµάτων 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  62 100% 
Ανιχνευτής εκρηκτικών µιγµάτων µετά βάσεως κατάλληλος για εγκατάσταση στην 


οροφή ή στον τοίχο, κατάλληλος για ανίχνευση αερίων εκρηκτικών, ψηφιακά 


οριζόµενης διεύθυνσης, εσωτερικό αποµονωτή βραχυκυκλώµατος για την 


απρόσκοπτη λειτουργία του βρόγχου, πλήρως εγκατεστηµένος µετά υλικών και 


µικροϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και 


κανονική λειτουργία.  


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 86,45 
(Ολογράφως)   : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.5.11  
Άρθρο     : ATΗΕ Θ/Ν8809 Ελεγκτής χώρου φυσικού αερίου  


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  62 100% 
 


Επίτοιχος ελεγκτής χώρου φυσικού αερίου µε ένα στάδιο alarm led µε 


ενσωµατωµένο βοµβητή και µε σύστηµα αυτοελέγχου για πιθανή βλάβη µε τάση 


λειτουργίας AC 230 και έξοδο 12 V µία ελεύθερη επαφή για κανονικά ανοιχτές ή 


κανονικά κλειστές βάνες, πλήρως εγκατεστηµένος µετά υλικών και µικροϋλικών 


εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική 


λειτουργία. Ενδεικτικός τύπος SIEMENS LYA16.G ή ισοδύναµος 


(1 τεµ)  







Τιµολόγιο µελέτης 


 111 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 368,00 
(Ολογράφως)   : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 
 


 
A.T.          : ΗΜ.5.12  
Άρθρο     : ATΗΕ Ν/8909.1.2 ∆ιευθυνσιοδοτούµενο υαλόφρακτο κοµβίο αναγγελίας φωτιάς 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  49     100% 
 


∆ιευθυνσιοδοτούµενο υαλόφρακτο κοµβίο αναγγελίας φωτιάς, από ABS, IP42, µε 


επαναφερόµενο πλαστικό και εσωτερική ένδειξη συναγερµού, κόκκινου χρώµατος, 


δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση κσι σύνδεση. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 84,27 
(Ολογράφως)   : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 


 
A.T.          : ΗΜ.5.13  
Άρθρο     : ATΗΕ Ν/8983.1.1.3 Φωτεινός επαναλήπτης τοίχου 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  60 100% 
 


Φωτεινός επαναλήπτης τοίχου µη συνεχούς λειτουργίας µε µία λάµπα LED, δηλαδή 


προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος και λαµπτήρων, δοκιµή 


και παράδοση σε λειτουργία. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 36,06 
(Ολογράφως)   : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 


 
A.T.          : ΗΜ.5.14  
Άρθρο     : ATΗΕ Θ/8883.5.1.2 Φαροσειρήνα συστήµατος πυρανίχνευσης  


διευθυνσιοδοτηµένου τύπου 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  60 100% 
 


Φαροσειρήνα συστήµατος πυρανίχνευσης διευθυνσιοδοτούµενο τύπου για εσωτερική 


εγκατάσταση στηριγµένη σε µικρή βάση µε ρυθµιζόµενη ένταση ήχου και µέγιστη 


φωτεινότητα κατασκευασµένη από πλαστικό ABS κόκκινου χρώµατος δηλαδή 


προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία 


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 140,71 
(Ολογράφως)   : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
 
A.T.          : ΗΜ.5.15  
Άρθρο     : ATΗΕ Θ/8983.5.1.2 Φαροσειρήνα συστήµατος πυρανίχνευσης συµβατικού τύπου 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  62 100% 
 


Φαροσειρήνα συστήµατος πυρανίχνευσης συµβατικού τύπου για εσωτερική 


εγκατάσταση στηριγµένη σε µικρή βάση µε ρυθµιζόµενη ένταση ήχου και µέγιστη 


φωτεινότητα κατασκευασµένη από πλαστικό ABS κόκκινου χρώµατος δηλαδή 


προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 91,13 
(Ολογράφως)   : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.5.16  
Άρθρο     : ATΗΕ Ν/8774.2.1.1 Εύκαµπτο καλώδιο µεταφοράς δεδοµένων διπολικό  


2x1,5 mm2 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  47 100% 
 


Εύκαµπτο καλώδιο µεταφοράς δεδοµένων µε συνεστραµµένα ζεύγη και µπλενταζ 


χαλκού (LiYCY), για ηλεκτρική θωράκιση του µεταφερόµενου σήµατος 


καυασκευασµένο από λεπτόκλωνα συρµατίδια χαλκού, µε µόνωση PVC, εσωτερική 


επένδυση από διαφανές πλαστικό φύλλο και µπλενταζ από πλέγµα 


επικασσιτερωµένου χαλκού µε κάλυψη >90%, σύµφωνα µε τις γερµανικές 


προδιαγραφές VDE 0812 και 0814, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, εργασία 
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τοποθέτησης και σύνδεσης ενός τρέχοντος µέτρου καλωδίου για πλήρη και 


κανονική λειτουργία διπολικό, διατοµής 2x1,5 mm2. 


(1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 5,02 
(Ολογράφως)   : ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.5.17  
Άρθρο     : ATΗΕ Ν/8774.2.1.2 Εύκαµπτο καλώδιο µεταφοράς δεδοµένων διπολικό  


2x2,5 mm2 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  47 100% 
 


Εύκαµπτο καλώδιο µεταφοράς δεδοµένων µε συνεστραµµένα ζεύγη και µπλενταζ 


χαλκού (LiYCY), για ηλεκτρική θωράκιση του µεταφερόµενου σήµατος 


καυασκευασµένο από λεπτόκλωνα συρµατίδια χαλκού, µε µόνωση PVC, εσωτερική 


επένδυση από διαφανές πλαστικό φύλλο και µπλενταζ από πλέγµα 


επικασσιτερωµένου χαλκού µε κάλυψη >90%, σύµφωνα µε τις γερµανικές 


προδιαγραφές VDE 0812 και 0814, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, εργασία 


τοποθέτησης και σύνδεσης ενός τρέχοντος µέτρου καλωδίου για πλήρη και 


κανονική λειτουργία διπολικό, διατοµής 2x2,5 mm2. 


 (1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 5,17 
(Ολογράφως)   : ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.5.18  
Άρθρο     : ATΗΕ Θ/Ν8840.2.1.7  Πίνακας πυρανίχνευση διευθυνσιοδοτούµενος 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  52 100% 
 


Πίνακας πυρανίχνευση διευθυνσιοδοτούµενος όπως προδιαγράφεται στις τεχνικές 


προδιαγραφές, από µεταλλικό ερµάριο εντός του οποίου βρίσκονται τα στοιχεία 


τροφοδοσίας, εφεδρικής τροφοδοσίας, φορτίσεων συσσωρευτών, ηλεκτρονική 


διάταξη τεσσάρων βρόγχων και µονάδα ελέγχου τάσης ρεύµατος 


συµπεριλαµβανοµένων και των ενεργοποιητών tadem T, µε όλα τα απαιτούµενα 


όργανα λειτουργίας, ελέγχου κάθε µεµονωµένου στοιχείου στο βρόγχο, 


ενδείξεων, το τροφοδοτικό και τις µπαταρίες, τον προγραµµατιζόµενο 


µικροϋπολογιστή, δηλαδή προµήθεια, στερέωση επί του τοίχου νε πακτούµενα 


ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχόµενων και απερχόµενων γραµµών καθώς και κάθε 


εργασία για τη δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 4.384,59 
(Ολογράφως)   : ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ 


ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 
 
A.T.          : ΗΜ.5.19  
Άρθρο     : ATΗΕ Θ/Ν8840.3.1  Τοπικός πίνακας πυρανίχνευση διευθυνσιοδοτούµενος 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  52    100% 
 


Τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης διευθυνσιοδοτούµενος όπως 


προδιαγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, από µεταλλικό ερµάριο εντός του 


οποίου βρίσκονται τα στοιχεία τροφοδοσίας, εφεδρικής τροφοδοσίας, φορτίσεων 


συσσωρευτών, ηλεκτρονική διάταξη τεσσάρων βρόγχων και µονάδα ελέγχου τάσης 


ρεύµατος συµπεριλαµβανοµένων και των, µε όλα τα απαιτούµενα όργανα 


λειτουργίας, ελέγχου κάθε µεµονωµένου στοιχείου στο βρόγχο, ενδείξεων, το 


τροφοδοτικό και τις µπαταρίες, τον προγραµµατιζόµενο µικροϋπολογιστή, δηλαδή 


προµήθεια, στερέωση επί του τοίχου νε πακτούµενα ελάσµατα, συνδέσεως των 


εισερχόµενων και απερχόµενων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιµή 


και παράδοση σε λειτουργία. 


 (1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 1.574,85 
(Ολογράφως)   : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 


ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 


 
A.T.          : ΗΜ.6.1  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ 8732.2.2 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ Φ 13,50 mm 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  41  100% 
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Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας 


µε τα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικροϋλικά συνδέσεως 


και στερέωσης κλπ ευθύς Φ 13,50 mm 


(1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 3,21 
(Ολογράφως)   : ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
 
A.T.          : ΗΜ.6.2  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ 8732.2.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ Φ 16 mm 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  41  100% 
 


Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας 


µε τα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικροϋλικά συνδέσεως 


και στερέωσης κλπ σπιράλ Φ 16,00 mm 


(1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  :  4,02 
(Ολογράφως)   : ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.6.3  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ 8732.2.4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ Φ 23 mm 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  41  100% 
 


Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας 


µε τα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικροϋλικά συνδέσεως 


και στερέωσης κλπ σπιράλ Φ 23 mm 


(1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 4,93 
(Ολογράφως)   : ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 


A.T.          : ΗΜ.6.4  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ 8732.1.2 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς Φ 13,5 mm 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  41  100% 
 


Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας 


µε τα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικροϋλικά συνδέσεως 


και στερέωσης κλπ ευθύς Φ 13,5 mm 


(1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 3,23 
(Ολογράφως)   : ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
 


 
A.T.          : ΗΜ.6.5  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ 8732.1.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς Φ 16 mm 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  41  100% 
 


Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας 


µε τα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικροϋλικά συνδέσεως 


και στερέωσης κλπ σπιράλ Φ 16 mm 


(1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 4.03 
(Ολογράφως)   : ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.6.6  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ 8732.1.4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς Φ 23 mm 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  41  100% 
 


Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας 


µε τα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικροϋλικά συνδέσεως 


και στερέωσης κλπ σπιράλ Φ 23 mm 


(1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 4.94 
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(Ολογράφως)   : ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.6.7  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ 8735.2.1 Κυτίο διακλάδωσης, ορατό ή εντοιχισµένο διαµέτρου Φ 70 mm 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  41  100% 
 


Κυτίο διακλάδωσης, ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και µιρκοϋλικά 


(γύψος, πίσσα µονωτική, κανάβα, µίνιο, ξύλινα τακάκια, βίδες, µαστοί 


διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιµάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους 


εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Τύπου Μπέγκµαν – διαµέτρου Φ 70 mm. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 3,99 
(Ολογράφως)   : ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.6.8  
Άρθρο     : ATΗΕ 8735.2.2  Κυτίο διακλάδωσης, ορατό ή εντοιχισµένο διαµέτρου  


80x80 mm 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  41  100% 
 


Κυτίο διακλάδωσης, ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και µιρκοϋλικά 


(γύψος, πίσσα µονωτική, κανάβα, µίνιο, ξύλινα τακάκια, βίδες, µαστοί 


διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιµάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους 


εγκαταστάσεως και συνδέσεως, πλαστικό – διαµέτρου 80χ80 mm. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 4,88 
(Ολογράφως)   : ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.6.9  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ 8751.1.2 Αγωγός τύπου Ν.Υ.Α. πλαστικής επένδυσης µονόκλωνος  


διατοµής 1,5 mm2 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  44  100% 
 


Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούµενος µέσα σε 


σωλήνες, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση αγωγού και µικροϋλικών 


(διακλαδωτήρες, βίδες, σύρµα συνδέσεως, µονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου 


και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιµών µονώσεως για πλήρη και 


κανονική λειτουργία. Μονόκλωνος 1,5 mm2. 


(1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 1,29 
(Ολογράφως)   : ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 


 
A.T.          : ΗΜ.6.10  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ 8751.1.3 Αγωγός τύπου Ν.Υ.Α. πλαστικής επένδυσης µονόκλωνος  


διατοµής 2,5 mm2 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  44  100% 
 


Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούµενος µέσα σε 


σωλήνες, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση αγωγού και µικροϋλικών 


(διακλαδωτήρες, βίδες, σύρµα συνδέσεως, µονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου 


και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιµών µονώσεως για πλήρη και 


κανονική λειτουργία. Μονόκλωνος 2,5 mm2. 


(1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 1,39 
(Ολογράφως)   : ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 


 
A.T.          : ΗΜ.6.11  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατοµής 3x1,5 mm2 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  46  100% 
 


Καλώδιο τύπου ΝΥΜ χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο. ∆ηλαδή προµήθεια, 


προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλιες, µούφες, 


τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσης, 


όπως ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ) επί τόπου και 


εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου 
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τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και 


εξαρτήµατα της εγκατάστασης) και πλήρους εγκατάστασης. Τριπολικό διατοµής 


3x1,5 mm2. 


(1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 5,15 
(Ολογράφως)   : ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 


 
A.T.          : ΗΜ.6.12  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατοµής 3x2,5 mm2 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  46  100% 
 


Καλώδιο τύπου ΝΥΜ χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο. ∆ηλαδή προµήθεια, 


προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, 


τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσης, 


όπως ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ) επί τόπου και 


εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου 


τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και 


εξαρτήµατα της εγκατάστασης) και πλήρους εγκατάστασης. Τριπολικό διατοµής 


3x2,5 mm2. 


(1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 5,50 
(Ολογράφως)   : ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.6.13  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ 8773.6.3 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ χάλκινων αγωγών πενταπολικό διατοµής  


5x4 mm2 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  47  100% 
 


Καλώδιο τύπου ΝΥΥ χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο δηλαδή προµήθεια, 


προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλιες, µούφες, 


τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσης, 


όπως ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ) επί τόπου και 


εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου 


τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και 


εξαρτήµατα της εγκατάστασης) και πλήρους εγκατάστασης. Πενταπολικό διατοµής 


5x4 mm2. 


 (1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 6,93 
(Ολογράφως)   : ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.6.14  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ 8773.6.4 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ χάλκινων αγωγών πενταπολικό διατοµής  


5x6 mm2 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  47  100% 
 


Καλώδιο τύπου ΝΥΥ χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο δηλαδή προµήθεια, 


προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλιες, µούφες, 


τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσης, 


όπως ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ) επί τόπου και 


εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου 


τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και 


εξαρτήµατα της εγκατάστασης) και πλήρους εγκατάστασης. Πενταπολικό διατοµής 


5x6 mm2. 


 (1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 11,33 
(Ολογράφως)   : ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.6.15  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ 8774.6.5 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ χάλκινων αγωγών πενταπολικό διατοµής  


5x10 mm2 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  47  100% 
 


Καλώδιο τύπου ΝΥΥ χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο δηλαδή προµήθεια, 


προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλιες, µούφες, 
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τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσης, 


όπως ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ) επί τόπου και 


εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου 


τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και 


εξαρτήµατα της εγκατάστασης) και πλήρους εγκατάστασης. Πενταπολικό διατοµής 


5x10 mm2. 


 (1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 13,53 
(Ολογράφως)   : ∆ΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.6.16  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ 8773.4.3 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ Τριπολικό µε ουδέτερη µειωµένης  


διατοµής 3x50+25 mm2 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  47  100% 
 


Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση µέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά 


συνδέσεως και επισήµανσης (µούφες, κως,  πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, αναλογία 


οπτοπλίνθων επισήµανσης, αναλογία άµµου κλπ) και µικροϋλικά επί τόπου και 


εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιµών µόνωσης για πλήρη και κανονική 


λειτουργία. Τριπολικό µε ουδέτερη µειωµένης διατοµής 3x50+25 mm2. 


(1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 26,12 
(Ολογράφως)   : ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.6.17  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ 8773.1.7 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ µονοπολικό διατοµής 1x25 mm2 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  47  100% 
 


Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση µέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά 


συνδέσεως και επισήµανσης (µούφες, κως,  πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, αναλογία 


οπτοπλίνθων επισήµανσης, αναλογία άµµου κλπ) και µικροϋλικά επί τόπου και 


εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιµών µόνωσης για πλήρη και κανονική 


λειτουργία. Μονοπολικό διατοµής 1x25 mm2. 


(1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 4,68 
(Ολογράφως)   : ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
 


A.T.          : ΗΜ.6.18  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ 8915.1.2 Μικροαυτόµατος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών  


µονοπολικός εντάσεως 10 Α 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  55  100% 
 


Μικροαυτόµατος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 


κατάλληλος για τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη 


δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, για κάθε φύσεως µονωτικά 


στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις ατου πίνακα καθώς και βοηθητικά 


υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα, 


µονοπολικός εντάσεως 10 Α. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 8,65 
(Ολογράφως)   : ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.6.19  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ 8915.1.3 Μικροαυτόµατος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών  


µονοπολικός εντάσεως 16 Α 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  55  100% 
 


Μικροαυτόµατος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 


κατάλληλος για τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη 


δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, για κάθε φύσεως µονωτικά 


στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις ατου πίνακα καθώς και βοηθητικά 


υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα, 


µονοπολικός εντάσεως 16 Α. 
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(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 10,08 
(Ολογράφως)   : ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
 


A.T.          : ΗΜ.6.20  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ 8910.1.2 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως έως 25 Α  


και σπειρώµατος Ε27 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  54  100% 
 


Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS πλήρης από πορσελάνη µε την βάση, 


µήτρα, πώµα και συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό 


δακτύλιο επίσης από  πορσελάνη µε ακροδέκτες συνδέσεως από µπροστά, 


κατάλληλη για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερµαρίου ή µέσα σε στεγανό 


κιβώτιο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση, εντάσεως έως 


25 Α κα σπειρώµατος Ε27. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 9,24 
(Ολογράφως)   : ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 


A.T.          : ΗΜ.6.21  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ 8910.1.3 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως έως 63 Α  


και σπειρώµατος Ε33 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  54  100% 
 


Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS πλήρης από πορσελάνη µε την βάση, 


µήτρα, πώµα και συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό 


δακτύλιο επίσης από  πορσελάνη µε ακροδέκτες συνδέσεως από µπροστά, 


κατάλληλη για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερµαρίου ή µέσα σε στεγανό 


κιβώτιο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση, εντάσεως έως 


63 Α κα σπειρώµατος Ε33. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 23,47 
(Ολογράφως)   : ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 


 
A.T.          : ΗΜ.6.22  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ 8910.1.4 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως έως 100 Α  


και σπειρώµατος r ¼ ins 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  54  100% 
 


Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS πλήρης από πορσελάνη µε την βάση, 


µήτρα, πώµα και συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό 


δακτύλιο επίσης από  πορσελάνη µε ακροδέκτες συνδέσεως από µπροστά, 


κατάλληλη για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερµαρίου ή µέσα σε στεγανό 


κιβώτιο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση, εντάσεως έως 


100 Α κα σπειρώµατος r ¼ ins. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 43,00 
(Ολογράφως)   : ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ  


 
 
A.T.          : ΗΜ.6.23  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ  8924 Ενδεικτική λυχνία τάσεως µέχρι 500 V 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  52  100% 
Ενδεικτική λυχνία τάσεως µέχρι 500 V πλήρης εγκατεστηµένη σε πίνακα διανοµής 


ηλεκτρικής ενέργειας τύπου µε ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α πλήρους τα υλικά 


και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέα σε 


πλήρη και κανονική λειτουργία 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 16,77 
(Ολογράφως)   : ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 


A.T.          : ΗΜ.6.24  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ  8856.1.2 ∆ιακόπτης PACCO µε συντηκτική ασφάλεια εντάσεως 25Α 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  53  100% 
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∆ιακόπτης PACCO µε συντηκτική ασφάλεια µέσα σε κιβώτιο µε διακόπτη και 


ασφάλεια, εγκατάσταση, συναρµολόγηση σε πίνακα, σύνδεση προς δίκτυα και 


παράδοση σε λειτουργία, µονοπολικός µε µία συντηκτική ασφάλεια µέσα σε 


χυτοσιδηρούν κιβώτιο εντάσεως 25Α 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 52,44 
(Ολογράφως)   : ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 


A.T.          : ΗΜ.6.25  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ  8856.1.3 ∆ιακόπτης PACCO µε συντηκτική ασφάλεια εντάσεως 40Α 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  53  100% 
 


∆ιακόπτης PACCO µε συντηκτική ασφάλεια µέσα σε κιβώτιο µε διακόπτη και 


ασφάλεια, εγκατάσταση, συναρµολόγηση σε πίνακα, σύνδεση προς δίκτυα και 


παράδοση σε λειτουργία, µονοπολικός µε µία συντηκτική ασφάλεια µέσα σε 


χυτοσιδηρούν κιβώτιο εντάσεως 40Α 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 33,62 
(Ολογράφως)   : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.6.26  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ  8856.3.2 ∆ιακόπτης PACCO µε συντηκτική ασφάλεια τριπολικός  


εντάσεως 25Α 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  53  100% 
 


∆ιακόπτης PACCO µε συντηκτική σφάλεια µέσα σε κιβώτιο µε διακόπτη και 


ασφάλεια, εγκατάσταση, συναρµολήγηση σε πίνακα, σύνδεση προς δίκτυα και 


παράδοση σε λειτουργία, τριπολικός µε τρεις συντηκτικές ασφάλειες µέσα σε 


χυτοσιδηρούν κιβώτιο εντάσεως 25 Α 


 (1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 131,88 
(Ολογράφως)   : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.6.27  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ  8856.3.3 ∆ιακόπτης PACCO µε συντηκτική ασφάλεια τριπολικός  


εντάσεως 40Α 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  53  100% 
 


∆ιακόπτης PACCO µε συντηκτική σφάλεια µέσα σε κιβώτιο µε διακόπτη και 


ασφάλεια, εγκατάσταση, συναρµολήγηση σε πίνακα, σύνδεση προς δίκτυα και 


παράδοση σε λειτουργία, τριπολικός µε τρεις συντηκτικές ασφάλειες µέσα σε 


χυτοσιδηρούν κιβώτιο εντάσεως 40 Α 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 71,03 
(Ολογράφως)   : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.6.28  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ  8856.3.4 ∆ιακόπτης PACCO µε συντηκτική ασφάλεια τριπολικός  


εντάσεως 63Α 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  53  100% 


∆ιακόπτης PACCO µε συντηκτική σφάλεια µέσα σε κιβώτιο µε διακόπτη και 


ασφάλεια, εγκατάσταση, συναρµολήγηση σε πίνακα, σύνδεση προς δίκτυα και 


παράδοση σε λειτουργία, τριπολικός µε τρεις συντηκτικές ασφάλειες µέσα σε 


χυτοσιδηρούν κιβώτιο εντάσεως 63 Α 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 84,56 
(Ολογράφως)   : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.6.29  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ  8856.6.5 ∆ιακόπτης PACCO µε συντηκτική ασφάλεια τριπολικός  


εντάσεως 63Α 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  53  100% 
 


∆ιακόπτης PACCO µε συντηκτική σφάλεια µέσα σε κιβώτιο µε διακόπτη και 


ασφάλεια, εγκατάσταση, συναρµολήγηση σε πίνακα, σύνδεση προς δίκτυα και 


παράδοση σε λειτουργία, τριπολικός µε τρεις συντηκτικές ασφάλειες µέσα σε 


χυτοσιδηρούν κιβώτιο εντάσεως 125 Α 


 (1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 110,16 
(Ολογράφως)   : ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.6.30  
Άρθρο     : ATΗΕ ΝΕΟ Ν/8918.2.1 Αυτόµατος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής 4x25 A 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  53  100% 
 


Αυτόµατος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής 30 ma για τοποθέτηση εντός πίνακα 


διανοµής, µε τα υλικά και µικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και της 


εργιας παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Αυτόµατος ηλεκτρονικός 


διακόπτης διαρροής τετραπολικός 30 ma 4x25 A 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 82,63 
(Ολογράφως)   : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 


 


 


A.T.          : ΗΜ.6.31  
Άρθρο     : ATΗΕ ΝΕΟ Ν/8918.2.3 Αυτόµατος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής 4x63 A 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  53  100% 
 


Αυτόµατος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής 30 ma για τοποθέτηση εντός πίνακα 


διανοµής, µε τα υλικά και µικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και της 


εργιας παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Αυτόµατος ηλεκτρονικός 


διακόπτης διαρροής τετραπολικός 30 ma 4x63 A 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 123,43 
(Ολογράφως)   : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.6.32  
Άρθρο     : ATΗΕ ΝΕΟ Ν/8918.2.4 Αυτόµατος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής 4x125 A 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  53  100% 
 


Αυτόµατος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής 30 ma για τοποθέτηση εντός πίνακα 


διανοµής, µε τα υλικά και µικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και της 


εργιας παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Αυτόµατος ηλεκτρονικός 


διακόπτης διαρροής τετραπολικός 30 ma 4x125 A 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 224,41 
(Ολογράφως)   : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.6.33  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ  8801 ∆ιακόπτης χωνευτός πιεστικού κοµβίου εντάσεως 6 Α,  


µονοπολικός 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  49  100% 


∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 6 Α τάσεως 250 V µε κυτίο δηλαδή 


προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση. Εντάσεως 6 Α απλός, 


µονοπολικός 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 4,54 
(Ολογράφως)   : ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.6.34  
Άρθρο     : ATΗΕ Θ/8801.1.2 ∆ιακόπτης χωνευτός πιεστικού κοµβίου εντάσεως 10 Α 


διπολικός 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  49  100% 
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∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 6 Α τάσεως 250 V µε κυτίο δηλαδή 


προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση. Εντάσεως 10 Α απλός, 


διπολικός. Ενδεικτικού τύπου LEGRAND MOSAIC ή ισοδύναµου 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 31,58 
(Ολογράφως)   : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 


 
A.T.          : ΗΜ.6.35  
Άρθρο     : ATΗΕ Θ/8801.1.4 ∆ιακόπτης χωνευτός πιεστικού κοµβίου αλλέ ρετούρ εντάσεως  


10 Α 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  49  100% 
 


∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V µε κυτίο δηλαδή 


προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση. Εντάσεως 10 Α αλλέ ρετούρ. 


Ενδεικτικού τύπου LEGRAND MOSAIC ή ισοδύναµου. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 36,00  
(Ολογράφως)   : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ 
 
 


A.T.          : ΗΜ.6.36  
Άρθρο     : ATΗΕ Θ/8814  ∆ιακόπτης χωνευτός πιεστικού κοµβίου στεγανός εντάσεως  


6 Α 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  49  100% 
 


∆ιακόπτης στεγανός χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 6 Α τάσεως 250 V µε κυτίο 


δηλαδή προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση. Εντάσεως 6 Α απλός, 


µονοπολικός. Ενδεικτικού τύπου LEGRAND MOSAIC ή ισοδύναµου.  


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 32,60  
(Ολογράφως)   : ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 


A.T.          : ΗΜ.6.37  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ  8826.3.2 Ρευµατοδότης χωνευτός σε λειτουργία SCHUKO- εντάσεως  


16Α  
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  49  100% 
 


Ρευµατοδότης χωνευτός µε το κυτίο δηλαδή προµήθεια προσκόµιση, µικροϋλικά 


εγκατάστασης και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία SCHUKO- εντάσεως 16 Α 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 9,13 
(Ολογράφως)   : ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 


A.T.          : ΗΜ.6.38  
Άρθρο     : ATΗΕ Θ/8826.3.2 Ρευµατοδότης για τοποθέτηση σε κανάλι SCHUKO- εντάσεως  


16Α  
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  49  100% 
 


Ρευµατοδότης για τοποθέτησε σε κανάλι µε την βάση του δηλαδή προµήθεια 


προσκόµιση, µικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία 


SCHUKO- εντάσεως 16 Α 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 19,60 
(Ολογράφως)   : ∆ΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 


A.T.          : ΗΜ.6.39  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ  8827.3.2 Ρευµατοδότης στεγανός χωνευτός SCHUKO- εντάσεως  


16Α  
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  49  100% 
 


Ρευµατοδότης στεγανός, χωνευτός δηλαδή προµήθεια προσκόµιση, µικροϋλικά 


εγκατάστασης και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία SCHUKO- εντάσεως 16 Α 


(1 τεµ)  
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ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 10,35 
(Ολογράφως)   : ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 


A.T.          : ΗΜ.6.40  
Άρθρο     : ATΗΕ Θ/Ν8739.006 Κανάλι διανοµής από PVC τύπου DLP διαστάσεων 100x34 mm 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  41    100% 
 


Κανάλι διανοµής από PVC τύπου DLP (LEGRAND) µετά των αναλογουσών καµπύλων, 


στηριγµάτων και µικροϋλικών, δηλαδή την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 


σύνδεσης, σε τοίχο ή σοβατεπί διαστάσεων 100x34 mm 


(1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 32,20 
(Ολογράφως)   : ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 


A.T.          : ΗΜ.6.41  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ 8840.2.2 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 48 θέσεων 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  52    100% 
 


Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα «ντεκαπέ» και µορφοσίδηρο χωρίς τα 


όργανα του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά µε τα 


απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, 


ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ µικροϋλικά καθώς και 


τον χρωµατισµό των µεταλλικών µερών µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολιού και δύο 


στρώµατα εψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής 


συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση ή στερέωση επί 


του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχόµενων και 


απερχόµενων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιµή και παράδοση σε 


λειτουργία. Με πόρτα προστασίας Ρ30 48 θέσεων  


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 216,09 
(Ολογράφως)   : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.6.42  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ 8840.2.3 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 72 θέσεων 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  52 100% 
 


Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα «ντεκαπέ» και µορφοσίδηρο χωρίς τα 


όργανα του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά µε τα 


απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, 


ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ µικροϋλικά καθώς και 


τον χρωµατισµό των µεταλλικών µερών µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολιού και δύο 


στρώµατα εψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής 


συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση ή στερέωση επί 


του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχόµενων και 


απερχόµενων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιµή και παράδοση σε 


λειτουργία. Με πόρτα προστασίας Ρ30 72 θέσεων  


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 238,07 
(Ολογράφως)   : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 


A.T.          : ΗΜ.6.43  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ 8840.2.3 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 96 θέσεων 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  52 100% 
 


Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα «ντεκαπέ» και µορφοσίδηρο χωρίς τα 


όργανα του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά µε τα 


απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, 


ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ µικροϋλικά καθώς και 


τον χρωµατισµό των µεταλλικών µερών µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολιού και δύο 


στρώµατα εψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής 


συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση ή στερέωση επί 


του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχόµενων και 
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απερχόµενων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιµή και παράδοση σε 


λειτουργία. Με πόρτα προστασίας Ρ30 96 θέσεων  


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 319,95 
(Ολογράφως)   :ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 


ΛΕΠΤΑ 
 


A.T.          : ΗΜ.6.44  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ 8841.1.1 Πεδίο ηλεκτρικού πίνακα χαµηλής τάσης διαστάσεων  


0,80Χ0,80Χ2,20 µ 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  52 100% 
 


Πεδίο ηλεκτρικού πίνακα χαµηλής τάσης διαστάσεων 0,80Χ0,80Χ2,20 µ ιστάµενου 


τύπου ανεξάρτητο ή συναρµολογούµενο µε άλλα πεδία, από χαλυβδοέλασµα ντεκαπέ 


πάχους τουλάχιστον 2 mm και µορφοσίδηρο µε τις απαραίτητες υποδοχές και 


στηρίγµατα στηρίξεως των ζυγών, τα όργανα και λοιπές διατάξεις του πίνακα, 


µε τους ζυγούς, τους ακροδέκτες, την καλωδίωση της εσωτερικής συνδεσµολογίας 


του, τις πινακίδες ενδείξεων των οργάνων του πίνακα, τον χρωµατατισµό των 


µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα και δύο στρώσεις εψηµένου 


βερνικοχρώµατος, τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά των την απαιτούµενη 


εργασία κατασκευής, συνδεσµολογίας, εγκαταστάσεως κλπ για την παράδοση του 


πεδίου σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Πεδίο ιστάµενου τύπου 


επιθεωρούµενου από µπροστά. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 1.037,40 
(Ολογράφως)   : ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.6.45  
Άρθρο     : ATΗΕ Θ/Ν8975.2.2 Φωτιστικό σώµα φθορισµού µε δύο λυχνίες 36 W η κάθε µία 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  59    100% 
 


Φωτιστικό σώµα φθορισµού, µε λυχνίες, στεγασµένων χώρων, αποτελούµενο από 


ενισχυµένη βάση βαµµένη µε σωµα απο χαλυβδοελασµα βαµµένο µε πολυεστερική 


πούδρα, σταθεροποιηµένη ως προς την ακτινοβολία UV (για αποφυγή του 


κιτρινίσµατος µε την πάροδο του χρόνου). Θα διαθέτει περσίδα από παραβολικά 


εγκάρσια και διαµήκη στοιχειά, από γυαλιστερό µη ιριδίζον αλουµίνιο 


καθαρότητας τουλάχιστον 99,80%. θα διαθέτει ενσωµατωµένο σύστηµα έναυσης µε 


ηλεκτρονικό ballast α2 µε λυχνιολαβή από polycarbonate µε µπρούτζινες 


επαφές. Περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και 


εγκατάστασης επί τόπου, οι λαµπτήρες και κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την 


ανάρτηση του φωτιστικού. Ενδεικτικός τύπος DISANO 774 Comfort T8 2x36 W ή 


ισοδύναµος. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 153,91 
(Ολογράφως)   : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.6.46  
Άρθρο     : ATΗΕ Θ/Ν8975.2.4 Φωτιστικό σώµα φθορισµού µε δύο λυχνίες 58 W η κάθε µία 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  59    100% 
 


Φωτιστικό σώµα φθορισµού, µε λυχνίες, στεγασµένων χώρων, αποτελούµενο από 


ενισχυµένη βάση βαµµένη µε σωµα απο χαλυβδοελασµα βαµµένο µε πολυεστερική 


πούδρα, σταθεροποιηµένη ως προς την ακτινοβολία UV (για αποφυγή του 


κιτρινίσµατος µε την πάροδο του χρόνου). Θα διαθέτει περσίδα από παραβολικά 


εγκάρσια και διαµήκη στοιχειά, από γυαλιστερό µη ιριδίζον αλουµίνιο 


καθαρότητας τουλάχιστον 99,80%. θα διαθέτει ενσωµατωµένο σύστηµα έναυσης µε 


ηλεκτρονικό ballast Α2 µε λυχνιολαβή από polycarbonate µε µπρούτζινες 


επαφές. Περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και 


εγκατάστασης επί τόπου, οι λαµπτήρες και κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την 


ανάρτηση του φωτιστικού. Ενδεικτικός τύπος DISANO 774 Comfort T8 2x58 W ή 


ισοδύναµος. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 174,32 
(Ολογράφως)   : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ 


ΛΕΠΤΑ 
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A.T.          : ΗΜ.6.47  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ Θ/8983.1.1 Φωτιστικό σώµα σφαιρικού σχήµατος Φ25 επίτοιχο ή οροφής 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  60   100% 
 


Φωτιστικό σώµα µε ένα λαµπτήρα ισχύος 21 W, µε βάση από θερµοπλαστική ρητίνη 


τοίχου και οροφής µε βαθµό προστασίας ΙΡ65,κλάση µόνωσης ΙΙ µε σφαιρικό 


κώδωνα (υάλινος ανταυγαστήρας οπαλίνα για διάχυτο φως), όπως προδιαγράφεται 


στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, 


εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος και λαµπτήρων, δοκιµή και παράδοση σφαιρικού 


κώδωνα µε λαµπτήρα εξοικονόµησης ενέργειας. Ενδεικτικός τύπος φωτιστικού 


ARTEMIDE DIOSCURI PAR/SOFF 250 ή ισοδύναµο.  


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 227,39 
(Ολογράφως)   : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 


  A.T.          : ΗΜ.6.48  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ Θ/8983.7.2 Φωτιστικό σώµα µε δύο λαµπτήρες φθορισµού compact FLC-L  


ισχύος 18 W   
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  60 100% 
 


Φωτιστικό σώµα µε δύο λαµπτήρες φθορισµού compact FLC-L ισχύος 18 W, µε σώµα 


από συνθετικό υλικό, ανθεκτικό στις καταπονήσεις και σταθεροποιηµένο ως προς 


την UV ακτινοβολία για να µην ξεθωριάζει. Ο διάχυτης θα συγκρατείται στο 


σώµα του φωτιστικού µε ανοξείδωτες βίδες. Ο ανταυγαστήρας του φωτιστικού θα 


είναι από σφυρήλατο αλουµίνιο. Η λυχνιολαβή από polycarbonate µε µπρούτζινες 


επαφές. Θα διαθέτει παρέµβυσµα από συνθετικό υλικό, φιλικό προς το 


περιβάλλον ενώ θα διαθέτει ενσωµατωµένο σύστηµα έναυσης µε µαγνητικό ballast 


Β2. Περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης 


επί τόπου, οι λαµπτήρες και κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την ανάρτηση του 


φωτιστικού. Ενδεικτικός τύπος DISANO 1260 VEGA 2x18 W ή ισοδύναµος. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 113,12 
(Ολογράφως)   : ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 


A.T.          : ΗΜ.6.49  
Άρθρο     : ATΗΕ ΗΛΜ Θ/8983.10.1.2Φωτιστικό σώµα κυκλικό 300 mm και ύψους 10 cm 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  60 100% 
 


Φωτιστικό σώµα κυκλικό 300 mm και ύψους 10 cm µε ένα λαµπτήρα φθορισµού 


DULUX EL E27, 11W ισχύος 11 W, στεγανό για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο µε 


σώµα από χυτό αλουµίνιο και τελείωµα από πολυεστερική βαφή σε γκρι χρώµα για 


µέγιστη προστασία κατά της οξείδωσης. Θα διαθέτει γυάλινο ανταυγαστήρα, όλες 


οι βίδες στερέωσης θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Ενδεικτικός τύπος 


Artemide PANTAREI 300 Ε27 11 W ή ισοδύναµος. 


(1 τεµ)  


 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 260,07 
(Ολογράφως)   : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.6.50  
Άρθρο     : ATΗΕ Θ/8177  Ηλεκτρική συσκευή στεγνώµατος χεριών  


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  39   100% 
 


Ηλεκτρική συσκευή στεγνώµατος χεριών από ανοξείδωτο ατσάλι, επαγγελµατικού 


βαρέως τύπου, όπως προδιαγράφεται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών, 


πλήρες δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, εργασία πλήρους τοποθετήσεως 


και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.  


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 636,61 
(Ολογράφως)   : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.6.51  
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Άρθρο     : ATΗΕ  Ν/9998  Τρίγωνο γείωσης  
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  45   100% 
 


Τρίγωνο γείωσης αποτελούµενο από τρία ηλεκτρόδια διατοµής σταυρού 2,5 µ 


µήκους µε τους ειδικούς συνδετήρες αγωγών τον χάλκινο πολύκλωνο αγωγό 


σύνδεσης διατοµής 25 τ.χ. και τρία φρεάτια µε τα καλύµµατα τους διαστάσεων 


30x30 cm για την επιθεώρηση των συνδέσεων, δηλ. προµήθεια και προσκόµιση 


υλικών και µικροϋλικών και εργασία έµπηξης ηλεκτροδίων στις κορυφές 


ισόπλευρου τριγώνου πλευράς 3 µ σύνδεσης τους µε τον χάλκινο αγωγό 


κατασκευής των φρεατίων και δοκιµών για παράδοση σε πλήρη και κανονική 


λειτουργία. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 227,16 
(Ολογράφως)   : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 


 
A.T.          : ΗΜ.6.52  
Άρθρο     : ATΗΕ Ν/8920  Σετ οργάνων µέτρησης γενικού πίνακα  


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  45   100% 
 


Σετ οργάνων µέτρησης γενικού πίνακα, ήτοι βολτόµετρο ψηφιακό κλίµακας 0-500 


V, αµπερόµετρο κλίµακας 0-400 Α και µεταγωγικός διακόπτης πλήρες δηλαδή 


υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, εργασία πλήρους τοποθετήσεως και παράδοση σε 


πλήρη λειτουργία.  


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 217,16 
(Ολογράφως)   : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 


 
 
A.T.          : ΗΜ.7.1  
Άρθρο     : Υ∆Ρ 6069.1  Εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο  


Κωδικός αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6069.1 100% 
 


Εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο από χείµαρρο ή ορυχείο µε την προµήθεια και 


µεταφορά της άµµου από οποιαδήποτε απόσταση. Για προµήθεια, µεταφορά από 


οποιαδήποτε απόσταση, προσέγγιση και διάστρωση 1 m3 άµµου για την έδραση ή 


τον εγκιβωτισµό σωλήνων 


(1 m3)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 5,40 
(Ολογράφως)   : ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 


A.T.          : ΗΜ.7.2  
Άρθρο     : ATHE Ν/9315.1.1 Πλαστικός σωλήνας P.V.C., υπόγειου δικτύου ηλεκτρικών  


καλωδίων εξωτερικής διαµέτρου Φ 50 atm 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100% 
 


Πλαστικός σωλήνας PVC, υπόγειου δικτυόυ ηλεκτρικών γραµµών, κατά ΕΛΟΤ 686/Ε, 


ενδεικτικού τύπου HELIDUR-E, µε κεφαλή για σύνδεση µε ειδική κόλλα, µαζί µε 


τον απαιτούµενο οδηγό από γαλβανισµένο σύρµα 5 mm2, για την κατασκευή 


δικτύου σωληνώσεων διευλέυσεως ηλεκτρικών καλωδίων, συγκροτούµενου από 


σωλήνες και εγκατάσταση αυτών µέσα σε χάνδακα βάθους 60-70 cm, δηλαδή 


προµήθεια σωλήνα και οδηγού, µεταφορά και εγκατάσταση, µε ειδικά τεµάχια, τα 


µικροϋλικά συγκκολλήσεως κλπ. Και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 


συνδέσεως, εξωτερικής διαµέτρου Φ50 mm. 


(1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 6,24 
(Ολογράφως)   : ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.7.3  
Άρθρο     : ATHE Ν/9315.1.3 Πλαστικός σωλήνας P.V.C., υπόγειου δικτύου ηλεκτρικών  


καλωδίων εξωτερικής διαµέτρου Φ 100 atm 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100% 
 


Πλαστικός σωλήνας PVC, υπόγειου δικτυόυ ηλεκτρικών γραµµών, κατά ΕΛΟΤ 686/Ε, 


ενδεικτικού τύπου HELIDUR-E, µε κεφαλή για σύνδεση µε ειδική κόλλα, µαζί µε 







Τιµολόγιο µελέτης 


 125 


τον απαιτούµενο οδηγό από γαλβανισµένο σύρµα 5 mm2, για την κατασκευή 


δικτύου σωληνώσεων διευλέυσεως ηλεκτρικών καλωδίων, συγκροτούµενου από 


σωλήνες και εγκατάσταση αυτών µέσα σε χάνδακα βάθους 60-70 cm, δηλαδή 


προµήθεια σωλήνα και οδηγού, µεταφορά και εγκατάσταση, µε ειδικά τεµάχια, τα 


µικροϋλικά συγκκολλήσεως κλπ. Και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 


συνδέσεως, εξωτερικής διαµέτρου Φ100 mm. 


(1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 8,55 
(Ολογράφως)   : ΟΧΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.7.4  
Άρθρο     : ATHE ΗΛΜ 9316.3 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος για τη διέλευση καλωδίων  


διαµέτρου 1  ins 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 5    100% 
 


Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος για τη διέλευση καλωδίων κλπ δηλαδή προµήθεια, 


µεταφορά και τοποθέτηση ενός µέτρου σιδηροσωλήνα γαλβανισµένου βαρέως τύπου 


σε οποιαδήποτε θέση µε τα ειδικά τεµάχια και µικροϋλικά (στηρίγµατα κλπ) που 


απαιτούνται. Βαρέως τύπου διαµέτρου 1  ins. 


(1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 14,49 
(Ολογράφως)   : ∆ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.7.5  
Άρθρο     : ATHE Θ/Ν9312.1.3 Βάση σιδηροϊστού άοπλη διαστάσεων 0,60Χ0,60Χ0100  


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 101    100% 
 


Βάση σιδηροϊστού άοπλη, δηλαδή κατασκευή µίας βάσεως, από άοπλο σκυρόδεµα Σ 


150, για την έδραση και στερέωση ιστού φωτισµού, που να φέρει στο κέντρο µία 


κατακόρυφη οπή και µία πλευρική µε πλαστικό σωλήνα PVC Φ110 και καµπύλη 90 


µοιρών για την διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γείωσης. 


Μέσα στη βάση θα ενσωµατωθεί κλωβός αγκυρώσεως, από σιδηρογωνίες και 


κοχλίες, όπως περιγράφεται στο σχετικό άρθρο του ιστού. Στην τιµή δεν 


περιλαµβάνεται η αξία των εκσκαφών. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 96,81  
(Ολογράφως)   : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.7.6  
Άρθρο     : ATHE ΗΛΜ 9307.2 Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεµα διαστάσεων 40x40 cm  


βάθους 70 cm. 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 10 100% 
 


Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεµα πάχους 10 cm µε διπλό χυτοσιδηρούν κάλυµµα, 


δηλαδή προµήθεια, µεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή 


ξυλοτύπου, ενσωµάτωση των άκρων υπόγειων σωληνώσεων διελεύσεως τροφοδοτικών 


καλωδίων και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας συµπεριλαµβανοµένων και των 


εκσκαφών για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου. Ο πυθµένας του 


φρεατίου θα επιστρωθεί µε σκυρόδεµα Σ150 σε πάχος 10 cm διαστάσεων 40x40 cm 


βάθους 70 cm. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 138,27 
(Ολογράφως)   : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 


A.T.          : ΗΜ.7.7  
Άρθρο     : ATHE ΗΛΜ 8773.6.3 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση µέσα στο έδαφος  


διατοµής 5x4 mm2 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 41   100% 
 


Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση µέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά 


συνδέσεως (µούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτόπλινθων επισηµάνσεως, αναλογία 


άµµου κλπ) και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών 
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σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου τοποθετήσεως, διακλαδώσεως, δοκιµών 


µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. Πενταπολικό διατοµής 5x4 mm2. 


(1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 5,78 
(Ολογράφως)   : ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.7.8  
Άρθρο     : ATHE ΗΛΜ 8773.6.4 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση µέσα στο έδαφος  


διατοµής 5x6 mm2 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 41 100% 
 


Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση µέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά 


συνδέσεως (µούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισηµάνσεως, αναλογία 


άµµου κλπ) και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών 


σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου τοποθετήσεως, διακλαδώσεως, δοκιµών 


µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. Πενταπολικό διατοµής 5x6 mm2. 


(1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 7,29 
(Ολογράφως)   : ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 


A.T.          : ΗΜ.7.9  
Άρθρο     : ATHE ΗΛΜ 9336.1.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση µέσα στο έδαφος  


διατοµής 5x6 mm2 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 46   100% 
 


Καλώδιο ΝΥΜ, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός 


τρέχοντος µέτρου καλωδίου ΝΥΜ σε έργα οδικού φωτισµού, τριπολικού καλώδιο 


ΝΥΜ διατοµής ΝΥΜ 3x1,5 mm2 


(1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 4,34 
(Ολογράφως)   : ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 


A.T.          : ΗΜ.7.10  
Άρθρο     : ATHE Θ/Ν9329.2 Ιστός φωτισµού αλουµινίου ύψους 4,10 m και διατοµής Φ120 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 101    100% 
 


Ιστός αλουµινίου ύψους 4 µέτρων κυλινδρικής διατοµής Φ120 από ραβδωτό 


profile αλουµινίου, βάση έδρασης, αγκύριο κι διακοσµητική βάση για την 


κάλυψη των αγκυρίων και της πλάκας έδρασης σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις 


Τεχνικές Προδιαγραφές, ήτοι προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση ενός ιστού µε 


την βάση αγκύρωσης, το ακροκιβώτιο και το εξάρτηµα για κάλυψη της πλάκας 


έδρασης και των αγκυρίων. Ο ιστός θα φέρει πλάκα έδρασης µε τέσσερις οπές 


για πάκτωση. Τον ιστό εκτός των άλλων εξαρτηµάτων απαραιτήτων για την 


τοποθέτηση του θα συνοδεύει µία βάση για κάλυψη της πλάκας έδρασης, όπως 


περιγράφεται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών. Στην τιµή περιλαµβάνονται 


όλα τα ανωτέρω, η εργασία τοποθέτησης και σύνδεση σε λειτουργία. Ενδεικτικός 


τύπος ιστού DISANO Pole 1508, ενδεικτικός τύπου καλύµµατος βάσης DISANO 


acc.22. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 1.170,88 
(Ολογράφως)   : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ 


ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.7.11  
Άρθρο     : ATHE Θ/9367.1 Φωτιστικό σώµα κορυφής τύπου σφαιρικού κώδωνα ισχύος  


100 W 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 103 100% 
 


Φωτιστικό σώµα κορυφής, τύπου σφαιρικού κώδωνα, για λυχνίες µεταλλικών 


αλογονιδίων ισχύος 100 W, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση ενός 


φωτιστικού σώµατος στον ιστό του άρθρου 7.10 του παρόντος. Το φωτιστικό θα 


είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε όσα προδιαγράφονται στο τεύχος των 


προδιαγραφών. Ενδεικτικός τύπου φωτιστικού DISANO 1305 GLOBO ή ισοδύνανο. 
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(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 347,74 
(Ολογράφως)   : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 
ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 


 
A.T.          : ΗΜ.7.12  
Άρθρο     : ATHE ΝΕΟ Ν/8837.21. 1 Ηλεκτρόδιο γείωσης 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  104    100% 
 


Ηλεκτρόδιο γείωσης, χάλκινο µε χαλύβδινη ψυχή διαµέτρου 5/8 ins µήκους 1,50 


m. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 20,27 
(Ολογράφως)   : ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.7.13  
Άρθρο     : ATHE 8757.2.2 Αγωγός γυµνός χάλκινος διατοµής 16 mm2 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  45    100% 
 


Αγωγός γυµνός χάλκινος, δηλαδή αγωγός και µικροϋλικά (στηρίγµατα ή 


µονωτήρες, τάκοι, βίδες, γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως µε 


στηρίγµατα ή και µονωτήρες. Πολύκλωνος, διατοµής 16 mm2 


(1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 3,76 
(Ολογράφως)   : ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 


A.T.          : ΗΜ.7.14  
Άρθρο     : ATHE 8757.2.2 Αγωγός γυµνός χάλκινος διατοµής 25 mm2 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  45 100% 
 


Αγωγός γυµνός χάλκινος, δηλαδή αγωγός και µικροϋλικά (στηρίγµατα ή 


µονωτήρες, τάκοι, βίδες, γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως µε 


στηρίγµατα ή και µονωτήρες. Πολύκλωνος, διατοµής 25 mm2 


(1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 4,81 
(Ολογράφως)   : ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 


A.T.          : ΗΜ.7.15  
Άρθρο     : ATHE Θ/Ν8843.8 Ηλεκτρικός πίνακα φωτισµού τύπου pillar, στεγανός  


κατάλληλος για εξωτερική τοποθέτηση 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  52 100% 


 


Ηλεκτρικός πίνακας φωτισµού τύπου pillar, κατάλληλος για εξωτερική  


εγκατάσταση εντός στεγανού πίλαρ, κατασκευασµένος και εξοπλισµένος µε όλα τα 


απαιτούµενα όργανα, δηλ. τριφασικό ραγοδιακόπτη και ασφάλειες στην είσοδο 


και τους αναλογικούς ραγοδιακόπτες στις αναχωρήσεις µε όλα τα καλώδια και 


µικροϋλικά και την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης καθώς και τις δοκιµές 


για παράδοση σε κανονική λειτουργία. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η βάση 


στήριξης του πίνακα. Τεσσάρων αναχωρήσεων προς το φωτισµό του περιβάλλοντος 


χώρου. (σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές) 


(1 tem)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 880,00 
(Ολογράφως)   : ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ 


 


 
 
A.T.          : ΗΜ.8.1  
Άρθρο     : ATHE Θ/Ν9500.3 Πρίζα Data-voice, RJ45, cat 5e 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  49 100% 
 


Πρίζα Data-Voice ψηφιακού δικτύου τύπου RJ45/cat 5, οκτώ επαφών, κατάλληλη 


για δίκτυο δοµηµένης καλωδίωσης, για τοποθέτηση σε επίτοιχο κανάλι δηλ. 


προµήθεια και προσκόµιση, µικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση δοκιµή και 


πιστοποίηση, για παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
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(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 19,15 
(Ολογράφως)   : ∆ΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 


 
 
 
A.T.          : ΗΜ.8.2  
Άρθρο     : ATHE Ν/9730.5 Πρίζα τηλεόρασης διέλευσης χωνευτή  


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  49 100% 
 


Πρίζα τηλεόρασης διέλευσης χωνευτή όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές, δηλ. 


προµήθεια, προσκόµιση, µικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 33,57 
(Ολογράφως)   : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.8.3  
Άρθρο     : ATHE Ν/9730.6 Πρίζα τηλεόρασης τερµατική  


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  49 100% 
 


Πρίζα τηλεόρασης τερµατική χωνευτή όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές, δηλ. 


προµήθεια, προσκόµιση, µικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 33,57 
(Ολογράφως)   : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.8.4  
Άρθρο     : ATHE Θ/Ν8993.1.2 Τηλεφωνικός Κατανεµητής  οριολορίδων των 10 ζευγών κατά  


DIN 47614  µε δύο οριολωρίδες ανά σειρά 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  52 100% 
 


Τηλεφωνικός κατανεµητής, οριολωρίδων των 10 ζευγών, κατά DIN 47614, µε 


δυνατότητα διέλευσης µεγάλων ταχυτήτων έως 100 MHz, ταχείας σφηνωτής 


σύνδεσης των άκρων των καλωδίων, αποτελούµενος από ερµάριο µε πόρτα, 


µεταλλικό βαµµένο ή πλαστικό, επίυοιχο ή χωνευτό στεγανότητας ΙΡ 40 ή ΙΡ 54, 


κατά DIN 40050, µε ικριώµατα και βάσεις, οριολορίδες κλπ, ειδικά εξαρτήµατα, 


όπως καθορίζεται στις περιγραφές και προδιαγραφές, µε οπές διέλευσης των 


τηλεφωνικών αγωγών ή καλωδίων, πινακίδα χαρακτιρισµού του κατανεµητή και 


καρτέλα αναγραφής κυκλωµάτων, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, 


ανάπτυξη και διευθέτηση των τηλεφωνικών καλωδίων και αγωγών µέσα στην 


κατανεµητή, σύνδεση των άκρων στις οριολωρίδες, µικτονόµηση, έλεγχο και 


δοκιµές µε τα υλικά, τα µικροϋλικά και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και 


κανονική λειτουργία. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 125,00 
(Ολογράφως)   : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.8.5  
Άρθρο     : ATHE ΝΕΟ Ν/8768.1 Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, cat5, 4 ζευγών 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  48 100% 
 


Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, cat 5e, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση υλικών 


και µικροϋλικών επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως για πλήρη και κανονική 


λειτουργία 4 ζευγών. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 3,72 
(Ολογράφως)   : ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.8.6  
Άρθρο     : ATHE ΝΕΟ Ν/8768.4 Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, cat5, 25 ζευγών  


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  48 100% 
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Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, cat 5e, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση υλικών 


και µικροϋλικών επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως για πλήρη και κανονική 


λειτουργία 25 ζευγών. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 9,53 
(Ολογράφως)   : ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.8.7  
Άρθρο     : ATHE ΝΕΟ Ν/8993.4.2 Πλαίσιο, µε βύσµατα RJ45 (Patch Panel), ψηφιακού δικτύου  


κατηγορίας 5e µε συστοιχία 24 βυσµάτων RJ45 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  52 100% 
 


Πλαίσιο, µε βύσµατα RJ45 (Patch Panel), τερµατισµού καλωδίων, ψηφιακού 


δικτύου, κατηγορίας 5, σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO/IEC 11801, EN 50173 και 


ΕΙΑ/ΤΙΑ 568
 
Α, κατάλληλο για τοποθέτηση σε τυποποιηµένο ικρίωµα στήριξης rack 


19’’,εντός ερµαρίου κατανεµητή, για πολύζευγα καλώδια αγωγών AWG 24, µε 


σφηνωτή σύνδεση, µε τους οδηγούς καλωδίων µικτονόµησης, πλήρες, δηλαδή 


προµήθεια, προσκόµιση και την εργασία εγκαταστάσεως, ελέγχου και δοκιµών, 


για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 163,00 
(Ολογράφως)   : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.8.8  
Άρθρο     : ATHE Θ/Ν8993.4.3 Επίπεδη καµπίνα µε ικριώµατα (RACK) 19’’ εσωτερικού χώρου 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  52 100% 
 


Επίπεδη καµπίνα µε ικριώµατα (RACK) 19’’ 42 U και ύψους 2,2 µ, εσωτερικού 


χώρου, σύµφωνα µε τα πρότυπα IEC 297-1/2, DIN 41494, DIN 41491 part 1, ΕΝ 


60950-1 µε δύο πόρτες διαστάσεων, όπως προδιαγράφεται στα τεύχη των τεχνικών 


προδιαγραφών και περιγραφών της µελέτης, πλήρες, δηλαδή προµήθεια, 


προσκόµιση και εγκατάσταση µε τα υλικά, µικροϋλικά και την εργασία πλήρους 


εγκατάστασης για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 633,00 
(Ολογράφως)   : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ 


 
 


A.T.          : ΗΜ.8.9  
Άρθρο     : ATHE Θ/Ν9502.1 Τηλεφωνικό κέντρο πλήρως ψηφιακό  


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  49     100% 
 


Τηλεφωνικό κέντρο πλήρως ψηφιακό, µε δύο γραµµές ISDN εξωτερικές και 16 


εσωτερικές γραµµές όπως προδιαγράφεται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών, 


αποτελούµενο από το κυρίως τηλεφωνικό κέντρο, την µεταλλακτική τράπεζα, 


τοποθέτησης των διαφόρων συσκευών και καλώδιο όπως αναλυτικά περιγράφεται 


στις προδιαγραφές, µε τα υλικά και µικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης, 


πλήρως εγκατεστηµένο και έτοιµο προς λειτουργία. Περιλαµβάνονται επίσης και 


παρελκόµενα θυροτηλέφωνο, κάρτα θυροτηλεφώνου προσαρµοζόµενη στο κέντρο και 


άνοιγµα πόρτα, ups – µπαταρία – τροφοδοτικό 600 VA. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 1.892,76 
(Ολογράφως)   : ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 
ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.8.10  
Άρθρο     : ATHE Θ/Ν9501.2.1 Τηλεφωνική συσκευή ψηφιακή µε αναγνώριση κλίσης 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  61    100% 
 


Τηλεφωνική συσκευή ψηφιακή µε αναγνώριση κλήσης, επιτραπέζια µε 


πληκτρολόγιο, από θερµοπλαστικό υλικό ή βακελίτη, διπολικό φις κατάλληλο για 


τηλεφωνική πρίζα τηλεφώνου, κουδούνι µε ρυθµιστή ήχου, καλώδιο σύνδεσης 


καθώς και ροζέττα τοίχου, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση και εργασία σύνδεσης 


και δοκιµών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 


(1 τεµ)  
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ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 62,46 
(Ολογράφως)   : ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 


A.T.          : ΗΜ.8.11  
Άρθρο     : ATHE Θ/Ν9501.2.2 Τηλεφωνική συσκευή απλή 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  61    100% 
 


Τηλεφωνική συσκευή απλή, επιτραπέζια µε πληκτρολόγιο, από θερµοπλαστικό 


υλικό ή βακελίτη, διπολικό φις κατάλληλο για τηλεφωνική πρίζα τηλεφώνου, 


κουδούνι µε ρυθµιστή ήχου, καλώδιο σύνδεσης καθώς και ροζέττα τοίχου, δηλαδή 


προµήθεια, προσκόµιση και εργασία σύνδεσης και δοκιµών για παράδοση σε πλήρη 


και κανονική λειτουργία. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 44,96 
(Ολογράφως)   : ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 


A.T.          : ΗΜ.8.12  
Άρθρο     : ATHE Ν/9730.8.1 Οµοαξονικό καλώδιο RG-11/75Ω 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  47 100% 
 


Οµοαξονικό καλώδιο RG-11/75Ω µε µόνωση από SOLID PE και µανδύα από µαύρο ή 


λευκό PVC, θωρακισµένο µε πλέγµα από επικασσιτερωµένα συρµατίδια χαλκού, για 


µεταφορά και λήψη σηµάτων υψηλών συχνοτήτων, ορατό ή εντοιχισµένο εντός 


καναλιού ασθενών ρευµάτων ή εντός πλαστικού σωλήνα, δηλαδή προµήθεια, 


προσκόµιση, υλικά, µικροϋλικα και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης και 


ρύθµισης. 


(1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 4,32 
(Ολογράφως)   : ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.8.13  
Άρθρο     : ATHE Ν/9561.10 Κεντρική µονάδα µεγαφωνικής εγκατάστασης 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  49 100% 
 


Κεντρική µονάδα µεγαφωνικής εγκατάστασης όπως περιγράφεται και 


προδιαγράφεται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών. Πλήρως εγκατεστηµένη µε 


όλα τα υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως και εγκαταστάσεως έτοιµη για 


λειτουργία. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 980,00 
(Ολογράφως)   : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.8.14 
Άρθρο     : ATHE Θ/Ν9561.17 Μεγάφωνο τοίχου 20 W 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  49 100% 
 


Μεγάφωνο τοίχου 20 W, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, µετά των υλικών και 


µικροϋλικών σύνδεσης και στήριξης, πλήρως εγκατεστηµένο και έτοιµο προς 


λειτουργία. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 164,73 
(Ολογράφως)   : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ 
ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.8.15 
Άρθρο     : ATHE Θ/Ν9562.5 Ενισχυτής ήχου 1x150 -70 – 100 V/ 4 ohm  


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  49 100% 
 


Ενισχυτής ήχου 1x150 -70 – 100 V/ 4 ohm, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, πλήρως 


εγκατεστηµένος και έτοιµος για λειτουργία. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 680,00 
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(Ολογράφως)   : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ 
 
 
A.T.          : ΗΜ.8.16 
Άρθρο     : ATHE NEO Ν/9561.4 Μικροφωνικό καλώδιο 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  47 100% 
 


Μικροφωνικό καλώδιο για την σύνδεση µικροφώνου µε ενισχυτικό κέντρο, 


διατοµής 0,8 mm2, πολύκλωνο, µπλενταρισµένο, µε τα υλικά και µικροϋλικά 


σύνδεσης, και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 


(1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 5,85 
(Ολογράφως)   : ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.8.17 
Άρθρο     : ATHE NEO Ν/9337.1.1 Καλώδιο ΝΥΜΗΥ (Η05VV-F) διατοµής 2x1,5 mm2 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  46 100% 
 


Καλώδιο ΝΥΜΗΥ (Η05VV-F), δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση 


ενός τρέχοντος, µέτρου καλωδίου ΝΥΜΗΥ (Η05VV-F) διπολικό ΝΥΜΗΥ διατοµής 


2x1,5 mm2. 


(1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 4,25 
(Ολογράφως)   : ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.8.18 
Άρθρο     : ATHE Θ/N9561.10  Μικροφωνική µονάδα µε επιλογή πέντε ζωνών 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 46   100% 
 


Μικροφωνική µονάδα µε επιλογή πέντε ζωνών, όπως προδιαγραφεται στις τεχνικές 


προδιαγραφές δηλαδή προµήθεια, εγκατάσταση επί τόπου µε τα υλικά και 


µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 490,00 
(Ολογράφως)   : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.8.19  
Άρθρο     : ATHE Θ/N9561.11 Λήψη µικροφώνου 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 46   100% 
 


Πρίζα µικροφώνου πλήρης µε βάση συµπεριλαµβανοµένων όλων των υλικών και 


µικροϋλικών, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση.  


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 43,00 
(Ολογράφως)   : ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.9.1  
Άρθρο     : ATHE NEO 9980.2 Μονόκλωνος αγωγός κυκλικής διατοµής διαµέτρου Φ8 mm 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  5  100% 
 


Ηλεκτρολυτικός χαλκός κυκλικής διατοµής, διαµέτρου 8 mm κατά DIN 48801 


ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6420008 για συλλεκτήριο αγωγό και αγωγό καθόδου, 


καθώς και για συνδέσεις εντός του εδάφους, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, 


εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.   


(1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 14,60 
(Ολογράφως)   : ∆ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.9.2  
Άρθρο     : ATHE Θ/Ν9980.3 Μονόκλωνος αγωγός κυκλικής διατοµής διαµέτρου Φ10 mm 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  5  100% 
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Ηλεκτρολυτικός χαλκός κυκλικής διατοµής, διαµέτρου 10 mm κατά DIN 48801 για 


συλλεκτήριο αγωγό και αγωγό καθόδου, καθώς και για συνδέσεις εντός του 


εδάφους, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και 


κανονική λειτουργία. Ο αγωγός θα πρέπει να έχει υποστεί µε επιτυχία όλες τις 


προβλεπόµενες από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2 εργαστηριακές 


δοκιµές. Η πραγµατοποίηση των ανωτέρω δοκιµών θα αποδεικνύεται µε ∆ελτίο 


Αποτελεσµάτων ∆οκιµών από διαπιστευµένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης 


του οποίου θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι δοκιµές των Ευρωπαϊκών Προτύπων 


σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164. Περιλαµβάνεται το κόστος προµήθειας, προσκόµισης των 


υλικών στον τόπο του έργου, εγκατάστασης σύνδεσης, ελέγχου και παράδοσης σε 


πλήρη λειτουργία και οι απαραίτητες δοκιµές. 
(1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 19,57 
(Ολογράφως)   : ∆ΕΚΑΕΝΝΕΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.9.3  
Άρθρο     : ATHE NEO Ν/9983 Στήριγµα συλλεκτηρίων αγωγών για σκεπή από κεραµίδι 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  5  100% 
 


Στήριγµα συλλεκτηρίων αγωγών για σκεπή από κεραµίδι, ενδεικτικού κωδικού 


ΕΛΕΜΚΟ 6122121 ή ισοδύναµο. Χρησιµοποιείται για αγωγούς κυκλικής διατοµής, 


διαµέτρου Φ8 ή πολύκλωνους αγωγούς διατοµής 50mm2. Το σηµείο σύσφιξης του 


αγωγού είναι διµερές, κατασκευασµένο από χάλκινο έλασµα, διαστάσεων 20mm x 


3mm. Η σύσφιξη του αγωγού επιτυγχάνεται µε δύο  ανοξείδωτες βίδες Μ6 x 16mm, 


κατά EN ISO 1207. Το σηµείο σύσφιξης του αγωγού εδράζεται σε πλαστική βάση 


κατάλληλη για τοποθέτηση σε εξωτερικό περιβάλλον, η οποία καταλήγει σε 


παρέµβυσµα από PVC. Για την τοποθέτησή του απαιτείται οπή Φ12mm στο κεραµίδι 


στην οποία τοποθετείται το κάτω µέρος του στηρίγµατος. Επιπλέον το στήριγµα 


φέρει χαλύβδινη επικαδµιωµένη  βίδα (Μ5mm) που διαπερνά όλο το µήκος του και 


περικόχλιο που βρίσκεται στο άκρο του παρεµβύσµατος. Περιστρέφοντας τη βίδα 


το περικόχλιο ωθεί το παρέµβυσµα προς τα πάνω και µε τον τρόπο αυτό 


επιτυγχάνεται η πάκτωση του στηρίγµατος και η στεγανοποίηση του σηµείου 


στηρίξεως. Περιλαµβάνεται το κόστος προµήθειας, προσκόµισης των υλικών στον 


τόπο του έργου, εγκατάστασης σύνδεσης, ελέγχου και παράδοσης σε πλήρη 


λειτουργία  


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 12,44 
(Ολογράφως)   : ∆Ω∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 


A.T.          : ΗΜ.9.4  
Άρθρο     : ATHE NEO Ν/9980.4 Στήριγµα συλλεκτηρίων αγωγών ή αγωγών καθόδου 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  5     100% 
 


Στήριγµα συλλεκτηρίων αγωγών ή αγωγών καθόδου για οριζόντια µη 


στεγανοποιηµένη επιφάνεια ή κατακόρυφη επιφάνεια τοίχου ή σκυροδέµατος. 


Ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6121100 ή ισοδύναµο. Χρησιµοποιείται για 


χάλκινους αγωγούς διαµέτρου Φ8 η για πολύκλωνους αγωγούς διατοµής 50mm2. 


Είναι κατασκευασµένο από χάλκινο έλασµα, διαστάσεων 20mm x 3mm, εφοδιασµένο 


µε ροδέλα αποστάσεως στην οποία προσαρµόζεται ροδέλα στεγανοποίησης από PVC, 


ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6103201. Το στήριγµα είναι διµερές και η σύσφιξη 


του αγωγού επιτυγχάνεται µε δύο ανοξείδωτες βίδες  Μ6 x 16mm, κατά EN ISO 


1207. Η στερέωσή του πραγµατοποιείται µε UPAT Φ8 και ξυλόβιδα ανοξείδωτη 


(INOX Α2).  


Περιλαµβάνεται το κόστος προµήθειας, προσκόµισης των υλικών στον τόπο του 


έργου, εγκατάστασης σύνδεσης, ελέγχου και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 11,93 
(Ολογράφως)   : ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 


A.T.          : ΗΜ.9.5  
Άρθρο     : ATHE NEO Ν/9980.6 Σφιγκτήρας διασταυρώσεως ή διακλαδώσεως 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  5  100% 
 


Σφιγκτήρας διασταυρώσεως ή διακλαδώσεως, ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6201810 


ή ισοδύναµο, για τη σύσφιξη χαλύβδινων αγωγών ή αγωγών κράµατος αλουµινίου 
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κυκλικής διατοµής διαµέτρου Φ8/10mm, τύπου ‘’Η’’ (Heavy type).  Είναι 


κατασκευασµένος από χάλυβα θερµά επιψευδαργυρωµένο (St/tZn). Τα εξωτερικά 


πλακίδια έχουν διαστάσεις 50mm x 50mm x 3mm. Ο σφιγκτήρας είναι εφοδιασµένος 


µε ενδιάµεσο πλακίδιο ιδίου υλικού, πάχους 2mm, ώστε να παρεµβάλλεται το 


πλακίδιο αυτό και κατά την σύσφιξη των αγωγών, να αυξάνεται η επιφάνεια 


επαφής µεταξύ των. Η σύσφιξη των αγωγών µε τον σφιγκτήρα επιτυγχάνεται µε 


τέσσερις βίδες (καρόβιδες) ΙΝΟΧ (Α2), διαστάσεων Μ6 x 25mm, κατά DIN 603. 


O σφιγκτήρας θα πρέπει να έχει υποστεί µε επιτυχία όλες τις προβλεπόµενες 


από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 εργαστηριακές δοκιµές 


(Περιβαλλοντικές και ηλεκτρικές µε κεραυνικό ρεύµα 100kA, κυµατοµορφής 


10/350µs). Η πραγµατοποίηση των ανωτέρω δοκιµών θα αποδεικνύεται µε ∆ελτίο 


Αποτελεσµάτων ∆οκιµών από διαπιστευµένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης 


του οποίου θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι δοκιµές των Ευρωπαϊκών Προτύπων 


σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164. Περιλαµβάνεται το κόστος προµήθειας, προσκόµισης των 


υλικών στον τόπο του έργου, εγκατάστασης σύνδεσης, ελέγχου και παράδοσης σε 


πλήρη λειτουργία 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 23,72 
(Ολογράφως)   : ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
 


A.T.          : ΗΜ.9.6  
Άρθρο     : ATHE NEO Ν/9980.10 Ακίδα προστασίας χάλκινη διαµέτρου Φ16  


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  45  100% 
 


Ακίδα συλλήψεως, ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6421210 ή ισοδύναµο, η οποία 


χρησιµοποιείται για την προστασία από άµεσο κεραυνικό πλήγµα δοµικών ή 


µεταλλικών εξάρσεων. Η ακίδα έχει διαστάσεις Φ16mm x 1000mm  και είναι 


κατασκευασµένη από χαλκό (Cu). Η ακίδα στηρίζεται σε κατακόρυφη επιφάνεια µε 


δύο στηρίγµατα κατά DIN 48805E και 48828Q, ΕΛΕΜΚΟ 6121300 ή ισοδύναµο και 


συνδέεται µε τους συλλεκτήριους αγωγούς µε σφιγκτήρα, ΕΛΕΜΚΟ 6225204 ή 


6225240 ή ισοδύναµο δοκιµασµένο σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 


50164-1. 


Η ακίδα θα πρέπει να έχει υποστεί µε επιτυχία όλες τις προβλεπόµενες από το 


Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2 εργαστηριακές δοκιµές. Η πραγµατοποίηση 


των ανωτέρω δοκιµών θα αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων ∆οκιµών από 


διαπιστευµένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να 


περιλαµβάνονται οι δοκιµές των Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164. 


Κόστος προµήθειας, προσκόµισης των όλων των υλικών σύνδεσης στον τόπο του 


έργου, εγκατάστασης σύνδεσης, ελέγχου και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 104,66 
(Ολογράφως)   : ΕΚΑΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.9.7  
Άρθρο     : ATHE NEO Ν/9980 Εξάρτηµα απορρόφησης συστολών – διαστολών  


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  5  100% 
 


Εξάρτηµα απορρόφησης συστολών - διαστολών χάλκινων συλλεκτηρίων αγωγών, 


ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6421300 ή ισοδύναµο. Είναι κατασκευασµένο από 


χάλκινο έλασµα διαστάσεων 20mm x 3mm. Τοποθετείται ανά περίπου 20m 


ευθύγραµµου µήκους συλλεκτηρίου αγωγού και σε όλα τα σηµεία διασταύρωσης των 


συλλεκτηρίων αγωγών. Η σύνδεσή του µε τον αγωγό πραγµατοποιείται στα δύο του 


άκρα µε δύο µονούς χάλκινους σφικτήρες, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6225104 ή 


ΕΛΕΜΚΟ 62 25 140 ή ισοδύναµο.  


Το εξάρτηµα θα πρέπει να έχει υποστεί µε επιτυχία όλες τις προβλεπόµενες από 


το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 εργαστηριακές δοκιµές (Περιβαλλοντικές 


και ηλεκτρικές µε κεραυνικό ρεύµα 100kA, κυµατοµορφής 10/350µs). Η 


πραγµατοποίηση των ανωτέρω δοκιµών θα αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων 


∆οκιµών από διαπιστευµένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα 


πρέπει να περιλαµβάνονται οι δοκιµές των Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 


50164. Περιλαµβάνεται το κόστος προµήθειας, προσκόµισης των υλικών στον τόπο 


του έργου, εγκατάστασης σύνδεσης, ελέγχου και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 24,00 
(Ολογράφως)   : ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ 
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A.T.          : ΗΜ.9.8  
Άρθρο     : ATHE NEO Ν/9980.14 Ρυθµιζόµενο περιλαίµιο 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  45  100% 
 


Ρυθµιζόµενο περιλαίµιο, τύπου ‘’Ν’’ (Normal type), ενδεικτικού κωδικού 


ΕΛΕΜΚΟ 6523404 ή ισοδύναµο, κατάλληλο για σύνδεση διακλάδωση χάλκινων αγωγών 


κυκλικής διατοµής ή πολύκλωνων αγωγών 50mm2 - 70mm2, και σωλήνων διαµέτρου 


από ¾’’ έως 4’’. Αποτελείται από χάλκινο επικασσιτερωµένο σφικτήρα (Cu/eSn) 


για τη σύνδεση µε τον αγωγό και από λάµα διαστάσεων 500 x 25mm από 


επινικελωµένο χαλκό, για τη σύνδεση µε το σωλήνα. Η σύσφιξη της λάµας µε το 


σφικτήρα  επιτυγχάνεται µε δύο βίδες διαστάσεων Μ6 x 16mm, ΙΝΟΧ Α2. H 


σύνδεση του κολάρου µε τον αγωγό επιτυγχάνεται µε µία βίδα, διαστάσεων Μ8 x 


20mm, ΙΝΟΧ Α2. 


Το περιλαίµιο θα πρέπει να έχει υποστεί µε επιτυχία όλες τις προβλεπόµενες 


από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 εργαστηριακές δοκιµές 


(Περιβαλλοντικές και ηλεκτρικές µε κεραυνικό ρεύµα 100kA, κυµατοµορφής 


10/350µs). Η πραγµατοποίηση των ανωτέρω δοκιµών θα αποδεικνύεται µε ∆ελτίο 


Αποτελεσµάτων ∆οκιµών από διαπιστευµένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης 


του οποίου θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι δοκιµές των Ευρωπαϊκών Προτύπων 


σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164. Κόστος προµήθειας, προσκόµισης των υλικών στον τόπο 


του έργου, εγκατάστασης σύνδεσης, ελέγχου και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 31,03 
(Ολογράφως)   : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 


 
A.T.          : ΗΜ.9.9  
Άρθρο     : ATHE ΗΛΜ 8757.2.5 Αγωγός γυµνός, χάλκινος, 1x50 mm2 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  45  100% 


 
Αγωγός γυµνός χάλκινος, δηλαδή αγωγός και µικροϋλικά (στηρίγµατα ή 


µονωτήρες, τάκοι, βίδες, γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως µε 


στηρίγµατα ή µε µονωτήρες. Πολύκλωνος, διατοµής 1x50 mm2. 


(1 m)  


 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 8,00 
(Ολογράφως)   : ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ  


 
A.T.          : ΗΜ.9.10  
Άρθρο     : ATHE NEO Ν/9980.15 Προστατευτικός αγωγός διαστάσεων Φ16x1500 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  45  100% 


 
Προστατευτικός αγωγός διαστάσεων Φ16x1500mm, ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 


6423150 ή ισοδύναµο, χρησιµοποιούµενος για την προστασία έναντι µηχανικών 


καταπονήσεων του αγωγού καθόδου, κατασκευασµένος από χαλκό (Cu). 


Παρεµβάλλεται µεταξύ του αγωγού καθόδου και του ηλεκτροδίου γείωσης. Η 


σύνδεση µε αγωγό καθόδου ή ηλεκτρόδιο γείωσης από χαλκό επιτυγχάνεται µε 


διπλό σφικτήρα, ΕΛΕΜΚΟ 6225204 ή 6225240 ή ισοδύναµο. Στηρίζεται σε 


κατακόρυφη επιφάνεια µε δύο στηρίγµατα κατά DIN 48805E και 48828Q, ΕΛΕΜΚΟ 


6121300 ή ισοδύναµο. Ο προστατευτικός αγωγός θα πρέπει να έχει υποστεί µε 


επιτυχία όλες τις προβλεπόµενες από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2 


εργαστηριακές δοκιµές. Η πραγµατοποίηση των ανωτέρω δοκιµών θα αποδεικνύεται 


µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων ∆οκιµών από διαπιστευµένο εργαστήριο στο πεδίο 


διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι δοκιµές των 


Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164. Κόστος προµήθειας, προσκόµισης των 


υλικών στον τόπο του έργου, εγκατάστασης σύνδεσης, ελέγχου και παράδοσης σε 


πλήρη λειτουργία. 


(1 τεµ)  


 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 34,81 
(Ολογράφως)   : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
 


 
A.T.          : ΗΜ.10.1  
Άρθρο     : ΝΑΤΕΠ 5911.2.6 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm,  


διατοµής Φ25 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  8  100% 
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Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm, κατά DIN 


8074/8075 για HYPE, δηλαδή σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήµατα και µικροϋλικά 


(κανάβι, τεφλόν κλπ) και εργασία πλήρους τοποθέτησης επιφανειακά ή σε τάφρο, 


σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία. ∆εν περιλαµβάνεται η 


δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. Η δαπάνη µεταφοράς των σωλήνων στη 


θέση εγκατάστασης πληρώνεται ιδιαίτερα σύµφωνα µε τα άρθρα Ν. ΑΤΕΠ 1010 και 


Ν.ΑΤΕΠ 1011. ∆ιατοµής Φ25.  


(1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 0,85 
(Ολογράφως)   : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.10.2  
Άρθρο     : ΝΑΤΕΠ 5887.1.5 Σταλλακτηφόρος Φ16 από γραµµικό πολυαιθυλένιο 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  8  100% 
 


Σταλλακτηφόρος από γραµµικό πολυαιθυλένιο PE µε ενσωµατωµένους σταλλάκτες 


ανά 125 cm µε λαβύρινθο µακράς διαδροµής και θάλαµο αυτορύθµισης µε 


οµοιοµορφία στην παροχή από 0,8 έως 4 atm ώστε να ανταποκρίνεται στις 


απαιτήσεις της προδιαγραφής ISO 9261-Class A, κατάλληλος για υπόγεια 


τοποθέτηση µε ενσωµατωµένο ή εξωτερικό σύστηµα αποτροπής της εισόδου των 


ριζών (ριζοαπωθητικό ενσωµατωµένο ή φίλτρο µε ριζοαπωθητικό, εξωτερικός 


εκχυτήρας κλπ) και σύστηµα αντιστράγγισης, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης 


όποιοου συστήµατος και το κόστος εργασίας και αναλωσίµων υλικών 


(ανταλλακτικά φίλτρων, φυτοφάρµακα κλπ) για διάστηµα 5 ετών, εγκατεστηµένος, 


τα εξαρτήµατα σύνδεσης, τα υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους 


εγκατάστασης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία. ∆εν 


περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. Η δαπάνη µεταφοράς 


των σωλήνων στη θέση εγκατάστασης πληρώνεται ιδιαίτερα σύµφωνα µε τα άρθρα 


Ν. ΑΤΕΠ 1010 και Ν.ΑΤΕΠ 1011. 


(1 m)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 0,93 
(Ολογράφως)   : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.10.3  
Άρθρο     : ΝΑΤΕΠ 5784.1  Συλλέκτης από σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή διατοµής 1 ½’’ 4  


εξόδων 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  11  100% 


 


Συλλέκτης από σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή (TUBO), δηλαδή σιδηροσωλήνας κατά DIN 


2448, µε σπείρωµα, µε γαλβάνισµα σε λουτρό µετά την κατασκευή του, µε 


πώνµατα κολλητά, τα αναγκαία στόµια εισόδου – εξόδου και την υποδοχή 


βαλβίδας εισαγωγής – εξαγωγής αέρος, επιτόπου µε τα µικροϋλικά και την 


εργασία πλήρους τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιµών πίεσης για πλήρη 


λειτουργία. ∆ιατοµής 1 ½’’. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 47,47 
(Ολογράφως)   : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 


 
A.T.          : ΗΜ.10.4  
Άρθρο     : ΝΑΤΕΠ 5918.1  Πλαστικό φρεάτιο για τοποθέτηση µιας ηλεκτροβάνας 6’’ 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  8  100% 
 


Πλαστικό φρεάτιο για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών 6’’ µίας Η/Β, µε καπάκι 


µαζί µε τα υλικά (τούβλα, άµµος κλπ) και την εργασία εγκατάστασης, στην 


οποία περιλαµβάνεται το άνοιγµα του λάκκου, η διαµόρφωση των τοµών για το 


πέρασµα των σωλήνων, η τοποθέτηση άµµου λατοµείου στον πυθµένα του λάκκου 


για στράγγιση, σταθεροποίηση και ευθυγράµµιση του φρεατίου µε την επιφάνεια 


του εδάφους, η επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 13,91 
(Ολογράφως)   : ∆ΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.10.5  
Άρθρο     : ΝΑΤΕΠ 1011  Μεταφορά σωλήνων  
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  8  100% 
 


Μεταφορά σωλήνων, συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων σωλήνων υδροληψιών άρδευσης 


από τη θέση συγκέντρωσης στη θέση εγκατάστασης σε οποιαδήποτε απόσταση. 


Για τη φορτοεκφόρτωση, σταλία και µεταφορά από τη θέση συγκέντρωσης στη θέση 


εγκατάστασης, σε οποιαδήποτε απόσταση, ενός tn βάρους σωλήνων, συνδέσµων 


σωλήνων και ειδικών τεµαχίων σωλήνων από οποιοδήποτε υλικό 


(1 tn)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 51,00 
(Ολογράφως)   : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ 
 


 
A.T.          : ΗΜ.10.6  
Άρθρο     : ΝΑΤΕΠ 5911.2.6 Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα) 13,50 atm 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  8   100% 
 


Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα), 13,50 atm. Με µηχανισµό ρύθµισης 


παροχής (flow controller), διατοµής 1’’. Εσωτερικής εκτόνωσης µε χειροκίνητη 


λειτουργία, πιέσεις λειτουργίας από 0,70 µέχρι 13,50 atm, επιτόπου µε πηνίο 


24 V AC, τα µικροϋλικά και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και 


δόκιµων για πλήρη λειτουργία 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 160,03 
(Ολογράφως)   : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
 


A.T.          : ΗΜ.10.7  
Άρθρο     : ΝΑΤΕΠ 5920.6  Καλώδιο ΝΥΥ 10x1,5 mm2  


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  47  100% 
 


Καλώδιο ΝΥΥ 10x1,5 mm2 και µικροϋλικά (κολάρα, µούφες, κασσιτεροκόλληση, 


µονωτικά κλπ) επί τόπου µε την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή 


σωλήνες διέλευσης καλωδίων, διαµόρφωσης και σύνδεσης, παραδοτέο σε κανονική 


λειτουργία. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 1,35 
(Ολογράφως)   : ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 


 
A.T.          : ΗΜ.10.8  
Άρθρο     : ΝΑΤΕΠ 5892.2.2 Εκτοξευτήρας αυτοανυψούµενος (POP UP)  


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100% 
 


Εκτοξευτήρας αυτοανυψούµενος (POP UP) γραναζωτός, υδρολίπαντος, ακτίνας 


εκτόξευσης 7-14 m, ¾’’ ΒSP µε βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνιας 


αντιβανδαλικής προστασίας, µνήµη τοµέα ρύθµισης και σώµα ανύψωσης 10 cm ή 


µεγαλύτερο, επί τόπου, µε τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήµατα, τα 


µικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης, τοποθέτησης, ελέγχου, ρυθµίσεων κλπ. 


Για πλήρη λειτουργία. Με σώµα ανύψωσης ανοξείδωτο. 


(1 τεµ)  


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 58,30 
(Ολογράφως)   : ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 


 
 
A.T.          : ΗΜ.10.9  
Άρθρο     : ΝΑΤΕΠ 5912.6.1 Επαγγελµατικός προγραµµατιστής άρδευσης ρεύµατος  


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100% 
Επαγγελµατικός προγραµµατιστής άρδευσης ρεύµατος 12 στάσεων, 4 τουλάχιστον 


ανεξάρτητων προγραµµάτων για όλες τις ηλεκτροβάνες, µε έξοδο τουλάχιστον 0,5 


amp ανά στάση και 1,2 amp συνολική έξοδο, µε ρυθµιζόµενο έλεγχο κεντρικής 


Η/ΒΑΝΑΣ, µε δυνατότητα % αυξοµείωσης των χρόνων των προγραµµάτων και 


διατήρηση προγράµµατος χωρίς µπαταρία (αδιάλειπτης λειτουργίας), µε χρονική 


καθυστέρηση µεταξύ των στάσεων, εκκίνηση µέσω αισθητήρα, µε ενσωµατωµένο 


µετασχηµατιστή, εξωτερικού χώρου επί τόπου µε τα µικροϋλικά και την εργασία 


σύνδεσης, τοποθέτησης, ελέγχου ρυθµίσεων, δοκιµών κλπ για κανονική 


λειτουργία 


(1 τεµ)  


 
ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 540,59 


(Ολογράφως)   : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 
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A.T.          : ΗΜ.10.10  
Άρθρο     : ΝΑΤΕΠ 5916  Αισθητήριο βροχής  


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 100% 
Αισθητήριο βροχής µε τα υλικά και µικροϋλικά και την εργασία τοποθέτησης και 


σύνδεσης µε τον προγραµµατιστή για κανονική λειτουργία. 


(1 τεµ)  


 
ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 83,50 


(Ολογράφως)   : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
A.T.          : ΗΜ.10.11  
Άρθρο     : ΝΑΤΕΠ 5861  Φίλτρο σίτας  


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 8   100% 
Φίλτρο σίτας ή δίσκων, πλαστικό, διατοµής 1΄΄. Προµήθεια επί τόπου του έργου 


µε τα µικροϋλικά  και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και 


δοκιµών για πλήρη λειτουργία. 


(1 τεµ)  


 
ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 58,80 


(Ολογράφως)   : ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 


A.T.          : ΗΜ.11.1  
Άρθρο     : ATHE Θ/Ν9031 Υδραυλικός ανελκυστήρας τριών στάσεων, 8 ατόµων (600 kg) 


Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  5  100% 
 


Ανελκυστήρας υδραυλικός, προσώπων, τριών στάσεων, 8 ατόµων (600 kg)µε 


αυτόµατες τηλεκσκοπικές θύρες θαλάµου και ορόφων, όπως προδιαγράφεται στις 


τεχνικές προδιαγραφές, προµήθεια και εγκατάσταση και παράδοση µετά τις 


απαιτούµενες δοκιµές σε πλήρη λειτουργία. Περιλαµβάνεται και το κόστος 


έκδοσης άδειας λειτουργίας σύµφωνα µε την οδηγία 95/16/ΕΚ   


(1 τεµ) 


ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  : 18.250,00 
(Ολογράφως)   : ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΤΑ ΕΥΡΩ. 
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Έργο: 
 


Αποκατάσταση του παραρτήµατος του Α’ 
Γυµνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης 
(διατηρητέο) 


Χρηµατοδότηση: Ε.Τ.Π.Α-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  
«Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013» 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 


 


∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 


 


  


Προϋπολογισµός: 2.560.000,00 € 


ΠΠΕΕ ΡΡ ΙΙ ΛΛΗΗΨΨΗΗ   ΠΠ ΡΡΟΟΚΚΗΗΡΡ ΥΥ ΞΞΗΗ ΣΣ   ∆∆ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩΝΝ ΙΙ ΣΣΜΜΟΟΥΥ   


 
 
 


1. Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου 


«Αποκατάσταση του παραρτήµατος του Α’ Γυµνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης 


(διατηρητέο)», προϋπολογισµού (2.560.000,00 €) δύο εκατοµµυρίων πεντακοσίων 


εξήντα χιλιάδων ευρώ µε Φ.Π.Α 


 


      Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 


 


Σύνολο Εργασιών: 1.510.808,92 €


ΓΕ & ΟΕ (18%): 271.945,61 €


1.782.754,53 €


Απρόβλεπτα (15%): 267.413,18 €


Σύνολο Σ1: 2.050.167,70 €


πρόβλεψη αναθεώρησης 29.311,19 €


Απολογιστικά: 1.544,00 €


ΓΕ & ΟΕ (18%) απολογιστικά 277,92 €


€


2.081.300,81 €


Φ.Π.Α. (23%) 478.699,19 €


ΣΥΝΟΛΟ: 2.560.000,00 €  


 


 


 


2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού από τα 


γραφεία της ∆ιεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων, οδός Αγγελάκη 13, (Πληροφορίες κ. 


Ασηµίνα Καραµπατάκη τηλ.:2310 296 802), µέχρι τις ________ (Αφού οι δηµοπρασίες διενεργούνται πλέον 


ηµέρα Τρίτη, η προηγούµενη Πέµπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούµενη εργάσιµη). Για την παραλαβή των 


τευχών, οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 


…………… ΕΥΡΩ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον Υπουργό 


ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. υπόδειγµα τύπου Β. 


3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις __________, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9:30 - 10:00πµ (ώρα 


λήξης) στο γραφείο της Οικονοµικής Επιτροπής 15
Ε
 του Κεντρικού Καταστήµατος, Β. Γεωργίου Α! 1, 


από την αρµόδια Επιτροπή δηµοπρασιών.  


Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή, αν 


διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα 


καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε fax πέντε (5) 


τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και 


την ίδια ώρα  (10:00 π.µ.). Η ίδια διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους 


όρους και προϋποθέσεις. 


Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύµφωνα µε την «ανοικτή δηµοπρασία» της περ. α) του 


άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα προσφοράς µε επί 


µέρους ποσοστά έκπτωσης κατά οµάδες τιµών σε συµπληρωµένο τιµολόγιο οµαδοποιηµένων τιµών 
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της Υπηρεσίας και έλεγχο οµαλότητας των προσφεροµένων επί µέρους ποσοστών έκπτωσης του 


άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:  


                       
 Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   


α. Είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. 
εφόσον ανήκουν στην: 


Ι. 3
η
, 4


η
 τάξη ανεξαρτήτως έδρας και σε ένα γειτονικό για έργα κατηγορίας οικοδοµικών  


και 


ΙΙ. 1
η
 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ηλεκτροµηχανολογικών. 


 


β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 


Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις 


∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία 


τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες 


στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του 


Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 


γ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι 


αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια 


µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 


 


 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασµό µεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε)


1
 


(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης 
κατηγορίας. 


 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 3
ης


 , 4
ης 


τάξης ανεξαρτήτως έδρας για την 
κάλυψη της κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ εργασιών του έργου µε εργοληπτικές 
επιχειρήσεις 1


ης
, 2


ης
  τάξης ανεξαρτήτως έδρας καθώς και 3


ης
 τάξης εντός Νοµού έδρας 


και σε έναν (1) γειτονικό Νοµό για την κάλυψη της κατηγορίας Η/Μ εργασιών του έργου 
,υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Το ποσοστό 
συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον 
προϋπολογισµό της κατηγορίας για την οποία αυτή συµµετέχει και δεν είναι απαραίτητο 
να αναγράφεται.    Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισµού 
του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δηµοπρασία, 
αθροίζεται στον προϋπολογισµό της µεγαλύτερης κατηγορίας.  


 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην 2
η
 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για 


έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ , µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας  


 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενός 
κοινοπρακτικού σχήµατος. Γίνονται επίσης δεκτές και µεµονωµένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρµογή  της παρ. 9 του 
άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για τη συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την 
κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων. 


          


5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους  των 


σαράντα µία χιλιάδων και σαράντα  ( 41.040,00 €) ΕΥΡΩ. και χρόνου ισχύος τουλάχιστον επτά (7) 


µηνών µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) 


µήνες. 


6. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), 


στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «7 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ» -


Κωδικός Προτεραιότητας 75 –Υποδοµές Εκπαίδευσης  του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 


«Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013», µε κωδικό αριθµό στο ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ 370712, έχει 


εγγραφεί στη ΣΑ ΕΠ 0088 (κωδικός πράξης 2012EΠ00880007) και υπόκειται στις κρατήσεις που 


προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 


του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93).   
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7. Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύµφωνα µε το 
Ν.4072/2012. 


8. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρχή που είναι ο ∆ήµος 


Θεσσαλονίκης µε το αρµόδιο όργανό του, την Οικονοµική Επιτροπή. 


 


  Ο ∆ήµαρχος 
 
 
 


Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 


 


1.1 Εισαγωγή 


 
 Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αναφέρεται στην  εκτέλεση των 
εργασιών των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου "Ενιαίο Σχολικό 
Συγκρότηµα Λαµίας (Γυµνάσιο – Λύκειο – ΤΕΕ",  που  αναλυτικά είναι οι ακόλουθες: 
 


1. Γενικά  


2. Εγκατάσταση  θέρµανσης  


3. Ηλεκτρική εγκατάσταση - φωτισµός  ασφαλείας 


4. Εγκατάσταση ύδρευσης (θερµού και κρύου νερού) 


5. Εγκατάσταση αποχέτευσης (ακαθάρτων και οµβρίων) 


6. Εγκατάσταση πυρόσβεσης 


7. Εγκατάσταση πυρανίχνευσης 


8. Τηλεφωνική εγκατάσταση – data 


9. Εγκατάσταση κεντρικής κεραίας  τηλεόρασης 


10. Εγκατάσταση ηλεκτροακουστικών συστηµάτων 


11. Εγκατάσταση ανελκυστήρων προσώπων 


12. Εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας και γειώσεων 


13. Εγκατάσταση καυσίµου αερίου  


14. Εγκατάσταση φωτισµού περιβάλλοντα χώρου 
 


1.2 Έκταση των εγκαταστάσεων 


 


Η έκταση της κάθε εγκατάστασης καθορίζεται στα επόµενα κεφάλαια της παρούσας 
Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, καθώς και στην ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας, στο 
Τιµολόγιο Μελέτης, στον Προϋπολογισµό Μελέτης,  στην Ειδική και Γενική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, στην Τεχνική Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές Μηχανηµάτων,  Συσκευών 
και Υλικών και στα Σχέδια της µελέτης. Εν πάση περιπτώσει καθορίζεται ότι οι κάθε είδους 
εγκαταστάσεις  νοούνται πλήρεις, τελείως αποπερατωµένες και σε κανονική λειτουργία  
κάτω από πλήρες φορτίο, περιλαµβανόµενου κάθε κύριου και βοηθητικού µηχανήµατος, 
οργάνου, εξαρτήµατος, µικροϋλικού κλπ. που απαιτείται για την ασφαλή και απρόσκοπτη 
λειτουργία, έστω και µη κατονοµαζόµενο παρακάτω ή στα λοιπά συµβατικά στοιχεία. 
 
Γενικά, το σύνολο των εγκαταστάσεων του κτιρίου  νοείται πλήρες και αυτοδύναµο, 
αρχόµενο από των γενικών παροχών, απορροών ή συνδέσεων αυτού προς τα αντίστοιχα 
δίκτυα εξυπηρέτησης της περιοχής και συγκεκριµένα : 
 


• Ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο χαµηλής τάσης της ∆.Ε.Η. 


• Νερού από το δίκτυο ύδρευσης του ∆ήµου. 


• Τηλεφώνου από το δίκτυο του Ο.Τ.E.  
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• Αποχετεύσεως προς το δίκτυο αποχέτευσης του ∆ήµου. 


• Αερίου Πόλης από το ∆ίκτυο καυσίµου αερίου της Λαµίας. 


1.3 Τρόπος κατασκευής εγκαταστάσεων 


 


Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε : 
 


• Τους ισχύοντες επίσηµους κανονισµούς του Ελληνικού Κράτους για κάθε 
κατηγορία. 


• Τους όρους των επισήµων κανονισµών της χώρας προέλευσης των 
µηχανηµάτων, των συσκευών για όσα από αυτά, προέλευσης εξωτερικού, δεν 
υπάρχουν επίσηµοι κανονισµοί του Ελληνικού Κράτους. 


• Τους ισχύοντες Γερµανικούς ή Αµερικανικούς Κανονισµούς VDE, DΙN, ASA κλπ. 
για όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από τους πιο πάνω κανονισµούς. 


• Τους όρους της παρούσας Τεχνικής συγγραφής Υποχρεώσεων, της ∆ιακήρυξης, 
της Τεχνικής Περιγραφής, του Τιµολογίου, των εγκεκριµένων Σχεδίων κλπ., 
δηλαδή όλων των συµβατικών στοιχείων της Εργολαβίας. 


• Τους κανόνες της τέχνης και της εµπειρίας, καθώς και τις σχετικές εντολές, 
οδηγίες και υποδείξεις της επίβλεψης. 


• Σε όσα τµήµατα του έργου τροποποιούνται τα σχέδια της µελέτης (είτε λόγω 
οικοδοµικών αλλαγών είτε λόγω ειδικών τοπικών συνθηκών που δεν µπορούν να 
προβλεφθούν είτε λόγω της µορφολογίας των διαστάσεων και των ειδικών 
χαρακτηριστικών των συσκευών που θα τοποθετηθούν), θα συντάσσονται νέα 
σχέδια κατασκευής από τον εργολάβο και θα υποβάλλονται για έγκριση στην 
επίβλεψη. Η κατασκευή του τµήµατος αυτού γίνεται µετά την έγκριση των νέων 
σχεδίων και η έγκριση αυτή δεν απαλλάσσει τον εργολάβο από την ευθύνη 
ακριβείας των σχεδίων αυτών και τήρησης των όρων της σύµβασης γενικά. Τα 
σχέδια κατασκευής θα συντάσσονται µε δαπάνη του Αναδόχου σύµφωνα µε το 
γενικό πνεύµα της µελέτης. 


1.4 Ποιότητα υλικών 


 


Όλα  τα υλικά, που  θα  προµηθευτεί ο  ανάδοχος για την κατασκευή του έργου, θα είναι 
κατάλληλα για το  σκοπό που προορίζονται, άριστης ποιότητας, σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς και τις προδιαγραφές  που ισχύουν για τα ∆ηµόσια Έργα, και τις ειδικές 
εντολές της επίβλεψης, ως προς την προέλευση, τις διαστάσεις, την εµφάνιση, την αντοχή, 
την απόδοση κλπ. 
 
Όπου στη µελέτη αναφέρεται ο ενδεικτικός τύπος ενός υλικού, τονίζεται κατηγορηµατικά ότι 
η ακριβής έννοια του ενδεικτικού τύπου των υλικών δεν προϋποθέτει την προτίµηση του 
αναφερόµενου οίκου αλλά αναφέρεται σε υλικά παρεµφερή, της αυτής όµως ή καλύτερης 
ποιότητας. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι επιβάλλεται η χρησιµοποίηση γενικά υλικών Ελληνικής κατασκευής και 
προέλευσης, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτά, είτε δεν παράγονται στην Ελλάδα, είτε 
κρίνεται από την επίβλεψη ότι δεν είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. 


1.5 Παραγγελία µηχανηµάτων, συσκευών κλπ.  Προέγκριση αυτών 


Πριν την παραγγελία οποιουδήποτε µηχανήµατος ή συσκευής, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να επανυπολογήσει τα µανοµετρικά ύψη αντλιών, ανεµιστήρων κλπ, 
παίρνοντας υπόψη τις πραγµατικές αντιστάσεις των συσκευών που προτίθεται να 
εγκαταστήσει καθώς και τις πτώσεις πίεσης στα δίκτυα σωληνώσεων, αεραγωγών κλπ., 
όπως αυτά τελικά κατασκευάσθηκαν. 
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Για τα µηχανήµατα, συσκευές κλπ. τα οποία θα προµηθεύσει ο ανάδοχος, καθορίζεται, προς 
πρόληψη παρερµηνειών επί των τεχνικών χαρακτηριστικών τους, ότι ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος, προτού παραγγείλει ή προσκοµίσει οποιοδήποτε µηχάνηµα, συσκευή, να 
υποβάλλει προς έγκριση : 
 


• Κατάσταση περιλαµβάνουσα τα προς παραγγελία µηχανήµατα, συσκευές υλικά 
και λοιπά είδη, συνοδευόµενα από τα αντίστοιχα εικονογραφηµένα έντυπα, 
διαγράµµατα λειτουργίας, αποδόσεων και λοιπά στοιχεία του κατασκευαστή, µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποδεικνύεται "κατ' αρχήν" ότι τα υπό παραγγελία είδη 
είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τα συµβατικά στοιχεία. 


• Τα γενικά σχέδια στα οποία θα δείχνονται εντός των προβλεπόµενων χώρων και 
µε κατάλληλη κλίµακα και διάταξη τα προς παραγγελία µηχανήµατα και 
συσκευές αναγράφοντας συγχρόνως και τις γενικές εξωτερικές διαστάσεις αυτών 
και τα βάρη. 


 
Τα ανωτέρω στοιχεία και σχέδια ο ανάδοχος θα τα υποβάλλει προς έγκριση εντός διµήνου 
από την υπογραφή της σύµβασης στην επίβλεψη σε τέσσερα αντίγραφα (4πλούν).  
 
Η επίβλεψη ελέγχει το σύµφωνο των τεχνικών χαρακτηριστικών των υποβαλλοµένων ειδών 
προς τα συµβατικά και θα επιστρέψει εντός είκοσι ηµερών (20) µία σειρά των υποβληθέντων 
στοιχείων εγκεκριµένα στον ανάδοχο βάσει της οποίας θα δύναται να προβεί αυτός στην 
παραγγελία των εγκρινοµένων ειδών. 
 
Αυτή η κατ' ένδειξη, έγκριση των ειδών παραγγελίας από την επίβλεψη, προβλεπόµενη 
µόνο προς πρόληψη αρχικής παρερµηνείας των συµβατικών όρων, από τίποτα δεν 
απαλλάσσει τον ανάδοχο της υποχρέωσης όπως τα προσκοµισθέντα, προς εγκατάσταση, 
είδη να πληρούν (πράγµα το οποίο και θα αποδειχτεί κατά τις δοκιµές και παραλαβές των 
εγκαταστάσεων) τους συµβατικούς όρους. 
 
Το ανωτέρω απαιτούµενο χρονικό διάστηµα για την προέγκριση των ειδών παραγγελίας, 
όπως και κάθε καθυστέρηση του ανάδοχου κατά την υποβολή των σχετικών στοιχείων ή σε 
περίπτωση που προκύψει τέτοια από εσφαλµένη εκλογή ειδών από τον ανάδοχο ή 
απόρριψη των υποβαλλοµένων προς έγκριση ειδών και επανυποβολή υπ' αυτού νέων 
στοιχείων, καµιά επίπτωση  δεν έχει επί της συµβατικής προθεσµίας αποπεράτωσης του 
έργου. Αυτό γίνεται διότι το διάστηµα αυτό  θεωρείται συµπεριλαµβανόµενο στην προθεσµία 
εκτέλεσης του έργου, οι δε τυχόν πρόσθετες καθυστερήσεις, αποδιδόµενες σε αµέλεια ή 
παρερµηνεία του ανάδοχου, δεν λαµβάνονται υπ' όψη, προς µεταβολή αυτής. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει µε δικά του έξοδα έναντι παντός κινδύνου, τα 
µηχανήµατα, συσκευές κλπ. υλικά που προσκοµίζει στο κτίριο καθώς και γενικά όλες τις 
εκτελούµενες από αυτόν εγκαταστάσεις και να προσκοµίσει και παραδώσει στον εργοδότη 
φωτοαντίγραφα των ασφαλιστικών συµβολαίων. 


1.6 Ασάφειες - Κακοτεχνίες 


 
Για κάθε περίπτωση που δεν διευκρινίζεται κάτι µε ακρίβεια στα στοιχεία της εργολαβίας, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ζητάει έγκαιρα οδηγίες από την επίβλεψη του έργου, προς 
τις εντολές της οποίας υποχρεούται να συµµορφώνεται έγκαιρα. 
 
Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, ή µετά από αυτές, µέχρι την 
προσωρινή παραλαβή διαπιστωθεί ότι έχουν γίνει εργασίες κακότεχνα, ανεξάρτητα εάν έχει 
γίνει πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τις 
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ανακατασκευάσει σύµφωνα µε τις συµβατικές του υποχρεώσεις, κατόπιν εντολής της 
επίβλεψης. 
 
Από την προσωρινή µέχρι και την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
αποκαθιστά τις κακοτεχνίες που διαπιστώνονται από την επίβλεψη. 


1.7 Σχέδια λεπτοµερειών - Επιµετρητικά σχέδια - Τελικά σχέδια 


εγκαταστάσεων  


 


Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή να συντάξει σχέδια λεπτοµερειών, τα 
οποία πιθανόν να χρειαστούν κατά την εκτέλεση του έργου για το σαφή και ακριβή 
καθορισµό ορισµένων τµηµάτων των οποίων η απεικόνιση στα γενικά σχέδια της µελέτης 
των εγκαταστάσεων δεν παρέχει την αναγκαία ακρίβεια. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται επίσης να συντάσσει τα επιµετρητικά σχέδια των τµηµάτων της 
εγκατάστασης που έχουν εκτελεστεί. Αυτά θα συντάσσονται σε κανονικές διαστάσεις 
σχεδίου, σε ηλεκτρονική µορφή, και στην κλίµακα που απαιτείται, για την ευκρίνεια των 
απεικονιζόµενων εγκαταστάσεων. 
 
Το έργο δεν µπορεί να θεωρηθεί τελειωµένο, δηλαδή να συνταχθεί "Πρωτόκολλο πέρατος 
εργασιών" από την επίβλεψη και µε βάση αυτό να αιτηθεί η παραλαβή του, εάν ο ανάδοχος 
δεν συντάξει και υποβάλει, µε σχετική αίτηση, τα σχέδια των εγκαταστάσεων, όπως αυτές 
τελικά κατασκευάσθηκαν. Στα σχέδια αυτά θα φαίνεται, ανά εγκατάσταση, το σύνολο των 
επιµέρους στοιχείων από τα οποία αυτή απαρτίζεται (δίκτυα, συσκευές, µηχανήµατα κλπ), 
τα µεγέθη τους, οι ακριβείς τους θέσεις µε αποστάσεις από διάφορα σταθερά δοµικά 
στοιχεία και οτιδήποτε άλλο απαιτείται, για τον γρήγορο και ακριβή εντοπισµό των στοιχείων 
αυτών στο κτίριο. 


1.8 Άδειες έναρξης των εργασιών - Άδειες λειτουργίας των Εγκαταστάσεων 


- Παροχετεύσεις Κτιρίου 


 


Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, προς τις αρµόδιες 
αρχές, για να δοθούν, όπου προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία, άδειες έναρξης των 
εργασιών και άδειες λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 
∆ιευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος πρέπει να κάνει, µε δικά του έξοδα, όλες τις πιο πάνω 
ενέργειες χωρίς ξεχωριστή αµοιβή, η δε Υπηρεσία περιορίζεται στην υπογραφή των 
απαιτούµενων εγγράφων. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αναφέρει έγκαιρα στην Υπηρεσία πότε θα είναι δυνατή 
η σύνδεση των διαφόρων εγκαταστάσεων µε τα δίκτυα της πόλης (∆ΕΗ - ΟΤΕ - ΑΕΡΙΟ – 
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ). 
Με την ύδρευση θα γίνει σύνδεση µε την υφιστάµενη παροχή του Γυµνασίου, ενώ µε την 
αποχέτευση θα γίνει σύνδεση στο υπάρχον δίκτυο του περιβάλλοντος χώρου και από εκεί 
στον υφιστάµενο µιχανοσίφωνα. 
Οι σχετικές δαπάνες νοούνται ότι περιλαµβάνονται στις τιµές του συµβατικού τιµολογίου. 
  


1.9 Ποιότητα εργασιών 


 


Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί τις διάφορες εργασίες έντεχνα, σύµφωνα µε 
τους όρους της µελέτης, τους κανόνες της τέχνης και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
 
Η επίβλεψη µπορεί να κάνει, µε δαπάνη του ανάδοχου, δοκιµές, αναλύσεις και ελέγχους για 
τα διάφορα υλικά, µηχανήµατα, όργανα, εργασίες κλπ. 
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Όλες οι εργασίες πρέπει να γίνουν κατά άριστο τρόπο. Ο ανάδοχος δεν µπορεί να 
επικαλεστεί άγνοια ή παράλειψη από µέρους του ούτε ελαττωµατικό καθορισµό ή ασάφεια 
της προσφοράς του ή των στοιχείων της εργολαβίας, σκοπός της οποίας είναι να γίνουν και 
να λειτουργούν οι εγκαταστάσεις κατά άριστο τρόπο. 


1.10 Προσωπικό του ανάδοχου 


 


Η διεύθυνση του έργου ανατίθεται σε αρµόδιο τεχνικό, που θα έχει τα απαιτούµενα 
προσόντα από το νόµο για την επίβλεψη των εγκαταστάσεων και θα είναι υπεύθυνος για την 
άριστη εκτέλεση του έργου και τη λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας. 
 
Με φροντίδα του διευθυντή του έργου θα τηρείται καθηµερινώς ηµερολόγιο που θα έχει 
µορφή και περιεχόµενο σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης. 
 
Το προσωπικό, που θα χρησιµοποιηθεί, θα πρέπει να είναι ειδικό και έµπειρο και να έχει τη 
νόµιµη άδεια για τη δουλειά που κάνει. 


1.11 Απαραίτητες οικοδοµικές εργασίες για την κατασκευή των 


εγκαταστάσεων 


 


Στην προσφορά του ανάδοχου περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες οικοδοµικές εργασίες 
(εκσκαφές, τρύπες, αυλάκια, µερεµέτια κλπ.).  
 
Ο ανάδοχος πρέπει να εφοδιάζει έγκαιρα (τουλάχιστον µια εβδοµάδα πριν τη σκυροδέτηση) 
το εργοτάξιο, µε σχέδια και λεπτοµέρειες για τα ανοίγµατα που απαιτείται να γίνουν στον 
φέροντα οργανισµό του κτιρίου. Το ίδιο θα ισχύει και κατά το στάδιο κατασκευής των τοίχων 
πληρώσεως, των χωρισµάτων κλπ. 
 
Στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη για ανοίγµατα σε πλάκες, τοίχους κλπ., τα οποία δεν 
προβλέφθηκαν (ή δεν υλοποιήθηκαν) κατά την κατασκευή αυτών, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να προβεί στη διάνοιξη των ανοιγµάτων, χωρίς καµµιά ιδιαίτερη αµοιβή. Οι 
πιο πάνω εργασίες θα γίνονται µε την έγκριση της επίβλεψης των οικοδοµικών εργασιών. 
 
Μετά το πέρας των εγκαταστάσεων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κλείσει όλα τα 
ανοίγµατα που υπολείπονται, µε υλικά και µεθόδους που θα έχουν την έγκριση της 
επίβλεψης. Η επαναπλήρωση των κενών που θα έχουν αποµείνει, θα γίνεται µε υλικό που 
θα συνεργάζεται µε την υπόλοιπη κατασκευή θα είναι πυράντοχο και δεν θα δηµιουργεί 
βλάβες στις εγκαταστάσεις (π.χ. διάβρωση). Η όλη δαπάνη για την επαναπλήρωση των 
ανοιγµάτων, βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο. 


1.12 Όργανα και συσκευές µετρήσεων για τις δοκιµές 


 


Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει και να θέτει στη διάθεση της επίβλεψης 
όλα τα απαιτούµενα όργανα, συσκευές κλπ. για την εκτέλεση των δοκιµών των 
εγκαταστάσεων, τις ρυθµίσεις, τους ελέγχους κλπ. όπως και το αναγκαίο ειδικό προσωπικό 
γι’ αυτές τις δουλειές. Οι διάφορες δοκιµές εγκαταστάσεων περιγράφονται στα παρακάτω 
κεφάλαια, οι δε σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 


1.13 Εκπαίδευση προσωπικού - Οδηγίες χρήσης και συντήρησης των 


εγκαταστάσεων 


 


Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέσει για τη λειτουργία και τη συντήρηση το 
αναγκαίο εκπαιδευµένο προσωπικό. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται στην εκµάθηση στο 
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οριζόµενο αρµόδιο προσωπικό του εργοδότη του χειρισµού και της συντήρησης ολόκληρης 
της εγκατάστασης. Μέχρι της πλήρους εκπαίδευσης του προσωπικού του εργοδότη, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λειτουργεί τις εγκαταστάσεις µε το δικό του προσωπικό. 
 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει ένα τεύχος χρήσης των εγκαταστάσεων, που να περιέχει 
τις απαραίτητες οδηγίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Αντίγραφα 
του υποµνήµατος αυτού θα δοθούν στην οµάδα επίβλεψης, καθώς και στον κύριο του 
έργου. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης όπως εγκαταστήσει σε κάθε µηχάνηµα συσκευή κλπ. 
ενδεικτική πινακίδα οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης µε κάλυµµα από ζελατίνα σε 
κατάλληλο πλαίσιο, που θα γράφει τους απαιτούµενους χειρισµούς για τη λειτουργία, καθώς 
και τις εργασίες συντήρησης, τη συχνότητα αυτών και τα υλικά συντήρησης που 
συνιστώνται. 
 
Ειδικά για τους ηλεκτρικούς πίνακες ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει σ' αυτούς 
ενδεικτικές πινακίδες µέσα σε κατάλληλο πλαίσιο, που θα στηρίζεται στην επιφάνεια του 
πίνακα µε κοχλίες µε κάλυµµα από ζελατίνα και θα έχει γραµµένα καθαρά µε σινική µελάνη 
ή γραφοµηχανή τα ακόλουθα : 


 


• Το χαρακτηριστικό του πίνακα, όπως προβλέπεται στα σχέδια. 


• Τον προορισµό του πίνακα. π.χ. πίνακας φωτισµού ή κίνησης. 


• Τον προορισµό κάθε γραµµής πάνω από τις αντίστοιχες ασφάλειες ή διακόπτες ή 
µικροαυτόµατους. 


• Τυχόν αναγκαίες οδηγίες για την ασφάλεια του προσωπικού συντήρησης, δηλαδή 
τυχόν ηλεκτρικές γραµµές κυκλωµάτων αυτοµατισµού που τροφοδοτούνται από 
άλλους πίνακες, µερικές που πρέπει να απενεργοποιηθούν από άλλη θέση πριν 
από την επέµβαση στο εσωτερικό του πίνακα κλπ.  


  
Όλα τα πιο πάνω τεύχη οδηγιών, πινακίδες κλπ. πρέπει να εγκριθούν από την επίβλεψη, ως 
προς τον τρόπο κατασκευής τους και το περιεχόµενό τους, πριν θεωρηθεί ότι ο ανάδοχος 
εκπλήρωσε τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 
 
Τυχόν ανωµαλίες ή βλάβες των εγκαταστάσεων, προερχόµενες από αµέλεια του ανάδοχου 
για την παραπάνω εκπαίδευση ή από πληµµελή εκπαίδευση, βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
Για την εκπλήρωση των προηγούµενων υποχρεώσεων του ο ανάδοχος δεν δικαιούται 
καµίας ιδιαίτερης αποζηµίωσης, των σχετικών δαπανών  εννοουµένων ότι περιλαµβάνονται 
στις συµφωνηµένες τιµές µονάδος εργασιών. 


1.14 Συντήρηση των εγκαταστάσεων µέχρι την οριστική τους παραλαβή 


 
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, να συντηρεί τις εγκαταστάσεις µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργούν άψογα. Γι' αυτό πρέπει, εκτός από τις περιοδικές 
συντηρήσεις, ο ανάδοχος να µεριµνά για την άµεση αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα 
παρουσιαστεί, αφού ειδοποιηθεί από αρµόδιο εκπρόσωπο του Κυρίου του έργου ή το 
συντηρητή του κτιρίου. Η δαπάνη που αφορά τις πιο πάνω βλάβες βαρύνει τον ανάδοχο, 
εκτός από την περίπτωση που η βλάβη οφείλεται σε χειρισµούς που έγιναν κατά παράβαση 
των γραπτών οδηγιών χρήσης. 
 
Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης του ανάδοχου για την αποκατάσταση των 
διαφόρων ανωµαλιών, βλαβών ή ζηµιών ο Κύριος του έργου µπορεί να τις αποκαταστήσει 
µε άλλο τρόπο και η σχετική δαπάνη καταλογίζεται σε βάρος του ανάδοχου και εισπράττεται 
σύµφωνα µε τη νόµιµη διαδικασία. 
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2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΚΑΙ  ΤΡΟΠΟΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΤΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 


 


2.1 ΓΕΝΙΚΑ 


2.1.1 Μεταλλικές κατασκευές  


2.1.1.1  Κατασκευές από µορφοσίδηρο 


 
Στις κατασκευές από µορφοσίδηρο οι συνδέσεις θα γίνονται µε καρφιά, βίδες ή και 
ηλεκτροσυγκόλληση. 
 
Οι κατασκευές αυτές θα γίνονται σύµφωνα το είδος και τις διατοµές του χρησιµοποιούµενου 
µορφοσίδηρου καθώς επίσης και ο τρόπος σύνδεσης θα ανταποκρίνονται στις εκάστοτε 
απαιτήσεις αντοχής και λειτουργίας της κατασκευής. 
 
Ολόκληρη η κατασκευή θα βαφεί µε µια στρώση από γραφιτούχο µίνιο και δύο στρώσεις 
ελαιοχρώµατος, απόχρωσης εγκεκριµένης από την επίβλεψη. 


2.1.1.2  Κατασκευές από µαύρο σιδηροέλασµα 


 
Στις κατασκευές από µαύρο σιδηροέλασµα η σύνδεση µεταξύ τους και µε τα σίδερα µορφής 
θα γίνεται µε ηλεκτροσυγκόλληση. 
 
Αυτές οι κατασκευές θα γίνονται σύµφωνα µε τα λεπτοµερειακά σχέδια κατασκευής και εν 
πάσει περιπτώσει το πάχος του χρησιµοποιούµενου ελάσµατος, οι σιδηρές ενισχύσεις και το 
είδος της συναρµογής θα ανταποκρίνεται στις εκάστοτε απαιτήσεις στεγανότητας και 
αντοχής. 
 
Ειδικά τα λυόµενα κοµµάτια θα προσαρµόζονται µε σιδερένιες βίδες µε βήµα και διάµετρο 
ανάλογη µε τις εκάστοτε απαιτήσεις, µε παρεµβύσµατα κατάλληλα ώστε να επιτευχθεί 
στεγανότητα στην πίεση, θερµοκρασία και λοιπές ιδιότητες του περιεχοµένου ρευστού. 
 
Όλες οι κατασκευές θα βαφούν µε µια στρώση από γραφιτούχο µίνιο και δύο στρώσεις 
ελαιοχρώµατος, απόχρωσης εγκεκριµένης από την επίβλεψη. 


2.1.1.3  Κατασκευές από γαλβανισµένο σιδηροέλασµα 


 
Στις κατασκευές από γαλβανισµένο σιδηροέλασµα η σύνδεση µεταξύ τους θα γίνεται µε 
αναδίπλωση (θηλύκωµα) για πάχος ελασµάτων µέχρι 1.5 mm και µε ηλεκτροσυγκόλληση 
για µεγαλύτερο πάχος. 
 
Η συγκόλληση µε κράµα κασσίτερου - µολύβδου µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο βοηθητικά 
για στεγανοποίηση συνδέσεων που έχουν γίνει µε αναδίπλωση. 
 
Η σύνδεση των γαλβανισµένων ελασµάτων µε τα ενισχυτικά τοποθετούµενα σίδερα µορφής 
θα γίνεται µε βίδωµα ή ηλεκτροσυγκόλληση ανάλογα µε τις απαιτήσεις στεγανότητας. 
  
Τόσο ο σίδηρος µορφής όσο και οι περιοχές του γαλβανισµένου σιδηροελάσµατος, όπου 
καταστράφηκε η επιψευδαργύρωση λόγω της ηλεκτροσυγκόλλησης, θα επιχριστούν µε 
ψυχρό γαλβάνισµα ή µε άλλο υλικό προστατευτικό έναντι της οξείδωσης. 
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Αυτές οι κατασκευές θα γίνονται σύµφωνα µε τα λεπτοµερειακά σχέδια κατασκευής και εν 
πάσει περιπτώσει το πάχος του χρησιµοποιούµενου ελάσµατος, οι σιδηρές ενισχύσεις και το 
είδος της συναρµογής θα ανταποκρίνονται στις εκάστοτε απαιτήσεις στεγανότητας και 
αντοχής. 
 
Ειδικά τα λυόµενα κοµµάτια θα προσαρµόζονται µε σιδερένιες γαλβανισµένες βίδες µε βήµα 
και διάµετρο ανάλογα µε τις εκάστοτε απαιτήσεις, θα τοποθετούνται δε παρεµβύσµατα 
κατάλληλα ώστε να επιτευχθεί στεγανότητα στη θερµοκρασία και λοιπές ιδιότητες του 
περιεχόµενου ρευστού. 


2.1.2 Βάσεις µηχανηµάτων 


 
Όλα τα µηχανήµατα βάρους µεγαλύτερου των 200 Kg, θα πρέπει να είναι κατάλληλα 
στηριγµένα, προκειµένου να µη προκαλούνται βλάβες σε περιπτώσεις βίαιης µετακίνησης 
(π.χ. σεισµός). Μηχανήµατα των οποίων η λειτουργία προκαλεί κραδασµούς στο πλαίσιο 
στήριξης τους (ψύκτες, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, µεγάλες αντλίες, λέβητες, κλπ.), πρέπει να 
στηρίζονται σε αντικραδασµικές βάσεις ή σε κατάλληλους αποσβεστήρες, ώστε να 
αποκλείεται οποιαδήποτε µεταφορά θορύβου, που οφείλεται στη λειτουργία των 
µηχανηµάτων, µέσω των δοµικών στοιχείων προς το κτίριο. Οι βάσεις των µηχανηµάτων θα 
κατασκευασθούν από µπετόν, πάχους 20 cm, µε παρεµβολή κατάλληλου, για το βάρος του 
µηχανήµατος και την ιδιοσυχνότητα του, ειδικού ηχοαπορροφητικού υλικού, ενδ. τύπου 
Sylomer. 
 
Η κατασκευή όλων των βάσεων στήριξης αποτελεί συµβατική υποχρέωση του αναδόχου και 
δεν αποτιµάται ιδιαίτερα. 


2.1.3 Βαφή σωληνώσεων και λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού 


2.1.3.1  Βαφή µαύρων σιδηροσωλήνων/χαλυβδοσωλήνων 


 
Όλοι οι σωλήνες θα καθαριστούν επιµελώς µε συρµατόβουρτσα, προκειµένου να 
αποµακρυνθούν ακαθαρσίες, άλατα, σκουριές, υπολείµµατα συγκολλήσεων κλπ. και µετά 
θα βαφούν µε δύο στρώσεις αντισκωριακού µινίου.  
 
Οι ορατοί και µη θερµοµονωµένοι σωλήνες, µετά την προηγούµενη επεξεργασία, θα βαφούν 
µε δύο στρώσεις  ριπολίνης φωτιάς, απόχρωσης εγκεκριµένης από την επίβλεψη. 


2.1.3.2  Βαφή γαλβανισµένων σιδηροσωλήνων 


 
Σε οποιοδήποτε σηµείο γαλβανισµένου σιδηροσωλήνα υπάρχει φθορά του γαλβανίσµατος, 
καθώς και στα εκτεθειµένα σπειρώµατα, θα γίνει προσεκτικός καθαρισµός και µετά, βαφή µε 
ένα στρώµα ψυχρού γαλβανίσµατος. 
 
Οι γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες που θα παραµείνουν ορατοί, θα βαφούν µε µια στρώση 
primer, κατάλληλο για γαλβανισµένους σωλήνες και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος, 
απόχρωσης εγκεκριµένης από την επίβλεψη. 


2.1.3.3  Βαφή µηχανηµάτων 


 
Τα διάφορα µηχανήµατα θα έχουν εξωτερική βαφή τεθείσα υπό του εργοστασίου 
κατασκευής. Εφ' όσον όµως η βαφή αυτή αλλοιωθεί κατά τη µεταφορά του µηχανήµατος ή 
κατά το χρόνο εκτέλεσης του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται, µε δαπάνες του, να την 
επαναφέρει στην αρχική της κατάσταση. 
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2.1.4 Σήµανση δικτύου σωληνώσεων 


 
Όλες οι σωληνώσεις εντός των µηχανοστασίων θα χρωµατιστούν εξωτερικά της µόνωσης µε 
έγχρωµους δακτυλίους πλάτους 65 mm, για τον χαρακτηρισµό του ρευστού που ρέει εντός 
αυτών. Η σήµανση θα γίνει κατά DIN 2404 και θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά 
χρωµάτων : 
 
 


 


Είδος  σωληνώσεων 


 


 


Χρώµα σήµανσης 


 


Σχέδιο σήµανσης 


 
Σωληνώσεις προσαγωγής 
Θερµού νερού θέρµανσης κόκκινο διπλός δακτύλιος 


Θερµού νερού κατανάλωσης πορτοκαλί διπλός δακτύλιος 


Κρύου νερού κατανάλωσης µπλε απλός δακτύλιος 


Πετρελαίου µαύρο απλός δακτύλιος 


Αερίου  κίτρινο απλός δακτύλιος 


 
Σωληνώσεις επιστροφής 
Θερµού νερού θέρµανσης κόκκινο απλός δακτύλιος 


Θερµού νερού κατανάλωσης πορτοκαλί απλός δακτύλιος 


 


2.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ 


2.2.1 ∆ίκτυα σωληνώσεων 


2.2.1.1  Είδη σωληνώσεων 


 
Τα δίκτυα διανοµής θερµού και ψυχρού νερού θα κατασκευσθούν : 


• για διαµέτρους µέχρι 2”, από µαύρους σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου 
(πράσινη ετικέτα) διαστάσεων κατά DΙN 2440 


• για διαµέτρους µεγαλύτερες των 2”, από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή  
(Μannesman) διαστάσεων κατά DΙN 2448. 


2.2.1.2  Συνδέσεις 


 
Οι συνδέσεις των τεµαχίων των σωλήνων µεταξύ τους κατά προέκταση ή διακλάδωση, προς 
διαµόρφωση των δικτύων, θα γίνουν ανάλογα µε το είδος του σωλήνα, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στις επόµενες παραγράφους. 
 
Όλες οι συνδέσεις πρέπει να είναι εύκολα επισκέψιµες. Καµµία σύνδεση δεν πρέπει να 
βρίσκεται στο τµήµα του δικτύου που διαπερνά τοίχους, οροφές ή δάπεδα. 
Στα σηµεία του δικτύου, όπου παρεµβάλλονται όργανα ελέγχου ροής, µηχανήµατα και άλλες 
συσκευές, τα οποία αντικαθίστανται περιοδικά, ή των οποίων η συντήρηση απαιτεί την 
αφαίρεση τους από το δίκτυο σωληνώσεων, θα προβλέπονται λυόµενοι σύνδεσµοι (ρακόρ ή 
φλάντζες), ώστε να αποφεύγεται η χρήση εργαλείων κοπής ή οξυγόνου. Η ίδια µέριµνα 
πρέπει να υπάρχει και για την εύκολη αποσυναρµολόγηση οποιουδήποτε τµήµατος του 
δικτύου, προκειµένου να µπορεί να αντικατασταθεί ή να τροποποιηθεί. Για το λόγο αυτό, δεν 
πρέπει να υπάρχουν τµήµατα του δικτύου µεγαλύτερα των 40 µέτρων, που να µη µπορούν 
να αποσυναρµολογηθούν. 
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Τα παρεµβύσµατα που θα χρησιµοποιηθούν για τη στεγάνωση των κοχλιωτών και των 
φλαντζωτών συνδέσεων, θα πρέπει να µην υπόκεινται σε οποιαδήποτε φθορά ή αλλοίωση 
των χαρακτηριστικών τους, κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης σε θερµοκρασίες νερού 
µεταξύ 1 °C και τουλάχιστον 95 °C. Όλες γενικά οι ενώσεις των σωλήνων θα είναι 
υδατοστεγείς και αεροστεγείς. 
 
Σε όλα τα σηµεία σύνδεσης, θα λαµβάνεται ιδαίτερη µέριµνα ώστε στην εσωτερική πλευρά 
των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων (ταύ, γωνίες κλπ.), να µην υπάρχουν προεξοχές ή 
ανωµαλίες, που να δυσχεραίνουν τη ροή του νερού εντός του δικτύου. 


2.2.1.2.1 ∆ίκτυα µαύρων σιδηροσωλήνων/χαλυβδοσωλήνων 


 
Οι συνδέσεις των µαύρων σιδηροσωλήνων µε ραφή, για διαµέτρους µέχρι 2” θα γίνουν, 
αποκλειστικά και µόνο, µε εξαρτήµατα και ειδικά τεµάχια ΡΝ 25 από µαλακτό  χυτοσίδηρο 
(malleable) κατά BS143/ISO49, µε ενισχυµένα χείλη στην περιοχή της εσωτερικής 
κοχλίωσης (κορδονάτα) και µε κωνικό σπείρωµα κατά BS21/ISO7. 
 
Για σωλήνες διαµέτρου µεγαλύτερης των 2”, καθώς και χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή που 
συνδέονται µε όµοιο ή µε µαύρο σιδηροσωλήνα, οι συνδέσεις θα γίνονται κατά κανόνα µε 
ηλεκτροσυγκόλληση (ή οξυγονοκόλληση), εκτός των περιπτώσεων όπου απαιτείται να 
υπάρχει δυνατότητα αποσυναρµολόγησης, οπότε θα χρησιµοποιείται ζεύγος φλαντζών ΡΝ 
16 κατά BS4504. Τα σηµεία συνδέσεων µε φλάντζες, θα καθορίζονται από τον ανάδοχο και 
θα εγκρίνονται από την επίβλεψη.  
 
Στις διακλαδώσεις, οι συνδέσεις σωλήνων µε συγκόλληση θα γίνονται λοξά µε γωνία 45


ο
, µε 


καµπύλωση, για το λόγο αυτό, του διακλαδιζόµενου σωλήνα στο σηµείο σύνδεσης, ώστε να 
διευκολύνεται η ροή του νερού. 


2.2.1.2.2 ∆ίκτυα γαλβανισµένων σιδηροσωλήνων 


 
Οι συνδέσεις των γαλβανισµένων σιδηροσωλήνων µε ραφή, για διαµέτρους µέχρι 4” θα 
γίνουν, αποκλειστικά και µόνο κοχλιωτές κατά DIN 2950, µε γαλβανισµένα εξαρτήµατα και 
ειδικά τεµάχια από µαλακτό  χυτοσίδηρο, µε ενισχυµένα χείλη στην περιοχή της εσωτερικής 
κοχλίωσης (κορδονάτα), κατάλληλα για πίεση λειτουργίας 10 at. 
 
Οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους θα γίνονται µε χρήση δεξιάς - αριστερής κοχλίωσης 
µε µούφα, απαγορευοµένης της χρήσης  κοχλίωσης και περικοχλίου. Mετά  την κοπή 
τεµαxίου  γαλβανισµένου  σιδηροσωλήνα στο απαιτούµενο  µήκος,  τα άκρα του θα 
καθαρίζονται και θα λειαίνονται για να ετοιµαστούν για ελικοτοµή.  
 
Για  επίτευξη  πλήρους  στεγανότητας  στην  αρσενική βόλτα θα εναποτίθεται στρώση 
κόλλας γραφίτη ή άλλου ισοδύναµου υλικού, κατάλληλη  για την  θερµοκρασία στην οποία 
εργάζεται ο σωλήνας. Στις ενώσεις των ελικοτοµηµένων σωλήνων θα παρεµβάλλεται 
αδρανές στεγανοποιητικό υλικό,  όπως  κάνναβη επιxρισµένη µε µίνιο η ταινία τεφλόν. ∆εν 
επιτρέπεται η στεγανοποίηση των ενώσεων µε καλαφάτισµα, κρούση η άλλες βίαιες 
ενέργειες. 
 
Mετά την πλήρη κοxλίωση του συνδέσµου (µούφας) δεν θα υπολείπονται ελεύθερα 
περισσότερα από τρία βήµατα εκατέρωθεν αυτού. 
 
Για σωλήνες διαµέτρου µεγαλύτερης των 4”, οι συνδέσεις θα γίνονται µε ζεύγος 
γαλβανισµένων φλαντζών ΡΝ 16 κατά BS4504, που θα συνδέονται µε τους σωλήνες µε 
κοχλίωση.  
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Απαγορεύεται ρητά η χρησιµοποίηση οποιουδήποτε άλλου τρόπου σύνδεσης σωληνώσεων 
(π.χ. ηλεκτροσυγκόλληση ή οξυγονοκόλληση). 
 


2.2.1.3  Αλλαγή διεύθυνσης δικτύου 


 
Οι καµπυλώσεις των σωλήνων για τη διαµόρφωση της απαιτούµενης αξονικής πορείας των 
δικτύων, θα εκτελούνται µε τρόπο που δεν θα µειώνει την αντοχή τους, ούτε θα αλλοιώνει το 
κυκλικό σχήµα της διατοµής. 
 
Οι σωλήνες, που θα κάµπτονται µε τρόπους, που δεν συµφωνούν µε τα παρακάτω, λ.χ. µε 
τη θέρµανση µε οξυγόνο και κάµψη µε το χέρι, ή όσοι σωλήνες µετά τη κάµψη εµφανίζουν 
αλλοίωση της κυκλικής τους διατοµής, θα απορρίπτονται αµέσως από τους επιβλέποντες, ο 
δε ανάδοχος θα υποχρεώνεται σε άµεση αποξήλωση και αντικατάσταση αυτών των 
σωληνώσεων χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. 
 


2.2.1.3.1 ∆ίκτυα µαύρων σιδηροσωλήνων/χαλυβδοσωλήνων 


 
Οι καµπυλώσεις θα γίνονται, είτε µε τη χρησιµοποίηση ειδικών τεµαχίων (καµπυλών), 
µεγάλης ακτίνας καµπυλότητας, κοχλιωτών για διαµέτρους µέχρι 2" και συγκολλητών για τις 
µεγαλύτερες  των 2", είτε µε κάµψη των σωλήνων, “εν ψυχρώ” µε ειδικό εργαλείο 
(κουρµπαδόρο) για τις µικρές διαµέτρους.  
 
Χρήση εξαρτηµάτων µικρής ακτίνας καµπυλότητας (γωνίες) δύναται να επιτραπεί από την 
επίβλεψη, µόνο εφ' όσον το επιβάλλουν αναπόφευκτα κατασκευαστικά εµπόδια. 


2.2.1.3.2 ∆ίκτυα γαλβανισµένων σιδηροσωλήνων 


 
Η αλλαγή διεύθυνσης για σωλήνες διαµέτρου µέχρι 1” και προκειµένου περί καµπυλών 
µεγαλύτερων των 90


ο
, θα γίνεται µε κάµψη των σωλήνων, “εν ψυχρώ” µε ειδικό εργαλείο 


(κουρµπαδόρο), ενώ για διαµέτρους µεγαλύτερες από 1”, µε χρήση ειδικών τεµαχίων. 
 
Αλλαγές διεύθυνσης 90


ο
 , ανεξαρτήτως διαµέτρου σωληνώσεως, θα εκτελούνται 


αποκλειστικά και µόνο µε χρήση ειδικών τεµαχίων.
  
 


2.2.1.3.3 ∆ίκτυα ευθύγραµµων χαλκοσωλήνων    


 
H αλλαγή διεύθυνσης στα δίκτυα σκληρών χαλκοσωλήνων θα γίνεται, αποκλειστικά και 
µόνο, µε χρήση τυποποιηµένων ανοιχτών καµπυλών κατά DIN 2856, ΕΛΟΤ 617. Τα τεµάχια 
αυτά  θα είναι χάλκινα ή ορειχάλκινα και τα άκρα τους θα είναι κατάλληλα διαµορφωµένα   
για    συγκόλληση    µε    τη   µέθοδο   του   τριxοειδούς    φαινοµένου 
(Capilliarlottverbindung). 
 
Κατ’ εξαίρεση, για σωλήνες πάχους 1mm, µε διάµετρο µέχρι Φ18 και αλλαγές διεύθυνσης 
µικρότερες των 90


ο
, οι σωλήνες µπορούν να καµπυλωθούν “εν ψυχρώ” µε ειδικό εργαλείο 


(κουρµπαδόρο), στις ελάχιστες εξωτερικές ακτίνες καµπυλότητας, που είναι 52 mm για 
σωλήνες διαµέτρου Φ15 και 72 mm για σωλήνες διαµέτρου Φ18. 


2.2.1.4  Παραλαβή συστολοδιαστολών 


 
Όταν πρόκειται για σωλήνες µεγάλου µήκους, όπου στην έναρξη και την παύση της 
λειτουργίας της εγκατάστασης θα µπορούσαν να εµφανιστούν σηµαντικές αυξοµειώσεις του 
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µήκους των σωληνώσεων εξ αιτίας των συστολοδιαστολών, πρέπει κατά την κατασκευή των 
δικτύων να ληφθεί µέριµνα για την παραλαβή αυτών των συστολοδιαστολών ώστε να µην 
εµφανίζονται επικίνδυνες τάσεις στο υλικό των σωλήνων. 
 
Η παραλαβή των µετακινήσεων πρέπει, γενικά, να επιτυγχάνεται µε κατάλληλη διαµόρωση 
και στήριξη των σωλήνων, ώστε να αποφεύγονται σηµαντικές συστολοδιαστολές κατά µήκος 
του δικτύου. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
κατάλληλα εξαρτήµατα (διαστολικά), που θα παρεµβάλλονται στο δίκτυο σωληνώσεων ανά 
20m, περίπου. Εναλλακτικά και µόνο για διαµέτρους µικρότερες της 1", η παραλαβή 
συστολοδιαστολών, µπορεί να γίνει µε κάµψη των σωλήνων και µετατόπιση του άξονά τους. 
Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να γίνει κατάλληλη αγκύρωση των σωληνώσεων σε 
ορισµένα σηµεία ώστε οι µετατοπίσεις να παραλαµβάνονται στις επιθυµητές θέσεις και να 
µην προκαλούν αποκόλληση των στηριγµάτων και άλλες ανεπιθύµητες καταστάσεις. 
 
Οι κατακόρυφες στήλες σωληνώσεων µικρού µήκους (µέχρι 20 m), θα στερεώνονται 
σταθερά στο µέσον της ευθύγραµµης διαδροµής τους, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 
µετακίνησης προς τα πάνω και προς τα κάτω. Για µεγαλύτερα ευθύγραµµα τµήµατα θα 
υπάρχουν, κατ΄ αναλογία, περισσότερα ακλόνητα σηµεία στήριξης, µε διαµόρφωση ενός 
διαστολικού τύπου Ωµέγα, στο µέσο της απόστασης µεταξύ δύο τέτοιων σηµείων. 
 
Σε όλες τις περιπτώσεις διέλευσης σωλήνων από αρµό διαστολής του κτιρίου, πρέπει να 
λαµβάνεται πρόνοια για την ελεύθερη σχετική µετακίνηση των δύο τµηµάτων του δικτύου, 
που βρίσκονται εκατέρωθεν του αρµού.  


2.2.1.5  Περάσµατα και χιτώνια 


 
Σε όλα τα σηµεία όπου σωληνώσεις διαπερνούν δοµικά στοιχεία (δάπεδα, οροφές, στέγες, 
τοίχοι, χωρίσµατα κλπ), θα εγκαθίστανται κατάλληλα χιτώνια, ώστε να αποφεύγεται η επαφή 
του σωλήνα (ή της µόνωσης του), µε το δοµικό στοιχείο που διαπερνά. 
 
Τα χιτώνια θα είναι, γενικά, από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες ή σωλήνες από PVC. Σε 
περιπτώσεις διέλευσης µέσω µεταλλικών σχαρών, θα χρησιµοποιούνται µόνο 
γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες. 
 
Η τοποθέτηση των χιτωνίων θα γίνεται σύµφωνα µε τα παρακάτω: 


 


• Μέγεθος χιτωνίου 
 
Το µέγεθος του χιτωνίου, όταν πρόκειται για αµόνωτους σωλήνες, θα είναι 
κατά δύο ονοµαστικές διαµέτρους µεγαλύτερο, από το µέγεθος του 
διερχόµενου σωλήνα. 
Στις περιπτώσεις µονωµένων σωλήνων, το µέγεθος του χιτωνίου εξαρτάται 
από το πάχος της µόνωσης. Σε κάθε περίπτωση θα είναι τέτοιο ώστε ο 
µονωµένος σωλήνας να διέρχεται άνετα από το χιτώνιο και να υπάρχει ικανό 
περιθώριο για την αξονική διαστολή. 
 


• ∆ιαµόρφωση άκρων χιτωνίου 
 
Τα χιτώνια που τοποθετούνται σε τοίχους, θα έχουν µήκος ίσο µε το πάχος 
του τοίχου, ώστε τα άκρα τους να καταλήγουν “πρόσωπο” µε τις δύο πλευρές 
του. Τα άκρα του µανδύα θα φράσσονται επιµελώς µε ελαστοµερές υλικό και 
θα τοποθετείται ορειχάλκινη ροζέττα.  
Τα χιτώνια που τοποθετούνται σε δάπεδα στεγασµένων χώρων, θα 
προεξέχουν κατά 3 εκ. Στις περιπτώσεις δωµάτων ή στεγών, τα χιτώνια θα 
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κατασκευάζονται από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες και τα άκρα τους θα 
προεξέχουν τουλάχιστον κατά 25 εκατοστά και οπωσδήποτε, πάνω από τη 
τελική στάθµη διαµόρφωσης του δώµατος ή της στέγης. 
Τέλος, στις οροφές, τα άκρα των χιτωνίων θα καταλήγουν “πρόσωπο” µε τη 
τελική επιφάνειαι, θα φράσσονται επιµελώς µε ελαστοµερές υλικό και θα 
τοποθετείται ορειχάλκινη ροζέττα. . 
 


• Πλήρωση κενού µεταξύ χιτωνίου και σωλήνα 
 


Στα χιτώνια που καταλήγουν σε δώµατα, στέγες και εξωτερικούς τοίχους, το 
κενό µεταξύ χιτωνίου και διερχόµενου σωλήνα (µονωµένου ή µη), θα 
πληρούται µε παρέµβυσµα (σουλάτσου) και µε κατάλληλη, για τη 
θερµοκρασία του νερού, µαστίχη. 
 


 
Η κατασκευή όλων των περασµάων αποτελεί συµβατική υποχρέωση του αναδόχου και δεν 
αποτιµάται ιδιαίτερα. 


 


2.2.1.6  Κλίσεις οριζοντίου δικτύου 


 
Οι κλίσεις του οριζόντιου δικτύου θα είναι 0.5% και θα είναι, κατά προτίµηση, ανοδικές προς 
το σηµείο σύνδεσης µε τη κατακόρυφη στήλη. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, 
τότε η ανοδική κλίση του δικτύου θα καταλήγει σε αυτόµατο εξαεριστικό, που θα 
τοποθετείται σε σηµείο εύκολα επισκέψιµο.  


2.2.1.7  Στήριξη σωληνώσεων 


 
Τα δίκτυα σωληνώσεων, σε οµάδες ή µεµονωµένα, θα στηρίζονται επαρκώς στα δοµικά 
στοιχεία του κτιρίου. Η στήριξη τους θα γίνει µε χρήση τυποποιηµένων τεµαχίων, ενδ. τύπων 
Mupro, Obo Bettermann ή άλλων ισοδύναµων. 
 
Τα στηρίγµατα θα είναι διµερή (τύπου Ωµέγα), µεταλλικά. Τα δύο µέρη θα σφίγγονται µεταξύ 
τους µε δύο βίδες Μ6 x 15 mm. Για την συναρµογή τους µε το υπόλοιπο σύστηµα στήριξης, 
το ένα εκ των δύο µερών θα έχει αναµονή (µούφα) µε διπλό σπείρωµα Μ8-Μ10, ύψους 14 
mm, στερεωµένη πάνω στο έλασµα του ενός µέρους µε πονταρίσµατα αυτογενούς 
συγκόλλησης. Οι διαστάσεις του ελάσµατος, θα είναι ανάλογες µε την εξωτερική διάµετρο 
του σωλήνα. 
 
 


∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ (mm) 
 


15 – 40 
 


18 x 2.0 
41 – 90 20 x 2.0 


91 – 160 20 x 2.5 
161 – 225 25 x 2.5 


 
  
Το ελάχιστο φορτίο λειτουργίας θα είναι 300 Kg. 
 
Για την προστασία τους από διάβρωση, τα στηρίγµατα πρέπει να είναι γαλβανισµένα, 
σύµφωνα µε  το DIN EN 10147, µε ελάχιστο πάχος γαλβανίσµατος 20 µικρά. 
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Για την αποφυγή µετάδοσης θορύβου προς το κτίριο, τα ελάσµατα των στηριγµάτων θα είναι 
επενδεδυµένα µε ηχοαπορροφητικό λάστιχο EPDM, ελαχίστου πάχους 4.5 mm, κατάλληλο 
για θερµοκρασίες λειτουργίας από –50 °C έως +120 °C. 
 
Στη περίπτωση που πρόκειται για θερµονωµένο δίκτυο σωληνώσεων, το στήριγµα θα  
περιβάλλει τη µόνωση και δεν θα εφάπτεται του σωλήνα. Για τη µηχανική προστασία της 
µόνωσης στις θέσεις στήριξης, θα παρεµβάλλεται (µεταξύ µόνωσης και δακτυλίου του 
στηρίγµατος), γαλβανισµένο σιδηροέλασµα, µήκους τουλάχιστον διπλάσιου της εξωτερικής 
διαµέτρου της µονωµένης σωλήνωσης. 
 
Oι οριζόντιες σωληνώσεις θα αναρτώνται απο την οροφή, µέσω γαλβανισµένων σιδηρών 
κυλινδρικών ράβδων µε σπείρωµα (ντίζες), όπως πιό κάτω. 


       
                  


∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΙ∆ΗΡΑΣ ΡΑΒ∆ΟΥ 
 
Μέχρι 2" 


 
3/8" 


2 1/2" - 3 1/2" 1/2"         
4" - 5"            5/8" 
6” και άνω                           3/4" 


 
Oι κυλινδρικές ράβδοι στήριξης, θα παρέχουν τη δυνατότητα αυξοµείωσης του ύψους 
ανάρτησης των σωληνώσεων, προς κατάλληλη ρύθµιση της κλίσης αυτών και µετά τη 
τοποθέτησή τους. 
 
Η στερέωση των στηριγµάτων επί της οροφής θα γίνεται, είτε µε αυτοδιατρητικά βύσµατα 
κατάλληλα και πιστοποιηµένα για ρηγµατωµένο µπετόν, τα οποία βεβαίως δεν θα θίγουν τον 
οπλισµό, είτε µε πρωτοποθέτηση µέσα στο σκυρόδεµα κατάλληλων βιοµηχανοποιηµένων 
ενθεµάτων ( inserts ). Σε κάθε περίπτωση, τα τεµάχια αυτά θα είναι πυράντοχα (Ε90 ή 
Ε120). 
 
Η απόσταση των στηριγµάτων µεταξύ τους θα είναι τέτοια ώστε να µην δηµιουργείται  στο 
δίκτυο, βέλος κάµψης λόγω του βάρους των σωληνώσεων. Οι αποστάσεις δεν θα είναι 
µεγαλύτερες από τις πιό κάτω: 
 


ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ (m) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 


ΧΑΛΥΒ∆ΟΣΩΛΗΝΑ 
 


Οριζόντια χωρίς 
µόνωση 


Οριζόντια µε 
µόνωση 


Κατακόρυφη 


½" 2.0        2.0 2.2 


¾" 2.4 2.4 3.0 


1” 2.4 2.4 3.0 


1 ¼” 2.7 2.7 3.3 


1 ½” 3.0 2.7 3.7 


2” 3.0 2.9 3.7 


2 ½” 3.6 3.2 4.5 


3” 3.6 3.2 4.8 


4” 3.9 3.6 4.8 


5” 4.3 3.9 5.2 


6” 4.3 4.3 5.2 


8” και άνω 6.0 6.0 6.0 


 
 
Τα παραπάνω στηρίγµατα περιλαµβάνονται στην τιµή προµήθειας του σωλήνα.  
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Στις περιπτώσεις παράλληλης όδευσης πολλών σωληνώσεων, είτε οριζόντια είτε κάθετα, η 
στερέωση τους µπορεί να γίνει επί κατάλληλης σιδηροκατασκευής από µορφοσίδηρο µε 
ανάλογη, προς το συνολικό φορτίο, αντοχή, µεά από πρόταση του αναδόχου και έγκριση 
της επίβλεψης. Η στερέωση των σωλήνων επί της σιδηροκατασκευής, θα γίνεται σύµφωνα 
µε τους κανόνες που αναφέρθηκαν στις προηγούµενες παραγράφους. Η σιδηροκατασκευή 
θα στηρίζεται επαρκώς επί του φέροντα οργανισµού του κτιρίου και όχι στους τοίχους 
πληρώσεως. Σε περιπτώσεις συγκέντρωσης µεγάλων φορτίων (πάνω από 250 Kg/m


2
 ), θα 


είναι απαραίτητη η έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού.  
 
Η κατασκευή αυτή δεν αποτιµάται ιδιαίτερα. 


2.2.2 Συλλέκτες νερού 


 


Οι συλλέκτες νερού θα κατασκευαστούν από  χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή, εξ ολοκλήρου 
ηλεκτροσυγκολλητοί. 
 
Κάθε συλλέκτης θα διαθέτει και θέση για µία εφεδρική αναχώρηση, κρουνό εκκένωσης και οι 
κεντρικοί συλλέκτες θέσεις για θερµόµετρο, αυτόµατο εξαεριστικό και µανόµετρο.  
 
Οι συλλέκτες θα µονωθούν σύµφωνα µε τη παράγραφο «Μόνωση σωληνώσεων» και θα 
σηµανθούν ως προς τις αφίξεις και αναχωρήσεις. 


2.2.3 Καθαρισµός δικτύου σωληνώσεων 


 
Ο καθαρισµός των δικτύων θα ακολουθήσει όταν έχουν τελειώσει οι εργασίες 
συναρµολόγησης  αυτών και πριν από την επιβολή των µονώσεων. Αυτός  θα γίνει ως εξής: 
 


• Κατ,αρχήν θα αφαιρεθεί η ψυχή των φίλτρων και στη συνέχεια θα πλένεται η 
µια στήλη µετά την άλλη.Το νερό από το ψηλότερο σηµείο του δικτύου θα 
διέρχεται µέσω των σωλήνων προσαγωγής και επιστροφής και θα 


αποχετεύεται από το κατώτατο σηµείο τους µέχρις ότου οι σωληνώσεις 
προσαγωγής και επιστροφής καθαρίσουν τελείως. 


 


• Μετά το πιο πάνω καθαρισµό θα διαλυθούν , από τον ανάδοχο, 0.5 
χιλιόγραµµα καυστικής σόδας ανά 100 γαλόνια νερού εγκατάστασης , τα 
οποία στη συνέχεια θα διοχετευθούν οµοιόµορφα µέσω των δικτύων τα οποία 
και θα πληρωθούν µε νερό. Το νερό τώρα της εγκατάστασης θα θερµανθεί 
στους 65 Κελσίου και θα τεθεί σε κυκλοφορία για 48 ώρες. 


 


• Στη συνέχεια το σύστηµα θα κενωθεί και θα πλυθεί µε καθαρό νερό. 
 


• Μετά το πιο πάνω κύκλο θα ακολουθήσει νέα διάλυση καυστικής σόδας και 
επανάληψη του κύκλου. Όταν πλέον γίνει πάλι εκκένωση των δικτύων θα 
τοποθετηθεί η ψυχή των φίλτρων και θα πληρωθούν τα δίκτυα µε καθαρό 
νερό το οποίο θα τεθεί σε κυκλοφορία για ένα οκτάωρο , µετά το πέρας του 
οποίου θα ελεγχθούν τα φίλτρα του δικτύου αν είναι καθαρά ή έχουν 
επικαθίσει λάδια κλπ. ξένα υλικά. 
Σε περίπτωση κατά την οποία συµβαίνει το δεύτερο θα ακολουθήσει νέο 
πλύσιµο µε καυστική σόδα. Αυτό θα συνεχιστεί µέχρι να γίνει τέλεια η 
ικανοποίηση της επίβλεψης. 
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2.2.4 Μονώσεις 


2.2.4.1  Μόνωση σωληνώσεων 


2.2.4.1.1 Γενικά 


 
Όλο το δίκτυο προσαγωγής και επιστροφής ψυχρού και θερµού νερού θα µονωθεί για την 
αποφυγή απωλειών θερµότητας. 
 
∆ιακρίνουµε τις εξής περιπτώσεις : 
 


• ∆ίκτυα θερµού νερού θέρµανσης, στο εσωτερικό του κτιρίου. 
 
Η µόνωση θα κατασκευαστεί µε µονωτικό υλικό ενδ. τύπου AF/Armaflex ή 
άλλο ισοδύναµο.   
 


• Εξωτερικά δίκτυα θερµού νερού θέρµανσης 
 


Η µόνωση θα κατασκευαστεί µε µονωτικό υλικό ενδ. τύπου AF/Armaflex ή 
άλλο ισοδύναµο.  


 
Το πάχος των µονώσεων ανάλογα µε τους χώρους διαδροµής των σωληνώσεων ακολουθεί 
τον πιό κάτω πίνακα:  
 
 


            
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 


 
(mm) 


 
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 


ΧΩΡΟΣ 
(mm) 


ΜΗ 
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 


ΧΩΡΟΣ 
(mm) 


∆ΙΕΛΕΥΣΗ 
ΣΤΟ 


ΥΠΑΙΘΡΟ  
(mm) 


 
15 
20 
25 
32 
40 
50 
65 


80-100 
125-150 


200 και άνω 
 


 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
19 
19 
20 
25 
 


 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
19 
19 
20 
25 
 


 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
25 
25 
30 
40 
 


 


2.2.4.1.2 Μονωτικοί σωλήνες 


 
Το µονωτικό υλικό θα έχει τη µορφή έτοιµου εύκαµπτου σωλήνα και θα φοριέται "περαστός" 
στις σωληνώσεις πριν την εγκατάστασή τους. Σε περίπτωση εγκατεστηµένων  
σωληνώσεων, ο µονωτικός σωλήνας θα σχίζεται κατά µήκος και θα εφαρµόζεται στη 
σωλήνωση µε συγκόλληση της κατά µήκος ραφής του, αφού ακολουθηθούν οι σχετικές 
οδηγίες του κατασκευαστή της κόλλας, για επίτευξη στεγανής συγκόλλησης. 


2.2.4.1.3 Μονωτικές πλάκες (σε πάχη 5, 10, 15 και 20 mm) 
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Για τη µόνωση σωληνώσεων µε µεγάλη διάµετρο, ειδικών εξαρτηµάτων ή επιφανειών 
(θερµαντήρες νερού κλπ.) θα χρησιµοποιηθεί  µονωτικό υλικό σε µορφή εύκαµπτης πλάκας, 
που θα κολλιέται επί της επιφάνειας. 


2.2.5 Καπναγωγός 


 


Το συνδετήριο τµήµα καπναγωγού από τον λέβητα προς την αντίστοιχη κατακόρυφη 
καπνοδόχο θα κατασκευαστεί από µαύρη λαµαρίνα πάχους 4mm. Οι κατά µήκος ραφές θα 
είναι ηλεκτροσυγκολλητές, και οι συνδέσεις µεταξύ διαδοχικών τµηµάτων θα γίνονται µε τη 
βοήθεια φλαντζών από σιδηρογωνίες µε την παρεµβολή παρεµβύσµατος και θα 
προβλέπονται και ενδιάµεσες συνδέσεις για την παραλαβή των διαστολών. 
 Εκεί όπου χρειάζεται να αποσυναρµολογηθεί ο καπναγωγός θα προβλεφθούν δύο 
φλάντζες και µεταξύ τους παρεµβύσµατα από ορυκτοβάµβακα. 
 Ο µεταλλικός καπναγωγός του λέβητα θα µονωθεί  εξωτερικά µε πυρίµαχη µονωτική 
επένδυση. Η µόνωση αυτή θα κατασκευαστεί µε περιτύλιξη παπλώµατος ορυκτοβάµβακα 
πυκνότητας 80 Kg/m


3
 και πάχους 3 cm, που θα στερεωθεί στον καπναγωγό µε 


κατετσόσυρµα. Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί κάλυµµα από γαλβανισµένο σιδηροέλασµα 
πάχους 0.8 mm. 


2.2.6 Εγκατάσταση λέβητα - καυστήρα  


 


Η εγκατάσταση του συγκροτήµατος λέβητων - καυστήρων νοείται πλήρης  έτσι ώστε για τη 
λειτουργία του να µην απαιτείται τίποτε άλλο, ή µη µόνον η κατάλληλη στήριξη του και η 
σύνδεση του µε τα δίκτυα θερµού νερού, πετρελαίου και αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, 
απαγωγής καυσαερίων και ασφαλείας. Οι λέβητες θα εδραστούν στον τοίχο (επίτοιχου 
τύπου). 
Το συγκρότηµα της συστοιχίας των τριών λεβήτων συµπήκνωσης θα παραδοθεί πλήρως 
εγκατεστηµένο, συνδεδεµένο και ρυθµισµένο η δε οµαλή και πλήρως αυτόµατη λειτουργία 
του θα ελεγχθεί µε επανειληµµένες δοκιµές. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα είναι στεγανές 
µε γείωση. 


2.2.7 Εγκατάσταση τοπικών κλιµατιστικών µονάδων τύπου slit  


 
 Αυτές θα λειτουργούν µε ψυκτικό υγρό. Θα είναι κατακόρυφης διάταξης για εµφανή 
τοποθέτηση στο δάπεδο.   Θα συνδεθούν τόσο µε τα δίκτυα θερµού νερού, όσο και µε το 
ηλεκτρικό δίκτυο (µε τριπολικό ρευµατοδότη Schuko ή κλέµα αναµονής).    


2.2.8 Εγκατάσταση αντλιών 


 


 Οι αντλίες θα εγκατασταθούν στις θέσεις που σηµειώνονται στα σχέδια στο χώρο του 
λεβητοστασίου ή όπου αλλού υποδειχτεί από την επίβλεψη.  
 Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα κατασκευαστεί στεγανή, σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
κανονισµούς του Ελληνικού Κράτους και θα αρχίσει από τον ασφαλειοδιακόπτη στη θέση 
εγκατάστασης της αντλίας. 
 Οι τελικές συνδέσεις των ηλεκτρικών γραµµών µε τους ηλεκτροκινητήρες θα είναι 
εύκαµπτες, προστατευόµενες µέσα σε εύκαµπτο χαλύβδινο σωλήνα. 
 Η ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαµβάνει και τις αναγκαίες γραµµές και συνδέσεις για 
να ενταχθούν οι αντλίες στο όλο σύστηµα αυτοµατισµού. 
 Οι αντλίες που θα εγκατασταθούν θα είναι τύπου "κυκλοφορητή" ή "in line" 
κατάλληλες για τοποθέτηση απ' ευθείας επί των σωληνώσεων. Η σύνδεση επί των 
σωληνώσεων θα γίνει µε φλάντζες. Σε περιπτώσεις µεγάλων αντλιών, κατά την κρίση της 
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επίβλεψης, θα τοποθετούνται στηρίγµατα µεταξύ του σώµατος των αντλιών και του 
δαπέδου, µε παρεµβολή απορροφητών κραδασµών. 


2.2.9 ∆οχεία ∆ιαστολής ∆ικτύου Ζεστού Νερού 


 
Για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων παραγωγής θερµού νερού έναντι του κινδύνου 
ανάπτυξης υπερβολικών πιέσεων που προέρχονται από τις συστοδιαστολές του νερού 
λόγω µεταβολής της θερµοκρασίας συλλέκτης επιστροφών ζεστού νερού κάθε θερµικού 
υποσταθµού θα συνδεθεί µε ένα δοχείο διαστολής κλειστού τύπου.  
 
Τα δοχεία θα είναι κατακόρυφης διάταξης, κατασκευασµένα από περίβληµα από 
χαλυβδοέλασµα πίεσης λειτουργίας 5 atu, µε πλαίσιο έδρασης και θα φέρουν διαχωριστική 
µεµβράνη µεγάλης αντοχής από BUTYL - ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ. Αυτά θα µεταφερθούν επιτόπου 
του έργου µε άζωτο στην προδιαγραφόµενη πίεση αρχικής λειτουργίας (0,5 atu). 
 
Τα δοχεία θα φέρουν ενσωµατωµένο µανόµετρο καθώς και ασφαλιστική δικλείδα 
ρυθµιζόµενης οριακής πίεσης, αναγραφόµενου ενδεικτικού τύπου REFLEX. 
 
Η συµπλήρωση κάθε δικτύου κατά την λειτουργία, µε νερό , θα γίνεται δια µέσου διάταξης 
που συνδέεται στους αντίστοιχους συλλέκτες στο λεβητοστάσιο που θα περιλαµβάνει 
αυτόµατα διακόπτη πλήρωσης (µειωτήρα πίεσης) Φ 3/4 - 1’’, κατάλληλης κάθε φορά 
περιοχής πιέσεων, βαλβίδα αντεπιστροφής, δείκτη πίεσης (µανόµετρο), βάννες κλπ. 
Η εγκατάσταση των δοχείων περιλαµβάνει την κατασκευή βάσης από σκυρόδεµα ύψους 15 
εκατ., την τοποθέτηση και στερέωση των δοχείων, όπως και την σύνδεση τους µε τα δίκτυα 
ζεστού νερού. 
 
 


2.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 


2.3.1 Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά µηχανηµάτων, συσκευών και οργάνων 


 


• Όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήµατα, ηλεκτροκινητήρες, όργανα εκκίνησης και 
προστασίας, ηλεκτρονόµοι κλπ. θα πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους 
γενικούς όρους : 


 
o Να είναι κατασκευασµένοι για ηλεκτρική τροφοδότηση τριφασική, 


πολικής τάσης  400 V, 50 περιόδων ή µονοφασική, τάσης 230 V, 50 
περιόδων, όπως προβλέπεται στα συµβατικά στοιχεία των 
εγκαταστάσεων. 


o Να είναι εγκεκριµένου τύπου από τις αρµόδιες υπηρεσίες του 
Ελληνικού Κράτους. 


 


• Ειδικά για τους ηλεκτροκινητήρες θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα : 
 


o Αυτοί θα πρέπει να είναι στεγανοί, µε βαθµό προστασίας Ρ 32 κατά 
DΙN 40050 ή Τotally Enclosed κατά τους Αµερικανικούς κανονισµούς. 


o Ηλεκτροκινητήρες ισχύος µικρότερης του 0.75 HΡ µπορεί να είναι 
µονοφασικοί. 


o Ηλεκτροκινητήρες ισχύος 0.75 HΡ και µεγαλύτερης θα είναι 
οπωσδήποτε τριφασικοί. 


o Ηλεκτροκινητήρες ισχύος µέχρι 6 HΡ µπορούν να εκκινούν µε 
απευθείας παρεµβολή στο δίκτυο (Across the line starting). 
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o Σε κάθε περίπτωση για ηλεκτροκινητήρες ισχύος µέχρι 6 HΡ, το ρεύµα 
εκκίνησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 6πλάσιο του ονοµαστικού 
ρεύµατος πλήρους φορτίου. 


o Ηλεκτροκινητήρες ισχύος άνω των 6 HΡ θα πρέπει να φέρουν διάταξη 
περιορισµού του ρεύµατος εκκίνησης µέχρι του 3πλασίου του 
ονοµαστικού πλήρους φορτίου, αυτόµατη, που να δέχεται 
τηλεχειρισµό και τυχόν σύζευξη προς αυτοµατισµό. 


o Ηλεκτροκινητήρες τριφασικοί όπως και µονοφασικοί που στα 
συµβατικά τεύχη καθορίζονται συζευγµένοι προς τα κυκλώµατα 
αυτοµατισµού, πρέπει να συνοδεύονται από εκκινητή και αυτόµατο 
διακόπτη προστασίας έναντι υπερέντασης, που να δέχεται 
τηλεχειρισµό ή σύζευξη σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτοµατισµού. 


o Όλοι οι ηλεκτροκινητήρες, που βρίσκονται µακριά από τους πίνακες 
τροφοδότησης τους, θα συνοδεύονται από αποζεύκτη µέσα σε 
χυτοσιδηρό στεγανό κουτί, εγκατεστηµένο σε κατάλληλη θέση µε τον 
κινητήρα. 


 


• Οι εκκινητές - αυτόµατοι διακόπτες προστασίας των ηλεκτροκινητήρων θα 
πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους : 


 
o Να είναι ισχυρής κατασκευής, επαρκούς για τα προβλεπόµενα 


ρεύµατα κανονικής λειτουργίας και εκκίνησης των αντίστοιχων 
ηλεκτροκινητήρων, όπως και τον αναγκαίο αριθµό εκκινήσεων αυτών. 


o Να φέρουν στοιχεία προστασίας σε σχέση µε την υπέρταση, η 
περιοχή ρύθµισης τους δε θα περιλαµβάνει την ονοµαστική ένταση 
πλήρους φορτίου του ηλεκτροκινητήρα σε θέση που να απέχει από τα 
άκρα της όχι λιγότερο από το 20%. 


o Να φέρουν, εφόσον δεν καθορίζεται αλλιώς στα σχέδια και λοιπά 
στοιχεία της εργολαβίας, ένα ζευγάρι κουµπιά εκκίνησης - στάσης, 
όπως και κουµπιά χειροκίνητης επαναφοράς (Reset) σε περίπτωση 
λειτουργίας των διατάξεων προστασίας σε σχέση µε την υπερένταση 


o Να φέρουν τις αναγκαίες βοηθητικές επαφές (κανονικά ανοικτές ή 
κλειστές) για τη σύζευξη στα κυκλώµατα αυτοµατισµού και 
οπωσδήποτε τουλάχιστον µία κανονικά ανοικτή και µία κανονικά 
κλειστή. 


o Εφ' όσον εγκατασταθούν µεµονωµένα, να φέρονται µέσα σε κουτί 
στεγανού τύπου, προστασίας Ρ44 κατά DΙN 40050. Αν πρόκειται για 
µηχανήµατα εγκατεστηµένα κοντά στους αντίστοιχους ηλεκτρικούς 
πίνακες κίνησης - τροφοδότησης αυτών, οι αυτόµατοι διακόπτες 
εκκίνησης - προστασίας θα πρέπει να ενταχθούν στον πίνακα, σε 
καλαίσθητο διάταξη. 


o Στην τελευταία αυτή περίπτωση τα κουµπιά εκκίνησης - στάσης και 
επαναφοράς θα πρέπει να µεταφερθούν στον πίνακα. 


o Έτσι, µέσα στο χώρο, όπου βρίσκονται εγκατεστηµένοι πίνακες 
κίνησης, απαγορεύεται η εγκατάσταση µεµονωµένων κουτιών 
ηλεκτρικών οργάνων, διακοπτών κλπ. 


o Οι αυτόµατοι διακόπτες, εκκίνησης - προστασίας, φέρουν διατάξεις 
περιορισµού του ρεύµατος εκκίνησης και θα πρέπει να είναι 
εφοδιασµένοι µε κατάλληλο όργανο (χρονοδιακόπτη ή άλλο) γι αυτό 
θα πρέπει να ρυθµιστεί ο χρόνος εκκίνησης ώστε να επιτυγχάνεται ο 
προδιαγραφόµενος περιορισµός του ρεύµατος εκκίνησης. 
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• Το παραπάνω εδάφιο V ισχύει και αν πρόκειται για οποιοδήποτε άλλο 
ηλεκτρικό όργανο ελέγχου, αυτοµατισµού κλπ. όπως ηλεκτρονόµων 
διακοπτών ΧΕΙΜΩΝΟΣ - ΘΕΡΟΥΣ κλπ. 


• Αν πρόκειται για ηλεκτροκινητήρες Αµερικανικής κατασκευής, ο ανάδοχος 
πρέπει να χρησιµοποιήσει τους κατάλληλους για ρεύµα 50 και 60 περιόδων 
µε τις παρακάτω προϋποθέσεις : 


 
o  Ότι αυτό θα γράφεται στην πινακίδα του ηλεκτροκινητήρα από τον 


κατασκευαστή. 
o  Ότι θα υπάρχουν σαφώς, είτε από τα στοιχεία της πινακίδας είτε από 


υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή του ηλεκτροκινητήρα, ότι η ισχύς 
αυτού για τη λειτουργία σε ρεύµα 50 περιόδων είναι η από τις 
προδιαγραφές προκύπτουσα. 


 


2.3.2 Καλωδιώσεις - σωληνώσεις 


 


• Οι εντός των λουτρών WC και γενικά οι εντός υγρών χώρων σωληνώσεις θα 
είναι χαλύβδινες και τα αντίστοιχα κουτιά στεγανά. 


• Η στερέωση των σωληνώσεων επί των τοίχων θα γίνεται µε τσιµέντο πάχους 
1 cm. τουλάχιστον απαγορευόµενης της χρήσης γύψου. Το κονίαµα που 
επικαλύπτει τους χωνευτούς σωλήνες δεν πρέπει να προσβάλλει το µέταλλο. 


• Τα κουτιά ενώσεων πρέπει να είναι εύκολα προσιτά σε κάθε περίπτωση. Οι 
διακλαδώσεις πρέπει να εκτελούνται εντός των κουτιών. 
 Η ελάχιστη διάµετρος των κουτιών διακλάδωσης θα είναι 70 mm. 
 Τα χείλη των κουτιών των διακοπτών διακλάδωσης, θα βρίσκονται στην 
επιφάνεια της τελικής στρώσης των επιχρισµάτων. 
 Οι σωληνώσεις στα σηµεία εισόδου τους στα κουτιά διακλάδωσης θα 
συναντούν αυτά κάθετα. 
 Οι αγωγοί των κυκλωµάτων θα έχουν τους χρωµατισµούς φάσεων ουδετέρου 
και γείωσης και θα ενώνονται ή θα διακλαδίζονται εντός των κουτιών µέσω 
διακλαδωτήρων πορσελάνης "καψ". 
 Τα κουτιά και τα εξαρτήµατα σύνδεσης πρέπει να είναι εγκεκριµένου τύπου. 
 Οι συνδέσεις και οι  διακλαδώσεις των εντός των σωλήνων εγκαταστηµένων 
αγωγών πρέπει να εκτελούνται εντός ευπρόσιτων κουτιών κατάλληλα 
συνδεόµενων µε τους σωλήνες. 
 Η σύνδεση κοχλιοτοµηµένων σωλήνων µε τα κουτιά θα εκτελεστεί µε 
κοχλιώσεις του σωλήνα επί του κουτιού. 
 Τα κουτιά διακλαδώσεων θα είναι κυκλικά ή ορθογωνικά ή τετράγωνα, 
κατάλληλα για τον τύπο του σωλήνα ή του καλωδίου που προορίζονται. 
 Τα στεγανά κουτιά θα έχουν βαθµό προστασίας IP 55. 


• Η διάνοιξη που τυχόν χρειάζονται τα απαιτούµενα αυλάκια στις πλινθοδοµές 
κλπ. για την τοποθέτηση των σωλήνων, θα πραγµατοποιείται µε ειδικό 
ηλεκτροκίνητο φορητό εργαλείο, µε τέτοιο τρόπο ώστε η φθορά και η 
αναγκαία επαναφορά να περιοριστούν στο ελάχιστο. 


• Οι καµπυλώσεις σωλήνων, που επιτρέπονται χωρίς τη µεσολάβηση κουτιού 
διακλάδωσης, είναι το ανώτατο όριο, τρεις. 


 Οι σωληνώσεις µεταξύ των κουτιών θα πρέπει να έχουν δύο το πολύ ενώσεις 
ανά τρία µέτρα, δεν επιτρέπεται δε να έχουν ένωση όταν η απόσταση των 
κουτιών δεν υπερβαίνει το ένα (1.0) µέτρο. 


 Ενώσεις µέσα στο πάχος των τοίχων απαγορεύονται. 


• Όλες οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν µε ελαφρά κλίση προς τα κουτιά 
διακλάδωσης και θα είναι απαλλαγµένες παγίδων (σιφώνων). 
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 Οι σωλήνες θα συναντούν τα κουτιά, κάθετα στις παρειές αυτών στο σηµείο 
εισόδου. 


• Οι απολήξεις των σωλήνων τόσο πίσω από τους πίνακες όσο και στις θέσεις 
τροφοδότησης φωτιστικών σωµάτων κλπ. ή αναµονές, θα εφοδιάζονται µε 
προστόµια πορσελάνης, τα οποία θα εξέχουν από την τελευταία στρώση των 
επιχρισµάτων 2 mm. 


• ∆εν επιτρέπεται η εγκατάσταση των κουτιών διακλάδωσης σε σηµεία που δεν 
είναι προσιτά, όπως π.χ. µέσα σε ψευδοροφές που δεν αφαιρούνται. 


 Επίσης δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κουτιών διακλάδωσης στην οροφή. 


• Σε περίπτωση τοποθέτησης των σωληνώσεων µέσα στα διαχωρίσµατα 
κατασκευής από µεταλλικό σκελετό και γυψοσανίδα, τα κουτιά διακλάδωσης 
θα τοποθετηθούν σε τρύπες ανοιγµένες µε ειδικό ηλεκτροκίνητο φορητό 
εργαλείο και θα στηρίζονται κατάλληλα µε στηρίγµατα, γενικά ξύλινα. 


 Στη συνέχεια θα τοποθετούνται οι σωληνώσεις και κατόπιν θα τοποθετείται το 
άλλο φύλλο από γυψοσανίδα του διαχωρίσµατος. 


• Λεπτοµερέστερες οδηγίες για την κατασκευή των ηλεκτρικών γραµµών στην 
περίπτωση των διαχωρισµάτων θα δοθούν από την επίβλεψη. 


• Οι αγωγοί NYΑ, που χρησιµοποιούνται, θα φέρουν σε όλο το µήκος τους 
χαρακτηριστικούς χρωµατισµούς των φάσεων, ουδετέρου και γείωσης, θα 
ενώνονται δε και θα διακλαδίζονται στα κουτιά διακλάδωσης µέσω "καψ" 
βακελίτη, µε κοχλίες σύσφιγξης. 


• Η αντιστοιχία διαµέτρου σωλήνων σε σχέση µε τη διατοµή και τον αριθµό 
διερχόµενων αγωγών, θα καθορίζεται από τον ακόλουθο πίνακα : 


 


 


Πλήθος και διατοµή  αγωγού 


 


 


∆ιάµετρος και είδος σωλήνα 


Μέχρι  5  αγωγοί  1.5 mm
2
 


Πλαστικοί σωλήνες  Φ 13.5 mm  ή 
Χαλυβδοσωλήνες    Φ 13.5 mm 


6  έως  8  αγωγοί  1.5 mm
2
 


Πλαστικοί σωλήνες  Φ 16 mm  ή 
Χαλυβδοσωλήνες    Φ 16 mm 


9  έως  12  αγωγοί  1.5 mm
2
 


Πλαστικοί σωλήνες  Φ 23 mm  ή 
Χαλυβδοσωλήνες    Φ 26 mm 


Μέχρι  3  αγωγοί  2.5 mm
2
 


Πλαστικοί σωλήνες  Φ 13.5 mm  ή 
Χαλυβδοσωλήνες    Φ 13.5 mm 


4  ή  5  αγωγοί  2.5 mm
2
 


Πλαστικοί σωλήνες  Φ 16 mm  ή 
Χαλυβδοσωλήνες    Φ 16 mm 


 


• Οι γραµµές από καλώδια µε θερµοπλαστική µόνωση τύπου NYM ή NYY 
προβλέπονται είτε εντός σωλήνων, είτε ορατές µε στηρίγµατα, είτε µε 
µεταλλική εσχάρα. 


• Στην περίπτωση γραµµών από καλώδιο NYM ή NYY µέσω σωλήνων 
καθορίζεται ότι η εσωτερική διάµετρος του σωλήνα θα είναι τουλάχιστον 
διπλάσια της εξωτερικής διαµέτρου του περιεχοµένου καλωδίου, ισχύουν δε 
και εδώ τα προηγούµενα για διάνοιξη αυλακιών στις πλινθοδοµές κλπ. για τη 
διέλευση σωληνώσεων εντοιχισµένων στους τοίχους κατασκευής από 
πλινθοδοµή ή σκυρόδεµα. 


• Οι γραµµές από καλώδια NYM ή NYY, ορατές µε στηρίγµατα θα φέρονται µε 
διµερή πλαστικά στηρίγµατα απόστασης, λευκά, τα οποία θα απέχουν µεταξύ 
τους 30 cm το πολύ, εκτός από σηµεία κάµψης, όπου η πυκνότητα θα είναι 
µεγαλύτερη. 


• Σε περίπτωση παράλληλης όδευσης στον τοίχο περισσότερων από τρεις 
γραµµές µε καλώδια NYM ή NYY, τα στηρίγµατα των διαφόρων γραµµών θα 
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βρίσκονται επί ευθείας και θα είναι ειδικής µορφής, ώστε να στερεώνονται σε 
ειδική διατοµή µεταλλικών ράβδων "σιδηρόδροµος". 


• Σε περίπτωση παράλληλης όδευσης στην οροφή, περισσότερων από τρεις 
γραµµές µε καλώδια NYM ή NYY, τα καλώδια θα τοποθετούνται σε εσχάρα 
από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε "στραντζαριστά " χείλια, που θα στηρίζεται 
στην οροφή σε αποστάσεις 50 cm. Τα καλώδια θα τοποθετηθούν στην 
εσχάρα σε αποστάσεις τουλάχιστο µιας διαµέτρου του µεγαλύτερου από αυτά 
και θα προσδένονται. 


• Η µετάπτωση των αγωγών της γραµµής από NYY σε καλώδιο NYM θα 
πραγµατοποιείται µέσω κουτιού διακλάδωσης µέσω "καψ" βακελίτη, όπως 
παραπάνω. 


 Στο σηµείο εξόδου του καλωδίου NYM στον τοίχο, ο σωλήνας, που καταλήγει 
εκεί, θα εφοδιάζεται µε προστόµιο πορσελάνης. 


• Οι διακλαδώσεις καλωδίων NYM θα γίνονται µέσα στα κουτιά µε 
στυπιοθλίπτες. 


• Σε όσες περιπτώσεις προβλέπονται ανεξάρτητες γραµµές γείωσης αυτές θα 
κατασκευαστούν γενικά µε γυµνούς χάλκινους αγωγούς είτε µέσα σε 
σωλήνες, είτε ορατές µε στηρίγµατα.  


 Ισχύουν και εδώ όσα αναφέρθηκαν παραπάνω σχετικά µε τη διάµετρο του 
σωλήνα, τα στηρίγµατα κλπ. 


• Μεταλλικοί αγωγοί (κανάλια) και ικριώµατα ειδικής µορφής τοποθέτησης 
καλωδίων ισχυρών ή ασθενών ρευµάτων . 


 Σε περιπτώσεις που οµάδες πολλών αγωγών ή καλωδίων ισχυρών ή 
ασθενών ρευµάτων πηγαίνουν παράλληλα στις οριζόντιες ή κατακόρυφες 
διαδροµές τους θα τοποθετηθούν µέσα στα κανάλια από γαλβανισµένη 
λαµαρίνα εσωτερικά χωριζόµενοι σε διαµερίσµατα ή σε ικριώµατα ειδικής 
µορφής, βάσει οδηγιών της επίβλεψης για διευκόλυνση των εργασιών 
εγκατάστασης και συντήρησης. 


2.3.3 ∆ιακόπτες - ρευµατοδότες 


 


• Οι χρησιµοποιούµενοι διακόπτες θα είναι γενικά µε πλήκτρο και όπως στα 
σχέδια καθορίζεται ο βαθµός στεγανότητας, δηλαδή στους χώρους που 
κατατάσσονται σύµφωνα µε τους κανονισµούς στην κατηγορία των ξηρών, οι 
διακόπτες θα είναι χωνευτοί, τετράγωνοι, στους δε χώρους που 
κατατάσσονται στην κατηγορία των πρόσκαιρα ή µόνιµα υγρών, οι διακόπτες 
θα είναι στεγανοί, λευκοί, επίσης µε  πλήκτρο. 


• Οι ρευµατοδότες, οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν στο κτίριο θα είναι ως εξής : 
o Στους χώρους κοινού ρευµατοδότες 250V, θα είναι χωνευτοί, 


τετράγωνοι, λευκοί, τύπου Schuko, µε πλευρική γείωση. 
o Στους κοινόχρηστους χώρους του υπογείου, λεβητοστασίου (και όπου 


στα σχέδια σηµειώνεται) θα είναι τύπου Schuko, στεγανοί, λευκοί. 
o Στους µηχανολογικούς χώρους του υπογείου, και µόνον όπου στα 


σχέδια σηµειώνεται, θα είναι βιοµηχανικού τύπου τριφασικοί, στεγανοί. 


• Στην εγκατάσταση των διακοπτών και των ρευµατοδοτών περιλαµβάνεται η 
τοποθέτηση, στήριξη και σύνδεση µε τις ηλεκτρικές γραµµές. 


2.3.4 Ηλεκτρικοί πίνακες 


 


• Η συνδεσµολογία των πινάκων θα είναι πλήρης, ώστε να µην απαιτείται για 
τη λειτουργία τους  τίποτε άλλο παρά µόνο η τοποθέτηση τους και η σύνδεση 
τους µε τις προσερχόµενες και απερχόµενες γραµµές, θα έχουν δε δοκιµαστεί 
και υποστεί έλεγχο µονώσεων, τα αποτελέσµατα του οποίου θα συµφωνούν 
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κατ’ ελάχιστο µε τους οριζόµενους επίσηµους κανονισµούς του Ελληνικού 
Κράτους. 


• Στην εγκατάσταση των ηλεκτρικών πινάκων, που είναι για οποιοδήποτε λόγο 
προµήθειας του εργοδότη (εφόσον υπάρχουν τέτοιοι), περιλαµβάνονται η 
τυχόν απαιτούµενη διάνοιξη τρύπας, σε κάθε τύπο οικοδοµικής κατασκευής, 
όπως και η εργασία και τα υλικά επαναφοράς (µερεµέτια), η τοποθέτηση, 
στήριξη του πίνακα, η σύνδεση αυτού προς τις προσερχόµενες και 
απερχόµενες γραµµές, οι δοκιµές, ο έλεγχος, η αναγραφή στις πινακίδες των 
κυκλωµάτων όπως και η τοποθέτηση στον πίνακα διαγράµµατος κλπ. όπως 
αυτά καθορίζονται στους γενικούς όρους της παρούσας. 


• Στην εγκατάσταση του πίνακα, τύπου ισταµένου πεδίου, περιλαµβάνεται η 
στήριξη αυτού στο δάπεδο µε τις απαιτούµενες διανοίξεις τρυπών και 
επαναφορά των οικοδοµικών επιφανειών (µερεµέτια), η  σύνδεση προς όλες 
τις προσερχόµενες και απερχόµενες γραµµές, οι δοκιµές, ο έλεγχος κλπ. 


2.3.5 Φωτιστικά σώµατα 


 


• Η εγκατάσταση των φωτιστικών σωµάτων αρχίζει από τη σύνδεσή τους µε το 
τροφοδοτικό καλώδιο και περιλαµβάνει τη σύνδεση προς τους 
διακλαδωτήρες ("κλέµενς") ευρισκόµενους εντός του φωτιστικού, 
προσαρµογή αυτών στις οροφές, ψευδοροφές, τοίχους κλπ. κατά τις 
απαιτήσεις της επίβλεψης, ανάρτηση ή στήριξη αυτών κλπ. όπως επίσης και 
τα απαιτούµενα µικροϋλικά για  την αποκατάσταση των επιφανειών 
("µερεµέτια"). 


• Τα φωτιστικά σώµατα συµπεριλαµβάνουν τις βάσεις τους, τα καλύµµατα και 
τα πάσης φύσης εξαρτήµατα στερέωσης και αφής των λαµπτήρων 
(λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές, Ballast), τους λαµπτήρες (φθορισµού ή 
πυράκτωσης) τις διατάξεις στερέωσης µεµονωµένων ή σε συνεχείς σειρές 
(αλυσίδα, "κλιπς", κοχλίες row bolts ή κοινοί κλπ.). 


• Όλα τα εξαρτήµατα στερέωσης και αφής των λαµπτήρων καθώς και οι 
λαµπτήρες θα είναι άριστης ποιότητας και θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα 
µε τους ισχύοντες κανονισµούς VDE. 


2.3.6 Γειώσεις 


 


Όλα τα µεταλλικά µέρη των εγκαταστάσεων θα συνδεθούν µε το σύστηµα γείωσης. 
 
Γενικά η διατοµή του αγωγού γείωσης θα είναι η ίδια µε τους αγωγούς κυκλώµατος για 
διατοµές από 1.5 mm


2
 µέχρι 16 mm


2
. 


 
Για αγωγούς κυκλώµατος από 16 έως 35 mm


2
 ο αγωγός γείωσης θα είναι 16 mm


2
. 


 
Για αγωγούς κυκλώµατος 50 mm


2
 και άνω ο αγωγός γείωσης θα  έχει διατοµή τουλάχιστον 


ίση προς το µισό της διατοµής των αγωγών του κυκλώµατος. 
 
Όλα τα κυκλώµατα των ηλεκτρικών πινάκων θα γειωθούν µε ανεξάρτητο αγωγό γείωσης στο 
ζυγό γείωσης του αντίστοιχου πίνακα. 
 
Οι γειώσεις όλων των πινάκων θα καταλήγουν στο ζυγό γείωσης του γενικού πίνακα 
χαµηλής τάσης, ο οποίος στη συνέχεια θα γειωθεί µε τα τρίγωνα γείωσης.  
 
Στην εγκατάσταση του συστήµατος γείωσης συµπεριλαµβάνονται και όλες οι οικοδοµικές 
εργασίες ήτοι διάνοιξη τρυπών και χαντακιών, κατασκευή φρεατίων, η επαναφορά αυτών 
στην πρότερη κατάσταση κλπ.  
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2.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  (ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ) 


2.4.1 ∆ίκτυο σωληνώσεων ψυχρού και θερµού νερού 


 


Το κύριο δίκτυο ύδρευσης θα γίνει από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες υπερβαρέως τύπου 
(πράσινη ετικέτα) κατά DΙN 2440 µε ραφή και εξαρτήµατα σύνδεσης και σχηµατισµού επίσης 
γαλβανισµένα µε ενισχυµένα χείλη (κορδονάτα) από µαλακτοποιηµένο χυτοσίδηρο. 
Οι συνδέσεις των σιδηροσωλήνων µεταξύ τους θα γίνονται µε χρήση δεξιάς - αριστερής 
κοχλίωσης µε µούφα, απαγορευόµενης της χρήσης  κοχλίωσης και περικοχλίου. 
 
Οι ενώσεις των σωληνώσεων µετά των αναµικτήρων των υδραυλικών υποδοχέων θα 
γίνονται µέσω χαλκοσωλήνων και συνδέσµων (ρακόρ) εφόσον οι αναµικτήρες ή οι 
διακόπτες φέρονται επί των υδραυλικών υποδοχέων. 
 
 Η διαµόρφωση του σχήµατος των γαλβανισµένων σιδηροσωλήνων θα γίνεται ως 
ακολούθως : Για σωληνώσεις µέχρι διαµέτρου 1" και προκειµένου περί καµπύλων ανοικτών 
(µεγαλυτέρων των 90 µοιρών) µε καµπυλώσεις εν ψυχρώ σε ειδικό εργαλείο 
(κουρµπαδόρο). Για σωληνώσεις διαµέτρου 1 1/4" και άνω µε χρήση ειδικών τεµαχίων 
σχηµατισµού. Ανεξαρτήτως διαµέτρου για καµπύλες 90 µοιρών και για γωνίες µικρότερες 
των 90 µοιρών µε χρήση απαραιτήτως ειδικών τεµαχίων σχηµατισµού. 
 
Οι εντός των δαπέδων και οι εντοιχισµένοι αγωγοί θα επιχριστούν µε µίνιο σε δύο στρώσεις, 
οι ορατοί αγωγοί θα βαφούν µε δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. 
 
Οι εντός του εδάφους αγωγοί θα επιχριστούν µε διπλή επάλειψη µε ειδικό ασφαλτικό µίγµα 
(µπλακ). 
 
Στις διαβάσεις τοίχων και πατωµάτων, οι σωλήνες νερού θα περιβληθούν µε τµήµα 
σωλήνων µεγαλύτερης διαµέτρου. 
 
Πριν από κάθε είδος υγιεινής θα τοποθετηθεί ορειχάλκινος γωνιακός διακόπτης ή όπου αυτό 
δεν είναι δυνατό διακόπτης τύπου "καµπάνας". - Οι επί των σωληνώσεων τοποθετούµενες 
δικλείδες και η επί των σωληνώσεων προσαρµογή τους πρέπει να ανταποκρίνονται προς τις 
απαιτήσεις αντοχής και στεγανότητας που αντιστοιχούν στην πίεση λειτουργίας και τη 
θερµοκρασία του διερχόµενου µέσω αυτών νερού. 
 
Όλες γενικά οι ενώσεις των σωλήνων θα είναι υδατοστεγείς. 
 
Τα ορειχάλκινα κοχλιωτά ρακόρ, τα χρησιµοποιούµενα για τη σύνδεση σωλήνων διαφόρων 
υλικών, πρέπει να είναι από βαρύ ορείχαλκο. 
 
Η σύνδεση των διαφόρων σωλήνων, για το σχηµατισµό  των κλάδων του δικτύου, θα 
πραγµατοποιείται αποκλειστικά και µόνο µε συνδέσµους (µούφες) γαλβανισµένους, µε 
ενισχυµένα χείλη στην περιοχή της εσωτερικής κοχλίωσης  και σε µεγαλύτερες διαµέτρους 
µε ζεύγος φλαντζών επίσης γαλβανισµένων, που συνδέονται µε τους σωλήνες µε κοχλίωση. 
 
Απαγορεύεται ρητά η χρησιµοποίηση οποιουδήποτε άλλου τρόπου σύνδεσης σωληνώσεων 
(π.χ. ηλεκτροσυγκόλληση ή οξυγονοκόλληση). 
 
Οπωσδήποτε µε την κάµψη του σωλήνα πρέπει να µην παραµορφώνεται η κυκλική διατοµή 
του και να µην προκαλείται η παραµικρή βλάβη ή αποκόλληση του γαλβανισµένου 
στρώµατος. 
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Η χρησιµοποίηση των γωνιών επιτρέπεται µόνο σε θέσεις όπου δεν γίνεται διαφορετικά, 
πάντοτε δε µε έγκριση της επίβλεψης. Οι διακλαδώσεις των σωληνώσεων για την 
τροφοδότηση των µερικών κλάδων θα γίνεται µε ειδικά εξαρτήµατα (ταυ, σταυροί) µε 
ενισχυµένα χείλη. 
Στην περίπτωση που έχουµε σωληνώσεις µεγάλου µήκους, τοποθετούνται συστήµατα 
παραλαβής των συστολοδιαστολών για να αποφευχθούν επικίνδυνες τάσεις στους σωλήνες. 
 
Τέτοια συστήµατα µπορούν να είναι, είτε η διαµόρφωση των σωλήνων σε σχήµα Ω (Ωµέγα) 
έτσι που να υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής των αυξοµειώσεων, είτε για µικρότερες 
διαµέτρους, η µετατόπιση του άξονά τους µε κάµψη των σωλήνων.  
 
Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να γίνει κατάλληλη αγκύρωση των σωληνώσεων σε 
ορισµένα σηµεία, έτσι που οι µετατοπίσεις να παραλαµβάνονται στις επιθυµητές θέσεις. 
 
Στην περίπτωση που οι σωληνώσεις διαπερνούν κάθετα δάπεδα ή τοίχους πρέπει να 
καλύπτονται µε σωλήνες µεγαλύτερης διαµέτρου και µήκους τουλάχιστον κατά 5 cm 
µεγαλύτερου του πάχους του δαπέδου ή τοίχου, για να αποφεύγονται οι συγκολλήσεις µε τα 
οικοδοµικά υλικά. 
 
Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα στηρίζονται µε ειδικά αγκυρωµένα, στα οικοδοµικά υλικά 
εξαρτήµατα. Οπωσδήποτε τα στηρίγµατα θα πρέπει να επιτρέπουν την κατά µήκος 
συστολοδιαστολή, εκτός των περιπτώσεων αγκύρωσης όπως παραπάνω αναφέρθηκε. 
 
Οι οριζόντιες σωληνώσεις θα στηρίζονται, οι µεν µεµονωµένες µε στηρίγµατα στερεωµένα 
σταθερά πάνω στους σωλήνες και αναρτηµένες από την οροφή µέσω µακρού αρθρωτού 
στελέχους, οι δε πολυάριθµες της ίδιας διαδροµής επί σιδηροκατασκευής (εγκάρσια 
σιδηρογωνιά αναρτηµένη µε ράβδους, µέσω αρθρωτού στελέχους) µε στηρίγµατα µορφής 
(Ωµέγα), αποκλείοντας την εγκάρσια µετακίνηση αλλά επιτρέποντας την αξονική. 
 
Ισχύουν και εδώ τα της παραπάνω παραγράφου  περί σηµείων αγκύρωσης. 
 
Όλες οι σωληνώσεις των δικτύων θα κατασκευαστούν µε τέτοιο τρόπο που να είναι εύκολη η 
αποσυναρµολόγηση οποιουδήποτε τµήµατος σωλήνωσης ή οργάνου ελέγχου της ροής για 
αντικατάσταση, τροποποίηση ή επισκευή χωρίς χρήση εργαλείων ροής, οξυγόνου ή 
ηλεκτροσυγκόλλησης. Γι αυτό στα σηµεία, όπου αυτό είναι αναγκαίο, θα προβλέπονται είτε 
λυόµενοι σύνδεσµοι (ρακόρ, φλάντζες) είτε µούφες αντιθέτων σπειρωµάτων. 


2.4.2 Μόνωση σωλήνων 


 


Όλες οι σωληνώσεις προσαγωγής κρύου και θερµού νερού θα µονωθούν µε µονωτικό 
σωλήνα τύπου AF ARMAFLEX, 13 mm. 


2.4.3 Όργανα διακοπής 


 


Στις θέσεις που σηµειώνεται στα σχέδια θα εγκατασταθούν αποφρακτικές δικλείδες, για την 
αποµόνωση των διαφόρων κλάδων ή τη ρύθµιση της ροής. 
 
Αυτές θα είναι σφαιρικές δικλείδες (βάνες) ορειχάλκινες ή χυτοσιδηρές, κοχλιωτές. 
 
Οι βάνες θα εξασφαλίζουν τέλεια και υδατοστεγή διακοπή, για διαφορά πίεσης ύδατος 
εκατέρωθεν αυτών τουλάχιστον 10 ατµοσφαιρών. 
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2.4.4 ∆ιανοµέας νερού 


 


Ο διανοµέας του δικτύου σωληνώσεων του κρύου νερού θα κατασκευαστεί από 
χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή και µετά θα γαλβανιστεί "εν θερµώ" εσωτερικά και εξωτερικά. 
 
Ο διανοµέας µε ηλεκτροσυγκολλητούς πυθµένες θα κατασκευαστεί για πίεση λειτουργίας 10 
ΑΤM. 
 
Θα φέρει υποδοχές για τη σύνδεση των σωληνώσεων από τεµάχια σιδηροσωλήνων 
αντιστοίχου διαµέτρου µε σπειρώµατα που θα συγκολλούνται στο διανοµέα αφού ανοιχτούν 
οι κατάλληλες τρύπες. 


2.4.5 Εγκατάσταση ειδών υγιεινής 


 


 Νιπτήρες 
 
Θα στερεωθούν επί των τοίχων ή των πάγκων, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της 
αρχιτεκτονικής µελέτης, στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια, και θα συνδεθούν µε τα 
δίκτυα κρύου νερού, θερµού νερού και αποχέτευσης. 
 
 Λεκάνες WC 
 
Θα τοποθετηθούν στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια και θα συνδεθούν προς το δίκτυο 
αποχέτευσης και το δίκτυο νερού παροχέτευσης µέσω της βαλβίδας πλύσεως. 
 


2.4.6 ΕΚΣΚΑΦΗ  ΤΑΦΡΩΝ  ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ - ΧΑΝΤΑΚΩΝ - ΤΑΦΡΩΝ 


 
Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εκσκαπτικής εργασίας υδραυλικών εγκαταστάσεων, ο 
Ανάδοxος υποxρεούται, xωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, να προβεί στην xάραξη του 
περιγράµµατος των προς εκσκαφή τάφρων, φρεατίων, xαντάκων κλπ., πάνω στο έδαφος, 
καθώς επίσης και κάθε άλλη απαραίτητη γραµµή σύµφωνα µε τα σxέδια και τις υποδείξεις 
του επιβλέποντα. 
 
Σε περίπτωση εµφάνισης υπογείων νερών, η τυxόν αναγκαία άντληση πληρώνεται στον 
Ανάδοxο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τον ΑΤΟΕ. 
 
Τα µέσα και ο τρόπος άντλησης θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
επιβλέποντα. 


2.4.7 MΟΡΦΗ ΤΑΦΡΩΝ - ΧΑΝΤΑΚΩΝ ΚΛΠ. 


 


Γενικά τα xαντάκια θα έxουν τραπεζοειδή διατοµή και διαστάσεις  ανάλογες µε τον 
αριθµό και την  διάµετρο των σωλήνων που διέρxονται απ' αυτά, όπως καθορίζεται 
και στα σxέδια της µελέτης. 
 
Στη βάση των τάφρων, στις οποίες θα περάσουν πλαστικοί σωλήνες, θα 
τοποθετηθεί πλάκα σκυροδέµατος Β.120 πάxους 10cm. 


2.4.8 ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΦΡΩΝ 


 


Το υλικό επίxωσης θα αποτελείται από άµµο λατοµείου, που θα διαστρωθεί σε 
στρώµα 15cm κάτω και 20-30cm πάνω από το ένα άκρο των σωλήνων. 
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Τα υλικά επίxωσης θα διαστρώνονται σε στρώµα πάxους 0.2m και θα συµπιέζονται 
µέxρις ότου οι  σωλήνες καλυφτούν σύµφωνα µε τα σxέδια. 
 
Σε περίπτωση που οι σωλήνες φέρουν εξωτερικά, προστατευτικό επίxρισµα ή 
µόνωση, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοxή για να µην τραυµατίζεται το επίχρισµα  
 
Επιτρέπεται η υποβοήθηση συµπίεσης των xωµάτων  µε διαβροxή µε νερό. 
 
Σε περιπτώσεις που η συµπίεση των xωµάτων ή άλλων υλικών επίxωσης δεν είναι 
ικανοποιητική, ο Ανάδοxος υποxρεούται στην αφαίρεσή τους και την κανονική 
επανεπίxωση. 


2.4.9 ΚΑΘΑΡΙΣMΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 


 


Mετά  την  συµπλήρωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων, όλα τα τµήµατα του 
δικτύου θα καθαριστούν πλήρως από κάθε ακαθαρσία και τυxόν υπολείµµατα από 
δοκιµές. 
 
Mετά  το  τέλος των δοκιµών και πριν από τη χρήση τους, οι εγκαταστάσεις 
ύδρευσης θα αποστειρωθούν µε διάλυµα χλωρασβέστου αναλογίας 4 µερών 
ελεύθερου χλωρίου ανά εκατοµµύριο µερών νερού. 
 
Το διάλυµµα αυτό θα παρασκευαστεί µε διάλυση 11 γραµµαρίων χλωρασβέστου 
εγχώριας παραγωγής σε 1 m


3
 νερού. 


 
Υπολογίζεται ότι 1 γραµµάριο χλωράσβεστου εγχώριας παραγωγής περιέχει 0.36 
γραµµάρια  ελεύθερου χλωρίου. 
 
Το διάλυµµα θα εισαχθεί στο σύστηµα διανοµής και θα παραµείνει επί 3 ώρες. Κατά 
τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήµατος όλες οι δικλείδες, κρουνοί κλπ. θα 
ανοίγουν και θα κλείνουν κατά διαστήµατα, ώστε το διάλυµµα να κυκλοφορήσει σε 
όλη την εγκατάσταση. Μετά από 3 ώρες θα γίνει καλή έκπλυση των σωλήνων µε 
νερό πόλης. 
 


Μετά την απόπλυση της εγκατάστασης µε καθαρό νερό θα ληφθούν δείγµατα νερού 
από 4 σηµεία της, και από σηµείο του δικτύου της πόλης, εκτός από την νέα 
εγκατάσταση και κοντά στο σηµείο τροφοδοσίας της. 
 
Τα δείγµατα αυτά, θα υποβληθούν σε χηµική εξέταση, µέσα σε δύο ώρες από τη 
λήψη τους, για να προσδιοριστεί το ποσοστό του ελεύθερου χλωρίου µέσα στο 
νερό. 


 


2.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  (ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΚΑΙ  ΟΜΒΡΙΩΝ) 


2.5.1 ∆ίκτυο σωληνώσεων αποχέτευσης και εξαερισµού 


 


Οι εντός του εδάφους πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC 6 ΑΤM θα εδράζονται επί ισχνού 
σκυροδέµατος 200 Kgr τσιµέντου πάχους 10 cm και πλάτους 40 cm και θα αγκυρώνονται 
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ανά 2 m τουλάχιστον. Η αγκύρωση των πλαστικών σωλήνων θα γίνεται αποκλειστικά µε 
τσιµεντοκονία. 
Ο γενικός οριζόντιος αποχετευτικός αγωγός θα απέχει τουλάχιστον 1 m από τους φέροντες 
τοίχους του κτιρίου. 
 
Οι σωλήνες u-PVC θα ενώνονται µεταξύ τους µε ειδική κόλλα, που θα την παρέχει ο 
κατασκευαστής των σωλήνων. 
 
Οι απολήξεις των κατακόρυφων στηλών αερισµού ή των προεκτάσεων πάνω από το δώµα 
των στηλών αποχέτευσης θα προστατεύονται από κεφαλή µε πλέγµα από γαλβανισµένο 
σύρµα. 
 
Όπου σηµειώνεται στα σχέδια καθώς και όπου είναι αναγκαίο θα προβλεφθούν "στόµια 
καθαρισµού" µε κοχλιωτό πώµα (τάπα). 
  
Οι διάµετροι των "στοµίων καθαρισµού" θα είναι ίσες µε τις διαµέτρους των αντιστοίχων 
σωλήνων, όπου είναι δυνατό. 
  
Όσες από τις σωλήνες αποχέτευσης οδεύουν σε εσωτερικούς χώρους, για λόγους 
ηχοµόνωσης θα επενδυθούν µε πάπλωµα υαλοβάµβακα πάχους 3 cm και εξωτερικά από 
φύλλο λεπτής γαλβανισµένης λαµαρίνας.   


2.5.2 Παγίδες (σιφώνια) 


 


Οι οσµοπαγίδες (σιφόνια) στο δάπεδο θα είναι προκατασκευασµένες από πλαστικό  και θα 
φέρουν ανοξείδωτη σχάρα Φ 100 mm. 


2.5.3 ∆ίκτυο αποχέτευσης οµβρίων 


 


Οι πάσης φύσης ενώσεις και συνδέσεις των σωλήνων του δικτύου πρέπει να είναι 
υδατοστεγείς και αεροστεγείς. Όλες οι οριζόντιες σωληνώσεις πρέπει να τοποθετηθούν µε 
κανονικότητα και οµοιόµορφη κλίση, όχι µικρότερη του ένα τοις εκατό (1%). 
 
Ρητά καθορίζεται ότι απαγορεύεται η διάτρηση σωλήνων αποχέτευσης ακαθάρτων προς τη 
σύνδεση µέσω ζωστήρων και δακτυλίων (σιδηρών στεφανών) ή συγκόλληση µετά των 
άλλων, οµοίου προορισµού, σωλήνων ή σωλήνων αερισµού. 
 
Στα σηµεία διέλευσης των σωλήνων δια µέσου τοίχων ή δαπέδων (όπου δεν έχουν 
προβλεφθεί οπές στις πλάκες του οπλισµένου σκυροδέµατος) αυτοί θα περιβάλλονται από 
άλλους σωλήνες µεγαλύτερης διαµέτρου (περιλαίµια) ώστε πιθανή µελλοντική 
αντικατάσταση τους να γίνει χωρίς φθορά των οικοδοµικών στοιχείων και να αποφευχθούν 
φθορές από διαστολές. 
 


2.6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 


2.6.1 ΓΕΝΙΚΑ 


 
Η εγκατάσταση πυρόσβεσης θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε τη µελέτη και τις σχετικές 
πυροσβεστικές διατάξεις και τα αναφερόµενα σ' αυτές παραρτήµατα. 
 
Το δίκτυο σωληνώσεων θα κατασκευαστεί από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες 
υπερβαρέως τύπου. Ο τρόπος κατασκευής και εγκατάστασης του δικτύου θα είναι ο 
προδιαγραφόµενος στα αντίστοιχα κεφάλαια ύδρευσης. 
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2.6.2 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 


 
Τα ειδικά τεµάxια των σιδηροσωλήνων θα είναι από µαλακό xυτοσίδηρο (µαγιάµπλ), µε 
ενισxυµένα xείλη (κορδονάτα), ανάλογης αντοxής γαλβανισµένα. 
 
Τα xρησιµοποιούµενα υλικά στεγανότητας γαλβανισµένων σιδηροσωλήνων  θα έxουν την 
απαιτούµενη αντοxή  στις φυσικές  και  xηµικές  ιδιότητες  του  ρευστού   που διέρxεται  απ'  
αυτούς,  στις αντίστοιxες  συνθήκες και θερµοκρασία. 
 
Όλες  οι  ενώσεις και συνδέσεις  σωλήνων  πρέπει  να είναι υδατοστεγείς. 
 
Οι ενώσεις γαλβανισµένων σιδηροσωλήνων µεταξύ τους ή µε ειδικά τεµάxια, θα είναι 
κοxλιωτές.  
 
Mετά  την κοπή τεµαxίου  γαλβανισµένου  σιδηροσωλήνα στο απαιτούµενο  µήκος,  τα άκρα 
του θα καθαρίζονται και θα λειαίνονται για να ετοιµαστούν για ελικοτοµή. Το   µήκος   της  
ελικοτοµής  θα  πρέπει  να   είναι µεγαλύτερο του µισού του περικοxλίου. 
 
Για  επίτευξη  πλήρους  στεγανότητας  στην  αρσενική βόλτα θα εναποτίθεται στρώση 
κόλλας γραφίτη ή άλλου ισοδύναµου υλικού, κατάλληλη  για την  θερµοκρασία στην οποία 
εργάζεται ο σωλήνας. 
 
Στις ενώσεις των ελικοτοµηµένων σωλήνων θα παρεµβάλλεται αδρανές στεγανοποιητικό 
υλικό,  όπως  κάνναβη επιxρισµένη µε µίνιο η ταινία τεφλόν. 
 
Mετά την πλήρη κοxλίωση του περικοxλίου (µούφας) δεν θα υπολείπονται ελεύθερα 
περισσότερα από τρία βήµατα εκατέρωθεν αυτού. 
 
∆εν επιτρέπεται η στεγανοποίηση των ενώσεων µε καλαφάτισµα, κρούση η άλλες βίαιες 
ενέργειες. 
 
Ενώσεις  µε ρακόρ πρέπει να προβλέπονται σε σωλήνες οι οποίοι είναι  ενδεxόµενο  να 
xρειαστεί να αποxωρίζονται. 


 
Οι καµπυλώσεις των σωλήνων θα διαµορφώνονται µε παρόµοια  ειδικά  εξαρτήµατα  επίσης  
γαλβανισµένα  για οποιαδήποτε διάµετρο. 
 
Είναι δυνατόν καµπυλώσεις σωλήνων µεxρι 2"  να γίνουν "εν ψυxρώ" µε  την βοήθεια 
ειδικού εργαλείου (κουρµπαδόρου) xωρίς να ρυτιδώνεται ο σωλήνας, αλλά να φθείρεται η 
επιφανειακή επιψευδαργύρωσή του και να αλλοιώνεται το σxήµα της διατοµής, η οποία 
πρέπει να παραµένει πρακτικά κυκλική. 
 
Για καµπύλες 90


ο
 και για γωνίες, θα xρησιµοποιηθούν απαραίτητα, ειδικά τεµάxια 


σxηµατισµού. 
 
Κάµψεις σωλήνων  "εν θερµώ"  απαγορεύονται. 
 
Οι γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες που τοποθετούνται στο έδαφος θα µονωθούν επιπλέον 
εξωτερικά µε διπλή ασφαλτική επάλειψη και θα περιτυλιxτούν µε ασφαλτόπανο. 


2.6.3 ΕΝΩΣΕΙΣ  ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
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Όλα τα σπειρώµατα των φερόντων σωλήνων θα είναι σύµφωνα µε τα βρετανικά στάνταρντ 
(BRITISH STANDARD TAPER PIPE THREAD).  
 
Tα σπειρώµατα θα διανοίγονται µε καινούργια µαχαίρια αφού προηγουµένως έχει 
βουρτσισθεί καλά ο σωλήνας στη θέση διάνοιξης σπειρώµατος. 
 
Επίσης µετά τη διάνοιξη του σπειρώµατος θα αποµακρύνονται καλά τα ρινίσµατα. 
 
Όλες οι συνδέσεις θα στεγανοποιούνται µε εναπόθεση επί του αρσενικού σπειρώνατος 
µόνο, µε κατάλληλο στεγανοποιητικό υλικό το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από την 
επίβλεψη. 
 
Μετά το βίδωµα των σωληνώσεων δεν πρέπει να περισσεύουν περισσότερες από τρείς 
σπείρες. 
 
Οι σωλήνες οι οποίοι θα συνδέονται µε συγκόλληση (ηλεκτρική ή µε οξυγόνο) θα υφίστανται 
προηγουµένως κατάλληλο καθαρισµό στα άκρα. 
 
Τα δε άκρα τους θα έχουν γωνία κλίσης 40


ο
. 


2.6.4 ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 


 
Η βαφή και η σήµανση των σωληνώσεων θα είναι σύµφωνα µε το DIN 2404, για διάκριση 
των µεταφεροµένων ρευστών (ορθογώνιο χωρισµένο σε 3 µέρη, το δε µεσαίο ορθογώνιο θα 
φέρει ενδεικτικό γράµµα κατάλληλου χρώµατος). 
 
Μετά τον ελαιοχρωµατισµό των σωληνώσεων θα σηµειωθεί κατά διαστήµατα µε βέλη ή 
φορά ροής του ρευστού µέσα σε αυτές.   
 


2.7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 


2.7.1 Γενικά 


 
Το σύστηµα πυρανίχνευσης περιλαµβάνει τον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης και τους 
τοπικούς πίνακες κατάσβεσης-πυρανίχνευσης, τους ανιχνευτές (καπνού, θερµοδιαφορικούς 
και αερίου), τους ανιχνευτές ροής, τα κουµπιά συναγερµού, τις σειρήνες συναγερµού, τους 
φωτεινούς επαναλήπτες και τους βοµβητές συναγερµού. Όλη η εγκατάσταση είναι 
διευθυνσιοδοτούµενου τύπου. 
 
Οι ανιχνευτές και τα κουµπιά συναγερµού θα συνδέονται ηλεκτρικά µε τον πίνακα 
πυρανίχνευσης µε τον τρόπο που φαίνεται στα σχέδια, δηλαδή :    
 
Τα καλώδια σύνδεσης των ανιχνευτών ιονισµού των θερµοδιαφορικών ανιχνευτών, των 
κουµπιών συναγερµού και γενικότερα οι αγωγοί του συστήµατος ανίχνευσης πυρκαγιάς, θα 
είναι τοποθετηµένοι µέσα σε ιδιαίτερα δίκτυα ηλεκτρικών σωληνώσεων. 
 
Οι εγκαταστάσεις θα γίνουν σύµφωνα µε τους ισχύοντες επίσηµους κανονισµούς. 
 
Θα ληφθεί υπόψη στην κατασκευή τόσο της πυρανίχνευσης όσο και της τοπικής 
κατάσβεσης η εγκεκριµένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία µελέτη. 
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2.7.2 Τρόπος κατασκευής καλωδιώσεων 


Οι θέσεις των συσκευών, αγωγών σωληνώσεων κλπ. είναι εκείνες που φαίνονται στα 
σχέδια. 
 
Εάν υπάρχει περίπτωση αδυναµίας για την τοποθέτηση στη συγκεκριµένη θέση µιας 
συσκευής ο εργολήπτης θα το γνωστοποιήσει έγκαιρα και µε έγγραφο και θα το 
εγκαταστήσει στη θέση που θα του υποδειχτεί από τον επιβλέποντα. 
 
Οι ανιχνευτές πυρκαγιάς (ιονισµού και θερµοδιαφορικοί) θα τοποθετηθούν στην οροφή του 
χώρου τον οποίο πρόκειται να προστατεύσουν. 
 
Πρέπει να επιτυγχάνεται συνεχής έλεγχος της συνέχειας της γραµµής. 
Οι βρόχοι των κουµπιών θα ελέγχονται ως προς τη συνέχειά τους. 
 
Οι ανιχνευτές θα έχουν, ενσωµατωµένη στην βάση τους λυχνία που θα αναβοσβήνει µε νέον 
που θα λειτουργεί αµέσως, µόλις διεγερθεί ο ανιχνευτής ώστε να εντοπίζεται εύκολα ο 
ανιχνευτής που διεγέρθηκε και άρα η εστία πυρκαγιάς. 
 
Σε περίπτωση που απαιτείται, σύµφωνα µε τα σχέδια επανάληψη του σήµατος συναγερµού 
µακριά από τον ανιχνευτή, αυτό επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια δεύτερης φωτεινής 
επανάληψης (λυχνία συναγερµού µε νέον) που συνδέεται µε τη βάση του ανιχνευτή µε ένα 
διπολικό αγωγό. 
 
Για ασφαλέστερο εντοπισµό εκείνου του ανιχνευτή πάνω σε ένα συγκεκριµένο βρόχο, ο 
οποίος διεγέρθηκε πρώτος, δεν πρέπει να είναι δυνατή η σύγχρονη λειτουργία λυχνίας σε 
βάση άλλου ανιχνευτή του ίδιου βρόχου, ο οποίος θα διεγερθεί µετά τον πρώτο. Οι 
ανιχνευτές αµέσως µόλις διεγερθούν αυτόµατα, και τα κουµπιά συναγερµού αµέσως µόλις 
πιεστούν µε το χέρι, επιτρέπουν  στιγµιαία διέλευση ρεύµατος µέσα απ αυτά. 
 
Τούτο στα κέντρα αναγγέλλεται σαν συναγερµός (οπτικός και ακουστικός) που 
τηλεµεταδίδεται εάν είναι επιθυµητό και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
 
Σε περίπτωση διακοπής του καλωδίου ενός βρόγχου, διακόπτεται η ροή σ' αυτό του 
ρεύµατος ελέγχου. Αυτό στο κέντρο, αναγγέλλεται µε οπτικό σήµα βλάβης το οποίο επίσης 
τηλεµεταδίδεται, µέσω των τηλεφωνικών καλωδίων τηλεµετάδοσης του συναγερµού σαν 
σήµα βλάβης οπτικό και ακουστικό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
 


2.8 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  -  DATA 


2.8.1 Τρόπος κατασκευής των τηλεφωνικών γραµµών 


 


 Οι γραµµές των εσωτερικών και αστικών τηλεφωνικών συνδέσεων του κτιρίου θα 
κατασκευαστούν σύµφωνα µε τα αναπτυχθέντα στην Τεχνική Περιγραφή, τα δε υλικά που 
θα χρησιµοποιηθούν θα είναι όπως καθορίζονται στα παρακάτω άρθρα, τηρώντας 
οπωσδήποτε τις διατάξεις των κανονισµών που ισχύουν στο Ελληνικό Κράτος περί 
"Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων", τον Νέο κανονισµό εσωτερικών 
τηλεπικοινωνιών δικτύων οικοδοµών N. 2280/92  ΦΕΚ 767Β/31-12-92, των κανονισµών του 
Ο.Τ.E. περί "Μελέτης, Κατασκευής, Ελέγχου και Συντήρησης, Τηλεπικοινωνιακών ∆ικτύων 
Οικοδοµών" (Ν. 1809/8-11-83 ΦΕΚ 773Β/30-12-83), "Τοποθέτησης και Συντήρησης 
∆ευτερευουσών Εγκαταστάσεων" (απόφ. 1179/22-1-71 ΦΕΚ 269, Τεύχος      B 8-4-71 και 
απόφ. 1610/22-1-80 ΦΕΚ 331 Β/31-3-80) και τις οδηγίες για καλώδια EIA / TIA - 568.9.0 και  
TSB 36, την οδηγία για υλικά συνδεσµολογίας TSB 40  και την οδηγία ISO / IEC DIS 11801. 
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Η εγκατάσταση γενικά θα κατασκευαστεί µέσα από το ψευδοδάπεδο που χρησιµοποιείται 
για τον σκοπό αυτό, καθώς και τοπικά εντοιχισµένη (χωνευτή) µε σωλήνες πλαστικούς ή 
χαλυβδοσωλήνες µε εσωτερική µόνωση. Επίσης χαλυβδοσωλήνες θα χρησιµοποιηθούν 
όπου τούτο απαιτείται, σύµφωνα µε τα σχέδια λόγω απαιτούµενης µεγάλης διατοµής τους. 
 
Για µήκη σωληνώσεων µεγαλύτερα των 10 µέτρων θα τοποθετηθούν ενδιάµεσα οδηγά 
κουτιά. 
 
Οι αποστάσεις των κουτιών αυτών µεταξύ τους δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 µέτρα, 
εφόσον οι µεταξύ των κουτιών σωληνώσεις είναι ευθύγραµµες. Σε περίπτωση µη 
ευθυγράµµων σωληνώσεων θα πυκνωθούν τα οδηγά κουτιά. 
 
Στις απολήξεις των σωλήνων θα τοποθετηθούν ακροστόµια από πορσελάνη (τσιµπούκια). 
 
Κάθε σωλήνας δεν επιτρέπεται να περιέχει εντός αυτού και αγωγούς άλλης εγκατάστασης. 
 
Η εσωτερική διάµετρος του σωλήνα θα καθορίζεται από την εξωτερική διάµετρο των  
καλωδίων που διέρχονται µέσα από αυτόν. 
 
Οι αγωγοί από τους κατανεµητές µέχρι τις εξυπηρετούµενες θέσεις θα είναι συνεχείς. 
 
Οι σωλήνες εντός των οποίων θα τοποθετηθούν τα τηλεφωνικά καλώδια κατά την 
κατακόρυφη αυτών όδευση (από τον κεντρικό κατανεµητή προς τους κατανεµητές ορόφων, 
όπου υπάρχουν), είναι χαλυβδοσωλήνες ή γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες (για διαµέτρους 
µεγαλύτερες των Φ 36 mm) και η διάµετρος αυτών θα καθοριστεί βάσει της εξωτερικής 
διαµέτρου του καλωδίου τύπου UTP 100 Ω Cat 5e.  
 
Τα τηλεφωνικά καλώδια κατά την οριζόντια αυτών διαδροµή θα οδεύουν εντός των εσχάρων 
όδευσης των καλωδίων ασθενών ρευµάτων. 
 
Ρητά τονίζεται ότι η όλη εγκατάσταση θα κατασκευασθεί από πιστοποιηµένο συνεργείο που 
θα εκτελέσει, µετά το πέρας της κατασκευής,  όλες τος απαραίτητες δοκιµές και θα εκδώσει 
µε αποκλειστική ευθύνη του τα απαραίτητο πιστοποιητικό κατά ISO. Επίσης, πρέπει το 
δίκτυο να πιστοποιηθεί, παρουσία της επίβλεψης, χωρίς ιδιαίτερη τιµολόγηση αυτής της 
διαδικασίας. 
 


2.9 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΚΕΡΑΙΑΣ  ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟΥ - TV  


 
Η εγκατάσταση κεντρικής κεραίας ραδιοφώνου - τηλεόρασης περιλαµβάνει:    
 


•  τους κεραιοδότες για τη σύνδεση των συσκευών τηλεόρασης και ραδιοφώνου του 
κτιρίου  


• την διανοµή τηλεοπτικού σήµατος σε όλους τους κεραιοδότες.  
    
  Οι καλωδιώσεις και οι σωληνώσεις θα κατασκευαστούν κατά τα αναφερόµενα στο 
κεφάλαιο της ηλεκτρικής εγκατάστασης. 
Η όλη εγκατάσταση, θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (DIN) και τα 
αναφερόµενα στην Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, θα είναι δε πλήρως 
πιστοποιηµένη για την καλή κατασκευή και λειτουργία της από κατάλληλο οίκο για τον 
σκοπό αυτό. Η πρόταση για την επιλογή του οίκου πιστοποίησης θα γίνει  από τον ανάδοχο 
και την τελική έγκριση την έχει ο εργοδότης. Όλα τα έξοδα για τον σκοπό αυτό, καθώς και 
τυχόν επιπλέον εργασίες και ρυθµίσεις που θα απαιτηθούν µετά από υποδείξεις του οίκου 
πιστοποίησης βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.   
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2.10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 


 


Τα µεγάφωνα, τα µικρόφωνα, οι ενισχυτές καθώς και οι λοιπές συσκευές, θα εγκατασταθούν 
στους χώρους που φαίνονται στα σχέδια. Η ηλεκτρολογική συνδεσµολογία µεταξύ των 
συσκευών αυτών θα κατασκευαστεί κατά τα προδιαγραφόµενα στα αντίστοιχα κεφάλαια της 
ηλεκτρικής εγκατάστασης. 
 
Οι διάµετροι των ηλεκτρικών σωληνώσεων καθώς και το πλήθος και οι διατοµές των 
καλωδίων φαίνονται στα σχέδια και θα κατασκευαστούν κατά τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο 
της ηλεκτρικής εγκατάστασης. 
 
Η όλη εγκατάσταση, θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (DIN) και τα 
αναφερόµενα στην Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, θα είναι δε πλήρως 
πιστοποιηµένη για την καλή κατασκευή και λειτουργία της από κατάλληλο οίκο για τον 
σκοπό αυτό. Η πρόταση για την επιλογή του οίκου πιστοποίησης θα γίνει  από τον ανάδοχο 
και την τελική έγκριση την έχει ο εργοδότης. Όλα τα έξοδα για τον σκοπό αυτό, καθώς και 
τυχόν επιπλέον εργασίες και ρυθµίσεις που θα απαιτηθούν µετά από υποδείξεις του οίκου 
πιστοποίησης βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.   
 


2.11 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 


 
Η εγκατάσταση των ανελκυστήρων θα γίνει όπως φαίνεται στα σχέδια. Μόνο η οικοδοµική 
κατασκευή του φρέατος καθώς και η τυχόν πλάκα έδρασης στο µηχανοστάσιο µε 
σιδηροπαγές σκυρόδεµα, θα εκτελεστεί από την εργολαβία οικοδοµικών εργασιών. 
Οποιαδήποτε άλλη εργασία θα εκτελεστεί από τον εγκαταστάτη των ανελκυστήρων, όπως 
π.χ. οι βάσεις των µηχανών, οι βάσεις έδρασης των προσκρουστήρων του θαλαµίσκου κλπ. 
 
Το έµβολο, τα συρµατόσχοινα και οι ηλεκτρικοί αγωγοί θα είναι όλα κατάλληλα διατεταγµένα 
µέσα στο φρεάτιο και κατά τέτοιο τρόπο που θα παρέχουν κάθε δυνατή ασφάλεια στους 
τεχνίτες συντήρησης χωρίς οι εγκαταστάσεις αυτές να µπορούν να θιγούν από τρίτους. 
 
Προστατευτικό πλέγµα θα κατασκευαστεί και θα εγκατασταθεί στην επικίνδυνη ζώνη της 
διαδροµής του ανελκυστήρα σύµφωνα µε τους κανονισµούς. 


2.11.1 Ηλεκτρικά δίκτυα 


 


Ο εγκαταστάτης ανελκυστήρων είναι υποχρεωµένος να επεκτείνει τη γραµµή γείωσης της 
εγκατάστασης (µεταλλικά µέρη). 
 
Ο εγκαταστάτης ανελκυστήρων οφείλει επίσης να εγκαταστήσει : 
α)  Τριπολικό διακόπτη εφοδιασµένο µε 3 θερµικά πηνία υπερέντασης τα οποία 
συγχρόνως εξασφαλίζουν και την περίπτωση διακοπής  µιας φάσης. 
β)  Το δίκτυο τροφοδότησης του κινητήρα από κει και πέρα και γενικά ότι χρειάζεται για 
την πλήρη εγκατάσταση διοχέτευσης ρεύµατος από τις διάφορες συσκευές χειρισµού όπως 
τα οπτικά σήµατα και τις ηλεκτρικές επαφές και την προσαγωγή ρεύµατος στο θαλαµίσκο 
για το χειρισµό του µε εύκαµπτο καλώδιο. 
 
Επίσης, θα εγκαταστήσει ταυτόχρονα και τους απαιτούµενους µετασχηµατιστές και 
ανορθωτές διότι όλα τα παραπάνω κυκλώµατα θα λειτουργούν µε χαµηλή τάση. 
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Οι εγκαταστάσεις σωληνώσεων για τη διέλευση των καλωδίων όλων των συστηµάτων 
χαµηλής και µέσης τάσης θα γίνουν σύµφωνα µε τους κανονισµούς που ισχύουν στην 
Ελλάδα. 
 
Οι ρυθµιστές χειρισµού (πίνακας κοντρόλ), όλα τα όργανα λειτουργίας και αυτοµατισµού του 
κινητήρα, οι ηλεκτρονόµοι (ρελέ) των ορόφων φωτισµού και επιβράδυνσης χρόνου, ξηροί 
ανορθωτές, οι µετασχηµατιστές κλπ. όργανα, θα βρίσκονται µέσα σε ερµάριο το οποίο 
πρέπει να αερίζεται καλά. 
 


2.11.2 Γείωση - αντιπαρασιτικές συσκευές 


 


Ειδική πρόνοια πρέπει να ληφθεί για την καλή γείωση όλων των µεταλλικών αντικειµένων 
των θαλαµίσκων και θυρών του φρέατος καθώς και η ασφαλής προστασία των ηλεκτρικών 
επαφών. 
 
Επίσης πρέπει να προβλεφθούν σε όλες τις ηλεκτρικές διατάξεις αντιπαρασιτικές συσκευές 
για την πλήρη εξουδετέρωση όλων των επιδράσεων στις γειτονικές ηλεκτρονικές 
εγκαταστάσεις. 


2.11.3 Γενικές διατάξεις 


 


Ο εγκαταστάτης ανελκυστήρα θα έχει καθορίσει και θα έχει εγγυηθεί την κατανάλωση του 
ηλεκτρικού ρεύµατος για µία πλήρη διαδροµή µε το δυσµενέστερο φορτίο σε ωριαία Βατ. 
 
Ο κινητήρας και οι υπόλοιπες ηλεκτρικές συσκευές θα έχουν κανονική θερµοκρασία µετά 
από συνεχή κανονική εξάωρη λειτουργία του ανελκυστήρα µε το δυσµενέστερο φορτίου και 
το  µέγιστο αριθµό εκκινήσεων. 
 
Οι σχετικές διατυπώσεις και τα οποιαδήποτε έξοδα για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και 
στη συνέχεια άδειας λειτουργίας του ανελκυστήρα θα εκτελεστούν από τον εγκατάσταση των 
ανελκυστήρων. Ο ίδιος επίσης θα κάνει τις διατυπώσεις υπ ευθύνη του, µε δικές του 
δαπάνες και έγκαιρα, ώστε να µην προκύψουν καθυστερήσεις από το λόγο αυτό. 
 
Μέχρι την οριστική παραλαβή του ανελκυστήρα ο εγκαταστάτης ανελκυστήρων θα έχει την 
υποχρέωση συντήρησης του ανελκυστήρα χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση και στη συνέχεια για 
τρία χρόνια µε αποζηµίωση που θα ορίζεται στην προσφορά του. 
 
Στις υποχρεώσεις του εγκαταστάτη περιλαµβάνονται όλα όσα αναγράφονται παραπάνω 
καθώς και η προµήθεια, η µεταφορά και η τοποθέτηση όλων των µηχανηµάτων, 
εξαρτηµάτων, συσκευών, διατάξεων, εργασιών κλπ. έστω και εάν δεν κατονοµάζονται ρητά 
σ αυτή την Τ.Σ.Y. και τις τεχνικές προδιαγραφές µηχανηµάτων - συσκευών - υλικών, για την 
πλήρη λειτουργία των ανελκυστήρων και των εγκαταστάσεων. 
Όλα τα παραπάνω που αφορούν στην εγκατάσταση του ανελκυστήρα είναι στην 
υποχρέωση του αναδόχου να τα εγκαταστήσει, χωρίς ιδιαίτερη τιµολόγηση, η οποία 
περιλαµβάνεται στο τιµολόγιο εγκατάστασης του ανελκυστήρα. 
 


2.12 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 


 
Το αλεξικέραυνο τύπου κλωβού Faraday. Η όλη εγκατάσταση, θα κατασκευαστεί σύµφωνα 
µε τα διεθνή πρότυπα και τα αναφερόµενα στην Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, θα είναι δε πλήρως πιστοποιηµένη για την καλή κατασκευή και λειτουργία 
της από κατάλληλο οίκο για τον σκοπό αυτό. Η πρόταση για την επιλογή του οίκου 
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πιστοποίησης θα γίνει  από τον ανάδοχο και την τελική έγκριση την έχει ο εργοδότης. Όλα τα 
έξοδα για τον σκοπό αυτό, καθώς και τυχόν επιπλέον εργασίες και ρυθµίσεις που θα 
απαιτηθούν µετά από υποδείξεις του οίκου πιστοποίησης βαρύνουν αποκλειστικά τον 
Ανάδοχο.   


2.13 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 


2.13.1 ∆ιαµόρφωση εσωτερικών δικτύων 


 
Τα εσωτερικά δίκτυα διαµορφώνονται από ευθύγραµµα τµήµατα παράλληλα προς τους 
τοίχους και τις οροφές, που συνδέονται µεταξύ τους υπό γωνία 90° µε εξαρτήµατα, χωρίς να 
επιτρέπεται η καµπύλωση των σωλήνων. 
 
Η τοποθέτηση των σωληνώσεων του αερίου γίνεται µακριά από τις εγκαταστάσεις νερού. Αν 
χρειαστεί να συµπορευτούν, οι γραµµές του αερίου τοποθετούνται πάνω από τις γραµµές 
του νερού σε απόσταση τουλάχιστον 0.25 m. 
 
Όµοια και στην περίπτωση συµπόρευσης από τις γραµµές του ηλεκτρικού ρεύµατος, 
τοποθετούνται επάνω σε απόσταση τουλάχιστον 0.5 m προκειµένου για εξωτερικές και 0.25 
m όταν πρόκειται για εντοιχισµένες γραµµές ηλεκτρικού ρεύµατος. 
 
Οι σωληνώσεις αερίου πρέπει να είναι προφυλαγµένες έναντι διαβρώσεων σύµφωνα µε 
τους κανονισµούς του ΕΛΟΤ. 
 
∆εν επιτρέπονται να τοποθετηθούν µέσα σε χώρους στους οποίους µπορεί να υποστούν 
βλάβη όπως κανάλια αερισµού ή κλιµατισµού, απαγωγής απορριµµάτων κλπ., διαφορετικά 
πρέπει να τοποθετηθούν σε προστατευτικό σωλήνα. 
 
Απαγορεύεται να περάσουν µέσα από ψευδοροφή εκτός αν αυτή αερίζεται επαρκώς. 
 
Εκτεταµένου µήκους κλάδοι πρέπει να φέρουν εξαρτήµατα, που να επιτρέπουν λύση της 
σωλήνωσης. 
 
Ο µετρητής ή οι µετρητές πρέπει να τοποθετούνται σε χώρο, ο οποίος να είναι σε σηµείο 
προσπελάσιµο, ξηρός, φυσικά αεριζόµενος, προστατευµένος από παγετό και χωρίς άµεση 
προσβολή ηλιακών ακτίνων. 
  
Σωληνώσεις αερίου που βρίσκονται για οποιονδήποτε λόγο εκτός λειτουργίας για 
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, πρέπει να αποµονώνονται. Οι αποµονωµένες σωληνώσεις 
ταπώνονται στα άκρα. 
 
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση των σωληνώσεων αερίου για γείωση προστασίας 
ηλεκτρικής εγκατάστασης. Πρέπει να γεφυρώνονται µεταξύ τους και µε τη γείωση της 
ηλεκτρικής εγκατάστασης κοντά στον χώρο των µετρητών του αερίου. 
 


2.13.2 Κατασκευή δικτύων σωληνώσεων 


 
α) Τα υπόγεια δίκτυα (µετά το σταθµό υποβίβασης πίεσης / µέτρησης) θα 
κατασκευαστούν από σωλήνες χαλυβδοσωλήνα ενώ το δίκτυο στην πλευρά εισόδου του 
µετρητή θα είναι από πολυαιθυλενίου σύµφωνα µε το πρότυπο που θα προκύψει από το pr 
EN 1555. Σε απόσταση έως 1 µέτρο από το σταθµό θα αλλάζει το δίκτυο σε 
χαλυβδοσωλήνα. Οι συγκολλήσεις σωλήνων PE θα είναι µε ηλεκτροσύντηξη. Οι υπόγειες 
οδεύσεις των αγωγών φυσικού αερίου θα σηµανθούν εξωτερικά µε κίτρινες ταµπέλες 30X30 
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ή 50X30 στο µήκος τους και ειδικά σε αλλαγές διεύθυνσης και σε µέγιστη απόσταση µεταξύ 
τους 20 m. Εσωτερικά, θα βρίσκεται άνωθεν τους πλέγµα κίτρινου χρώµατος και πλάκες 
πεζοδροµίου κίτρινου χρώµατος.  
 
β)  Τα υπέργεια δίκτυα των σωληνώσεων θα κατασκευασθούν αποκλειστικά από 
χαλυβδοσωλήνες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255. 
Οι συνδέσεις τους θα γίνουν µε συγκόλληση σύµφωνα µε το πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ 288-1 
και ειδικά για ηλεκτροσυγκολλήσεις σύµφωνα µε το πρότυπο του ΕΛΟΤ  ΕΝ 288-2. Οι 
εργασίες συγκολλήσεων πρέπει να εκτελούνται από προσωπικό εκπαιδευµένο και 
αξιολογηµένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 287-1.  
 
Οι ραφές πρέπει να προετοιµάζονται σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ 29692. Τα υλικά πλήρωσης 
των συγκολλήσεων πρέπει να ικανοποιούν τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 440 και ΕΛΟΤ ΕΝ 20544. 
         
γ) Τα δίκτυα καυσίµων αερίων θα απέχουν από τα δίκτυα ύδρευσης  τουλάχιστον 25 
cm και τα ηλεκτρικά δίκτυα 50 cm. Επίσης, τα δίκτυα θα συνδεθούν στην γείωση της 
ηλεκτρικής εγκατάστασης. 
         
δ)  Τα δίκτυα γενικά θα είναι ορατά. Στις περιπτώσεις που είναι αναπόφευκτος ο 
εντοιχισµός τους, θα χρησιµοποιούνται µόνον σωλήνες µε ειδική αντισκωριακή προστασία, ή 
σωλήνες µε ειδική πλαστική επένδυση από PVC. Οταν οι σωλήνες διέρχονται από υγρούς 
χώρους απαγορεύεται ο εντοιχισµός τους. Τα εσωτερικά  δίκτυα θα διαµορφωθούν από 
ευθύγραµµα τµήµατα, παράλληλα    προς τα οικοδοµικά στοιχεία, που συνδέονται µεταξύ 
τους υπό γωνία  90 µοιρών µε εξαρτήµατα, χωρίς να επιτρέπεται η καµπύλωση των  
σωληνώσεων. Κατά τα άλλα, τα δίκτυα σωληνώσεων θα εγκατασταθούν σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Κ.Υ. Αποφ. ∆3/Α/11346/ΦΕΚ 963Β/15-7-2003. 
         
ε)  Στην αρχή κάθε δικτύου, καθώς και σε κάθε σηµείο λήψης, θα εγκατασταθούν 
διακόπτες. Οι τιµές των αντιστάσεων των διακοπτών αυτών, καθώς και των υπόλοιπων 
εξαρτηµάτων (καµπύλες, ταυ κλπ) είναι αυτές που προτείνονται στην παραπάνω απόφαση, 
φαίνονται στα γενικά στοιχεία της µελέτης και έχουν ληφθεί υπόψη στον υπολογισµό των 
τριβών των διαφόρων κλάδων. 
 


 
 
 


2.14 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ  ΧΩΡΟΥ 


 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού του περιβάλλοντα χώρου, θα κατασκευαστεί σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα στο αντίστοιχο κεφάλαιο των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.  
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3. ∆ΟΚΙΜΕΣ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΤΩΝ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 


 


3.1 ΓΕΝΙΚΑ 


 
Οι δοκιµές που αναφέρονται πιο κάτω δεν είναι περιοριστικές και µπορεί η επίβλεψη να 
απαιτήσει από τον εργολάβο οποιαδήποτε άλλη δοκιµή κρίνει σκόπιµη για τον έλεγχο της 
καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 
 
Μόλις ολοκληρώνεται κάθε εγκατάσταση ή τµήµα εγκατάστασης θα δοκιµάζεται σύµφωνα µε 
την προδιαγραφόµενη παρακάτω διαδικασία, παρουσία του εκπροσώπου του εργοδότη που 
θα πρέπει να ειδοποιείται 3 ηµέρες νωρίτερα από την εκτέλεση κάθε  δοκιµής. 
 
Όλες οι δοκιµές θα εκτελεστούν από πεπειραµένο µηχανικό του αναδόχου. Αν προκύψουν 
κάποιες διαρροές σε συνδέσµους ή στοιχεία για ελαττωµατικούς σωλήνες ή εξαρτήµατα, ή 
ελαττωµατική εργασία πρέπει να δοκιµασθεί αµέσως µε αντικατάσταση των ελαττωµατικών 
υλικών µε νέα υλικά. ∆εν θα επιτραπούν επιδιορθώσεις ή εφαρµογή ιδιοκατασκευών. 
 
Μετά τη διόρθωση θα εκτελεσθούν συµπληρωµατικές δοκιµές µέχρι να επιτευχθεί µία 
ικανοποιητική κατάσταση λειτουργίας. 
 
Οι ελαττωµατικές εργασίες θα επισκευασθούν µε έξοδα του αναδόχου. Ο ανάδοχος δεν έχει 
δικαίωµα να ζητήσει αποζηµίωση για τέτοια εργασία. 
 
Μετά την ολοκλήρωση των επιµέρους δοκιµών της εξισορρόπησης και των λοιπών 
εργασιών, κάθε σύστηµα θα δοκιµασθεί σαν σύνολο για να επαληθευτεί ότι όλες οι µονάδες 
λειτουργούν σαν ολοκληρωµένα µέρη του συστήµατος και οι θερµοκρασίες και οι άλλες 
συνθήκες ελέγχονται οµαλά σε όλη την έκταση του κτιρίου και επιτυγχάνουν τις απαιτήσεις 
της µελέτης. 
 
Ο ανάδοχος θα εκτελέσει δοκιµές λειτουργίας των ολοκληρωµένων εγκαταστάσεων για να 
δείξει ότι όλες οι εγκαταστάσεις συµφωνούν µε τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, ότι η 
κυκλοφορία είναι γρήγορη και αθόρυβη, ότι όλοι οι σωλήνες είναι απαλλαγµένοι θυλάκων 
αέρα, παγίδων και διαρροών, ότι τα συστήµατα είναι σε ισορροπία και ότι όλοι οι αυτόµατοι 
έλεγχοι λειτουργούν µε ικανοποιητικό τρόπο. 
 
Ο ανάδοχος θα υποβάλλει τα έντυπα πρωτοκόλλων δοκιµών και το πρόγραµµα δοκιµών 
που προτείνει προς τον εργοδότη, τουλάχιστον 2 εβδοµάδες πριν τις προγραµµατισµένες 
δοκιµές και να επιβεβαιώσει το προσωπικό και τα όργανα που απαιτούνται για το σκοπό του 
προγράµµατος δοκιµών. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει όλα τα όργανα, τον εξοπλισµό και το προσωπικό 
που απαιτούνται για τις δοκιµές και θα εκτελέσει την εξισορρόπηση, τη ρύθµιση και την 
εκκίνηση και τέλος θα προµηθεύσει τα απαραίτητα καύσιµα, ηλεκτρική ενέργεια, 
τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, νερό, ψυκτικά υγρά, λιπαντικά κλπ. Όλα τα έξοδα θα βαρύνουν 
αποκλειστικά τον εργολάβο. 
 
Τα όργανα που θα χρησιµοποιηθούν στις δοκιµές θα έχουν υποβληθεί σε ελέγχους 
βαθµονόµησης και θα πρέπει να προσκοµισθούν στον εκπρόσωπο του εργοδότη 
υπογεγραµµένα πιστοποιητικά ελέγχων βαθµονήµησης των οργάνων, εις διπλούν µε έξοδα 
του αναδόχου. 
Τέτοιοι έλεγχοι βαθµονόµησης θα επαναλαµβάνονται µετά από κάθε οµάδα δοκιµών. 
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Τα πρωτόκολλα δοκιµών θα υποβληθούν εις τετραπλούν στον εργοδότη και θα 
περιλαµβάνουν κάθε ειδική πληροφορία (στοιχεία µελέτης κλπ.) µαζί µε συµπεράσµατα για 
την επάρκεια κάθε συστήµατος, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω. 
 
Τα πρωτόκολλα δοκιµών επισυνάπτονται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής όπως 
ορίζεται στο σχετικό άρθρο της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
      
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επαναλάβει τις δοκιµές αυτές και µπροστά στην 
επιτροπή παραλαβής, εάν ζητηθεί αυτό από την επιτροπή. 
 
Ο ανάδοχος θα ετοιµάσει λεπτοµερείς οδηγίες σχετικά µε το είδος των δοκιµών που θα 
εκτελεσθούν. Οι ειδικές πληροφορίες (στοιχεία δοκιµών), θα πρέπει να καταγραφούν, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω. 
 
Γενικά, προβλέπονται για όλα τα µηχανολογικά συστήµατα οι εξής δοκιµές : 
 
α. ∆οκιµή πίεσης 


 Όλες οι βαλβίδες ελέγχου, ο εξοπλισµός και οι διάφορες διατάξεις θα αποµονωθούν 
κατά την διάρκεια των δοκιµών για να προληφθούν φθορές, όπου η 
προδιαγραφόµενη πίεση δοκιµής υπερβαίνει αυτή του εξοπλισµού. 


 
β. ∆οκιµή νερού 


 ∆οκιµή νερού σηµαίνει ότι τα συστήµατα που θα δοκιµασθούν θα είναι πλήρως 
φορτισµένα, απαλλαγµένα από αέρα, µε νερό στην προδιαγραφόµενη πίεση δοκιµής, 
σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα. Η πίεση θα παραµείνει σταθερή χωρίς άντληση 
για µία περίοδο εξ (6) ωρών τουλάχιστον. 


 
γ. ∆οκιµή αέρα 


 ∆οκιµή αέρα σηµαίνει ότι τα συστήµατα που θα δοκιµασθούν θα φορτιστούν µε 
πεπιεσµένο αέρα ή άζωτο στην προδιαγραφόµενη πίεση. Όλα τα συστήµατα που θα 
δοκιµασθούν µε αέρα ή άζωτο θα ελεγχθούν µε διάλυµα σάπωνος (αιώρηµα 
σάπωνος) ή µε άλλο εγκεκριµένο εξ ίσου αποδοτικό τρόπο, σε όλους τους 
συνδέσµους, συγκολλήσεις, εξαρτήµατα κλπ. 


 
δ. ∆οκιµή κενού 


 ∆οκιµή κενού σηµαίνει ότι τα συστήµατα που θα δοκιµασθούν µε αυτό τον τρόπο, θα 
εκκενωθούν στην προδιαγραφόµενη κατάσταση κενού της δοκιµής.  


 Η δοκιµή κενού θα εφαρµοσθεί επίσης στο σύστηµα ψυκτικού υγρού µετά την δοκιµή 
αέρα, εκκένωση σε κενό 25 mm  στήλης Hg, το δε κενό θα παραµείνει για περίοδο 
24 ωρών. 


 Μετά την εκκένωση κάθε συστήµατος και τη φόρτιση του µε ψυκτικό υγρό, οι 
σωληνώσεις θα ελεγχθούν και θα αποδειχθούν στεγανές υπό συνθήκες πραγµατικής 
λειτουργίας. Η µόνωση θα τοποθετηθεί αφού το σύστηµα του φρέον έχει δοκιµασθεί, 
όπως αναφέρεται παραπάνω, και έχει εγκριθεί από την επίβλεψη. 


 
ε. Πιέσεις δοκιµής 


 Οι δοκιµές θα εκτελεσθούν στα διάφορα συστήµατα, σύµφωνα µε τον παρακάτω 
πίνακα:  
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ΣΥΣΤΗΜΑ 


 


 


ΤΥΠΟΣ  


∆ΟΚΙΜΗΣ 


 


ΠΙΕΣΗ  ∆ΟΚΙΜΗΣ 


Σύστηµα διανοµής νερού χρήσης : 
κρύο, ζεστό, επιστροφή  ζεστού  
νερού 


 
Νερό 


∆ύο φορές η πίεση λειτουργίας, 
αλλά όχι µικρότερη από 12 bar 
όποια είναι η µεγαλύτερη 


 
Σύστηµα πυροπροστασίας 


 
Νερό 


∆ύο φορές η πίεση λειτουργίας, 
αλλά όχι µικρότερη από 12 bar 
όποια είναι η µεγαλύτερη 


Αποχέτευση, αερισµός και 
σύστηµα οµβρίων 


Βλέπε στο τµήµα στο οποίο αναφέρονται 


Συστήµατα ψυχρού και ζεστού 
νερού 


Νερό 10 bar 


Καύσιµο Νερό 10 bar 


Νερό συµπυκνωτή Νερό 10 bar 


Ψυκτικό υγρό 
Άζωτο και 
κενού 


20 bar - πλευρά υψηλής πίεσης 
10 bar - πλευρά χαµηλής πίεσης 


 
στ. ∆οκιµή ροής 


 Θα εκτελεσθεί δοκιµή ροής για όλα τα µέρη του συστήµατος αποχέτευσης και σε 
περίπτωση ατελειών στις σωληνώσεις ή τον εξοπλισµό, ο ανάδοχος θα 
αποσυναρµολογήσει, θα καθαρίσει, θα επισκευάσει και θα επανασυναρµολογήσει τις 
ελαττωµατικές σωληνώσεις, εξαρτήµατα ή εξοπλισµό εν γένει. 


  
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη ρύθµιση των αυτοµάτων ελέγχων στο εργοτάξιο. Ο 
ανάδοχος θα παράσχει χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, τις υπηρεσίες ενός µηχανικού 
µε εργοταξιακή εκπαίδευση, ο οποίος θα ελέγξει όλα τα συστήµατα, θα επιβλέψει 
όλες τις δοκιµές ελέγχου και τις ρυθµίσεις και θα δώσει οδηγίες στο προσωπικό του 
εργοδότη για την λειτουργία και συντήρηση όλου του συστήµατος ελέγχου. 


 


3.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ 


3.2.1 Γενικά 


 


 Οι έλεγχοι, ρυθµίσεις και δοκιµές θα περιλαµβάνουν : 


• τον έλεγχο των εγκαταστάσεων από πλευράς συµµόρφωσης προς την 
µελέτη, 


• τις δοκιµές στεγανότητας των δικτύων αέρα και νερού, 


• την ρύθµιση παροχών αέρα και νερού, 


• την εξισορρόπηση όλου του συστήµατος µε αντικειµενικό σκοπό την παροχή 
των ποσοτήτων που προβλέπει η µελέτη, 


• ηλεκτρικές µετρήσεις, 


• την επαλήθευση της λειτουργίας όλων των µηχανηµάτων και των αυτόµατων 
ελέγχων, 


• µετρήσεις στάθµης θορύβου και δονήσεων, και 


• την καταγραφή και παρουσίαση των αποτελεσµάτων. Αυτή θα γίνει µε την 
µορφή «πρωτοκόλλου δοκιµών» τα οποία θα συντάξει ο ανάδοχος και θα τα 
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υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση. Τα πρωτόκολλα δοκιµών θα 
περιέχουν στήλη παρατηρήσεων όπου ο επιβλέπων µηχανικός θα αναγράφει 
τις τυχόν παρατηρήσεις του για την κατάσταση λειτουργίας του συστήµατος 
(αλλαγές, µετατροπές ή προσθέσεις) που έγιναν ή θα πρέπει να γίνουν και 
πιθανά προβλήµατα λόγω ελαττωµατικής λειτουργίας. 


 
Οι ρυθµίσεις, µετρήσεις και δοκιµές θα γίνουν παρουσία του επιβλέποντα. Στις περιπτώσεις 
µηχανηµάτων που δεν µπορούν να επιτύχουν τις προδιαγραφόµενες παροχές ή αποδόσεις, 
ο εργολήπτης θα προβεί στην αντικατάσταση των τροχαλιών και ηλεκτροκινητήρων ή και 
ολόκληρου του µηχανήµατος. 
 


3.2.2 ∆οκιµές δικτύου σωληνώσεων 


 


Μετά την αποπεράτωση των δικτύων σωληνώσεων και προ της τοποθέτησης των 
θερµαντικών σωµάτων, των στοιχείων των κλιµατιστικών µονάδων, τίθενται τα δίκτυα υπό 
υδραυλική υπερπίεση, δέκα (10) ατµοσφαιρών, µετρουµένων στο µηχανοστάσιο επί εξ (6) 
συνεχείς ώρες. 
 
Μετά την αποπεράτωση της εγκατάστασης και την τοποθέτηση των κλιµατιστικών µονάδων, 
δοκιµάζεται και πάλι η στεγανότητα της εγκατάστασης. Γι΄ αυτό η εγκατάσταση θα γεµιστεί 
µε νερό, θα ταπωθούν τα τυχόν ελεύθερα άκρα των σωληνώσεων, θα γίνει πλήρης 
εξαερισµός και µε αντλία θα ασκηθεί πίεση έξι (6) ατµοσφαιρών, για έξι συνεχείς ώρες. 
 
Σε περίπτωση κάποιας διαρροής κατά τις δοκιµές αυτές, που γίνεται εύκολα αντιληπτή από 
τη µη διατήρηση της πίεσης που φαίνεται στο µανόµετρο της αντλίας, ο ανάδοχος οφείλει να 
επισκευάσει την ανωµαλία που παρουσιάστηκε ή να αντικαταστήσει κάθε ελαττωµατικό 
εξάρτηµα και η δοκιµή επαναλαµβάνεται µέχρι να διαπιστωθεί πλήρης στεγανότητα. 
 
Στη συνέχεια τίθεται σε λειτουργία η εγκατάσταση θέρµανσης, µέχρι θέρµανσης του νερού 
στους 90 


ο
C  και αφήνεται κατόπιν να ψυχθεί. 


 
Έτσι ελέγχεται η στεγανότητα κυρίως των συνδέσεων, ενώσεων και παρεµβυσµάτων λόγω 
των διακυµάνσεων της θερµοκρασίας. 
 
Τα πρωτόκολλα δοκιµών θα περιέχουν στήλη παρατηρήσεων όπου ο επιβλέπων µηχανικός 
θα αναγράφει τις τυχόν παρατηρήσεις του για την κατάσταση λειτουργίας του συστήµατος 
(αλλαγές, µετατροπές ή προσθέσεις) που έγιναν ή θα πρέπει να γίνουν και πιθανά 
προβλήµατα λόγω ελαττωµατικής λειτουργίας. 


3.2.3 ∆ιαδικασία εξισορρόπησης συστηµάτων νερού 


 
 Απαιτούµενα όργανα για έλεγχο και ρύθµιση 
 
 Απαιτείται κατάλληλος εξοπλισµός οργάνων τα οποία θα εγκατασταθούν στα δίκτυα 
σωληνώσεων κατά την διάρκεια της κατασκευής του δικτύου σωληνώσεων. Θα 
αποτελούνται από συνδυασµό των παρακάτω στοιχείων : 


 


• Βαλβίδες ελέγχου. 


• Μετρήσεις ροής (venturi, σωλήνες pitot κλπ.). 
 
 Τα όργανα ελέγχου ροής θα τοποθετηθούν στα εξής σηµεία δικτύων σωληνώσεων : 
 


• σε κάθε κύριο θερµαντικό στοιχείο, 
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• σε κάθε γέφυρα σε πρωτεύοντα - δευτερεύοντα συστήµατα, 


• σε κάθε κύριο σταθµό αντλιών, 


• σε κάθε έξοδο λέβητα,  


• σε κάθε διακλάδωση προς αναθερµαντικά στοιχεία και µονάδες ανεµιστήρα - 
στοιχείων (fan - coils). 


 
 Προκαταρκτική διαδικασία για εξισορρόπηση νερού 
 
 Η διαδικασία εξισορρόπησης που θα ακολουθηθεί από τον εργολάβο είναι η εξής:   
 


• Θα σχεδιάσει διαγράµµατα ροής, αν δεν υπάρχουν στα σχέδια της µελέτης. 
Τα διαγράµµατα ροής θα περιέχουν όλο τον εξοπλισµό εξισορρόπησης ροής.  


• Θα σχεδιάσει διαγράµµατα ελέγχου και θα καθορίσει τις αναγκαίες διαδικασίες 
και διευθετήσεις ελέγχου, ώστε να επιτευχθούν οι συνθήκες παροχής της 
µελέτης. 


• Θα χρησιµοποιήσει τα κατασκευαστικά σχέδια και τα διαγράµµατα ροής και 
θα καταγράψει την απαιτούµενη πτώση πίεσης κάθε τµηµατικού στοιχείου 
(αντλίες, σταθµοί ροής, Cv  βαλβίδων ελέγχου, εναλλάκτες θερµότητας, 
ψυκτικά και θερµαντικά στοιχεία). Επίσης θα καταγράψει τις πτώσεις 
θερµοκρασίας µελέτης. 


• Θα επιθεωρήσει το σύστηµα λεπτοµερώς, ώστε να σιγουρευτεί ότι είναι 
καθαρό, όλες οι χειροκίνητες βάνες είναι ανοικτές, όλες οι αυτόµατες βάνες 
είναι στην κατάλληλη θέση λειτουργίας, τα δοχεία διαστολής είναι κατάλληλα 
γεµισµένα, και το σύστηµα είναι εξαερισµένο ολοκληρωτικά. 


• Θα ρυθµίσει τους αυτοµατισµούς σύµφωνα µε τις παροχές της µελέτης. 


• Θα µετρήσει την πίεση αναρρόφησης και κατάθλιψης των αντλιών και την 
διαφορετική πίεση σε πλήρη ροή και µηδενική ροή. 


• θα µετρήσει ένταση και τάση κινητήρων και θα καθορίσει κατά προσέγγιση 
την ισχύ τους - brake horse power (kW). 


• Θα σχεδιάσει τις καµπύλες των αντλιών και θα καθορίσει κατά προσέγγιση 
την παροχή τους (l/sec). 


• Η διαδικασία εξισορρόπησης θα γίνει πρώτα στο πρωτεύον δίκτυο. Είναι 
όµως αναγκαίο όλα τα σηµεία διασύνδεσης πρωτεύοντος και δευτερεύοντος 
κυκλώµατος να είναι εξοπλισµένα µε όργανα µέτρησης θερµοκρασίας, πίεσης 
και ροής. 


3.2.4 Πρωτόκολλα επιθεώρησης και κατάστασης όλων των µηχανολογικών 


συστηµάτων 


 
Μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγχου, ρυθµίσεων και δοκιµών της εγκατάστασης, ο 
ανάδοχος θα υποβάλλει στην επίβλεψη για έγκριση τα εξής : 


3.2.4.1 Πρωτόκολλα δοκιµών συστηµάτων νερού 


 
Τα πρωτόκολλα δοκιµών θα περιέχουν τα εξής στοιχεία για κάθε σύστηµα (λέβητας, αντλία) 
νερού : 
 
 Πληροφοριακά στοιχεία : 
 
 Αντλίες 


• Εργοστάσιο κατασκευής. 


• Τύπος και µέγεθος αντλίας που εγκαταστάθηκε. 
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• Ονοµαστική ισχύς (ΗΡ), ονοµαστική τάση λειτουργίας, ένταση πλήρους φορτίου 
και βαθµός απόδοσης. 


• Αριθµός στροφών (RPM) κινητήρα υπό πλήρες φορτίο. 


• Καµπύλες λειτουργίας αντλίας. 


• παροχή υγρού σε (l/sec) ή (m
3
/h). 


• Μανοµετρικό ύψος σε πλήρη παροχή. 


• Μανοµετρικό ύψος σε µηδενική ροή. 
 
 
 Λέβητες 


• Εργοστάσιο κατασκευής. 


• Τύπος και µέγεθος, αριθµός σειράς. 


• Ονοµαστική θερµική ισχύς. 


• Πτώση πίεσης λέβητα. 


• Περιεχόµενο νερό. 


• ∆ιάµετρος σύνδεσης καπναγωγού. 
 
 Στοιχεία δοκιµών 
 Θα καταγραφούν τα παρακάτω στοιχεία : 
 Αντλίες : 


• Μανοµετρικό ύψος µε µηδενική ροή (kPa). 


• Πίεση κατάθλιψης σε µέγιστη ροή (kPa). 


• Πίεση αναρρόφησης σε µέγιστη ροή (kPa). 


• Ισχύς κινητήρα υπό φορτίο (ένταση και τάση λειτουργίας). 


• Σχεδίαση πραγµατικής καµπύλης λειτουργίας του κινητήρα σε έντυπο καµπύλης 
λειτουργίας του κινητήρα του κατασκευαστή για να δειχθεί το σηµείο λειτουργίας 
της εγκατεστηµένης αντλίας. 


 
 Λέβητες 
 Σηµείωση : Οι δοκιµές θα γίνουν µε συνθήκες περιβάλλοντος που ακολουθήθηκαν 


κατά την εκπόνηση της µελέτης. 


• Πτώση πίεσης νερού. 


• Θερµοκρασία εισόδου και εξόδου νερού. 
 
 Αυτοµατισµοί θερµοκρασίας - πίεσης - σχ. υγρασίας 


• Τιµές λειτουργίας και σηµείων ελέγχου (set points). 


• Ηλεκτρικές µανδαλώσεις. 


• Αυτοµατισµοί διαφραγµάτων. 


• Περιγραφή όλου του συστήµατος αυτοµατισµών. 


• Καταγραφή τυχόν ελαττωµατικής λειτουργίας. 
 


Θα γίνει καταγραφή τυχόν ελαττωµατικής λειτουργίας. 


3.2.5 Πρωτόκολλα θερµικής απόδοσης εγκαταστάσεων 


 
Θα τεθούν σε λειτουργία οι εγκαταστάσεις παροχής θερµότητας, θα ελεγχθεί η οµοιογενής 
συµπεριφορά των κλιµατιστικών µονάδων, θερµαντικών σωµάτων κλπ., και θα ελεγχθεί σε 
κανονική λειτουργία η απόδοση όλων των στοιχείων της εγκατάστασης. Οι παραπάνω 
δοκιµές θα εκτελεστούν στην αντίστοιχη εποχή του έτους (χειµώνας) και µε συνθήκες 
περιβάλλοντος κατά το δυνατόν τέτοιες που να προσεγγίζουν τις συνθήκες που λήφθηκαν 
υπόψη για τον υπολογισµό των εγκαταστάσεων και θα γίνει ρύθµιση της θερµοκρασίας και 
υγρασίας των διαφόρων χώρων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης. 
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Όπως για όλες γενικά τις εγκαταστάσεις, έτσι και για τις συνθήκες άνεσης των εσωτερικών 
χώρων που είναι άλλωστε και ο επιδιωκόµενος σκοπός των εγκαταστάσεων θέρµανσης, ο 
ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία πρωτόκολλο για έγκριση, που θα περιέχει την 
µετρηθείσα θερµοκρασία και σχετική υγρασία των διαφόρων χώρων σε συνθήκες 
θέρµανσης όπως παραπάνω αναφέρεται και τις αντίστοιχες συνθήκες χώρων που απαιτεί η 
µελέτη θέρµανσης. 
 
Οι παραπάνω συνθήκες θα επιτυγχάνονται µε αντίστοιχη λειτουργία των εγκαταστάσεων 
θέρµανσης. 
 
Όταν η εποχιακή λειτουργία δεν επιτρέπει µέτρηση των τελικών θερµοκρασιών κλπ., τότε ο 
ανάδοχος θα λάβει τελικές µετρήσεις όταν το επιτρέψει η εποχιακή λειτουργία. 


3.2.6 Οπτική επιθεώρηση 


 
Θα γίνει οπτική επιθεώρηση για όλα τα δίκτυα των συστηµάτων, όσον αφορά την 
τοποθέτηση, εγκατάσταση, ανάρτηση των σωλήνων και των εξαρτηµάτων ιδιαίτερα για τις 
διαστάσεις των σταθερών σηµείων (fixed points) και το διαχωρισµό των διάφορων 
συνδέσεων στα διάφορα τµήµατα του συστήµατος. 
 
Θα ελεγχθεί η ικανοποιητική λειτουργία των διαφόρων βαλβίδων, παγίδων ακαθάρτων, 
βαλβίδων αερισµού και εξαερισµού, φίλτρων, αντισταθµιστών, βαλβίδων δοκιµής, 
µανόµετρων, θερµοστατών, θερµοµέτρων, ελέγχων στάθµης, φίλτρων προστασίας, µειωτών 
πίεσης, αντλιών κλπ. 
 
 Το πρόγραµµα καλύπτει : 
 


• έλεγχο της ποιοτικής κατασκευής του τύπου, του πάχους και της έντεχνης 
τοποθέτησης της µόνωσης των σωληνώσεων και αεραγωγών, 


• έλεγχο του αριθµού, της µορφής και της περιγραφής των πινακίδων εξοπλισµού, 


• έλεγχο όλων των σωλήνων και των φλαντζωτών συνδέσεων προς τις δεξαµενές 
τροφοδοσίας, διατάξεις, διανοµές, θερµαντήρες νερού, διατάξεις κλιµατισµού, 
αποστραγγίσεις και εξαερισµούς για συµµετρία και έλλειψη καταπόνησης, 


• κάθε άλλη απαιτούµενη επιθεώρηση για την εξασφάλιση σωστής και ασφαλούς  
λειτουργίας των συστηµάτων. 


 


3.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 


 
Οι δοκιµές θα γίνουν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τους κανονισµούς VDE 0100. 
 
Οι δοκιµές των εγκαταστάσεων θα επαναλαµβάνονται µε φροντίδα και έξοδα του αναδόχου 
µέχρι την πλήρη ικανοποίηση των απαιτούµενων αποτελεσµάτων και την επαλήθευση των 
στοιχείων της µελέτης, οπότε και θα συντάσσεται το πρωτόκολλο δοκιµής που θα 
υπογράφεται από την επίβλεψη. 
Στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα γίνουν οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιµές χωρίς να 
αποκλείονται και άλλες που θα κριθούν απαραίτητες από την επίβλεψη. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως έχει πλήρη σειρά οργάνων κατάλληλων για κάθε είδος 
δοκιµής. Επίσης, θα πρέπει να οριστεί ο υπεύθυνος µηχανικός ο οποίος σε συνεννόηση µε 
την επίβλεψη θα επιλαµβάνεται όλων των θεµάτων που άπτονται των δοκιµών. 


3.3.1 ∆οκιµές αντιστάσεων µόνωσης της εγκατάστασης 
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Οι δοκιµές αυτές θα γίνουν µε πλήρη ωµοµέτρηση των τµηµάτων της ηλεκτρικής 
εγκατάστασης και τα αποτελέσµατα θα αναγράφονται σε σχετικούς πίνακες. 
 
Στους πίνακες αυτούς θα αναφέρονται τα αποτελέσµατα µετρήσεων τόσο σε 
βραχυκυκλωµένα ή παρεµβεβληµένα σηµεία καταναλώσεων όσο και χωρίς συσκευές 
κατανάλωσης. 
 
Η αντίσταση µόνωσης κάθε τµήµατος της εγκατάστασης που περιέχεται µεταξύ δύο 
διαδοχικών ασφαλειών ή βρίσκεται µετά την τελευταία ασφάλεια, πρέπει να είναι έναντι γης, 
τουλάχιστον 250 ΚΩ, σύµφωνα µε τους Ελληνικούς κανονισµούς. 
 
Οι ίδιες αντιστάσεις πρέπει να εµφανίζονται µεταξύ των αγωγών, καθώς και στις µόνιµες ή 
κινητές συσκευές που συνδέονται στο δίκτυο. Η δοκιµή θα γίνει µε όργανο MEGER 500 V. 


3.3.2 Αντίσταση γείωσης 


 
Η µέτρηση της αντίστασης γείωσης θα γίνεται ανά χρονικά διαστήµατα που θα καθορίζονται 
σε συνεννόηση µε τον επιβλέποντα µηχανικό και θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. 
 
Η τελευταία µέτρηση θα γίνει µετά την ολοκλήρωση των ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων οπότε θα συνταχθεί το σχετικό τελικό πρωτόκολλο. 
 
Η τιµή της αντίστασης γείωσης δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 1 Ω και αν χρειασθεί 
θα γίνει ενίσχυση της κατασκευής. 


3.3.3 Ισοδυναµική προστασία 


 
Σε όλους τους χώρους που θα κατασκευασθεί δίκτυο ισοδυναµικής προστασίας θα γίνει 
έλεγχος της εγκατάστασης. Η µέτρηση της αντίστασης θα γίνει σε όλα τα σηµεία που 
συνδέονται στη µπάρα ισοδυναµικής προστασίας. 
 
Η αντίσταση µεταξύ της µπάρας ισοδυναµικής προστασίας και όλου του εξοπλισµού και των 
λήψεων που συνδέονται στο σύστηµα ισοδυναµικής προστασίας δεν πρέπει να είναι 
µεγαλύτερη από 2.2 Ω σύµφωνα µε τους κανονισµούς VDE 0107. 


3.3.4 ∆οκιµές πινάκων 230/400 V  ΕΡ 


 
Όλες οι δοκιµές σειράς των πινάκων θα γίνουν στο εργοστάσιο κατασκευής τους και θα γίνει 
η απαραίτητη πιστοποίηση. 
 
Η ρύθµιση των θερµικών στοιχείων (προστασία από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωµα) των 
αυτόµατων διακοπτών ισχύος θα είναι σύµφωνα µε τη µελέτη επιλεκτικότητας και η 
επιβεβαίωση θα γίνει µε εξωτερική πηγή εντάσεως. 


3.3.5 Γενική ∆οκιµή λειτουργίας Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 


 
Κατά τον χρόνο της δοκιµής αυτής το ηλεκτρικό δίκτυο βρίσκεται υπό τάση και θα γίνει 
έλεγχος λειτουργίας των τµηµάτων της εγκατάστασης και συσκευών κατανάλωσης. 
 


3.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  -  ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ  -  ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
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Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής του δικτύου και των εγκαταστάσεων των 
εξωτερικών έργων ύδρευσης, πρέπει αυτά να λειτουργήσουν απρόσκοπτα και να µην 
εµφανίσουν καµία διαρροή. 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί οποιοδήποτε έλεγχο ή δοκιµή των 
εγκαταστάσεων, που θα ζητηθεί από τον επιβλέποντα. Για κάθε είδος δοκιµής θα 
συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµής υπογραφόµενο από τον Επιβλέποντα και τον ανάδοχο. 
 
Μετά την τοποθέτηση και αγκύρωση των σωληνώσεων του δικτύου ύδρευσης προ της 
σύνδεσης µε την κεντρική παροχή του Γυµανασίου και προ της επίχωσης, θα διεξαχθεί 
δοκιµή στατικής πίεσης της εγκατάστασης στο σύνολο της, αφού προηγουµένως φραχθούν 
τα ελεύθερα άκρα των σωληνώσεων. 
 
Η πίεση δοκιµών θα είναι κατά 50% τουλάχιστον µεγαλύτερη από την προβλεπόµενη πίεση 
λειτουργίας και ποτέ µικρότερη από 12 atu, θα τεθεί δε στο σύστηµα επί 5 ώρες, ώστε να 
ελεγχθούν η στεγανότητα των σωληνώσεων και των συνδέσµων. 
 
Αν κατά τις δοκιµές εµφανιστούν διαρροές ή άλλες ανωµαλίες, που οφείλονται στην κακή 
ποιότητα υλικού, ελαττωµατικά ειδικά τεµάχια, πληµµελή κατασκευή των συνδέσµων και 
γενικά σε κακότεχνη εργασία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, ο ανάδοχος θα διορθώσει µε 
αντικατάσταση του ελαττωµατικού στοιχείου χωρίς καµία επιβάρυνση του εργοδότη. 
 
Μετά την αποκατάσταση των ανωµαλιών θα επαναληφθούν οι δοκιµές, µέχρι να αποδειχθεί 
η αρτιότητα των εγκαταστάσεων. 
 
Μεµονωµένες επισκευές σε σωλήνες δεν θα γίνονται δεκτές, αλλά θα γίνεται αντικατάσταση 
τους. ∆εν θα γίνεται δεκτή επισκευή διαρροών κοχλιωτών ενώσεων και οπών. 
 
Γενικά οι δοκιµές θα είναι σύµφωνες µε την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86  και την  2451/86. 
 


3.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 


 


Η δοκιµή για στεγανότητα και για οµαλή λειτουργία της αποχέτευσης θα γίνει σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86 δηλαδή : 


• ∆οκιµή του γενικού αποχετευτικού αγωγού που βρίσκεται έξω από το κτίριο. 


• ∆οκιµή των εκτός του κτιρίου αποχετευτικών αγωγών. 


• ∆οκιµή των σωλήνων ακαθάρτων, αποχέτευσης, αερισµού. 
 
Για κάθε δοκιµή, τµηµατική ή της πλήρους λειτουργίας, που εκτελείται, συντάσσεται 
πρωτόκολλο που υπογράφεται από τους αρµόδιους και στο οποίο αναφέρονται τα 
αποτελέσµατα των δοκιµών. 


 
 


3.5.1 Γενικά 


 
Η εγκατάσταση αποχέτευσης θα οδηγηθεί στο υφιστάµενο δίκτυο αποχέτευσης και θα 
οδηγηθεί στον υφιστάµενο µηχανοσίφωνα εντός φρεατίου, από όπου οδηγηθεί στην Βασ. 
Όλγας. 
 
Η εγκατάσταση αποxέτευσης εξ'αιτίας της λειτουργικής και κατασκευαστικής της ιδιοµορφίας 
δεν παρέxει την δυνατότητα αξιόπιστων δοκιµαστικών ελέγxων της πλήρους λειτουργίας της. 
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Τµηµατικοί έλεγxοι της λειτουργίας - ακόµη και µε θετικά αποτελέσµατα δεν συνεπάγονται 
συµπεράσµατα για την ποιοτική στάθµη της όλης κατασκευής και λειτουργίας της 
εγκατάστασης. 
 
Ελέγxοι κατά τµήµατα και σε όλες τις φάσεις του έργου για την ποιότητα κατασκευής όσο και 
για τη λειτουργικότητα συνιστώνται γιατί περιορίζουν τις επιπτώσεις που δηµιουργεί η µη 


δυνατότητα δοκιµαστικού ελέγxου της πλήρους λειτουργίας. 
 
Σε κάθε φάση του έργου συνιστάται να ελέγxεται τουλάxιστον: 
 


• Η xρησιµοποίηση κατάλληλων και συνεργαζόµενων υλικών. 


• Η στεγανότητα των συνδέσεων. 


• Η αποτελεσµατική στήριξη των σωληνώσεων και η εξασφάλιση των απαιτούµενων 
κλίσεων. 


• Η προστασία των σωληνώσεων από την εισχώρηση ξένων υλικών µέσα σ' αυτούς. 


• Η διατήρηση ελεύθερης διατοµής των σωληνώσεων από εσωτερικές 
ποεξοχές,ιδιαίτερα στις περιοχές των συνδέσεων. 


3.5.2 Τελικός έλεγχος 


 
Ο τελικός έλεγxος της πλήρους εγκατάστασης είναι υποxρεωτικός και περιλαµβάνει: 


3.5.2.1  ∆οκιµή στεγανότητας µε αέρα 


 
Η δοκιµή της στεγανότητας µε αέρα σκοπό έxει την εξακρίβωση της αεροστεγανότητας της 
εγκατάστασης και συνιστάται να εκτελείται για όλη την εγκατάσταση ταυτόxρονα. Σε 
πολυόροφα και ειδικά κτήρια επιτρέπεται η δοκιµή αυτή να γίνεται και κατά τµήµατα. 


3.5.2.1.1 Προετοιµασία 


 
α. Όλες οι οσµοπαγίδες ελέγxονται για την λειτουργικότητα τους. 
 
β.Μετά τη πλήρωση όλων των οσµοπαγίδων µε νερό σφραγίζονται όλα τα υπάρxοντα 
ανοίγµατα µε εκτονούµενα ελαστικά βίσµατα (π.x. όλες οι απολήξεις των στηλών 
αποxέτευσης στην οροφή του κτιρίου).Για να διασφαλισθεί η αεροστεγανότητα στην 
τελευταία κάτω κατάληξη των σωληνώσεων µπορεί να διοxετεύεται µέσα στην εγκατάσταση 
µια µικρή ποσότητα νερού. 
 
γ. Στην απόληξη µιάς στήλης της εγκατάστασης συνδέεται ειδικό τεµάxιο Τ µε ένα κρουνό 
στο κάθε ένα από τα δύο ελεύθερα σκέλη του. Στο ένα σκέλος του Τ µέσω εύκαµπτου 
σωλήνα συνδέεται ένα µανόµετρο κατάλληλης κλίµακας µέτρησης και στο άλλο µιά αντλία 
αέρα. 
 
δ. Μέσω της αντλίας εισάγεται αέρας στην εγκατάσταση, µέxρις ότου η ένδειξη του 
µανόµετρου να φθάσει στα 375 Pa (38 mm ΣΥ) και κλείνεται η εισαγωγή αέρα. 
 


3.5.2.1.2 Έλεγχος 


 
Η δοκιµή θεωρείται επιτυxής όταν η πίεση διατηρηθεί σταθερή για xρονικό διάστηµα όxι 
µικρότερο των 3 λεπτών. 


3.5.2.1.3 Εντοπισµός σηµείων διαρροής 
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Ο εντοπισµός των σηµείων διαρροής σε περιπτώσεις που η δοκιµή είναι ανεπιτυxής γίνεται 
µε κάψουλες καπνού ή δύσοσµων αερίων µέσα στην εγκατάσταση. Η επάλειψη των 
πιθανών σηµείων διαρροής µε σαπουνοδιάλυση είναι δυνατον να δώσει τα ίδια 
αποτελέσµατα εντοπισµού των διαρροών. 
 
Σε όλη τη διάρκεια του εντοπισµού η πίεση πρέπει να παραµένει σταθερή στα 375 Pa. 
 
Η xρήση καπνογόνων φυσσιγγίων πρέπει να αποφεύγεται σε εγκαταστάσεις που 
περιλαµβάνουν πλαστικές σωλήνες από ABS ή U-PVC ή ελαστικά συνδετικά υλικά. 


3.5.3 ∆οκιµή ικανοποιητικής στεγανότητας 


 
Η δοκιµή ικανοποιητικής απόδοσης εκτελείται µετά την επιτυxή δοκιµή     στεγανότητας. 
 
Η δοκιµή σκοπό έxει την εξακρίβωση της διατήρησης του απαιτούµενου ύψους 
αποµόνωσης µέσα σε όλες τις οσµοπαγίδες της εγκατάστασης. Ως απατούµενο - επαρκές 
εναποµένον - ύψος αποµόνωσης µετά τη δοκιµαστική xρήση καθορίζεται το ύψος των 25 
mm. 
 
H δοκιµή είναι πολλαπλή και εκτελείται κατά τµήµατα σε σωληνώσεις σύνδεσης, σε 
κατακόρυφες στήλες και σε οριζόντιες συλλεκτήριες σωληνώσεις.Για την εκτέλεση της 
δοκιµής επιλέγεται αριθµός υδραυλικών υποδοxέων κατά το δυνατόν γειτονικών που 
συνδέονται στον ίδιο κλάδο οριζόντιο ή κατακόρυφο της εγκατάστασης. 
 
Οπωσδήποτε επιλέγονται οι πιό αποµακρυσµένοι από τη στήλη (για την περίπτωση δοκιµής 
οριζόντιας συλλεκτήριας ή σωλήνωσης σύνδεσης) και οι πλησιέστερες στην απόληξη της 
στήλης (για την περίπτωση δοκιµής κατακόρυφης στήλης). 
  
Ο αριθµός και το είδος των επιλεγόµενων για ταυτόxρονη εκφόρτιση υποδοxέων γίνεται µε 
βάση τον επόµενο πίνακα. 
 
Ο καθορισµός του είδους των προς ταυτόxρονη εκφόρτιση υποδοxέων στον Πίνακα έγινε µε 
τα παρακάτω κριτήρια: 
 


• Τα ουρητήρια επειδή παράγουν µικρή παροxή λυµάτων δεν θεωρούνται ότι 
συµβάλλουν σηµαντικά στη ταυτόxρονη εκφόρτιση.  


 


• Οι λουτήρες δεν περιλαµβάνονται επειδή η xρήση τους είναι σxετικά πολύ αραιά 
κατανεµηµένη στο xρόνο και κατά συνέπεια δεν συνεισφέρουν σηµαντικά στο 
καθορισµό της πιθανής µέγιστης φόρτισης µε βάση την οποία έxει συνταxθεί ο 
πίνακας. Εάν παρ' όλα αυτά µια στήλη εξυπηρετεί µόνο ή συγκριτικά πολλούς 
λουτήρες, ο αριθµός αυτών που πρέπει να εκφορτισθούν ταυτόxρονα λαµβάνεται ο 
ίδιος µε αυτών των νεροxυτών. 


 
ΤΥΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 


ΚΤΙΡΙΟΥ 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ 


ΕΙ∆ΟΣ ΣΕ ΣΤΗΛΗ Η ΟΡΙ-


ΖΟΝΤΙΟ ΚΛΑ∆Ο 


ΑΡΙΘΜΟΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΧΕΩΝ 


ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΦΟΡΤΙΣΤΟΥΝ 


ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ 


  ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ 
∆Π 9 LIT 


NΙΠΤΗΡΕΣ 
ΚΟΥΖΙΝΩΝ 


ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ 
ΚΟΥΖΙΝΩΝ 


 
 
 


ΟΙΚΙΑΚΗ 


 
1   ΕΩΣ   9 


10   ΕΩΣ  24 
25   ΕΩΣ  35 


 
1 
1 
1 


 
1 
1 
2 


 
1 
1 
3 
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ΤΥΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 


ΚΤΙΡΙΟΥ 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ 


ΕΙ∆ΟΣ ΣΕ ΣΤΗΛΗ Η ΟΡΙ-


ΖΟΝΤΙΟ ΚΛΑ∆Ο 


ΑΡΙΘΜΟΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΧΕΩΝ 


ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΦΟΡΤΙΣΤΟΥΝ 


ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ 


  ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ 
∆Π 9 LIT 


NΙΠΤΗΡΕΣ 
ΚΟΥΖΙΝΩΝ 


ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ 
ΚΟΥΖΙΝΩΝ 


 36   ΕΩΣ  50 
51   ΕΩΣ  65 


 


2 
2 


2 
2 
 


3 
4 


 
 


∆ΗΜΟΣΙΑ 
Η 


ΕΜΠΟΡΙΙΚΗ 


 
1   ΕΩΣ   9 


10   ΕΩΣ  18 
19   ΕΩΣ  26 
27   ΕΩΣ  52 
53   ΕΩΣ  78 
78   ΕΩΣ 100 
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Πίνακας : Aριθµός υδραυλικών υποδοχέων που πρέπει να εκφορτισθούν ταυτόχρονα κατά 
τη δοκιµή ικανοποιητικής απόδοσης της εγκατάστασης. 


 
Ως εκφόρτιση υδραυλικού υποδοxέα νοείται: 


 


• Το άνοιγµα του πώµατος της απορροής του τη χρονική στιγµή έναρξης της 
δοκιµής και εφ' όσον προηγουµέως αυτός έχει πληρωθεί µε νερό µέχρι τη  
στάθµη υπερχείλισης. 


• Η θέση σε λειτουργία (π.x πίεση κοµβίου) του δοxείου έκπλυσης των λεκανών 
αποxωρητηρίων τη xρονική στιγµή έναρξης της δοκιµής µέxρι πλήρους 
εκκένωσης. 


 
Μετά το πέρας των διαδοxικών (ταυτόxρονων ανά στήλη) δοκιµαστικών φορτίσεων κάθε 
στήλης,η εγκατάσταση σφραγίζεται αεροστεγώς όπως ακριβώς στη δοκιµή στεγανότητας µε 
αέρα, xωρίς να εισαxθεί νερό σε καµµία παγίδα της εγκατάστασης. 
 
Στην εγκατάσταση εισάγεται αέρας όπως ακριβώς στη δοκιµή στεγανότητας αέρα µέχρι 
πίεση 246 Pa (25mm ΣΥ) και κλείνεται η εισαγωγή αέρα. 


 


3.5.3.1  Εντοπισµός σηµείων ανεπιτυχούς δοκιµής 
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Οσµοπαγίδες που δεν είναι σε θέση να συγκρατήσουν την πίεση δοκιµής εντοπίζονται είτε 
µε τρόπο αντίστοιxο προς αυτό της δοκιµής στεγανότητας ή ακουστικά µε αλλεπάλληλες 
δοκιµές. 


 


3.5.4 ∆οκιµές σε προσθήκες ή µετατροπές εγκαταστάσεων 


 
Προσθήκες ή µετατροπές σε υφιστάµενες εγκαταστάσεις πρέπει να ελέγxονται όπως αυτές 
των νέων κτιρίων. 


3.6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ∆ΙΚΤΥΟΥ  ΑΕΡΙΟΥ  ΚΑΥΣΙΜΟΥ 


 
Ο έλεγχος της εσωτερικής εγκατάστασης περιλαµβάνει: 
 
α.  τον έλεγχο των σωληνώσεων αερίου,  
β. τον έλεγχο του αερισµού και  
γ. τον έλεγχο της απαγωγής των καπναερίων. 
 
Όλα αυτά θα γίνουν σε συνεργασία µε την εταιρία αερίου και σύµφωνα πάντα µε τις οδηγίες 
της. 


3.6.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 


 Προέλεγχος 
 
1.  Μετά την κατασκευή της σωλήνωσης και πριν τον τυχόν εντοιχισµό τµηµάτων της, 
επιβάλλεται ο καθαρισµός της από ξένα σώµατα. 
 
Ο καθαρισµός αυτός γίνεται µε πεπιεσµένο αέρα πίεσης 3 bar και µε διεύθυνση προς τις 
µεγαλύτερες διαµέτρους. 
 
Αν υπάρχουν περισσότεροι κλάδοι, που συνενώνονται σε ένα τελικό αγωγό, ο καθαρισµός 
αρχίζει από τον πιο κοντινό στην έξοδο κλάδο και προχωρεί προς τους πιο 
αποµακρυσµένους. 
 
Εννοείται βέβαια, ότι κατά την διάρκεια του καθαρισµού όλοι οι άλλοι πλην του 
καθαριζόµενου κλάδου ταπώνονται µε µεταλλικές τάπες και µένει ανοικτή η εξαγωγή. 
 
Μετά τον καθαρισµό αυτό, όλα τα τέρµατα των σωληνώσεων ταπώνονται µε µεταλλικές 
τάπες. 
2.  Μετά τον καθαρισµό, η στεγανότητα της σωλήνωσης ελέγχεται µε πεπιεσµένο αέρα 
τάξης 1 bar.  Ο έλεγχος θεωρείται επιτυχής όταν η σχετική ένδειξη του µανόµετρου 
διατηρηθεί αµετακίνητη επί 10 λεπτά, σε µανόµετρο µέγιστης ένδειξης το πολύ 1,5 bar. 
 
Μετά τον παραπάνω έλεγχο όλα τα άκρα της σωλήνωσης παραµένουν ταπωµένα. 
  
Κύριος έλεγχος 
 
1.  Μετά την τοποθέτηση των διακοπτών – γενικού και συσκευών – και κλαπέτων διακοπής 
γίνεται ο κύριος έλεγχος στεγανότητας της σωλήνωσης. 
α.  Με κλειστούς τους διακόπτες.  
β.  Με ανοικτούς τους διακόπτες που είναι συνδεδεµένοι µε κλαπέτα διακοπής και χωρίς 
συσκευές (ώστε να ελεγχθεί η στεγανότητα των κλαπέτων). 
γ.  Με συνδεδεµένους τις συσκευές και ανοικτούς όλους τους διακόπτες (ώστε να ελεγχθεί η 
στεγανότητα των συσκευών). 
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2.  Ο έλεγχος συνιστάται να γίνεται ως εξής: 
Συνδέεται σε ένα τέρµα της εσωτερικής εγκατάστασης ένα µανόµετρο µορφής U και 
χειραντλία. 
Κλείνεται ο γενικός διακόπτης του µετρητή. 
Γεµίζεται η εσωτερική εγκατάσταση µε αέρα, µέσω της χειραντλίας σε πίεση 1,1 φορές της 
πίεσης λειτουργίας και τουλάχιστον 50mbar. 
Αναµένεται σταθεροποίηση της πίεσης (διάστηµα περίπου 2’). 
Καταγράφεται η ακριβής ένδειξη του µετρητή. 
Μετά πάροδο 10’ το µανόµετρο πρέπει να έχει την ίδια ένδειξη, για να θεωρηθεί ο έλεγχος 
επιτυχής. 
 
3.  Αν µετά την πάροδο του δεκάλεπτου η ένδειξη είναι µικρότερη από την καταγραφείσα 
πρέπει να γίνει εντοπισµός της διαφυγής µε σαπουνόνερο αρχίζοντας από τις συνδέσεις.  
Μετά την αποκατάσταση των διαφυγών επαναλαµβάνεται ο έλεγχος. 
 Επανέλεγχος 
 
Ο έλεγχος της παραγρ. 3.6.2.2 γίνεται και σε εγκαταστάσεις που η λειτουργία τους έχει 
διακοπεί παραπάνω από ένα εξάµηνο προτού επαναλειτουργήσουν. 
 
Ο επανέλεγχος γίνεται επίσης και σε λειτουργούσες εγκαταστάσεις κατά την προληπτική 
συντήρηση και ύστερα από κάθε προσθήκη, τροποποίηση ή επισκευή. 
 


3.6.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 


 Προέλεγχος 
 
Ο προέλεγχος του αερισµού των χώρων συνίσταται στην εξακρίβωση αν έχουν 
κατασκευαστεί τα προβλεπόµενα ανοίγµατα (αεραγωγοί, περσίδες) στις κατάλληλες θέσεις 
και διαστάσεις. 
 
Κύριος έλεγχος 
 
Ο κύριος έλεγχος του αερισµού γίνεται όταν πρόκειται να τοποθετηθούν οι συσκευές.  
Συνιστάται στον έλεγχο του πλήρους συστήµατος αερισµού, ήτοι: 
Στην ύπαρξη και καλή κατάσταση των προβλεπόµενων ανοιγµάτων – περσίδων – 
αεραγωγών – ανεµιστήρων – µανδαλώσεων (παραγρ. 3.2.2.3., ΤΟΤΤΕ 2471/86) 
Στην καλή λειτουργία του όλου συστήµατος. 
 
 Επανέλεγχος 
 
Ο έλεγχος της παραγρ. 3.6.3.2. γίνεται και σε εγκαταστάσεις που η λειτουργία τους έχει 
διακοπεί παραπάνω από 5 χρόνια προτού επαναλειτουργήσουν. 
Επανέλεγχος γίνεται επίσης και σε λειτουργούσες εγκαταστάσεις κατά την προληπτική 
συντήρηση και ύστερα από κάθε προσθήκη ή τροποποίηση. 
 


3.6.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ 


Ο προέλεγχος απαγωγής καπναερίων συνίσταται στην εξακρίβωση αν έχουν κατασκευαστεί 
οι προβλεπόµενες καπνοδόχοι και καπναγωγοί στις κατάλληλες θέσεις και διαστάσεις. 
 
Ο κύριος έλεγχος της απαγωγής καπναερίων γίνεται όταν πρόκειται να τοποθετηθούν οι 
συσκευές. 
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Περιορίζεται στην ύπαρξη και καλή κατάσταση των προβλεπόµενων καπναγωγών και 
καπνοδόχων, ως και τυχόν µηχανικού ελκυσµού. 
 
Σηµειώνεται ότι ο έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήµατος απαγωγής καπναερίων είναι 
δυνατόν να γίνει µόνο µετά την ρύθµιση των συσκευών . 
 
Επανέλεγχος γίνεται επίσης και σε λειτουργούσες εγκαταστάσεις κατά την προληπτική 
συντήρηση και ύστερα από κάθε προσθήκη ή τροποποίηση. 
 
 


3.7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΣΘΕΝΩΝ  ΡΕΥΜΑΤΩΝ 


 
Σε όλες τις εγκαταστάσεις ασθενών ρευµάτων θα γίνεται µέτρηση της αντίστασης µόνωσης 
µεταξύ αγωγών και γης και µεταξύ αγωγών σύµφωνα µε τους Ελληνικούς Κανονισµούς. 
 
Στις περιπτώσεις που η εγκατάσταση δεν είναι δυνατόν να µετρηθεί λόγω πολλών µικρών 
τµηµάτων, και λόγω µη δυνατότητας εφαρµογής της τάσης των 100 V, θα γίνει µέτρηση των 
καλωδίων που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν πριν την εγκατάσταση. 
 
Μετά την αποπεράτωση όλων των εγκαταστάσεων θα γίνουν δοκιµές όλων των επί µέρους 
λειτουργιών του κάθε συστήµατος και έλεγχος συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις της µελέτης, 
καθώς και επιµελής και λεπτοµερής ρύθµιση των εγκαταστάσεων. 
 
Ειδικά για την εγκατάσταση πυρανίχνευσης θα ελέγχονται όλοι οι ανιχνευτές κάθε περιοχής 
µε καπνό και πρέπει να εµφανίζεται ένδειξη πυρκαγιάς στη σχετική θέση του πίνακα, να 
διεγείρονται οι αντίστοιχοι φωτεινοί επαναλήπτες και να λειτουργούν τα ηχητικά συστήµατα 
αναγγελίας πυρκαγιάς. 
 
Για την δοκιµή βλάβης θα αφαιρούνται δειγµατοληπτικά οι ανιχνευτές από τη βάση τους και 
θα ελέγχεται αν εµφανίζεται η σχετική βλάβη στον πίνακα.  
 
Για κάθε σύστηµα θα γίνει δοκιµή διακοπής ρεύµατος από τη ∆ΕΗ και το ζεύγος και έλεγχος 
της λειτουργίας του µε τους εφεδρικούς συσσωρευτές. 
 
 
Τηλεφωνικό κέντρο : 
 
Θα γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας µε δοκιµές επί όλων των προδιαγραφόµενων 
λειτουργικών δυνατοτήτων του τηλεφωνικού κέντρου και των διατάξεων σειράς και διευθυντή 
- γραµµατέως.  
 
 


3.8 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 


 
Οι δοκιµές που θα γίνουν για τον έλεγχο και την παραλαβή της εγκατάστασης 
ανελκυστήρων θα είναι οι ακόλουθες :  


3.8.1 Πριν τεθεί η εγκατάσταση σε λειτουργία 


 
Θα ελεγχθεί η συµµόρφωση της εγκατάστασης µε τους συµβατικούς όρους της τεχνικής 
περιγραφής και θα γίνουν οι ακόλουθοι έλεγχοι και σύµφωνα µε ΕΝ 81.1 και       ΕΝ  81.2 
των οποίων ο κατάλογος δεν είναι περιοριστικός : 
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• δοκιµή ηλεκτρικού δικτύου σύµφωνα µε τους κανονισµούς, 


• έλεγχος λειτουργίας (µέτρηση ταχύτητας και επαλήθευση ισοσταθµίσεως), 


• έλεγχος λειτουργίας αρπάγης, 


• έλεγχος καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύµατος µε την ονοµαστική φόρτιση των 
θαλάµων. 


 
Συµπληρωµατικοί έλεγχοι : 
 


• έλεγχος συστήµατος προµανδάλωσης (κλειδαριές), 


• έλεγχος λειτουργίας σήµατος κινδύνου, 


• έλεγχος κουµπιού στάσης, 


• έλεγχος προτεραιότητας κλήσεων, 


• έλεγχος τερµατικών διακοπτών, 


• δοκιµή της λειτουργίας του διακόπτη του κυκλώµατος χειρισµού, 


• θα µετρηθεί η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος κατά την άνοδο και κάθοδο και 
θα ελεγχθεί η ζυγοστάθµιση των συσκευών,  


• έλεγχος χειρισµών, 


• έλεγχος φωτισµού θαλάµων. 


3.8.2 Πριν από την παραλαβή της εγκατάστασης 


 


• Έλεγχος όλων των επαφών, πινάκων χειρισµού, οδηγών και γλυστρών, 


• επιθεώρηση των µειωτήρων, 


• έλεγχος κινητού καλωδίου και καλωδίων ασθενών ρευµάτων, των οποίων κανένας 
από τους αγωγούς που αποτελούν τα κορδόνια δεν πρέπει να είναι κοµµένος, 


• επανάληψη ελέγχου αρπάγης, 


• ηλεκτρική µόνωση κινητήρα και πέδης µεγαλύτερη από 3 ΜΩ, ηλεκτρική µόνωση 
του συνόλου των κυκλωµάτων χειρισµού µεγαλύτερη από 1 ΜΩ, 


• επανέλεγχος ταχύτητας θαλάµων, 


• επανέλεγχος χειρισµών, 


• έλεγχος ολισθήσεως θαλάµων  και αντίβαρων, 


• έλεγχος λειτουργίας αυτοµάτων πορτών, 


• έλεγχος αθόρυβης λειτουργίας και µη µετάδοσης κραδασµών,  


• έλεγχος µη υπερθερµάνσεως του κινητήρα µε συνεχή λειτουργία επί 2ωρο, 


• έλεγχος όλων των διακοπτών ασφαλείας,  


• έλεγχος οµαλής επιταχύνσεως θαλάµου κατά την εκκίνηση και οµαλής 
επιβραδύνσεως κατά την στάση, 


• έλεγχος βάρους αντίβαρου, 


• έλεγχος πεδήσεως µε φορτίο 150% του ωφέλιµου φορτίου. 
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4. ΤΡΟΠΟΣ  ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΕΙ∆ΩΝ  ΚΑΙ  ΥΛΙΚΩΝ  ΤΩΝ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 


 


4.1 ΓΕΝΙΚΑ 


 
Όπου  από το τιµολόγιο µελέτης αναφέρεται τιµή κατ’ αποκοπήν (1 τεµ.)  η επιµέτρηση 
νοείται σε ολόκληρη την εγκατάσταση που περιγράφεται στο άρθρο του Τιµολογίου, πλήρης 
και αποπερατωµένη, µε τις δοκιµές της έτοινη για παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 
Όπου από το τιµολόγιο µελέτης αναφέρεται τιµή ανά υλικό αναλυτικά,  η επιµέτρηση θα 
γίνεται σύµφωνα µε τα επόµενα κεφάλαια. 


  


4.2 ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ 


4.2.1 Σωληνώσεις - δίκτυα 


 


Οι παντός είδους σωληνώσεις θα επιµετρώνται µετά την πλήρη διαµόρφωση και 
τοποθέτηση τους κατά µήκος και µε αφετηρία ή τέρµα µήκους την τοµή των αξόνων δύο 
σωλήνων που διασταυρώνονται. 
  
Κατά την επιµέτρηση του σωλήνα δεν αφαιρούνται τα µήκη οποιουδήποτε είδους δικλείδων 
που παρεµβάλλονται. Τα διάφορα στηρίγµατα σωληνώσεων, που είτε αγκυρώνονται σε 
τοίχους  ή αναρτώνται από την οροφή, δεν επιµετρώνται ιδιαίτερα διότι θεωρούνται ότι 
περιλαµβάνονται  στις εργασίες σωληνώσεων. Θα επιµετρώνται µόνον οι σιδηρές 
κατασκευές στους τοίχους ή στις οροφές πάνω στις οποίες στηρίζονται τα στηρίγµατα των 
σωλήνων. Από τα ειδικά κοµµάτια σχηµατισµού και σύνδεσης των σωληνώσεων, 
επιµετρώνται ιδιαίτερα µόνο οι λυόµενοι σύνδεσµοι (ρακόρ - φλάντζες). 


4.2.2 Όργανα - συσκευές - µηχανήµατα 


 


Τα παντός είδους όργανα µετρήσεων, διακοπής και διαχωρισµού ροής (π.χ. δικλείδες, 
φίλτρα κλπ.) που παρεµβάλλονται στα δίκτυα των σωληνώσεων επιµετρώνται ξεχωριστά 
σαν κοµµάτια πλήρη µε τα εξαρτήµατά τους. 


4.2.3 Μονώσεις 


 


Οι ανά µέτρο µήκους τιµολογούµενες θερµικές µονώσεις σωληνώσεων θα επιµετρώνται 
κατά άξονα και µε αφετηρία ή τέρµα του µήκους σε κάθε τµήµα, την τοµή των αξόνων δύο 
διασταυρούµενων µονωµένων σωλήνων. 
 
Οι µονώσεις των επιφανειών επιµετρώνται στην εσωτερική επιφάνεια των µονώσεων, χωρίς 
να αφαιρούνται τα κενά για την τοποθέτηση οργάνων για ενδείξεις ή ελέγχους. 


4.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 


 


4.3.1 Σωληνώσεις - καλώδια 


 


Οι σωληνώσεις των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που δεν επιµετρώνται κατά τα 
προηγούµενα, θα επιµετρώνται µετά την πλήρη διαµόρφωση και τοποθέτησή τους, κατά 
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µήκος του άξονα και µε αφετηρία ή τέρµα του µήκους κάθε τµήµατος που µετριέται, το 
κέντρο του κουτιού διακλάδωσης ή το άκρο του επιστοµίου απόληξης σωλήνα, στο σηµείο 
προσαγωγής του σωλήνα πάνω σε συσκευές ή σε σπειροειδές σωληνίσκο σύνδεσης της. 
  
Θεωρούνται ότι συµπεριλαµβάνονται στις τιµές µονάδας κατασκευής σωληνώσεων και δεν 
θα επιµετρώνται ιδιαίτερα τα ακόλουθα : 
α) Η διάνοιξη αυλακιών για να εντοιχιστούν πιθανόν χωνευτές σωληνώσεις και το 
ξανακλείσιµο τους. 
β) Τα σιδερένια στηρίγµατα στερέωσης των σωληνώσεων στους τοίχους ή πάνω σε 
άλλες σιδερένιες ή ξύλινες κατασκευές. Το µήκος των τοποθετούµενων αγωγών ή καλωδίων 
µέσα στους σωλήνες θα λαµβάνεται στην επιµέτρηση ίσο µε το µήκος που έχει επιµετρηθεί 
η αντίστοιχη σωλήνωση και θα πολλαπλασιάζεται επί τον αριθµό των αγωγών ή καλωδίων 
που περιέχει αυτή χωρίς καµία άλλη προσαύξηση. Τα τµήµατα των αγωγών που 
προεξέχουν για να συνδεθούν σε πίνακες διανοµής ή σε ηλεκτρικές συσκευές δεν θα 
επιµετρώνται και θα θεωρούνται ως συµβατική αποµείωση η οποία περιλαµβάνεται στις 
αντίστοιχες τιµές µονάδας. Επίσης θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδας 
προµήθειας και τοποθέτησης των ηλεκτρικών αγωγών ή καλωδίων διαφόρων τύπων και δεν 
θα επιµετρώνται ιδιαίτερα, τα "ακροπέδιλα" που προσαρµόζονται στους πολύκλωνους 
αγωγούς για να συνδεθούν µε τους ακροδέκτες των ηλεκτρικών συσκευών. 


4.3.2 Ηλεκτρικοί πίνακες 


 


Στους ηλεκτρικούς πίνακες επιµετρώνται ξεχωριστά η κατασκευή του ερµαρίου µε τις 
ενισχύσεις του από µορφοσίδηρο και τα κατάλληλα σιδηρά ελάσµατα, οι γωνίες που 
χρειάζονται για τη στήριξη των ηλεκτρικών εξαρτηµάτων. Νοείται ότι περιλαµβάνεται στην 
τιµή µονάδας και η εργασία πλήρους κατασκευής και εγκατάστασης τους.  
 
Ξεχωριστά επιµετρώνται οι διακόπτες, οι ασφάλειες, οι ενδεικτικές λυχνίες τάσης γραµµών 
κλπ. ανά τεµάχιο µε τα απαραίτητα µικροϋλικά σύνδεσης και προσαρµογής τους στον 
ηλεκτρικό πίνακα. 
 
Για τον πίνακα του εξωτερικού πίνακα όλα τα απαραίτητα όργανα, διακόπτες, 


ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, χρονοδιακόπτες κλπ µε τα απαραίτητα µικροϋλικά 


σύνδεσης περιλαµβάνονται όλα στο σχετικό άρθρο του τιµολογίου. 


4.3.3 Φωτιστικά σώµατα 


 


Τα φωτιστικά σώµατα επιµετρώνται σαν κοµµάτια µε τα µικροϋλικά που χρειάζονται για την 
άρτια λειτουργία τους καθώς και µε την εργασία τοποθέτησης τους. 


4.3.4 Φωτισµός ασφαλείας 


 


Ισχύουν για την εγκατάσταση του φωτισµού ασφάλειας όσα περιγράφηκαν στην 
προηγούµενη παράγραφο. 
 


4.4 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 


4.4.1 Σωληνώσεις - δίκτυα 


 
Οι παντός είδους σωληνώσεις θα επιµετρώνται µετά την πλήρη διαµόρφωση και 
τοποθέτηση τους κατά µήκος και µε αφετηρία ή τέρµα µήκους, την τοµή των αξόνων δύο 
σωλήνων που διασταυρώνονται. Κατά την επιµέτρηση του σωλήνα δεν αφαιρούνται τα µήκη 
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οποιουδήποτε είδους δικλείδων που παρεµβάλλονται. Τα διάφορα στηρίγµατα σωληνώσεων 
που είτε αγκυρώνονται σε τοίχους ή αναρτώνται από την οροφή, δεν επιµετρώνται ιδιαίτερα, 
διότι θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται στις εργασίες σωληνώσεων. Θα επιµετρώνται µόνον 
οι σιδηρές κατασκευές στους τοίχους ή τις οροφές πάνω στις οποίες στηρίζονται τα 
στηρίγµατα των σωλήνων. 
Από τα ειδικά κοµµάτια σχηµατισµού και σύνδεσης των σωληνώσεων, επιµετρώνται 
ιδιαίτερα, µόνο οι λυόµενοι σύνδεσµοι (ρακόρ - φλάντζες). 


4.4.2 Όργανα 


 
Τα παντός είδους όργανα µετρήσεων, διακοπής και διαχωρισµού ροής (π.χ. δικλείδες, 
φίλτρα κλπ.) που παρεµβάλλονται στα δίκτυα των σωληνώσεων επιµετρώνται χωριστά σαν 
κοµµάτια πλήρη µε τα εξαρτήµατα τους. 


4.4.3 Μεταλλικές  κατασκευές 


 


Οι µεταλλικές κατασκευές θα ζυγίζονται µετά την πλήρη διαµόρφωσή τους µαζί µε τις βίδες 
και τα στηρίγµατα. 
 
Κατασκευές από µορφοσίδηρο θα ζυγίζονται µαζί µε τα σιδερένια ελασµάτινα µέρη τους, 
ενώ οι κατασκευές από σιδερένια ελάσµατα θα ζυγίζονται µε τα από µορφοσίδηρο στοιχεία 
ενίσχυσης ή σύνδεσης. 


4.4.4 Μονώσεις  


 
Οι ανά µέτρο τιµολογούµενες θερµικές µονώσεις σωληνώσεων θα επιµετρώνται κατά άξονα 
και µε αφετηρία ή τέρµα του µήκους σε κάθε τµήµα, την τοµή των αξόνων δύο 
διασταυρούµενων µονωµένων σωλήνων. Τα όργανα µετρήσεων, διακοπής και διαχωρισµού 
ροής που διακόπτουν σε τµήµατα τις µονώσεις δεν αφαιρούνται στην επιµέτρηση. 
 
Οι µονώσεις των επιφανειών επιµετρώνται στην εξωτερική επιφάνεια των µονώσεων, χωρίς 
να αφαιρούνται τα κενά για την τοποθέτηση οργάνων για ενδείξεις ή ελέγχους. 


4.4.5 Είδη υγιεινής 


 


Τα είδη υγιεινής επιµετρώνται χωριστά σαν κοµµάτια πλήρη όπως προδιαγράφονται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές Μηχ/των Συσκευών και Υλικών. 
 


4.5 ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ   


4.5.1 Πυρόσβεση 


 


Για τις σωληνώσεις του δικτύου πυρόσβεσης θα ισχύσουν όλα όσα αναφέρονται στην 
θέρµανση. 
 
Ειδικότερα αναφέρεται ότι τα πυροσβεστικά συγκροτήµατα επιµετρώνται σαν ένα ενιαίο 
σύνολο, µε όλα τα εξαρτήµατα που απαιτούνται για την οµαλή και ασφαλή λειτουργία τους 
κατά τρόπο απόλυτα σύµφωνο µε τη µελέτη, τον κώδικα τις κείµενες Πυροσβεστικές 
∆ιατάξεις. 


4.5.2 Πυρανίχνευση 
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Για τις καλωδιώσεις του δικτύου πυρανίχνευσης θα ισχύσουν όλα όσα αναφέρονται στις 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 


4.5.3 Όργανα - συσκευές 


 


Τα παντός είδους όργανα και συσκευές (ακροφύσια, ανιχνευτές, κουµπιά συναγερµού, 
πίνακες πυρανίχνευσης, κλπ.) που περιλαµβάνονται στην εγκατάσταση της πυρόσβεσης και 
πυρανίχνευσης επιµετρώνται ξεχωριστά σαν κοµµάτια πλήρη µε τα εξαρτήµατα τους. 
 


4.6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   ΑΣΘΕΝΩΝ  ΡΕΥΜΑΤΩΝ 


 


Για τις τηλεφωνικές γραµµές και σωλήνες ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν στην παράγραφο 
4.2.1. 
Το τηλεφωνικό κέντρο θα επιµετρηθεί χωριστά.  
 
Οι µεταλλακτικές συσκευές τηλεφωνητριών, οι τηλεφωνικοί κατανεµητές (προσκόµιση, 
εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία) θα επιµετρηθούν ξεχωριστά, καθώς και οι 
τηλεφωνικές συσκευές, σαν κοµµάτια.       
 
Τα όργανα, τα εργαλεία και τα αναλώσιµα ανταλλακτικά που θα συνοδεύουν το τηλεφωνικό 
κέντρο, δεν θα τιµολογηθούν ξεχωριστά αλλά νοούνται στην τιµή της προµήθειας του. 
 
Γενικά για όλες τις λοιπές εγκαταστάσεις Ασθενών Ρευµάτων ισχύουν τα αναφερόµενα στο 
κεφάλαιο των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. 
 


4.7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 


 
Στην εγκατάσταση του ανελκυστήρα περιλαµβάνονται εκτός από την προµήθεια, µεταφορά 
και εγκατάσταση του θαλαµίσκου, και του κινητήρα, όλα τα βοηθητικά εξαρτήµατα και οι 
συσκευές που χρειάζονται για την πλήρη λειτουργία του ανελκυστήρα. ∆ηλαδή αντίβαρα, 
συρµατόσχοινα, έµβολα, κύλινδροι, ηλεκτρικοί αγωγοί για φωτισµό, ανορθωτές, 
µετασχηµατιστές, ηλεκτρονόµοι, χειριστήρια, ηλεκτρολογικοί πίνακες, ηλεκτρολογικό υλικό 
κλπ. 
 
Στην εγκατάσταση των ανελκυστήρων νοούνται όλες οι οικοδοµικές εργασίες οι οποίες 
πιθανόν θα χρειαστούν, πλην της διασκευής των φρεατίων και η τυχόν πλάκα έδρασης στο 
µηχανοστάσιο, από οπλισµένο σκυρόδεµα που θα γίνουν από τον εργολάβο οικοδοµικών 
εργασιών. Οι άλλες εργασίες όπως π.χ. οι βάσεις των µηχανών, οι βάσεις των Buflers, τα 
δοκάρια στήριξης των βαρούλκων µε µονωτικό υλικό, η στήριξη για τις εσωτερικές πόρτες 
των φρεατίων κλπ. θα γίνουν µε δαπάνες του εγκαταστάτη των ανελκυστήρων, και θα 
συµπεριλαµβάνονται στις τιµές µονάδας της προσφοράς. 
 


4.8 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ 


 
Η εγκατάσταση του αλεξικέραυνου, τύπου κλωβού Faraday, τιµολογείται σε επί µέρους 
τµήµατα ως ακολούθως: 


1. Αγωγός σύλληψης µε τα εξαρτήµτα και στηρίγµατα του 
2. Αγωγός καθόδου µε τα εξαρτήµτα και στηρίγµατα του 
4. Τρίγωνα γείωης 
6. Συνδέσεις µεταλλικών µερών εξωτερικά του κτιρίου 
7. Συνδέσεις µεταλλικών µερών εσωτερικά του κτιρίου 
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8. Αναµονές σύνδεσεις µεταλλικών µερών 
9. Ακίδες  
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ΘΘ εε σσ σσ αα λλ οο νν ίί κκ ηη ςς   (( δδ ιι αα ττ ηη ρρ ηη ττ έέ οο )» 


 
 


 
Προϋπολογισµού 2.560.000 € Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
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β) τους όρους του παρόντος τεύχους και  
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άνω έργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 


 
 


1.1 Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία


1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή είναι: ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης.   
 


1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης. 
 
1.3 Προϊστάµενη Αρχή είναι ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης µε το αρµόδιο όργανό του – την 


Οικονοµική Επιτροπή – που έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη: 
 


Οδός  : Β. Γεωργίου Α! 1 
Ταχ.Κωδ. : 546 40 
Τηλ. : 2310 877 791 
Telefax : 2310 877 801___________ 


 


προς την οποία οι διαγωνιζόµενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν 
τα ένδικα µέσα (τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις κατά το στάδιο δηµοπράτησης 
του έργου) που ενδεχοµένως θα ασκήσουν.  


 


1.4 ∆ιευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η ∆ιεύθυνση 
Κατασκευών Αρχιτεκτονικών Έργων, που έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη. 


                   Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στην έδρα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, Β. Γεωργίου Α! 1, 
γραφείο Οικονοµικής Επιτροπής 15


Ε
, στις _________ και ώρα 9.30-10.00 (ώρα λήξης).  


  
1.5  - «Ενδιαφερόµενος / Υποψήφιος», είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το 


εκ του νόµου δικαίωµα και προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα δηµοπρασία.  
- «Προσφέρων / διαγωνιζόµενος», είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που έχει υποβάλλει 


προσφορά στην παρούσα δηµοπρασία. 


- «Ανάδοχος / εργολάβος», είναι η Εργ.Επ.ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύµβαση 
εκτέλεσης µε τον κύριο του έργου.  


- «Τιµολόγιο Έργου» ή «Τιµολόγιο Προσφοράς» ή «Τιµολόγιο» ή «Συµβατικό Τιµολόγιο», 
είναι το Τιµολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας µε τις τιµές µονάδος µειωµένες κατά το 
ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισµό. 


- Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων(Κ∆Ε) είναι ο νόµος 3669/08 (ΦΕΚ Α΄116). 
 


1.6 Αν η ∆.Υ. ή Π.Α. µεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του 
έργου, θα γνωστοποιήσουν άµεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο 
αντίστοιχα και από το ενδεχόµενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει  οποιαδήποτε ακυρότητα ή 
άλλη δυσµενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύµβασης. 


 


 


Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών  


 


2.1 Το έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους, και 
τα τεύχη δηµοπράτησης, που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) µε στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 
και 8, διατίθενται στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων, οδός 
Αγγελάκη 13, (Πληροφορίες κ. Ασηµίνα Καραµπατάκη, τηλ.: 2310 296 802). 


 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από την αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισµό µέχρι και την………………. (Τίθεται συγκεκριµένη ηµέρα.  Αφού οι 
δηµοπρασίες διενεργούνται πλέον ηµέρα Τρίτη (βλέπετε άρθρο 22 παρ. 1  του Ν. 3669/08 
(Κ∆Ε), η προηγούµενη Πέµπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούµενη εργάσιµη). 
Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόµενης εργάσιµης 
ηµέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι 
ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται 
σε…………… ΕΥΡΩ , εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών µε δική τους 
δαπάνη και επιµέλεια.   


 


2.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, τηρουµένης της ανωτέρω προθεσµίας, να λάβουν 
γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών µελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία 
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της αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν 
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. 


 
2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που 


έχουν κυρώσει τη σύµβαση του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις µπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και 
εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, πέραν της 
αναφεροµένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδροµικής 
αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών 
Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει 
ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόµενο. 


 
Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συµµετοχής στο διαγωνισµό – Τρόπος 


υποβολής φακέλου προσφοράς 
 


3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συµµετοχή στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν 
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, την ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, το φάκελο της 
προσφοράς τους σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 
της παρούσας.  
 


3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς φακέλους, το 
φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής και το φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. Οι 
φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους µέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυµία, τη 
διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχοµένως, εφόσον υπάρχει, 
e-mail) του προσφέροντος/∆ιαγωνιζόµενου και τα στοιχεία όλων των µελών, σε 
περίπτωση κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής (µε την 
ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος 
την οικονοµική προσφορά (µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). 


                  Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συµπληρώνονται κατά την 
κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισµού των υποψηφίων. 


                  Ο φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή 


αποκλεισµού σφραγισµένος, δηλαδή κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να 


ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.  


 


  
3. 3 Οι ηµεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως 


στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του Ν. 


3669/08 (Κ∆Ε).  Έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα µε τη 
νοµική µορφή του διαγωνιζόµενου:  


• σε περίπτωση µεµονωµένης ατοµικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατοµικός 
εργολήπτης,  


• σε περίπτωση µεµονωµένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ή 
εξουσιοδοτηµένος οµόρρυθµος εταίρος της Εργ.Επ.,  


• σε περίπτωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτηµένος επί τούτω διαχειριστής της,   


• σε περίπτωση µεµονωµένης Α.Ε. εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆.Σ.,  


• Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός 
εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισµένος µε 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι 
κοινοπρακτούντες µαζί, ο καθένας εκπροσωπούµενος ή αντιπροσωπευόµενος 
κατά τα παραπάνω.  


 Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων  διαγωνιζοµένων από το ίδιο φυσικό 
πρόσωπο. 


 
3.4 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και 


από κράτη που έχουν κυρώσει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις, 
µπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυδροµικά. Η αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισµό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσµη άφιξη της προσφοράς στο 
πρωτόκολλό της. 


 
 3.5            Προσφορές εκπρόθεσµες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται 


χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσµως 
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υποβάλλοντα τεκµαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισµού και παραίτηση από το δικαίωµα 
δικαστικής αµφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 


 Αν ο ενδιαφερόµενος διαφωνεί µε το εκπρόθεσµο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της 
Ε.∆. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσµης προσφοράς 
παραλαµβάνεται και ανοίγεται µε τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.∆. σηµειώνει στο 
πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε 
η προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη.  


 Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θεωρεί ότι 
η προσφορά είναι απαράδεκτη.   


 


Άρθρο 4: ∆ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών 
 
4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
 


α) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µισή ώρα πριν την 
ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της 
παραλαβής των προσφορών, παραλαµβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται 
ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του 
άρθρου 22 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε),  δηλαδή µετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος 
ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιµένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της 
παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί µε την υπηρεσία του 
πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικώς προσφορές κατά την παρ. 
3.4 (σηµειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα άφιξης, σηµειώνεται πάνω 
στο φάκελο και µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, 
µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να 
τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. 
 


       β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αυθηµερόν, σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο 
περιλαµβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο 
των οικονοµικών προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσµα της 
δηµοπρασίας. 


 
 
γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ηµεδαπή επιχείρηση, η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καταγράφει (µε βάση το επιδεικνυόµενο σχετικό έγγραφο)  τα στοιχεία 


του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοµατεπώνυµο και αριθµό ταυτότητας ή 
συναφούς εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε 
περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής της προσφοράς.  
Σε περίπτωση που η νοµιµοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αµφισβητείται, 
ο φάκελος παραλαµβάνεται και η τελική απόφαση λαµβάνεται κατά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, µετά το άνοιγµα και την καταγραφή των οικονοµικών 
προσφορών. 
  
δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η 
οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο 
(χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νοµότυπο και την πληρότητά τους), µονογράφονται τα 
έγγραφα αυτά, ελέγχει την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. και την 
επιστρέφει αµέσως, αφού πρώτα διαπιστώσει ότι στο φάκελο υπάρχει αντίγραφο αυτής, το 
οποίο επικυρώνει αν δεν είναι ήδη επικυρωµένο ή το αντίγραφο εγγραφής σε 


επαγγελµατικό µητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής (όταν ο διαγωνιζόµενος είναι αλλοδαπός 
από κράτος -  µέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει κυρώσει τη συµφωνία του 
Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις).  


Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές, µονογράφονται από τον Πρόεδρο 
και τα µέλη της Ε.∆. και ανακοινώνονται τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. 
Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρούνται, µετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν 
αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από τη µικρότερη 
προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα µέλη της Ε.∆. και αποτελεί µέρος του πρακτικού 
της. Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλµένη 
κατάταξη των διαγωνιζόµενων στη σειρά µε την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους . 
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ε) Κατόπιν η Ε.∆., ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας, 
διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο 
συγκεκριµένο διαγωνισµό έχει το σχετικό δικαίωµα σύµφωνα µε την παρ. 3.3 της παρούσας β) 
ελέγχει την έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, γ) το δικαίωµα συµµετοχής τους στο 
διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την εκπλήρωση των όρων του 
άρθρου 22 της παρούσας, µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας.  
 
 
στ) Στη συνέχεια η Ε.∆. ελέγχει το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών κατά την ίδια 
σειρά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), και ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο 
σύστηµα υποβολής προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των 


υπογραφών και µονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του  
Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), στην Οικονοµική Προσφορά των διαγωνιζόµενων και παρακρατεί τα 
µηχανόσηµα του άρθρου 24.1 παρ. 6 της παρούσας, τα οποία ο Πρόεδρος διαγράφει 
θέτοντας επ’ αυτών τη σχετική σφραγίδα διαγραφής.  Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 
της παρούσας, η ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των 
διαγωνιζόµενων, η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης 
και η οµαλότητα αυτών µεταξύ τους ,σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του Ν. 
3669/08 (Κ∆Ε). 
 
ζ) Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιείται από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), που υπολογίζεται στο τέλος του 
Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς από τους διαγωνιζόµενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται 
από την Ε.∆., σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισµού 
της Εµ από τους διαγωνιζόµενους, η Ε.∆. ελέγχει τις δαπάνες εργασιών µετά την έκπτωση, το 
Γενικό Άθροισµα ∆απανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. 
και το Σύνολο Εργασιών µε Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η µέση έκπτωση προσφοράς 
(Εµ), θα πρέπει να υπολογίζεται µε την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο 
µειοδότης. Σηµειώνεται ότι τα όρια οµαλότητας δε στρογγυλοποιούνται. 
 


η) Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθηµερόν. Αν ο έλεγχος δε µπορεί να περατωθεί την ίδια 
ηµέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των διαγωνιζοµένων, η Ε.∆. οφείλει να ολοκληρώσει 
αυθηµερόν τον έλεγχο τουλάχιστον των δέκα πρώτων διαγωνιζοµένων, ακολουθώντας τη 
σειρά µειοδοσίας. Ο έλεγχος των υπόλοιπων προσφορών µπορεί στην περίπτωση αυτή να 
συνεχιστεί τις αµέσως επόµενες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή 
του σε ηµέρα και ώρα που ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της 
Υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται µε ευθύνη 
του Προέδρου της Ε.∆. Η εφαρµογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.∆. 
 
θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η Ε.∆. απορρίπτει 
τις προσφορές που κρίνει αιτιολογηµένα απαράδεκτες (µε αναγραφή στο Πρακτικό) και 
καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζοµένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. 
Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.∆., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία 
διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, µε την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζοµένους 
ότι µπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ 
αυτού µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση. Για την ηµέρα και ώρα της 
ανάρτησης συντάσσεται αυθηµερόν, µε επιµέλεια του Προέδρου της Επιτροπής, σχετική 
πράξη, που υπογράφεται από όλα τα µέλη της. Η πενθήµερη προθεσµία υποβολής 
ενστάσεων αρχίζει την επόµενη της ανάρτησης ηµέρα. Η Ε.∆. είναι υποχρεωµένη να επιτρέψει 
την πρόσβαση των διαγωνιζοµένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό, µε 
επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους 
εγγράφων µε δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην 
Προϊσταµένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό 
και γνωστοποιούνται µε µέριµνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.∆.  


 
ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.∆. ολοκληρώνει το έργο της και 
υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία 
εγκρίνει το αποτέλεσµα και κατακυρώνει στο µειοδότη, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του 
άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
συντάσσει γνωµοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (µαζί µε τις ενστάσεις, το πρακτικό της και 
τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταµένη Αρχή, η 
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οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) 
εγκρίνει το αποτέλεσµα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ΄. 


 
4.2            Έγκριση αποτελέσµατος της ∆ηµοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης    


 
α) Η Προϊσταµένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή µερικά το αποτέλεσµα 
της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 
Υπογραµµίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), κατά την οποία, για την 
ακύρωση διαγωνισµού λόγω µη ικανοποιητικών προσφορών απαιτείται η γνωµοδότηση 
Τεχνικού Συµβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αν, µετά την εκδίκαση τυχόν 
ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα 
διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την Προϊσταµένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των Εργ. 
Επ. που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), 
µε τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 
Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους 
εκτός του µειοδότη. Μετά προσκαλείται ο µειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 
του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον δέκα (10) ηµερών ή 
και περισσότερων κατά την κρίση της Προϊσταµένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο 
µητρώο (εφόσον η αρχικώς προσκοµισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιηµένα τα 
δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι ηµεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της 
παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκοµισθέντων ,εφ’όσον 
συµµετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ηµεδαπές, χωρίς ενηµερότητα πτυχίου, 
προσκοµίζουν για επανέλεγχο τα στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε) , καθώς και τα 
δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 (πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη 
δήλωση) και παρ. 24.1.5 (περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών).  
Σε κάθε περίπτωση (ακόµα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκοµισθέν ή η Ενηµερότητα 
Πτυχίου) προσκοµίζεται νέο πιστοποιητικό περί µη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, µε ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας κοινοποίησης 
της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταµένης Αρχής.  
Επίσης προσκοµίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενηµερότητας, αν από την Ενηµερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκοµίστηκε στο διαγωνισµό 
προκύπτει ότι κατά την ηµέρα του διαγωνισµού ή την ηµέρα διεξαγωγής του ελέγχου των 
δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των 
προσκοµισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται 
ότι ο ανάδοχος ήταν ενήµερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την ηµέρα του 
διαγωνισµού, σύµφωνα µε την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία ελέγχονται 
από την Προϊσταµένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο 
διαγωνισµό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσµατος του διαγωνισµού απόφαση στο 
µειοδότη (σύναψη σύµβασης), µε πρόσκληση για την υπογραφή της σύµβασης κατά το άρθρο 
30 του ν.  3669/08 προσκοµίζοντας µεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συµβατικά 
τεύχη και τις απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. 
Τέλος προσκοµίζεται και ελέγχεται η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ / 1673 / 23-8-2007) ‘’περί των ∆ικαιολογητικών 
για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’ και 
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
ασυµβίβαστες ιδιότητες του νόµου αυτού. 
 


β) Αν τα ζητούµενα δικαιολογητικά δεν προσκοµιστούν εµπρόθεσµα ή αν τα 
προσκοµισθέντα (µετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συµπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν 
υφίστανται πλέον οι απαιτούµενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του µειοδότη, η 
Προϊσταµένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της 
κατασκευής στην αµέσως επόµενη, κατά σειρά µειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή 
Κοινοπραξία, επαναλαµβάνοντας τη διαδικασία µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις 
και ούτω καθ΄ εξής. Η Προϊσταµένη Αρχή είναι υποχρεωµένη να γνωστοποιήσει στο 
δεύτερο µειοδότη την έκβαση του επανελέγχου των δικαιολογητικών του πρώτου 
µειοδότη, πριν την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος στο µειοδότη.  
 
γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που 
λαµβάνονται κατ΄ εφαρµογήν του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), κοινοποιούνται στους 
διαγωνιζόµενους ταχυδροµικώς µε απόδειξη ή µε fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η 
ισχύς της προσφοράς του µειοδότη έχει λήξει και δε συµφωνεί στην παράταση ισχύος της, 
προς το σκοπό σύναψης της σύµβασης, η Προϊσταµένη Αρχή απευθύνεται στο δεύτερο 
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κατά σειρά µειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισµό, αν αυτός συµφωνεί στην 
παράταση και ούτω καθεξής. 
 


Άρθρο 5: Σύµβαση-Συµβατικά τεύχη 


 


5.1 Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 30 (παρ. 5 
– 10) και 39 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).  


   
5.2 Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία, µε βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο, 


είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σ' αυτά 
όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 


 
1. Το συµφωνητικό. 
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 
3. Η Οικονοµική Προσφορά. 
4. Το Τιµολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ. 
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 


9. Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και 


οι εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν 


προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις 


ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των µελετών του έργου.  
10. Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 


εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
11. Το Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας και το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (Απόφαση 


Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε ∆ΕΕΠ οικ.502/13/18-10-2000, για έργα των οποίων ο 
προϋπολογισµός, αν πρόκειται για κατασκευή, υπερβαίνει το ανώτατο όριο κατά το 
οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις ∆’ τάξεως «ατοµικές επιχειρήσεις» 
και άνω). 


12. Ο Φάκελος Ασφαλείας & Υγείας, ο οποίος τηρείται από τον Ανάδοχο και ο οποίος 
ακολουθεί το έργο µετά την υπογραφή της Σύµβασης. 


 


5.3 Επίσης έχουν συµβατική ισχύ, επόµενη των αναφερόµενων στην προηγούµενη 
παράγραφο: 


 (1) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 
 (2) Οι Ευρωκώδικες. 
 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ. Υ.∆.Ε.)
 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 


Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασία 


 


6.1 Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε 
έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από 
νόµιµη ελληνική µετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν 
ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.  


 


6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, 
επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόµιµα επικυρωµένα είτε από το Αρµόδιο Προξενείο 
της χώρας της διαγωνιζόµενης είτε µε την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύµφωνα µε 
τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να 
πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από 
Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρµόδιο προξενείο είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του 
Υπουργείου Εξωτερικών. 


 
6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ των υπηρεσιών που εµπλέκονται στην 


ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζοµένων και του αναδόχου 
διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την 
επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την Υπηρεσία µε διάθεση διερµηνέων. 
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Άρθρο 7: Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
 


Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων 
 


7.1               Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων  
                    έργων» (Κ∆Ε).   


 
7.2 Το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των 


εργοληπτικών επιχειρήσεων µε µορφή Α.Ε.. 
 
7.3 Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και 


� Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93), 
� Ο Ν. 3852/10 – «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 


∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», 
� Την Απόφαση ∆ΙΠΑ∆/οικ/12/13-1-2009 υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. «Οδηγίες για την 


παρακολούθηση και την εφαρµογή των Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε)». 
� Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος- Νέα εταιρική µορφή-Σήµατα-


Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες διατάξεις». 
 
7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 


περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 
κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 


 


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


8.1 Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(Ε.Τ.Π.Α.), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «7 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα 
ζωής στην ΠΚΜ» Κωδικός Προτεραιότητας 75- Υποδοµές Εκπαίδευσης , του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013», µε κωδικό αριθµό 
στο ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ 370712, έχει εγγραφεί στη ΣΑ ΕΠ 0088 (κωδικός πράξης 
2012ΕΠ00880007) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαµβανοµένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 
(Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93). 


 


8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασµούς 
κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 


 


8.3 Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) και 
(ενδεχοµένως) το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα 
γίνεται σε EΥΡΩ. 


 


Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισµό 
 


 Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συµπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για το 
διαγωνισµό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο δύο εργάσιµες 
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών. 


 
Άρθρο 10: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό 
 


Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει 
πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και γνωρίζει 
πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 


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


11.1 Τίτλος του έργου 
 


 Ο τίτλος του έργου είναι:  
 «Αποκατάσταση του παραρτήµατος του Α’ Γυµνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης 


(διατηρητέο)». 
  


11.2 Προϋπολογισµός του έργου 


 


 


 


Σύνολο Εργασιών: 1.510.808,92 €


ΓΕ & ΟΕ (18%): 271.945,61 €


1.782.754,53 €


Απρόβλεπτα (15%): 267.413,18 €


Σύνολο Σ1: 2.050.167,70 €


πρόβλεψη αναθεώρησης 29.311,19 €


Απολογιστικά: 1.544,00 €


ΓΕ & ΟΕ (18%) απολογιστικά 277,92 €


€


2.081.300,81 €


Φ.Π.Α. (23%) 478.699,19 €


ΣΥΝΟΛΟ: 2.560.000,00 €  
 


 


 
 


 


11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 


 Το έργο θα εκτελεστεί στο Νοµό Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
11.3 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 


 


 
Το αντικείµενο της εργολαβίας αφορά την εκτέλεση όλων των οικοδοµικών εργασιών 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ),  που βρίσκεται στην Οδό Βασ. Όλγας στο οικοδοµικό 
τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Βασ. Όλγας – Αγ. Τριάδος – Σπάρτης – 
Παρασκευοπούλου το οποίο κτίστηκε το 1899 (κατοικία του Ισαάκ Μπενρουµπί )και για πολλά 
χρόνια αποτέλεσε παράρτηµα του Α΄Γυµνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης.( Π∆ της 10ης-7-1976 
-ΦΕΚ 233 ∆/12-8-1976 περί χαρακτηρισµού του οικοπέδου που βρίσκονται τα δύο διατηρητέα 
κτίρια σε χώρο σχολείου, σύµφωνα µε τον οποίο προβλέπεται η χρήση σχολείου εντός των 
περιγραµµάτων των δύο υφιστάµενων κτιρίων). 
 
 
Συνοπτική ιστορική τεκµηρίωση και αιτιολόγηση επέµβασης: 
 
 Με τις υπ΄αριθ. Α/Φ31/23549/3080/16-6-1977 (ΦΕΚ 718 β/30-7-1977) και 
ΥΠΠΕ/Γ∆ΠΑ/ΥΑΠΑ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1485/40886/15-6-1979 (ΦΕΚ 767 Β/8-9-1979) αποφάσεις του 
Υπουργού Πολιτισµού, το κτίριο του Α΄ Γυµνασίου Αρρένων  και το κτίριο του παραρτήµατος 
µαζί µε τον περιβάλλοντα χώρο του, αντίστοιχα χαρακτηρίστηκαν ως έργα τέχνης. Επίσης µε 
την υπ΄αριθ. ΥΠΠΕ/ ∆ΙΛΑΠ/Γ/2048/42083/28-1-1985 (ΦΕΚ 82Β/13-2-1985) απόφαση του  
ΥΠΠΟ, επεκτάθηκε η προστασία και στον χώρο που περιβάλλει το Α΄Γυµνάσιο. 
Μετά τον σεισµό που έπληξε την Θεσσαλονίκη το 1978 τα κτίρια κρίθηκαν ακατάλληλα και 
εγκαταλείφθηκαν. Στα πλαίσια του θεσµού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Θεσσαλονίκη ‘97 
έγινε η αποκατάσταση µόνο του κτιρίου του Α΄ Γυµνασίου το οποίο από τότε λειτουργεί 
κανονικά µέχρι σήµερα και στεγάζει το 1ο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης και µε την παρούσα 
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εργολαβία αποκαθίσταται πλήρως  το διατηρητέο κτιρίου του Παραρτήµατος προκειµένου να 
λειτουργήσει το Α΄ Γυµνάσιο Αρρένων (συνολικά ως ενιαίο διδακτήριο )  σε µία βάρδια µε 
τµήµατα δυναµικότητας όπως ορίστηκε από το κτιριολογικό πρόγραµµα του Υπουργείου 
Παιδείας τον Οκτώβριο του 2011.  
 
Όλες οι προβλεπόµενες για την οριστική αποκατάσταση επεµβάσεις, ακολουθούν τις 
εγκεκριµένες οριστικές µελέτες και µελέτες εφαρµογής οι οποίες  εκπονήθηκαν από εξωτερική 
οµάδα µελετητών (στα πλαίσια ένταξης του έργου από την πρώην ∆.Τ.Υ.Ν.Α.Θ σε 
συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα) και εγκρίθηκαν µε τις υπ΄ αριθµ. 1198/26-07-2001 
(προµελέτη) και 1557/02-08-2004 (οριστική µελέτη και η µελέτη εφαρµογής ), αποφάσεις  της 
4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνηµείων.  
Όλα τα στάδια των προκαταρκτικών - οριστικών µελετών και Τευχών ∆ηµοπράτησης  
εγκρίθηκαν από την πρώην ∆.Τ.Υ.Ν.Α.Θ. και του Νοµαρχιακού Συµβουλίου ως αρµόδιες 
Υπηρεσίες και εκδόθηκε από την ∆/νση Πολεοδοµίας της πρώην Ν.Α.Θ η οικοδοµική άδεια  
΄΄Αποκατάσταση του παραρτήµατος του Α΄ Γυµνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης (∆ιατηρητέο)  
µε αριθµό 738/27-4-2006 η οποία παρατάθηκε βάσει του 58498/20-07-2011(Α∆Α:4Α8ΞΩΡ5-
∆04) εγγράφου  της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης µετά από σχετικό 
αίτηµα του Τµήµατος Αρχιτεκτονικών Μελετών- ∆/νση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων του 
∆ήµου Θεσσαλονίκης 
 


Από 01-07-2011 και λόγω της νέας ∆οµής για την αποκεντρωµένη Αυτοδιοίκηση ΄΄ 
Καλλικράτης΄΄ (µεταφορά της αρµοδιότητας ανέγερσης σχολικών µονάδων στους ∆ήµους) , η 
∆/νση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων-Τµήµα Αρχιτεκτονικών Μελετών προχώρησε στην 
επικαιροποίηση της µελέτης της εξωτερικής οµάδας µελετητών (επικαιροποίηση του 
Τιµολογίου και των Τευχών ∆ηµοπράτησης  του έργου µε βάση την τιµαριθµική A΄ τριµήνου 
του 2011 και έρευνα αγοράς )  και έλαβε υπόψη της τις νέες συνθήκες (π.χ επικαιροποίηση 
κτιριολογικού , απαιτούµενες διαρρυθµίσεις π.χ W.C ΑµεΑ βάσει υποδείξεων Υπ. Παιδείας δια 
βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων , κ.λ.π)    
  
Αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή επεξηγείται το ιστορικό , οι γενικές (προκαταρκτικές, 
οικοδοµικές και Η/Μ )  και ειδικές (π.χ αποκατάσταση διακόσµου ) εργασίες και αναφέρονται 
µε λεπτοµέρεια οι προτεινόµενες παρεµβάσεις µαζί και µε τα συνοδευόµενα  σχέδια της 
Αρχ/κής, Η/Μ και Στατικής µελέτης και κατασκευαστικών λεπτοµερειών  του παραπάνω 
Γυµνασίου. 
Συνοπτικά θα εκτελεστούν: 
Οικοδοµικές Εργασίες 


• προκαταρκτικές εργασίες αποκάλυψης εσωτερικού διάκοσµου και εξωτερικών 
αρχιτεκτονικών στοιχείων,  


• εργασίες καθαίρεσης -εκσκαφών µε ιδιαίτερη επιµέλεια και µόνο περιοριστικά 
σύµφωνα µε ειδικό πρόγραµµα επέµβασης , 


•  εργασίες ενίσχυσης του Φ.Ο µε κατάλληλες για τα διατηρητέα κτίρια µεθόδους 
(µανδύες , εκτοξευόµενο σκυρόδεµα ή εργασίες ενίσχυσης πατωµάτων για την 
δηµιουργία διαφραγµατικών πλακών) ,   


• κατασκευή νέων κονιοδεµάτων σκυροδεµάτων όπου επιβάλλεται χωρίς να δειχθεί ο 
χαρακτήρας του διατηρητέου (π.χ λεπτά σκυροδέµατα κ.λ.π) 


• ργασίες µονώσεων (π.χ υγροµονώσεων) 


• κατασκευές πλινθοδοµών πλήρωσης κενών των φερουσών τοιχοποιιών και νέας 
συµπλήρωσης . 


• Κατασκευές µαρµαρικών , σιδηρουργικών και  ξυλουργικών κατασκευών  


• Επεµβάσεις στις όψεις µε φροντίδα στα διακοσµητικά στοιχεία του κτιρίου (κορνίζες 
κ.λ.π)    


• Εργασίες λίθινων κατασκευών (συντήρησης και επισκευής υφισταµένων) 


• Επενδύσεις, επικαλύψεις  τοίχων 


• Επιστρώσεις πατωµάτων µε διάφορα υλικά και σε διαφορετικό υπόβαθρο  
(µεταλλικό, ξύλινο κ.λ.π) 


• Εργασίες πλήρους αποκατάστασης στέγης (ενίσχυση στήριξης , σκελετού , 
επικεράµωση κ.λ.π 


• Αντικατάσταση ή επανατοποθέτηση  κουφωµάτων (ξύλινα, σιδερένια κ.λ.π) σύµφωνα 
µε σχέδια αποτυπώσεων υφισταµένων ή υαλοπινάκων 


• Καλύψεις οροφών, ψευδοροφών γυψοσανίδων (π.χ στους χώρους υγιεινής 


• Είδη κιγκαλερίας , ξυλουργικών   ) κ.λ.π  
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• Γενικοί και ειδικοί χρωµατισµοί τοίχων, οροφών και λοιπών διακοσµητικών στοιχείων 


• Κατασκευές στους εξωτερικούς χώρους βάσει της αναλυτικής αποτύπωσης 
διαµόρφωσης προαύλειου χώρου Παραρτήµατος (π.χ ράµπες , κλίµακες ξύλινες, 
ανακατασκευή υφισταµένων κλιµάκων µε σεβασµό στα υφιστάµενα υλικά ή 
αντικατάστασή τους λόγω φθοράς , κατασκευή εξωτερικών δαπέδων µε φιλικά προς 
το περιβάλλον και στο µνηµείο υλικά επιστρώσεων, κ.λ.π) 


• Έµφαση στις γενικές κατασκευές για την προσβασιµότητα  ΑµεΑ εξωτερικού και 
εσωτερικού χώρου (π.χ ράµπες πρόσβασης , καθίσµατα ανύψωσης, ανσασέρ, W.C 
για ΑµεΑ κ.λ.π) 


• Επίσης θα εκτελεστούν επεµβάσεις στο υφιστάµενο κτίριο του Α΄Γυµνασίου για την 
κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων θέρµανσης στο λεβητοστάσιο και σύνδεσης µε 
το Παράρτηµα ,εσωτερικές διαρρυθµίσεις. 


 
Εργασίες Η/Μ 


• Υποδοµή Η/Μ εγκαταστάσεων στους τοίχους-ηλεκτρικές ισχυρών ασθενών 
υποδοµής  µε σεβασµό και ιδιαίτερη προσοχή στα δοµικά στοιχεία. 


• Κατασκευή πλήρους ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ανελκυστήρα, 


• Κατασκευή σωληνώσεων και σωµάτων θέρµανσης, καλωδιώσεων, ύδρευσης , 
αποχέτευσης ,  


• Πλήρη εγκατάσταση του απαιτούµενου ηλεκτρολογικού εξοπλισµού για τις συνδέσεις, 


• Κατασκευές διελεύσεων Η/Μ εγκαταστάσεων στον περιβάλλων χώρο όπου απαιτείται 
σύµφωνα µε το σχέδιο διαµόρφωσης για την τοποθέτηση νέων στύλων φωτισµού και 
προετοιµασία για όλες τις απαιτούµενες συνδέσεις µε Ο.Κ.Ω  


 
                             Εργασίες πρασίνου: 
 


• Κατασκευή χώρων πρασίνου , εγκατάσταση δικτύου άρδευσης , φύτευσης  κ.λ.π  
   


Τέλος επισηµαίνεται ότι όλες οι εργασίες κατασκευής του έργου δηλ.της αποκατάστασης του 
παραρτήµατος θα εκτελεσθούν µε ταυτόχρονη λειτουργία του υφιστάµενου κτιρίου του Α΄ 
Γυµνασίου.  
Ενώ οι εργασίες που αφορούν το Α’ Γυµνάσιο και τον περιβάλλων χώρο θα εκτελεσθούν σε 
χρόνο σχολικών διακοπών και θα ληφθεί πρόνοια για τη µη δηµιουργία δυσλειτουργιών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και παντός είδους κινδύνων ατυχηµάτων. 


 
 
 Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν 
στο διαγωνισµό, αλλά και συµµόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νοµοθεσίας και 
νοµολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA), το φυσικό και 
οικονοµικό αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων δεν πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και 
εφόσον η µεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της µελέτης, µε βάση την οποία 
δηµοπρατήθηκε το έργο.  
Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της 
υφιστάµενης νοµοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), εφόσον η δυνατότητα 
χρησιµοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύµβαση, µε τους ακόλουθους 
όρους και περιορισµούς: 
∆εν επιτρέπεται µε τη χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  


• να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύµβασης, όπως αυτό 
περιγράφεται στα συµβατικά τεύχη,  


• να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 


• να καταργείται µια «οµάδα εργασιών» της αρχικής σύµβασης,  


• να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση,  


• να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συµβατικά 
τεύχη,  
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• να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συµβατικών δαπανών, οι οποίες δεν 
είχαν αποτελέσει αντικείµενο του διαγωνισµού του έργου (π.χ. για το µητρώο έργου, 
απολογιστικές εργασίες, κλπ). 


• Υπό την προϋπόθεση εφαρµογής των προαναφερθέντων περιορισµών, επιτρέπεται η 
χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισµό ορίου µεταβολής των 
εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «οµάδας εργασιών», αλλά: 


• µε περιορισµό της µεταβολής (αύξησης ή µείωσης) της συµβατικής δαπάνης µιας «οµάδας 
εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα 


• µε περιορισµό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των µετακινήσεων από «οµάδα εργασιών» σε 
άλλη  «οµάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύµβασης του έργου. 


Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισµοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται µόνο µειώσεις 
ποσοτήτων (και οικονοµικού αντικειµένου) µιας σύµβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του 
ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιµοποιούνται τα εξοικονοµούµενα ποσά για 
την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύµβασης. 


 
 
Άρθρο 12: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 


 


 Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) µήνες και 
αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.  


Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. Η 
παραβίαση των τµηµατικών προθεσµιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών 
κατά την παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) και κατά λοιπά που αναφέρονται στο 
άρθρο 10 της Ε.Σ.Υ. 


 
 
Άρθρο 13: ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών 


 


13.1  Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε την «ανοικτή δηµοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 
του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


  


13.2 Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα προσφοράς 
µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης κατά οµάδες τιµών σε συµπληρωµένο τιµολόγιο 
οµαδοποιηµένων τιµών της Υπηρεσίας και έλεγχο οµαλότητας των προσφεροµένων επί 
µέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08.  


 
 Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά. 
 


Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  


 
 Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή, όπως ειδικότερα ορίζεται 


στο άρθρο 26 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 
 


Άρθρο 15: Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
 


15.1 Για την έγκυρη συµµετοχή στο διαγωνισµό κατατίθενται από τους διαγωνιζόµενους, κατά 
τους όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, που 
ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των σαράντα µία χιλιάδων και σαράντα  ( 41.040,00 €) ΕΥΡΩ. Οι 
εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, είτε στο 
φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται 
στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε περίπτωση διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας 
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της.   


  


15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου, δηλαδή το 
ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του ατοµικού εργολήπτη, την επωνυµία του νοµικού 
προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται 
η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως µέχρι το παραπάνω 
ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καµία 
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ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από τη σχετική 
ειδοποίηση, κατά τα αναφερόµενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 
(Κ∆Ε)


 
. Η λέξη «το πολύ» σηµαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές µε µικρότερη 


προθεσµία πληρωµής π.χ. 5 ηµέρες (ηµερολογιακές) ή τρεις εργάσιµες. 


 
 


15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος 
µικρότερο των έξι  (6 ) µηνών και 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης (άρθρο 
24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


 


 Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει 
νόµιµη περίπτωση. 


 


 


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


 


16.1 Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύµφωνα µε το 
Ν.4072/2012. 


 


 


16.2 ∆εν προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση. 
  
 


Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου – Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη 


εγγύηση καλής εκτέλεσης 


 


Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την 
παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 
προϋπολογισµού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι 


ποσού εκατό δύο χιλιάδων εξακοσίων (102.600,00 €)  Ευρώ. 
Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισµό ο ανάδοχος 
είναι µεγαλύτερο του 12%, υποχρεούται να προσκοµίσει για την υπογραφή της σύµβασης 
επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) το ύψος της οποίας µπορεί να φτάσει 
και το 35% του προϋπολογισµού. 
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές 
υπέρ όλων των µελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα 
πιστωτικά ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  
 


Άρθρο 18: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών 


 


Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισµό, 
ορίζεται η ……………, ηµέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 
10:00 π.µ.  


Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία 
ή αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία 
που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή (η οποία δεν είναι απαραίτητο να 
είναι και πάλι Τρίτη) και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε fax  πέντε (5) τουλάχιστον 
εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και 
την ίδια ώρα  (10:00 π.µ.). Η ίδια διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 
Σηµειώνεται ότι στις νέες αυτές ηµεροµηνίες (εφόσον συντρέξει περίπτωση) µπορούν να 
ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισµού και να συµµετάσχουν σ΄ αυτόν 
ενδιαφερόµενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούµενη φορά. Στην περίπτωση 
αυτή, τα τεύχη θα παρέχονται στους ενδιαφερόµενους µέχρι και δύο εργάσιµες ηµέρες 
πριν το διαγωνισµό (η ηµέρα του διαγωνισµού δεν προσµετράται).      


 


Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
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 Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει το συµµετέχοντα στο διαγωνισµό (κατά τη 
διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) για διάστηµα έξι (6) µηνών  από την 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 


 
 


Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης 
 
 Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί κατά τις παρ. 7 – 9 του άρθρου 15 του 


Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της 
Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο της ΓΓ∆Ε/ ΥΠΕΧΩ∆Ε 


Ε.16/2007.  
                    Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της διακήρυξης της 


δηµοπρασίας θα ανέλθουν το πολύ στο ποσό των δύο χιλιάδων ΕΥΡΩ (2.000,00 €), 
βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής του 
έργου. Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών για το ίδιο έργο, 
καθώς και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων, βαρύνουν τον 
κύριο του έργου και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 


 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 


 


 


Άρθρο 21: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 
  


Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου αναλύεται ως εξής: 


 


 


Οικοδοµικές εργασίες 1.154.874,48 €


1.154.874,48 €


ΓΕ & ΟΕ (18%): 207.877,41 €


1.362.751,89 €


Απρόβλεπτα (15%): 204.412,78 €


1.567.164,67 €


Απολογιστικά +ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών: 1.821,92 €


1.568.986,59 €


ΗΜ εργασίες 355.934,44 €


ΓΕ & ΟΕ (18%): 64.068,20 €


420.002,64 €


Απρόβλεπτα (15%): 63.000,40 €


483.003,04 €


Σύνολο: 2.051.989,62 €


Αναθεώρηση: 29.311,19 €


2.081.300,81 €


Φ.Π.Α. (23%): 478.699,19 €


2.560.000,00 €  
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Τα ανωτέρω ποσά αντιστοιχούν στα εξής πτυχία: 
 


Κατηγορία Τάξη πτυχίου 


Α) Οικοδοµικά έργα 
2
η
 τάξη σε αναβάθµιση  


 
3
η
, 4


η
 τάξη ανεξαρτήτως έδρας 


Β) Ηλεκτροµηχανολογικά έργα 
1
η
, 2


η
 τάξη ανεξαρτήτως έδρας 


 
3
η
 τάξη εντός νοµού έδρας και σε ένα γειτονικό 


 


 


 


Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν: 
21.1 Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   


α. Είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην: 


Ι. 3
η
, 4


η
 τάξη ανεξαρτήτως έδρας και σε ένα γειτονικό για έργα κατηγορίας οικοδοµικών  και 


ΙΙ. 1
η
 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ηλεκτροµηχανολογικών. 


 
β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 


Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις 


(Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσηµοι 


κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες στους καταλόγους 


αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου 


Μ.Ε.Ε.Π. 
γ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι 


αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το 


δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 
 


21.2  Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασµό µεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) 
(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης 
κατηγορίας. Επισηµαίνεται η πρόσφατη νοµολογία του ΣτΕ (απόφαση 505/2007 της 
Επ.Αναστ. ΣτΕ) κατά την οποία κωλύεται η συµµετοχή σε κοινοπρακτικό σχήµα επιχείρησης 
που δεν µπορεί να συµµετάσχει στο διαγωνισµό λόγω κατωτάτου ορίου. 


 


 21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 3
ης


 , 4
ης 


τάξης ανεξαρτήτως έδρας για την 
κάλυψη της κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ εργασιών του έργου µε εργοληπτικές επιχειρήσεις 
1
ης


, 2
ης


  τάξης ανεξαρτήτως έδρας καθώς και 3
ης


 τάξης εντός Νοµού έδρας και σε έναν (1) 
γειτονικό Νοµό για την κάλυψη της κατηγορίας Η/Μ εργασιών του έργου ,υπό τους όρους της 
παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Το ποσοστό συµµετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον προϋπολογισµό της κατηγορίας για την οποία 
αυτή συµµετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται.    Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό 
κάτω του 10% του προϋπολογισµού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν 
καλείται στη δηµοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισµό της µεγαλύτερης κατηγορίας.  


21.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην 2
η
 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα 


κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ , µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 
(Κ∆Ε) (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας  


21.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήµατος. Γίνονται επίσης δεκτές και µεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρµογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια 
κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συµµετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων. 
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Άρθρο 22: Επαγγελµατικά προσόντα  


 


Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που µετέχει στο διαγωνισµό, µεµονωµένα ή ως µέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελµατικά προσόντα:  


1. Να µη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειµένου περί 
αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από µια παρόµοια 
διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 


2.  Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), 
ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο 


διευθύνων σύµβουλος σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που 


ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της 
αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για  


     α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθµ. 
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  


     β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26
ης


 Μαϊου 1997 (21) και στο 
άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθµ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου,  


     γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  


     δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθµ. 
91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, 
ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία 
(216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία 
(398 Π.Κ.). 


Τα υπό α΄-δ΄ αδικήµατα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό του υποψηφίου σε κάθε 
περίπτωση, ενώ τα υπό ε΄-κ΄, µόνο αν σχετίζονται µε την άσκηση του επαγγέλµατος του 
εργολήπτη. 


3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 


Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία (εφόσον είναι 
ηµεδαπή ή αλλοδαπή µεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη. 


4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύµφωνα 
µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα) ή 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη. 


5. Να µην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της 
στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων (και καταλαµβάνει τη 
συγκεκριµένη δηµοπρασία). 


6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον 
είναι εγγεγραµµένη. 


7. Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του νόµιµου ορίου. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν µόνο για τις ηµεδαπές επιχειρήσεις.  


8.  Τεχνική ικανότητα. 


 Συµπληρώνεται οπωσδήποτε (µε τη µορφή εµπειρίας σε παρόµοια έργα, που 
εκτελέστηκαν εντός της τελευταίας 5ετίας) από τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που 
προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή της Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., στις οποίες δεν 
τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, προκειµένου να ελεγχθεί ότι 
έχουν πράγµατι την τεχνική ικανότητα να εκτελέσουν το υπό ανάθεση έργο. 


 


 


Άρθρο 23: ∆ικαιολογητικά  
 


Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συµµετέχει στη δηµοπρασία, µεµονωµένα ή ως µέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα 
προσόντα του άρθρου 22, προσκοµίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
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23.1 ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής 
 


α. Προκειµένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.Ε.Π. πρωτότυπο 


πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της 
παρούσας. Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το οποίο επικυρώνεται 
από τον Πρόεδρο της Ε.∆. και παραµένει στη διάθεση των οργάνων του διαγωνισµού για 
αποδεικτικούς λόγους (εκδίκαση ενστάσεων και προσφυγών). Αν δεν υπάρχει 
φωτοαντίγραφο στο φάκελο ,εκδίδεται ένα µε επιµέλεια του Προέδρου της Επιτροπής και 
επικυρώνεται από τον ίδιο. 


  


β. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης από κράτος-µέλος της 


Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., 


όπου τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, επικυρωµένο από την 


αρµόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως 


ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, συνταγµένο σύµφωνα µε το άρθρο 52 της Οδηγίας 


2004/18 (άρθρο 151 του ν. 3669/08). 


γ. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης από κράτος-µέλος της 


Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., 


όπου δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση 


εγγραφής στο επαγγελµατικό µητρώο της χώρας προέλευσής της, σύµφωνα µε το άρθρο 46 


της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 145 του ν. 3669/08). 


    Τα δικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής, προκειµένου να γίνουν αποδεκτά, θα 


πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ (σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του 


ν. 3669/08), κατά την ηµεροµηνία  παραλαβής των προσφορών. 


  
23.2 ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής και τεχνικής καταλληλότητας  


Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται µε τα δικαιολογητικά των 
περιπτώσεων α έως ε της παρ. 23.2.2, που αφορούν τόσο τις µεµονωµένες επιχειρήσεις όσο 


και όλα τα µέλη των κοινοπραξιών, µε τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1:  


23.2.1 Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκοµίσουν, εφόσον 
κατέχουν, «Ενηµερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δηµοπρασίες, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
κάθε φορά υπουργική απόφαση. Η Ενηµερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση 


προσκόµισης των αντίστοιχων επιµέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου 
23.2.2, εκτός της περίπτωσης δ΄, η οποία δεν τις αφορά. Η Ενηµερότητα Πτυχίου πρέπει, επί 
ποινή αποκλεισµού, να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. 
Στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενηµερότητα που αναγράφονται στην 
Ενηµερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ηµεροµηνία αυτή, προσκοµίζεται υπεύθυνη 
δήλωση (του µεµονωµένου υποψήφιου ή του µέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο 
συµµετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και 
είναι σε θέση να αποδείξει την ενηµερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί µειοδότης. Εφόσον στην 
Ενηµερότητα Πτυχίου δεν αναγράφεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του διαγωνιζοµένου 
είναι ασφαλιστικώς ενήµερα στο ΤΣΜΕ∆Ε, ο διαγωνιζόµενος προσκοµίζει επιπλέον της Ε.Π. 


ασφαλιστική ενηµερότητα εν ισχύει για τα στελέχη αυτά.   


Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενηµερότητα Πτυχίου, 


υποχρεούνται να προσκοµίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της 


παραγράφου δ΄.  


     Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά 
των παραγ. α΄ έως δ΄,  εκτός αν είναι εγγεγραµµένες σε επίσηµους καταλόγους 
αναγνωρισµένων εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ν. 
3669/08, οπότε απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που 
µνηµονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους. 


23.2.2. α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22  υποβάλλεται  Υπεύθυνη ∆ήλωση που 


υπογράφεται από τον ατοµικό εργολήπτη ή τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης και 


βεβαιώνει ότι η επιχείρηση  
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ι) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση (σε εκκαθάριση µπορούν να τεθούν µόνο νοµικά 


πρόσωπα και όχι ατοµικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από τους ατοµικούς εργολήπτες δε 


ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό ), αναγκαστική διαχείριση ή, προκειµένου περί αλλοδαπού 


διαγωνιζόµενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από µια παρόµοια 


διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους προέλευσής του,  


ιι) ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί 


για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης αυτής,  


ιιι) ότι η επιχείρηση  δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε 


ποινή που της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων (και 


καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη δηµοπρασία) και  


iv) ότι το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτελέστου 
που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρµόδια αρχή του κράτους 
εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της 
Εργ. Επιχειρ., όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε 
τη νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία, για την 
Εργ.Επ. και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει, καθώς και για κάθε έργο που 
εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) στην Ελλάδα. 


 Οι επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στο ΜΕΕΠ και δεν κατέχουν Ενηµερότητα Πτυχίου, 


έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκοµίσουν Υπεύθυνη ∆ήλωση όπου θα αναφέρονται ι) 
ότι τα πρόσωπα (χωρίς ονοµαστική αναφορά σε αυτά) που απασχολούν µε σύµβαση 
εξαρτηµένης εργασίας είναι ασφαλισµένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς (αν δεν 
απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.∆.), ιι) τα πρόσωπα 
(ονοµαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση 


ασφάλισης στο ΤΣΜΕ∆Ε. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας πρέπει να 
προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς οργανισµούς και να αφορούν την ίδια την 
επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να προσκοµίζεται και ασφαλιστική ενηµερότητα των 


ως άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕ∆Ε.  


γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, 
αποδεικτικά ενηµερότητας για χρέη προς το ελληνικό δηµόσιο, τόσο µεµονωµένα όσο και για 
τις Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) Σε 
περίπτωση που η Εργ. Επ. δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρµόδια 
ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό 
φορολογικής ενηµερότητας αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της. 


 Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄ έγγραφα ή πιστοποιητικά, µπορεί 
να αντικατασταθούν µε ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι µηνών που προηγούνται 
της ηµεροµηνίας δηµοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση. Αν 


διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 


πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόµενου είναι απαράδεκτη. 


δ.  Για τις εργολ. επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσµένων έργων κατά 
την τελευταία πενταετία, συνοδευόµενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα 
οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόµοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα µε το 
δηµοπρατούµενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο 
εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης 
και αν περατώθηκαν κανονικά. 


ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονοµικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελµατικές 
εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραµµένες σε τέτοιες οργανώσεις.  


  
23.2.3   Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ 


κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν 
την έκδοσή τους δεν  προβλέπεται χρόνος (µεγαλύτερος ή µικρότερος του εξαµήνου) ισχύος 
των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι 
µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας παραλαβής των προσφορών.  
Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκοµίζονται για 
αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός του τελευταίου 


µηνός πριν τη δηµοπράτηση.  







∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 


 


ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΣΕΛΙΣ 18 


Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις σε πρωτότυπο β) τα λοιπά 
δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή (κατ’ επιλογή του διαγωνιζόµενου) σε νόµιµα επικυρωµένα 
φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/99 όπως ισχύει). 
Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (µαζί µε τα φωτοαντίγραφα µέσα στο 
φάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του νόµιµου εκπροσώπου της διαγωνιζόµενης 
επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου.  
Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα τα 
δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια. 
Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) θεωρούνται 
πρωτότυπα. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας των ελληνικών αρχών (όταν 
προσκοµίζεται ιδιαίτερα και δεν καλύπτεται από την ενηµερότητα πτυχίου) υποβάλλεται σε 
πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρηµένο από αρµόδιο υπάλληλο της αρχής που διεξάγει το 
διαγωνισµό. Το θεωρηµένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως και το πρωτότυπο 
(απόφ. Υπουργού Οικονοµικών 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999, Φ.Ε.Κ. 2134 
Β΄, όπως ισχύει). Αποδεικτικά φορολογικής ενηµερότητας  από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο 
του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών γίνονται δεκτά ως ακριβή φωτοαντίγραφα. 
Επισηµαίνεται ότι τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των 
δικαιολογητικών των διαγωνιζόµενων κατά ή µετά το διαγωνισµό. Όλα τα δικαιολογητικά 
πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρωµένα µε 
νόµιµο τρόπο, κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραµένουν στο φάκελο και 
δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόµενους.  
 
Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε ψευδή δήλωση 
κατά την παροχή σηµαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισµό, 
αποκλείεται. 


 


23.2.4   Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών 


συµµετοχής κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκοµίζει τα ακόλουθα 


δικαιολογητικά, προκειµένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων µε την υπεύθυνη 


δήλωση της παρ. 23.2.2.α): 


α)  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής 


ή της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, 


εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.  


Για την Ελλάδα τα πιστοποιητικά που αφορούν την πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση 


εκδίδονται από το πρωτοδικείο, ενώ αυτό που αφορά τη θέση σε εκκαθάριση από την 


αρµόδια Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή το Υπουργείο Ανάπτυξης όταν πρόκειται για ανώνυµη 


εταιρεία και το πρωτοδικείο της έδρας στις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων (Ο.Ε., 
Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.). Πιστοποιητικά περί µη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκοµίζονται από τις 


ατοµικές εργοληπτικές επιχειρήσεις.  


β.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ανάλογο έγγραφο ∆ικαστικής Αρχής της χώρας 


προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων 


(Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο 


σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε 


κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. 


Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη 


βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συµβολαιογράφου, περί των αδικηµάτων που αφορούν 


οι καταδίκες που είναι γραµµένες στο µητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι 


κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκηµα που θα µπορούσε να προκαλέσει αποκλεισµό του 
διαγωνιζοµένου, προσκοµίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειµένου να διαπιστωθεί αν 


το αδίκηµα αφορά την άσκηση του επαγγέλµατος του διαγωνιζόµενου. Η ένορκη βεβαίωση 


διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόµενο του ποινικού µητρώου.  


   


γ) Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων, 
συνοδευόµενη από: (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των 
αρµοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο µέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς 
είτε σε κοινοπραξία και εκδίδονται στο εξάµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας 
δηµοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Μεταβολές στο 
ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενηµερότητας Πτυχίου (για το χρόνο που αυτή 
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χορηγήθηκε) εκτός της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. 
ανεκτέλεστου εργολαβικών συµβάσεων.  


 


23.3 ∆ικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας 


  


Συµπληρώνεται οπωσδήποτε (µε τη µορφή εµπειρίας σε παρόµοια έργα, που εκτελέστηκαν 
εντός της τελευταίας 5ετίας) από τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που προέρχονται 
από χώρες της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή της Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., στις οποίες δεν τηρούνται επίσηµοι 
κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, προκειµένου να ελεγχθεί ότι έχουν πράγµατι την 
τεχνική ικανότητα να εκτελέσουν το υπό ανάθεση έργο. Σύµφωνα µε το άρθρο 147 του Ν. 
3669/08, οι ως άνω διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν: 
α) κατάλογο των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούµενη πενταετία, 
συνοδευόµενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σηµαντικότερων εργασιών. Τα 
πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν το ποσό, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και 
προσδιορίζουν εάν πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και εάν 
περατώθηκαν κανονικά. Η αρµόδια αρχή µπορεί να διαβιβάζει τα πιστοποιητικά αυτά 
απευθείας στην αναθέτουσα αρχή,  


β) αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας 
στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της 
ποιότητας και εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο εργολήπτης για την εκτέλεση του έργου,  


γ) αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελµατικών προσόντων του εργολήπτη ή και των 
διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, ιδίως δε του ή των υπευθύνων για την εκτέλεση των 
εργασιών. 


Σε περίπτωση κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο µίας 
τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 


 


Άρθρο 24 : Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς 
 
 Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί ποινή 


αποκλεισµού, φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής και σφραγισµένο φάκελο 


Οικονοµικής Προσφοράς, σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 
 


24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισµού όλα τα 
δικαιολογητικά (και µε τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης 


επί ποινή αποκλεισµού):  


1. Τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής του άρθρου 15 της παρούσας. 


2.   Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί νόµιµο 
εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού 
δικαίωµα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισµό. 


Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και η Προϊσταµένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωµα 
αµφισβήτησης της νοµιµοποίησης και µπορούν, κατά τον επανέλεγχο των 
δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη της σύµβασης (άρθρο 26 παρ. 2 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) 
να ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για την απόδειξή της (όπως π.χ. 
το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης µε τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου 
και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.).  


Υπεύθυνη ∆ήλωση δεν προσκοµίζεται σε περίπτωση ατοµικών εργ/κών επιχειρήσεων. 


Η εκπροσώπηση της εργ.επιχ/σης τεκµαίρεται, εφόσον δεν αµφισβητήσει µέχρι την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την εκπροσώπησή 
της από το πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της.   


Όταν οι διαγωνιζόµενοι προσκοµίζουν Ενηµερότητα Πτυχίου, η νοµιµοποίηση θεωρείται 
αποδεδειγµένη. Αν ο νόµιµος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από τον αναφερόµενο 
στην Ε.Π. προσκοµίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αλλαγή.  


3. Σε περίπτωση διαγωνιζόµενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή και ιδιωτικό 


συµφωνητικό υπογεγραµµένα από τους νοµίµους εκπροσώπους των µελών, για τη 
σύσταση της Κοινοπραξίας. ∆ηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συµµετοχής των 
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κοινοπρακτούντων µελών (εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα 
ποσοστά συµµετοχής σε κοινοπραξία).           


4.  Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) 
νοµιµοποίηση του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για 
λογαριασµό της εργοληπτικής επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας 


∆ιακήρυξης.  


 Τέτοια στοιχεία δεν προσκοµίζονται αν η νοµιµοποίηση προκύπτει από την Ενηµερότητα 
Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση. 


5. ∆ικαιολογητικά Ονοµαστικοποίησης µετοχών . Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής 
οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και 
υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους. Κατά λοιπά 
προσκοµίζονται τα ακόλουθα στοιχεία :  


         α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π., προσκοµίζουν αναλυτική 
κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε 
µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων 
της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της 
προσφοράς (η ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής κατάστασης πρέπει να αναγράφεται), 
καθώς και πιστοποιητικό της εποπτεύουσας (κατά τον Κ.Ν. 2190/20) την εταιρεία αρχής 
ότι οι µετοχές της είναι ονοµαστικές (το πιστοποιητικό αυτό καλύπτεται από την 
Ενηµερότητα Πτυχίου, εφόσον προσκοµίζεται). 


         β) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους 


ονοµαστικές µετοχές, προσκοµίζουν :  
         αα) πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει 


ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές.  
         ββ) αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα 


στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το 
πολύ 30 ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.  


         γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού 
προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί το τελευταίο 30ήµερο πριν την υποβολή 
της προσφοράς.  


         Τα δικαιολογητικά αυτά προσκοµίζονται στην αναθέτουσα αρχή και πριν τη σύναψη της 
σύµβασης επικαιροποιηµένα κατά τον ίδιο τρόπο.  


         γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας τους στην 


οποία έχουν την έδρα τους ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλουν :  
         αα) Βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των µετοχών από αρµόδια 


αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση 
του διαγωνιζόµενου.    


         ββ) Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
µετοχών.  


         γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκοµίζεται σχετική κατάσταση µετόχων (µε 
1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην 
εταιρεία.  


         δδ) Αν δεν προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους 
που οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού δε µπορεί να 
κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όµως επιδείξει τη δυνατότητα απόκτησης ή 
σύνταξης της κατάστασης αυτής τότε η επιχείρηση αποκλείεται.  


         Τα ανωτέρω υπό β) και γ) έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη 


µετάφραση και όσα εξ αυτών προέρχονται από δηµόσιες αρχές να είναι επικυρωµένα 
από αρµόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης.  


 


6.  Τα απαιτούµενα 71 µηχανόσηµα του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή πρωτότυπο ισόποσο γραµµάτιο 
είσπραξης αγοράς ενσήµων Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. (επ΄ ονόµατι του διαγωνιζοµένου). 
Μηχανόσηµα που περιλαµβάνονται στον κλειστό φάκελο της οικονοµικής προσφοράς 
γίνονται αποδεκτά.    


 


 


24.2 Ο σφραγισµένος φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» περιέχει συµπληρωµένο το έντυπο 


Οικονοµικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 
 


Το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισµού, από το νόµιµο 
εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες 
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µονογράφονται από τον ίδιο (µονογραφές που τυχόν λείπουν συµπληρώνονται µετά το 
άνοιγµα των προσφορών. Ακόµα κι αν αρνηθεί να τα µονογράψει ο διαγωνιζόµενος, τα 
µονογράφει η Ε.∆. – άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Επίσης, εφόσον λείπουν, 
συµπληρώνονται από τον προσφέροντα µετά το άνοιγµα των προσφορών τα ονοµατεπώνυµα 
των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις αυτές 
δε θεωρούνται λόγος αποκλεισµού από τη δηµοπρασία.   
 
Επισηµαίνονται σχετικά µε την οικονοµική προσφορά τα εξής:  
Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζοµένων να συµπληρώσουν το Έντυπο Οικονοµικής 
Προσφοράς. Αποκλείονται διαγωνιζόµενοι που δεν συµπληρώνουν ουσιώδες µέρος των 
στοιχείων της προσφοράς τους.  
Β. Αποκλείονται από το διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα 


επιµέρους ποσοστό έκπτωσης οµάδας εργασιών του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς.   
Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 
αριθµητικής.  
∆. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της 
οικονοµικής προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισµό), β) διαφορές µεταξύ της 
ολόγραφης και της αριθµητικής τιµής ή γ) λογιστικά σφάλµατα στα αθροίσµατα, τα γινόµενα 
ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διορθώνει τα σφάλµατα και αναγράφει 
την ορθή οικονοµική προσφορά.   
  


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 


 


Άρθρο 25: ∆ιάφορες ρυθµίσεις  


 


25.1  Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, 
αποφασίστηκε µε την αριθµ. ………………………………………. Απόφαση. 


 
25.2       Η παρούσα σύµβαση  υπόκειται  λόγω ποσού στις ασυµβίβαστες ιδιότητες και τις 


απαγορεύσεις του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) άρθρα 31-34.  
 


     ………………………………………… 
(Τόπος – Ηµεροµηνία)  


 
 


ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 


 


Ο Συντάξας 


 


Αλ. Μπελεγρίνος 


 


  


Η Τµηµατάρχης 


 


Σµ. Θεοδωρίδου 


 


ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 


Με την αριθµό πρωτ. ……………………………………………… απόφαση 


 


 


Ο ∆ιευθυντής 


 


Κ. Μπελιµπασάκης 


 
 
 


Ο ∆ήµαρχος 


 


Ι. Μπουτάρης 
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ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮȝʌȪȜȦȞ�ĲȠȚȤȠʌİĲĮıȝȐĲȦȞ�ĮʌȠȗȘȝȚȫȞȠȞĲĮȚ�İʌȚʌȜȑȠȞ�țĮȚ�ȝİ�ĲȘȞ�ʌȡȩıșİĲȘ�ĲȚȝȒ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠȣ
������


ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ�İʌȓʌİįȘȢ�ȥİȣįȠȡȠĳȒȢ�ıİ�ȑĲȠȚȝȠ�ıțİȜİĲȩ�ĮʌȠȗȘȝȚȫȞȠȞĲĮȚ��ȝĮȗȓ�ȝİ�ĲȚȢ�İȡȖĮıȓİȢ
ĮȜȜȠȣȝȚȞȓȠȣ��ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�������țĮȚ�ıĲȘȞ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȝȘ�İʌȓʌİįȘȢ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ��������ȈĲȘȞ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȤȡȒıȘȢ
ȖȣȥȠıĮȞȓįĮȢ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠ�ıĲĮ�ʌĮȡĮʌȐȞȦ�ȐȡșȡĮ�������țĮȚ��������ȠȚ�ĲȚȝȑȢ
ʌȡȠıĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ�ĮȞĮȜȠȖȚțȐ�ȝİ�ĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠȣ�������


Ȉİ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ�ȠȡȣțĲȠȕȐȝȕĮțĮ��Ș�ĮʌȠȗȘȝȓȦıȒ�ĲȠȣ�ĲȚȝȠȜȠȖİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�������







ȈİȜȓįĮ �ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� �


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ĭȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ĭȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ�İʌȓ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ�ʌȡȠȢ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ��İțȕȡĮȤȚıȝȫȞ�țĮȚ�țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ��ȝİ�ĲȘȞ�ıĲĮȜȓĮ�ĲȠȣ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ
ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĳȩȡĲȦıȘ��İțĳȩȡĲȦıȘ�țĮȚ�ȜȠȚʌȠȪȢ�ȤİȚȡȚıȝȠȪȢ�ĲȠȣ�țĮȚ�ȝİ�ĲȘȞ�įȚȐıĲȡȦıȒ�ĲȠȣȢ
ȝİĲȐ�ĲȘȞ�İțĳȩȡĲȦıȘ��ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ĮȞĮȝȠȞȒȢ�ĲȠȣ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȠȪ
ȝȑıȠȣ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�ĳȩȡĲȦıȘ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ıİ�ȩȖțȠ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�


Ǽȃǹ�Ȁǹǿ�Ȉǹȇǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� �


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ȋİȚȡȠȞĮțĲȚțȒ�įȚĮțȓȞȘıȘ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ�țĮȚ�țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȋİȚȡȠȞĮțĲȚțȒ�įȚĮțȓȞȘıȘ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ��İțȕȡĮȤȚıȝȫȞ�țĮȚ�țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ�ȝİ
ȗİȝʌȓȜȚ��ĲȗȚȕȚȑȡĮ��ȝȠȞȩĲȡȠȤȠ�țĮȚ�ȜȠȚʌȐ�ʌĮȡİȝĳİȡȒ�ȝȑıĮ��ĮȞȐ�įİțȐȝİĲȡȠ�ȝȑıȘȢ
ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ�ĮʌȩıĲĮıȘȢ��Ǿ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ĲȘȢ�țĮș
�ȪȥȠȢ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĮȞȐȖİĲĮȚ�ıİ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ�ȝİ
ıȣȞĲİȜİıĲȒ�ʌȡȠıĮȪȟȘıȘȢ�����


7ȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȩȞȞȠ�țĮȚ�įİțȐȝİĲȡȠ��WRQ�[����P��


ȆǼȃȉǼ�Ȁǹǿ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� �


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ȀĮșĮȡȒ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ�țĮȚ�țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ�ȝİ�ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


0İĲĮĳȠȡȐ�ȝİ�ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ�İȞȩȢ�țȣȕȚțȠȪ�ȝİĲȡȠȣ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ�
İțȕȡĮȤȚıȝȫȞ�țĮȚ�țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ��ʌȑȡĮȞ�ĲȠȣ�ȠȡȓȠȣ�ʌȠȣ�țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�İțȐıĲȠĲİ�Įʌȩ�ĲȘȞ
ȊʌȘȡİıȓĮ�Ȓ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ��ȤȦȡȓȢ�ĲȘȞ�ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�țĮȚ�ĲȘȞ
įȚȐıĲȡȦıȘ�ıĲȠȞ�ȤȫȡȠ�ĮʌȩșİıȘȢ��ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȝİĲȡȠ�įȚĮįȡȠȝȒȢ�İȝĳȩȡĲȠȣ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ�ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�Ƞįȩ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȠȤȚȜȚȩȝİĲȡȠ��P��NP��ıİ�ȩȖțȠ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�


ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� �


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ǻȚĮȜȠȖȒ�ĲȦȞ�ȤȡȘıȓȝȦȞ�ȜȓșȦȞ�Įʌȩ�ĲĮ�ʌȡȠȧȩȞĲĮ�țĮșĮȚȡȑıİȦȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǻȚĮȜȠȖȒ�ĲȦȞ�ȤȡȘıȓȝȦȞ�ȜȓșȦȞ�Įʌȩ�ĲĮ�ʌȡȠȧȩȞĲĮ�țĮșĮȚȡȑıİȦȢ��țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȠȣȢ�Įʌȩ�ĲȠ
țȠȞȓĮȝĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ�ıȣȖțİȞĲȡȦıȒ�ĲȠȣȢ�ıİ�ıȦȡȠȪȢ�İȣțȩȜȠȣ�țĮĲĮȝİĲȡȒıİȦȢ�ıİ
țĮĲȐȜȜȘȜİȢ�șȑıİȚȢ�İȞĲȩȢ�ĲȠȣ�ȖȘʌȑįȠȣ��ȫıĲİ�ȞĮ�ȝȘ�ʌĮȡĮțȦȜȪȦȞĲĮȚ�ȠȚ�İȡȖĮıȓİȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���


ȆǼȃȉǼ�Ȁǹǿ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����
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� ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ�ʌȜȚȞșȠįȠȝȫȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮșĮȓȡİıȘ�ʌȜȚȞșȠįȠȝȫȞ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ
ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�țĮȚ�ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ�ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ�țĮȚ�Ș�ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�ıĲȚȢ�șȑıİȚȢ
ĳȩȡĲȦıȘȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȠȪ�ȩȖțȠȣ�ʌȡȠ�ĲȘȢ�țĮșĮȚȡȑıİȦȢ�


ȉȇǿǹȃȉǹ�ȉȇǿǹ�Ȁǹǿ�ǼǿȀȅȈǿ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� �


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ȀĮșĮȓȡİıȘ�ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ�įĮʌȑįȦȞ�ʌĮȞĲȩȢ�ĲȪʌȠȣ�țĮȚ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ʌȐȤȠȣȢ
ȤȦȡȓȢ�ȞĮ�țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ�ʌȡȠıȠȤȒ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȟĮȖȦȖȒ�ĮțİȡĮȓȦȞ�ʌȜĮțȫȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮșĮȓȡİıȘ�ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ�įĮʌȑįȦȞ�ʌĮȞĲȩȢ�ĲȪʌȠȣ�țĮȚ�ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ʌȐȤȠȣȢ��ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�
ȝĮȡȝȐȡȠȣ��ĲȪʌȠȣ�ȂȐȜĲĮȢ��ʌȠȡıİȜȐȞȘȢ��ȝȦıĮȧțȠȪ��țİȡĮȝȚțȫȞ���ıȤȚıĲȠȜȓșȠȣ�țȜʌ���ȝİ�ĲȠ
țȠȞȓĮȝĮ�ıĲȡȫıİȦȢ�ĮȣĲȫȞ��ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ıĲȐșȝȘ�Įʌȩ�ĲȠ�İįȐĳȠȢ��ȝİ�ĲȘȞ�ıȣııȫȡİȣıȘ
ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�țĮșĮȚȡȑıİȦȢ�ʌȡȠȢ�ĳȩȡĲȦıȘ�


�ȋȦȡȓȢ�ȞĮ�țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ�ʌȡȠıȠȤȒ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȟĮȖȦȖȒ�ĮțİȡĮȓȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�
��


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���


ȉǼȈȈǼȇǹ�Ȁǹǿ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� �


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ȀĮșĮȓȡİıȘ�ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ�įĮʌȑįȦȞ�ʌĮȞĲȩȢ�ĲȪʌȠȣ�țĮȚ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ʌȐȤȠȣȢ�ȝİ
ʌȡȠıȠȤȒ��ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȟĮȖȦȖȒ�ĮțİȡĮȓȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ıİ�ʌȠıȠıĲȩ�ȐȞȦ�ĲȠȣ����


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮșĮȓȡİıȘ�ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ�įĮʌȑįȦȞ�ʌĮȞĲȩȢ�ĲȪʌȠȣ�țĮȚ�ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ʌȐȤȠȣȢ��ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�
ȝĮȡȝȐȡȠȣ��ĲȪʌȠȣ�ȂȐȜĲĮȢ��ʌȠȡıİȜȐȞȘȢ��ȝȦıĮȧțȠȪ��țİȡĮȝȚțȫȞ���ıȤȚıĲȠȜȓșȠȣ�țȜʌ���ȝİ�ĲȠ
țȠȞȓĮȝĮ�ıĲȡȫıİȦȢ�ĮȣĲȫȞ��ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ıĲȐșȝȘ�Įʌȩ�ĲȠ�İįȐĳȠȢ��ȝİ�ĲȘȞ�ıȣııȫȡİȣıȘ
ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�țĮșĮȚȡȑıİȦȢ�ʌȡȠȢ�ĳȩȡĲȦıȘ�


�Ȃİ�ʌȡȠıȠȤȒ��ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȟĮȖȦȖȒ�ĮțİȡĮȓȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ıİ�ʌȠıȠıĲȩ�!������
�ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ƞ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȦȞ�ĮțİȡĮȓȦȞ�ȤȡȘıȓȝȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�Įʌȩ�ĲȠ�țȠȞȓĮȝĮ��Ș
ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�ıİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ȑȦȢ����P�țĮȚ�Ș�ĮʌȩșİıȒ�ĲȠȣȢ�ıİ�țĮȞȠȞȚțȐ�ıȤȒȝĮĲĮ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���


ǼȄǿ�Ȁǹǿ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� �


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����
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� ȀĮșĮȓȡİıȘ�İʌȚțİȡĮȝȫıİȦȞ


ȀĮșĮȓȡİıȘ�İʌȚțİȡĮȝȫıİȦȢ�ȝİ�țİȡĮȝȓįȚĮ�ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ĲȪʌȠȣ��ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�țȠȞȓĮȝĮ��ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ıĲȐșȝȘ�Įʌȩ�ĲȠ�ȑįĮĳȠȢ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ƞ�țĮĲĮȕȚȕĮıȝȩȢ�țĮȚ�Ș�įȚĮȜȠȖȒ
ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ�Ș�ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ�ĮȤȡȒıĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȡȠȢ�ĳȩȡĲȦıȘ�


�Ȝ�


�Ȝ�







ȈİȜȓįĮ �ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���


ȉǼȈȈǼȇǹ�Ȁǹǿ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ȀĮșĮȓȡİıȘ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮșĮȓȡİıȘ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ��ĮıȕİıĲȠțȠȞȚĮȝȐĲȦȞ��ĮıȕİıĲȠĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚĮȝȐĲȦȞ�
ȝĮȡȝĮ�ȡȠțȠȞȚĮȝȐĲȦȞ��ĮıȕİıĲȠĲıȚȝİȞĲȠȝĮȡȝĮȡȠțȠȞȚĮȝȐĲȦȞ��ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚĮȝȐĲȦȞ�țĮȚ
șȘȡĮȧțȠțȠȞȚĮȝȐĲȦȞ���ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ʌȐȤȠȣȢ��ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ıĲȐșȝȘ�Įʌȩ�ĲȠ�ȑįĮĳȠȢ
İȡȖĮıȓĮȢ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ƞ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȦȞ�ĮȡȝȫȞ�țĮȚ�Ș�ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
ʌȡȠȢ�ĳȩȡĲȦıȘ���ĲȣʌȚțȩȢ�ȩȖțȠȢ�ĮȤȡȒıĲȦȞ������P��P���


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�


ǼȄǿ�Ȁǹǿ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ǻȚȐȞȠȚȟȘ�ȠʌȫȞ��ĳȦȜİȫȞ��Ȓ�ĮȞȠȚȖȝȐĲȦȞ�ıİ�ʌȜȚȞșȠįȠȝȑȢ��ȖȚĮ�ȠʌȑȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ
ȐȞȦ�ĲȦȞ������P��țĮȚ�ȑȦȢ������P�


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����Ǻ������


ǻȚȐȞȠȚȟȘ�ȠʌȒȢ��ĳȦȜȚȐȢ�Ȓ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĮȞȠȓȖȝĮĲȠȢ��șȪȡĮȢ��ʌĮȡĮșȪȡȠȣ�țȜʌ��ıİ
ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠȝȑȢ�ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ʌȐȤȠȣȢ�țĮȚ�ĲȪʌȠȣ��ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�İʌȓȤȡȚıȝĮ��ıİ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȢ�țĮȚ�șȑıȘ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�Ȓ�ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ�ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ��Ș�İȡȖĮıȓĮ�ȝȩȡĳȦıȘȢ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ
ĲȘȢ�ȠʌȒȢ�Ȓ�ĲȦȞ�ʌĮȡĮıĲȐįȦȞ��ȜĮȝʌȐįȦȞ��ĲȠȣ�ĮȞȠȓȖȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ�ĮȤȡȒıĲȦȞ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�ıĲȚȢ�șȑıİȚȢ�ĳȠȡĲȫıİȦȢ�


�īȚĮ�ȠʌȑȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ȐȞȦ�ĲȦȞ������P��țĮȚ�ȑȦȢ������P��


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ��


ǻǼȀǹ�ȉȇǿǹ�Ȁǹǿ�Ȉǹȇǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ǻȚȐȞȠȚȟȘ�ĮȣȜĮțȚȠȪ�ıİ�ʌȜȚȞșȠįȠȝȒ��ȖȚĮ�ʌȜȐĲȠȢ�ĮȣȜĮțȚȠȪ�ȑȦȢ������P


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����ǹ������


ǻȚȐȞȠȚȟȘ�ĮȪȜĮțȠȢ�ȕȐșȠȣȢ�ȑȦȢ������P�ıİ�ʌȜȚȞșȠįȠȝȒ�ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ʌȐȤȠȣȢ�țĮȚ�ĲȪʌȠȣ�
ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�İʌȓȤȡȚıȝĮ��ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȢ�țĮȚ�șȑıȘ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ�
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��Ș�İȡȖĮıȓĮ�ȝȩȡĳȦıȘȢ�ĲȦȞ
ʌĮȡİȚȫȞ�țĮȚ�Ș�ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ�ĮȤȡȒıĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�ıĲȚȢ�șȑıİȚȢ�ĳȠȡĲȫıİȦȢ�


�īȚĮ�ʌȜȐĲȠȢ�ĮȣȜĮțȚȠȪ�ȑȦȢ������P�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P��


ȅȀȉȍ�Ȁǹǿ�ǻǼȀǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ǻȚȐȞȠȚȟȘ�ȠʌȒȢ�Ȓ�ĳȦȜȚȐȢ�ıİ�ȐȠʌȜȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ȖȚĮ�ʌȐȤȠȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ������ȑȦȢ
�����P


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����ǹ������


ǻȚȐȞȠȚȟȘ�ȠʌȒȢ�Ȓ�ĳȦȜİȐȢ�İʌȓ�ĮȩʌȜȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�İʌȓȤȡȚıȝĮ��ıİ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȢ�țĮȚ�șȑıȘ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��Ș�İȡȖĮıȓĮ�ȝȩȡĳȦıȘȢ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ�țĮȚ�Ș�ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ
ĮȤȡȒıĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�ıĲȚȢ�șȑıİȚȢ�ĳȠȡĲȫıİȦȢ�
ȉȠ�ʌĮȡȩȞ�ȐȡșȡȠ�ȑȤİȚ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ıĲȚȢ�ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ�ȠʌȫȞ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ȑȦȢ������P��ıİ
ıĲȠȚȤİȓĮ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ʌȐȤȠȣȢ�ȑȦȢ������P��Ǿ�įȚȐȞȠȚȟȘ�ȠʌȫȞ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�Ȓ
İʌȓ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ȝİȖĮȜȣĲȑȡȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ�ĲȚȝȠȜȠȖİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲĮ�ȐȡșȡĮ����������Ȓ
������������


�īȚĮ�ʌȐȤȠȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ������ȑȦȢ������P�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ���


ȆǼȃǾȃȉǹ�ȉȇǿǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ȟȣȜȓȞȦȞ�Ȓ�ıȚįȘȡȫȞ�țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ȟȣȜȓȞȦȞ�Ȓ�ıȚįȘȡȫȞ�șȣȡȫȞ�țĮȚ�ʌĮȡĮșȪȡȦȞ��ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ĮĳĮȓȡİıȘ�ĲȦȞ
ĳȪȜȜȦȞ�țĮȚ�ʌȡİȕĮȗȚȫȞ��Ș�ĮʌİȜİȣșȑȡȦıȘ�ĲȠȣ�ĲİĲȡĮȟȪȜȠȣ�Ȓ�ĲȠȣ�ʌȜĮȚıȓȠȣ�Įʌȩ�ĲĮ�ıȚįȘȡȐ
ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ��ĲȗȚȞȑĲȚĮ��ȝİ�ʌȡȠıȠȤȒ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌĮȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȒ�ĲȠȣ��țĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ
ʌȡȠȢ�ĳȩȡĲȦıȘ�Ȓ�ĮʌȠșȒțİȣıȘ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ĮțȡȠĲȐĲȠȣ�ʌİȡȚȖȡȐȝȝĮĲȠȢ�ĲİĲȡĮȟȪȜȠȣ�Ȓ�ʌȜĮȚıȓȠȣ�


ǻǼȀǹ�ǼȃȃǼǹ�Ȁǹǿ�ǼȃǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ȟȣȜȓȞȦȞ�įĮʌȑįȦȞ�Ȓ�İʌİȞįȪıİȦȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ȟȣȜȓȞȦȞ�įĮʌȑįȦȞ�Ȓ�İʌİȞįȪıİȦȞ�ȝİĲȐ�ĲȠȣ�ĮȞĲȚıĲȠȓȤȠȣ�ȥİȣįȠįĮʌȑįȠȣ�Ȓ
ıțİȜİĲȠȪ�ĲİȖȓįȦȞ��įȚĮįȠțȓįȦȞ���ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�șȑıȘ��ȝİ�ʌȡȠıȠȤȒ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
İʌĮȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��ȝİ�ĲȘȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ʌȡȠȢ�ĳȩȡĲȦıȘ�Ȓ�ĮʌȠșȒțİȣıȘ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�


ȆǼȃȉǼ�Ȁǹǿ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ȀĮșĮȓȡİıȘ�ĳȑȡȠȞĲȠȢ�ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪ�ȟȪȜȚȞȘȢ�ıĲȑȖȘȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮșĮȓȡİıȘ�ĳȑȡȠȞĲȠȢ�ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪ�ȟȪȜȚȞȘȢ�ıĲȑȖȘȢ��ıĮȞȓįİȢ��ĲİȖȓįİȢ��İʌȚĲİȖȓįİȢ�
ȗİȣțĲȐ�țȐșİ�ĲȪʌȠȣ���ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȢ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ�ʌȡȩȢ�ĳȩȡĲȦıȘ�Ȓ
ĮʌȠșȒțİȣıȘ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȠȪ�ȩȖțȠȣ�


ǼȄǾȃȉǹ�ǼȄǿ�Ȁǹǿ�ǼǿȀȅȈǿ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ȀĮșĮȓȡİıȘ�ȥİȣįȠȡȠĳȫȞ�țȐșİ�ĲȪʌȠȣ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮșĮȓȡİıȘ�ȥİȣįȠȡȠĳȫȞ�țȐșİ�ĲȪʌȠȣ��ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣ�ĲȠȣ�ıțİȜİĲȠȣ�ĮȞȐȡĲȘıȒȢ�ĲȠȣȢ
țĮȚ�ĲȠȣ�ȝȠȞȦĲȚțȠȪ�ȣȜȚțȠȪ�ʌȜȒȡȦıȘȢ��ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�șȑıȘ��ȝİ�ĲȘȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�ʌȡȠȢ�ĳȩȡĲȦıȘ�Ȓ�ĮʌȠșȒțİȣıȘ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�


ǻȊȅ�Ȁǹǿ�ǻǼȀǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ȀĮșĮȓȡİıȘ�ȠȡȠĳȠțȠȞȚĮȝȐĲȦȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮșĮȓȡİıȘ�ȠȡȠĳȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ıĲȐșȝȘ�Įʌȩ�ĲȠ�ȑįĮĳȠȢ�İȡȖĮıȓĮ��ȝİ�ĲĮ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�țĮȚ�ĲȘȞ�ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�ʌȡȠȢ�ĳȩȡĲȦıȘ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�


ǻȊȅ�Ȁǹǿ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ȀĮșĮȓȡİıȘ�İʌȑȞįȣıȘȢ�ĲȠȓȤȦȞ�Įʌȩ�ĳȪȜȜĮ�ȜĮȝĮȡȓȞĮȢ�Ȓ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮșĮȓȡİıȘ�İʌȑȞįȣıȘȢ�ĲȠȓȤȦȞ�Įʌȩ�ĳȪȜȜĮ�ȜĮȝĮȡȓȞĮȢ�Ȓ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ��ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ıȤİįȓȠȣ
țĮȚ�ʌȐȤȠȣȢ��ȝİĲȐ�ĲȠȣ�ıțİȜİĲȠȪ�ĮȞĮȡĲȒıİȦȢ�ĮȣĲȫȞ��ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ıĲȐșȝȘ�Įʌȩ�ĲȠ
įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��Ƞ�țĮĲĮȕȚȕĮıȝȩȢ�țĮȚ
įȚĮȜȠȖȒ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��Ș�ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ�ĮȤȡȒıĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȡȠȢ�ĳȩȡĲȦıȘ�țĮȚ�Ș
ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘ�ĲȦȞ�ȤȡȘıȓȝȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�ʌȡȠȢ�ĮʌȠșȒțİȣıȘ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȜȒȡȦȢ�ĮʌȠʌİȡĮĲȦșİȓıĮȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�


ȉȇǿǹ�Ȁǹǿ�Ȉǹȇǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ�ȖȚĮ�ȝİĲĮȜȜȚțȐ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ��ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ıȤİįȓȠȣ�țĮȚ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��ȝİ�ĲȘȞ�ıȣııȫȡİȣıȘ
ĲȦȞ�ĮȤȡȒıĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȡȠȢ�ĳȩȡĲȦıȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘ�țĮȚ�ĮʌȠșȒțİȣıȘ�ĲȦȞ�ȤȡȘıȓȝȦȞ
ȣȜȚțȫȞ�


�īȚĮ�ȝİĲĮȜȜȚțȐ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�
�ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��ĮʌȠȟȘȜȦșȑȞĲȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ȕȐıİȚ�ȗȣȖȠȜȠȖȓȠȣ�


Ȉǹȇǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ǹʌȠȟȘȜȫıİȚȢ�ĲȠȚȤȠʌİĲĮıȝȐĲȦȞ�ȖȚĮ�ĲȠȚȤȠʌİĲȐıȝĮĲĮ�ȝİ�ĮȝĳȓʌȜİȣȡȘ�İʌȑȞįȣıȘ
ȖȣȥȠıĮȞȓįĮȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǼʌȚȝİȜȘȝȑȞȘ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘ�Ȓ�ĮʌȠıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ�ĲȠȚȤȠʌİĲĮıȝȐĲȦȞ��ıțİȜİĲȩȢ���ȣȜȚțȩ
ʌȜȒȡȦıȘȢ���İʌȑȞįȣıȘ���ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ�țĮȚ�ĮʌȠșȒțİȣıȘ�ĲȠȣ�İʌĮȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıȚȝȠȣ�ȣȜȚțȠȪ
țĮȚ�ʌȡȠȫșȘıȘ�ʌȡȩȢ�ĳȩȡĲȦıȘ�ĲȦȞ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ĮȤȡȒıĲȦȞ��ȅȚ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�İʌĮĳȒȢ�ĲȦȞ
ĮĳĮȚȡȠȣȝȑȞȦȞ�ĲȠȚȤȠʌİĲĮıȝȐĲȦȞ�ȝİ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�įȠȝȚțȐ�ıĲȠȚȤİȓĮ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ�șĮ
ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ�țĮșĮȡȑȢ�țĮȚ�ȜİȓİȢ�țĮȚ�șĮ�İȓȞĮȚ�ʌȜȒȡȦȢ�ĮʌĮȜȜĮȖȝȑȞİȢ�Įʌȩ�ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ�ıȣȞįȑıȝȦȞ�țĮȚ�ıĲȘȡȚȖȝȐĲȦȞ�


�īȚĮ�ĲȠȚȤȠʌİĲȐıȝĮĲĮ�ȝİ�ĮȝĳȓʌȜİȣȡȘ�İʌȑȞįȣıȘ�ȖȣȥȠıĮȞȓįĮȢ
�ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ȝȚțĲȒȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȜȒȡȦȢ�ĮĳĮȚȡȠȣȝȑȞȠȣ�ĲȠȚȤȠʌİĲȐıȝĮĲȠȢ��ȈĲȘȞ�ʌȡȠȢ
İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�țĮȚ�ĲĮ�ĲȣȤȩȞ�ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ�ĮȞȠȓȖȝĮĲĮ�


ȆǼȃȉǼ�Ȁǹǿ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ȟȣȜȓȞRȣ�ĳȑȡȠȞĲȠȢ�ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪ�ʌĮĲȦȝȐĲȦȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ȟȣȜȓȞȠȣ�ĳȑȡȠȞĲȠȢ�ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪ�ʌĮĲȦȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�
ȝİĲȐ�ĲȦȞ�İȞįȚȐȝİıȦȞ�ȟȪȜȚȞȦȞ�ȝİȜȫȞ�țȐșİ�ĲȪʌȠȣ��ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�șȑıȘ��ȝİ�ʌȡȠıȠȤȒ�
ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌĮȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��ȝİ�ĲȘȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ıĲȚȢ�șȑıİȚȢ�ĳȩȡĲȦıȘȢ�Ȓ
ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ�İȞĲȩȢ�ĲȠȣ�İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ĮʌȠȟȘȜȦȞȩȝİȞȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�


ȆǼȃǾȃȉǹ�ȉȇǿǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ǿțȡȚȫȝĮĲĮ�ıȚįȘȡȐ�ıȦȜȘȞȦĲȐ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǿțȡȚȫȝĮĲĮ�ıȚįȘȡȐ�ıȦȜȘȞȦĲȐ�ıȣȝȕĮĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ��ȝİ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ�Įʌȩ�ȝĮįȑȡȚĮ��ȈĲȘȞ
ĲȚȝȒ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ĲȠ�İȞȠȓțȚȠ�ĲȦȞ�ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�ʌȜĮȚıȓȦȞ�țĮȚ�ıĲȘȡȚȖȝȐĲȦȞ��Ș
ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ȣȜȚțȫȞ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��Ș�İȡȖĮıȓĮ�ıȣȞĮȡȝȠ�ȜȩȖȘıȘȢ
țĮȚ�ĮʌȠıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ�ĲȦȞ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�țĮȚ�Ș�ĳșȠȡȐ�ĲȘȢ�ȟȣȜİȓĮȢ�țĮȚ�ĲȦȞ�ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ
ȝİȡȫȞ�


ȉĮ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�șĮ�İȓȞĮȚ�İʌĮȡțȫȢ�ıĲİȡİȦȝȑȞĮ�İʌȓ�ĲȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ��įİ�șĮ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ�țȚȞȘĲȩĲȘĲĮ�țĮȚ�ȝİȖȐȜĮ�ȕȑȜȘ�țȐȝȥİȦȢ�țĮȚ�șĮ�ĳȑȡȠȣȞ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ�țĮȚ�țȜȓȝĮțİȢ�ĮȞȩįȠȣ�


ȉȠ�ʌĮȡȩȞ�ȐȡșȡȠ�ȑȤİȚ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ȝȩȞȠȞ�ıĲȚȢ�ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ�ʌȠȣ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ
ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�Ș�țĮĲĮıțİȣȒ�ȚįȚĮȚĲȑȡȦȞ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ��ʌȑȡĮȞ�ĮȣĲȫȞ�ʌȠȣ�șİȦȡȠȪȞĲĮȚ
ĮȞȘȖȝȑȞĮ�ıĲȚȢ�İʌȓ�ȝȑȡȠȣȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįȠȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��Ȓ�țĮĲȩʌȚȞ�İȚįȚțȒȢ�İȖțȡȓıİȦȢ
ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ�


ȍȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ʌȡȠȢ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ�İʌȓ�ĲȘȢ�ȠʌȠȓĮȢ
İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ�ȠȚ�İȡȖĮıȓİȢ��ʌȡȠıĮȣȟĮȞȩȝİȞȘ�țĮĲȐ�ĲȚȢ�ʌĮȡȐʌȜİȣȡİȢ�ʌȡȠİȟȠȤȑȢ�ĲȠȣ
ȚțȡȚȫȝĮĲȠȢ��İĳ
�ȩıȠȞ�ȑȤȠȣȞ�ȕȐșȠȢ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ�Įʌȩ������P��ǻİȞ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ
İȞįİȤȩȝİȞİȢ�țRȡȦȞȓįİȢ��țȠȡȞȓȗİȢ�țȜʌ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���


ǼȄǿ�Ȁǹǿ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ǼʌİȞįȪıİȚȢ�ʌȡȩıȠȥȘȢ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�������������


ǼʌȑȞįȣıȘ�ʌȡȩıȠȥȘȢ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�ȝİ�ȜȚȞȐĲıĮ�Ȓ�ıȣȞșİĲȚțȐ�ȣĳĮȞĲȐ�ĳȪȜȜĮ��ʌȡȠıįİȝȑȞĮ�ȝİ
ıȪȡȝĮ�Ȓ�ıȣȞįİĲȒȡİȢ�ıĲĮ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ�țĮȚ�țĮĲĮțȩȡȣĳĮ�ıĲȠȚȤİȓĮ�ĲȠȣ�ȚțȡȚȫȝĮĲȠȢ��Ǿ
İʌȚțȐȜȣȥȘ�șĮ�İȓȞĮȚ�ʌȜȒȡȘȢ�țĮȚ�ĲĮ�ĳȪȜȜĮ�İʌȚțȐȜȣȥȘȢ�İʌĮȡțȫȢ�ĲĮȞȣıȝȑȞĮ�


ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ�ȩĲȚ�Ș�İʌȑȞįȣıȘ�ĲȦȞ�İȟȦĲİȡȚțȫȞ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�İȓȞĮȚ�ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ�ȖȚĮ�ȩȜİȢ
ĲȚȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�İȞĲȩȢ�țĮĲȠȚțȘȝȑȞȦȞ�ʌİȡȚȠȤȫȞ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���


ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ǹȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ�ȝİ�ȟȣȜȠȗİȪȖȝĮĲĮ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǹȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ�ʌȡĮȞȫȞ�Ȓ�ʌĮȡİȚȫȞ�ĲȐĳȡȦȞ�țĮȚ�șİȝİȜȓȦȞ��ȝİ�ȟȣȜȠȗİȪȖȝĮĲĮ��ıĮȞȚįȫȝĮĲĮ�
ȝĮįȑȡȚĮ�Ȓ�ʌĮȡİȝĳİȡȠȪȢ�ĲȪʌȠȣ�ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮ�ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ʌȜȐĲȠȢ�Ȓ�ȕȐșȠȢ�ıțȐȝȝĮĲȠȢ�
ȪıĲİȡĮ�Įʌȩ�ȑȖȖȡĮĳȘ�İȞĲȠȜȒ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ��ȝİ�ĲĮ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ıȣȞįȑıȝȠȣȢ
țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȘȞ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��ĮʌȠıȪȞįİıȘȢ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘȢ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ
ȖȚĮ�İʌĮȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ��ȈĲȠ�ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ�ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ�ĮĳĮȞȫȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ĲȘȢ
ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞȘȢ�ʌȠıȩĲȘĲĮȢ�ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ��șĮ�ıȘȝİȚȫȞİĲĮȚ�ĮʌĮȡĮȚĲȒĲȦȢ�Ƞ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıȝȩȢ
İįȐĳȠȣȢ�ʌȠȣ�ȑȤİȚ�țĮșȠȡȚıĲİȓ�ȖȚĮ�ĲȠ�İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞȠ�ıțȐȝȝĮ��ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ�ȞĮ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘșİȓ�Ș�ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȘ�İȡȖĮıȓĮ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ȟȣȜȠȗİȪȖȝĮĲȠȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ�ıİ�İʌĮĳȒ�ȝİ�ĲȚȢ
ʌĮȡİȚȑȢ�ĲȠȣ�ıțȐȝȝĮĲȠȢ�


ǼȀǹȉȅȃ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ȉȇǿǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ǼțșȐȝȞȦıȘ�İįȐĳȠȣȢ�Ȓ�İțȡȓȗȦıȘ�įİȞįȡȣȜȜȓȦȞ�ʌİȡȚȝȑĲȡȠȣ�țȠȡȝȠȪ�ȝȑȤȡȚ������P


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǼțșȐȝȞȦıȘ�İįȐĳȠȣȢ�Ȓ�İțȡȓȗȦıȘ�įİȞįȡȣȜȜȓȦȞ�ʌİȡȚȝȑĲȡȠȣ�țȠȡȝȠȪ�ȝȑȤȡȚ�����P��ȝİ�ĲȘȞ
ĮʌȠțȩȝȚıȘ��ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�ıĲȚȢ�șȑıİȚȢ�ĳȩȡĲȦıȘȢ�țĮȚ�ĲȘȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�țĮșĮȡȚȗȩȝİȞȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��P���


ǼȄǿ�Ȁǹǿ�ȆǼȃȉǼ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� īİȞȚțȑȢ�İțıțĮĳȑȢ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ�ȖĮȚȫįİȢ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�ȣʌȠȖİȓȦȞ
țȜʌ�ȤȫȡȦȞ��ȝİ�ĲȘȞ�țĮșĮȡȒ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȒȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


īİȞȚțȑȢ�İțıțĮĳȑȢ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ�ȖĮȚȫįİȢ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�ȣʌȠȖİȓȦȞ�țȜʌ�ȤȫȡȦȞ��İȜĮȤȓıĲȘȢ�ʌȜİȣȡȐȢ�țȐĲȠȥȘȢ�ȐȞȦ�ĲȦȞ������P�țĮȚ
ıȣȖȤȡȩȞȦȢ�ȠȜȚțȒȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�țȐĲȠȥȘȢ�ȝİȖĮȜȣĲȑȡĮȢ�ĲȦȞ�������P���ıİ�ȕȐșȠȢ�ȝȑȤȡȚ�����
P�Įʌȩ�ĲȘȞ�ʌȡȠıʌİȜȐıȚȝȘ�Įʌȩ�ĲȡȠȤȠĳȩȡĮ�ıĲȐșȝȘ�ĲȠȣ�İțıțĮʌĲȠȝȑȞȠȣ�ȤȫȡȠȣ��İȞ�ȟȘȡȫ�Ȓ
İȞĲȩȢ�ȪįĮĲȠȢ�ȕȐșȠȣȢ�ȑȦȢ������P��ĲȠȣ�ȠʌȠȓȠȣ�Ș�ıĲȐșȝȘ��İȓĲİ�Șȡİȝİȓ�İȓĲİ
ȣʌȠȕȚȕȐȗİĲĮȚ�ȝİ�İĳ
�ȐʌĮȟ�Ȓ�ıȣȞİȤȒ�ȐȞĲȜȘıȘ��Ș�ȠʌȠȓĮ�ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ���ȝİ�ĲȘȞ
ȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ�Ȓ�ʌȡĮȞȫȞ�țĮȚ�ĲȠȣ�ʌȣșȝȑȞĮ��ĲȚȢ�ĲȣȤȩȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�ıʌȠȡĮįȚțȑȢ
ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ�țĮȚ�ĲȘȞ�ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȒȢ�ıİ�ȝȑıȘ
ĮʌȩıĲĮıȘ�ȑȦȢ����P��ȈĲȘȞ�İȡȖĮıȓĮ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�țĮȚ�Ș�ĮʌȠȟȒȜȦıȘ�ĮıĳĮȜĲȠĲĮʌȒĲȦȞ�țĮȚ







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ıĲȡȫıİȦȞ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ�ȝİ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�Ȓ�ȝİ�ĲıȚȝȑȞĲȠ�


ȈĲȚȢ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠȣ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�țĮȚ�Ș�ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ�İʌȓ
ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ�ʌȡȠȢ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ��ȝİ�ĲȘȞ�ıĲĮȜȓĮ�ĲȠȣ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ
ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĳȩȡĲȦıȘ��İțĳȩȡĲȦıȘ�țĮȚ�ȜȠȚʌȠȪȢ�ȤİȚȡȚıȝȠȪȢ�ĲȠȣ�țĮȚ�ȝİ�ĲȘȞ�įȚȐıĲȡȦıȒ�ĲȠȣȢ
ȝİĲȐ�ĲȘȞ�İțĳȩȡĲȦıȘ��ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ĮȞĮȝȠȞȒȢ�ĲȠȣ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȠȪ
ȝȑıȠȣ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�ĳȩȡĲȦıȘ�


ǼʌȓıȘȢ��ĲȠ�ʌĮȡȩȞ�ȐȡșȡȠ�ĮʌȠȗȘȝȚȫȞİȚ�ĲȘ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ȝİ�ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
İțıțĮĳȫȞ��ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�Ȓ�țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�Įʌȩ
ĲȘȞ�ǼʌȓȕȜİȥȘ��ȝİ�ĲȘ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ıĲȠȞ�ȤȫȡȠ�ĮʌȩșİıȘȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���İʌȓ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ��ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȜȒȥȘ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ʌȡȠ�țĮȚ
ȝİĲȐ�ĲȘȞ�İțıțĮĳȒ�


ǻǼȀǹ�ȅȀȉȍ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����������


�


� (țıțĮĳȒ�șİȝİȜȓȦȞ�țĮȚ�ĲȐĳȡȦȞ�ȤȦȡȓȢ�ĲȘ�ȤȡȒıȘ�ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ��ȝİ�ĲȘȞ�țĮșĮȡȒ
ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȒȢ


ȀȦįȚțȠȓ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ����������
ȅǿȀ���������
ȅǿȀ����������


(țıțĮĳȒ�șİȝİȜȓȦȞ�țĮȚ�ĲȐĳȡȦȞ�ȤȦȡȓȢ�ĲȘ�ȤȡȒıȘ�ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�țĮȚ�İțȡȘțĲȚțȫȞ��İțĲȩȢ
Įʌȩ�ĮİȡȩıĳȣȡİȢ��ʌȜȐĲȠȣȢ�ȕȐıİȦȢ�ȑȦȢ������P�Ȓ�ȝİȖĮȜȣĲȑȡȠȣ�ĲȦȞ������P�ĮȜȜȐ
İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ȕȐıİȦȢ�ȑȦȢ�������P���ıİ�ȕȐșȠȢ�ȝȑȤȡȚ������P�Įʌȩ�ĲȠ�ȤĮȝȘȜȩĲİȡȠ�ȤİȓȜȠȢ
ĲȘȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ�İțıțĮĳȒȢ��İȞ�ȟȘȡȫ�Ȓ�İȞĲȩȢ�ȪįĮĲȠȢ�ȕȐșȠȣȢ�ȑȦȢ������P��ĲȠȣ�ȠʌȠȓȠȣ�Ș
ıĲȐșȝȘ��İȓĲİ�Șȡİȝİȓ�İȓĲİ�ȣʌȠȕȚȕȐȗİĲĮȚ�ȝİ�İĳ
�ȐʌĮȟ�Ȓ�ıȣȞİȤȒ�ȐȞĲȜȘıȘ��Ș�ȠʌȠȓĮ
ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ���ȝİ�ĲȘȞ�ĮȞĮʌȑĲĮıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ��ĲȘȞ�ȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ
țĮȚ�ĲȠȣ�ʌȣșȝȑȞĮ�țĮȚ�ĲȘȞ�ĲȣȤȩȞ�ĮȞĮȖțĮȓĮ�ıʌȠȡĮįȚțȒ�ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ�


�ıİ�İįȐĳȘ�ȖĮȚȫįȘ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįȘ�


ȈĲȚȢ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠȣ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�țĮȚ�Ș�ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ�İʌȓ
ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ�ʌȡȠȢ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ��ȝİ�ĲȘȞ�ıĲĮȜȓĮ�ĲȠȣ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ
ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĳȩȡĲȦıȘ��İțĳȩȡĲȦıȘ�țĮȚ�ȜȠȚʌȠȪȢ�ȤİȚȡȚıȝȠȪȢ�ĲȠȣ�țĮȚ�ȝİ�ĲȘȞ�įȚȐıĲȡȦıȒ�ĲȠȣȢ
ȝİĲȐ�ĲȘȞ�İțĳȩȡĲȦıȘ��ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ĮȞĮȝȠȞȒȢ�ĲȠȣ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȠȪ
ȝȑıȠȣ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�ĳȩȡĲȦıȘ�


ǼʌȓıȘȢ��ĲȠ�ʌĮȡȩȞ�ȐȡșȡȠ�ĮʌȠȗȘȝȚȫȞİȚ�ĲȘ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ȝİ�ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ�İȞȩȢ�țȣȕȚțȠȪ�ȝİĲȡȠȣ
ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ��ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�Ȓ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ǼʌȓȕȜİȥȘ��ȝİ�ĲȘ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ıĲȠȞ�ȤȫȡȠ�ĮʌȩșİıȘȢ��ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ
Ƞįȩ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���İʌȓ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ��ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȜȒȥȘ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ʌȡȠ�țĮȚ
ȝİĲȐ�ĲȘȞ�İțıțĮĳȒ�


ȉȇǿǹȃȉǹ�ǼȄǿ�Ȁǹǿ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����������


�


� (țıțĮĳȒ�șİȝİȜȓȦȞ�țĮȚ�ĲȐĳȡȦȞ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ��ıİ�İįȐĳȘ�ȖĮȚȫįȘ��
ȘȝȚȕȡĮȤȫįȘ��ȝİ�ĲȘȞ�țĮșĮȡȒ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȒȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǼțıțĮĳȒ�șİȝİȜȓȦȞ�țĮȚ�ĲȐĳȡȦȞ��ıİ�İįȐĳȘ�ȖĮȚȫįȘ���ȘȝȚȕȡĮȤȫįȘ��ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȝȘȤĮȞȚțȫȞ
ȝȑıȦȞ��ʌȜȐĲȠȣȢ�ȕȐıİȦȢ�ȑȦȢ������P�Ȓ�ȝİȖĮȜȣĲȑȡȠȣ�ĲȦȞ������P�ĮȜȜȐ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ȕȐıİȦȢ
ȑȦȢ�������P���ıİ�ȕȐșȠȢ�ȝȑȤȡȚ������P�Įʌȩ�ĲȠ�ȤĮȝȘȜȩĲİȡȠ�ȤİȓȜȠȢ�ĲȘȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ
İțıțĮĳȒȢ��İȞ�ȟȘȡȫ�Ȓ�İȞĲȩȢ�ȪįĮĲȠȢ�ȕȐșȠȣȢ�ȑȦȢ�����P��ĲȠȣ�ȠʌȠȓȠȣ�Ș�ıĲȐșȝȘ��İȓĲİ
Șȡİȝİȓ�İȓĲİ�ȣʌȠȕȚȕȐȗİĲĮȚ�ȝİ�İĳ
�ȐʌĮȟ�Ȓ�ıȣȞİȤȒ�ȐȞĲȜȘıȘ��Ș�ȠʌȠȓĮ�ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ
ȚįȚĮȓĲİȡĮ���ȝİ�ĲȘȞ�ĮȞĮʌȑĲĮıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ��ĲȘȞ�ȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ�țĮȚ�ĲȠȣ
ʌȣșȝȑȞĮ�țĮȚ�ĲȘȞ�ĲȣȤȩȞ�ĮȞĮȖțĮȓĮ�ıʌȠȡĮįȚțȒ�ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ�
ȈĲȘȞ�İȡȖĮıȓĮ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�țĮȚ�Ș�ĮʌȠȟȒȜȦıȘ�ĮıĳĮȜĲȠĲĮʌȒĲȦȞ�țĮȚ�ıĲȡȫıİȦȞ
ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ�ȝİ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�Ȓ�ȝİ�ĲıȚȝȑȞĲȠ�







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ȈĲȚȢ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠȣ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�țĮȚ�Ș�ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ�İʌȓ
ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ�ʌȡȠȢ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ��ȝİ�ĲȘȞ�ıĲĮȜȓĮ�ĲȠȣ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ
ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĳȩȡĲȦıȘ��İțĳȩȡĲȦıȘ�țĮȚ�ȜȠȚʌȠȪȢ�ȤİȚȡȚıȝȠȪȢ�ĲȠȣ�țĮȚ�ȝİ�ĲȘȞ�įȚȐıĲȡȦıȒ�ĲȠȣȢ
ȝİĲȐ�ĲȘȞ�İțĳȩȡĲȦıȘ��ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ĮȞĮȝȠȞȒȢ�ĲȠȣ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȠȪ
ȝȑıȠȣ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�ĳȩȡĲȦıȘ�


ǼʌȓıȘȢ��ĲȠ�ʌĮȡȩȞ�ȐȡșȡȠ�ĮʌȠȗȘȝȚȫȞİȚ�ĲȘ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ȝİ�ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
İțıțĮĳȫȞ��ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�Ȓ�țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�Įʌȩ
ĲȘȞ�ǼʌȓȕȜİȥȘ��ȝİ�ĲȘ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ıĲȠȞ�ȤȫȡȠ�ĮʌȩșİıȘȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���İʌȓ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ��ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȜȒȥȘ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ʌȡȠ�țĮȚ
ȝİĲȐ�ĲȘȞ�İțıțĮĳȒ�


ǼǿȀȅȈǿ�Ȁǹǿ�ǼȄǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���
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ȈȣȝʌȪțȞȦıȘ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣ�İįȐĳȠȣȢ�ʌȠȣ�șĮ�ʌȡȠțȪȥİȚ�İȓĲİ�Įʌȩ�İʌȓȤȦıȘ��İȓĲİ�Įʌȩ
İțıțĮĳȒ��İȓĲİ�țĮȚ�Įʌȩ�ıȣȞįȣĮıȝȩ�ĲȠȣȢ�ȝİ�įȠȞȘĲȚțȒ�ʌȜȐțĮ��ȝȑȤȡȚ�İʌȚĲİȪȟİȦȢ
țĮșȠȡȚȗȩȝİȞȠȣ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ȕĮșȝȠȪ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ�������P����ȝİ�ĲȘ�ȕȑȜĲȚıĲȘ�ȣȖȡĮıȓĮ
ıİ�ʌȠıȠıĲȩ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ�ȓıȠ�ȝİ�ĲȠ�����ĲȘȢ�ȝȑȖȚıĲȘȢ�ȟİȡȒȢ�ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ�ʌȠȣ�ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ�ȝİ�ĲȘȞ��ʌȡȩĲȣʌȘ��ȝȑșȠįȠ�ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȠȪ�ĲȘȢ�ıȤİĲȚțȒȢ�ȣȖȡĮıȓĮȢ��
ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ�$$6+2�7�������'���ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ�ȝȑșȠįȠ�$$+62��


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��
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ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ���ĮʌȠȜȪȝĮȞıȘ�ĲȠȣ�İıȦĲİȡȚțȠȪ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ�ȒĲȠȚ��ĮʌȠȜȪȝĮȞıȘ�ĲȠȣ
İıȦĲİȡȚțȠȪ�ȤȫȡȠȣ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ�ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ�Įʌȩ�İȚį��ıȣȞİȡȖİȓȠ�ȝİ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘȝȑȞȘ�ĮıĳĮȜȒ
ȝȑșȠįȠ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ��ȤȦȡȓȢ�țĮșĮȓȡİıȘ��ĲȦȞ�ĮʌȠșȘțİȣȝȑȞȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ȟȪȜȚȞȦȞ
įȠțȫȞ��įȚĮțȠıȝ��țİȡĮȝȚțȫȞ�ț�Ĳ�Ȝ��ȝİ�ʌȡȠıȠȤȒ�țĮȚ�țĮșȐȡȚıȝĮ��ıțȠȪʌȚıȝĮ��ĲȦȞ�įĮʌȑįȦȞ
ȝȑȤȡȚ�İȝĳĮȞȓıİȦȢ�ĲȦȞ�ıĲĮșİȡȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ��Įʌȩ�ȩȜĮ�ĲĮ�İʌȓʌİįĮ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ�țĮȚ
ıȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ�ĮȤȡȒıĲȦȞ�ȖȚĮ�ĮʌȠțȠȝȚįȒ�ıİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ȑȦȢ���ȝ��Įʌȩ�ĲȠ�țĲȓȡȚȠ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ��


ǻȊȅ�ȋǿȁǿǹǻǼȈ�ȆǼȃȉǹȀȅȈǿǹ�Ȉǹȇǹȃȉǹ�ǻȊȅ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���
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ȀĮșĮȓȡİıȘ�ĮȞȦįȠȝȫȞ�ĮȡȖȠȜȚșȠįȠȝȒȢ�Ȓ�ʌȜȒȡȠȣȢ�ȜȚșȠįȠȝȒȢ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ
ıĲȐșȝȘ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ
ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�țĮȚ�ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ�ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ��Ș�ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�ıĲȚȢ�șȑıİȚȢ
ĳȩȡĲȦıȘȢ�țĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȠȪ�ȩȖțȠȣ�ʌȡȠ�ĲȘȢ�țĮșĮȚȡȑıİȦȢ�


Ȉǹȇǹȃȉǹ�ȆǼȃȉǼ�Ȁǹǿ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���
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� ȀĮșĮȓȡİıȘ�ȝİȝȠȞȦȝȑȞȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ȐȠʌȜȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ȝİ
İĳĮȡȝȠȖȒ�ıȣȞȒșȦȞ�ȝİșȩįȦȞ�țĮșĮȓȡİıȘȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮșĮȓȡİıȘ�țĮȚ�ĲİȝĮȤȚıȝȩȢ�ȝİȝȠȞȦȝȑȞȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĮȩʌȜȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ʌĮȞĲȩȢ�İȓįȠȣȢ�
ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ıĲȐșȝȘ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ�ȝİ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ıȣȞȒșȦȞ�ȝİșȩįȦȞ
țĮșĮȓȡİıȘȢ�
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�țĮȚ
İȡȖĮȜİȓȦȞ��ĲȦȞ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ�ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȞ��Ș�ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�ȝİĲȐ�Įʌȩ�ĲİȝĮȤȚıȝȩ�ĲȠȣ�ȩȖțȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ıĲȚȢ�șȑıİȚȢ�ĳȩȡĲȦıȘȢ�țĮșȫȢ
țĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�


^ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȠȪ�ȩȖțȠȣ�ʌȡȠ�ĲȘȢ�țĮșĮȚȡȑıİȦȢ�
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ȀĮșĮȓȡİıȘ�ĲȘȢ�ȠȜȩıȦȝȘȢ�ȜȓșȚȞȘȢ�ʌȠįȚȐȢ�țĮĲȦțĮıȓȠȣ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣ�ĳİȖȖȓĲȘ��ȝİ�ʌȡȠıȠȤȒ
ȖȚĮ�İʌĮȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȒ�ĲȘȢ�ıİ�ȐȜȜȠ�ȐȞȠȚȖȝĮ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ��Ǿ�İȡȖĮıȓĮ�ĮȣĲȒ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȝİ
ʌȡȠıȠȤȒ�țĮȚ�ȝİ�ĲȘ�ȜȒȥȘ�ĲȦȞ�țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ�ȝȑĲȡȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮʌȠĲȡȠʌȒ�ȗȘȝȚȫȞ�ıĲȚȢ
ʌĮȡĮȝȑȞȠȣıİȢ�ĲȠȚȤȠʌȠȚİȢ�țĮȚ�ȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�țĮșĮȓȡİıȘ�țĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ
ĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�
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ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�țĮȚ�İȡȖĮȜİȓȦȞ��ĲȦȞ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ
ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȞ�țĮȚ�Ș�ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ��ȝİĲȐ�Įʌȩ�ĲİȝĮȤȚıȝȩ�ĲȠȣ�ȩȖțȠȣ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ıĲȚȢ�șȑıİȚȢ�ĳȩȡĲȦıȘȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�P��ʌȡĮȖȝĮĲȚțȠȪ�ȩȖțȠȣ�țĮșĮȚȡȑıİȦȢ�


ǻǿǹȀȅȈǿǹ�ȉȇǿǹȃȉǹ�Ǽȃǹ�Ȁǹǿ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ȉȇǿǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ȀĮșĮȓȡİıȘ�ȝİ�ʌȡȠıȠȤȒ�İĲȠȚȝȩȡȡȠʌȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�țȠȡȞȓȗĮȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮșĮȓȡİıȘ�İĲȠȚȝȩȡȡȠʌȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ��ʌȜȓȞșȦȞ��İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ��ȜȓșȦȞ�ț�Ȝ�ʌ��țĮȚ
ĲȝȘȝȐĲȦȞ�ĲȘȢ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȒȢ�țȠȡȞȓȗĮȢ��ȝİĲȐ�ĲȘȞ�țĮșĮȓȡİıȘ�ĲȦȞ�țİȡĮȝȚįȚȫȞ��ʌȡȠȢ�ȐȡıȘ
ĲȘȢ�İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ��ȝİ�įȚĮȜȠȖȒ�țĮȚ�İȞĮʌȩșİıȒ�ĲȦȞ�ʌȡȠȢ�İʌĮȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ
ȤȡȒıȚȝȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��ʌ�Ȥ��ȜȓșȚȞȦȞ�ʌȜĮțȫȞ��ĳȠȣȡȠȣıȚȫȞ��ʌȜĮțȚįȓȦȞ�țİȡĮȝȚțȫȞ�ȝİ
ĳȦĲȠȖȡȐĳȚıȘ�ʌȜȒȡȘ�ʌȡȚȞ�țĮȚ�ȝİĲȐ�ĲȠ�ʌȑȡĮȢ�ĲȘȢ�țȐșİ�İʌȓ�ȝȑȡȠȣȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�țĮȚ
ıĲȠȚȤİȓȠȣ��ıȒȝĮȞıȘ�ĲȘȢ�șȑıȘȢ�ĲȦȞ�ıĲȠ�țĲȓȡȚȠ��ǹȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ���ȣʌȠıĲȪȜȦıȘ�ĲȦȞ�ȩȝȠȡȦȞ
ıİ�țĮȜȒ�țĮĲȐıĲĮıȘ�ʌĮȡĮȝİȞȠȣıȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�ȝİ�ʌȡȚıĲȒ�ȟȣȜİȓĮ��ȟȪȜȚȞĮ�ȜĮĲȐțȚĮ���ȐȞİȣ
ĮȟȓĮȢ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ��ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞĮ�ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ�ıĲȘȞ�ȩȥȘ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ�țĮȚ�ĲȐȕȜİȢ�İʌȓ
ĮȣĲȫȞ�







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P�


ǼȀǹȉȅȃ�ǼǿȀȅȈǿ�ǼȆȉǹ�Ȁǹǿ�ǻȍǻǼȀǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������
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� ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ�ȣįȡȠȡȡȠȫȞ�İȞĲȩȢ�ĮȣȜĮțȚȠȪ�ıİ�ʌȜȚȞșȠįȠȝȒ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����ǹ������


ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ�ȣįȡȠȡȡȠȫȞ�ȘȝȚİȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȦȞ�ıĲȘȞ�ĲȠȚȤȠʌȠȚĮ�Ȓ�ıĲȠ�İʌȓȤȡȚıȝĮ
ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ��ȝİ�ʌȡȠıȠȤȒ�țĮȚ�țĮșȐȡȚıȝĮ�ĲȦȞ�İıȠȤȫȞ�ȖȚĮ�ȝİȜȜȠȞĲȚțȒ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȞȑĮȢ
ȣįȡȠȡȡȠȒȢ�ȝİ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�ĲȦȞ�ĮȤȡȒıĲȦȞ�ıİ�țĮĲȐȜȜȘȜȘ�șȑıȘ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P�


ǻȊȅ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȉǼȈȈǼȇǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ǻȚȐȞȠȚȟȘ�ȠʌȒȢ�Ȓ�ĳȦȜȚȐȢ�ıİ�ȜȚșȠįȠȝȒ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǻȚȐȞȠȚȟȘ�ȠʌȒȢ�Ȓ�ĳȦȜȚȐȢ�ıİ�ȜȚșȠįȠȝȒ�ʌȐȤȠȣȢ�ȑȦȢ�����P��ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�İʌȓȤȡȚıȝĮ�Ȓ�ıİ
ĳȑȡȠȣıĮ�ʌȜȚȞșȠįȠȝȒ��İʌȚĳĮȞİȓĮȢ����������P���İțĲİȜȠȣȝȑȞȘ�ȝİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȝȑıȠ��ȝİ
ȝİȖȐȜȘ�ʌȡȠıȠȤȒ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��Ș
İȡȖĮıȓĮ�ȝȩȡĳȦıȘȢ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ��Ș�ʌȜȒȡȦıȘ�ĲȦȞ�țİȞȫȞ�ĲȠȣȢ�ȝİ�ȠȚȠįȒʌȠĲİ�țĮĲȐȜȜȘȜȠ
ȣȜȚțȩ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�İȡȖĮıȓĮȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�įȠțȫȞ�ʌĮĲȦȝȐĲȦȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ
ĲİȤȞȚțȒ�ʌİȡȚȖȡĮĳȒ�țĮȚ�Ș�ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ�ĮȤȡȒıĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�ıĲȚȢ�șȑıİȚȢ�ĳȠȡĲȫıİȦȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�


ǼȃȉǼȀǹ�Ȁǹǿ�ǻǼȀǹ�ǼȃȃǼǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ��
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�


� ǻȚȐȞȠȚȟȘ�ĮȣȜĮțȚȠȪ�ıİ�ȜȚșȠįȠȝȒ�Ȓ�ȐȠʌȜȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ȖȚĮ�ʌȜȐĲȠȢ�ĮȣȜĮțȚȠȪ�ȑȦȢ
�����P


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����ǹ������


ǻȚȐȞȠȚȟȘ�ĮȪȜĮțȠȢ�ȕȐșȠȣȢ�țĮȚ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ������P�ıİ�ȜȚșȠįȠȝȒ�Ȓ�ȐȠʌȜȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ȝİ
Ȓ�ȤȦȡȓȢ�İʌȓȤȡȚıȝĮ��ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȢ�țĮȚ�șȑıȘ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ
ĲĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��Ș�İȡȖĮıȓĮ�ȝȩȡĳȦıȘȢ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ�țĮȚ�Ș
ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ�ĮȤȡȒıĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�ıĲȚȢ�șȑıİȚȢ�ĳȠȡĲȫıİȦȢ�țĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ��


ȉȇǿǹȃȉǹ�ȉȇǿǹ�Ȁǹǿ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ȉȇǿǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���
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ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǿıȠʌİįȦĲȚțȒ�ıĲȡȫıȘ�ȐȝȝȠȣ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ��ȜİʌĲȩțȠțțȘ�țĮȜȫȢ�țȣȜȚȞįȡȦȝȑȞȘ��ȖȚĮ�ĲȘȞ
İȟȠȝȐȜȣȞıȘ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ĲȠȣ�ıțȣȡȩıĲȡȦĲȠȣ�ʌȠȣ�șĮ�ĲȠ�ȣʌİȡțĮȜȪʌĲİȚ�țĮĲȐ��FP�
ȆȡȠȝȒșİȚĮ�İʌȚĲȩʌȠȣ�ıĲȠ�ȑȡȖȠ��ȑțȡȚȥȘ��įȚȐıĲȡȦıȘ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȦȢ�ʌİȡĮĲȦȝȑȞȘ�ȩʌȦȢ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ�ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ�ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��ʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȠȣ�ĲİȜȚțȠȪ�ȩȖțȠȣ�ȚıȠʌȑįȦıȘȢ�


ǼǿȀȅȈǿ�ǼȆȉǹ�Ȁǹǿ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ǻȊȅ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���
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� ǺȐıȘ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ��Ȇ�ȉ�Ȇ��ȅ�����


ȈȤİĲȚțȩ���ȅǻȅȃ������Ǻ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǻȅȃ�����Ǻ������


īȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�țĮĲĮıțİȣȒ�ȕȐıȘȢ�ȠįȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ�Įʌȩ�șȡĮȣıĲȐ�ĮįȡĮȞȒ
ȣȜȚțȐ�ıĲĮșİȡȠʌȠȚȠȣȝȑȞȠȣ�ĲȪʌȠȣ�ĲȘȢ�Ȇ�ȉ�Ȇ��ȅ�����ȝİ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�țĮĲȐ�ıĲȡȫıİȚȢ�
ȝİȖȓıĲȠȣ�ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ�țȐșİ�ıĲȡȫıȘȢ�ȓıȠȣ�ʌȡȠȢ������ȝ��ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�Įʌȩ�ĲȘ
ȝȠȡĳȒ�țĮȚ�ȑțĲĮıȘ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��ıİ�ȣʌĮȓșȡȚĮ�Ȓ�ȣʌȩȖİȚĮ�ȑȡȖĮ��ȝİĲȐ�ĲȘȢ
ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�


��������ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ�ĲȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ��ĲȠȣ�ȞİȡȠȪ�țĮȚ
ĲȦȞ�ȜȠȚʌȫȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��Ș�įĮʌȐȞȘ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĲȠȣȢ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ
ıĲȠȞ�ĲȩʌȠ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȝİ�ĲȚȢ�ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ��ĲȘ�ıĲĮȜȓĮ�ĲȦȞ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ�țĮȚ�ĲȠ
ȤĮȝȑȞȠ�ȤȡȩȞȠ�ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȦȢ��Ș�įĮʌȐȞȘ�ĲȘȢ�įȚȐıĲȡȦıȘȢ��įȚĮȕȡR[ȒȢ�țĮȚ�ʌȜȒȡȠȣȢ
țȣȜȓȞįȡȦıȘȢ��ȫıĲİ�ȞĮ�ʌȡȠțȪȥİȚ�Ș�İʌȚșȣȝȘĲȒ�ȖİȦȝİĲȡȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țĮșȫȢ�țĮȚ�țȐșİ
ȐȜȜȘ�įĮʌȐȞȘ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮȢ��ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȑȞĲİȤȞȘ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȉ�Ȉ�Ȋ���ĲȘȞ�ʌĮȡ���������ĲȘȢ�Ȇ�ȉ�Ȇ��ȅ�����țĮȚ�ĲȠȣȢ
ȣʌȩȜȠȚʌȠȣȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�


��������Ǿ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȝİ�ȜȒȥȘ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ȖİȦȝİĲȡȚțȒȢ�ȤȦȡȠıĲȐșȝȘıȘȢ�ıİ
įȚĮĲȠȝȑȢ�ʌȡȚȞ�țĮȚ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�ĲȦȞ�ȑȡȖȦȞ�țĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�İȖțİțȡȚȝȑȞȘ
ĲİȤȞȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȚȢ�ʌĮȡ�������țĮȚ������ĲȘȢ�Ȇ�ȉ�Ȇ��ȅ�����


��������ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�ȩȖțȠȣ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ȕȐıȘȢ
ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ��ȝİĲȐ�ĲȘȢ�ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ
ĮʌȩıĲĮıȘ�


ǻǼȀǹ�ǼȄǿ�Ȁǹǿ�ǼȄǾȃȉǹ�ȆǼȃȉǼ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ǻȚȐȞȠȚȟȘ�ȠʌȒȢ�Ȓ�ĳȦȜȑĮȢ�ıİ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ʌȐȤȠȣȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����ǹ������


ǻȚȐȞȠȚȟȘ�ȠʌȒȢ�Ȓ�ĳȦȜİȐȢ�ıİ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ʌȐȤȠȣȢ


ȉȠ�ʌĮȡȩȞ�ȐȡșȡȠ�ȑȤİȚ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ıĲȚȢ�ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ�ȠʌȫȞ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ȑȦȢ������P��ıİ
ıĲȠȚȤİȓĮ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ʌȐȤȠȣȢ�


ǻȚȐȞȠȚȟȘ�ȠʌȒȢ�Ȓ�ĳȦȜİȐȢ�İʌȓ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�İʌȓȤȡȚıȝĮ��ıİ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȢ�țĮȚ�șȑıȘ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��Ș�İȡȖĮıȓĮ�ȝȩȡĳȦıȘȢ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ�țĮȚ�Ș�ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ
ĮȤȡȒıĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�ıĲȚȢ�șȑıİȚȢ�ĳȠȡĲȫıİȦȢ�


ȉȠ�ʌĮȡȩȞ�ȐȡșȡȠ�ȑȤİȚ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ıĲȚȢ�ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ�ȠʌȫȞ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ȑȦȢ������P��ıİ
ıĲȠȚȤİȓĮ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ʌȐȤȠȣȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ���


ǼȄǾȃȉǹ�Ǽȃǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��įȚȐıĲȡȦıȘ�țĮȚ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ
ȤȡȒıȘ�ĮȞĲȜȓĮȢ�Ȓ�ʌȣȡȖȠȖİȡĮȞȠȪ�ȖȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ
&�����


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȆĮȡĮȖȦȖȒ�Ȓ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�Ȓ�ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ĲȠȣ�ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ�ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ
ȈțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȀȉȈ���ȝİ�ĲȘȞ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ĮȞĲȜȓĮȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�Ȓ�ʌȣȡȖȠȖİȡĮȞȠȪ
țĮȚ�ĲȘȞ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ĮȣĲȠȪ�İʌȓ�ĲȦȞ�țĮȜȠȣʌȚȫȞ�Ȓ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȣʌȠįȠȤȒȢ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȤȦȡȓȢ�ĲȘȞ�įĮʌȐȞȘ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ĲȦȞ
țĮȜȠȣʌȚȫȞ�


ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�


Į�Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ıĲȘ�șȑıȘ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�
ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�İĳȩıȠȞ�ʌȡȩțİȚĲĮȚ�ȖȚĮ�İȡȖȠıĲĮıȚĮțȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�Ȓ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�
ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��ĮįȡĮȞȫȞ��ĲıȚȝȑȞĲȦȞ��ȞİȡȠȪ��ȖȚĮ�ĲȘȞ
ʌĮȡĮıțİȣȒ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��İĳȩıȠȞ�ĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ
�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ���ȠȚ�ıĲĮȜȓİȢ�ĲȦȞ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĮįȡĮȞȫȞ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��Ș�ʌĮȡĮıțİȣȒ�ĲȠ�ȝȓȖȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ıĲȠ
İȡȖȠĲȐȟȚȠ�ʌȡȠȢ�įȚȐıĲȡȦıȘ�


ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ�ȩĲȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ĮȞȐ�țĮĲȘȖȠȡȓĮ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ
ĲȘȢ�İțȐıĲȠĲİ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ�ʌȠıȩĲȘĲĮȢ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌȓĲİȣȟȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȦȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ��ĮȞĲȠȤȒȢ��İȡȖĮıȓȝȠȣ�țȜʌ��ȣʌȩ�ĲȘȞ�İĳĮȡȝȠȗȩȝİȞȘ�țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ
įȚĮȕȐșȝȚıȘ�ĲȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ��Ȉİ�ȠȣįİȝȓĮ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ
Ș�İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞȘ�ʌȠıȩĲȘĲĮ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ıĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�


Ǿ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ�țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ�įȚĮȕȐșȝȚıȘ�ĲȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�țĮȚ�Ș�ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ�ıİ
ĲıȚȝȑȞĲȠ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌȓĲİȣȟȘ�ĲȘȢ�ȗȘĲȠȪȝİȞȘȢ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒȢ�ĮȞĲȠȤȒȢ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ�ȝİ�įĮʌȐȞȘ�ĲȠȣ�$ȞĮįȩȤȠȣ�


ȕ�ȉĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ʌȡȩıșİĲĮ��ʌȜȒȞ�ȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ�țĮȚ�İʌȚȕȡĮįȣȞĲȚțȫȞ�ʌȒȟİȦȢ��ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�İȖțİțȡȚȝȑȞȘ��țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ��ȝİȜȑĲȘ�ıȣȞșȑıİȦȢ��İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ
țĮȚ�ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ�ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ�


Ȗ�Ǿ�įĮʌȐȞȘ�ȤȡȒıİȦȢ�įȠȞȘĲȫȞ�ȝȐȗĮȢ�Ȓ�țĮȚ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�țĮȚ�Ș�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĲȘȢ�ȐȞȦ
ıĲȐșȝȘȢ�ĲȦȞ�ıțȣȡȠįȠĲȠȣȝȑȞȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ��ĲİȜȚțȒȢ�Ȓ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ���ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ�ıĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ĮȞĮĳȠȡȚțȐ�ȝİ�ĲȘȞ�ʌȠȚȩĲȘĲĮ�țĮȚ�ĲȚȢ�ĮȞȠȤȑȢ�ĲȠȣ
ĲİȜİȚȫȝĮĲȠȢ�


į�ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�İʌȓıȘȢ�ĮȞȘȖȝȑȞȘ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ıĲĮȜȓĮȢ�ĲȦȞ�ȠȤȘȝȐĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȕĮȡȑȜĮȢ���Ș�įĮʌȐȞȘ�ȝİĲȐȕĮıȘȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ıĲȘıȓȝĮĲȠȢ�țĮȚ�İʌȚıĲȡȠĳȒȢ
ĲȘȢ�ʌȡȑııĮȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ʌİȡȚıȣȜȜȠȖȒ��ĳȩȡĲȦıȘ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�ĲȣȤȩȞ
ȣʌİȡȤİȚȜȓıİȦȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�șȑıȘ�ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ�


İ�ǻİȞ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȩıșİĲȘ�İʌİȟİȡȖĮıȓĮ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�įĮʌȑįȦȞ�İȚįȚțȫȞ
ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ��Ȝ�Ȥ��ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȩ�įȐʌİįȠ��


ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ȑȤȠȣȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ıİ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��İțĲȩȢ�Įʌȩ
țİȜȪĳȘ��ĮȥȓįİȢ�țĮȚ�ĲȡȠȪȜȠȣȢ�


ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�țĮĲĮıțİȣĮıșȑȞĲȠȢ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ
ĲȚȢ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�


�īȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&������


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���
ǼȃǼȃǾȃȉǹ�ǼȃȃǼǹ�Ȁǹǿ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��įȚȐıĲȡȦıȘ�țĮȚ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ
ȤȡȒıȘ�ĮȞĲȜȓĮȢ�Ȓ�ʌȣȡȖȠȖİȡĮȞȠȪ�ȖȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ
&�����


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȆĮȡĮȖȦȖȒ�Ȓ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�Ȓ�ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ĲȠȣ�ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ�ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ
ȈțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȀȉȈ���ȝİ�ĲȘȞ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ĮȞĲȜȓĮȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�Ȓ�ʌȣȡȖȠȖİȡĮȞȠȪ
țĮȚ�ĲȘȞ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ĮȣĲȠȪ�İʌȓ�ĲȦȞ�țĮȜȠȣʌȚȫȞ�Ȓ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȣʌȠįȠȤȒȢ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȤȦȡȓȢ�ĲȘȞ�įĮʌȐȞȘ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ĲȦȞ
țĮȜȠȣʌȚȫȞ�


ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�


Į�Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ıĲȘ�șȑıȘ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�
ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�İĳȩıȠȞ�ʌȡȩțİȚĲĮȚ�ȖȚĮ�İȡȖȠıĲĮıȚĮțȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�Ȓ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�
ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��ĮįȡĮȞȫȞ��ĲıȚȝȑȞĲȦȞ��ȞİȡȠȪ��ȖȚĮ�ĲȘȞ
ʌĮȡĮıțİȣȒ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��İĳȩıȠȞ�ĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ
�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ���ȠȚ�ıĲĮȜȓİȢ�ĲȦȞ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĮįȡĮȞȫȞ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��Ș�ʌĮȡĮıțİȣȒ�ĲȠ�ȝȓȖȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ıĲȠ
İȡȖȠĲȐȟȚȠ�ʌȡȠȢ�įȚȐıĲȡȦıȘ�


ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ�ȩĲȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ĮȞȐ�țĮĲȘȖȠȡȓĮ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ
ĲȘȢ�İțȐıĲȠĲİ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ�ʌȠıȩĲȘĲĮȢ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌȓĲİȣȟȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȦȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ��ĮȞĲȠȤȒȢ��İȡȖĮıȓȝȠȣ�țȜʌ��ȣʌȩ�ĲȘȞ�İĳĮȡȝȠȗȩȝİȞȘ�țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ
įȚĮȕȐșȝȚıȘ�ĲȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ��Ȉİ�ȠȣįİȝȓĮ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ
Ș�İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞȘ�ʌȠıȩĲȘĲĮ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ıĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�


Ǿ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ�țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ�įȚĮȕȐșȝȚıȘ�ĲȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�țĮȚ�Ș�ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ�ıİ
ĲıȚȝȑȞĲȠ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌȓĲİȣȟȘ�ĲȘȢ�ȗȘĲȠȪȝİȞȘȢ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒȢ�ĮȞĲȠȤȒȢ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ�ȝİ�įĮʌȐȞȘ�ĲȠȣ�$ȞĮįȩȤȠȣ�


ȕ�ȉĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ʌȡȩıșİĲĮ��ʌȜȒȞ�ȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ�țĮȚ�İʌȚȕȡĮįȣȞĲȚțȫȞ�ʌȒȟİȦȢ��ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�İȖțİțȡȚȝȑȞȘ��țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ��ȝİȜȑĲȘ�ıȣȞșȑıİȦȢ��İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ
țĮȚ�ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ�ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ�


Ȗ�Ǿ�įĮʌȐȞȘ�ȤȡȒıİȦȢ�įȠȞȘĲȫȞ�ȝȐȗĮȢ�Ȓ�țĮȚ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�țĮȚ�Ș�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĲȘȢ�ȐȞȦ
ıĲȐșȝȘȢ�ĲȦȞ�ıțȣȡȠįȠĲȠȣȝȑȞȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ��ĲİȜȚțȒȢ�Ȓ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ���ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ�ıĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ĮȞĮĳȠȡȚțȐ�ȝİ�ĲȘȞ�ʌȠȚȩĲȘĲĮ�țĮȚ�ĲȚȢ�ĮȞȠȤȑȢ�ĲȠȣ
ĲİȜİȚȫȝĮĲȠȢ�


į�ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�İʌȓıȘȢ�ĮȞȘȖȝȑȞȘ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ıĲĮȜȓĮȢ�ĲȦȞ�ȠȤȘȝȐĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȕĮȡȑȜĮȢ���Ș�įĮʌȐȞȘ�ȝİĲȐȕĮıȘȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ıĲȘıȓȝĮĲȠȢ�țĮȚ�İʌȚıĲȡȠĳȒȢ
ĲȘȢ�ʌȡȑııĮȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ʌİȡȚıȣȜȜȠȖȒ��ĳȩȡĲȦıȘ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�ĲȣȤȩȞ
ȣʌİȡȤİȚȜȓıİȦȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�șȑıȘ�ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ�


İ�ǻİȞ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȩıșİĲȘ�İʌİȟİȡȖĮıȓĮ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�įĮʌȑįȦȞ�İȚįȚțȫȞ
ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ��Ȝ�Ȥ��ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȩ�įȐʌİįȠ��


ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ȑȤȠȣȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ıİ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��İțĲȩȢ�Įʌȩ
țİȜȪĳȘ��ĮȥȓįİȢ�țĮȚ�ĲȡȠȪȜȠȣȢ�


ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�țĮĲĮıțİȣĮıșȑȞĲȠȢ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ
ĲȚȢ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�


�īȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&������


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���
ǼȀǹȉȅȃ�ǻǼȀǹ�ȉȇǿǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��įȚȐıĲȡȦıȘ�țĮȚ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ
ȤȡȒıȘ�ĮȞĲȜȓĮȢ�Ȓ�ʌȣȡȖȠȖİȡĮȞȠȪ�ȖȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ
&�����


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȆĮȡĮȖȦȖȒ�Ȓ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�Ȓ�ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ĲȠȣ�ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ�ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ
ȈțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȀȉȈ���ȝİ�ĲȘȞ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ĮȞĲȜȓĮȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�Ȓ�ʌȣȡȖȠȖİȡĮȞȠȪ
țĮȚ�ĲȘȞ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ĮȣĲȠȪ�İʌȓ�ĲȦȞ�țĮȜȠȣʌȚȫȞ�Ȓ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȣʌȠįȠȤȒȢ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȤȦȡȓȢ�ĲȘȞ�įĮʌȐȞȘ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ĲȦȞ
țĮȜȠȣʌȚȫȞ�


ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�


Į�Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ıĲȘ�șȑıȘ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�
ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�İĳȩıȠȞ�ʌȡȩțİȚĲĮȚ�ȖȚĮ�İȡȖȠıĲĮıȚĮțȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�Ȓ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�
ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��ĮįȡĮȞȫȞ��ĲıȚȝȑȞĲȦȞ��ȞİȡȠȪ��ȖȚĮ�ĲȘȞ
ʌĮȡĮıțİȣȒ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��İĳȩıȠȞ�ĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ
�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ���ȠȚ�ıĲĮȜȓİȢ�ĲȦȞ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĮįȡĮȞȫȞ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��Ș�ʌĮȡĮıțİȣȒ�ĲȠ�ȝȓȖȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ıĲȠ
İȡȖȠĲȐȟȚȠ�ʌȡȠȢ�įȚȐıĲȡȦıȘ�


ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ�ȩĲȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ĮȞȐ�țĮĲȘȖȠȡȓĮ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ
ĲȘȢ�İțȐıĲȠĲİ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ�ʌȠıȩĲȘĲĮȢ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌȓĲİȣȟȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȦȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ��ĮȞĲȠȤȒȢ��İȡȖĮıȓȝȠȣ�țȜʌ��ȣʌȩ�ĲȘȞ�İĳĮȡȝȠȗȩȝİȞȘ�țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ
įȚĮȕȐșȝȚıȘ�ĲȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ��Ȉİ�ȠȣįİȝȓĮ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ
Ș�İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞȘ�ʌȠıȩĲȘĲĮ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ıĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�


Ǿ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ�țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ�įȚĮȕȐșȝȚıȘ�ĲȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�țĮȚ�Ș�ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ�ıİ
ĲıȚȝȑȞĲȠ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌȓĲİȣȟȘ�ĲȘȢ�ȗȘĲȠȪȝİȞȘȢ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒȢ�ĮȞĲȠȤȒȢ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ�ȝİ�įĮʌȐȞȘ�ĲȠȣ�$ȞĮįȩȤȠȣ�


ȕ�ȉĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ʌȡȩıșİĲĮ��ʌȜȒȞ�ȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ�țĮȚ�İʌȚȕȡĮįȣȞĲȚțȫȞ�ʌȒȟİȦȢ��ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�İȖțİțȡȚȝȑȞȘ��țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ��ȝİȜȑĲȘ�ıȣȞșȑıİȦȢ��İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ
țĮȚ�ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ�ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ�


Ȗ�Ǿ�įĮʌȐȞȘ�ȤȡȒıİȦȢ�įȠȞȘĲȫȞ�ȝȐȗĮȢ�Ȓ�țĮȚ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�țĮȚ�Ș�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĲȘȢ�ȐȞȦ
ıĲȐșȝȘȢ�ĲȦȞ�ıțȣȡȠįȠĲȠȣȝȑȞȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ��ĲİȜȚțȒȢ�Ȓ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ���ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ�ıĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ĮȞĮĳȠȡȚțȐ�ȝİ�ĲȘȞ�ʌȠȚȩĲȘĲĮ�țĮȚ�ĲȚȢ�ĮȞȠȤȑȢ�ĲȠȣ
ĲİȜİȚȫȝĮĲȠȢ�


į�ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�İʌȓıȘȢ�ĮȞȘȖȝȑȞȘ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ıĲĮȜȓĮȢ�ĲȦȞ�ȠȤȘȝȐĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȕĮȡȑȜĮȢ���Ș�įĮʌȐȞȘ�ȝİĲȐȕĮıȘȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ıĲȘıȓȝĮĲȠȢ�țĮȚ�İʌȚıĲȡȠĳȒȢ
ĲȘȢ�ʌȡȑııĮȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ʌİȡȚıȣȜȜȠȖȒ��ĳȩȡĲȦıȘ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�ĲȣȤȩȞ
ȣʌİȡȤİȚȜȓıİȦȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�șȑıȘ�ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ�


İ�ǻİȞ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȩıșİĲȘ�İʌİȟİȡȖĮıȓĮ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�įĮʌȑįȦȞ�İȚįȚțȫȞ
ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ��Ȝ�Ȥ��ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȩ�įȐʌİįȠ��


ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ȑȤȠȣȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ıİ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��İțĲȩȢ�Įʌȩ
țİȜȪĳȘ��ĮȥȓįİȢ�țĮȚ�ĲȡȠȪȜȠȣȢ�


ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�țĮĲĮıțİȣĮıșȑȞĲȠȢ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ
ĲȚȢ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�


�īȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&������


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���
ǼȀǹȉȅȃ�ǼǿȀȅȈǿ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������
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ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮĲĮıțİȣȒ�ıĲȡȫıİȦȞ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ�Įʌȩ�țȣȥİȜȦĲȩ�țȠȞȚȩįİȝĮ�ȕȐȡȠȣȢ�����țĮȚ����
NJ�P���ȝİ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ĮȞȐ�P���ıĲȚȢ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�șȑıİȚȢ�ȖȚĮ
ĲȘȞ�ȝȩȞȦıȘ�įȦȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ĲȘȞ�įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�ȡȪıİȦȞ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ
Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��Ș�ĮȞȐȝȚȟȘ��ȤİȚȡȠȞĮțĲȚțȐ�Ȓ�ȝİ
ĮȞĮȝȚțĲȒȡĮ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ���R�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�įȚȐıĲȡȦıȘȢ��ʌȜȐțĮ�Įʌȩ
ıțȣȡȩįİȝĮ���Ș�įȚȐıĲȡȦıȘ�ıİ�ʌȡȫĲȘ�ĳȐıȘ�ıĲȡȫıȘȢ�Įʌȩ�țȣȥİȜȦĲȩ�țȠȞȚȩįİȝĮ�ĲȦȞ����
NJ�P���ıİ�ʌȐȤȠȢ�ȓıȠ�ʌȡȠȢ�ĲĮ�����ĲȠȣ�ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȠȣ��țĮȚ�Ș�įȚȐıĲȡȦıȘ�
ȝİĲȐ�ĲȘȞ�ʌĮȡȑȜİȣıȘ�ĲȠȣ�ʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȠȣ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ȤȡȩȞȠȣ��ĲȠȣ�ȣʌȠȜȠȓʌȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ
ȝİ�țȣȥİȜȦĲȩ�țȠȞȚȩįİȝĮ�ĲȦȞ�����NJ�P��


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���
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ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�ıȣȞȒșȦȞ�ȤȣĲȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ��ʌȜĮțȫȞ��įȠțȫȞ��ʌȜĮȚıȓȦȞ��ĳĮĲȞȦȝȐĲȦȞ��ıĲȪȜȦȞ�
ʌİįȓȜȦȞ��ȣʌİȡșȪȡȦȞ��țȜȚȝȐțȦȞ�țȜʌ��ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ıĲȐșȝȘ�Įʌȩ�ĲȠ�ȑįĮĳȠȢ��ĮȜȜȐ�ıİ
ȪȥȠȢ�ĲȠȣ�ʌȣșȝȑȞĮ�ĲȠȣ�ȟȣȜȠĲȪʌȠȣ�ȝȑȤȡȚ�������P�Įʌȩ�ĲȠ�ȣʌȠțİȓȝİȞȠ�įȐʌȑįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ĳșȠȡȐ�țĮȚ�ĮʌȠȝİȓȦıȘ�ĲȦȞ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȣȝȑȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��Ș
İȡȖĮıȓĮ�ĮȞȑȖİȡıȘȢ�ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ�ĲȠȣ�țĮȜȠȣʌȚȠȪ�țĮȚ
ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘȢ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȠȣ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțĮȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�įȚĮȝȩȡĳȦıȒ�ĲȠȣ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ĮȞİʌĲȣȖȝȑȞȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�


ǻǼȀǹ�ȆǼȃȉǼ�Ȁǹǿ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���
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ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ�ıĮȞȚįȫȝĮĲȠȢ�ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ��ʌȡȠȢ�ĮʌȩțĲȘıȘ�ȜİȓȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ĮȞİʌĲȣȖȝȑȞȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�


ȆǼȃȉǼ�Ȁǹǿ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����
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ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�İʌȚʌȑįȦȞ�Ȓ�țĮȝʌȪȜȦȞ�Ȓ�țİțȜȚȝȑȞȦȞ�ĲȠȓȤȦȞ�İȝĳĮȞȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ
ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ��ȝİ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�ĲȪʌȠȣ�ǺǼȉȅ)250�ȖȚȐ�ʌȑȞĲİ�ȤȡȒıİȚȢ��ȖȚĮ�İʌȓĲİȣȟȘ
İʌȚȝİȜȘȝȑȞȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȘȢ�ĮȡȤȚĲİțĲȠȞȚțȒȢ
ȝİȜȑĲȘȢ��İʌȐȜİȚȥȘȢ�ĲȦȞ�ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ�ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜȠ�ĮȞĲȚțȠȜȜȘĲȚțȩ��țĮȚ�İȚįȚțȒȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ʌȜĮıĲȚțȫȞ�ʌĮȡİȝȕȜȘȝȐĲȦȞ�ıĲȐ�įİıȓȝĮĲĮ�ĲȠȣ�ȟȣȜȩĲȣʌȠȣ��țĮȚ�ĲȘȢ
ȣįĮĲȠıĲİȖĮȞȠȪȢ�ıĳȡȐȖȚıȘȢ�ĲȫȞ�ĮȡȝȫȞ�ĲȠȣ�ȟȣȜȩĲȣʌȠȣ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ĮȞİʌĲȣȖȝȑȞȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�


ǻǼȀǹ�ǼȃȃǼǹ�Ȁǹǿ�ǼȄǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ��
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�


� ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�İȖțȠʌȫȞ�țĮȚ�İıȠȤȫȞ�ıİ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĳĮȜĲıȠȖȦȞȚȫȞ��İȖțȠʌȫȞ��ıțȠĲȚȫȞ��ıİ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�
ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȟȪȜȚȞȘȢ�Ȓ�ʌȜĮıĲȚțȒȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ�ıȣȞȠȜȚțȫȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�ȑȦȢ���[���PP
ıĲİȡİȠȣȝȑȞȘȢ�ıĲȠȣȢ�ȟȣȜȠĲȪʌȠȣȢ�ȩȜĮ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�țĮȚ�ĲȠ
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȩ�ĲİȜİȚȫȝĮ�ĲȠȣ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ��ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ�ĲȘȢ�ıȘȝİȚĮțȒȢ
İʌȚįȚȩȡșȦıȘȢ�ȕȜĮȕȫȞ�ʌȠȣ�İȓȞĮȚ�įȣȞĮĲȩȞ�ȞĮ�įȘȝȚȠȣȡȖȘșȠȪȞ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�ĮʌȠıȪȞșİıȘ�ĲȠȣ
ȟȣȜȠĲȪʌȠȣ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P��


ǻȊȅ�Ȁǹǿ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����
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�����������������������țĮȚ�ĲȠȣ�ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ�ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ�ȋĮȜȪȕȦȞ�ȈțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��țȐșİ
įȚĮȝȑĲȡȠȣ��ȑĲȠȚȝȠȚ�İʌȓ�ȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ�ĲȝȘȝȐĲȦȞ�ȑȡȖȠȣ�


�ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ�ȠʌȜȚıȝȠȓ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�%���&��6���V��


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��


Ǽȃǹ�Ȁǹǿ�ǼǿȀȅȈǿ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���
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ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ�ȠʌȜȚıȝȠȓ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ĲȦȞ�ʌȡȠĲȪʌȦȞ�Ǽȁȅȉ
�����������������������țĮȚ�ĲȠȣ�ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ�ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ�ȋĮȜȪȕȦȞ�ȈțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��țȐșİ
įȚĮȝȑĲȡȠȣ��ȑĲȠȚȝȠȚ�İʌȓ�ȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ�ĲȝȘȝȐĲȦȞ�ȑȡȖȠȣ�


�ǻȠȝȚțȐ�ʌȜȑȖȝĮĲĮ�%���&��6���V��


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��


Ǽȃǹ�Ȁǹǿ�ǻǼȀǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ȂĮȞįȪĮȢ�İțĲȠȟİȣȩȝİȞȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ʌȐȤȠȣȢ�ȝȑȤȡȚ��İț�


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȂĮȞįȪĮȢ�İțĲȠȟİȣȠȝȑȞȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ʌȐȤȠȣȢ�ȝȑȤȡȚ���İț��İʌȓ�ĲȠȓȤȦȞ�Įʌȩ�ȠʌĲȠʌȜȓȞșȠȣȢ
Ȓ�ĲıȚȝİȞĲȠʌȜȓȞșȠȣȢ��Ȓ�ĳȣıȚțȠȪȢ�ȜȓșȠȣȢ�ȠȚĮıįȒʌȠĲİ�ıĲȐșȝȘȢ�Įʌȩ�ĲȠ�ȑįĮĳȠȢ�ıİ�ȪȥȠȢ
ȩȝȦȢ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ�ȝȑȤȡȚ������P�İțĲȠȟİȣȩȝİȞȠ�ıİ�įȪȠ�ıĲȡȫıİȚȢ��ȍȢ�ĮįȡĮȞȑȢ
ȣȜȚțȩ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒĲĮȚ�ȐȝȝȠȢ�țȠȞȚȠįİȝȐĲȦȞ�țĮȚ�șȡĮȣıĲȩ�ȣȜȚțȩ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ
țȩțțȠȣ�ȝȑȤȡȚ���ȤȚȜȚȠıĲȐ��ȆİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ��ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�����ȤȚȜ���P�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĮțȩȝȘ�
Į��Ǿ�ĮȟȓĮ��Ș�țĮĲİȡȖĮıȓĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ�ıȚįȘȡȠȪ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�
ȕ��ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�İțĲȩȟİȣıȘȢ�ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȒ�ȕȠȪȡĲıĮ�țĮȚ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȦȞ
ĮȡȝȫȞ�ĲȘȢ�ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ�ȝȑȤȡȚ�ȕȐșȠȣȢ���İț�
Ȗ��ȆȜȪıȚȝȠ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȝİ�ȐĳșȠȞȠ�Ȟİȡȩ�ȣʌȩ�ʌȓİıȘ�
į��ȂİĲȐ�ĲȘȞ�İțĲȩȟİȣıȘ�țĮȚ�İʌȓ�ȝȓĮ�İȕįȠȝȐįĮ�Ș�İʌȚĳȐȞİȚĮ�șĮ�įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ�ıȣȞİȤȫȢ
ȣȖȡȒ�







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


İ��ȅ��ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȢ�ȟȣȜȩĲȣʌȠȢ�țĮȚ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�İȡȖĮıȓĮȢ�țȚȞȘĲȐ�
�īȚĮ�ĲȘȞ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠȣ�ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ǹ ����NJ�P���
��������Ǿ�įȚĮįȚțĮıȓĮ�țĮȚ�ȠȚ�ĳȐıİȚȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ĲȠȣ�ȝĮȞįȪĮ�șĮ�İĳĮȡȝȠıĲȠȪȞ�ȩʌȦȢ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ĮȞĮȜȣĲȚțȐ�ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�ĮȜȜȐ�țĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ȣʌȠįİȓȟİȚȢ�ĲȘȢ
ǼʌȓȕȜİȥȘȢ�
��������ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȩȜĮ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�ʌȠȣ�ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ�ʌȚȠ�ʌȐȞȦ��ĲĮ�ȝȚıșȫȝĮĲĮ
ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ��ĲĮ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�țĮȚ�ȟȣȜȩĲȣʌȠȚ��Ș�İȚįȚțȒ�İȡȖĮıȓĮ�ȝȩȡĳȦıȘȢ
ĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�ʌȒȤȘ�țĮȚ�ĲȦȞ�ĮțȡȫȞ�țĮȚ�țȐșİ�İȡȖĮıȓĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�țĮȚ�ȑȞĲİȤȞȘ
țĮĲĮıțİȣȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��


ȆǼȃǾȃȉǹ�ǼȃȃǼǹ�Ȁǹǿ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ǻȊȅ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ȂĮȞįȪĮȢ�İțĲȠȟİȣȩȝİȞȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ʌȐȤȠȣȢ�Įʌȩ��İț��țĮȚ�ȝȑȤȡȚ���İț�


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȂĮȞįȪĮȢ�İțĲȠȟİȣȠȝȑȞȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ʌȐȤȠȣȢ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȠȣ�Įʌȩ����țĮȚ�ȝȑȤȡȚ����FP�İʌȓ
ĲȠȓȤȦȞ�Įʌȩ�ȠʌĲȠʌȜȓȞșȠȣȢ�Ȓ�ĲıȚȝİȞĲȠʌȜȓȞșȠȣȢ��Ȓ�ĳȣıȚțȠȪȢ�ȜȓșȠȣȢ�ıİ�įȪȠ�ıĲȡȫıİȚȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ��ȍȢ�ĮįȡĮȞȑȢ�ȣȜȚțȩ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒĲĮȚ�ȐȝȝȠȢ�țȠȞȚȠįİȝȐĲȦȞ�țĮȚ�șȡĮȣıĲȩ�ȣȜȚțȩ
ȜĮĲȠȝİȓȠȣ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�țȩțțȠȣ�ȝȑȤȡȚ���ȤȚȜȚȠıĲȐ��ȆİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ��ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�����ȤȚȜ��
P�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĮțȩȝȘ�
Į��Ǿ�ĮȟȓĮ��Ș�țĮĲİȡȖĮıȓĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ�ıȚįȘȡȠȪ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�
ȕ��ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�İțĲȩȟİȣıȘȢ�ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȒ�ȕȠȪȡĲıĮ�țĮȚ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȦȞ
ĮȡȝȫȞ�ĲȘȢ�ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ�ȝȑȤȡȚ�ȕȐșȠȣȢ���İț�
Ȗ��ȆȜȪıȚȝȠ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȝİ�ȐĳșȠȞȠ�Ȟİȡȩ�ȣʌȩ�ʌȓİıȘ�
į��ȂİĲȐ�ĲȘȞ�İțĲȩȟİȣıȘ�țĮȚ�İʌȓ�ȝȓĮ�İȕįȠȝȐįĮ�Ș�İʌȚĳȐȞİȚĮ�șĮ�įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ�ıȣȞİȤȫȢ
ȣȖȡȒ�
İ��ȅ��ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȢ�ȟȣȜȩĲȣʌȠȢ�țĮȚ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�İȡȖĮıȓĮȢ�țȚȞȘĲȐ�
�īȚĮ�ĲȘȞ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠȣ�ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ǹ ����NJ�P���
���������Ǿ�įȚĮįȚțĮıȓĮ�țĮȚ�ȠȚ�ĳȐıİȚȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ĲȠȣ�ȝĮȞįȪĮ�șĮ�İĳĮȡȝȠıĲȠȪȞ�ȩʌȦȢ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ĮȞĮȜȣĲȚțȐ�ıĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĮȜȜȐ�țĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ȣʌȠįİȓȟİȚȢ�ĲȘȢ�ǼʌȓȕȜİȥȘȢ�
��������ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȩȜĮ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�ʌȠȣ�ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ�ʌȚȠ�ʌȐȞȦ��ĲĮ�ȝȚıșȫȝĮĲĮ
ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ��ĲĮ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�țĮȚ�ȟȣȜȩĲȣʌȠȚ��Ș�İȚįȚțȒ�İȡȖĮıȓĮ�ȝȩȡĳȦıȘȢ
ĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�ʌȒȤȘ�țĮȚ�ĲȦȞ�ĮțȡȫȞ�țĮȚ�țȐșİ�İȡȖĮıȓĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�țĮȚ�ȑȞĲİȤȞȘ
țĮĲĮıțİȣȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��
ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ǼȄǿ�Ȁǹǿ�ǼǿȀȅȈǿ�ǼȆȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ȈĳȡȐȖȚıȘ�ȠʌȫȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�İʌȚıțİȣĮıĲȚțȐ�țȠȞȚȐȝĮĲĮ�ȚȞȠʌȜȚıȝȑȞĮ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȈĳȡȐȖȚıȘ�ȠʌȫȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȑȦȢ�����P��ȝİ�İʌȚıțİȣĮıĲȚțȐ�țȠȞȚȐȝĮĲĮ�ȚȞȠʌȜȚıȝȑȞĮ
ȣȥȘȜȫȞ�ĮȞĲȠȤȫȞ��ĲȪʌȠȣ�Ȓ�ȚıȠįȣȞȐȝȠȣ�ĲȪʌȠȣ�0HJDFUHW��ȩʌȦȢ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ
ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�


ǼǿȀȅȈǿ�Ǽȃǹ�Ȁǹǿ�ǻǼȀǹ�ǼȃȃǼǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ȂȩȡĳȦıȘ�ıĲȑȥȘȢ�ĲȠȚȤİȓȦȞ�ıİ�ȘȝȚțȪțȜȚȠ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȂȩȡĳȦıȘ�ıĲȑȥȘȢ�ĲȠȚȤİȓȦȞ�ıİ�ȜİȓĮ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ȘȝȚțĮȝʌȪȜȠȣ�įȚĮĲȠȝȒȢ��ȑĲȠȚȝȘ�ȖȚĮ�ȕĮĳȒ�
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ�İȡȖĮıȓĮ��ıțȣȡȩįİȝĮ��ȟȣȜȩĲȣʌȠȣȢ��İȚįȚțȐ�ĲİȝȐȤȚĮ��ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��ʌȜȒȡȘȢ
țĮĲĮıțİȣȒ�ȩʌȦȢ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ�ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P�


ȅȀȉȍ�Ȁǹǿ�Ȉǹȇǹȃȉǹ�ǼȆȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǻȅ�ǹ?Ǻ��


�


� ȆȡȩȤȣĲĮ�țȡȐıʌİįĮ������[����P�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ


ȈȤİĲȚțȩ���ȅǻȅȃ�����


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǻȅȃ�����������


īȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȦȞ�țȡĮıʌȑįȦȞ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&
�������įȚĮĲȠȝȒȢ�����ȋ�����ȝ��ȝİ�ĮʌȩĲȝȘıȘ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�Ȇ�ȉ�Ȇ���ʌȡȠȢ�țĮĲĮıțİȣȒ
țȡĮıʌȑįȦȞ��ȞȘıȓįȦȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ��țȩȝȕȦȞ�ț�Ȝ�ʌ���ĲĮ�ȠʌȠȓĮ�șĮ
ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ�ıĲȠ�İȡȖȠıĲȐıȚȠ�ȝİ�ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ�įȩȞȘıȘ�țĮȚ�ıȣȝʌȓİıȘ��ĮʌȠțȜİȚȠȝȑȞȘȢ
ĲȘȢ�ʌĮȡĮıțİȣȒȢ�ĲȠȣȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ȝİ�ĮȣĲȠıȤȑįȚȠȣȢ�ȟȣȜȩĲȣʌȠȣȢ�


�������ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĲȦȞ�țȡĮıʌȑįȦȞ
țĮȚ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȜȘȞ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ĲȘȢ�ȕȐıȘȢ�ȑįȡĮıȘȢ��Ș
įĮʌȐȞȘ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ�ĲȠȣȢ�ıİ�İȣșȣȖȡĮȝȝȓĮ�Ȓ�țĮȝʌȪȜȘ�ıĲȚȢ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ�șȑıİȚȢ
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ĲȦȞ�ȠʌȠȓȦȞ�Ș�ʌȡȫĲȘ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠĮıȕİıĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ��Ș�įİ�įİȪĲİȡȘ
țĮȚ��ĲȡȓĲȘ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠĮıȕİıĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ��ȆȜȒȡȘȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ
İȡȖĮıȓĮ��ȝİ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�ĲȠȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ�İȟȠʌȜȚıȝȩ�
İȡȖĮȜİȓĮ�țĮȚ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�İȡȖĮıȓĮȢ��ǻİȞ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ĲȠ�ȝİĲĮȜȜȚțȩ�ʌȜȑȖȝĮ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���


ǻǼȀǹ�ȉȇǿǹ�Ȁǹǿ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ȆȡȠıĮȪȟȘıȘ�ĲȚȝȒȢ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�ȜȩȖȦ�ȪȥȠȣȢ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȆȡȠıĮȪȟȘıȘ�ĲȚȝȒȢ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ��ĮȞȐ������P�Ȓ�țȜȐıȝĮ�ĮȣĲȫȞ�ʌȡȠıșȑĲȠȣ�ȪȥȠȣȢ�ʌȑȡĮȞ
ĲȦȞ������P�ȪȥȠȣȢ�Įʌȩ�ĲȠ�țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ��ʌ�Ȥ��İįȐĳȠȢ��ʌİȗȠįȡȩȝȚȠ�
İȟȫıĲȘ��


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ǼʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ�ĲȡĮȕȘȤĲȐ�ʌȡȠİȟȠȤȫȞ�ȝȑȤȡȚ����FP��ĮʌȜȠȪ�ıȤİįȓȠȣ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǼʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ�ĲȡĮȕȘȤĲȐ�ʌȡȠİȟȠȤȫȞ�ȝȑȤȡȚ����FP��ĮʌȜȠȪ�ıȤİįȓȠȣ��ȩʌȦȢ�țȠȡȦȞȓįȦȞ��ȗȦȞȫȞ�
țȠȡȞȚȗȫȞ�ĮȞȠȚȖȝȐĲȦȞ�țȜʌ��Ǿ�ĲȚȝȒ�țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ�İʌȓ�ʌȜȑȠȞ�ĲȘȢ�ĲȚȝȒȢ�ĲȦȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ
ʌĮȞĲȩȢ�İȓįȠȣȢ�țĮȚ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ�ĲȘȞ�įĮʌȐȞȘ�ĲȦȞ�ĲȪʌȦȞ�țĮȚ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ��


ǼȃȃǼǹ�Ȁǹǿ�Ȉǹȇǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ȆȡȩıșİĲȘ�ĲȚȝȒ�ĲȡĮȕȘȤĲȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�ȖȚĮ�ʌȡȠİȟȠȤȑȢ�ȐȞȦ�ĲȦȞ����FP


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȆȡȩıșİĲȘ�ĲȚȝȒ�ĲȡĮȕȘȤĲȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�ʌȡȠİȟȠȤȫȞ�ȝİȖĮȜȣĲȑȡȦȞ�ĲȦȞ����FP��ĮʌȜȠȪ
ıȤİįȓȠȣ��ĮȞȐ���FP�ʌȡȠıșȑĲȠȣ�ʌȜȐĲȠȣȢ��Ȓ�țȜȐıȝĮ�ĮȣĲȫȞ��


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ��ȝİĲȦʌȚțȠȪ�ȝȒțȠȣȢ�


ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ǼʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ�ĲȡĮȕȘȤĲȐ�ʌȡȠİȟȠȤȫȞ�ȝȑȤȡȚ����FP��ıȣȞșȑĲȠȣ�Ȓ�ʌȠȜȣıȣȞșȑĲȠȣ
ıȤİįȓȠȣ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǼʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ�ĲȡĮȕȘȤĲȐ�ʌȡȠİȟȠȤȫȞ��ıȪȞșİĲȠȣ�țĮȚ�ʌȠȜȣıȪȞșİĲȠȣ�ıȤİįȓȠȣ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ
��FP��ȖȚĮ�ȖİȓıĮ��ʌĮȡĮıĲȐįİȢ��ʌȜĮȓıȚĮ��įȚĮțȠıȝȘĲȚțȐ�ıĲȠȚȤİȓĮ�țȜʌ��ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ
ʌȐȤȠȣȢ�țĮȚ�ȝȠȡĳȒȢ�
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�țĮĲĮıțİȣȒ�ĲȘȢ�ȣʌȠįȠȝȒȢ�Įʌȩ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȣȜȚțȩ��ȩʌȦȢ�ıțȣȡȩįİȝĮ�
ıȤȚıĲȩʌȜĮțİȢ��ȠʌĲȩʌȜȚȞșȠȣȢ�țȜʌ��ʌȠȣ�șĮ�ʌĮțĲȫȞİĲĮȚ�ıĲȠ�ıȫȝĮ�ĲȘȢ�ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ�ȝȑıȦ
ĮȞȠȟİȓįȦĲȦȞ�ıĲȘȡȚȖȝȐĲȦȞ�Ȓ�ĮȜȜȦȞ�ıȣȞįȑıȝȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮıĳĮȜȒ�ıĲİȡȑȦıȘ�ĲȠȣ�ĲȡĮȕȘȤĲȠȪ�
țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�ĲȦȞ�ȣĳȚıĲĮȝȑȞȦȞ�İʌȚĳȞİȚȫȞ��ȤĮȞįȡȫıİȚȢ��ĮįȡȠʌȠȓȘıȘ�
įȚĮȕȡȠȤȒ�țȜʌ��
Ǿ�țĮĲĮıțİȣȒ�ĲȠȣ�ĲȡĮȕȘȤĲȠȪ�șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�ıİ�ĲȡİȚȢ�ıĲȡȫıİȚȢ��İț�ĲȦȞ�ȠʌȠȓȦȞ�ȠȚ�įȪȠ
ʌȡȫĲİȢ�Įʌȩ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ȝİ�ȓȞİȢ�ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ�țĮȚ
țĮĲȐȜȜȘȜȠ�ıĲİȖĮȞȦĲȚțȩ�ȝȐȗĮȢ��Ș�įİ�ĲȡȓĲȘ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ�Įʌȩ
ĮıȕİıĲȠ�ĲıȚȝİȞĲȠ�ȝĮȡȝĮȡȠțȠȞȓĮȝĮ�
ȂİĲĮȟȪ�ĲȦȞ�įȚĮįȠȤȚțȫȞ�ıĲȡȫıİȦȞ�șĮ�İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ�İȞȚıȤȣĲȚțȩ�ʌȡȩıĳȣıȘȢ��İȞįİȚțĲȚțȠȪ
ĲȪʌȠȣ�3RO\ERQG�Ȓ�ĮȞĮȜȩȖȠȣ���ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�
ǻȚĮțȠʌȒ�ĲȘȢ�ıȣȞȑȤİȚĮȢ��ĮȡȝȠȓ��ĲȦȞ�ĲȡĮȕȘȤĲȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�įİȞ�İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ�
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�İʌȓıȘȢ�Ș�ʌȡȩıșİĲȘ�ȝȩȡĳȦıȘ�ĮțȝȫȞ��ȖȦȞȚȫȞ��ıȘȝİȓȦȞ�ıȪȖțȜȚıȘȢ�țȜʌ
ĲȦȞ�ĲȡĮȕȘȤĲȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲĮ�ȝİȡİȝİĲȓıȝĮĲĮ�ʌȠȣ�ʌȚșĮȞȩȞ�ȞĮ�ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ�
ȆȜȒȡȘȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ�İȡȖĮıȓĮ��İțĲİȜȠȪȝİȞȘ�ȝİ�ȚįȚĮȓĲİȡȘ�İʌȚȝȑȜİȚĮ��ȝİ�ĲĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ
ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�ĲĮ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ��ȝİĲȦʌȚțȠȪ�ȝȒțȠȣȢ�


ȉȇǿǹȃȉǹ�ȉȇǿǹ�Ȁǹǿ�ǼǿȀȅȈǿ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ǹȡȖȠȜȚșȠįȠȝȑȢ�ȝİ�ĮıȕİıĲȠĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ȝȚĮȢ�ȠȡĮĲȒȢ�ȩȥİȦȢ�ȤȦȡȓȢ
ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ȜȓșȦȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǹȡȖȠȜȚșȠįȠȝȑȢ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠĮıȕİıĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�țĮȚ������P�
ĮıȕȑıĲȠȣ��ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ĲȠȓȤȦȞ��ȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��ıİ�ıĲȐșȝȘ�ȝȑȤȡȚ�������P
Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ�
�����ȅ�ǹȞȐįȠȤȠȢ�șĮ�ʌȡȠıțȠȝȓıİȚ�įİȓȖȝĮĲĮ�ȜȓșȦȞ�țĮȚ�İʌİȟİȡȖĮıȝȑȞĮ�ĲİȝȐȤȚĮ
țĮĲĮıțİȣȫȞ�ıĲȚȢ�İʌȚșȣȝȘĲȑȢ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�ȩʌȦȢ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ�ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ
ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�țĮȚ�șĮ�İȖțȡȚșȠȪȞ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ǼʌȓȕȜİȥȘ�ʌȡȚȞ�ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�ʌȡȚȞ�ĲȘȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ�ĲȠȣȢ�
�����ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ȜȓșȦȞ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��


ȉȇǿǹȃȉǹ�ȅȀȉȍ�Ȁǹǿ�ǻǼȀǹ�ȉǼȈȈǼȇǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ȆȜȚȞșȠįȠȝȒ�ȠȡșȠįȡȠȝȚțȒ�țȠȡȝȠȪ�ȥİȣįȠțȓȠȞĮ�țĮȚ�ȜȠȚʌȑȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�������������


ȂȩȡĳȦıȘ�țȠȡȝȠȪ�ȥİȣįȠțȓȠȞĮ�ȠȡșȠįȡȠȝȚțȒȢ�ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ��Įʌȩ�ıȣȝʌĮȖİȓȢ�ʌȜȓȞșȠȣȢ
įȚĮıĲȐıİȦȞ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ��ȝİ�ȚıȤȣȡȩ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�țĮȚ�ȝİĲĮȜȜȚțȠȪȢ
ıȣȞįȑıȝȠȣȢ���ȜȐȝİȢ�ıĲȒȡȚȟȘȢ��ȝİ�ĲİȜȚțȒ�İʌȚțȐȜȣȥȘ�Įʌȩ�țȠĲİĲıȩıȣȡȝĮ�ıĲȘȡȚȖȝȑȞȠ
İțĮĲȑȡȦșİȞ�ȝİ�ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȣȢ�ȒȜȠȣȢ�ȩʌȦȢ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ�ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ
ȆİȡȚȖȡĮĳȒ��ȑĲȠȚȝȘ�țĮĲĮıțİȣȒ�ȖȚĮ�İʌȓȤȡȚıȘ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���


ȉȇǿǹȃȉǹ�ȅȀȉȍ�Ȁǹǿ�ǻǼȀǹ�ȉǼȈȈǼȇǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ȂȩȡĳȦıȘ�ȕȐıȘȢ�ȥİȣįȠțȓȠȞĮ�ȝİ�ĲȡȓȠʌȠȣȢ�ʌȜȓȞșȠȣȢ�țĮȚ�țİȡĮȝȚțȐ�ıĲȠȚȤİȓĮ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�������������
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ʌȐȤȠȣȢ������PP�ȖȚĮ�ȜȩȖȠȣȢ�ȘȤȠȝȩȞȦıȘȢ�țĮȚ�ȝȘȤĮȞȚțȒȢ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ��ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞİȢ�ĮȞȐ
��FP�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ�ıȤȑįȚĮ��ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ
țĮȚ�Ƞ�ıțİȜİĲȩȢ�ʌȠȣ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�ȠȡșȠıĲȐĲİȢ���PP�
�������ȉȠ�İıȦĲİȡȚțȩ�țİȞȩ�ʌȜȘȡȠȪĲĮȚ�ȝİ�ʌİĲȡȠȕȐȝȕĮțĮ�ʌȐȤȠȣȢ��FP��ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ�İȜĮȤ�
��ȤȖȡ��ȝ��
�������ȅ�ĮțȡȚȕȒȢ�ĲȡȩʌȠȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ĲȦȞ�įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȫȞ�ĲȠȓȤȦȞ�ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ
ĮȞĮȜȣĲȚțȐ�ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�ĲȘȢ�ȂİȜȑĲȘȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���


Ȉǹȇǹȃȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ǻȚĮȤȦȡȚıĲȚțȐ���İʌȑȞįȣıȘ�ʌȜĮțȫȞ�ʌȣȡȚĲȚțȒȢ�ȐȝȝȠȣ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǻȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�İıȦĲİȡȚțȫȞ�ȤȦȡȚıȝȐĲȦȞ�ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȩ�ıțİȜİĲȩ�țĮȚ�İʌȑȞįȣıȘ�įȚʌȜȑȢ�ıĮȞȓįİȢ
ʌȣȡȚĲȚțȒȢ�ȐȝȝȠȣ��İȟĮıĳȐȜȚıȘ�ʌȣȡĮȞĲȓıĲĮıȘȢ����PLQ��țĮȚ�İıȦĲİȡȚțȒ�İʌȑȞįȣıȘ�ȝİ
ȚȞȫįİȚȢ�ʌȜȐțİȢ�ʌȣȡȚĲȚțȒȢ�ȐȝȝȠȣ��țĮĲĮıțİȣȒ�ȖȚĮ�įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�ĲȠȚȤȫȝĮĲȠȢ�ĳȡȑĮĲȠȢ
ĮȞİȜțȣıĲȒȡĮ�țĮȚ�įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȠȪ�ȜİȕȘĲȠıĲĮıȓȠȣ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ�ıȤȑįȚĮ
țĮȚ�ĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��


ǼȀǹȉȅȃ�Ȉǹȇǹȃȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ǹȡȝȠȜȠȖȒȝĮĲĮ�ȩȥİȦȞ�ĲȠȚȤȠįȠȝȫȞ��ĮțĮĲİȡȖȐıĲȦȞ�ȩȥİȦȞ�ȜȚșȠįȠȝȫȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǹȡȝȠȜȠȖȒȝĮĲĮ�ȩȥİȦȞ�ȣĳȚıĲĮȝȑȞȦȞ�ĲȠȚȤȠįȠȝȫȞ�ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȢ��ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ
ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ȝİ�ȜİʌĲȩțțȠțȘ�ȐȝȝȠ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ
İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��Ș�İʌȚįȚȩȡșȦıȘ�ĲȦȞ�ȝȚțȡȠĮȞȦȝĮȜȚȫȞ�ĲȦȞ�ȜȓșȦȞ��ĲȠ�ȐȞȠȚȖȝĮ��Ș�ĮʌȩȟİıȘ�țĮȚ
Ș�ʌȜȪıȘ�ĲȦȞ�ĮȡȝȫȞ�ȝİ�țĮșĮȡȩ�Ȟİȡȩ�țĮȚ�țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ȝİĲĮȜȜȚțȒ�ȕȠȪȡĲıĮ�ȝȑȤȡȚ�ȕȐșȠȣȢ��
ȑȦȢ���FP�Įʌȩ�ĲȘȞ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ĲȠȣ�ĲȠȓȤȠȣ��įȚĮȕȡȠȤȒ�ĲȠȣ�ĲȠȓȤȠȣ�ĮȝȑıȦȢ�ʌȡȚȞ�Įʌȩ�ĲȘȞ
ȑȞĮȡȟȘ�ĲȠȣ�ĮȡȝȠȜȠȖȒȝĮĲȠȢ��ʌȜȒȡȦıȘ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮ��ıȣȝʌȓİıȘ��ȝȩȡĳȦıȘ��țĮșĮȡȚıȝȩ�







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��țȜʌ�


�ǹȡȝȠȜȠȖȒȝĮĲĮ�ĮțĮĲİȡȖȐıĲȦȞ�ȩȥİȦȞ�ȜȚșȠįȠȝȫȞ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ȩȥİȦȢ�


ǻǼȀǹ�ȅȀȉȍ�Ȁǹǿ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ǹȡȝȠȜȠȖȒȝĮĲĮ�ȩȥİȦȞ�ĲȠȚȤȠįȠȝȫȞ��ȩȥİȦȞ�ʌȜȚȞșȠįȠȝȫȞ�ʌĮȞĲȩȢ�İȓįȠȣȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǹȡȝȠȜȠȖȒȝĮĲĮ�ȩȥİȦȞ�ȣĳȚıĲĮȝȑȞȦȞ�ĲȠȚȤȠįȠȝȫȞ�ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȢ��ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ
ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ȝİ�ȜİʌĲȩțțȠțȘ�ȐȝȝȠ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ
İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��Ș�İʌȚįȚȩȡșȦıȘ�ĲȦȞ�ȝȚțȡȠĮȞȦȝĮȜȚȫȞ�ĲȦȞ�ȜȓșȦȞ��ĲȠ�ȐȞȠȚȖȝĮ��Ș�ĮʌȩȟİıȘ�țĮȚ
Ș�ʌȜȪıȘ�ĲȦȞ�ĮȡȝȫȞ�ȝİ�țĮșĮȡȩ�Ȟİȡȩ�țĮȚ�țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ȝİĲĮȜȜȚțȒ�ȕȠȪȡĲıĮ�ȝȑȤȡȚ�ȕȐșȠȣȢ��
ȑȦȢ���FP�Įʌȩ�ĲȘȞ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ĲȠȣ�ĲȠȓȤȠȣ��įȚĮȕȡȠȤȒ�ĲȠȣ�ĲȠȓȤȠȣ�ĮȝȑıȦȢ�ʌȡȚȞ�Įʌȩ�ĲȘȞ
ȑȞĮȡȟȘ�ĲȠȣ�ĮȡȝȠȜȠȖȒȝĮĲȠȢ��ʌȜȒȡȦıȘ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮ��ıȣȝʌȓİıȘ��ȝȩȡĳȦıȘ��țĮșĮȡȚıȝȩ�
ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��țȜʌ�


�ǹȡȝȠȜȠȖȒȝĮĲĮ�ȩȥİȦȞ�ʌȜȚȞșȠįȠȝȫȞ�ʌĮȞĲȩȢ�İȓįȠȣȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ȩȥİȦȢ�


ǻǼȀǹ�ǼȃȃǼǹ�Ȁǹǿ�ǼȃǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ǹȡȝȠȜȠȖȒȝĮĲĮ�ȩȥİȦȞ�ĲȠȚȤȠįȠȝȫȞ�ȝİ�ȡȦȝĮȧțȩ�țȠȞȓĮȝĮ��țȠȣȡĮıȐȞȚ�


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȉİȜȚțȩ�ĮȡȝȠȜȩȖȘȝĮ�ȩȥİȦȞ�ȜȚșȠįȠȝȫȞ�țȐșİ�ĲȪʌȠȣ�țĮȚ�ȝȠȡĳȒȢ��ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȢ�Įʌȩ
ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ��ȝİ�ȡȦȝĮȧțȩ�țȠȞȓĮȝĮ��țȠȣȡĮıȐȞȚ���ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ƞ�İʌȚȝİȜȒȢ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�İȡȖĮȜİȓȦȞ
ȤİȚȡȩȢ�Ȓ�ȘȜİțĲȡȠİȡȖĮȜİȓȦȞ��ȝȒ�țȡȠȣıĲȚțȫȞ���Ș�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�ĲȦȞ�ıĮșȡȫȞ�ĲȝȘȝȐĲȦȞ��Ș
İțȕȐșȣȞıȘ�ĲȦȞ�ĮȡȝȫȞ�Įʌȩ���ȑȦȢ��FP��ĲȠ�ʌȜȪıȚȝȠ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȝİ�Ȟİȡȩ�ȣʌȩ�ʌȓİıȘ��Ș
ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�ĲȘȢ�ʌİȡȓııİȚĮȢ�ȞİȡȠȪ�ȝİ�ʌİʌȚİıȝȑȞȠ�ĮȑȡĮ��Ș�ĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ�ȝİ�ȡȦȝĮȧțȩ
țȠȞȓĮȝĮ��țȠȣȡĮıȐȞȚ���ıİ�țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ıȪȞșİıȘ�ȖȚĮ�ĲȠȞ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠ�ĲİȜȚțȩ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȩ
�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ���ȑĲıȚ�ȫıĲİ�Ș�ĲİȜȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȠȣ�ĮȡȝȠȜȠȖȒȝĮĲȠȢ�ȞĮ
İȣȡȓıțİĲĮȚ�ıİ�İıȠȤȒ���ȑȦȢ����PP�Įʌȩ�ĲȘȞ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȘȢ�ȜȚșȠįȠȝȒȢ���Ș�ıȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ�țĮȚ�Ƞ�ĲİȜȚțȩȢ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�Įʌȩ�ĲȣȤȩȞ�ȣʌȠȜİȓȝȝĮĲĮ�ȣȜȚțȫȞ
ĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ�
ȆȜȒȡȘȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ�İȡȖĮıȓĮ��ȝİ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�ĲȠȞ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ�ȝȘȤĮȞȚțȩ�İȟȠʌȜȚıȝȩ��İȚįȚțȐ�İȡȖĮȜİȓĮ�țĮȚ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�İȡȖĮıȓĮȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���


ǻǼȀǹ�ǼȃȃǼǹ�Ȁǹǿ�ǼȃǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ǼʌȚțİȡȐȝȦıȘ�ȝİ�țİȡĮȝȓįȚĮ�ȖĮȜȜȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǼʌȚțİȡȐȝȦıȘ�ȝİ�țİȡĮȝȓįȚĮ�ȖĮȜȜȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ��ʌȜȒȡȘȢ�ȝİ�ĲȠȣȢ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣȢ�ȘȝȚțİȡȐȝȠȣȢ
țĮȚ�ĲȠȣȢ�İȚįȚțȠȪȢ�țȠȡȣĳȠțİȡȐȝȠȣȢ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ
ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�ĲȪʌȦȞ�țİȡĮȝȚįȚȫȞ��ȒȜȦȞ��ıȪȡȝĮĲȠȢ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȣ�țĮȚ
ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ĲȦȞ�����NJ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ĲĮ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ
ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ�țĮȚ�ʌȡȠıįȑıİȦȢ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�țİȡĮȝȚįȚȫȞ�ȝİ�ıȪȡȝĮ�țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș��țȠȜȣȝȕȘĲȒ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȦȞ�ĮțȡȠțİȡȐȝȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�țȠȡȣĳȠțİȡȐȝȦȞ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ĮȞİʌĲȣȖȝȑȞȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǼǿȀȅȈǿ�Ȁǹǿ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ǼʌȚțȐȜȣȥȘ�ĮȡȝȫȞ�įȚĮıĲȠȜȒȢ�ȝİ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ʌȐȤȠȣȢ���PP�
țĮĲĮțȠȡȪĳȦȞ�ĮȡȝȫȞ�ȝİ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�G� �����PP


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǼʌȚțȐȜȣȥȘ�ĮȡȝȫȞ�įȚĮıĲȠȜȒȢ�ȝİ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ʌȐȤȠȣȢ��PP��ȝİ�ıĲİȡȑȦıȘ�ĲȠȣ
İȞȩȢ�ȐțȡȠȣ�ĲȘȢ�İʌȓ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�İțĲȠȟİȣȩȝİȞĮ�țĮȡĳȚȐ��İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ
+LOWL�Ȓ�ʌĮȡİȝĳİȡȠȪȢ���ȉȠ�ȐȜȜȠ�ȐțȡȠ�șĮ�ʌĮȡİȝȑȞİȚ�İȜİȪșİȡȠ�țĮȚ�șĮ�țĮȜȪʌĲİĲĮȚ�ȝİ
ĮȡȝȠțȐȜȣʌĲȡȠ�Ȓ�șĮ�įȚĮȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ�ȝİ�ĮȞĮįȓʌȜȦıȘ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ȜİʌĲȠȝİȡİȚȫȞ
ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�


�ǼʌȚțȐȜȣȥȘ�țĮĲĮțȠȡȪĳȦȞ�ĮȡȝȫȞ�ȝİ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�G� �����PP�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ��


ǼǿȀȅȈǿ�ǼȃȃǼǹ�Ȁǹǿ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ǼʌȚțȐȜȣȥȘ�ĮȡȝȫȞ�įȚĮıĲȠȜȒȢ�ȝİ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ʌȐȤȠȣȢ���PP�
ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ�ĮȡȝȫȞ�ȝİ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�G� �����PP


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǼʌȚțȐȜȣȥȘ�ĮȡȝȫȞ�įȚĮıĲȠȜȒȢ�ȝİ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ʌȐȤȠȣȢ��PP��ȝİ�ıĲİȡȑȦıȘ�ĲȠȣ
İȞȩȢ�ȐțȡȠȣ�ĲȘȢ�İʌȓ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�İțĲȠȟİȣȩȝİȞĮ�țĮȡĳȚȐ��İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ
+LOWL�Ȓ�ʌĮȡİȝĳİȡȠȪȢ���ȉȠ�ȐȜȜȠ�ȐțȡȠ�șĮ�ʌĮȡİȝȑȞİȚ�İȜİȪșİȡȠ�țĮȚ�șĮ�țĮȜȪʌĲİĲĮȚ�ȝİ
ĮȡȝȠțȐȜȣʌĲȡȠ�Ȓ�șĮ�įȚĮȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ�ȝİ�ĮȞĮįȓʌȜȦıȘ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ȜİʌĲȠȝİȡİȚȫȞ
ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�


�ǼʌȚțȐȜȣȥȘ�ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ�ĮȡȝȫȞ�ȝİ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�G� �����PP�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ��


ǻǼȀǹ�ȅȀȉȍ�Ȁǹǿ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ǹȡȝȠțȐȜȣʌĲȡĮ��ĮȡȝȫȞ�İȪȡȠȣȢ����PP


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǼʌȚțȐȜȣȥȘ�ĮȡȝȠȪ�įȚĮıĲȠȜȒȢ�ıİ�įȐʌİįĮ�Ȓ�ȠȡȠĳȑȢ�Ȓ�ĲȠȓȤȠȣȢ�ȝİ�ĮȡȝȠțȐȜȣʌĲȡȠ��ĲȠ�ȠʌȠȓȠ
ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ�ıĲĮ�įȠȝȚțȐ�ıĲȠȚȤİȓĮ�İțĮĲȑȡȦșİȞ�ĲȠȣ�ĮȡȝȠȪ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ��țĮȚ�ʌȜȒȡȦıȘ�ĲȠȣ�įȚĮțȑȞȠȣ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�Įʌȩ�ĳȣĲȚțȑȢ�ȓȞİȢ�İȝʌȠĲȚıȝȑȞİȢ�ȝİ
ĮıĳĮȜĲȚțȩ��İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�)/(;(//�Ȓ�ĮȞĮȜȩȖȠȣ��Ȓ�ĮȞȐȜȠȖȠ�ȣȜȚțȩ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ
ıȤȑįȚĮ�ȜİʌĲȠȝİȡİȚȫȞ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ��ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ
ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ�


�ǹȡȝȠțȐȜȣʌĲȡĮ�ĮȡȝȫȞ�İȪȡȠȣȢ����PP�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ��ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠȣ�ĮȡȝȠțȐȜȣʌĲȡȠȣ�


ȉȇǿǹȃȉǹ�ǼȃȃǼǹ�Ȁǹǿ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�țĮȚ�ʌİȡȚșȫȡȚĮ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�Ȓ�ȝİ
ĲıȚȝİȞĲȠĮıȕİıĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ıİ�įȪȠ�ıĲȡȫıİȚȢ��ʌȐȤȠȣȢ�����FP


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�țĮȚ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�ʌİȡȚșȦȡȓȦȞ�


�ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȢ�ʌȐȤȠȣȢ�����FP��ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞİȢ
Įʌȩ�ȝȓĮ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ȝİ�ȐȝȝȠ�ȤȠȞįȡȩțȠțțȘ
țĮȚ�ȝİıĮȓĮȢ�įȚĮȕȐșȝȚıȘȢ�țĮȚ�įİȪĲİȡȘ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ȝİ�ʌĮĲȘĲȩ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ����
NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ȝİ�ȜİʌĲȠțȩțțȘ�ȐȝȝȠ


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���


ǻǼȀǹ�ȉǼȈȈǼȇǹ�Ȁǹǿ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ȆİȡȚșȫȡȚĮ�įȫȝĮĲȠȢ��ȜȠȪțȚĮ�


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȆİȡȚșȫȡȚĮ�įȫȝĮĲȠȢ��ȜȠȪțȚĮ��ĮȞĮʌĲȪȖȝĮĲȠȢ�ȑȦȢ������P�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ȝȑıȠȣ
ʌȐȤȠȣȢ�����FP��ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞĮ�Įʌȩ�ȝȚȐ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ʌİĲĮȤĲȠȪ�ĲıȚȝİȞĲȠțȚȞȚȐȝĮĲȠȢ�����NJ
ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�țĮȚ�įİȣĲȑȡȘ�ıĲȡȫıȘ�Įʌȩ�ĲȡĮȕȘțĲȩ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ�����NJ��ȝİ�ĮȣȟȘȝȑȞȠ
ʌȐȤȠȢ�ıĲĮ�ıȘȝİȓĮ�ıȣȝȕȠȜȒȢ�ĲȠȣ�įȫȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ĲȠȣ�ıĲȘșĮȓȠȣ��ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ
ȝȠȡĳȫıİȦȢ�țĮȚ�ıȣȞĮȡȝȠȖȒȢ�ȝİ�ĲȘȞ�İʌȓıĲȡȦıȘ�ĲȠȣ�įȫȝĮĲȠȢ��Ș�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�țĮȝʌȪȜȠȣ
ĲȝȒȝĮĲȠȢ�ȝİ�ĮțĲȓȞĮ���ȑȦȢ���FP��ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜȠ�țĮȜȠȪʌȚ��ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ�Ș�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ȝİ
ĲĮ�ȤȑȡȚĮ�Ȓ�ȝİ�ȪĳĮıȝĮ���ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ��


ȅȀȉȍ�Ȁǹǿ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?��������


�


� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�ȑȖȤȡȦȝȠȣȢ�ĲıȚȝİȞĲȑȞȚȠȣȢ�țȣȕȩȜȚșȠȣȢ�įȚĮıĲȐıİȦȞ
��ȋ��FP�Ȓ���ȋ��FP��ʌȐȤȠȣȢ��FP�


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�ȑȖȤȡȦȝȠȣȢ�ĲıȚȝİȞĲȑȞȚȠȣȢ�țȣȕȩȜȚșȠȣȢ�įȚĮıĲȐıİȦȞ���ȋ��FP�Ȓ
��ȋ��FP��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ��ʌȐȤȠȣȢ��FP��ȤȡȫȝĮĲȠȢ��ĲȠ�ȠʌȠȓȠ
įȚİȣțȡȚȞȓȗİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�țĮȚ�ȝİĲȐ�Įʌȩ�ıȣȞİȞȞȩȘıȘ�ȝİ�ĲȘȞ
ȊʌȘȡİıȓĮ�
īȚĮ�ĲȘ�ıȦıĲȒ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ�ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ�ĮʌȠĲİȜȠȪȞ�ĲȠ�țĮȜȐ�ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠ
ȑįĮĳȠȢ��Ș�ȣʌȩȕĮıȘ�ʌȠȣ�țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�Įʌȩ�İȜĮĳȡȐ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ȝİ
įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�țȜȓıİȦȞ�ĮʌȠȡȡȠȒȢ�ȠȝȕȡȓȦȞ��țĮȚ�Ș�ȠʌȠȓĮ�įİȞ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ıĲȠ�ʌĮȡȩȞ
ȐȡșȡȠ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�ȠȝȠȚȩȝȠȡĳȘ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ȐȝȝȠȣ�ȝİ�ʌȐȤȠȢ�ıĲȡȫıȘȢ��FP��ȂİĲȐ�ĲȘȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȦȞ�țȣȕȠȜȓșȦȞ�ĮțȠȜȠȣșİȓ�ȡȓȥȘ�ȜİʌĲȒȢ�ȐȝȝȠȣ��Ș�ȠʌȠȓĮ�ʌȜȘȡȫȞİȚ�țĮȚ
ıĳȡĮȖȓȗİȚ�ĲȠȣȢ�İȜȐȤȚıĲȠȣȢ�İȞĮʌȠȝİȓȞĮȞĲİȢ�ĮȡȝȠȪȢ�
Ǿ�ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ��țĮȚ�ĲȠ�ıĲȠțȐȡȚıȝĮ�ĲȠȣ�įĮʌȑįȠȣ�ȖȓȞİĲĮȚ�İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȢ�ıĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȠȣ�įĮʌȑįȠȣ�İȚįȚțȒ�įȠȞȘĲȚțȒ�ʌȜȐțĮ��ȫıĲİ�ȞĮ�İʌȚĲİȣȤșİȓ�ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ�ĲȦȞ
țȣȕȠȜȓșȦȞ�ıĲȠ�ȣʌȩıĲȡȦȝĮ�țĮȚ�ʌȜȒȡȦıȘ�ĲȦȞ�ĮȡȝȫȞ�ȝİ�ĲȘȞ�ȐȝȝȠ�ʌȠȣ�ȑȤȠȣȝİ�įȚĮıĲȡȫıİȚ
ȖȚĮ�ıĲȠțȐȡȚıȝĮ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȩȜĮ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�
��ȂȑĲȡȘıȘ�ıİ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ�ĮȞİʌĲȣȖȝȑȞȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��


ǼǿȀȅȈǿ�Ǽȃǹ�Ȁǹǿ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȉȇǿǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ǹįȡȠʌȠȓȘıȘ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�Įʌȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ĲȠȣ�ȝĮȡȝȐȡȠȣ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ�Ȓ�İȡȖĮȜİȓĮ�țĮȚ
ȘȜİțĲȡȠİȡȖȜİȓ�ȤİȚȡȩȢ��ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮʌȩțĲȘıȘ�ĮįȡȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��ʌ�Ȥ��ıțĮʌȚĲıȐȡȚıȝĮ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��P���


ǼȄǿ�Ȁǹǿ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ȀĮĲȫĳȜȚĮ�țĮȚ�ʌİȡȚȗȫȝĮĲĮ��ȝʌȠȡȞĲȠȪȡİȢ��İʌȚıĲȡȫıİȦȞ�Įʌȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ��ȝĮȜĮțȩ�
ʌȐȤȠȣȢ���FP�țĮȚ�ʌȜȐĲȠȣȢ���������FP


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮĲȫĳȜȚĮ�țĮȚ�ʌİȡȚȗȫȝĮĲĮ��ȝʌȠȡȞĲȠȪȡİȢ��İʌȚıĲȡȫıİȦȞ�Įʌȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ�țĮȚ�țĮĲȐ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ
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ȐȡșȡȠ��������ȊȜȚțȐ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�
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ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ��İȖȤȪıİȦȢ�ȣįĮȡȠȪȢ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ȝȑȤȡȚ�ĲİȜİȓĮȢ�ʌȜȘȡȫıİȦȢ
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ȊĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��/DPLQDWHG��ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ��
���PP���PP���ȝİȝȕȡȐȞȘ����PP��


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���


ȆǼȃǾȃȉǹ�Ȁǹǿ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ȊįȡȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�Ȓ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ȝİ�ĮțȡȣȜȚțȩ
ȣįĮĲȠįȚĮȜȣĲȩ�ĲıȚȝİȞĲȩȤȡȦȝĮ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȊįȡȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȩȤȡȦȝĮ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�Ȓ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�
ıİ�įȪȠ�Ȓ�ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�ȝȑȤȡȚ�ȞĮ�İʌȚĲİȣȤșİȓ�ĲȑȜİȚĮ�ȠȝȠȚȠȤȡȦȝȓĮ�țĮȚ
ıȣȞȠȜȚțȩ�ʌȐȤȠȢ�ıĲİȖȞȠȪ�ȣȝȑȞĮ�����ȝȚțȡȐ��ȊȜȚțȐ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���


ȉǼȈȈǼȇǹ�Ȁǹǿ�ǼȄǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ȈʌĮĲȠȣȜȐȡȚıȝĮ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȝȑȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�Ȓ
ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȈʌĮĲȠȣȜȐȡȚıȝĮ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȝȑȞȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ��ȉȡȓȥȚȝȠ�ȝİ�ȖȣĮȜȩȤĮȡĲȠ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȝȩȡĳȦıȘ
ȜİȓĮȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ��İĳĮȡȝȠȖȒ�ʌȡȫĲȘȢ�ıĲȡȫıİȦȢ�ȣȜȚțȠȪ�ıʌĮĲȠȣȜĮȡȓıȝĮĲȠȢ��ĲȡȓȥȚȝȠ�ȝİ
ȖȣĮȜȩȤĮȡĲȠ��İĳĮȡȝȠȖȒ�įİȪĲİȡȘȢ�ıĲȡȫıȘȢ��įȚĮıĲĮȣȡȠȣȝȑȞȘȢ�ʌȡȠȢ�ĲȘȞ�ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ�







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ĲȡȓȥȚȝȠ�ȝİ�ȖȣĮȜȩȤĮȡĲȠ�țĮȚ�ȥȚȜȠıĲȠțȐȡȚıȝĮ��ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ��ȉȡȓȥȚȝȠ�ȝİ�ȖȣĮȜȩȤĮȡĲȠ
ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȝȩȡĳȦıȘ�ȜİȓĮȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ʌȡȫĲȘȢ�ıĲȡȫıİȦȢ�ȣȜȚțȠȪ
ıʌĮĲȠȣȜĮȡȓıȝĮĲȠȢ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠİȚįȑȢ�Ȝİȣțȩ�ĮțȡȣȜȚțȩ�ȣȜȚțȩ�ıİ�ȝȠȡĳȒ�ıțȩȞȘȢ�Ȓ
ĮțȡȣȜȚțȩ�ȣȜȚțȩ�ıʌĮĲȠȣȜĮȡȓıȝĮĲȠȢ�ȑĲȠȚȝȠȣ�ʌȡȠȢ�ȤȡȒıȘ��ĲȡȓȥȚȝȠ�ȝİ�ȖȣĮȜȩȤĮȡĲȠ�
İĳĮȡȝȠȖȒ�įİȪĲİȡȘȢ�ıĲȡȫıȘȢ�ĮțȡȣȜȚțȠȪ�ȣȜȚțȠȪ�ıʌĮĲȠȣȜĮȡȓıȝĮĲȠȢ��ĲȡȓȥȚȝȠ�ȝİ
ȖȣĮȜȩȤĮȡĲȠ�


�ǼʌȚĳĮȞİȚȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�Ȓ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���


ȉȇǿǹ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ǹȞĲȚıțȦȡȚĮțȑȢ�ȕĮĳȑȢ��İĳĮȡȝȠȖȒ�ĮȞĲȚıțȦȡȚĮțȠȪ�ȣʌȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�İȞȩȢ
ıȣıĲĮĲȚțȠȪ�ȕȐıİȦȢ�ȞİȡȠȪ�Ș�įȚĮȜȪĲȠȣ�ĮȜțȣįȚțȒȢ��ĮțȡȣȜȚțȒȢ�Ȓ�ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘȢ
ĮȜțȣįȚțȒȢ�Ȓ�ĮțȡȣȜȚțȒȢ�ȡȘĲȓȞȘȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǼĳĮȡȝȠȖȒ�ĮȞĲȚıțȦȡȚĮțȒȢ�ȕĮĳȒȢ�ȝİ�ĲȘȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�ĲȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�


�ǼĳĮȡȝȠȖȒ�ĮȞĲȚıțȦȡȚĮțȠȪ�ȣʌȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�İȞȩȢ�ıȣıĲĮĲȚțȠȪ�ȕȐıİȦȢ�ȞİȡȠȪ�Ș�įȚĮȜȪĲȠȣ
ĮȜțȣįȚțȒȢ��ĮțȡȣȜȚțȒȢ�Ȓ�ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘȢ�ĮȜțȣįȚțȒȢ�Ȓ�ĮțȡȣȜȚțȒȢ�ȡȘĲȓȞȘȢ�ȝİ�ȕȐıȘ
ĮȞȩȡȖĮȞĮ�ʌȚȖȝȑȞĲĮ�ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒȢ�țĮȚ�ĮȞĲȚıțȦȡȚĮțȒȢ�įȡȐıȘȢ��ȩʌȦȢ�Ƞ�ȥİȣįȐȡȖȣȡȠȢ
�=Q���ĲȠ�ȠȟİȓįȚȠ�ĲȠȣ�ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ��=Q2���ĲȠ�ĳȦıĳȠȡȚțȩ�ȐȜĮȢ�ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ��]LQF
SKRVSKDWH���ĲȠ�ȠȟİȓįȚȠ�ĲȠȣ�ǹȚȝĮĲȓĲȘ���Ȃǿȅ��Ȓ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĮȞĮıĲȠȜİȓȢ�ĲȘȢ�įȚȐȕȡȦıȘȢ
țĮȚ�ĲȘȢ�ıțȠȣȡȚȐȢ��ıİ�İȜȐȤȚıĲȠ�ıȣȞȠȜȚțȩ�ʌȐȤȠȢ�ȟȘȡȠȪ�ȣȝȑȞĮ�ĲĮ����ȝȚțȡȐ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���


ǻȊȅ�Ȁǹǿ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ǹȝȝȠȕȠȜȒ�ıȚįȘȡȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ�ȝİĲĮȜȜȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȝİ�ĮȝȝȠȕȠȜȒ�Ȓ�ȝİĲĮȜȜȠȕȠȜȒ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�6$������
țĮĲȐ�ĲȠȣȢ�ȈȠȣȘįȚțȠȪȢ�țĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ��ıİ�ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��ıȚįȘȡȠțĮĲĮıțİȣȒȢ�


ǼǿȀȅȈǿ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ǼȜĮȚȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�țȠȚȞȠȓ�ȟȣȜȓȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�ȤȡȫȝĮĲĮ�ĮȜțȣįȚțȫȞ�Ȓ
ĮțȡȣȜȚțȫȞ�ȡȘĲȚȞȫȞ��ȕȐıİȦȢ�ȞİȡȠȪ�Ș�įȚĮȜȪĲȠȣ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǼȜĮȚȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�țȠȚȞȠȓ�ȟȣȜȓȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ıĲȚȜʌȞȠȓ�Ȓ�ȝĮĲ�Ȓ�ıĮȖȡȑ���ȊȜȚțȐ�İʌȓ
ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���


ǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ǼȜĮȚȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�țȠȚȞȠȓ�ıȚįȘȡȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞȝİ�ȤȡȫȝĮĲĮ�ĮȜțȣįȚțȫȞ�Ȓ
ĮțȡȣȜȚțȫȞ�ȡȘĲȚȞȫȞ��ȕȐıİȦȢ�ȞİȡȠȪ�Ș�įȚĮȜȪĲȠȣ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǼȜĮȚȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�țȠȚȞȠȓ�ıȚįȘȡȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ǹʌȩȟİıȘ�țĮȚ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ȝİ�ȥȒțĲȡĮ�țĮȚ
ıȝȣȡȚįȩʌĮȞȠ��ȝȓĮ�ıĲȡȫıȘ�ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȠȪ�ȣʌȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�İȞȩȢ�ıȣıĲĮĲȚțȠȪ�țĮȚ�įȪȠ
ıĲȡȫıİȚȢ�İȜĮȚȠȤȡȫȝĮĲȠȢ��ȊȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���


ǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ǹʌȩȟİıȘ�țĮȚ�ȕİȡȞȓțȦȝĮ�ȟȣȜȓȞȦȞ�įĮʌȑįȦȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǺİȡȞȓțȦȝĮ�ȟȣȜȓȞȦȞ�įĮʌȑįȦȞ��ıĲȚȜʌȞȩ�Ȓ�ȝĮĲ��ȝİ�ȕİȡȞȓțȚ�įĮʌȑįȦȞ�ıİ�ĲȡİȓȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�
ȈȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȒ�İʌİȟİȡȖĮıȓĮ�ĲȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ĲȠȣ�įĮʌȑįȠȣ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌȓĲİȣȟȘ�ȜİȓĮȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ�ȖȚĮ�ȕİȡȞȓțȦȝĮ��ʌȜȒȡȘȢ�ĮʌȩȟİıȘ�ĲȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜȠ
ȝȘȤȐȞȘȝĮ�İĳȠįȚĮıȝȑȞȠ�ȝİ�ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȒȡĮ��ȥȚȜȠıĲȠțȐȡȚıȝĮ���Ș�ıĲȡȫıȘ�ȕİȡȞȚțȚȠȪ�
ĲȡȓȥȚȝȠ�țĮȚ�țĮșȐȡȚıȝĮ���Ș�ıĲȡȫıȘ�İțĲİȜȠȣȝȑȞȘ�ȩʌȦȢ�ʌȡȫĲȘ�țĮȚ��Ș�ıĲȡȫıȘ��ĲİȜȚțȒ�
ȤȦȡȓȢ�ĲȡȚȥȚȝȠ��ȊȜȚțȐ��ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�țĮȚ�İȟȠʌȜȚıȝȩȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���


ǼȆȉǹ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ǺİȡȞȚțȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�ȟȪȜȚȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�ȕİȡȞȚțȠȤȡȫȝĮĲĮ�İȞȩȢ�Ș�įȪȠ
ıȣıĲĮĲȚțȫȞ�ȕȐıİȦȢ�ȞİȡȠȪ�Ș�įȚĮȜȪĲȘ��ȝİ�İȜĮȚȩȤȡȦȝĮ�ĮȜțȣįȚțȒȢ�Ȓ
ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘȢ�ʌȠȜȣȠȣȡİșĮȞȚțȒȢ�ȡȘĲȓȞȘȢ��ȕȐıİȦȢ�ȞİȡȠȪ�Ș�įȚĮȜȪĲȠȣ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǺİȡȞȚțȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�ȟȪȜȚȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ǹʌȩȟİıȘ��ĮıĲȐȡȚ��ȟİȡȩȗȚĮıȝĮ�
ıʌĮĲȠȣȜȐȡȚıȝĮ��ıĲȠțĮȡȓıȝĮĲĮ��ȥȚȜȠıĲȠțĮȡȓıȝĮĲĮ��įȚȐıĲȡȦıȘ�ĮȜțȣįȚțȠȪ�ȣʌȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ
Ȓ�ȣʌȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�įȪȠ�ıȣıĲĮĲȚțȫȞ�țĮȚ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ȕİȡȞȚțȠȤȡȫȝĮĲȠȢ��ȊȜȚțȐ�țĮȚ
ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�


�ǺİȡȞȚțȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�ȟȣȜȓȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�İȜĮȚȩȤȡȦȝĮ�ĮȜțȣįȚțȒȢ�Ȓ
ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘȢ�ʌȠȜȣȠȣȡİșĮȞȚțȒȢ�ȡȘĲȓȞȘȢ��ȕȐıİȦȢ�ȞİȡȠȪ�Ș�įȚĮȜȪĲȠȣ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���


ǼȃȉǼȀǹ�Ȁǹǿ�ǼȄǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ǺİȡȞȚțȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�ȟȪȜȚȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�ȕİȡȞȚțȠȤȡȫȝĮĲĮ�İȞȩȢ�Ș�įȪȠ
ıȣıĲĮĲȚțȫȞ�ȕȐıİȦȢ�ȞİȡȠȪ�Ș�įȚĮȜȪĲȘ��ȝİ�ȕİȡȞȚțȩȤȡȦȝĮ�įȪȠ�ıȣıĲĮĲȚțȫȞ�ȕȐıİȦȢ
ȞİȡȠȪ�Ș�įȚĮȜȪĲȠȣ�


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǺİȡȞȚțȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�ȟȪȜȚȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ǹʌȩȟİıȘ��ĮıĲȐȡȚ��ȟİȡȩȗȚĮıȝĮ�
ıʌĮĲȠȣȜȐȡȚıȝĮ��ıĲȠțĮȡȓıȝĮĲĮ��ȥȚȜȠıĲȠțĮȡȓıȝĮĲĮ��įȚȐıĲȡȦıȘ�ĮȜțȣįȚțȠȪ�ȣʌȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ
Ȓ�ȣʌȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�įȪȠ�ıȣıĲĮĲȚțȫȞ�țĮȚ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ȕİȡȞȚțȠȤȡȫȝĮĲȠȢ��ȊȜȚțȐ�țĮȚ
ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�


�ǺİȡȞȚțȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�ȟȣȜȓȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�ȕİȡȞȚțȩȤȡȦȝĮ�įȪȠ�ıȣıĲĮĲȚțȫȞ�ȕȐıİȦȢ
ȞİȡȠȪ�Ș�įȚĮȜȪĲȠȣ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǻǼȀǹ�ȅȀȉȍ�Ȁǹǿ�Ȉǹȇǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�İʌȓ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�ȝİ�ȤȡȫȝĮĲĮ�ȣįĮĲȚțȒȢ�įȚĮıʌȠȡȐȢ�
ĮțȡȣȜȚțȒȢ��ıĲȣȡİȞȚȠĮțȡȣȜȚțȒȢ�Ȓ�ʌȠȜȣȕȚȞȣȜȚțȒȢ�ȕȐıİȦȢ�İıȦĲİȡȚțȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ
ȝİ��ȤȡȒıȘ�ȤȡȦȝȐĲȦȞ��ĮțȡȣȜȚțȒȢ�ıĲȣȡİȞȚȠĮțȡȣȜȚțȒȢ��ĮțȡȣȜȚțȒȢ�Ȓ�ʌȠȜȣȕȚȞȣȜȚțȒȢ
ȕȐıİȦȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�������������


ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�İʌȓ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�ȝİ�ȣįĮĲȚțȒȢ�įȚĮıʌȠȡȐȢ�ȤȡȫȝĮĲĮ�ĮțȡȣȜȚțȒȢ�
Ȓ�ȕȚȞȣȜȚțȒȢ��Ȓ�ıĲȣȡİȞȚȠ�ĮțȡȣȜȚțȒȢ�ȕȐıİȦȢ�ıİ�įȪȠ�įȚĮıĲȡȫıİȚȢ��ȤȦȡȓȢ�ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠ
ıʌĮĲȠȣȜȐȡȚıȝĮ��ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�ĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ĮıĲȐȡȦȝĮ�țĮȚ�İĳĮȡȝȠȖȒ�įȪȠ�ıĲȡȫıİȦȞ
ĲȠȣ�ĲİȜȚțȠȪ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ��ȊȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�


�ǼıȦĲİȡȚțȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ��ȤȡȒıȘ�ȤȡȦȝȐĲȦȞ��ĮțȡȣȜȚțȒȢ�ıĲȣȡİȞȚȠĮțȡȣȜȚțȒȢ�
ĮțȡȣȜȚțȒȢ�Ȓ�ʌȠȜȣȕȚȞȣȜȚțȒȢ�ȕȐıİȦȢ
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���


ǼȃȃǼǹ�Ȁǹǿ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ǹȞĮțĮȓȞȚıȘ�ʌĮȜĮȚȫȞ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȑȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�įȚʌȜȒ�ıĲȡȫıȘ
İȜĮȚȠȤȡȫȝĮĲȠȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǹȞĮțĮȓȞȚıȘ�ȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ�ʌĮȜĮȚȫȞ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȑȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ȝİ�įȚʌȜȒ�ıĲȡȫıȘ
İȜĮȚȠȤȡȫȝĮĲȠȢ��ȝİ�ĲȘȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ�ʌȡȠʌĮȡĮıțİȣȒ�țĮȚ�ĮʌȩȟİıȘ�ʌȠıȠıĲȠȪ�ȑȦȢ�����ĲȘȢ
İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ĲȦȞ�ʌĮȜĮȚȫȞ�ȤȡȦȝȐĲȦȞ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���


ȆǼȃȉǼ�Ȁǹǿ�ǼǿȀȅȈǿ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ǼĳĮȡȝȠȖȒ�ʌȣȡȓȝĮȤȘȢ�İʌȓıĲȡȦıȘȢ�İʌȓ�ıȚįȘȡȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǼĳĮȡȝȠȖȒ�ʌȣȡȓȝĮȤȘȢ�İʌȓıĲȡȦıȘȢ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�)���țĮĲȐ�',1�������ĮȞĲȓıĲĮıȘ�ıĲȘȞ�ĳȦĲȚȐ
���PLQ����İʌȓ�ıȚįȘȡȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�ȝȠȡĳȒȢ�țĮȚ�ıȤȒȝĮĲȠȢ��ȝİĲȐ�Įʌȩ
țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒ�ȕĮĳȒ�ȝİ�SULPHU��ȣʌȩıĲȡȦȝĮ��ĲȒȢ�ȚįȓĮȢ�ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ�ıĲȒ�ĳȦĲȚȐ
țĮȚ�ıȣȝȕĮĲȩ�ȝİ�ĲȘȞ�ȕĮıȚțȒ�ȕĮĳȒ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȓȢ�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�ĲȠȣ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ��țĮȚ
ĲȘȞ�ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒ�İʌȓıĲȡȦıȘ�ıİ�įȪȠ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ�ıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�Ĳȩ�İȚįȚțȩ�ȣȜȚțȩ
ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��İȚįȚțȠȪ�ȣȜȚțȠȪ�ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�


ǼǿȀȅȈǿ�ȉȇǿǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ǹȞĲȚȖȡĮĳȚıĲȚțȑȢ�İʌĮȜİȓȥİȚȢ�DQWLJUDIILWL��ȝȩȞȚȝȘȢ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ��İȞȩȢ�Ȓ�įȪȠ
ıȣıĲĮĲȚțȫȞ�ʌȠȜȣȠȣȡİșĮȞȚțȒȢ�ȕȐıİȦȢ�Ȓ�ȕȐıİȦȢ�ıȚȜȚțȩȞȘȢ�


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǼʌȐȜİȚȥȘ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ��ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��țİȡĮȝȚțȫȞ��ȝĮȡȝȐȡȦȞ�țĮȚ�ȜȚșȦįȫȞ
ȣȜȚțȫȞ�ȝİ�ȣįȡȩĳȠȕĮ�ȣȜȚțȐ��įȚĮĳĮȞȒ��ȝȩȞȚȝȘȢ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ȝİĲȐ�Įʌȩ�țĮĲȐȜȜȘȜȘ
ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ
ĲȠȣ�ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ��ȈȣȞȠȜȚțȩ�ʌȐȤȠȢ�ȟȘȡȠȪ�ĳȚȜȝ����ȝȚțȡȐ�







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���


ȆǼȃȉǼ�Ȁǹǿ�ǼǿȀȅȈǿ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ȆȡȠıĮȪȟȘıȘ�ĲȚȝȒȢ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ȜȩȖȦ�ʌȡȠıșȑĲȠȣ�ȪȥȠȣȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȆȡȠıĮȪȟȘıȘ�ĲȚȝȒȢ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ĮȞȐ������P�Ȓ�țȜȐıȝĮ�ĮȣĲȫȞ�ʌȡȠıșȑĲȠȣ
ȪȥȠȣȢ��ʌȑȡĮȞ�ĲȦȞ������P�ȪȥȠȣȢ�Įʌȩ�ĲȠȣ�țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȚȞ�įĮʌȑįȠȣ�İȡȖĮıȓĮȢ
�İįȐĳȠȣȢ��ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ��įĮʌȑįȠȣ��ȠȡȩĳȠȣ��İȟȦıĲȫȞ���Ǿ�ĲȚȝȒ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠȣ�ĮȣĲȠȪ
İʌȚʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ʌȡȠıĮȪȟȘıȘ�ĲȘȢ�ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȢ��įȚĮįȠȤȚțȐ��ȖȚĮ�țȐșİ�ȕĮșȝȓįĮ
İʌȚʌȜȑȠȞ�ĲȘȢ�ʌȡȫĲȘȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���


ǼȄǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ȆİȡıȚįȦĲȐ�ʌȡȠʌİĲȐıȝĮĲĮ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȆȡȠʌİĲȐıȝĮĲĮ�ʌİȡıȚįȦĲȐ��9(1(7,$1�%/,1'6��Įʌȩ�ʌİȡıȓįİȢ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�ȝİ�ʌȜĮıĲȚțȒ
İʌȑȞįȣıȘ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�ĮʌȠȤȡȫıİȦȢ��ȝİ�ĲĮ�țȠȡįȩȞȚĮ��ĲȚȢ�ĲȡȠȤĮȜȓİȢ�țĮȚ�ȩȜĮ�ĲĮ
İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ�ıĲİȡİȫıİȦȢ��ȤİȚȡȚıȝȠȪ�țĮȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ʌȜȒȡȦȢ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞĮ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���


ǼǿȀȅȈǿ�ǼȄǿ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ȌİȣįȠȡȠĳȒ�įȚĮțȠıȝȘĲȚțȒ��İʌȚıțȑȥȚȝȘ��ĳȦĲȚıĲȚțȒ�Įʌȩ�ʌȜȐțİȢ�ȠȡȣțĲȫȞ�ȚȞȫȞ
ʌȐȤȠȣȢ����ȑȦȢ����PP��įȚĮıĲȐıİȦȞ����[����PP�Ȓ����[����PP


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȌİȣįȠȡȠĳȒ�įȚĮțȠıȝȘĲȚțȒ��İʌȚıțȑȥȚȝȘ��ĳȦĲȚıĲȚțȒ��Įʌȩ�ȑĲȠȚȝİȢ�ʌȜȐțİȢ�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ
įȚĮıĲȐıİȦȞ�ĮȞĮȡĲȘȝȑȞȘ�Įʌȩ�ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ�ıțİȜİĲȩ��ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȢ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ
İȡȖĮıȓĮȢ��țĮȚ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ıȤİįȓȠȣ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ��ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
Į��Ǿ�ȡȪșȝȚıȘ�țĮȚ�ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ�ĲȠȣ�ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ�ıțİȜİĲȠȪ�ĮȞȐȡĲȘıȘȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
İȟĮıĳȐȜȚıȘ�ʌȜȒȡȠȣȢ�İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ�țĮȚ�ȠȡȚȗȠȞĲȓȦıȘȢ�ĲȘȢ�ȥİȣįȠȡȠĳȒȢ�
ȕ��Ǿ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȦȞ�İȝĳĮȞȫȞ�Ȓ�ȝȒ��ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ıĲȒȡȚȟȘȢ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�țĮȚ�ĲİȜİȚȦȝȐĲȦȞ
ĲȘȢ�ȥİȣįȠȡȠĳȒȢ��Įʌȩ�ĮȞȠįȚȦȝȑȞȠ�ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ��țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ�țĮȚ�ĮȚıșȘĲȚțȠȪ
ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲȠȢ
Ȗ��Ǿ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�ʌĮĲȠȪȡĮ��ĮʌȩȤȡȦıȘȢ�ĲȘȢ�İʌȚȜȠȖȒȢ�ĲȘȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ�
į�ȅȚ�ȣʌȠįȠȤȑȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ĲȦȞ�ĳȦĲȚıĲȚțȫȞ�ıȦȝȐĲȦȞ�


�ȌİȣįȠȡȠĳȒ�Įʌȩ�ʌȜȐțİȢ�ȠȡȣțĲȫȞ�ȚȞȫȞ�ʌȐȤȠȣȢ����ȑȦȢ����PP��įȚĮıĲȐıİȦȞ����[����PP�Ȓ
���[����PP�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȜȒȡȦȢ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȘȢ�ȥİȣįȠȡȠĳȒȢ�


ǼǿȀȅȈǿ�ǼȄǿ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ǼʌȐȜİȚȥȘ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�İȜĮıĲȠȝİȡȑȢ�ĮıĳĮȜĲȚțȩ�ȖĮȜȐțĲȦȝĮ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǼʌȐȜİȚȥȘ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�ĮıĳĮȜĲȚțȩ�İȜĮıĲȠȝİȡȑȢ�ȖĮȜȐțĲȦȝĮ��İțĲİȜȠȪȝİȞȘ
İʌȓ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ȝİ�ȥȒțĲȡĮ��ȒĲȠȚ�ĮıĳĮȜĲȚțȩ�ȣȜȚțȩ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ
țĮșĮȡȚıȝȠȪ�ĲȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�țĮȚ�İʌĮȜİȓȥİȦȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�ĲȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ�țĮȚ�ıİ�ȩıİȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�


7ȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���


ȉȇǿǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ǼʌȐȜİȚȥȘ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�İʌȠȟİȚįȚțȐ�ȣȜȚțȐ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǼʌȐȜİȚȥȘ�ȝİ�ıĲİȖĮȞȦĲȚțȩ�ȣȜȚțȩ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȚȢ�İʌȠȟİȚįȚțȑȢ�ȡȘĲȓȞİȢ�İțĲİȜȠȣȝȑȞȘ�İʌȓ
ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�İĳĮȡȝȠȗȠȝȑȞȠȣ�ʌȜȒȡȦȢ�ĲȠȣ�ĲȡȩʌȠȣ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ĲȦȞ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ�ĲȠȣ�İțȐıĲȠĲİ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȣȝȑȞȠȣ�ȣȜȚțȠȪ�țĮȚ�ȖȚȐ�ȠȚĮȞįȒʌȠĲİ�ĮȞĮȜȠȖȓĮ
ȝİȓȟİȦȢ�ȝİĲĮȟȪ�İʌȠȟİȚįȚțȫȞ�ȡȘĲȚȞȫȞ�țĮȚ�ıțȜȘȡȣȞĲȚțȠȪ�ȣȜȚțȠȪ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��ȝİĲȡȠȪȝİȞȠ�ʌȡȠ�ĲȘȢ�İʌĮȜİȓȥİȦȢ�


ǼȆȉǹ�Ȁǹǿ�Ȉǹȇǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ǼʌȓıĲȡȦıȘ�ȝİ�İȜĮıĲȠȝİȡȒ�ȣįȡĮĲȝȠʌİȡĮĲȒ�ȝİȝȕȡȐȞȘ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǼʌȓıĲȡȦıȘ�ȝİ�İȜĮıĲȠȝİȡȒ�ȣįȡĮĲȝȠʌİȡĮĲȒ�ȝİȝȕȡȐȞȘ��İȚįȚțȐ�ȖȚȐ�ıĲİȖȐȞȦıȘ�ȟȪȜȚȞȘȢ
ıĲȑȖȘȢ��Įʌȩ�ȝȒ�ȣĳĮȞĲȑȢ�ȓȞİȢ�ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ�ĮıĳĮȜĲȦȝȑȞİȢ�țĮȚ�ıĲȚȢ�įȪȠ�ȩȥİȚȢ�
ȕȐȡȠȣȢ�����NJ�P���ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ıĲİȡȑȦıȘ�ıĲȘȞ�ȟȪȜȚȞȘ�ȣʌȠįȠȝȒ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ�
ȝİıȦ�ʌȜĮĲȣțȑĳĮȜȦȞ�țĮȡĳȚȫȞ�Ȓ�ȝİ�įȚȤĮȜȦĲȑȢ�ĮȖȡȐĳİȢ��ȅȚ�ȜȦȡȓįİȢ�țȐșİ�ıĲȡȫıȘȢ
ȝİȝȕȡȐȞȘȢ�șĮ�ĮȜȜȘȜȠțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ�țĮĲȐ����FP��ȉĮ�ȐțȡĮ�ĲȠȣȢ�țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ�ȝİ�İȚįȚțȒ
ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘ�ȝİȝȕȡȐȞȘ��ıȣȝȕĮĲȒ�ȝİ�ĲȠ�ȣȜȚțȩ�


7ȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���țĮȜȣʌĲȠȝȑȞȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�


ǻǼȀǹ�Ȁǹǿ�ǻǼȀǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ĭȡȐȖȝĮĲĮ�ȣįȡĮĲȝȫȞ�Įʌȩ�ıȣȞșİĲȚțȐ�ȣȜȚțȐ�ȝİ�ĳȪȜȜĮ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ�����
PP


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǻȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�ĳȡȐȖȝĮĲȠȢ�ȣįȡĮĲȝȫȞ�ȝİ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ĳȪȜȜȦȞ�ıȣȞșİĲȚțȫȞ�ȣȜȚțȫȞ��ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�șȑıȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�


�Ȃİ�ĳȪȜȜĮ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ������PP�


7ȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���țĮȜȣʌĲȠȝȑȞȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�


Ǽȃǹ�Ȁǹǿ�ǻǼȀǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȩ�ȝȐȗȘȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȩ�ȣȜȚțȩ�ȝȐȗȘȢ�ĲȪʌȠȣ�İȖȤȫȡȚĮȢ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�İȞ�ȣȖȡȐ�țĮĲĮıĲȐıİȚ�Ȓ�țȩȞȚȢ
ʌȜȘȡȠȪȞ�ĲĮȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȦȞ�ıȤİĲȚțȫȞ�țĮȞȠȞȚıȝȫȞ�țĮȚ�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ��ȒĲȠȚ
ıĲİȖĮȞȦĲȚțȩȞ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�įȚĮȜȪıİȦȢ��ȝİĲȡȒıİȦȢ�ĮȞĮȜȠȖȓĮȢ�țĮȚ�İțȤȪıİȦȢ�İȞĲȩȢ�ĲȘȢ
ȝȐȗȘȢ�ĲȦȞ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ�Ȓ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚĮȝȐĲȦȞ�țĮȚ�İȞ�ȖȑȞİȚ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ
ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��ȝİĲȡȠȪȝİȞȠ�ʌȡȩ�ĲȘȢ�įȚĮȜȪıİȦȢ�Ȓ�ĮȞĮȝȓȟİȦȢ�


Ǽȃǹ�Ȁǹǿ�Ȉǹȇǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ȆȜȒȡȦıȘ�ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ�țĮȚ�țĮĲĮțȠȡȪĳȦȞ�ĮȡȝȫȞ�įȚĮıĲȠȜȒȢ�ȝİ�İȜĮıĲȠȝİȡȑȢ
ʌȠȜȣıȠȣȜĳȚįȚțȩ�ȣȜȚțȩ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȆȜȒȡȦıȘ�ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ�țĮȚ�țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ�ĮȡȝȫȞ�įȚĮıĲȠȜȒȢ��ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ����PP�țĮȚ
İȜȐȤȚıĲȠȣ�ȕȐșȠȣȢ���ȑȦȢ���PP��ȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ�įȠȝȚțȫȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ��ȝİ�İȜĮıĲȠȝİȡȑȢ
ʌȠȜȣıȠȣȜĳȚįȚțȩ�ȣȜȚțȩ�įȪȠ�ıȣıĲĮĲȚțȫȞ��țĮȚ�İȜĮıĲȚțȠȪ�țȠȡįȠȞȚȠȪ�țȜİȚıĲȫȞ�țȣȥİȜȫȞ�ıİ
ȕȐșȠȢ�ȓıȠ�ȝİ�Ĳȩ������ȑȦȢ������ĲȠȣ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ĲȠȣ�ĮȡȝȠȪ�țĮȚ�ȩȤȚ�ȜȚȖȫĲİȡȠ�Įʌȩ��PP�
ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ĲȪʌȠȣ�țĮȚ�ʌȡȠİȜİȪıİȦȢ��ʌȜȘȡȠȣȝȑȞȠȣ�ĲȠȣ�ĮȡȝȠȪ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȓȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ��ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ��įȘȜĮįȒ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ��ĮȡȝȠȪ�


ǻȊȅ�Ȁǹǿ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ȆȜȒȡȦıȘ�įİȣĲİȡİȣȩȞĲȦȞ�ĮȡȝȫȞ�įȚĮıĲȠȜȒȢ�ȝİ�İȜĮıĲȠȝİȡȑȢ�ĮțȡȣȜȚțȩ�ȣȜȚțȩ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȆȜȒȡȦıȘ�ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ�țĮȚ�țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ�ĮȡȝȫȞ�įȚĮıĲȠȜȒȢ��įİȣĲİȡİȪȠȣıĮȢ�ıȘȝĮıȓĮȢ��
ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ����PP�țĮȚ�İȜȐȤȚıĲȠȣ�ȕȐșȠȣȢ���ȑȦȢ���PP��ȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ�įȠȝȚțȫȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ��įȚĮ�İȜĮıĲȠʌȜĮıĲȚțȠȪ�ĮțȡȣȜȚțȠȪ�ȣȜȚțȠȪ��țĮȚ�İȜĮıĲȚțȠȪ�țȠȡįȠȞȚȠȪ�țȜİȚıĲȫȞ
țȣȥİȜȫȞ�ıİ�ȕȐșȠȢ�ȓıȠ�ȝİ�Ĳȩ������ȑȦȢ������ĲȠȣ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ĲȠȣ�ĮȡȝȠȪ�țĮȚ�ȩȤȚ�ȜȚȖȫĲİȡȠ
Įʌȩ��PP��ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ĲȪʌȠȣ�țĮȚ�ʌȡȠİȜİȪıİȦȢ��ʌȜȘȡȠȣȝȑȞȠȣ�ĲȠȣ�ĮȡȝȠȪ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ��ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ��įȘȜĮįȒ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ��ĮȡȝȠȪ�


ǻȊȅ�Ȁǹǿ�ǻǼȀǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ĬİȡȝȚțȒ�ĮʌȠȝȩȞȦıȘ�ȠȡȠĳȫȞ�țĮȚ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�ĳȪȜȜĮ�įȚȠȖțȦȝȑȞȘȢ�ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ��ȖȚĮ�ȠȡȠĳȑȢ�țĮȚ�įȐʌİįĮ��ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ıȤȒȝĮĲȠȢ��įȚĮ�ʌȜĮțȫȞ�ȝȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ���FP��Įʌȩ�ĮĳȡȫįȘ�İȟȘȜĮıȝȑȞȘ�ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ��ȤȦȡȓȢ�ıĲİȡȑȦıȘ�ĮȣĲȫȞ�
ȊȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�


ǻǼȀǹ�ȉǼȈȈǼȇǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ĬİȡȝȠ�ȘȤȠȝȩȞȦıȘ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�ȠȡȣțĲȠȕȐȝȕĮțĮ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ���ȘȤȠȝȩȞȦıȘ��ȠȡȠĳȫȞ��įĮʌȑįȦȞ��ĲȠȓȤȦȞ��țȜʌ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�ȝȠȞȦĲȚțȠȪ
ʌȠȡȫįȠȣȢ�ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȠȪ�ȣȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ���FP��Įʌȩ�ȠȡȣțĲȠȕȐȝȕĮțĮ�ȕȐȡȠȣȢ����NJ�P���ȝİ
Ȓ�ȤȦȡȓȢ�ıĲİȡȑȦıȘ�ĮȣĲȫȞ��ȒĲȠȚ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�


ǻǼȀǹ�ȉǼȈȈǼȇǹ�Ȁǹǿ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�ȑȞĲȠȞȘȢ�ȡȘȖȝȐĲȦıȘȢ�ĲȘȢ�ĲȠȚȤȠʌȠȚǸĮȢ�Įʌȩ�ȠʌĲȩʌȜȚȞșȠȣȢ�Ȓ
ĲıȚȝİȞĲȩȜȚșȠȣȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�ȑȞĲȠȞȘȢ�ȡȘȖȝȐĲȦıȘȢ�ĲȘȢ�ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ�Įʌȩ�ȠʌĲȠʌȜȓȞșȠȣȢ�Ȓ�ĲıȚȝİȞĲȠȜȓșȠȣȢ
ȤȦȡȓȢ�ĮʌȠıȪȞșİıȘ�ĲȘȢ�ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ��ȀĮșĮȓȡİıȘ�ĲȠȣ�İʌȚȤȡȓıȝĮĲȠȢ�ıİ�ıȣȞȠȜȚțȩ�ʌȜȐĲȠȢ
�����ȝ��İțĮĲȑȡȦșİȞ�ĲȘȢ�ȡȦȖȝȒȢ�įȚİȪȡȣȞıȘ�ĲȦȞ�ȤİȚȜȑȦȞ�ĲȘȢ�ȡȦȖȝȒȢ�ȝİ�ĲȠʌȚțȩ�ıʌȐıȚȝȠ
ʌȜȓȞșȦȞ��ʌȜȪıȚȝȠ�ȝİ�Ȟİȡȩ�ȣʌȩ�ʌȓİıȘ��İȚıĮȖȦȖȒ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�����ȤȚȜ��ıȚȝ��ȝİ
ʌȓİıȘ�ȕĮșİȚȐ�ȝȑıĮ�ıĲȘ�ȡȦȖȝȒ�İȟȦĲİȡȚțȩ�ĮȡȝȠȜȩȖȘȝĮ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ��������
ȤȚȜ��ıȚȝ��ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮĲİĲıȠıȪȡȝĮĲȠȢ�ȕȡȩȖȤȠȣ�����ĲȘȢ�ȓȞĲĮȢ�ʌȠȜȪ�ĲİȞĲȦȝȑȞȠȣ�ıİ
İʌĮĳȒ�ȝİ�ĲȠȞ�ĲȠȓȤȠ�ıĲİȡİȦȝȑȞȠ�ȝİ�ĳȠȣȡțȑĲİȢ�ȝʌȘȖȝȑȞİȢ�ıĲȠ�țȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ�ĮȡȝȫȞ�ĲȘȢ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ�țĮȚ�țȐȜȣȥȘ�ĲȠȣ�ıȣȞȩȜȠȣ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ�����ȤȚȜ��ıȚȝ��ıİ
ĮȞȐȜȠȖȠ�ʌȐȤȠȢ��ȉİȜİȣĲĮȓĮ�ıĲȡȫıȘ�ʌȐȤȠȣȢ�������İț��ĲȡȚĳĲȩ�ĲȡȚȕȚįȚıĲȩ�ȝİ
ĮıȕİıĲȠțȠȞȓĮȝĮ��������Ǿ�İȡȖĮıȓĮ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ıĲȐșȝȘ�Įʌȩ�ĲȠ�ȑįĮĳȠȢ�ıİ
ȪȥȠȢ�ȩȝȦȢ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ�ȝȑȤȡȚ�����ȝȑĲȡĮ�ȩʌȦȢ�ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıĲȘȞ
ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ʌȡȠȚȩȞĲȦȞ�țĮșĮȓȡİıȘȢ��ȝȑȤȡȚ����ȝȑĲȡĮ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ�


ȉȇǿǹȃȉǹ�ȅȀȉȍ�Ȁǹǿ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ȅʌȜȚıȝȑȞȠ�İʌȓȤȡȚıȝĮ�ĲȡȚĳĲȩ�Ȓ�ʌĮĲȘĲȩ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ����ȤȚȜ�ıȚȝ�


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȅʌȜȚıȝȑȞȠ�İʌȓȤȡȚıȝĮ�ĲȡȚĳĲȩ�Ȓ�ʌĮĲȘĲȩ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ�����ȤȚȜ��ıȚȝ��ȝİ
ʌȡȠıșȒțȘ�ĲȠȣ�ĮȞĮȖțĮȓȠȣ�ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ��ʌȐȤȠȣȢ���İț���ıİ�ĲȡİȓȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�İʌȓ
ĲȠȓȤȦȞ�ȠȚĮıįȒʌȠĲİ�ıĲȐșȝȘȢ�Įʌȩ�ĲȠȣ�İįȐĳȠȣȢ�ıİ�ȪȥȠȢ�įİ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ�ȝȑȤȡȚ
����ȝ���ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ƞ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ĲȘȢ�ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ�ȝİ
ȝİĲĮȜȜȚțȒ�ȕȠȪȡĲıĮ�țĮȚ�İțȕȐșȣȞıȘ�ĲȦȞ�ĮȡȝȫȞ�ȝȑȤȡȚ�ȕȐșȠȢ���İț���ʌȜȪıȚȝȠ�ĲȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȝİ�ȐĳșȠȞȠ�Ȟİȡȩ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ�ȠʌȜȚıȝȠȪ��ǹ� �ȕȐȡȠȢ
ȠʌȜȚıȝȠȪ�ıİ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝĮ�ĮȞȐ�P���İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��ȖȚĮ�ĲȘȞ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠȣ
ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ǹ� ��țȚȜȐ�ȝ���ȩʌȦȢ�ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��


ǼǿȀȅȈǿ�ǼȃȃǼǹ�Ȁǹǿ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ�ĲȡĮȕȘȤĲȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�ʌȡȠİȟȠȤȫȞ�ȑȦȢ���İț��ĮʌȜȠȪ
ıȤİįȓȠȣ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ�ĲȡĮȕȘȤĲȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�ʌȡȠİȟȠȤȫȞ�ȝȑȤȡȚ����FP�ȝİ�țĮșĮȡȚıȝȩ
ĲȦȞ�ĳșĮȡȝȑȞȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ��ĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ�ȝȚțȡȠȡȦȖȝȫȞ��ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ�ȑȦȢ�����ĲȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�țĮĲȐ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ȦȢ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ������țĮȚ�ȩʌȦȢ�ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıĲȘȞ
ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ�


ȉǼȈȈǼȇǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ�ĲȡĮȕȘȤĲȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�ʌȡȠİȟȠȤȫȞ�ȐȞȦ�ĲȦȞ���İț�


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ�ĲȡĮȕȘȤĲȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�ʌȡȠİȟȠȤȫȞ�ȝȑȤȡȚ���FP�ȝİ�țĮșĮȡȚıȝȩ
ĲȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ�ȝȚțȡȠȡȦȖȝȫȞ��ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ�ȑȦȢ�����ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�țĮĲȐ�ĲĮ
ȜȠȚʌȐ�ȦȢ�ȐȡșȡȠ�������țĮȚ�ȩʌȦȢ�ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ��ȝİĲȦʌȚțȠȪ�ȝȒțȠȣȢ


ǻȍǻǼȀǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ǼʌȚțİȡȐȝȦıȘ�ȝİ�țİȡĮȝȓįȚĮ�ȖĮȜȜȚțȐ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țȠȜȣȝȕȘĲȒȢ��ȤȦȡȓȢ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǼʌȚțİȡȐȝȦıȚȢ�įȚĮ�īĮȜȜȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�țİȡȐȝȦȞ�țȠȜȣȝȕȘĲȒ�ȤȦȡȓȢ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�țİȡȐȝȦȞ�
ȒĲȠȚ�įȚĮ�ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ�țȠȜȣȝȕȘĲȫȞ�İʌȓ�ʌȜȒȡȠȣȢ�ıĲȡȫıİȦȢ�ĮıȕİıĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�������ȝİ
ĮȜȜȘȜȠțȐȜȣȥȚȞ�țİȡĮȝȚįȚȫȞ�țĮĲȐ���FP�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ��ȒĲȠȚ�ȣȜȚțȐ�İȞ�ȖȑȞİȚ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�
ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ�țĮȚ�İʌȚȝİȜȠȪȢ�ȝȠȡĳȫıİȦȢ�ĲȠȣ
İțȤİȚȜȓȗȠȞĲȠȢ�țȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�İĳ
�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ʌȜİȣȡȫȞ�ĲȦȞ�țİȡȐȝȦȞ��ĮțȡȠțİȡȐȝȦȞ�
țȠȡȣĳȠțİȡȐȝȦȞ�țĮȚ�ȩʌȦȢ�ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ĮȞİʌĲȣȖȝȑȞȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ


ǻȍǻǼȀǹ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ǼʌȚțİȡȐȝȦıȘ�ȝİ�țİȡĮȝȓįȚĮ�ȖĮȜȜȚțȐ�ȤȦȡȓȢ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǼʌȚțİȡȐȝȦıȚȢ�įȚĮ�țİȡȐȝȦȞ�ȖĮȜȜȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�ȤȦȡȓȢ�ĲȘȞ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�țİȡȐȝȦȞ�ĮĳȠȣ�șĮ
İʌĮȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ�ȠȚ�ȒįȘ�ȣʌȐȡȤȠȞĲİȢ��ȒĲȠȚ�ȒȜȠȚ��ıȪȡȝĮ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȞ�țĮȚ
ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ����NJ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ�țĮȚ
ʌȡȠıįȑıİȦȢ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�țİȡȐȝȦȞ�įȚĮ�ĲȠȣ�ıȪȡȝĮĲȠȢ�İʌȓ�ĲȦȞ�ȒȜȦȞ�țĮȚ�țȠȜȣȝȕȘĲȒȢ
ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ�ĲȦȞ�ĮțȡȠțİȡȐȝȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�țȠȡȣĳȠțİȡȐȝȦȞ�țĮȚ�ȩʌȦȢ�ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ
ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ĮȞİʌĲȣȖȝȑȞȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ȅȀȉȍ�Ȁǹǿ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ʌȜİȣȡȐȢ�ĮȞĲȚȠȜȚıșȘĲȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȐȞȦ�ĲȦȞ
��FP


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įȚȐ�ʌȜĮțȫȞ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ĮȞĲȚȠȜȚıșȘĲȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ʌȜİȣȡȐȢ�ȐȞȦ�ĲȦȞ���FP
țĮȚ�ʌȐȤȠȣȢ���ȑȦȢ��FP��ȝİș
�ĮȡȝȫȞ�ȝİȖȓıĲȠȣ�ʌȜȐĲȠȣȢ��PP�ĲȠʌȠșİĲȠȣȝȑȞȦȞ�İʌȓ
ȣʌȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�ʌȐȤȠȣȢ��FP��İț�ĲıȚȝİȞĲȠĮıȕİıĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ĲȦȞ����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�țĮȚ
����P��ĮıȕȑıĲȠȣ�țĮȚ�ȩʌȦȢ�ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��


ǼǿȀȅȈǿ�ǻȊȅ�Ȁǹǿ�ǼȃǼȃǾȃȉǹ�ǼȆȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ǼʌİȞįȪıİȚȢ�ȕĮșȝȓįȦȞ�ȝİ�İȚįȚțȐ�țİȡĮȝȚțȐ�ĲİȝȐȤȚĮ��ʌȐĲȘȝĮ�ȡȓȤĲȚ�


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǼʌİȞįȪıİȚȢ�ȕĮșȝȓįȦȞ�ȝİ�İȚįȚțȐ�țİȡĮȝȚțȐ�ĲİȝȐȤȚĮ���ȋ��FP��ʌȐĲȘȝĮ��ȡȪȤĲȚ��ȝİ�țĮȝʌȪȜȠ
ĲİȜİȓȦȝĮ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞĮ�ȝİ�Įȡȝȩ��FP�țĮȚ�ʌȜȒȡȦıȘ�ȝİ�ĮȡȝȩıĲȠțȠ�İȟȦĲİȡȚțȠȪ�ȤȫȡȠȣ�țĮĲȐ
ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ȫȢ�İȞ������țĮȚ�ȩʌȦȢ�ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�
ȆȜȒȡȦȢ�ĮʌȠʌİȡĮĲȦȝȑȞȘ�İȡȖĮıȓĮ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P�


Ȉǹȇǹȃȉǹ�Ȁǹǿ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ǼʌİȞįȪıİȚȢ�ȝİ�ʌȜĮțȓįȚĮ�İĳȣĮȜȦȝȑȞĮ�Ȓ�ȠȟȪȝĮȤĮ�Ȓ�ĮȞĲȚʌĮȖİĲȚțȐ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǼʌİȞįȪıİȚȢ�įȚĮ�țİȡĮȝȚțȫȞ�ʌȜĮțȚįȓȦȞ�İĳȣĮȜȦȝȑȞȦȞ�ȠȟȣȝȐȤȦȞ��Ȗțȡȑ��ȠȚȠȞįȒʌȠĲİ
įȚĮıĲȐıİȦȞ��ĮȞșİțĲȚțȫȞ�ıĲȠȞ�ʌĮȖİĲȩ��ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ�țĮȚ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ȜİȓĮȢ�Ȓ
ĮįȡȒȢ��Ȓ�ĮȞĲȚȠȜȚıșȘĲȚțȒȢ��țĮĲȐ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ȦȢ�İȞ�������țĮȚ�ȩʌȦȢ�ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��


ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȅȀȉȍ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ǼʌȓıĲȡȦıȘ�įĮʌȑįȦȞ���İʌȑȞįȣıȘ�ĲȠȓȤȦȞ�įȚĮ�ʌȜĮțȚįȓȦȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǼʌİȞįȪıİȚȢ�įȚȐ�ʌȜĮțȚįȓȦȞ�ʌȠȡıİȜȐȞȘȢ�ȜİȣțȫȞ�Ȓ�İȖȤȡȩȦȞ���ȋ��FP�Ȓ���ȋ��FP�Ȓ���ȋ��FP
Ȓ�ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�țĮȚ�ȤȡȦȝȐĲȦȞ�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ�țĮȚ�ĲȡȩʌȠȣ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ
ĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ�ȩʌȦȢ�Ș�ĲİȤȞȚțȒ�ʌİȡȚȖȡĮĳȒ�țĮȚ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ĮȞĮʌĲȣȖȝȐĲȦȞ��ȩȝȠȚĮ�ȖȚĮ�įȐʌİįȠ
țĮȚ�ĲȠȓȤȠȣȢ�ȝİ�ĲȚȢ�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȚįȓȦȞ�įĮʌȑįȠȣ��ȉȠʌȠșİĲȠȪȝİȞĮ�țĮĲȩʌȚȞ
ĮʌȠȟȑıİȦȢ�ĲȦȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ��İʌȓ�ȣʌȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�İț�ĲıȚȝİȞĲȠĮıȕİıĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ĲȦȞ
���NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�țĮȚ�����P��ĮıȕȑıĲȠȣ�ȝİ�ĮȡȝȠȪȢ�ĲȠ�ʌȠȜȪ��PP�ȝİĲȐ�ʌȜȘȡȫıİȦȢ�ĲȦȞ
țİȞȫȞ�įȚȐ�ȜİʌĲȠȡȡİȪıĲȠȣ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ĲȦȞ����NJ�țĮȚ�ĮȡȝȠȜȠȖȒȝĮĲȠȢ�įȚȐ�ȜİȣțȠȪ
ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ȝİĲȐ�ĲȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�įȚĮȞȠȓȟİȦȢ�ȠʌȫȞ��İʌȓ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȚįȓȦȞ��įȚİȜİȪıİȦȢ
ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ�ıȦȜȘȞȫıİȦȞ��ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ�įȚĮțȠʌĲȫȞ��ȡİȣȝĮĲȠįȠĲȫȞ�țȜʌ��ȒĲȠȚ�İȞ�ȖȑȞİȚ
ȣȜȚțȐ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮȚ�ȩʌȦȢ�ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ
ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��


ǼǿȀȅȈǿ�ǼȃȃǼǹ�Ȁǹǿ�ǼȄǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�țİȡĮȝȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȉȊȆȅȊ�&2772


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǼʌİȞįȪıİȚȢ�įȚĮ�țİȡĮȝȚțȫȞ�ʌȜĮțȚįȓȦȞ�ĲȪʌȠȣ�FRWWR�ĮȞșİțĲȚțȐ�ıİ�ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘ��ʌĮȖİĲȩ�
ĲȡȚȕȒ��ĲȪʌȠȣ�./,1.(5�Ȓ�ȚıȠįȣȞȐȝȠȣ��ĮȞĲȚȠȜȚıșȘĲȚțȒȢ�İʌȚȖȐȞİȚĮȢ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��ȋ���Ȓ
��ȋ���Ȓ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȦȞ�țĮȚ�ʌȐȤȠȣȢ�ȐȞȦ�ĲȦȞ���PP�țĮȚ�ĲȡȩʌȠȣ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ȩʌȦȢ�ıĲĮ
ıȤȑįȚĮ�țĮȚ�ıĲȘȞ�ĲİȤȞȚțȒ�ʌİȡȚȖȡĮĳȒ��țĮĲĮ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ȦȢ�İȞ����������țĮȚ�ȩʌȦȢ
ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��


Ȉǹȇǹȃȉǹ�ȉȇǿǹ�Ȁǹǿ�ǻǼȀǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ǹȞĮțĮĲĮıțİȣȒ�İʌȚıĲȡȫıİȦȞ�įĮʌȑįȠȣ�ȝİ�İʌĮȞȐȤȡȘıȘ�ʌȜĮțȚįȓȦȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǹȞĮțĮĲĮıțİȣȒ�įĮʌȑįȠȣ�ȝİ�İʌĮȞȐȤȡȘıȘ�����țİȡĮȝȚțȫȞ�ʌȜĮțȚįȓȦȞ�ʌȡȠİȡȤȠȝȑȞȦȞ�Įʌȩ
ĮʌȠȟȒȜȦıȘ�ȝİ�ʌȡȠıȠȤȒ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȝİ�ĮțȡȓȕİȚĮ�ıĲȚȢ�ʌĮȜȚȑȢ�șȑıİȚȢ��ıİ�ıȣȞįȣĮıȝȩ�ȝİ
ȞȑĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ĲȪʌȠȣ�FRWWR�ȓįȚȦȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ȞȑȦȞ
ʌȜĮțȚįȓȦȞ��țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȦȞ�ʌĮȜȚȫȞ�ĮʌȠȟȘȜȦșȑȞĲȦȞ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȩȜȦȞ�ȝİ
ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�Ȓ�țȩȜȜĮ��ĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ��țĮșĮȡȚıȝȩȢ��İʌȐȜİȚȥȘ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�țĮĲȐ�ĲĮ
ȜȠȚʌȐ�ȦȢ�İȞ����������țĮȚ�ȩʌȦȢ�ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��


ǼȀǹȉȅȃ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣ�įĮʌȑįȠȣ�țİȡĮȝȚțȫȞ�ʌȜĮțȚįȓȦȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣ�įĮʌȑįȠȣ�țİȡĮȝȚțȫȞ�ʌȜĮțȚįȓȦȞ�ıĲȘ�șȑıȘ�ĲȠȣȢ�ȝİ�țĮșĮȡȚıȝȩ�
ĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ�țĮȚ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ�İʌȐȜİȚȥȘ�țĮȚ�ȩʌȦȢ�ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ
ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��


ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ȆİȡȚșȫȡȚĮ�Įʌȩ�țİȡĮȝȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȉȊȆȅȊ�&2772


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȆİȡȚșȫȡȚĮ�țİȡĮȝȚțȐ�ĮʌȜȒȢ�ȝȠȡĳȒȢ���ȋ��ȋ�FP�Ȓ���ȋ��ȋ���FP�ĲȪʌȠȣ�&RWWR�Ȓ�ȚıȠįȣȞȐȝȠȣ
țĮȚ�ȩʌȦȢ�ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ�


ǼȃȃǼǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ȈțĮȜȠȝȑȡȚĮ�İȚįȚțȫȞ�țİȡĮȝȚțȫȞ�ĲİȝĮȤȓȦȞ��ȗİȪȖȠȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȈțĮȜȠȝȑȡȚĮ�İȚįȚțȐ�țİȡĮȝȚțȐ�ĲİȝȐȤȚĮ�țĮȚ�ȩʌȦȢ�ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ
ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ�


ǻǼȀǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ȂȩȡĳȦıȘ�ʌȡȠıȫʌȠȣ�ȜȓșȚȞȘȢ�ʌȜȐțĮȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȂȩȡĳȦıȘ�ȖȜȣĳȒȢ�ʌȡȠıȫʌȠȣ�ȜȓșȚȞȘȢ�ʌȜȐțĮȢ�İʌȓıĲİȥȘȢ�ıİ�įȚĮĲȠȝȒ�țĮȚ�ʌȜİȣȡȑȢ�ȩʌȦȢ�ıĲĮ
ıȤȑįȚĮ�țĮȚ�ȩʌȦȢ�ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P�


ǻǼȀǹ�ȉȇǿǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȝĮȡȝȐȡȠȣ�ĲȪʌȠȣ�ȀȠȗȐȞȘȢ�ʌȐȤȠȣȢ��FP


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�ȚıȠȝİȖȑșȘ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȝĮȡȝȐȡȠȣ�ȀȠȗȐȞȘȢ�ıțȜȘȡȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ��FP
ȜİȚȠĲȡȚȝȝȑȞĮ�țĮȚ�ıĲȚȜȕȦȝȑȞĮ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞĮ�ȝİ�țȠȞȓĮȝĮ�ȝİ�Įȡȝȩ�ȑȦȢ��PP�țĮȚ�țĮșĮȡȚıȝȩ
ĮȣĲȫȞ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�ĮʌȠʌİȡȐĲȦıȘ�ĲȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�țĮȚ�ȩʌȦȢ�ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıĲȘȞ
ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��P��


ǼȀǹȉȅȃ�ǼȃȃǼǹ�Ȁǹǿ�Ȉǹȇǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ǼʌȓıĲİȥȘ�ȝİ�ȜȓșȚȞİȢ�ʌȜȐțİȢ�ıĲȘșĮȓȦȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǼʌȓıĲİȥȘ�ȝİ�ȜȓșȚȞİȢ�ʌȜȐțİȢ�įȚĮĲȘȡȘĲȑĮȢ�ʌİȡȓĳȡĮȟȘȢ�țĮȚ�ıĲȘșĮȓȠȣ�ıĲȑȖȘȢ�ʌȡȠİȜİȪıİȦȢ
țĮȚ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�ȩʌȦȢ�ıĲĮ�ıȤȑįȚĮ�țĮȚ�ĲȘȞ�ĲİȤȞȚțȒ�ʌİȡȚȖȡĮĳȒ��ȆȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȝİ
ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�İʌȐȜİȚȥȘ�ȝİ�ȕİȡȞȓțȚ�İȚįȚțȒȢ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�țĮȚ
ȩʌȦȢ�ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��P��


ȅīǻȅȃȉǹ�ǻȊȅ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ȊįȡȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�įȚĮ�ĲıȓȖțȠȣ�țĮȚ�țȩȜȜĮȢ�ıİ�įȪȠ�ıĲȡȫıİȚȢ�ȞȑȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȊįȡȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�įȚĮ�ĲıȓȖțȠȣ�țĮȚ�țȩȜȜĮȢ�İȚȢ�įȪȠ�ıĲȡȫıİȚȢ�ȞȑȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�İʌȓ
ĲȠȓȤȦȞ�Ȓ�ȠȡȠĳȫȞ�ĲȠ�ʌȡȫĲȠȞ�ȤȡȦȝĮĲȚȗȠȝȑȞȦȞ�ȩʌȦȢ�ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ
ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��


ȉȇǿǹ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�İʌȚȤȡȚıȝȑȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ĲȠȓȤȦȞ�ȖȚĮ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȪȢ���İʌȐȜİȚȥȘ
İȚįȚțȠȪ�ʌȡȠıĳȣĲȚțȠȪ�ȣȜȚțȠȪ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�İʌȚȤȡȚıȝȑȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ĲȠȓȤȦȞ�įȚĮ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȪȢ�ȒĲȠȚ��ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȚȢ
ĲȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ĲȠȣ�İʌȚȤȡȓıȝĮĲȠȢ�įȚ
�ĮĳĮȚȡȑıİȦȢ�ĲȦȞ�ĮȞȦȝĮȜȚȫȞ��țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĮȣĲȒȢ�
ȜİȓĮȞıȚȢ�įȚ
�ȣĮȜȠȤȐȡĲȠȣ�țĮȚ�įȚʌȜȒ�İʌȐȜİȚȥȘ�ȝİ�ĮįȚȕȡȠȤȠʌȠȚȘĲȚțȩ��įȚĮʌȞȑȠȞ�
ʌȡȠıĳȣĲȚțȩ�ȣȜȚțȩ�ĲȪʌȠȣ�',0,03(5�Ȓ�ȚıȠįȣȞȐȝȠȣ��ȩʌȦȢ�ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıĲȘȞ
ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��


ȉȇǿǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ǹȞĮțĮȓȞȚıȘ�ʌĮȜĮȚȫȞ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȑȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�įȚʌȜȒ�ıĲȡȫıȘ
ĲıȚȝİȞĲȠȤȡȫȝĮĲȠȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǹȞĮțĮȓȞȘıȘ�ʌĮȜĮȚȫȞ�ȤȡȦȝȐĲȦȞ�ĲȠȓȤȦȞ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȩȤȡȦȝĮ���ıĲȡȫıİȦȞ
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ�ĲȦȞ�ȝȚțȡȠįȚȠȡșȫıİȦȞ�ĲȦȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�ȩʌȦȢ�ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��


ȉǼȈȈǼȇǹ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ĭȪȜȜĮ�ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ʌȣȡȚĲȚțȒȢ�ȐȝȝȠȣ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĳȪȜȜȦȞ�ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ʌȣȡȚĲȚțȒȢ�ȐȝȝȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ���PP�țĮșȘȜȠȣȝȑȞȦȞ�įȚĮ
ıĲȡȚĳĲȫȞ�ĮȞȠȟİȓįȦĲȦȞ�țĮȚ�İʌĮȡțȫȞ�ȒȜȦȞ�İʌȓ�ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ�ıțİȜİĲȠȣ��ȒĲȠȚ�İȞ�ȖȑȞİȚ
ȣȜȚțȐ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ȩʌȦȢ�ĳĮȓȞİĲĮȚ�ıĲĮ�ıȤȑįȚĮ�țĮȚ�ȩʌȦȢ�ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��


ǼȀǹȉȅ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ǻȚȐıĲȡȦıȘ�ȝİȝȕȡȐȞȘȢ�ĳȡȐȖȝĮĲȠȢ�ȣįȡĮĲȝȫȞ�țĮȚ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ĲȠȣ�ȝȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣȜȚțȠȪ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǻȚȐıĲȡȦıȘ�ȝİȝȕȡȐȞȘȢ�ĳȡȐȖȝĮĲȠȢ�ȣįȡĮĲȝȫȞ�țĮȚ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ĲȠȣ�ȝȠȞȦĲȚțȠȪ�ȣȜȚțȠȪ��Įʌȩ
İȞȚıȤȣȝȑȞȠ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ�ȝİ�İʌȚțȐȜȣȥȘ�ĲȘȢ�ȝȓĮȢ�ʌȜİȣȡȐȢ�ȝİ�ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ȝİ�ĮʌȜȒ�İʌȓșİıȘ��İʌȚțȐȜȣȥȘ�țĮȚ�ıĳȡȐȖȚıȘ�ĲȦȞ�ĮȡȝȫȞ�ȩʌȦȢ�ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıĲȘȞ
ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�


7ȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��


ȉȇǿǹ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǻȅ�ǹ?ǻ��


�


� ǹıĳĮȜĲȚțȒ�ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘ


ȈȤİĲȚțȩ���ȅǻȅȃ�����


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǻȅȃ�����������


īȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�ĮıĳĮȜĲȚțȒ�ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘ�ĮȞĮıĳȐȜĲȦĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȝİ�ĮıĳĮȜĲȚțȩ�įȚȐȜȣȝĮ
ĲȪʌȠȣ�ȂǼ���Ȓ�ȝİ�ȩȟȚȞȠ�ĮıĳĮȜĲȚțȩ�ȖĮȜȐțĲȦȝĮ��ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȑțĲĮıȘ�țĮȚ�ĲȘ�ȝȠȡĳȒ
ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��ıİ�ȣʌĮȓșȡȚĮ�țĮȚ�ȣʌȩȖİȚĮ�ȑȡȖĮ��Ș�ȠʌȠȓĮ�șĮ�İțĲİȜİıșİȓ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ
ȠȡȚȗȩȝİȞĮ�ıĲȚȢ�ȆȡȩĲȣʌİȢ�ȉİȤȞȚțȑȢ�ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�ǹȈ�����ǹ�����țĮȚ�ǹ�����țĮȚ�ĲȠȣȢ
ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�


��������ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ�ĲȠȣ�țĮșĮȡȠȪ��ĳȦĲȚıĲȚțȠȪ�
ʌİĲȡİȜĮȓȠȣ��ĲȠȣ�ĲȣȤȩȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ�ĮȞĲȚȣįȡȩĳȚȜȠȣ�ʌĮȡĮıțİȣȐıȝĮĲȠȢ��ĲȘȢ�ĮıĳȐȜĲȠȣ
țĮȚ�ĲȦȞ�ȜȠȚʌȫȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��Ș�įĮʌȐȞȘ�ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȦȞ��ıĲĮȜȚȫȞ��ȤĮȝȑȞȠȣ
ȤȡȩȞȠȣ�ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȦȞ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȦȞ�ȑȡȖȦȞ��Ș
įĮʌȐȞȘ�ʌĮȡĮıțİȣȒȢ�ĲȠȣ�ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�įȚĮȜȪȝĮĲȠȢ��șȑȡȝĮȞıȘȢ��İȞĮʌȠșȒțİȣıȘȢ��ĳȪȜĮȟȘȢ
țȜʌ����Ș�įĮʌȐȞȘ�țĮșĮȡȚıȝȠȪ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��ʌȠȣ�șĮ�ʌȡȠİʌĮȜİȚĳșİȓ��ȝİ�ĮȣĲȠțȓȞȘĲȘ
ȕȠȪȡĲıĮ�țĮȚ�ȝİ�ĲĮ�ȤȑȡȚĮ��Ș�įĮʌȐȞȘ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�țĮȚ�įȚȐȤȣıȘȢ�ĲȠȣ�ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ
įȚĮȜȪȝĮĲȠȢ�Ȓ�ĲȠȣ�ȖĮȜĮțĲȫȝĮĲȠȢ�ȝİ�ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ�įȚĮȞȠȝȑĮ�ĮıĳȐȜĲȠȣ��)('(5$/��ȝİ�ĲȘȞ
İȞįİȤȩȝİȞȘ�İʌĮȞĮșȑȡȝĮȞıȘ�ĲȠȣ�įȚĮȜȪȝĮĲȠȢ�ʌȡȚȞ�Įʌȩ�ĲȘ�įȚȐȤȣıȘ��Ș�įĮʌȐȞȘ�İȞįİȤȩȝİȞȘȢ
įȚȐıĲȡȦıȘȢ�ĮįȡĮȞȠȪȢ�ȣȜȚțȠȪ�İʌȚțȐȜȣȥȘȢ�ȝİ�ĲȘȞ�ĮȟȓĮ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�Ȓ�ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ�țĮȚ
ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĮȣĲȠȪ�ıĲȠȞ�ĲȩʌȠ�įȚȐıĲȡȦıȘȢ��ȩʌȦȢ�țĮȚ�țȐșİ�ȐȜȜȘ�įĮʌȐȞȘ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ
İȡȖĮıȓĮȢ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�țĮȚ�ȑȞĲİȤȞȘ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ�ĲȠȣȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�


��������ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ʌȜȒȡȠȣȢ�ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ�ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘȢ�


Ǽȃǹ�Ȁǹǿ�ȅȀȉȍ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǻȅ�ǹ?ǻ��


�


� ǹıĳĮȜĲȚțȒ�ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒ�İʌȐȜİȚȥȘ


ȈȤİĲȚțȩ���ȅǻȅȃ�����


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǻȅȃ�����������


īȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�țĮĲĮıțİȣȒ�ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ�ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒȢ�İʌȐȜİȚȥȘȢ�İʌȓ�ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ�ıĲȡȫıȘȢ
Ȓ�İʌȓ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ʌ�Ȥ��ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ȝİȝȕȡĮȞȫȞ�ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ�ĲİȤȞȚțȫȞ�ıĲȑȥȘȢ���ȝİ
ĮıĳĮȜĲȚțȩ�įȚȐȜȣȝĮ�ĲȪʌȠȣ�ȂǼ���Ȓ�țĮșĮȡȒ�ȐıĳĮȜĲȠ�Ȓ�ĮıĳĮȜĲȚțȩ�ȖĮȜȐțĲȦȝĮ�ĲĮȤİȓĮȢ
įȚȐıʌĮıȘȢ��ʌȠȣ�șĮ�İțĲİȜİıșİȓ��ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȑțĲĮıȘ�țĮȚ�ĲȘ�ȝȠȡĳȒ�ĲȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ıİ�ȣʌȩȖİȚĮ�țĮȚ�ȣʌĮȓșȡȚĮ�ȑȡȖĮ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�Ȇ�ȉ�Ȇ��ǹȈ�����ǹ�����țĮȚ
ǹ����țĮȚ�ĲȠȣȢ�ȜȠȚʌȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�


��������ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȩʌȦȢ�ȐıĳĮȜĲȠȢ��țĮșĮȡȩ�ʌİĲȡȑȜĮȚȠ��ĮȞĲȚȣįȡȩĳȚȜȠ
ʌĮȡĮıțİȪĮıȝĮ�țȜʌ��ȝİĲȐ�ĲȦȞ�ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȦȞ��ȤĮȝȑȞȠȣ�ȤȡȩȞȠȣ�ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȦȞ�țĮȚ
ıĲĮȜȓĮȢ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ��Ș�įĮʌȐȞȘ�șȑȡȝĮȞıȘȢ�ĲȘȢ�ĮıĳȐȜĲȠȣ�Ȓ�ʌĮȡĮıțİȣȒȢ�ĲȠȣ
ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�įȚĮȜȪȝĮĲȠȢ��șȑȡȝĮȞıȘ��ĮȞȐȝȚȟȘ��ĮʌȠșȒțİȣıȘ��ĳȪȜĮȟȘ�țȜʌ����Ș�įĮʌȐȞȘ







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


țĮșĮȡȚıȝȠȪ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��ʌȠȣ�ʌȡȩțİȚĲĮȚ�ȞĮ�İʌȚțĮȜȣĳșİȓ�ȝİ�ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒ�İʌȐȜİȚȥȘ�
ȝİ�ĮȣĲȠțȓȞȘĲȘ�ȕȠȪȡĲıĮ�țĮȚ�ĲĮ�ȤȑȡȚĮ��Ș�įĮʌȐȞȘ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�țĮȚ�įȚȐȤȣıȘȢ�ĲȠȣ
ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�įȚĮȜȪȝĮĲȠȢ�Ȓ�ĮıĳȐȜĲȠȣ�Ȓ�ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�ȖĮȜĮțĲȫȝĮĲȠȢ�ȝİ�ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ�įȚĮȞȠȝȑĮ
ĮıĳȐȜĲȠȣ��)('(5$/��ȝİ�ĲȘȞ�İȞįİȤȩȝİȞȘ�İʌĮȞĮșȑȡȝĮȞıȘ�ĲȠȣ�įȚĮȜȪȝĮĲȠȢ�Ȓ�ĲȘȢ�ĮıĳȐȜĲȠȣ
ʌȡȚȞ�Įʌȩ�ĲȘ�įȚȐȤȣıȘ��ȩʌȦȢ�țĮȚ�țȐșİ�ȐȜȜȘ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ�įĮʌȐȞȘ��İȡȖĮıȓĮ�țĮȚ�ȣȜȚțȐ�
ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�țĮȚ�ȑȞĲİȤȞȘ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȘȢ�ȣʌȩȥȘ�İȡȖĮıȓĮȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ�ȩȡȠȣȢ
įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�


��������ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ʌȜȒȡȠȣȢ�ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ�ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒȢ�İʌȐȜİȚȥȘȢ�


ȉȇǿǹȃȉǹ�ǼȄǿ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǻȅ�Ĭ?ǹǻ����


�


� ǹıĳĮȜĲȚțȒ�ıĲȡȫıȘ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�ʌȐȤȠȣȢ�����P��Ȇ�ȉ�Ȇ��ǹ������ȝİ�ȤȡȒıȘ�țȠȚȞȒȢ
ĮıĳȐȜĲȠȣ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǻȅȃ�����Ǻ������


īȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�țĮĲĮıțİȣȒ�ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ�ıĲȡȫıȘȢ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ�����
ȝ��ʌȠȣ�șĮ�țĮĲĮıțİȣĮıșİȓ�ıİ�ȣʌȩȖİȚĮ�țĮȚ�ȣʌĮȓșȡȚĮ�ȑȡȖĮ��ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȑțĲĮıȘ
țĮȚ�ĲȘ�ȝȠȡĳȒ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�Ȇ�ȉ�Ȇ��ǹ�����ĲȪʌȠȣ�ī�ȥȚȜȩțȠțțȘ�țĮȚ
ĲȠȣȢ�ȣʌȩȜȠȚʌȠȣȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ��ȝİ�ĮıĳĮȜĲȩȝȚȖȝĮ�ʌȠȣ�ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�İȞ�șİȡȝȫ�
ıİ�ȝȩȞȚȝȘ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ȝİ�ĮįȡĮȞȒ�ȣȜȚțȐ�ʌȡȠİȡȤȩȝİȞĮ�Įʌȩ�ʌĮȞĲİȜȫȢ�ȣȖȚİȓȢ�țĮșĮȡȠȪȢ
ȜȓșȠȣȢ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ��ȝİĲȐ�ĲȘȢ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĲȠȣȢ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�


�������ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ�ĲȠȣ�ĲȣȤȩȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ
ĮȞĲȚȣįȡȩĳȚȜȠȣ�ʌĮȡĮıțİȣȐıȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�ȣȜȚțȫȞ�ıİ
ʌȠıȩĲȘĲĮ�țĮȚ�ʌȠȚȩĲȘĲĮ�ʌȠȣ�șĮ�țĮșȠȡȚıĲȠȪȞ�Įʌȩ�ıȤİĲȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ��Ș�įĮʌȐȞȘ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ
ĮȣĲȫȞ�țĮȚ�ĲȘȢ�ĮıĳȐȜĲȠȣ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ıĲȘ�șȑıȘ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ĲȠȣ
ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ��Ș�įĮʌȐȞȘ�ʌĮȡĮıțİȣȒȢ�ĲȠȣ�ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ��Ș�įĮʌȐȞȘ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ��ĲȠȣ
ȑĲȠȚȝȠȣ�ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ĲȠȣ�ıĲȘ�șȑıȘ��įȚȐıĲȡȦıȘȢ
İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȦȞ�ȑȡȖȦȞ��țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ıĲĮȜȓĮ��ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ�țĮȚ��ȤĮȝȑȞȠȚ�ȤȡȩȞȠȚ
ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ�ıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ��Ș�įĮʌȐȞȘ�įȚȐıĲȡȦıȘȢ��țĮȚ�ıȣȝʌȪțȞȦıȒȢ
ĲȠȣ�țĮșȫȢ�țĮȚ�țȐșİ�įĮʌȐȞȘ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮȢ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ��ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮȚ�țĮĲȐ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ��ȩʌȦȢ�ȠȡȓȗİĲĮȚ�ıĲȘȞ��Ȇ�ȉ�Ȇ��ǹ�����ıĲȘȞ
ȉ�Ȉ�Ȋ��țĮȚ�ıĲȠȣȢ�ȣʌȩȜȠȚʌȠȣȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ��ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�įİȞ��ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș
ĮȟȓĮ�ĲȘȢ�ĮıĳȐȜĲȠȣ�țĮȚ�Ș�ĮıĳĮȜĲȚțȒ�ʌȡȠİʌȐȜȜİȚȥȘ�Ȓ�ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒ��İʌȐȜİȚȥȘ�ʌȠȣ�șĮ
ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ�


Ǿ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ʌĮȡ�����������ĲȘȢ�Ȇ�ȉ�Ȇ��ǹ�����


��������ǹıĳĮȜĲȚțȒ�ıĲȡȫıȘ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ������ȝ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�țȠȚȞȒȢ�ĮıĳȐȜĲȠȣ
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țĮȚ�ȣȜȚțȐ���ȈĲȘ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ĮȪȟȘıȘȢ�ĲȦȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�Ȓ�ȝİȓȦıȘȢ�ĲȘȢ�ĮʌȩıĲĮıȘȢ�ĲȦȞ
İʌȚĲİȖȓįȦȞ��Ș�İʌȚʌȜȑȠȞ�ʌȠıȩĲȘĲĮ�ĮȣĲȫȞ�ĲȚȝȠȜȠȖİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�������


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�


ȉǼȈȈǼȇǹ�Ȁǹǿ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ȀȐȜȣȥȘ�ȠȡȠĳȒȢ�ȝİ�ʌȘȤȐțȚĮ��ȠȡȠĳȠʌȒȤİȚȢ���ĮȞȠȓȖȝĮĲȠȢ�ȑȦȢ������P


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȆȜȒȡȘȢ�țȐȜȣȥȘ�ȠȡȠĳȒȢ�ȝİ�ʌȘȤȐțȚĮ��ȠȡȠĳȠʌȒȤİȚȢ���įȘȜĮįȒ�įȠțȓįȦıȘ�ȝİ�țĮįȡȩȞȚĮ�ĲȘȢ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ��ȩʌȦȢ�ıțİȜİĲȩȢ�Įʌȩ�țĮįȡȩȞȚĮ�įȚĮĲȠȝȒȢ��[��Ȓ��[��Ȓ����[��FP
ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞĮ�ĮȞȐ����FP��țĮȚ�ȝİ�ʌȘȤȐțȚĮ�ıİ�ĮʌȠıĲȐıİȚȢ�ʌȐȤȠȣȢ�įİȓțĲȠȣ�ȤİȡȚȠȪ��țĮȚ
ȖİȞȚțȐ�ȝİ�ȣȜȚțȐ��ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�țĮȚ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ȝİ�İȡȖĮıȓĮ
ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�


�ȅȡȠĳȫȞ�ĮȞȠȓȖȝĮĲȠȢ�ȑȦȢ������P�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ȠȡȠĳȒȢ�


ǻǼȀǹ�Ȁǹǿ�ǼȄǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ȀȐȜȣȥȘ�ȠȡȠĳȒȢ�ȝİ�ȝȚıȩĲĮȕȜİȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȆȜȒȡȘȢ�țȐȜȣȥȘ�ȠȡȠĳȒȢ�ȝİ�ȝȚıȩĲĮȕȜİȢ��įȘȜĮįȒ�įȠțȓįȦıȘ�ȝİ�țĮįȡȩȞȚĮ�ĲȘȢ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ
įȚĮĲȠȝȒȢ��ȩʌȦȢ�ıțİȜİĲȩȢ�Įʌȩ�țĮįȡȩȞȚĮ�įȚĮĲȠȝȒȢ��[��Ȓ��[��Ȓ����[��FP�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞĮ
ĮȞȐ����FP�țĮȚ�ȝİ�İʌȑȞįȣıȘ�ȝİ�ȝȚıȩĲĮȕȜİȢ�țĮȚ�ȡȠțĮȞȚıȝȑȞĮ�ʌȘȤȐțȚĮ�ĮȡȝȠțȐȜȣȥȘȢ��Ȓ
ȝȩȞȠȞ�ȝİ�ȝȚıȩĲĮȕȜİȢ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ĲĮ
ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮȚ�ȡȠțĮȞȓıȝĮĲȠȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���țĮȜȣȝȑȞȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ȠȡȠĳȒȢ�







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǼǿȀȅȈǿ�Ǽȃǹ�Ȁǹǿ�ǼǿȀȅȈǿ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ȈțİȜİĲȩȢ�ȠȡȠĳȒȢ�Įʌȩ�ʌȡȚıĲȒ�ȟȣȜİȓĮ�ȖȚĮ�ĲȘ�ıĲİȡȑȦıȘ�İʌȑȞįȣıȘȢ�Įʌȩ�ȝİĲĮȜȜȚțȩ
ʌȜȑȖȝĮ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮĲĮıțİȣȒ�ıțİȜİĲȠȪ�ȠȡȠĳȒȢ�Įʌȩ�ʌȡȚıĲȒ�ȟȣȜİȓĮ��ȝİ�ȐȞȠȚȖȝĮ�ȝȑȤȡȚ������P��ȖȚĮ�ĲȘ
ıĲİȡȑȦıȘ�İʌȑȞįȣıȘȢ�Įʌȩ�ȝİĲĮȜȜȚțȩ�ʌȜȑȖȝĮ��įȘȜĮįȒ�įȠțȓįȦıȘ�ȝİ�țĮįȡȩȞȚĮ�ĲȘȢ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ��ȩʌȦȢ�ıțİȜİĲȩȢ�Įʌȩ�țĮįȡȩȞȚĮ�įȚĮĲȠȝȒȢ��[��Ȓ��[��Ȓ����[��FP
ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞĮ�ĮȞȐ����FP��țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�ȝİ�ȣȜȚțȐ��ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�țĮȚ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ
țĮșȫȢ�țĮȚ�ȝİ�İȡȖĮıȓĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�țĮĲĮıțİȣȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ȠȡȠĳȒȢ�


ǻȍǻǼȀǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ȊĮȜRıĲȐıȚĮ�ȟȪȜȚȞĮ�ıȣȞȒșȘ��ʌİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞĮ�ʌİȡȓ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ�Ȓ�țĮĲĮțȩȡȣĳȠ
ȐȟȠȞĮ��ȝȠȞȩĳȣȜȜĮ�Ȓ�ʌȠȜȪĳȣȜȜĮ��ȝİ�țȐııĮ��[��FP


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȣĮȜȠıĲĮıȓȦȞ��ĲȗĮȝȚȜȚțȚȫȞ��ıȣȞȒșȦȞ��Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�ĲȪʌȠȣ
ȈȠȣȘįȓĮȢ�ǹ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ��ʌİȡĮıĲȫȞ��ȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�țĮȚ�ıȤİįȓȦȞ��ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ
İȞįȚȐȝİıȘ�ĲȡĮȕȑȡıĮ��ȝİıȠțȐııȚ���[��FP�ȖȚĮ�ĳİȖȖȓĲȘ��ȝİ�ȞİȡȠȤȪĲȘ��ʌȜĮȓıȚĮ�ĳȪȜȜȦȞ
�ĲİȜȐȡĮ���[����FP��ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�ʌȘȤȐțȚĮ�ȝȠȞȫȞ�Ȓ�įȚʌȜȫȞ�ȣĮȜȠʌȚȞȐțȦȞ��ȝİ�țĮȧĲȚĮ�ȖȚĮ
ĲȠȣȢ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ��[��FP��ȞİȡȠȤȪĲȘ�ĮĲȩĳȚȠ��[��FP��ʌİȡȚșȫȡȚĮ��ʌİȡȕȐȗȚĮ���[����FP�
ĮȡȝȠțȐȜȣʌĲȡĮ�țȐııĮȢ����[����FP�ȝİȖĮȜȪĲİȡĮ�ĲȠȣ�ĲİĲĮȡĲȠțȪțȜȠȣ�țĮȚ�ĮȡȝȠțȐȜȣʌĲȡĮ
ĳȪȜȜȦȞ��ȝʌȚȞȚȐ���[����FP��țȠȡįȩȞȚ�ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠȣ�ıİ�İȖțȠʌȒ��ȖțȚȞȚıȚȐ��ȖȚĮ
İȟĮıĳȐȜȚıȘ�ĮȞİȝȠıĲİ�ȖĮȞȩĲȘĲĮȢ�țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�ȟȣȜİȓĮ��ıȚįȘȡȚțȐ��İțĲȩȢ�Įʌȩ�ȤİȚȡȠȜĮȕȒ
ȖȡȪȜȜȠȣ��țĮȚ�ȩȜĮ�ĲĮ�ĮȞȖțĮȓĮ�ȣȜȚțȐ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ıĲİȡȑȦıȘȢ�țĮȚ�ĮȞȐȡĲȘıȘȢ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ
ȖȚĮ�ʌȜȒȡȘ�țĮĲĮıțİȣȒ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�


�ȊĮȜȠıĲȐıȚĮ�ʌİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞĮ�ʌİȡȓ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ�Ȓ�țĮĲĮțȩȡȣĳȠ�ȐȟȠȞĮ��ȝȠȞȩĳȣȜȜĮ�Ȓ
ʌȠȜȪĳȣȜȜĮ��ȝİ�țȐııĮ��[��FP�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���


ǼȀǹȉȅȃ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ȊĮȜȠıĲȐıȚĮ�İȚįȚțȐ��ĲȠȟȦĲȐ��țĮȝʌȪȜĮ��țȜʌ���ĮȞȠȚȖȩȝİȞĮ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȊĮȜȠıĲȐıȚĮ�İȚįȚțȐ��ĲȠȟȦĲȐ��țĮȝʌȪȜĮ��țȜʌ���ĮȞȠȚȖȩȝİȞĮ��Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�ĲȪʌȠȣ�ȈȠȣȘįȓĮȢ�
ʌİȡĮıĲȐ��ʌİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞĮ�ʌİȡȓ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ�Ȓ�țĮĲĮțȩȡȣĳȠ�ȐȟȠȞĮ��ȝȠȞȩĳȣȜȜĮ�Ȓ�ʌȠȜȪĳȣȜȜĮ
ȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�țĮȚ�ıȤİįȓȦȞ�ʌȜĮȓıȚĮ�ĳȪȜȜȦȞ��ĲİȜȐȡĮ���[����FP��ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ
ʌȘȤȐțȚĮ�ȝȠȞȫȞ�Ȓ�įȚʌȜȫȞ�ȣĮȜȠʌȚȞȐțȦȞ��ȝİ�țĮȧĲȚĮ�ȖȚĮ�ĲȠȣȢ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ��[��FP�
ʌİȡȚșȫȡȚĮ��ʌİȡȕȐȗȚĮ���[����FP��ĮȡȝȠțȐȜȣʌĲȡĮ�țȐııĮȢ����[����FP�ȝİȖĮȜȪĲİȡĮ�ĲȠȣ
ĲİĲĮȡĲȠțȪțȜȠȣ�țĮȚ�ĮȡȝȠțȐȜȣʌĲȡĮ�ĳȪȜȜȦȞ��ȝʌȚȞȚȐ���[����FP��țȠȡįȩȞȚ�ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠȣ
ıİ�İȖțȠʌȒ��ȖțȚȞȚıȚȐ��ȖȚĮ�İȟĮıĳȐȜȚıȘ�ĮȞİȝȠıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ�țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�ȟȣȜİȓĮ��ıȚįȘȡȚțȐ
�İțĲȩȢ�Įʌȩ�ȤİȚȡȠȜĮȕȒ�ȖȡȪȜȜȠȣ��țĮȚ�ȩȜĮ�ĲĮ�ĮȞĮȖțĮȓĮ�ȣȜȚțȐ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ıĲİȡȑȦıȘȢ�țĮȚ
ĮȞȐȡĲȘıȘȢ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ȖȚĮ�ʌȜȒȡȘ�țĮĲĮıțİȣȒ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���


ǻǿǹȀȅȈǿǹ�ǼǿȀȅȈǿ�ǼȄǿ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ĬȪȡĮ�ʌȡİııĮȡȚıĲȒ�ȟȪȜȚȞȘ�įȡȠȝȚțȒ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȩ�ʌĮȡȑȝȕȣıȝĮ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�������������


ȀĮĲĮıțİȣȒ�șȪȡĮȢ�Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�ĲȪʌȠȣ�ȈȠȣȘįȓĮȢ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�816257('��ȝİ�țȐııĮ�įȡȠȝȚțȒ
ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ����FP��ʌȡİııĮȡȚıĲȒ��ȝȠȞȩĳȣȜȜȘ�Ȓ�įȓĳȣȜȜȘ�ȝİ�ĳȪȜȜĮ�ʌȜȒȡȘ�Ȓ�ȝİ�ĳİȖȖȓĲȘ�
ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ����PP��ȝİ�ıțİȜİĲȩ�Įʌȩ�ĲȡĮȕȑȡıİȢ��ȠȡșȠıĲȐĲİȢ��ĲİȜȐȡĮ�ț�Ȝʌ
ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȜȐĲȠȣȢ����FP�țĮȚ�ʌȐȤȠȣȢ����PP�ȝİ�İȞȓıȤȣıȘ�ıĲȠ�ȪȥȠȢ�ĲȘȢ�țȜİȚįĮȡȚȐȢ�ȝİ
ȟȪȜȠ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��[�[���FP�Įʌȩ�ȜİȣțȒ�ȟȣȜİȓĮ�ĮȡȓıĲȘȢ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ��İıȤȐȡĮ
įȚĮıĲĮȣȡȠȣȝȑȞȦȞ�ȝȚıȠȤȐȡĮțĲȦȞ�ʌȒȤİȦȞ��įȚĮĲȠȝȒȢ���[���FP�ȝİ�țİȞȐ���[���FP�țĮȚ
țȩȞĲȡĮ���ʌȜĮțȑ�ʌȐȤȠȣȢ���PP��ʌİȡȚșȫȡȚĮ��ʌİȡȕȐȗȚĮ���[����FP��ĮȡȝȠțȐȜȣʌĲȡĮ�ȝİ
įȚĮĲȠȝȒ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ�ĲİĲĮȡĲȠțȪțȜȠȣ��ĮȡȝȠțȐȜȣʌĲȡĮ�ĳȪȜȜȦȞ��ȝʌȚȞȓ��įȚĮıĲȐıİȦȞ���[��
PP��ȝİ�İȚįȚțȩ�ȜȐıĲȚȤȠ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȐ�ĲȠȣ�țȠȣĳȫȝĮĲȠȢ��İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ
$7+0(5�9���',&+781*�����PP�Ȓ�ȚıȠįȣȞȐȝȠȣ��ȖȚĮ�ȘȤȠȝȩȞȦıȘ�țĮȚ�ĮȞİȝȠıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ��ȝİ
ĲȘȞ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȝİȞĲİıȑįȦȞ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ȕĮȡȑȦȢ
ĲȪʌȠȣ��İțĲȩȢ�Įʌȩ�ĲȚȢ�țȜİȚįĮȡȚȑȢ�țĮȚ�ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ��ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�țĮșȫȢ�țĮȚ
ĲȘȞ�İȡȖĮıȓĮ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��ıĲİȡȑȦıȘȢ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ȖȚĮ�ʌȜȒȡȘ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���


ǻǿǹȀȅȈǿǹ�ǼȄǿ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ĬȪȡİȢ�ʌȡİııĮȡȚıĲȑȢ�ʌĮȜȚȞįȡȠȝȚțȑȢ�įȡȠȝȚțȑȢ�ȝİ�țȐııĮ�ȝʌĮĲȚțȒ��ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ
���FP


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�������������


ĬȪȡİȢ�Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�ĲȪʌȠȣ�ȈȠȣȘįȓĮȢ��ʌȜȒȡİȚȢ�Ȓ�ȝİ�ĳİȖȖȓĲȘ��ʌȡİııĮȡȚıĲȑȢ��țȩȞĲȡĮ
ʌȜĮțȑ���ʌĮȜȚȞįȡȠȝȚțȑȢ��ĮȜȑ�ȡİĲȠȪȡ���ȝİ�ĲİĲȡȐȟȣȜȠ��țȐııĮ��ʌȠȣ�țĮȜȪʌĲİȚ�ĲȠ�ʌȐȤȠȢ
ĲȘȢ�ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠȝȒȢ�ȝĮȗȓ�ȝİ�ĲĮ�İʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ�ĮȜȜȐ�ȝİ�İʌȚ�ʌȜȑȠȞ�ȝİ�ʌȘȤȐțȚ����[��FP
țĮȚ�ȝİ�İȚįȚțȠȪȢ�ıĲȡȠĳȑȦȞ�ʌĮȜȚȞįȡȠȝȓıİȦȢ��ȝİȞĲİıȑįİȢ�ȝİ�ıȠȪıĲİȢ��țĮȚ�ȖİȞȚțȐ
ȟȣȜİȓĮ��ıȚįȘȡȚțȐ�ĮȞĮȡĲȒıİȦȢ��ıĲİȡİȫıİȦȢ�țĮȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�țĮȚ
İȡȖĮıȓĮ�ȖȚĮ�ʌȜȒȡȘ�țĮĲĮıțİȣȒ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘ�ȖȚĮ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ�țĮȚ�ĲȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ȤİȚȡȠȜĮȕȫȞ�


�Ȃİ�țȐııĮ�ȝʌĮĲȚțȒ��ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ����FP�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���


ȉȇǿǹȀȅȈǿǹ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ǻȊȅ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ǺĮșȝȓįİȢ�țĮȚ�ʌȜĮĲȪıțĮȜĮ�Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�įȡȣȩȢ�ĮȡȓıĲȘȢ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�������������


ǺĮșȝȓįİȢ�țĮȚ�ʌȜĮĲȪıțĮȜĮ�țȜȓȝĮțĮȢ�İȣșȪȖȡĮȝȝȘȢ�Ȓ�ȜȠȟȒȢ�Ȓ�țĮȝʌȪȜȘȢ�Ȓ�ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȒȢ
ȝİ�ʌȜȐĲȘ�țĮȚ�ȪȥȘ�ȕĮșȝȓįȦȞ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠ�ıȤȑįȚȠȞ��ʌĮĲȒȝĮĲȠȢ�ȝİ�ʌȐȤȠȢ���FP��ȡȪȤĲȚĮ
ȝİ�ʌȐȤȠȢ���FP��ȕĮșȝȚįȠĳȩȡȠȚ���FP��įȚĮĲȠȝȒ�țİȞĲȡȚțȠȪ�ıĲȪȜȠȣ���ȋ���FP��ıİ
ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȒ�țȜȓȝĮțĮ�țĮȚ�İȞ�ȖȑȞİȚ�ȣȜȚțȐ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘȢ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ȖȚĮ�ʌȜȒȡȘ�țĮĲĮıțİȣȒ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ�ȖȜȣĳȫȞ�ĮʌȜȠȪ
ıȤİįȓȠȣ�ĲȠȣ�ıĲȪȜȠȣ�


�ǹʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�įȡȣȩȢ�ĮȡȓıĲȘȢ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P��


ǻǿǹȀȅȈǿǹ�ǻȍǻǼȀǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ȀȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�țȜȚȝȐțȦȞ�țĮȚ�ʌȜĮĲȣıțȐȜȦȞ�İȣșȪȖȡĮȝȝĮ�Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�įȡȣȩȢ
ĮȡȓıĲȘȢ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�������������


ȀȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�țȜȚȝȐțȦȞ�țĮȚ�ʌȜĮĲȣıțȐȜȦȞ�İȣșȪȖȡĮȝȝĮ��ıİ�ĮʌȜȩ�ıȤȑįȚȠ�ȝİ�ȤİȚȡȠȜȚıșȒȡĮ
İȣșȣȖȡȐȝȝȠ�įȚĮĲȠȝȒȢ��ȋ��FP��ĮțȡĮȓȦȞ�țĮȚ�İȞįȚĮȝȑıȦȞ�ȠȡșȠıĲĮĲȫȞ���[���FP�țĮȚ
țȚȖțȜȓįȦȞ�İȣșȪȖȡĮȝȝȦȞ�įȚĮĲȠȝȒȢ�țȣțȜȚțȒȢ�Ȓ�ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ��[��FP�Ȓ�ıȤİĲȚțȒȢ��ıİ
ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠ�ıȤȑįȚȠ�Įʌȩ����ȑȦȢ����FP�țĮȚ�İȞ�ȖȑȞİȚ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ
İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ıȣȞșȑıİȦȢ��ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ�țĮȚ�ıĲİȡİȫıİȦȢ
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ�ĲȘȢ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�ĲȘȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ�ĲȠȣ�ȤİȚȡȠȜȚıșȒȡȠȢ��ĲȦȞ
ȠȡșȠıĲĮĲȫȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�țȚȖțȜȓįȦȞ�İȓĲİ�ȝİ�ĲȩȡȞȠ�İȓĲİ�ȝİ�ȖȜȣĳȑȢ�


�ǹʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�įȡȣȩȢ�ĮȡȓıĲȘȢ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P��ĮȞĮʌĲȪȖȝĮĲȠȢ�ȤİȚȡȠȜȚıșȒȡĮ�


ǼȀǹȉȅȃ�ǼȄǿ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ȀȡİȝȐıĲȡİȢ��SRUW�PDQWHDX��ĮʌȜȑȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀȡİȝȐıĲȡİȢ��SRUW�PDQWHDX��ĮʌȜȑȢ�ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞİȢ�Įʌȩ�įȚĮĲȠȝȒ�ȟȣȜİȓĮȢ�ĲȪʌȠȣ�ȈȠȣȘįȓĮȢ
ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ����FP�țĮȚ�ʌȐȤȠȣȢ�ȑȦȢ�����FP�țĮȚ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ȝȒțȠȣȢ��ȝİ�ʌİȡȚșȫȡȚĮ�țĮȚ
ĲȣȤȩȞ�ĮʌȜȑȢ�İȣșȪȖȡĮȝȝİȢ�ȖȜȣĳȑȢ��İȣșȪȖȡĮȝȝİȢ�Ȓ�ĲİșȜĮıȝȑȞİȢ�ȝİ�ȕȚįȦĲȐ�ĮȜȠȣȝȓȞȚĮ
ȐȖȖȚıĲȡĮ�ȝȒțȠȣȢ��������FP�ĮȞȐ����FP��Ǿ�țȡİȝȐıĲȡĮ�ĮȞĮȡĲȐĲĮȚ�ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�șȘȜȚȑȢ
Įʌȩ�ȕȓįİȢ�ıİ�83$7�ĮȞȐ�ĮʌȠıĲȐıİȚȢ������P�țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�ȟȣȜİȓĮ�ȈȠȣȘįȓĮȢ��ȐȖȖȚıĲȡĮ
ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ��ȣȜȚțȐ�ıȣȞįȑıİȦȢ�ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ�țĮȚ�ıĲİȡİȫıİȦȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ��


ǼǿȀȅȈǿ�ǼȄǿ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ȆȐȖțȠȢ�Įʌȩ�ȐțĮȣıĲȘ�ĳȠȡȝȐȚțĮ�ĲȪʌȠȣ�'8523$/


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȆȐȖțȠȢ�Įʌȩ�ȐțĮȣıĲȘ�ĳȠȡȝȐȚțĮ�ĲȪʌȠȣ�'8523$/�ʌȐȤȠȣȢ����PP�țĮȚ�ʌȜȐĲȠȣȢ����FP�ʌİȡȓʌȠȣ�
ʌȠȣ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ�
Į��ĲȘȞ�İʌȚțȐȜȣȥȘ�ĲȠȣ�ʌȐȖțȠȣ�ȝİ�İȚįȚțȒ�ĳȠȡȝȐȧțĮ�ĲȪʌȠȣ�'8523$/��ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ���
PP�țĮȚ�ʌȜȐĲȠȣȢ����FP��ȝİ�İȚįȚțȩ�ʌİȡȚșȫȡȚȠ�Įʌȩ�39&�ʌȐȤȠȣȢ���PP�ȝİ�ıʌĮıȝȑȞİȢ�ĮțȝȑȢ
ıĲĮ�İȝĳĮȞȒ�ıȩțȠȡĮ��Ǿ�ıĲİȡȑȦıȘ�ıĲȘȞ�ȣʌȐȡȤȠȣıĮ�ȣʌȠįȠȝȒ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȝȑıȦ�țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ
ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒȢ�ȪȜȘȢ�
ȕ��ĲȘȞ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ���țȠʌȒ�țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ�ĮȞȠȓȖȝĮĲȠȢ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ıȤİįȓȠȣ��ȖȚĮ�ĲȘȞ
ȣʌȠįȠȤȒ�ĲȠȣ�İʌȚțĮșȒȝİȞȠȣ�ȞİȡȠȤȪĲȘ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�
Ȗ��ĲȘȞ�ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȘ�ıĲİȖȐȞȦıȘ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��ʌ�Ȥ��ıȘȝİȓĮ�ıȣȝȕȠȜȒȢ�ȝİ�ĲȠȞ�ĲȠȓȤȠ��
ȝİ�ĮȞĲȚȝȚțȡȠȕȚĮțȒ�ıȚȜȚțȩȞȘ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ�
ȆȜȒȡȦȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ�İȡȖĮıȓĮ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ıĲȒȡȚȟȘȢ��ıĲİȡȑȦıȘȢ�
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ�ĲȦȞ�ĲİȜȚțȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ȣȜȚțȐ�	�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ
ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲĮ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ�ıȤȑįȚĮ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȩȥȘȢ�


ǼǿȀȅȈǿ�ȉǼȈȈǼȇǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ǼȡȝȐȡȚĮ�țȠȣȗȓȞĮȢ�įĮʌȑįȠȣ�ȝȒ�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞĮ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�������������


ǼȡȝȐȡȚĮ�țȠȣȗȓȞĮȢ�įĮʌȑįȠȣ��ȝȒ�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞĮ��ȝİ�ȕȐșȠȢ����FP��ȝİ�țȠȣĲȚȐ�Įʌȩ�ȞȠȕȠʌȐȞ
ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ����PP��ĮȝĳȓʌȜİȣȡĮ�İʌİȞįȣȝȑȞĮ�ȝİ�ȝİȜĮȝȓȞȘ�Ȓ�ĳȠȡȝȐȚțĮ��ʌȐȤȠȣȢ����
PP��ȝİ�ĲİȜİȓȦȝĮ�ıİ�ȩȜĮ�ĲĮ�ȠȡĮĲȐ�ıȩțȠȡĮ�Įʌȩ�39&�ʌȐȤȠȣȢ���PP��ȝİ�İȞȫıİȚȢ�ĲȦȞ
İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ�ȟȣȜȩȕȚįİȢ�țĮȚ�țȩȜȜĮ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜİȢ�İȞĲȠȡȝȓİȢ�
ȅȚ�ĲȡȪʌİȢ�ʌȠȣ�ȤȡİȚȐȗȠȞĲĮȚ�șĮ�ȖȓȞȠȣȞ�ȝİ�ĳȡȑȗĮ��Ǿ�ʌȜȐĲȘ�ĲȠȣ�țȠȣĲȚȠȪ�ʌȡȠȢ�ĲȠȞ�ĲȠȓȤȠ
șĮ�țĮĲĮıțİȣĮıșİȓ�Įʌȩ�ĳȠȡȝȐȧțĮ�ʌȐȤȠȣȢ���PP��ĲĮ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ��ȡȐĳȚĮ��țĮȚ�ĲĮ�țĮĲĮțȩȡȣĳĮ
ıĲĮșİȡȐ�ȤȦȡȓıȝĮĲĮ��șĮ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȠȪȞ�Įʌȩ�ȝȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ�İʌİȞįȣȝȑȞİȢ�țĮȚ�ıĲȚȢ�įȪȠ
İʌȚĳȐȞİȚİȢ�ȝİ�ȝİȜĮȝȓȞȘ����PP��ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ����Ȓ����PP�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠ�ʌȜȐĲȠȢ
ĲȠȣȢ��ȝİ�ʌİȡȚșȫȡȚȠ�Įʌȩ�39&�ʌȐȤȠȣȢ���PP�ıĲĮ�İȝĳĮȞȒ�ıȩțȠȡĮ�ȝİ�ıʌĮıȝȑȞİȢ�ĮțȝȑȢ��ȉĮ
ĳȪȜȜĮ��ȝȠȞȐ�Ȓ�įȚʌȜȐ��ȠȚĮıįȒʌȠĲİ�ȝȠȡĳȒȢ�Ȓ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�șĮ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȠȪȞ�Įʌȩ
ȞȠȕȠʌȐȞ�ȝİ�ȝİȜĮȝȓȞȘ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ��İıȦĲİȡȚțȐ�țĮȚ�İȟȦĲİȡȚțȐ��PLQ�ʌȐȤȠȢ��
PP���ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ����PP��ȝİ�ʌİȡȚșȫȡȚĮ�Įʌȩ�39&�ʌȐȤȠȣȢ���PP�ȝİ�ıĲȡȠȖȖȣȜİȣȝȑȞİȢ
ĮțȝȑȢ��ȉĮ�İȓįȘ�țȚȖțĮȜİȡȓĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ�ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ��ʌȩȝȠȜĮ��ĳȪȜȜȦȞ�țĮȚ�țȡȣĳȠȪȢ
ȝİĲĮȜȜȚțȠȪȢ�ȝİȞĲİıȑįİȢ�ȕĮȡȑȦȢ�ĲȪʌȠȣ�įȚʌȜȒȢ�ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ��ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȣȢ�țĮȚ
ȡȣșȝȚȗȩȝİȞȠȣȢ��ȅȜȘ�Ș�țĮĲĮıțİȣȒ�șĮ�ıĲȘȡȓȗİĲĮȚ�ıİ�ȡȣșȝȚȗȩȝİȞĮ�ʌȠįĮȡȚțȐ�ʌȐȞȦ�ıİ
ʌȜĮıĲȚțȩ�ʌȡȠĳȓȜ��Ȓ�İȜĮıĲȚțȑȢ�ȜȦȡȓįİȢ��ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ĲȠȣȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȣȖȡĮıȓĮ�ȝİ
țȠȣȝʌȦĲȒ�ȝʌȐȗĮ�ȪȥȠȣȢ�����PP�Įʌȩ�ȞȠȕȠʌȐȞ�ȝİ�İʌȑȞįȣıȘ�ȝİȜĮȝȓȞȘȢ�ʌȐȤȠȣȢ�����PP��ǼȐȞ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�ıȣȡĲȐȡȚĮ�ĲȚȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ�ȤȦȡȚıĲȐ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȩȥȘȢ�
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� ǼȡȝȐȡȚĮ�țȠȣȗȓȞĮȢ�ĲȠȓȤȠȣ�țȡİȝĮıĲĮ�ȝȒ�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞĮ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�������������


ǼȡȝȐȡȚĮ�țȠȣȗȓȞĮȢ�ĲȠȓȤȠȣ�țȡİȝĮıĲĮ��ȝȒ�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞĮ��ȝİ�ȕȐșȠȢ����FP��įȚȐĲĮȟȘȢ
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ��ȝİ�țȠȣĲȚȐ�Įʌȩ�ȞȠȕȠʌȐȞ�ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ����PP��ĮȝĳȓʌȜİȣȡĮ
İʌİȞįȣȝȑȞĮ�ȝİ�ȝİȜĮȝȓȞȘ�Ȓ�ĳȠȡȝȐȚțĮ��ʌȐȤȠȣȢ��PP��ȝİ�ĲİȜİȓȦȝĮ�ıİ�ȩȜĮ�ĲĮ�ȠȡĮĲȐ�ıȩțȠȡĮ
Įʌȩ�39&�ʌȐȤȠȣȢ���PP��ȝİ�İȞȫıİȚȢ�ĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ�ȟȣȜȩȕȚįİȢ�țĮȚ
țȩȜȜĮ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜİȢ�İȞĲȠȡȝȓİȢ��ȅȚ�ĲȡȪʌİȢ�ʌȠȣ�ȤȡİȚȐȗȠȞĲĮȚ�șĮ�ȖȓȞȠȣȞ�ȝİ
ĳȡȑȗĮ��Ǿ�ʌȜȐĲȘ�ĲȠȣ�țȠȣĲȚȠȪ�ʌȡȠȢ�ĲȠȞ�ĲȠȓȤȠ��șĮ�țĮĲĮıțİȣĮıșİȓ�Įʌȩ�ĳȠȡȝȐȧțĮ�ʌȐȤȠȣȢ��
PP��ĲĮ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ��ȡȐĳȚĮ��țĮȚ�ĲĮ�țĮĲĮțȩȡȣĳĮ�ıĲĮșİȡȐ�ȤȦȡȓıȝĮĲĮ��șĮ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȠȪȞ
Įʌȩ�ȝȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ�İʌİȞįȣȝȑȞİȢ�țĮȚ�ıĲȚȢ�įȪȠ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�ȝİ�ȝİȜĮȝȓȞȘ����PP��
ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ����Ȓ����PP�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠ�ʌȜȐĲȠȢ�ĲȠȣȢ��ȝİ�ʌİȡȚșȫȡȚȠ�Įʌȩ�39&
ʌȐȤȠȣȢ���PP�ıĲĮ�İȝĳĮȞȒ�ıȩțȠȡĮ�ȝİ�ıʌĮıȝȑȞİȢ�ĮțȝȑȢ��ȉĮ�ĳȪȜȜĮ��ȝȠȞȐ�Ȓ�įȚʌȜȐ�
ȠȚĮıįȒʌȠĲİ�ȝȠȡĳȒȢ�Ȓ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�șĮ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȠȪȞ�Įʌȩ�ȞȠȕȠʌȐȞ�ȝİ�ȝİȜĮȝȓȞȘ
ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ��İıȦĲİȡȚțȐ�țĮȚ�İȟȦĲİȡȚțȐ��PLQ�ʌȐȤȠȢ���PP����ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ
���PP���ȝİ�ʌİȡȚșȫȡȚĮ�Įʌȩ�39&�ʌȐȤȠȣȢ���PP�ȝİ�ıĲȡȠȖȖȣȜİȣȝȑȞİȢ�ĮțȝȑȢ��ȉĮ�İȓįȘ
țȚȖțĮȜİȡȓĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ��ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ��ʌȩȝȠȜĮ��ĳȪȜȜȦȞ�țĮȚ�țȡȣĳȠȪȢ�ȝİĲĮȜȜȚțȠȪȢ
ȝİȞĲİıȑįİȢ�ȕĮȡȑȦȢ�ĲȪʌȠȣ�įȚʌȜȒȢ�ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ�ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȣȢ�țĮȚ�ȡȣșȝȚȗȩȝİȞȠȣȢ��ǼȐȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�İȚįȚțȩȢ�İȟȠʌȜȚıȝȩȢ�ĲȚȝȠȜȠȖİȓĲĮȚ�ȤȦȡȚıĲȐ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȩȥȘȢ�
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� ȆĮȖțȐțȚ�ʌĮȚįȚțȒȢ�ȤĮȡȐȢ�ȝİ���ȟȪȜĮ�țĮȚ�ȝİĲĮȜȜȚțȩ�ıțİȜİĲȩ�


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


īİȞȚțȑȢ�įȚĮıĲȐıİȚȢ


ǶȥȠȢ������PP
ȂȒțȠȢ������PP
ȆȜȐĲȠȢ�����PP







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


īİȞȚțȒ�ĲİȤȞȚțȒ�ʌİȡȚȖȡĮĳȒ


ǹʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�ȑȟȚ�ȟȪȜĮ�įȚĮĲȠȝȒȢ���[��PP�ʌȠȣ�İįȡȐȗȠȣȞ�ʌȐȞȦ�ıİ�įȪȠ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ
ȕȐıİȚȢ��ȅȚ�ȕȐıİȚȢ�İȓȞĮȚ�ıȤİįȚĮıȝȑȞİȢ�ȑĲıȚ�ȫıĲİ�ȝİ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȦȞ�ȟȪȜȦȞ�ĲȠ
ĲİȜȚțȩ�ıȤȒȝĮ�ĲȠȣ�țĮșȓıȝĮĲȠȢ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�ĮȞĮĲȠȝȚțȩ��ȅȚ�ȟȪȜȚȞİȢ�ȡȐȕįȠȚ�ıȤȘȝĮĲȓȗȠȣȞ�ĲȠ
țȪȡȚȠ�ıȫȝĮ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮșȫȢ�ȕȚįȫȞȠȞĲĮȚ�ȝİ�țĮıȠȞȩȕȚįİȢ�Ȃ�[��PP�țĮȚ�ʌĮȟȚȝȐįȚĮ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ĮĳȒȞȠȞĲĮȢ�ȣʌȠȜȠȖȚıȝȑȞĮ�țİȞȐ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�


ȆȠȚȠĲȚțȐ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ


ȉĮ�ȟȪȜȚȞĮ�ȝȑȡȘ�țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ʌİȪțȘ�ĮȡțĲȚțȠȪ�țȪțȜȠȣ��ȣȖȡĮıȓĮȢ��������
�ǼȓȞĮȚ�İʌİȟİȡȖĮıȝȑȞĮ��ȫıĲİ�ȠȚ�ĮțȝȑȢ�ĲȠȣȢ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�ıĲȡȠȖȖȣȜİȣȝȑȞİȢ�țĮȚ�Ș�İʌȚĳȐȞİȚĮ
ĲȠȣȢ�ȜİȓĮ�
ȉĮ�ȟȪȜȚȞĮ�ȝȑȡȘ�ȕȐĳȠȞĲĮȚ�ȝİ�ȣįĮĲȠįȚĮȜȣĲȐ��ȝȘ�ĲȠȟȚțȐ��ȝȘ�ĮȞĮĳȜȑȟȚȝĮ�ȤȡȫȝĮĲĮ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ȖȚĮ�İȟȦĲİȡȚțȒ�ȤȡȒıȘ�
ȉĮ�ȝİĲĮȜȜȚțȐ�ȝȘ�ĮȞȠȟİȓįȦĲĮ�ȝȑȡȘ�İȓȞĮȚ�ȕĮȝȝȑȞĮ�ȘȜİțĲȡȠıĲĮĲȚțȐ�Ȓ�İȓȞĮȚ�ȖĮȜȕĮȞȚȗȑ�


ȉȠ�ȣȜȚțȩ�ĲȠȣ�ĳȣıȚțȠȪ�ȟȪȜȠȣ�įİȞ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ȑȤİȚ�țȠĳĲİȡȑȢ�ȝȪĲİȢ�țĮȚ�ȖȦȞȓİȢ��ȫıĲİ�ȞĮ
İȓȞĮȚ�ĮıĳĮȜȑȢ�ȖȚĮ�ʌĮȚįȚȐ��ȆȡȑʌİȚ�ȞĮ�ȑȤİȚ�ȜİȚĮȞșİȓ�ȝİ�ĲȡȓȥȚȝȠ��ȜİȓĮȞıȘ�țĮȚ
ıĲȠțȐȡȚıȝĮ��ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�țĮȚ�ĲĮ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ�ȣȜȚțȐ�ȖȚĮ�ĲȘ�įȚİțʌİȡĮȓȦıȘ�ĲȠȣȢ
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ıĲȚȢ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȐȡșȡȠȣ�


��ȂȑĲȡȘıȘ�ıİ�Ĳİȝ��
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� ĭȑȡȠȞĲĮ�ıĲȠȚȤİȓĮ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȠįȠțȠȪȢ�Ȓ�țȠȚȜȠįȠțȠȪȢ�ȪȥȠȣȢ�Ȓ�ʌȜİȣȡȐȢ�ȑȦȢ����
PP


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮĲĮıțİȣȒ�ĳİȡȩȞĲȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȠįȠțȠȪȢ�Ȓ�țȠȚȜȠįȠțȠȪȢ�țȐșİ�ĲȪʌȠȣ��ȝİ�ȪȥȠȢ�Ȓ
ʌȜİȣȡȐ�ȑȦȢ�����PP��ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�6�����ȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ�ȜȠȚʌȫȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��țȐșİ�ıȤİįȓȠȣ�
țĮȚ�ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�șȑıȘ�Ȓ�ȪȥȠȢ�Įʌȩ�ĲȠ�ȑįĮĳȠȢ�Ȓ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ��ıȣȞįİįİȝȑȞȦȞ
ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�ȝİ�țȠȤȜȓİȢ��ȝʌȠȣȜȩȞȚĮ��ȝİ�įȚʌȜȐ�ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ�ȝȑıĮ�Įʌȩ�İȚįȚțȐ
įȚĮȞȠȚȖȩȝİȞİȢ�ȠʌȑȢ�țĮȚ�ȝİ�ʌĮȡİȝȕȠȜȒ�ĲȝȘȝȐĲȦȞ�İȜĮıȝȐĲȦȞ��Ȓ�ȝİ�ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ�ȚıȤȪȠȞĲİȢ�țĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ�țĮȚ�ĲȚȢ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ�ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ��țĮȚ
ĲȘȞ�ȑįȡĮıȒ�ĲȠȣȢ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȝȘ�ıȣȡȡȚțȞȦȝȑȞȠȣ�țȠȞȚȐȝĮĲȠȢ��ĲȪʌȠȣ�(0$&2�6���Ȓ
ʌĮȡİȝĳİȡȑȢ��İʌȓ�ĲȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�șİȝİȜȓȦıȘȢ�Ȓ�ȜȠȚʌȫȞ�įȠȝȚțȫȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�
Ȃİ�ĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȐȡșȡȠȣ�ĲȚȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ�țĮȚ�ĲĮ�İȚįȚțȐ�İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ
ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�ʌĮııȐȜȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘ�țĮĲĮıțİȣȒ�țİĳĮȜȫȞ��țȜʌ��ĮȖțȣȡȓȦȞ�
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ȤȡȒıȘ�ĮȞȣȥȦĲȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�


ǻȊȅ�Ȁǹǿ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ǼʌȚțȐȜȣȥȘ�ĲȠȓȤȦȞ�ȝİ�țȠȚȞȩ�ıȣȡȝĮĲȩʌȜİȖȝĮ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀȠȚȞȩ�ıȣȡȝĮĲȩʌȜİȖȝĮ��țȠĲİĲıȩıȣȡȝĮ��ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌȚțȐȜȣȥȘ�ĲȠȓȤȦȞ�ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ȣȜȚțȠȪ�
ıĲİȡİȠȪȝİȞȠ�ȝİ�ȒȜȠȣȢ�țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�țĮȚ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�țĮșȫȢ�țĮȚ
İȡȖĮıȓĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�țĮĲĮıțİȣȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���


ǻȊȅ�Ȁǹǿ�ǻǼȀǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ȀĮĲĮțİȣȒ�ıȚįȘȡȫȞ�İıȤĮȡȫȞ���ȜĮıʌȦĲȒȡȦȞ�ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȈȚįȘȡȑȢ�İıȤȐȡİȢ���ȜĮıʌȦĲȒȡİȢ��ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ�Ȓ�ĮȣȜȫȞ��ıĲĮșİȡȑȢ�Ȓ�țȚȞȘĲȑȢ��Įʌȩ
ȝȠȡĳȠıȓįȘȡȠ�țĮȚ�Įʌȩ�ȠȡșȠȖȦȞȚțȩ�Ȓ�ıĲȡȠȖȖȣȜȜȩ�ıȓįȘȡȠ��ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�įȚĮĲȠȝȒȢ��țĮȚ
ȖİȞȚțȐ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�țĮșȫȢ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ȖȚĮ�ʌȜȒȡȘ�țĮĲĮıțİȣȒ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�
ıĲİȡȑȦıȘ�țĮȚ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȩ�ȝİ�įȪȠ�ıĲȡȫıİȚȢ�ȝȓȞȚȠȣ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��


ǻȊȅ�Ȁǹǿ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ȂİĲĮȜȜȚțȩȢ�ıțİȜİĲȩȢ�ȥİȣįȠȡȠĳȒȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮĲĮıțİȣȒ�İȝĳĮȞȠȪȢ�Ȓ�ȝȒ��İʌȚʌȑįȠȣ�Ȓ�ȕĮșȝȚįȦĲȠȪ�ȝİĲĮȜȜȚțȠȪ�ıțİȜİĲȠȪ�İȜĮĳȡȐȢ
ȥİȣįȠȡȠĳȒȢ�ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ıȤȒȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ȝİȖȑșȠȣȢ�țĮȚ�ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȢ�Įʌȩ�ĲȠ
įȐʌİįȠ��ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȠȣ�Įʌȩ�ĮʌȜȑȢ�įȚĮĲȠȝȑȢ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȣ�ȝȠȡĳȠıȓįȘȡȠȣ�Ȓ�įȚĮĲȠȝȑȢ
ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘȢ�ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȒȢ�ȜĮȝĮȡȓȞĮȢ��İȚįȚțȑȢ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞİȢ�ȡȐȕįȠȣȢ��ȖȐȞĲȗȠȣȢ�
ȖȦȞȓİȢ�țĮȚ�țȠȤȜȚȦĲȠȪȢ�ıȣȞįȑıȝȠȣȢ�ȠȡȚȗȠȞĲȓȦıȘȢ��ĮȞĮȡĲȘȝȑȞȠȣ�ȝİ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȣȢ
ȒȜȠȣȢ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�Ȓ�ȤȘȝȚțȐ�ĮȖțȣȡȦȝȑȞȠȣȢ��țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�ȝȠȡĳȠıȓįȘȡȠȢ��ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȑȢ
įȚĮĲȠȝȑȢ��ȒȜȠȚ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�
+,/7,
��ıȪȞįİıȝȠȚ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�țĮșȫȢ�țĮȚ
İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��


ǻȊȅ�Ȁǹǿ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ȂİĲĮȜȜȚțȩȢ�ıțİȜİĲȩȢ�ıĲȒȡȚȟȘȢ�ȝĮȡȝȐȡȦȞ�İʌȑȞįȣıȘȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȝİĲĮȜȜȚțȠȪ�ıțİȜİĲȠȪ�ıİ�ȩȥİȚȢ�țĲȚȡȓȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘ�ıĲȒȡȚȟȘ�İȟȦĲİȡȚțȫȞ
İʌİȞįȪıİȦȞ�Įʌȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ��ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ��țȜʌ��Įʌȩ�șİȡȝȠȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠ�ȤȐȜȣȕĮ��ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ
ıȤȒȝĮĲȠȢ��įȚĮĲȐȟİȦȢ�țĮȚ�ȝİȖȑșȠȣȢ�țĮȚ�ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȢ�Įʌȩ�ĲȠȣ�įĮʌȑįȠȣ
İȡȖĮıȓĮȢ��ʌȠȣ�ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȣʌȐȡȤȠȣıĮ�ĳȑȡȠȣıĮ�ȣʌȠįȠȝȒ�ȝİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ĲȡȩʌȠ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��


ȉȇǿǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ȊĮȜȠıĲȐıȚĮ�ıȚįȘȡȐ�ȕȐȡȠȣȢ�ȑȦȢ����NJ�P�


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȚįȘȡȠȪ�ȣĮȜȠıĲĮıȓȠȣ�ȕȐȡȠȣȢ�ȑȦȢ����NJ�P��Įʌȩ�ʌȠȚțȓȜİȢ
ıȚįȘȡȑȢ�įȚĮĲȠȝȑȢ�ĮʌȜȒȢ��įȚʌȜȒȢ�Ȓ�ʌȠȜȜĮʌȜȒȢ�İʌĮĳȒȢ��ıĲĮșİȡȐ�Ȓ�țȚȞȘĲȐ�țĮȚ�ȖİȞȚțȐ
ıȚįȘȡȑȢ�įȚĮĲȠȝȑȢ��ȣȜȚțȐ�țĮȚ�İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ�ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ��ıĲİȡȑȦıȘȢ��ĮȞȐȡĲȘıȘȢ�țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘȢ�ȖȚĮ�ʌȜȒȡȘ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��


ȅȀȉȍ�Ȁǹǿ�ǻǼȀǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ĬȪȡİȢ�ıȚįȘȡȑȢ�ĮʌȜȠȪ�ıȤİįȓȠȣ�Įʌȩ�İȣșȪȖȡĮȝȝİȢ�ȡȐȕįȠȣȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȚįȘȡȫȞ�șȣȡȫȞ��ĮʌȜȠȪ�ıȤİįȓȠȣ�Įʌȩ�İȣșȪȖȡĮȝȝİȢ�ȡȐȕįȠȣȢ
ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�įȚĮĲȠȝȒȢ��țĮȡĳȦĲȫȞ��ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�İȞĲȠȡȝȓİȢ��ȝİ�ȩȜĮ�ĲĮ�İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ
ıĲİȡȑȦıȘȢ��ĮȞȐȡĲȘıȘȢ�țĮȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ��ȝİ�țȠȚȞȒ�țȜİȚįĮȡȚȐ�țĮȚ�ȠȡİȚȤĮȜțȓȞİȢ
ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ��țĮșȫȢ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��


ȆǼȃȉǼ�Ȁǹǿ�ǼǿȀȅȈǿ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ĬȪȡİȢ�ıȚįȘȡȑȢ�ʌȠȜȣıȪȞșİĲȠȣ�ıȤİįȓȠȣ�Įʌȩ�İȣșȪȖȡĮȝȝİȢ��țĮȝʌȪȜİȢ�Ȓ�țĮȚ
İȜȚțȠİȚįİȓȢ�ȡȐȕįȠȣȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȚįȘȡȫȞ�șȣȡȫȞ�ʌȠȜȣıȪȞșİĲȠȣ�ıȤİįȓȠȣ��Įʌȩ�İȣșȣȖȡȐȝȝİȢ
țĮȝʌȪȜİȢ�Ȓ�țĮȚ�İȜȚțȠİȚįİȓȢ�ȡȐȕįȠȣȢ��țĮȡȐȕȩȜȠȣȢ���ʌȣțȞȠȪ�ıȤȘȝĮĲȚıȝȠȪ��ȖİȞȚțȫȢ
ıȣȞįİȠȝȑȞȦȞ�ȝİ�İȞĲȠȡȝȓİȢ��țĮȡĳȦĲȫȞ�ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�İȚįȚțȑȢ�țİĳĮȜȑȢ�ȒȜȦȞ�Ȓ�ȐȜȜȦȞ
ĲȝȘȝȐĲȦȞ�Įʌȩ�ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ��ʌȜȒȡȦȢ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞİȢ�ȝİ�ȩȜĮ�ĲĮ�İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ�ıĲİȡȑȦıȘȢ
ĮȞȐȡĲȘıȘȢ�țĮȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ��ȝİ�țȜİȚįĮȡȚȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ĲȪʌȠȣ�<$/(�Ȓ�ʌĮȡİȝĳİȡȠȪȢ��țĮȚ
ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ�Įʌȩ�Ȝİȣțȩ�ȝȑĲĮȜȜȠ��țĮșȫȢ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
țĮȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��


ǻǼȀǹ�ȉȇǿǹ�Ȁǹǿ�Ȉǹȇǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ĬȪȡİȢ�ıȚįȘȡȑȢ�ʌȜȒȡİȚȢ�ĮȞȠȚȖȩȝİȞİȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȚįȘȡȫȞ�șȣȡȫȞ�įȓĳȣȜȜȦȞ�Ȓ�ȝȠȞȩĳȣȜȜȦȞ�ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�ĳİȖȖȓĲİȢ�
șȣȡȓįİȢ�Ȓ�ʌİȡıȓįİȢ�ĮȞȠȚȖȩȝİȞİȢ�Ȓ�ȝȘ�ȝİ�șȣȡȩĳȣȜȜĮ�Įʌȩ�ȑȞĮ�Ȓ�įȪȠ�ĳȪȜȜĮ�ȜĮȝĮȡȓȞĮȢ
ȝĮȪȡȘȢ�ʌȐȤȠȣȢ�����PP�țĮȚ�ȝİ�İȞįȚȐȝİıİȢ�ȞİȣȡȫıİȚȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ȝİ�ıĲĮșİȡȠȪȢ�Ȓ
țȚȞȘĲȠȪȢ�ĳİȖȖȓĲİȢ�țĮȚ�țȐııĮ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ��ȝİ
ĮȡȝȠțȐȜȣʌĲȡĮ��ʌȘȤȐțȚĮ�ıĲİȡȑȦıȘȢ�ȣĮȜȠʌȚȞȐțȦȞ�țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�ȝĮȪȡȘ�
ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ��ıȚįȘȡȠȖȦȞȚȑȢ��ıȚįȘȡȑȢ�ȡȐȕįȠȚ�ȣȜȚțȐ�ıȪȞįİıȘȢ
ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ�țĮȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ȝİ�țȜİȚįĮȡȚȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ĲȪʌȠȣ�<$/(�Ȓ�ʌĮȡİȝĳİȡȠȪȢ�
țĮȚ�ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ�Įʌȩ�Ȝİȣțȩ�ȝȑĲĮȜȜȠ�țĮșȫȢ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮȚ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��


ȆǼȃȉǼ�Ȁǹǿ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ȈȚįȘȡȑȢ�șȣȡȓįİȢ�İȟĮİȡȚıȝȠȪ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮĲĮıțİȣȒ�șȣȡȓįȦȞ�İȟĮİȡȚıȝȠȪ��ĮʌȠĲİȜȠȣȝȑȞȦȞ�Įʌȩ�țȐııĮ�țĮȚ�ʌİȡıȓįİȢ�Įʌȩ
ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȒ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�ȥȣȤȡȒȢ�İȟȑȜĮıȘȢ��įȘȜĮįȒ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�ȥȣȤȡȒȢ�İȟȑȜĮıȘȢ��ȣȜȚțȐ
ıȪȞįİıȘȢ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��țĮșȫȢ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ıĲȡĮȞĲȗĮȡȓıȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ʌȜȒȡȠȣȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮȚ�ĲȠʌȠșİĲȒıȘȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǻȍǻǼȀǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ĬȪȡİȢ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�ʌȣȡĮıĳĮȜİȓĮȢ��ĮȞȠȚȖȩȝİȞİȢ��ȝȠȞȩĳȣȜȜİȢ�ȤȦȡȓȢ�ĳİȖȖȓĲȘ�
țȜȐıȘȢ�ʌȣȡĮȞĲȓıĲĮıȘȢ����PLQ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȝȠȞȩĳȣȜȜȘȢ�ȝİĲĮȜȜȚțȒȢ�ĮȞȠȚȖȩȝİȞȘȢ�șȪȡĮȢ�ʌȣȡĮıĳĮȜİȓĮȢ�
ıȣȞȠįİȣȩȝİȞȘȢ�Įʌȩ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ�țȜȐıȘȢ�ʌȣȡĮȞĲȓıĲĮıȘȢ�Įʌȩ�ĮȞĮȖȞȦȡȚıȝȑȞȠ�ĳȠȡȑĮ�ĲȘȢ
ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ�ǼȞȦıȘȢ��Ǿ�ʌȩȡĲĮ�șĮ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�țȐııĮ�Įʌȩ�ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıȝȑȞȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ
'.3�İȜĮȤȓıĲȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ�����PP�ȝİ�įȚȐĲĮȟȘ�țĮʌȞȠıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ��ʌ�Ȥ��Įʌȩ
șİȡȝȠįȚȠȖțȠȪȝİȞİȢ�ĲĮȚȞȓİȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�3$/862/�Ȓ�ĮȞĮȜȩȖȠȣ���șȣȡȩĳȣȜȜȠ�ĲȪʌȠȣ
VDQGZLFK��ȝİ�İȟȦĲİȡȚțȒ�İʌȑȞįȣıȘ�Įʌȩ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�ȥȣȤȡȒȢ�İȟİȜȑıİȦȢ�'.3�İȜȐȤȚıĲȠȣ
ʌȐȤȠȣȢ�����PP�țĮȚ�İıȦĲİȡȚțȒ�ʌȜȒȡȦıȘ�Įʌȩ�ȠȡȣțĲȠȕȐȝȕĮțĮ�ʌȣțȞȩĲȘĲȠȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ����
NJ�P��ȝİ�ıȣȞįİĲȚțȩ�ȣȜȚțȩ�ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȠ�Įʌȩ�ȠȡȣțĲȑȢ�țȩȜȜİȢ��ȩȤȚ�ĳĮȚȞȠȜȚțȑȢ
ȡȘĲȓȞİȢ���ȝİ�ȝİȞĲİııȑįİȢ�ȕĮȡȑȦȢ�ĲȪʌȠȣ�ȝİ�ĮȟȠȞȚțȐ�ȡȠȣȜȝȐȞ��%'���țȜİȚįĮȡȚȐ�țĮȚ
ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ�ʌȣȡĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȟ�ȠȜȠțȜȒȡȠȣ�Įʌȩ�ȤĮȜȪȕįȚȞĮ�İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ�ȝİ�ȚįȚĮȓĲİȡȠ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ�ʌȣȡĮıĳĮȜİȓĮȢ��ȝȘȤĮȞȚıȝȩ�İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ��ıȠȪıĲĮ��ʌȣȡĮıĳĮȜİȓĮȢ�țĮȚ�ȝʌȐȡĮ
ʌĮȞȚțȠȪ��Ǿ�țȐııĮ�țĮȚ�ĲĮ�șȣȡȩĳȣȜȜĮ�șĮ�İȓȞĮȚ�ȘȜİțĲȡȠıĲĮĲȚțȐ�ȕĮȝȝȑȞĮ�ıĲȠ�İȡȖȠıĲȐıȚȠ�
ıİ�İʌȩȤȡȦıȘ�ĲȘȢ�İʌȚȜȠȖȒȢ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ���ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș��ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȘȢ
țȐııĮȢ�țĮȚ�ĲȠȣ�șȣȡȠĳȪȜȜȠȣ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��Ș�ʌȐțĲȦıȘ�ĲȘȢ�țȐııĮȢ�ıĲȘȞ�ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ�țĮȚ�Ș
ʌȜȒȡȦıȘ�ĲȠȣ�įȚĮțȑȞȠȣ�ȝİ��ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ��ĮȡȚȐȞȚ��țĮȚ�Ș
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ�ȡȪșȝȚıȘ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ�ĲȘȢ�șȪȡĮȢ�


�ĬȪȡİȢ�ʌȣȡĮıĳĮȜİȓĮȢ��ȝȠȞȩĳȣȜȜİȢ��ĮȞȠȚȖȩȝİȞİȢ��ȤȦȡȓȢ�ĳİȖȖȓĲȘ��țȜȐıȘȢ�ʌȣȡĮȞĲȓıĲĮıȘȢ
���PLQ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���


ȉȇǿǹȀȅȈǿǹ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ǻȊȅ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ȈȚįȘȡȐ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�Įʌȩ�ȡȐȕįȠȣȢ�ıȣȞȒșȦȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ��ĮʌȜȠȪ�ıȤİįȓȠȣ�Įʌȩ
İȣșȪȖȡĮȝȝİȢ�ȡȐȕįȠȣȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȚįȘȡȫȞ�țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ�İȟȦıĲȫȞ��țȜȚȝȐțȦȞ��ʌİȡȚĳȡȐȟİȦȞ
țȜʌ���Įʌȩ�ȡȐȕįȠȣȢ�ıȣȞȒșȦȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠȣ
ȝȠȡĳȠıȚįȒȡȠȣ�țĮȚ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ȒȜȦıȘȢ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
ʌȜȒȡȘ�țĮĲĮıțİȣȒ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘ�ĲȦȞ�țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ�


�ǹʌȜȠȪ�ıȤİįȓȠȣ�Įʌȩ�İȣșȪȖȡĮȝȝİȢ�ȡȐȕįȠȣȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��


ȉǼȈȈǼȇǹ�Ȁǹǿ�ǼȄǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ȈȚįȘȡȐ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�Įʌȩ�ȡȐȕįȠȣȢ�ıȣȞȒșȦȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ��ıȣȞșȑĲȠȣ�ıȤİįȓȠȣ�Įʌȩ
İȣșȪȖȡĮȝȝİȢ�țĮȚ�țĮȝʌȪȜİȢ�ȡȐȕįȠȣȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȚįȘȡȫȞ�țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ�İȟȦıĲȫȞ��țȜȚȝȐțȦȞ��ʌİȡȚĳȡȐȟİȦȞ
țȜʌ���Įʌȩ�ȡȐȕįȠȣȢ�ıȣȞȒșȦȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠȣ
ȝȠȡĳȠıȚįȒȡȠȣ�țĮȚ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ȒȜȦıȘȢ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
ʌȜȒȡȘ�țĮĲĮıțİȣȒ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘ�ĲȦȞ�țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ�


�ȈȣȞșȑĲȠȣ�ıȤİįȓȠȣ�Įʌȩ�İȣșȪȖȡĮȝȝİȢ�țĮȚ�țĮȝʌȪȜİȢ�ȡȐȕįȠȣȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ȆǼȃȉǼ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ȈȚįȘȡȐ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�ʌȠȜȣıȪȞșİĲĮ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȚįȘȡȫȞ�țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ��İȟȦıĲȫȞ��țȜȚȝȐțȦȞ��ʌİȡȚĳȡȐȟİȦȞ
țȜʌ��ʌȠȜȣıȪȞșİĲȠȣ�ıȤİįȓȠȣ�Įʌȩ�ȡȐȕįȠȣȢ�ıȣȞȒșȦȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ĮȜȜȐ�ʌȣțȞȑȢ�țĮȚ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ
ıȤİįȓȠȣ�ʌȠȣ�ȖİȞȚțȐ�ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ�ȝİ�İȞĲȠȡȝȓİȢ�țĮȚ�ȒȜȦıȘ�ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�ȤȣĲȠıȚįȘȡȑȢ
țİĳĮȜȑȢ�ıĲȠȣȢ�ȒȜȠȣȢ�Ȓ�ȐȜȜĮ�įȚĮțȠıȝȘĲȚțȐ�ıĲȠȚȤİȓĮ�
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠȣ�ȝȠȡĳȠıȚįȒȡȠȣ�țĮȚ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ȒȜȦıȘȢ�țĮȚ
ıĲİȡȑȦıȘȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�țĮĲĮıțİȣȒ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘ
ĲȦȞ�țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��


ǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ�ȝĮȪȡȠȚ��ĭ���




ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ��ȝĮȪȡȠȚ��ȤȦȡȓȢ�İȚįȚțȐ�ĲİȝȐȤȚĮ��ȤȡȦȝĮĲȚıȝȑȞȠȚ�ȝİ�įȚʌȜȒ
ıĲȡȫıȘ�ȝȚȞȓȠȣ��ȆȜȘȡȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�


�ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�ȝĮȪȡȠȚ�ĭ���


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ��ĲȠʌȠșİĲȘșȑȞĲȠȢ�ıȦȜȒȞĮ�


ǻȍǻǼȀǹ�Ȁǹǿ�ǻǼȀǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?��������


�


� ȈȪıĲȘȝĮ�ĮȞȪȥȦıȘȢ�țĮșȓıȝĮĲȠȢ�ȖȚĮ�ǹ�ȂǼ�ǹ


ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ�ĮȞȪȥȦıȘȢ�țĮșȓıȝĮĲȠȢ�ȖȚĮ�ĲȚȢ�ıțȐȜİȢ��ȖȚĮ�ȐĲȠȝĮ
ǹ�ȂǼ�ǹ��Ǿ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��İıȦĲİȡȚțȒ�Ȓ�İȟȦĲİȡȚțȒ�ʌȜİȣȡȐ�ĲȠȣ�țȜȚȝĮțȠıĲĮıȓȠȣ���șĮ
ȠȡȚıĲİȓ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ǼʌȓȕȜİȥȘ�ĮȜȜȐ�țĮȚ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ȉİȤȞȚțȩ�ĲȠȣ�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ�ʌȠȣ�șĮ�țȡȓȞİȚ
țĮȚ�ĲȘȞ�țĮĲĮȜȜȘȜȩĲİȡȘ�șȑıȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�
�����Ǿ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�ĲȠȣ�șĮ�İȓȞĮȚ�ĮʌȩȜȣĲĮ�İȜİȖȤȩȝİȞȘ��ȝİ�İʌĮȞĮĳȠȡĲȚȗȩȝİȞȘ�ȝʌĮĲĮȡȓĮ
ĮȜȜȐ�țĮȚ�ȝİ�įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ�ȤȡȒıȘȢ�ĲȡȚĳĮıȚțȠȪ�ȡİȪȝĮĲȠȢ��ȉȠ�țȐșȚıȝĮ�șĮ�İȓȞĮȚ
ĮȞĮįȚʌȜȠȪȝİȞȠ�ȖȚĮ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ�İȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘ�ȤȫȡȠȣ��ʌİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞȠ�țĮȚ�ĮȞĮĲȠȝȚțȩ��ĬĮ
ȑȤİȚ�ĲȘȞ�įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ�ȖȚĮ�ʌȠȜȜȑȢ�ıĲȐıİȚȢ��Ƞ�ȤİȚȡȚıȝȩȢ�ĲȠȣ�șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȝȑıȦ
ȤİȚȡȚıĲȘȡȓȠȣ�ıĲȠ�ȣʌȠȕȡĮȤȚȩȞȚȠ�Ȓ�ȝİ�ĲȘȜİȤİȚȡȚıĲȒȡȚȠ��Ǿ�ıĲȐșȝİȣıȘ�șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�İțĲȩȢ
ĲȠȣ�țȜȚȝĮțȠıĲĮıȓȠȣ�
�����ĬĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ĳȑȡİȚ�ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�ȝİ�ĲȘȞ�ıȒȝĮȞıȘ�&(�țĮȚ�ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ�ǼȟȑĲĮıȘȢ
ȉȪʌȠȣ��ȝİ�İȖȖȪȘıȘ���İĲȫȞ�
�����ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ��Ș�İȡȖĮıȓĮ�țĮȚ�ĲĮ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ
ʌȠȣ�șĮ�ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣ�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ʌȜȒȡȦȢ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠ�


ȅȀȉȍ�ȋǿȁǿǹǻǼȈ�ȆǼȃȉǹȀȅȈǿǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ��������







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ȀȚȞȘĲȑȢ�ıȓĲİȢ�ĮİȡȚıȝȠȪ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀȚȞȘĲȑȢ�ıȓĲİȢ�ĮİȡȚıȝȠȪ�Įʌȩ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠ�ıȪȡȝĮ�ȜİʌĲȠȪ�ȕȡȩȤȠȣ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌĮȡİȝʌȩįȚıȘ
İȚıȩįȠȣ��ĲȠʌȠșİĲȠȪȝİȞİȢ�ıİ�ıțİȜİĲȩ�Įʌȩ�įȚĮĲȠȝȑȢ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ��ȊȜȚțȐ��ȝȚțĲȠȨȜȚțȐ�țĮȚ
İȡȖĮıȓĮ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ĮȟȓĮ�ĲȠȣ�ıțİȜİĲȠȪ
�ȠįȘȖȠȓ��țȠȣĲȓ�ȡȠȜȜȠȪ�țȜʌ��


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�


Ȉǹȇǹȃȉǹ�ǼȄǿ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� īȦȞȓİȢ�Įʌȩ�ĮȞȠįȚȦȝȑȞȠ�ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


īȦȞȓİȢ�Įʌȩ�ĮȞȠįȚȦȝȑȞȠ�ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ��įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ��ȋ��PP���ĲȠʌȠșİĲȠȪȝİȞİȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
ʌȡȠȠıĲĮıȓĮ�ĮțȝȫȞ�ȕĮșȝȓįȦȞ�Ȓ�ĮʌȠȜȒȟİȦȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�țĮĲȐ�ĲȚȢ�țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ�ĮțȝȑȢ�ĲȦȞ
ĲȠȓȤȦȞ��ıĲİȡİȦȝȑȞİȢ�ȝİ�İȚįȚțȠȪȢ�ȒȜȠȣȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ��


ȉȇǿǹ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?�������


�


� ȆȩȡĲĮ�:F�ȖȚĮ�ǹȂǼǹ�ȟȪȜȚȞȘ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮĲĮıțİȣȒ�șȪȡĮȢ�Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�ĲȪʌȠȣ�ȈȠȣȘįȓĮȢ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�816257('�Ȓ�ȚıȠįȪȞĮȝȘȢ��ȝİ
țȐııĮ�įȡȠȝȚțȒ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ����FP��ʌȡİııĮȡȚıĲȒ��ȝȠȞȩĳȣȜȜȘ�Ȓ�įȓĳȣȜȜȘ�ȝİ�ĳȪȜȜĮ�ʌȜȒȡȘ
Ȓ�ȝİ�ĳİȖȖȓĲȘ��ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ����PP��ȝİ�ıțİȜİĲȩ�Įʌȩ�ĲȡĮȕȑȡıİȢ��ȠȡșȠıĲȐĲİȢ�
ĲİȜȐȡĮ�ț�Ȝʌ�ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȜȐĲȠȣȢ����FP�țĮȚ�ʌȐȤȠȣȢ����PP�ȝİ�İȞȓıȤȣıȘ�ıĲȠ�ȪȥȠȢ�ĲȘȢ
țȜİȚįĮȡȚȐȢ�ȝİ�ȟȪȜȠ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��[�[���FP�Įʌȩ�ȜİȣțȒ�ȟȣȜİȓĮ�ĮȡȓıĲȘȢ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�
İıȤȐȡĮ�įȚĮıĲĮȣȡȠȣȝȑȞȦȞ�ȝȚıȠȤȐȡĮțĲȦȞ�ʌȒȤİȦȞ��įȚĮĲȠȝȒȢ���[���FP�ȝİ�țİȞȐ���[���FP
țĮȚ�țȩȞĲȡĮ���ʌȜĮțȑ�ʌȐȤȠȣȢ���PP��ʌİȡȚșȫȡȚĮ��ʌİȡȕȐȗȚĮ���[����FP��ĮȡȝȠțȐȜȣʌĲȡĮ�ȝİ
įȚĮĲȠȝȒ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ�ĲİĲĮȡĲȠțȪțȜȠȣ��ĮȡȝȠțȐȜȣʌĲȡĮ�ĳȪȜȜȦȞ��ȝʌȚȞȓ��įȚĮıĲȐıİȦȞ���[��
PP��ȝİ�İȚįȚțȩ�ȜȐıĲȚȤȠ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȐ�ĲȠȣ�țȠȣĳȫȝĮĲȠȢ��İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ
$7+0(5�9���',&+781*�����PP�Ȓ�ȚıȠįȣȞȐȝȠȣ��ȖȚĮ�ȘȤȠȝȩȞȦıȘ�țĮȚ�ĮȞİȝȠıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ��ȝİ
ĲȘȞ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȝİȞĲİıȑįȦȞ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ȕĮȡȑȦȢ
ĲȪʌȠȣ��İțĲȩȢ�Įʌȩ�ĲȚȢ�țȜİȚįĮȡȚȑȢ�țĮȚ�ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ��ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�țĮșȫȢ�țĮȚ
ĲȘȞ�İȡȖĮıȓĮ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��ıĲİȡȑȦıȘȢ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ȖȚĮ�ʌȜȒȡȘ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�


ȈĲȚȢ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠȣ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞȘ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ȤİȚȡȠȜĮȕȒȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠ�ıȤİĲȚțȩ�ıȤȒȝĮ�ĲȦȞ�ȅįȘȖȚȫȞ�


ȈĲȚȢ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠȣ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�İȚįȚțȒȢ�țȜİȚįĮȡȚȐȢ��ȝİ
ȑȞįİȚȟȘ�ĮȞ�İȓȞĮȚ�țĮĲİȚȜȘȝȝȑȞȘ��ȅ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩȢ�țȜİȚįĮȡȚȐȢ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İʌȚĲȡȑʌİȚ�ĲȠ
ȐȞȠȚȖȝĮ�țĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�İȟȦĲİȡȚțȒ�ʌȜİȣȡȐ�ıİ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�țȚȞįȪȞȠȣ�


ȊȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȅįȘȖȓİȢ
ȈȤİįȚĮıȝȠȪ�ĲȠȣ�ȊȆǼȋȍǻǼ��țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ĲȘȢ�șȪȡĮȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��
ǻǿǹȀȅȈǿǹ�Ȉǹȇǹȃȉǹ�ǼȆȉǹ�Ȁǹǿ�ǼǿȀȅȈǿ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ȀĮĲĮıțİȣȒ���İʌȑȞįȣıȘ�ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ�įȠțȠȪ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ�įȠțȠȪ�Įʌȩ�ıțİȜİĲȩ�țĮįȡȠȞȚȫȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��ȋ�FP�ıĲȘȡȚȗȩȝİȞĮ�ȝİ
țȠȤȜȓȦıȘ�ıĲĮ�ĳȑȡȠȞĲĮ�ıĲȠȚȤİȓĮ�ȩȝȠȡȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮȚ�İʌȑȞįȣıȘ�ȝİ�ıĮȞȓįİȢ�țĮȚ
ĮȡȝȠțȐȜȣʌĲȡĮ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ȜİʌĲȠȝİȡİȚȫȞ�țĮȚ�ȩʌȦȢ�ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ�ĮȞĮȜȣĲȚțȐ
ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�ĲȘȢ�ȂİȜȑĲȘȢ��ȊȜȚțȐ��İȡȖĮıȓĮ��ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ
ĮʌȠʌİȡĮĲȦȝȑȞȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��ȑĲȠȚȝȘȢ�ȖȚĮ�ȕĮĳȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P�


ȉȇǿǹȃȉǹ�ȉȇǿǹ�Ȁǹǿ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ǼʌİȞįȪıİȚȢ�ıĲİȖȫȞ�ȝİ�ĳȪȜȜĮ�%HWRIRUP�ʌȐȤȠȣȢ���PP


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǼʌİȞįȪıİȚȢ�ıĲİȖȫȞ�țĮȚ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�ıȣȞșİĲȚțȒ�ȟȣȜİȓĮ�ĲȪʌȠȣ�%(72)250�Ȓ�ȚıȠįȣȞȐȝȠȣ
ʌȐȤȠȣȢ���PP��İʌȓ�ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ�ȣʌȠįȠȝȒȢ��ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȦȞ�ȒȜȦȞ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ����
PP��țȠȡȝȩȢ�țİĳĮȜȒ��ȝİ�İȜȐȤȚıĲȠ�ȝȒțȠȢ�țȠȡȝȠȪ����PP�țĮȚ�İȜȐȤȚıĲȠ�ȕȐșȠȢ�İȚıȤȦȡȒıİȦȢ
���PP��ıİ�țȐȞȞĮȕȠ����[����PP�țĮȚ�ʌȪțȞȦıȘ�ıĲȐ�ȐțȡĮ����[����PP�ȩʌȦȢ�ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�


ǼǿȀȅȈǿ�Ǽȃǹ�Ȁǹǿ�ǻǼȀǹ�ǼȄǿ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȞȑȠȣ�ĳȠȣȡȠȣıȚȠȪ�ȥİȣįȠįȠțȠȪ�ȠȡȠĳȒȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȞȑȠȣ�ĳȠȣȡȠȣıȚȠȪ�ȥİȣįȠįȠțȠȪ�ȠȡȠĳȒȢ��Įʌȩ�ıțİȜİĲȩ�țĮįȡȠȞȓȦȞ�țĮȚ�ʌȒȤİȦȞ�
țȠĲİĲıȩıȣȡȝĮ�ıİ�ȩȝȠȚĮ�ȝȠȡĳȒ��ȝİ�ĲȠ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȠ��ȑĲȠȚȝȠ�ȖȚĮ�İʌȓȤȡȚıȘ�ȝİ�ĲȡĮȕȘȤĲȩ
İʌȓȤȡȚıȝĮ��ʌȠȣ�ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ�İʌȚʌȜȑȠȞ���ȝİ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�ıĲİȡȑȦıȘȢ�țĮȚ
İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�
ȅ�ĲȡȩʌȠȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮȚ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�ʌȠȣ�șĮ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ�ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ�ĮȞĮȜȣĲȚțȐ
ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�


ǼȀǹȉȅȃ�ǻǼȀǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ǻȐʌİįȠ�İȟȦĲİȡȚțȫȞ�ȡĮȝʌȫȞ�Įʌȩ�ȜȦȡȓįİȢ�ȝİȖȐȜȠȣ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȟȣȜİȓĮȢ�,52&&2


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȄȪȜȚȞȠ�įȐʌİįȠ�ȡĮȝʌȫȞ�įȚĮ�ıĮȞȓįȦȞ�ȟȣȜİȓĮȢ�,52&&2�ʌȡȠİȝʌȠĲȚıȝȑȞȘȢ��ıİ�ʌĮȡȐșİıȘ
ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�ȝİ�țȠȤȜȓȦıȘ�țĮȚ�țȐȜȣȥȘ�ĲȦȞ�țİĳĮȜȫȞ�İʌȓ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȘȢ�ȝİĲĮȜȜȚțȒȢ
ȣʌȩȕĮıȘȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�țĮȚ�ĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ��ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȣȜȚțȐ�
ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�


ǼȃǼȃǾȃȉǹ�ǼȃȃǼǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ǻȐʌİįȠ�ȡĮȝʌȠĲȑ�ȝİ�ȜȦȡȓįİȢ�įȡȪȚȞİȢ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ʌİȡȓʌȠȣ���FP�ȝİ�ĲȠȞ�ıțİȜİĲȩ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǻȐʌİįȠ�įȡȣȩȢ�ȡĮȝʌȠĲȑ�ʌȜȐĲȠȣȢ���FP�ʌİȡȓʌȠȣ�țĮȚ�ȝȒțȠȣȢ�ȩıȠ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ��ȝİ�țĮįȡȩȞȚĮ
ıĲȒȡȚȟȘȢ�țĮȚ�ȘȤȠȝȠȞȦĲȚțȐ�ʌĮȡİȝȕȪıȝĮĲĮ�İʌȓ�ȟȪȜȚȞȠȣ�Ȓ�ȝİĲĮȜȜȚțȠȪ�Ȓ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠȣ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ʌĮĲȫȝĮĲȠȢ��ȦȢ�ĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ʌİȡȚȖȡĮĳȒ��ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȘȢ�ȟȣȜİȓĮȢ�
ȟȪȜȚȞȦȞ�țĮįȡȠȞȚȫȞ��ȣȜȚțȐ�ıĲȒȡȚȟȘȢ�țĮȚ�ȝȩȞȦıȘȢ��ʌȜȒȡȦȢ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠ�ʌȜȘȞ�ĲȠȣ
ȕİȡȞȚțȠȤȡȫȝĮĲȠȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�


ǼȀǹȉȅȃ�ȆǼȃȉǼ�Ȁǹǿ�ȅīǻȅȃȉǹ�Ǽȃǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ȈȠȕĮĲİʌȚȐ�Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�ĲȪʌȠȣ�ȈȠȣȘįȓĮȢ�ʌȜȐĲȠȣȢ���FP


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȆİȡȚșȫȡȚĮ��ȈȠȣȕĮĲİʌȚȐ��İț�ȟȣȜİȓĮȢ�ĲȪʌȠȣ�ȈȠȣȘįȓĮȢ��ʌȜȐĲȠȣȢ���FP��ʌȐȤȠȣȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ����PP�țĮȚ�ȝȒțȠȣȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ������P��ʌȜȒȡȦȢ�țĮĲİȚȡȖĮıȝȑȞĮ�țĮȚ
ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞĮ�įȚȐ�ĲȐțȦȞ��ĲȠʌȠșİĲȠȣȝȑȞȦȞ�țĮĲ
�ĮʌȠıĲȐıİȚȢ�ȠȣȤȓ�ȝİȖĮȜȣĲȑȡĮȢ�ĲȦȞ�����
P�țĮȚ�ȠʌȦıįȒʌȠĲİ�İȚȢ�ĲĮȢ�ıȣȞįȑıİȚȢ�ĲȦȞ�ʌİȡȚșȦȡȓȦȞ�ȦȢ�țĮȚ�İțĮĲȑȡȦșİȞ�İțȐıĲȘȢ
ȖȦȞȓĮȢ���ȖȪȥȠȣ�țĮȚ�ȟȣȜȠȕȚįȫȞ�ȝİ�ĲĮȢ�țİĳĮȜȐȢ�ȤȦȞİȣĲȐȢ�țĮȜȣʌĲȠȝȑȞĮȢ�įȚȐ�ıĲȩțȠȣ
ĮʌȠȤȡȫıİȦȢ�ĲȘȢ�ĲȠȣ�ȟȪȜȠȣ��ȒĲȠȚ�İȞ�ȖȑȞİȚ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ȩʌȦȢ
ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ�


ǼȄǿ�Ȁǹǿ�ǼȄǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ȈȠȕĮĲİʌȚȐ�Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ��Įʌȩ�ıĮȞȓįİȢ�ĲȪʌȠȣ�ȈȠȣȘįȓĮȢ����FP��ĮȡȝȠțȐȜȣȥȘ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȆİȡȚșȫȡȚȠ�ȟȪȜȚȞȠ�ȈȠȣȘįȚțȒȢ�ȟȣȜİȓĮȢ�Įʌȩ�ıĮȞȓįİȢ�ʌȜȐĲȠȣȢ���FP�țĮȚ�ʌȐȤȠȣȢ���PP�
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ʌȐȞȦ�ıİ�ĲȐțȠȣȢ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠȣȢ�ĮȞȐ���FP�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠ�ıİ�ʌȡȩıȦʌȠ�ȝİ
ĲȠ�İʌȓȤȡȚıȝĮ�țĮȚ�ĮȡȝȠțȐȜȣʌĲȡȠ��įȚĮĲȠȝȒȢ�ȩʌȦȢ�ıĲĮ�ıȤȑįȚĮ�țĮȚ�ıĲȘȞ�ĲİȤȞȚțȒ
ʌİȡȚȖȡĮĳȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ�


ǻǼȀǹ�ȉǼȈȈǼȇǹ�Ȁǹǿ�ǼȄǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ȄȪȜȚȞȘ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȒ�ĲĮȚȞȓĮ�Įʌȩ�ıĮȞȓįİȢ�ʌİȡĮıĲȑȢ�ĲȪʌȠȣ�ȈȠȣȘįȓĮȢ�ʌȐȤȠȣȢ��FP�
ʌȜȐĲȠȣȢ�
İȦȢ���FP��ĮȡȝȠțȐȜȣȥȘ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȄȪȜȚȞȘ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȒ�ĲĮȚȞȓĮ�ȈȠȣȘįȚțȒȢ�ȟȣȜİȓĮȢ�ʌȐȤȠȣȢ��FP�ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȘ�Įʌȩ�ĲİȝȐȤȚĮ
ıȣȞįİȩȝİȞĮ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�ıİ�İȞȚĮȓĮ�țĮĲĮıțİȣȒ��ıĲȘȡȚȗȩȝİȞĮ�ıİ�įȚʌȜȒ�ıİȚȡȐ�ĲȐțȦȞ�ĮȞȐ
����P�ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�șȑıȘ�Ȓ�ȪȥȠȢ��țȜȚȝȐțȦȞ�țĮȚ�ȠȡȠĳȫȞ��ȝİ�țȐȜȣȥȘ�ĲȘȢ�ȠȝȠİʌȓʌİįȘȢ
İʌĮĳȒȢ�ȝİ�ĲȠ�İʌȓȤȡȚıȝĮ�ȝİ�ĮȡȝȠțȐȜȣʌĲȡȠ�įȚĮĲȠȝȒȢ�ȦȢ�ĮȞȦĲȑȡȦ��ȩʌȦȢ�ıĲĮ�ıȤȑįȚĮ�țĮȚ
ıĲȘȞ�ĲİȤȞȚțȒ�ʌİȡȚȖȡĮĳȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ�


ȉȇǿǹȃȉǹ�ǼȃȃǼǹ�Ȁǹǿ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ȊĮȜȩșȣȡİȢ�ȝİ�țȐıĮ�įȡȠȝȚțȒ��țĮȝʌȪȜȠ�ȣʌȑȡșȣȡȠ��ĲĮȝʌȜĮįȦĲȒ�ʌȠįȚȐ��ĳİȖȖȓĲȘȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȊĮȜȩșȣȡĮȚ�İț�ȟȣȜİȓĮȢ�ĲȪʌȠȣ�ȈȠȣȘįȓĮȢ�ǹǹ�DQVRUW�Ȓ�ȚıȠįȣȞȐȝȠȣ�ȝİ�ĲİĲȡȐȟȣȜȠȞ��țȐııĮ�
įȡȠȝȚțȠȪ�țĮȚ�ĳȪȜȜĮ�ȝİ�ĲĮȝʌȜĮįȦĲȒ�ʌȠįȚȐ�ȝİĲȐ�ĳİȖȖȓĲȠȣ�Ȓ�ȐȞİȣ�įȓĳȣȜȜİȢ�ȝİ�țĮȝʌȪȜȠ
Ȓ�ȠȡșȠȖȦȞȚțȩ�ȣʌȑȡșȣȡȠ�ȩʌȦȢ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�țĮȚ�ıĲȘȞ�ĲİȤȞȚțȒ�ʌİȡȚȖȡĮĳȒ�țĮĲȐ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ
ȩʌȦȢ�ĲȠ������


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��


ȉǼȉȇǹȀȅȈǿǹ�ǼǿȀȅȈǿ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ǹȞĮțĮĲĮıțİȣȒ�șȪȡĮȢ�İȟȦĲİȡȚțȒȢ�įȓĳȣȜȜȘȢ�ĲĮȝʌȜĮįȦĲȒȢ��ĮȞȠȚȖȩȝİȞĮ
ĲȝȒȝĮĲĮ�ıȚįİȡȚȐ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�������������


ĬȪȡĮ�İȟȦĲİȡȚțȒ�įȓĳȣȜȜȘ�Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�ĲȪʌȠȣ�86�Ȓ�ȚıȠįȣȞȐȝȠȣ��ʌȡȠȜİȪıİȦȢ�ȈȠȣȘįȓĮȢ�ȝİ
įȡȠȝȚțȒ�țȐıĮ�țĮȚ�ĳȪȜȜĮ�ĲĮȝʌȜĮįȦĲȒȢ�ʌȠįȚȐȢ�ȝİ�ĮȞȠȚȖȩȝİȞĮ�ĲȝȒȝĮĲĮ�ȣĮȜȠıĲĮıȓȠȣ�İʌȓ
ĲȦȞ�ĳȪȜȜȦȞ�ʌȡȠıĲĮĲİȣȩȝİȞĮ�ȝİ�ıȚįİȡȚȐ�ıȪȞșİĲȠȣ�ıȤİįȓȠȣ��ıȚįȘȡȚțȐ�ĮȞȐȡĲȘıȘȢ�ȕĮȡȑȦȢ
ĲȪʌȠȣ�ıİ�ıȤȑįȚȠ�ĮȞĮțĮĲĮıțİȣȒȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ĲİȤȞȚțȒ�ʌİȡȚȖȡĮĳȒ�țĮĲȐ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ȦȢ
ĲȠ������


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��


ȉǼȉȇǹȀȅȈǿǹ�ǼǿȀȅȈǿ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�İȟȫșȣȡĮȢ�ĲĮȝʌȜĮįȦĲȒȢ���ʌİȡĮıĲȒȢ��ȘȝȚțȣțȜȚțȠȪ�ĳİȖȖȓĲȘ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�������������


ǼʌȚıțİȣȒ�İȟȦșȣȡȫȞ�ĲĮȝʌȜĮįȦĲȫȞ�ʌİȡĮıĲȫȞ�țĮȚ�ȘȝȚțȣțȜȚțȫȞ�ĳİȖȖȚĲȫȞ��țĮıȫȞ�țĮȚ�ĳȪȜȜȦȞ
ȣĳȚıĲĮȝȑȞȦȞ�ȝİ�ĮȡȤȚțȐ�ĮʌİȞĲȩȝȦıȘ��İʌİȟİȡȖĮıȓĮ�İȞȓıȤȣıȘȢ�ĲȘȢ�ʌĮȜȚȐȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�
ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ�Ȓ�ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȝȘȝȐĲȦȞ�ȣȜİȓĮȢ�ȩʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ��ıȚįȘȡȚțȐ�ĮȞȐȡĲȘıȘȢ
ȕĮȡȑȠȢ�ĲȪʌȠȣ��ȑĲȠȚȝİȢ�șȪȡİȢ�ıİ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�ȖȚĮ�ȕĮĳȒ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�țĮȚ�ĲȘȞ
ĲİȤȞȚțȒ�ʌİȡȚȖȡĮĳȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��


ȆǼȃǾȃȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ĬȪȡİȢ�ĲĮȝʌȜĮįȦĲȑȢ�İıȦĲİȡȚțȑȢ���ĮȞĮțĮĲĮıțİȣȒ��țȐıĮ�įȡȠȝȚțȒ�ȑȦȢ
ȣʌİȡȝʌĮĲȚțȒ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�������������


ȉĮȝʌȜĮįȦĲȑȢ�İıȦĲİȡȚțȑȢ�șȪȡİȢ�Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�ȈȠȣȘįȓĮȢ�ȝİ�įȡȠȝȚțȒ�ȑȦȢ�ȣʌİȡȝʌĮĲȚțȒ�țȐıĮ�
ĮȡȝȠțȐȜȣʌĲȡĮ��ʌİȡȚșȫȡȚĮ�țĮȚ�ĲĮȝʌȜĮįȦĲȐ�ĳȪȜȜĮ�ȩʌȦȢ�ĲȠ�ıȤȑįȚȠ�țĮȚ�ĲȘȞ�ĲİȤȞȚțȒ
ʌİȡȚȖȡĮĳȒ�țĮĲĮ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ȩʌȦȢ�ĲȠ������


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��


ȉǼȉȇǹȀȅȈǿǹ�ǼǿȀȅȈǿ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������
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� ĬȪȡİȢ�ĲĮȝʌȜĮįȦĲȑȢ�İıȦĲİȡȚțȑȢ�ȣĳȚıĲȐȝİȞİȢ���ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ��ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�������������


ǻȚĮĲȘȡȠȪȝİȞİȢ�İʌȚıțİȣĮȗȩȝİȞİȢ�İıȦĲİȡȚțȑȢ�ĲĮȝʌȜĮįȦĲȑȢ�șȪȡİȢ�ıĲĮ�ĳȪȜȜĮ��ʌȠȣ
įȚĮıȫȗȠȞĲĮȚ�ıȒȝİȡĮ��ĮʌİȞĲȩȝȦıȘ��İȞȓıȤȣıȘ�ıȣȞįȑıİȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ�ȠȚ
țȐĲȦ�ĲĮȝʌȜȐįİȢ�ȝİ�ȩȝȠȚĮȢ�ȝȠȡĳȒȢ��țĮĲĮıțİȣȒȢ��İȓįȠȣȢ�ȟȣȜİȓĮȢ�țĮȚ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ
İʌİȟİȡȖĮıȓİȢ�ȝİ�ıțȜȘȡȣȞĲȚțȐ�ȡȘĲȚȞȠȪȤĮ�ȕİȡȞȓțȚĮ�țĮȚ�ĲĮ�ıȚįȘȡȚțȐ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ıĲȡȠĳİȓȢ���ĳȪȜȜȠ�ıȪȡĲȘȢ�ȝİ�ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȘ�ȣʌȠįȠȤȒ��țȜİȚįĮȡȚȐ��ȕĮȡİȜȐțȚ�
ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ��ȑĲȠȚȝĮ�ʌȡȠȢ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȩ��ǼʌȓıȘȢ�İʌȚıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ�įȚĮĲȘȡȠȪȝİȞİȢ�țȐıİȢ�ȝİ
ĲĮ�ʌİȡȚșȫȡȚĮ�țĮȚ�ĲĮ�ĮȡȝȠțȐȜȣʌĲȡĮ�ȝİ�ĮȪȟȘıȘ�ĲȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ�ĲȠȣȢ�ʌİȡȓʌȠȣ���FP�ȝİ�ȞȑĮ
ȟȣȜİȓĮ�ıȣȞįİȩȝİȞȘ�ȝİ�ĲĮ�ʌĮȜȚȐ�ȩʌȦȢ�ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��


ȆǼȃǾȃȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ǼʌȑȞįȣıȘ�țĮȝʌȪȜȠȣ�ȣʌȑȡșȣȡȠȣ�șȪȡĮȢ�Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�ȈȠȣȘįȓĮȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǼʌȑȞįȣıȘ�țĮȝʌȪȜȠȣ�ȣʌȑȡșȣȡȠȣ�șȪȡĮȢ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠȣ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�ȈȠȣȘįȓĮȢ
ȩʌȦȢ�ĳĮȓȞİĲĮȚ�ıĲĮ�ıȤȑįȚĮ�țĮȚ�ȩʌȦȢ�ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�


ȆǼȃǾȃȉǹ�ȆǼȃȉǼ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ���ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ�țĮıȫȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�������������


ǼʌȚıțİȣȒ�įȚĮĲȘȡȠȪȝİȞȦȞ�țĮıȫȞ�ȝİ�ĲĮ�ʌİȡȚșȫȡȚĮ�țĮȚ�ĲĮ�ȣĳȚıĲȐȝİȞĮ�ĮȡȝȠțȐȜȣʌĲȡĮ��ȝİ
ĮȪȟȘıȘ�ĲȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ�ĲȠȣȢ�ʌİȡȓʌȠȣ���FP�ȝİ�ȞȑĮ�ȟȣȜİȓĮ�ıȣȞįİįİȝȑȞȘ�ȝİ�ĲȘȞ�ʌĮȜȚȐ�țȐıĮ�
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ȩʌȦȢ�ıĲĮ�ıȤȑįȚĮ�țĮȚ�ĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ��ʌȜȒȡȦȢ�ĮʌȠʌİȡĮĲȦȝȑȞȘ
țĮĲĮıțİȣȒ�țȐıĮȢ�ĮʌİȞĲȩȝȦıȘ��ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ�İʌİȟİȡȖĮıȓĮ�ȝİ�ıțȜȘȡȣȞĲȚțȐ�ȡȘĲȚȞȠȪȤĮ
ȕİȡȞȓțȚĮ��İȞȓıȤȣıȘ�ıȣȞįȑıİȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�țĮȚ�ıȪȞįİıȘ�țȐıĮȢ�țĮȚ�ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ��ȤȦȡȓȢ
ĲĮ�ıȚįȘȡȚțȐ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ��ȑĲȠȚȝȘ�ʌȡȠȢ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȩ�țĮĲȐ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ȦȢ�������


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P�


ȆǼȃǾȃȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�ʌȜĮȚıȓȦȞ�įĮʌȑįȦȞ�ıĲȘșĮȓȦȞ�ȡĮȝʌȫȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȈȚįȘȡȑȢ�İıȤȐȡİȢ�įĮʌȑįȦȞ�țĮȚ�ıĲȘșĮȓȦȞ�ȡȐȝʌĮȢ�ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞİȢ�Įʌȩ�ʌȜĮȓıȚĮ�ıȚįȘȡȫȞ
įȚĮĲȠȝȫȞ�ī�țĮȚ�ȉ�țȠȚȜȠįȠțȫȞ��ȝȠȡĳȠıȚįȒȡȠȣ�țĮȚ�ȜĮȝȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�țĮȚ�ĲȘȞ
ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ��įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞİȢ�ȑĲıȚ�ȫıĲİ�ȞĮ�įȑȤȠȞĲĮȚ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�Ȓ�İʌȓıĲȡȦıȘ
ȟȪȜ�įĮʌȑįȠȣ��țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�ıȓįȘȡȠȢ��ȣȜȚțȐ�ȒȜȦıȘȢ�Ȓ�ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ��ĮȡȝȠțȐȜȣȥȘȢ�țĮȚ
ıĲİȡȑȦıȘȢ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ȖȚĮ�ʌȜȒȡȘ�țĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ�


ȉǼȈȈǼȇǹ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����
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ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ȀȐȜȣȝȝĮ�șȣȡȓįĮȢ�İʌȓıțİȥȘȢ�ıĲȑȖȘȢ�����FP


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀȐȜȣȝȝĮ�șȣȡȓįĮȢ�İʌȓıțİȥȘȢ�ıĲȑȖȘȢ���ȋ��FP�Įʌȩ�ĲİȜȐȡȠ�įȚĮĲȠȝȒȢ�ȉ���ȋ��ȋ�PP
ıĲİȡİȦȝȑȞȠ�ıĲȚȢ�ȟȪȜȚȞİȢ�įȠțȠȪȢ�ȠȡȠĳȒȢ�țĮȚ�șȪȡĮ�Įʌȩ�ȟȪȜȚȞȠ�ʌȜĮȓıȚȠ���ȋ��FP�ȝİ
ȖȑȝȚıȝĮ�ȠȡȣțĲȠȕȐȝȕĮțĮ�ĲȦȞ���NJ�P��țĮȚ�İʌȑȞįȣıȘ�ȐȞȦșİȞ�ȝİ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ
ʌȐȤȠȣȢ��PP��țȐĲȦșİȞ�ȝİ�ĳȪȜȜȠ�ʌȣȡȚĲȚțȒȢ�ȐȝȝȠȣ��PP�ʌİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞȘ�ıİ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ
ȝİȞĲİıȑ�ȕĮȡȑȦȢ�ĲȪʌȠȣ�ȩʌȦȢ�ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�


ǼȀǹȉȅȃ�ǼȄǾȃȉǹ�ǼȄǿ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ǼʌȚıțİȣȒ�ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȘȢ�ĮȣȜȩșȣȡĮȢ�ʌȠȜȣıȪȞșİĲȠȣ�ıȤİįȓȠȣ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǼʌȚıțİȣȒ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣ�ĳȪȜȜȠȣ�ıȚįȘȡȐȢ�ĮȣȜȩșȣȡĮȢ�ʌȠȜȣıȪȞșİĲȠȣ�ıȤİįȓȠȣ��ȝİ
İʌȚįȚȩȡșȦıȘ��ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ��ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ�ĲȠȣ�ıȤİįȓȠȣ��ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�țĮȚ
ȜĮȝĮȡȓȞĮȢ�ĲȘȢ�ʌȠįȚȐȢ�țĮĲȐ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ��ĲȘȞ�ĲİȤȞȚțȒ�ʌİȡȚȖȡĮĳȒ�
ıİ�ʌȜȒȡȘ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ��ȑĲȠȚȝȘ�ȖȚĮ�ȕĮĳȒ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ�


ǻǼȀǹ�ǼȆȉǹ�Ȁǹǿ�ǻǼȀǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ǹȞĮțĮĲĮıțİȣȒ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ�ıȚįȘȡȫȞ�șȣȡȫȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȈȚįȘȡĮȓ�șȪȡĮȚ�ʌȜȒȡİȚȢ�įȓĳȣȜȜȠȚ�Ȓ�ȝȠȞȩĳȣȜȜȠȚ�ıİ�ıȤȑįȚȠ�țĮȚ�ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ
ȩʌȦȢ�ȠȚ�ȣĳȚıĲȐȝİȞİȢ�țĮȚ�ȦȢ�ȠȡȓȗİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ĲİȤȞȚțȒ�ʌİȡȚȖȡĮĳȒ�țĮĲȐ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ȦȢ�İȞ
ȐȡșȡȠ������


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ�


ȅȀȉȍ�Ȁǹǿ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȉȇǿǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȚįİȡȚȐȢ�ȤȦȡȓȢ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǼʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȘȢ�ıȚįİȡȚȐȢ�Ȓ�ıȚįİȡȑȞȚȠȣ�įȚĮțȠıȝȘĲȚțȠȪ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ�ıĲȘȞ
ĮȡȤȚțȒ�ĲȠȣ�șȑıȘ�ȝĮ�ĮțȡȓȕİȚĮ��ȝİĲȐ�ĲȘȞ�ıȣȞĲȒȡȘıȒ�ĲȠȣȢ��ıİ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȠ
ʌȜĮȓıȚȠ�ĮȞȠȓȖȝĮĲȠȢ���ȣʌȩȕĮșȡȠ�ȝİ�ĲȗȚȞȑĲȚĮ�ȩʌȦȢ�ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ
ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȣȜȚțȐ�ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ�țĮȚ�ʌȐțĲȦıȘȢ��ȝİĲĮĳȠȡȐ��ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�


ȅīǻȅȃȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ȋİȚȡȠȜȚıșȒȡĮȢ�ȝĮȪȡȠȢ�ıȣȝʌĮȖȒȢ�ȘȝȚțȣțȜȚțȒȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȋİȚȡȠȜȚıșȒȡĮȢ�ıȚįİȡȑȞȚȠȢ�ȝĮȪȡȠȢ�ȝĮıȓĳ�ĭ�LQV�ȘȝȚțȣțȜȚțȒȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ�ȩʌȦȢ�ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�țĮȚ�țĮĲȐ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ȦȢ�İȞ�ȐȡșȡȠ�ȃǹȅǿȀ�������


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ��ĲȠʌȠșİĲȘșȑȞĲȠȢ�ıȦȜȒȞĮ�


ǻǼȀǹ�ǼȄǿ�Ȁǹǿ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ǼȄǿ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ȆĮȡȐșȣȡȠ�İȟȩįȠȣ�ıĲȑȖȘȢ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȆĮȡȐșȣȡȠ�İȟȩįȠȣ�ıĲȑȖȘȢ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�ȕȚȠȝȘȤĮȞȠʌȠȚȘȝȑȞȠ��ʌȠȜȣİıĲİȡȚțȒȢ�ȕĮĳȒȢ�
ĮȞȠȚȖȩȝİȞȠ�ȝİ�ȡȣșȝȚȗȩȝİȞȠ�İıȦĲİȡȚțȩ�ȝİȞĲİıȑ��ȝİ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțĮ��ȝİ�İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȘ
ʌİȡȚȝİĲȡȚțȐ�țĮĲĮıțİȣȒ�ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ�țĮȚ�ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ�ȝİ�ĲȠ�ʌȑĲıȦȝĮ�țĮȚ�ĲĮ
țİȡĮȝȓįȚĮ��ʌȜȒȡȦȢ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠ�ıİ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�ȝİ�ȩȜĮ�ĲĮ�İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ�țĮȚ�ȣȜȚțȐ�
ȀĮĲĮıțİȣȒ�ĲȠȣ�țȠȣĳȫȝĮĲȠȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ�țĮȚ�ȩʌȦȢ�ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ
ĮȞĮĳȑȡİĮĲȚ�ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�
ȆȜȒȡȘȢ�İȡȖĮıȓĮ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ĲȠȣ�țȠȣĳȫȝĮĲȠȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ


ȉȇǿǹȀȅȈǿǹ�ǼǿȀȅȈǿ�ȉǼȈȈǼȇǹ�Ȁǹǿ�ǼǿȀȅȈǿ�ǼȆȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ǻȚʌȜȠȓ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ���PP���țȡȪıĲĮȜȜȠ��PP��țİȞȩ��PP�
țȡȪıĲĮȜȜȠ��PP��ȖȚĮ�ȟȪȜȚȞĮ�țȠȣĳȫȝĮĲĮ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�������������


ȊĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�įȚĮĳĮȞİȓȢ�Įʌȩ�įȪȠ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ʌȐȤȠȣȢ��PP�ȠȚȦȞįȒʌȠĲİ�įȚĮıĲȐıİȦȞ
ıȣȞįİįİȝȑȞȦȞ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�ȝİ�İȚįȚțȒ�ĲĮȚȞȓĮ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�ȝİ�țİȞȩ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ
ĲİȤȞȚțȒ�ʌİȡȚȖȡĮĳȒ�ʌȜȒȡȦȢ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞĮ�ıİ�ȟȪȜȚȞĮ�țȠȣĳȫȝĮĲĮ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��


Ȉǹȇǹȃȉǹ�ȉȇǿǹ�Ȁǹǿ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ǻȊȅ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ȝĮȡȝȐȡȚȞȘȢ�țȜȓȝĮțĮȢ�įȣĲȚțȒȢ�İȚıȩįȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȈȣȞĲȒȡȘıȘȢ�ȝĮȡȝȐȡȚȞȘȢ�țȜȓȝĮțĮȢ�İȚıȩįȠȣ�ıĲȠ�țĲȓȡȚȠ�Įʌȩ�ȠȜȩıȦȝİȢ�ȕĮșȝȓįİȢ�ȝİ
țĮșĮȡȚıȝȩ�ȝİ�ȣįȡȠȕȠȜȒ�țĮȚ�ȤȑȡȚĮ��ȤȦȡȓȢ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ�ȦȢ�İȞ��������ȤȦȡȓȢ
ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ȝĮȡȝȐȡȚȞȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�


7ȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ���Ĳİȝ�


ȉȇǿǹȀȅȈǿǹ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ȃȑĮ�İʌȓțȡĮȞĮ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȃȑĮ�İʌȓțȡĮȞĮ��țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮ�ıİ�İȚįȚțȩ�İȡȖĮıĲȒȡȚȠ�țİȡĮȝȚțȫȞ��Įʌȩ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ
ĮȡȖȚȜȚțȐ�ȤȫȝĮĲĮ�ȝİ�țĮȜȠȪʌȚ�ȝȠȡĳȒȢ�ȦȢ�ĲĮ�ȣĳȚıĲȐȝİȞĮ��ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞĮ�İȟ
�ĮȣĲȫȞ�ĲĮ
ȖȦȞȚĮțȐ�Įʌȩ�įȪȠ�ĲİȝȐȤȚĮ�ıȣȖțȠȜȜȠȪȝİȞĮ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ��țĮȜȫȢ�ȥȘȝȑȞĮ�țĮȚ�ȐȡȚıĲȘȢ
İȝĳȐȞȚıȘȢ�ȝİ�İʌȚțȐȜȣȥȘ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ��ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞĮ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ȝİ�țȠȞȓĮȝĮ�țĮȚ
țȠȤȜȓȦıȘ��ʌȡȠȝȒșİȚĮ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��țĮșĮȓȡİıȘ�ʌȡȠĲȪʌȠȣ��țĮȜȠȪʌȚ��İȡȖĮıȓĮ
țĮȚ�ȣȜȚțȐ�


7ȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ���Ĳİȝ�


ǼȀǹȉȅȃ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ǻȊȅ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ�İʌȓțȡĮȞȦȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ�İʌȚțȡȐȞȦȞ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ȝİ�ȑȜİȖȤȠ�ıĲİȡİȩĲȘĲĮȢ��ʌȡȩıșİĲȘ�ıĲȒȡȚȟȘ
ȝİ�ıĲȡȚĳȫȞȚ��Ȓ�ȝİ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠ�ıȪȡȝĮ��țĮșȐȡȚıȝĮ�ȡȪʌȦȞ�ȝİ�ĲĮ�ȤȑȡȚĮ�ȤȦȡȓȢ�ʌȡȩıșİĲİȢ
ĳșȠȡȑȢ��İʌȐȜİȚȥȘ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�țĮĲȐ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ȦȢ�������


7ȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ���Ĳİȝ�


ȆǼȃǾȃȉǹ�ȆǼȃȉǼ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ȆȡȠȝȒșİȚĮ�ĳȠȣȡȠȣıȚȫȞ�țİȡĮȝȚțȫȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ĭȠȣȡȠȪıȚĮ�țİȡĮȝȚțȐ��țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮ�ȝİ�țĮȜȠȪʌȚ��įİȓȖȝĮ�ĲȠ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȠ��ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞĮ
Įʌȩ�įȪȠ�ĲİȝȐȤȚĮ�ıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞĮ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�țĮȚ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞĮ�ȝİ�ȚıȤȣȡȩ
ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�Ȓ�țĮĲȐȜȜȘȜȠ�ȝİȓȖȝĮ�țȠȣȡĮıȐȞȚ�ıĲȚȢ�ȣĳȚıĲȐȝİȞİȢ�ĳȦȜȑİȢ�ĲȘȢ
ʌȜȚȞșȠįȠȝȒȢ��ȝİĲȐ�ĲȠȞ�țĮșĮȡȚıȝȩ�ĲȠȣȢ��țĮĲȐ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ȦȢ�İȞ������


7ȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ���Ĳİȝ�


ȆǼȃǾȃȉǹ�ȆǼȃȉǼ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ�ĳȠȣȡȠȣıȚȫȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ�ĳȠȣȡȠȣıȚȫȞ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ȝİ�ȑȜİȖȤȠ�ıĲİȡİȩĲȘĲĮȢ��İȞįİȤȩȝİȞȘ
țĮșĮȓȡİıȘ�ıİ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȤĮȜĮȡȒȢ�ıĲȒȡȚȟȘȢ��İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȝİ�ȚıȤȣȡȩ�țȠȞȓĮȝĮ�
țĮșĮȡȚıȝȩȢ��țĮĲȐ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ȦȢ�İȞ������


7ȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ���Ĳİȝ�


ǼǿȀȅȈǿ�ǻȊȅ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȞȑĮȢ�ĮȞșȠıĲȒȜȘȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȞȑĮȢ�ĮȞșȠıĲȒȜȘȢ��İʌȓ�ĲȠȣ�ʌȜȒȡȦȢ�įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȠȣ�ȖȦȞȚĮțȠȪ
ȣʌȠıĲȣȜȫȝĮĲȠȢ�ĲȠȣ�ıĲȘșĮȓȠȣ�ĲȘȢ�ıĲȑȖȘȢ��ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȘȢ�Įʌȩ�įȪȠ�ĲİȝȐȤȚĮ��ȕȐıȘ�țĮȚ
ȣʌȠįȠȤȒ��țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȘ�ȝİ�țĮȜȠȪʌȚ�Ȓ�ĲȡȠȤȩ�țĮȚ�İȚįȚțȒ�İʌİȟİȡȖĮıȓĮ�Įʌȩ�țİȡĮȝȚțȩ
İȡȖĮıĲȒȡȚȠ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ʌȡȩĲȣʌĮ��ȝİ�İʌȐȜİȚȥȘ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ȝİ�ȣȖȡȐ�İȝʌȠĲȚıȝȠȪ�țĮȚ
ıĲȒȡȚȟȘ�ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȒ�ĮȞȠȟİȓįȦĲȘ�ȡȐȕįȠ�ȝİ�ʌȐțĲȦıȘ�ıĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�ȑįȡĮıȘȢ�ȝİ
țĮĲȐȜȜȘȜİȢ�ȡȘĲȓȞİȢ��ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ��İȡȖĮıȓĮ��ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�
ʌȜȒȡȦȢ�ĮʌȠʌİȡĮĲȦȝȑȞȘ�țĮĲĮıțİȣȒ�ȑĲȠȚȝȘ�ʌȡȠȢ�ȤȡȒıȘ�
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ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�țĮĲĮıțİȣȒ�ĲȘȢ�ȕȐıȘȢ��ıȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȘȢ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȘȢ�ĮʌȠıĲȒȜȘȢ�ȝİ
țĮșĮȡȚıȝȩ�țĮȚ�İʌȐȜİȚȥȘ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�țĮĲȐ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ȦȢ�İȞ�����
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ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȆȡȠȝȒșİȚĮ�ȞȑȠȣ�țİȡĮȝȚțȠȪ�țȚȠȞȓıțȠȣ��ȝʌĮȜȠȪıĲȡȠ��įȚȐĲȡȘĲȦȞ�ıĲȘșĮȓȦȞ�ıĲȑȖȘȢ��İȟȫıĲȘ
țĮȚ�țȜȓȝĮțĮȢ�įȣĲȚțȒȢ�ȩȥȘȢ��țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȦȞ�ȝİ�țĮȜȠȪʌȚĮ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�
ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȦȞ�Įʌȩ�İʌȓ�ȝȑȡȠȣȢ�ĲİȝȐȤȚĮ�ıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞĮ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�țĮȚ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȦȞ
İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ıĲȘȞ�İȞįİįİȚȖȝȑȞȘ�șȑıȘ��İȜİȖȤȩȝİȞȘȢ�ȠȡȚȗȠȞĲȚȩĲȘĲĮȢ�țĮȚ�țĮĲĮțȠȡȣĳȩĲȘĲĮȢ
ȝİ�ȡȐȝȝĮ��ȝİ�įȚĮȝʌİȡȒ�İıȦĲİȡȚțȐ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȘ�ıȚįİȡȑȞȚĮ�ȡȐȕįȠ�țĮȚ�țȠȞȓĮȝĮ�Ȓ�ȩȤȚ�
ȝİ�ʌȡȠİȟȠȤȒ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȣʌȠįȠȤȒ�țȠȣʌĮıĲȒȢ�İʌȚțȐȜȣȥȘȢ��İʌĮȜİȚȝȝȑȞĮ�ȝİ�ȕİȡȞȓțȚ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ��Ȓ�ĲıȚȝİȞĲȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȩ��ȒĲȠȚ�ȣȜȚțȐ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��țĮȜȠȪʌȚĮ��ȕİȡȞȓțȚ�Ȓ
ȤȡȫȝĮ��ȣȜȚțȐ�ıȪȞįİıȘȢ�țĮȚ�ıĲȒȡȚȟȘȢ��ĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ�ȦȢ�ĲȘȞ�ĲİȤȞȚțȒ�ʌİȡȚȖȡĮĳȒ�țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ��İȡȖĮıȓĮ��ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞĮ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�
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ȀĮĲĮıțİȣȒ�țȠȣʌĮıĲȒȢ�ıĲȘșĮȓȠȣ�ıĲȑȖȘȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣıĮ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ�ıȪȞįİıȘ�ȝİ
țȩȜȜȘȝĮ��ıĲȚȢ�ĮʌȠȜȒȟİȚȢ�ĲȦȞ�ıȚįȘȡȫȞ�ȡȐȕįȦȞ�ĲȦȞ�ȝʌĮȜȠȪıĲȡȦȞ��ıȤȐȡİȢ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ
ȜȐȝȦȞ�ıȣȞįİȠȝȑȞȦȞ�țĮĲȐ�ĲȚȢ�ĮʌȠȜȒȟİȚȢ�ĲȘȢ�ȝİ�ĲȘȞ�ʌȜȚȞșȠįȠȝȒ�ȝİ�ĲȗȚȞȑĲȚĮ��țȚ�İʌ

ĮȣĲȒȢ��įȩȝȘıȘ�ʌȜȚȞșȠįȠȝȒȢ�įȪȠ�ıİȚȡȫȞ�Įʌȩ�įȚȐĲȡȘĲȠȣȢ��İȜĮĳȡȠȪȢ��ʌȜȓȞșȠȣȢ�ȝİ�ȚıȤȣȡȩ
ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ��İʌȓȤȡȚıȘ��țĮȚ�țĮĲĮıțİȣȒ�ĲȡĮȕȘȤĲȠȪ�İʌȚȤȡȓıȝĮĲȠȢ��țĮĲȐ�ĲȠ�ʌȡȩıȦʌȠ
ȩʌȦȢ�ıĲĮ�ıȤȑįȚĮ��ȣȜȚțȐ�İȡȖĮıȓĮ��ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�ȑĲȠȚȝȘ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮĲĮıțİȣȒ�ȣʌȠįȠȤȒȢ�ĲȘȢ
ȜȓșȚȞȘȢ�İʌȚțȐȜȣȥȘȢ�
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Ȉǹȇǹȃȉǹ�ǻȊȅ�Ȁǹǿ�ǼȃǼȃǾȃȉǹ�ȉȇǿǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���
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� ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣ�ȝĮȡȝȐȡȚȞȠȣ�įĮʌȑįȠȣ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣ�ȝĮȡȝȐȡȚȞȠȣ�įĮʌȑįȠȣ�ȝİĲȐ�ĲȦȞ�ıİ�İʌĮĳȒ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĲȠȣ
�ıȠȕĮĲİʌȚȫȞ�ț�Ĳ�Ȝ���ȤȦȡȓȢ�ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ȝĮȡȝȐȡȚȞȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ȝİ�țĮșĮȡȚıȝȩ�ȝİ
ıʌȐĲȠȣȜĮ�țĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȤȑȡȚ��ĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ�țĮȚ�İʌȐȜİȚȥȘ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�Įʌȩ�ȡȪʌĮȞıȘ�ȝİ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ�ȕİȡȞȓțȚ�İȟȦĲİȡȚțȠȪ�ȤȫȡȠȣ��ȩȤȚ�țȡȠȪıĲĮ���ǼȡȖĮıȓĮ�țĮȚ�ȣȜȚțȐ�ʌȜȒȡȠȣȢ
ĮʌȠʌİȡȐĲȦıȘȢ�ĲȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ĲİȤȞȚțȒ�ʌİȡȚȖȡĮĳȒ�
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ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�įĮʌȑįȠȣ�ȝİ�ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ĳșĮȡȝȑȞȦȞ�ȝĮȡȝȐȡȚȞȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�įĮʌȑįȠȣ�țĮȚ
ıȠȕĮĲİʌȚȫȞ�ȑȦȢ������țĮșĮȓȡİıȘ�ȝİ�ʌȡȠıȠȤȒ��ȝİ�ʌȜȐțİȢ�ȚıȠȝİȖȑșİȚȢ�ȝİ�ĲȚȢ
ȣĳȚıĲȐȝİȞİȢ��ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ�ȀȠȗȐȞȘȢ�țĮȚ�ıȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȘȢ�ĲİȜȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȞȑȠȣ�ʌĮȜĮȚȠȪ
ȦȢ�İȞ������
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ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȘȢ�ȝĮȡȝȐȡȚȞȘȢ�țȜȓȝĮțĮȢ�İȚıȩįȠȣ�ĮȣȜȒȢ�ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȘ�Įʌȩ�ȠȜȩıȦȝİȢ
țĮȚ�İʌİȞįȣȝȑȞİȢ�ȕĮșȝȓįİȢ�ȝİ�ȣįȡȠȕȠȜȒ�țĮȚ�ȤȑȡȚĮ�ȝİ�ʌȡȩĲİȡȘ�ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ʌĮĲȘȝȐĲȦȞ
țĮȚ�ȡȚȤĲȚȫȞ�ȠȜȠıȤİȡȫȢ�ĳșĮȡȝȑȞȦȞ�ȝİ�ȚıȠȝİȖȑșİȚȢ�ʌȜȐțİȢ�ȝĮȡȝȐȡȠȣ�ȀȠȗȐȞȘȢ�ȑȦȢ����
ĲȘȢ�ıȣȞȠȜȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��țĮșĮȡȚıȝȩ�ĮȡȝȫȞ��ıĲȠțȐȡȚıȝĮ�țĮȚ�İʌȐȜİȚȥȘ�İȚįȚțȠȪ
ȕİȡȞȚțȚȠȪ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ȡȪʌȦȞ��ǳĲȠȚ�İȡȖĮıȓĮ�țĮșĮȓȡİıȘȢ�ȝİ�ʌȡȠıȠȤȒ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
ȝĮȡȝȐȡȚȞȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ���ĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ��ıĲȠțȐȡȚıȝĮ��ȣȜȚțȐ�İʌȐȜİȚȥȘȢ��İȡȖĮıȓĮ
țĮșĮȡȚıȝȠȪ�țĮȚ�ȤȡȒıȘȢ�İȚįȚțȠȪ�ȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ��ʌȜȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮȚ�İʌȑȞįȣıȘȢ
ĲİȜİȣĲĮȓȠȣ�ıțĮȜȠʌĮĲȚȠȪ���ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ıțĮȜȠȝİȡȚȫȞ���ıȠȕĮĲİʌȚȫȞ�țĮȚ�ʌĮĲȘĲȒȢ
ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȢ�ʌȜİȣȡȚțȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ʌȠȣ�ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ�ȝİ�ȐȜȜȠ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�
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İʌȐȜİȚȥȘ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ȝİ�İȚįȚțȐ�ȣȜȚțȐ�İȝʌȠĲȚıȝȠȪ��įȚȩȡșȦıȘ�țĮĲĮțȠȡȣĳȩĲȘĲĮȢ�
ıĲȒȡȚȟȘȢ�țĮȚ�ıȪȞįİıȘȢ�ȝİ�ĲȘȞ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȘ�țȠȣʌĮıĲȒ��įȚȩȡșȦıȘ�Ȓ�ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȦȞ
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ıȣȖțȩȜȜȘıȘ�ȝİ�ĲȘȞ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ�ȜȐȝĮ��İȞȓıȤȣıȘ�ıĲȒȡȚȟȘȢ�ıĲȘȞ�ĮʌȩȜȘȟȒ�ĲȘȢ�țĮȚ
țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ȝİ�ĲȠ�ȤȑȡȚ�ĲȘȢ�ȝĮȡȝȐȡȚȞȘȢ�țȠȣʌĮıĲȒȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ȦȢ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ȝĮȡȝȐȡȚȞĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ�


7ȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ���Ĳİȝ�


ȉȇǿǹȀȅȈǿǹ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȝĮȡȝȐȡȚȞȘȢ�țȠȣʌĮıĲȒȢ�ȕȐıİȚ�ʌȡȠĲȪʌȠȣ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮĲĮıțİȣȒ�țȠȣʌĮıĲȒȢ�ȝĮȡȝȐȡȚȞȘȢ�ȕȐıİȚ�ʌȡȠĲȪʌȠȣ��ȠȜȩıȦȝȘȢ�ȝİ�ȖȜȣĳȑȢ�țĮȚ�İȖțȠʌȑȢ�Įʌȩ
ȝȐȡȝĮȡȠ�ȀȠȗȐȞȘȢ��ĲȡȚȝȝȑȞȘȢ�țĮȚ�ȝİ�İʌȐȜİȚȥȘ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ��ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȘȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ
İʌȓ�ȝİĲĮȜȜȚțȒȢ�ȜȐȝĮȢ��ĮȞȠȟİȓįȦĲȘȢ�ıȣȞįİįİȝȑȞȘȢ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌȠȜȒȟİȚȢ�ĲȦȞ�ȡȐȕįȦȞ�ĲȦȞ
țȚȠȞȓıțȦȞ�ȝİ�İȚįȚțȒ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ȠȜȓıșȘıȘȢ�ıĲȚȢ�ıĲȘȡȓȟİȚȢ�țĮȚ�ȝİ�İȞıȦȝȐĲȦıȘ�ĲȠȣ
ʌȡȩĲȣʌȠȣ�ĲİȝĮȤȓȠȣ�țĮșĮȡȚıȝȑȞȠȣ�țȚ�İʌİȟİȡȖĮıȝȑȞȠȣ�ȦȢ�ĲĮ�ȞȑĮ�țĮȚ�ȝȘ�İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞȦȞ
ȚįȚĮȓĲİȡĮ�


7ȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ���P�


ǼȀǹȉȅȃ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ǼȄǿ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȜȓșȚȞȘȢ�ȠȜȩıȦȝȘȢ�ʌȠįȚȐȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȝİ�ȚıȤȣȡȒ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮ�ıĲȘ�įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȘ�șȑıȘ
ĮȞȠȓȖȝĮĲȠȢ��ȜȓșȚȞȘȢ�ȠȜȩıȦȝȘȢ�ʌȠįȚȐȢ�Įʌȩ�Ȝİȣțȩ�ʌȦȡȩȜȚșȠ�ȋĮȜțȚįȚțȒȢ�Ȓ�ʌĮȡİȝĳİȡȠȪȢ
ʌȡȠȑȜİȣıȘ��ĲȡȚȝȝȑȞȘȢ��ȝİ�İʌȐȜİȚȥȘ�ȕİȡȞȓțȚ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ��ĲȣȤȩȞ�įȚȐȞȠȚȟȘ�ĲȦȞ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ�ĳȦȜİȫȞ�ıĲȚȢ�ʌĮȡİȚȑȢ�ĲȠȣ�ĮȞȠȓȖȝĮĲȠȢ�ȝİ�ĮĳĮȓȡİıȘ�ĮțȑȡĮȚȦȞ�ʌȜȓȞșȦȞ�ȝİ
ʌȡȠıȠȤȒ��ȝİ�ĮȞĮțĮĲĮıțİȣȒ�ĲȦȞ�ıȘȝİȓȦȞ�İʌĮĳȒȢ�țĮȚ�ĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ�ȦȢ�ĲȘȞ�ĲİȤȞȚțȒ
ʌİȡȚȖȡĮĳȒ�țĮȚ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�


7ȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ���Ĳİȝ�


ȅīǻȅȃȉǹ�ǻȊȅ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȜȓșȚȞȘȢ�ʌȠįȚȐȢ�ȤȦȡȓȢ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȜȓșȚȞȘȢ�ʌȠįȚȐȢ�ʌȡȠİȡȤȩȝİȞȘȢ�Įʌȩ�țĮșĮȓȡİıȘ��țĮșȐȡȚıȝĮ�ȝİ�ĲȡȓȥȚȝȠ�țĮȚ
İʌȐȜİȚȥȘ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ��țĮĲȐ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ȩʌȦȢ�ıĲȠ�ȐȡșȡȠ�������


7ȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ���Ĳİȝ�


ǼǿȀȅȈǿ�ǼȆȉǹ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȜȓșȚȞȘȢ�ʌȠįȚȐȢ�ȑȦȢ�����P


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȜȓșȚȞȘȢ�ʌȠįȚȐȢ�ȑȦȢ�����P�ȝİ�İʌİȟİȡȖĮıȝȑȞȠ�ȝİ�ıȤȑįȚȠ
ʌȡȩıȦʌȠ�țĮș�ȩȜȠ�ĲȠ�ʌȡȠİȟȑȤȠȞ�ȝȒțȠȢ�țĮĲȐ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ȦȢ�İȞ�������


7ȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ���Ĳİȝ�







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǼȀǹȉȅȃ�ǻǼȀǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�İʌȚĲȩʌȠȣ�ȠȜȩıȦȝȦȞ�ȜȓșȚȞȦȞ�ʌȠįȚȫȞ�țĮȚ�ȕĮșȝȓįȦȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ȠȜȩıȦȝȦȞ�ȜȓșȚȞȦȞ�ʌȠįȚȫȞ�țĮȚ�ȕĮșȝȓįȦȞ�ȝİ�țĮșĮȡȚıȝȩ��ĮĲȝȠȕȠȜȒ
țĮȚ�ȤȑȡȚĮ��ȤȦȡȓȢ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ���İʌȐȜİȚȥȘ�ȝİ�ȕİȡȞȓțȚ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�țĮȚ�ĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ
ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ıȘȝİȓȦȞ�ıȣȞįȑıİȦȞ�țĮȚ�İʌĮĳȒȢ��ȤȦȡȓȢ�İʌȚıțİȣȒ�ĳșȠȡȫȞ�ȤȡȩȞȠȣ��İȡȖĮıȓĮ�țĮȚ
ȣȜȚțȐ��ȝȘ�ʌȜȘȡȦȞȩȝİȞȦȞ�ĲȦȞ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ�ȖȚĮ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ��İȡȖĮıȓİȢ�ĲȠȣ
țĲȚȡȓȠȣ�


7ȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ���Ĳİȝ�


ǼȃȉǼȀǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ȝĮȡȝȐȡȚȞȘȢ�ʌȠȡĲȠıȚȐȢ�įȣĲȚțȒȢ�ȩȥȘȢ�țĲȚȡȓȠȣ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ȝĮȡȝȐȡȚȞȘȢ�ʌȠȡĲȠıȚȐȢ�ǻȣĲȚțȒȢ�ȩȥȘȢ�țĲȚȡȓȠȣ�ȝİ�țĮșĮȡȚıȝȩ�ȝİ�Ȟİȡȩ�țĮȚ
ȤȑȡȚĮ��ıʌȐĲȠȣȜĮ���ıĲȠțȐȡȚıȝĮ�ȜİȣțȠȪ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ��İʌȐȜİȚȥȘ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�țĮȚ�țȐȜȣȥȘ�ĲȘȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ȝİ�ĳȪȜȜĮ�įȚȠȖțȦȝȑȞȠȣ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚı�ȣʌȠįİȓȟİȚȢ�ĲȘȢ
İʌȓȕȜİȥȘȢ���ǼȡȖĮıȓĮ�ȣȜȚțȐ�ĲȣȤȩȞ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ�


7ȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ���Ĳİȝ�


ǻǿǹȀȅȈǿǹ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȆǼȃȉǼ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ�ȜȓșȚȞȦȞ�ʌĮȡĮıĲȐįȦȞ�țĮȚ�ĮȞȦĳȜȚȫȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ�ȜȓșȚȞȦȞ�ʌĮȡĮıĲȐįȦȞ�țĮȚ�ĮȞȦĳȜȚȫȞ��ȠȡșȠȖȦȞȚțȫȞ�Ȓ�țĮȝʌȪȜȦȞ
İȟȦĲİȡȚțȫȞ�șȣȡȫȞ�ȝİ�ĮĲȝȠȕȠȜȒ�İȜİȖȤȩȝİȞȘȢ�ʌȓİıȘȢ��ĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ�ȝİ�Ȝİȣțȩ�ĲıȚȝȑȞĲȠ�țȚ
ȑȖȤȡȦȝȠ�ĮȡȝȩıĲȠțȠ�ʌȜĮțȚįȓȦȞ��İʌȐȜİȚȥȘ�İȝʌȠĲȚıȝȠȪ��ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�țĮȚ�Ș
țȐȜȣȥȘ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�Įʌȩ�ĲȚȢ�ȐȜȜİȢ�İȡȖĮıȓİȢ��ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�țĮȚ�ȣȜȚțȐ�


7ȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ���Ĳİȝ�


ǻǿǹȀȅȈǿǹ�Ȉǹȇǹȃȉǹ�ǻȊȅ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȦȞ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ�įȚĮțȠıȝȘĲȚțȫȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĲȦȞ�ʌĮȡĮșȪȡȦȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȦȞ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ�įȚĮțȠıȝȘĲȚțȫȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĲȦȞ�ʌĮȡĮșȪȡȦȞ�ĲȘȢ�ǻȣĲȚțȒȢ�ȩȥȘȢ
ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ�ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ�țĮȚ�ĳȠȣȡȠȣıȚȫȞ�ȝȚțȡȫȞ�țĮȚ�ȝİȖȐȜȦȞ��ȖİȓıȦȞ��ȥİȣįȠțȚȠȞȓıțȦȞ�
İʌȓțȡĮȞȦȞ�ț�Ĳ�Ȝ��ʌȜȘȞ�ʌȠįȚȫȞ�țĮȚ�ĲȡĮȕȘȤĲȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�ʌȜĮȚıȓȠȣ�ĮȞȠȓȖȝĮĲȠȢ
ʌȜȘȡȠȞȫȝİȞȦȞ�ȝİ�ȐȜȜȠ�ȐȡșȡȠ��ȒĲȠȚ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ȝİ�İȚįȚțȐ�ȣȖȡȐ�țĮȚ�ȝİ�ȤȑȡȚĮ��ıʌȐĲȠȣȜĮ
țĮȚ�ıĳȠȣȖȖȐȡȚ��ȝİ�ʌȡȠıȠȤȒ�țĮșȐȡȚıȝĮ�ĮȡȝȫȞ��ıĲȠțȐȡȚıȝĮ��ĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ��İʌȓıĲȡȦıȘ
ȖİȓıȦȞ�ȝİ�İȞȚıȤȣȝȑȞȘ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮ�ıİ�ĳșĮȡȝȑȞĮ�ĲȝȒȝĮĲĮ�ȤȦȡȓȢ�ĮȜȜȠȓȦıȘ�ĲȦȞ�ĳșȠȡȫȞ
ʌĮȜĮȚȩĲȘĲĮȢ�țĮȚ�İʌȐȜİȚȥȘ�İȝʌȠĲȚıȝȠȪ�


7ȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ���Ĳİȝ�







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ȉȇǿǹȀȅȈǿǹ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ȋȡȦȝĮĲȚțȒ�ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ�ȝȓȝȘıȘȢ�ȠȡșȠȝĮȡȝȐȡȦıȘȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȋȡȦȝĮĲȚțȒ�ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ�ȝȓȝȘıȘȢ�ȠȡșȠȝĮȡȝȐȡȦıȘȢ�țĮĲȐ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ȦȢ�İȞ�ȃǼȅ�����������


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��


ǼȀǹȉȅȃ�ǼǿȀȅȈǿ�ǼȆȉǹ�Ȁǹǿ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȅȀȉȍ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ȋȡȦȝĮĲȚțȒ�ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ�ȖȡĮȝȝȚțȒȢ�įȚĮțȩıȝȚıȘȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȋȡȦȝĮĲȚțȒ�ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ�ȖȡĮȝȝȚțȒȢ�įȚĮțȩıȝȚıȘȢ�țĮĲȐ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ȦȢ�İȞ�ȃǼȅ���������
ȐȡșȡȠ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��


ȆǼȃǾȃȉǹ�ǼȆȉǹ�Ȁǹǿ�ǼȄǾȃȉǹ�ȆǼȃȉǼ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ĭȪȜȜȠ�SOH[LJODVV


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ĭȪȜȜȠ�SOH[LJODVV�ȝĮĲ��įȚĮĳĮȞȑȢ��ȤȦȡȓȢ�ȞİȡȐ��ıĲİȡİȦȝȑȞȠ�ȝİ�İȚįȚțȐ�ʌĮȡİȝȕȪıȝĮĲĮ
ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ�ȝİ�ĲȠȞ�ĲȠȓȤȠ�ȖȚĮ�țȐȜȣȥȘ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�įȚĮțȩıȝȠȣ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�ȩʌȦȢ�ıĲȘȞ
ĲİȤȞȚțȒ�ʌİȡȚȖȡĮĳȒ�țĮȚ�ıȤȑįȚĮ�ĲȘȢ�ǹȡȤȚĲİțĲȠȞȚțȒȢ�ȝİȜȑĲȘȢ��ȣȜȚțȐ��İȡȖĮıȓĮ�
ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��


Ȉǹȇǹȃȉǹ�ȉǼȈȈǼȇǹ�Ȁǹǿ�ǼȄǾȃȉǹ�ȆǼȃȉǼ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ǹʌȠțȩȜȜȘıȘ��ıȣȞĲȒȡȘıȘ�țĮȚ�İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȦȞ�ĲȠȚȤȠȖȡĮĳȚȫȞ�
ȠȡȠĳȠȖȡĮĳȚȫȞ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�įȚĮțȠıȝȒıİȦȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǹʌȠțȩȜȜȘıȘ�ĲȦȞ�ĲȠȚȤȠȖȡĮĳȚȫȞ��ȠȡȠĳȠȖȡĮĳȚȫȞ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�įȚĮțȠıȝȒıİȦȞ�
ȝİĲȐ�Įʌȩ�țĮșĮȡȚıȝȩ�ĲȦȞ�ʌȡȩıșİĲȦȞ�ȤȡȦȝĮĲȚțȫȞ�İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ��Įʌȩ�ĲȘȞ�șȑıȘ�ĲȠȣȢ�
İȡȖĮıȓĮ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ�țĮȚ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ�ıİ�ĲİȜȐȡĮ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�ıĲȠ�İȡȖĮıĲȒȡȚȠ�
İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȒ�ĲȠȣȢ�ıĲȘȞ�ȒįȘ�țĮĲĮıțİȣĮıșİȓıĮ�ȞȑĮ�ȣʌȠįȠȝȒ�țĮȚ�ĲİȜȚțȒ�ĮȚıșȘĲȚțȒ
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ��ǼȡȖĮıȓĮ��İțĲİȜȠȪȝİȞȘ�ıİ�ĲȡȓĮ�ıĲȐįȚĮ�Įʌȩ�İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠ�ʌȡȠıȦʌȚțȩ�
İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ıĲȠ�ȑȡȖȠ�ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȢ�Ș�șȑıȘ�ȝİĲȐ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ�İȡȖĮıȓĮ�țĮȚ�ĮıĳȐȜȚıȘ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ��ȝȑĲȡĮ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�țĮȚ�ȣʌȠıĲȘȡȓȟİȦȞ
ȠȡȠĳȠȖȡĮĳȚȫȞ��ȝİĲĮĲȠʌȓıİȚȢ�ʌĮȜĮȚȫȞ�ȣĳȚıĲĮȝȑȞȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ�Ș�ȞȑȦȞ
ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�țȡȓıȘ�ĲȘȢ�İʌȓȕȜİȥȘȢ���țĮșĮȡȚıȝȩ�ĲȦȞ�ĲȠȚȤȠȖȡĮĳȚȫȞ�Įʌȩ
İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ�ıĲȘȞ�ȑțĲĮıȘ�ʌȠȣ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ��ĮʌȠțȩȜȜȘıȘ��ȝİĲȐ�Įʌȩ
İȚįȚțȒ�İʌİȟİȡȖĮıȓĮ�ĲȠȣ�įȚĮțȩıȝȠȣ�țĮȚ�ıȤİįȚĮıĲȚțȒ�ĮʌȠĲȪʌȦıȘ�țĮȚ�ıȒȝĮȞıȘ�ĲȘȢ
ĮȡȤȚțȒȢ�șȑıȘȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�țĮȚ�ȝİ�ĲȚȢ�İȞĲȠȜȑȢ�ĲȘȢ�İʌȓȕȜİȥȘȢ���ĮıĳĮȜȒ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ıİ
țĮĲȐȜȜȘȜȠ�ȤȫȡȠ�İȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ�ĲȠȣ�ĮȞĮįȩȤȠȣ��ıȤİįȚĮıĲȚțȒ�ʌȡȩĲĮıȘ�ĲİȜȚțȒȢ
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ��İȡȖĮıȓĮ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ıİ�ĲİȜȐȡĮ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�țĮȚ�ĲȑȜȠȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȦȞ�ĲİȜȐȡȦȞ�ıĲȚȢ�ʌȡȩĲİȡȦȞ�ıȘȝĮȞșİȓıİȢ�șȑıİȚȢ��ȝİ�ıĲĮșİȡȒ�țȠȤȜȓȦıȘ�ıİ
ıĲȠȚȤİȓĮ�ĲȠȣ�ĳȑȡȠȞĲĮ�ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪ��İȡȖĮıȓĮ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ���ĮʌȠțȐȜȣȥȘȢ�țĮȚ�ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ĲİȜİȚȦȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ʌȡȠıĮȡȝȠȖȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȘȢ�İʌȓȕȜİȥȘȢ��ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ĲȘȢ
ĮȞȐȜȣıȘȢ�ĮĳȠȡȠȪȞ�țĮȚ�țĮȜȪʌĲȠȣȞ�ĲȚȢ�İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞİȢ�ʌȜȒȡȦȢ�ʌİȡĮĲȦȝȑȞİȢ�İȡȖĮıȓİȢ
ȤȦȡȚıĲȐ�țȐșİ�ıĲĮįȓȠȣ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��


ȋǿȁǿǹ�ȉȇǿǹȀȅȈǿǹ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ��������


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ȋȡȦȝĮĲȚțȒ�ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ�įȚĮțȩıȝȠȣ�ȠȡȠĳȠȖȡĮĳȚȫȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


Ǽʌȓ�ĲȘȢ�ȒįȘ�İʌȚȤȡȚıȝȑȞȘȢ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ĲȘȢ�ȠȡȠĳȒȢ��ȤȡȦȝĮĲȚțȒ�ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ
ĲȠȣ�țĮĲİıĲȡĮȝȝȑȞȠȣ��ĲȝȒȝĮĲȠȢ�įȚĮțȩıȝȠȣ��ȠȡȠĳȠȖȡĮĳȓĮȢ�ȝİ�ȤȡȫȝĮĲĮ��ǹ��ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�
țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȡȖĮıȓĮ�ĮȣĲȒ��țĮȚ�ȝİ�ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ�ȝİ��ĲĮ�İʌĮȞĮĲȠʌȠșİĲȘșȑȞĲĮ
ĲȝȒȝĮĲĮ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȘȢ�İʌȓȕȜİȥȘȢ��ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ıȣȞĲȘȡȘĲȫȞ
țĮȚ�ȕȠȘșȘĲȚțȠȪ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ��ȣȜȚțȐ��ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��țĮȚ�ĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢ�İȚıĳȠȡȑȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��


ȆǼȃȉǹȀȅȈǿǹ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȉȇǿǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ȋȡȦȝĮĲȚțȒ�ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ�įȚĮțȩıȝȠȣ�ĳȡȚȗȫȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȋȡȦȝĮĲȚțȒ�ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ�įȚĮțȩıȝȠȣ�ĳȡȚȗȫȞ�țĮĲȐ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ȦȢ�İȞ�ȃǼȅ����������ȐȡșȡȠ�ĲȠȣ
ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��


ȉǼȉȇǹȀȅȈǿǹ�ǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�Ȉȉ������


�


� ǹȞĮȞȑȦıȘ�țȩȝȘȢ�Ȓ�țȠʌȒ�įȑȞįȡȦȞ�ȪȥȠȣȢ�Įʌȩ���ȝȑȤȡȚ���P


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȆȇȈ�����������


ǹȞĮȞȑȦıȘ�țȩȝȘȢ��ıțİȜİĲȠțȜȐįİȝĮ��Ȓ�țȠʌȒ�įȑȞĲȡȠȣ�ȪȥȠȣȢ�Įʌȩ���ȝȑȤȡȚ���P�
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ĲȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ�İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ��ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ
țĮȚ�İȡȖĮȜİȓȦȞ��Ș�İʌȐȜİȚȥȘ�ĲȦȞ�ĲȠȝȫȞ�țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘȢ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
țȠʌȒȢ�țĮȚ�ĮʌȩȡȡȚȥȒȢ�ĲȠȣȢ�ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ıİ�șȑıİȚȢ�ʌȠȣ�İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�


ǼȄǾȃȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�ǹ��


�


� ȆȜȒȡȦıȘ�ȞȘıȓįȦȞ�ȝİ�ĳȣĲȚțȒ�ȖȘ�ıİ�ĮıĲȚțȑȢ�ʌİȡȚȠȤȑȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȆȇȈ�����������


ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ�įȚȐıĲȡȦıȘ�țȘʌİȣĲȚțȠȪ�ȤȫȝĮĲȠȢ�Ȓ�ĳȣĲȚțȒȢ�ȖȘȢ�ʌȠȣ�ȑȤİȚ�ʌȡȠıțȠȝȚıșİȓ
İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ�ȞȘıȓįȦȞ�ıİ�ĮıĲȚțȑȢ�ʌİȡȚȠȤȑȢ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�țĮĲĮȜȜȒȜȠȣ
ȝȘȤĮȞȚțȠȪ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ��ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�
ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�țĮȚ�İȡȖĮȜİȓȦȞ�


�īȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ�ȑȤȠȣȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ĲĮ�ȐȡșȡĮ�ǻ���țĮȚ�ǻ���ĲȠȣ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ
ȆȇȈ�







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��


ǻȊȅ�Ȁǹǿ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�ǻ����


�


� ĬȐȝȞȠȚ��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�Ĭ�


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȆȇȈ�����������


ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȜȜȦʌȚıĲȚțȫȞ�șȐȝȞȦȞ�ȝİ�ĲȚȢ�įĮʌȐȞİȢ�ıȣıțİȣĮıȓĮȢ��ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘȢ�țĮȚ
ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ıĲȠȞ�ĲȩʌȠ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ĲȣȤȩȞ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ�ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ�țĮȚ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ�ıĲȠ
ĳȣĲȫȡȚȠ�ĲȠȣ�İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ��ʌȜĮȖȓȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȫȞ��ĲȣȤȩȞ�ĮʌȦȜİȚȫȞ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�
ĲȚȢ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ�İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�țĮȚ�ȝȑıȦȞ�ʌȠȣ�șĮ�ĮʌĮıȤȠȜȘșȠȪȞ��țĮșȫȢ
țĮȚ�ȩʌȠȚĮ�ȐȜȜȘ�įĮʌȐȞȘ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�įȚĮĲȒȡȘıȘ�ĲȦȞ�șȐȝȞȦȞ�ıİ�ĮȡȓıĲȘ
țĮĲȐıĲĮıȘ�ȝȑȤȡȚ�țĮȚ�ĲȘ�ĳȪĲİȣıȒ�ĲȠȣȢ�


�ȃǹȆȇȈ�ǻ�������ĬȐȝȞȠȚ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ��Ĭ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�


ȉȇǿǹ�Ȁǹǿ�ǼȃǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�Ǽ����


�


� ǱȞȠȚȖȝĮ�ȜȐțțȦȞ�ıİ�ȤĮȜĮȡȐ�İįȐĳȘ�ȝİ�İȡȖĮȜİȓĮ�ȤİȚȡȩȢ��įȚĮıĲȐıİȦȞ�������ȋ������ȋ
�����P


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȆȇȈ�����������


$ȞȠȚȖȝĮ�ȜȐțțȦȞ�ıİ�ȤĮȜĮȡȩ�ȑįĮĳȠȢ��ȝİ�İȡȖĮȜİȓĮ�ȤİȚȡȩȢ��țĮșȫȢ�țĮȚ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�țĮȚ
ĮʌȠțȠȝȚįȒ�ĲȦȞ�ȣʌȠȜİȚȝȝȐĲȦȞ�ȡȚȗȫȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�ĮȤȡȒıĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȩȜİȢ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ�İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�
İȡȖĮȜİȓȦȞ�țĮȚ�ȝȑıȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�


�ȃǹȆȇȈ�Ǽ�������ǹȞȠȚȖȝĮ�ȜȐțȦȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�������ȋ������ȋ������P
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�


ǼȄǾȃȉǹ�ȆǼȃȉǼ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�Ǽ����


�


� ĭȪĲİȣıȘ�ĳȣĲȫȞ�ȝİ�ȝʌȐȜĮ�ȤȫȝĮĲȠȢ�ȩȖțȠȣ�������������OW


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȆȇȈ�����������


ĭȪĲİȣıȘ�ĳȣĲȫȞ�ȝİ�ȝʌȐȜĮ�ȤȫȝĮĲȠȢ�ȩȖțȠȣ�������������OW��įȘȜĮįȒ��ĳȪĲİȣıȘ�ȝİ�ıȦıĲȒ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣ�ĳȣĲȠȪ�ıĲȠ�ȜȐțțȠ�ȝȑȤȡȚ�ĲȠ�ȜĮȚȝȩ�ĲȘȢ�ȡȓȗĮȢ��ȖȑȝȚıȝĮ�ĲȠȣ�ȜȐțțȠȣ�ȝȑȤȡȚ
ĲȘȞ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȠȣ�İįȐĳȠȣȢ��ʌȐĲȘȝĮ�ĲȠȣ�ȤȫȝĮĲȠȢ�ȝȑıĮ�ıĲȠ�ȜȐțțȠ�ĳȪĲİȣıȘȢ��ȜȓʌĮȞıȘ
țĮȚ�ıȤȘȝĮĲȚıȝȩȢ�ȜİțȐȞȘȢ�ȐȡįİȣıȘȢ��ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�Ș�ĮȟȓĮ�ĲȠȣ
ȜȚʌȐıȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ĲȠȣ�ȞİȡȠȪ�țĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘȢ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȠȣ�șĮ
ʌȡȠțȪȥȠȣȞ�Įʌȩ�ĲȘ�ĳȪĲİȣıȘ��ʌȑĲȡİȢ��ıĮțȠȪȜİȢ��ʌȑĲȡİȢ��ıĮțȠȪȜİȢ��įȠȤİȓĮ�țȜʌ��


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�


Ǽȃǹ�Ȁǹǿ�ǻǼȀǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�Ǽ����


�


� ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ�ȝİ�ıʌȠȡȐ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȆȇȈ�����������


ȉȠ�ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ�ȝİ�ıʌȠȡȐ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ�ĲĮ�ĮțȩȜȠȣșĮ�


���ȉȘȞ�țĮĲİȡȖĮıȓĮ�ĲȠȣ�İįȐĳȠȣȢ�ȝİ�ĳȡȑȗĮ�ıİ�ȕȐșȠȢ����FP��ȩıİȢ�ĳȠȡȑȢ�ĮʌĮȚĲȘșİȓ�
���ȖȚĮ�ĲȠȞ�ȥȚȜȠȤȦȝĮĲȚıȝȩ�ĲȠȣ�İįȐĳȠȣȢ�
���ȉȘȞ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ�ȠȝȠȚȩȝȠȡĳȘ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ĲȘȢ�İȝʌȜȠȣĲȚıȝȑȞȘȢ�ĲȪȡĳȘȢ�
���ʌİȡȜȓĲȘ��ȤȠȪȝȠȣ�țĮȚ�ĲȘȞ�İȞıȦȝȐĲȦıȒ�ĲȠȣȢ�ıĲȠ�ȑįĮĳȠȢ�ȝİ�ıĲĮȣȡȦĲȩ�ĳȡİȗȐȡȚıȝĮ�ıİ
���ȕȐșȠȢ�������FP�
���ȉȘȞ�ĲİȜȚțȒ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȝİ�ȡȐȝȝĮĲĮ�țĮȚ�ĲıȠȣȖțȡȐȞİȢ��ȖȚĮ�ȞĮ
���įȘȝȚȠȣȡȖȘșİȓ�Ș�țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ıʌȠȡȠțȜȓȞȘ�
���ȉȘȞ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ıʌȩȡȠȣ�ĲȘȢ�ȑȖțȡȚıȘȢ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ��ʌȚıĲȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣ��ʌȡȩıĳĮĲȘȢ
���İıȠįİȓĮȢ��ıȣıțİȣĮıȝȑȞȠȣ�ıİ�ıȐțȠȣȢ�ʌȠȣ�șĮ�ĮȞĮȖȡȐĳȠȣȞ�ĲȘȞ�ıȪȞșİıȘ�ĲȠȣ�ȝȓȖȝĮĲȠȢ
���țĮȚ�ĲȠȞ�ȠȓțȠ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�țĮȚ�ĲȘ�ıʌȠȡȐ�ȝİ�ĲȘȞ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ�ʌȠıȩĲȘĲĮ��ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ
���ĲȠ�İȓįȠȢ�ĲȠȣ�ıʌȩȡȠȣ�
���ȉȘȞ�țȐȜȣȥȘ�ĲȠȣ�ıʌȩȡȠȣ��ĲȘȞ�ȠȝȠȚȩȝȠȡĳȘ�țĮĲĮȞȠȝȒ�ȝȚțĲȠȪ�ȜȚʌȐıȝĮĲȠȢ�ȝİ
���ȚȤȞȠıĲȠȚȤİȓĮ�țĮȚ�ĲȠ�țȣȜȓȞįȡȚıȝĮ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�
���ȉȘȞ�ĮʌȠȜȪȝĮȞıȘ�ĲȠȣ�İįȐĳȠȣȢ�ȝİ�ȝȣțȘĲȠțĲȩȞȠ�țĮȚ�İȞĲȠȝȠțĲȩȞȠ�ıțİȪĮıȝĮ�
���ȉȘȞ�ȜȓʌĮȞıȒ�ĲȠȣ�ȝİ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȩ�Ȓ�ȣįĮĲȠįȚĮȜȣĲȩ�ȝȚțĲȩ�ȜȓʌĮıȝĮ�ȝİ�ȚȤȞȠıĲȠȚȤİȓĮ�
���ȉȘȞ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ĮȤȡȒıĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȠȣ�șĮ�ʌȡȠțȪȥȠȣȞ�țĮĲȐ�ĲȘȞ
���İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȠȣ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ�
���ȉȘȞ�ʌȡȫĲȘ�ȐȡįİȣıȘ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȚȢ�ȝİĲȑʌİȚĲĮ�țĮșȘȝİȡȚȞȑȢ�ĮȡįİȪıİȚȢ�ĲȠȣ
���ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ�ȝȑıȦ�ĲȠȣ�ĮȡįİȣĲȚțȠȪ�įȚțĲȪȠȣ��ĲĮ�ıȣȤȞȐ�ȕȠĲĮȞȓıȝĮĲĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
���ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�ĲȦȞ�ĮȖȡȚȠȤȩȡĲȦȞ�ʌȠȣ�ĲȣȤȩȞ�șĮ�ĳȣĲȡȫıȠȣȞ�țĮȚ�ĲȘȞ�İʌĮȞĮıʌȠȡȐ
���ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ�ıİ�ȩıĮ�ıȘȝİȓĮ�ĲȠ�ĳȪĲȡȦȝĮ�ĲȠȣ�ʌȡȠțȪȥİȚ�ĮȡĮȚȩ�Ȓ�ĮȞİʌĮȡțȑȢ�
���ȉȠ�ʌȡȫĲȠ�țȠȪȡİȝĮ�țĮȚ�ĲȠ�țȣȜȓȞįȡȚıȝĮ�ȩĲĮȞ�Ƞ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮȢ�ĮʌȠțĲȒıİȚ�ȪȥȠȢ����FP�


ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȚ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ�İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�
ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��ĲȦȞ�ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�İȡȖĮȜİȓȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌȚĲȣȤȒ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȠȣ
ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ıĲȡȑȝȝĮ��ıĲȡ��
ǻȊȅ�ȋǿȁǿǹǻǼȈ�ǻǿǹȀȅȈǿǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ��������


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�ǽ�����


�


� ȀȩȥȚȝȠ���İțȡȓȗȦıȘ�șȐȝȞȦȞ�țĮȚ�įȑȞįȡȦȞ��İțȡȓȗȦıȘ�ȝİȖȐȜȦȞ�įȑȞįȡȦȞ
ʌİȡȚȝȑĲȡȠȣ�țȠȡȝȠȪ�Įʌȩ������ȝȑȤȡȚ������P


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȆȇȈ�����������


ǼțȡȓȗȦıȘ�ȝİ�İțıțĮĳȑĮ�ĲȠȣ�ȣʌȩȖİȚȠȣ�ĲȝȒȝĮĲȠȢ�ȝİȖȐȜȦȞ�įȚȐıʌĮȡĲȦȞ�șȐȝȞȦȞ�țĮȚ�įȑȞįȡȦȞ�
ĮĳȠȪ�ȑȤİȚ�ʌȡȠȘȖȘșİȓ�țȠʌȒ��țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�ĲȘȢ�İțȡȓȗȦıȘȢ�ȝİ�ĳȠȡĲȘȖȩ
ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ�ʌȡȠȢ�ĮʌȩȡȡȚȥȘ�ıİ�İȖțİțȡȚȝȑȞȘ�șȑıȘ��ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ
İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�țĮȚ�ĲȦȞ�ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�İȡȖĮȜİȓȦȞ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ
ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�


�ȃǹȆȇȈ�ǽ�������ǼțȡȓȗȦıȘ�ȝİȖȐȜȦȞ�įȑȞįȡȦȞ�ʌİȡȚȝȑĲȡȠȣ�țȠȡȝȠȪ��Įʌȩ������ȝȑȤȡȚ������P


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�


ǼȀǹȉȅȃ�ǼȄǾȃȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ���


ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�Ĭ?ǽ�����


�


� ǼțȡȓȗȦıȘ�ȝİȖȐȜȠȣ�įȑȞįȡȠȣ�ʌĮȡȐ�ĲȘȞ�įȚĮĲȘȡȘĲȑĮ�ʌİȡȓĳȡĮȟȘ�ȝİ�ʌȡȠıȠȤȒ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȆȇȈ�����������


Ǿ�İȡȖĮıȓĮ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ�ĲȘȞ�İțȡȓȗȦıȘ�ĲȠȣ�ȣʌȩȖİȚȠȣ�ĲȝȒȝĮĲȠȢ�ĲȠȣ�įȑȞįȡȠȣ�Ȓ�ĲȦȞ
įİȞįȡȣȜȓȦȞ�ȝİ�ʌİȡȓȝİĲȡȠ�țȠȡȝȠȪ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ʌȐȤȠȣȢ��ıİ�İʌĮĳȒ�țĮȚ�įȚİȓıįȣıȘ�ıĲȘȞ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȧĮ�ĲȘȢ�įȚĮĲȘȡȘĲȑĮȢ�ʌİȡȓĳȡĮȟȘȢ�ȝİ�İȡȖĮȜİȓĮ�ȤİȚȡȩȢ��ȝİ�ȝİȖȐȜȘ�ʌȡȠıȠȤȒ�ȖȚĮ
ȝȘ�țĮĲĮıĲȡȠĳȒ�ĲȘȢ�ʌİȡȓĳȡĮȟȘȢ��ĲȠȞ�ĲİȝĮȤȚıȝȩ�ıİ�ȝȚțȡȩĲİȡĮ�ĲȝȒȝĮĲĮ�țĮȚ�ĲȘȞ
ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțȡȓȗȦıȘȢ�ȝİ�ĳȠȡĲȘȖȩ�ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ�ıİ�ĲȠʌȠșİıȓĮ�ʌȠȣ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ�
�������ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ�İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�ʌȠȣșĮ�İȡȖĮıĲİȓ�
ĲȦȞ�ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�İȡȖĮȜİȓȦȞ�ʌȠȣ�șĮ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ�ȖȚĮ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�ʌĮȡĮʌȐȞȦ
İȡȖĮıȓİȢ�İțĲȩȢ�Įʌȩ�ĲȚȢ�İȡȖĮıȓİȢ�țȠʌȒȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�


ȆǼȃǾȃȉǹ


�����


�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


ǼȊȇȍ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���


ȂʌİȜİȖȡȓȞȠȢ�ǹȜȑȟĮȞįȡȠȢ
ȆȠȜȚĲȚțȩȢ�ȂȘȤĮȞȚțȩȢ


ȀĮȡĮȝʌĮĲȐțȘ�ǹıȘȝȓȞĮ
ǼȡȖȠįȘȖȩȢ�ǻȠȝȚțȫȞ�ǲȡȖȦȞ


ȀĮȡĮȖȚȐȞȞȘ�ǿȦȐȞȞĮ
ȂȘȤĮȞȠȜȩȖȠȢ�ȂȘȤĮȞȚțȩȢ


��
ȅȚ�ȝİȜİĲȘĲȑȢ


ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ


��


ȅȚ�İȜİȖțĲȑȢ


ȈȝĮȡȫ�ĬİȠįȦȡȓįȠȣ
ȆȡȠȧıĲĮȝȑȞȘ�ȉȝȒȝĮĲȠȢ�ǹȡȤȚĲİțĲȠȞȚțȫȞ


ȂİȜİĲȫȞ


ǼīȀȇǿĬǾȀǼ


��


ȅ�ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ


ȀȦȞ�ȞȠȢ�ȂʌİȜȚȝʌĮıȐțȘȢ
ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ�ǻȚİȪșȣȞıȘȢ�ȂİȜİĲȫȞ


ǹȡȤȚĲİțĲȠȞȚțȫȞ�ǲȡȖȦȞ








∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Αποκατάσταση του Παραρτήµατος του Α' Γυµνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης
(διατηρητέο)


ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΑΥ


Αλ. Μπελεγρίνος
Πολιτικός Μηχανικός


Ι. Καραγιάννη
Μηχανολόγος Μηχανικός


Α. Καραµπατάκη
Εργοδηγός ∆οµικών Έργων


Σµ. Θεοδωρίδου
Προϊσταµένη Τµήµατος Μελετών


Κ. Μπελιµπασάκης
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ  : 







ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ


4. ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ


5. ΥΛΙΚΑ


6. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ


7. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΧΕ∆ΙΑ «AS BUILT»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ







ΕΙΣΑΓΩΓΗ


 Ο παρών ΦΑΥ συντάχθηκε σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 305/1996 «Ελάχιστες 
προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά 
εργοτάξια σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212Α, 29/8/1996 και αποσκοπεί στην 
πρόληψη των κινδύνων κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ΄ όλη τη διάρκεια ζωής 
του έργου


Οι προβλέψεις του παρόντος ΦΑΥ στηρίζονται:


♦ Στην Ελληνική Νοµοθεσία (Νοµοθετήµατα που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια των 
εργαζοµένων γενικά, αλλά και Νοµοθετήµατα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα τεχνικά 
έργα και τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτά).


♦ Σε προδιαγραφές εξοπλισµού που πρόκειται να ενσωµατωθεί στο έργο.


♦ Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο.


♦ Στην καλή πρακτική, σύµφωνα µε τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της εµπειρίας και 
τέχνης.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Μετά την εκτέλεση του έργου, ο αναθεωρηµένος ΦΑΥ πρέπει να παραδοθεί στον Κύριο του έργου. 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση διαχωρισµού του έργου σε επιµέρους ιδιοκτήτες, κάθε ιδιοκτήτης 
πρέπει να λάβει αντίγραφο του ΦΑΥ.


Ο ΦΑΥ περιέχει χρήσιµα στοιχεία για την ασφαλή συντήρηση του έργου καθώς και εργασίες 
µετατροπής του. Συνεπώς πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο από 
τους εµπλεκόµενους και να ενηµερώνεται εφόσον προκύπτουν στοιχεία.


Σηµειώνεται ότι η εφαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των 
εργαζοµένων ελέγχεται από το αρµόδιο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου.


ΠΡΟΣΟΧΗ


Ο παρών ΦΑΥ σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νοµοθεσία.







1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


ΕΡΓΟ


Αποκατάσταση του Παραρτήµατος του Α' Γυµνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης (διατηρητέο)


ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ


ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ


Θεσσαλονίκη


ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ


ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ


ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


∆ήµος Θεσσαλονίκης


Αλ. Μπελεγρίνος
Πολιτικός Μηχανικός


Ι. Καραγιάννη
Μηχανολόγος Μηχανικός


Α. Καραµπατάκη
Εργοδηγός ∆οµικών Έργων


Σµ. Θεοδωρίδου
Προϊσταµένη Τµήµατος Μελετών


Κ. Μπελιµπασάκης
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων


Ο συντονιστής ασφαλείας κατά την εκπόνηση της µελέτης


Ο ανάδοχος


Ο συντονιστής ασφαλείας κατά την εκτέλεση τού έργου


ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΚΕΠΕΚ


ΚΕΠΕΚ  Μακεδονίας - Θράκης / ΤΤΥΕ: Θεσσαλονίκης / Εδρα: Θεσσαλονίκη







2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


Η τεχνική περιγραφή που ακολουθεί είναι σύντοµη και παρατίθεται για την ευκολότερη καταννόηση 
του έργου από τον αναγνώστη του ΣΑΥ. Η τεχνική περιγραφή δεν υποκαθιστά και δεν υπερισχύει 
της τεχνικής περιγραφής κάθε επιµέρους µελέτης του έργου. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε περίπτωση που ακολουθήσουν τροποποιήσεις της µελέτης κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο 
Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να ενηµερώσει την παρούσα σύντοµη 
τεχνική περιγραφή, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγµατικά δεδοµένα.







3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ


Οι Κανονισµοί µε βάση του οποίους συντάχθηκε η µελέτη αναφέρονται παρακάτω.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε περίπτωση τροποποιήσεων της µελέτης ο κατάλογος των Κανονισµών πρέπει να 
ενηµερώνεται, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγµατικά δεδοµένα.







4. ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ


Οι παραδοχές που ακολουθούν προέρχονται από τη µελέτη. Οι παραδοχές δεν υποκαθιστούν και 
δεν υπερισχύουν των αντίστοιχων της µελέτης.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε περίπτωση τροποποιήσεων της µελέτης, ο κατάλογος των παραδοχών πρέπει να 
ενηµερώνεται, ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγµατικά δεδοµένα.







5. ΥΛΙΚΑ


Τα υλικά που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στις Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το παρόν κεφάλαιο του ΦΑΥ πρέπει να ενηµερώνεται, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
Υλικών που ενσωµατώνονται στο έργο. Ιδιαίτερα χρήσιµη κρίνεται η απευθείας παραποµπή στο 
Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ).







ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ


Για τις εργασίες συντήρησης καθώς και µελλοντικές επεµβάσεις στο έργο κρίνεται χρήσιµο να 
ληφθούν υπόψη οι επισηµάνσεις που αναφέρονται παρακάτω.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε περίπτωση τροποποιήσεων της µελέτης, οι παρακάτω επισηµάνσεις πρέπει να ενηµερώνονται, 
ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγµατικά δεδοµένα.







Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


Για τις εργασίες συντήρησης που αναµένονται, κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, παρατίθενται οι 
Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας.


Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει:


• Περιγραφή των προτεινόµενων µέτρων προστασίας για την αντιµετώπιση των κινδύνων


• Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατοµικής Προστασίας που πρέπει να 
χρησιµοποιούνται από το προσωπικό 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο Τεχνικός Ασφάλειας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριµένες εργασίες οφείλει να 
συντάξει Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου και να την υποβάλλει στον εργοδότη του. Ο 
επικεφαλής του συνεργείου πρέπει να λάβει υπόψη του τα περιεχόµενα τόσο της Οδηγίας 
Ασφαλούς Εργασίας όσο και της Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου.







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΕΡΓΑΣΙΑ :


Οι εργοεξέδρες πρέπει να ελεγχθούν κατά την παράδοση τους. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)1Μέτρα


Οι εργοεξέδρες πρέπει να φέρουν όλα τα προβλεπόµενα συστήµατα ασφαλείας (χειριστήριο, µπουτόν
emergency, µπουτόν για καταβίβαση εξέδρας από κάτω, προφυλακτήρες, ηχητικό σήµα όπισθεν
(reverse alarm), σήµατα ασφαλείας, οδηγίες χρήσης, πιστοποιητικό καλής λειτουργίας). (Π∆ 395/1994,
Π∆ 89/1999)


2


Οι εργοεξέδρες που φέρουν πινακίδα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται µε άδεια κυκλοφορίας και
ασφαλιστήριο. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 31/1990)


3


Ο χώρος στον οποίο πρόκειται να κινηθούν οι εργοεξέδρες πρέπει να είναι καθαρός και επίπεδος
(οριζόντιος). (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


4


Οι χειριστές των εργοεξέδρων που φέρουν πινακίδα ΜΕ πρέπει να είναι αδειούχοι. (Π∆ 31/1990, Π∆
395/1994, Π∆ 89/1999)


5


Ο χειρισµός των εργοεξέδρων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή
τους. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


6


Απαγορεύεται η µεταφορά φορτίων µεγαλυτέρων από τα προβλεπόµενα της εργοεξέδρας. (Π∆
395/1994, Π∆ 89/1999)


7


Απαγορεύεται η εργασία σε ύψος εκτός του καλαθιού της εξέδρας. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)8


Απαγορεύεται η χρήση των κουπαστών της εργοεξέδρας ως σκάλες. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)9


∆εν πρέπει να τοποθετούνται σκάλες ή σκαλωσιές στην εξέδρα. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)10


Προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την κίνηση των εργοεξέδρων στους εργαζόµενους και γενικά κάθε
είδους εµπόδιο. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


11


Απαγορεύεται η κάθοδος από το καλάθι όταν βρίσκεται σε ύψος. Σε περίπτωση ανάγκης πρέπει να
ζητείται το κατέβασµα του από κάτω. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


12


Κάθε εργοεξέδρα πρέπει να κατέρχεται µετά το τέλος της χρήσης. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)13


Συνιστάται η χρήση ζωνών ασφαλείας δεµένων στο καλάθι της εξέδρας (εφόσον προβλέπεται από τον
κατασκευαστή τους ή τη γραπτή εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου του τεχνικού ασφαλείας της
επιχείρησης). (Π∆ 396/1994, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


14


Συνιστάται η αποφυγή εργασιών µε εργοεξέδρες, εφόσον επικρατούν δυσµενείς καιρικές συνθήκες.
(Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


15


Οι εργαζόµενοι να µην παραµένουν κάτω από εξέδρες. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)16


Οι εργαζόµενοι να µην χειρίζονται εξέδρες από κάτω, αν δεν τους ζητηθεί ή δεν γνωρίζουν. (Π∆
395/1994, Π∆ 89/1999)


17


Οι εργαζόµενοι να µην παραµένουν σε τροχιές κίνησης εξέδρων. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)18


Οι εργαζόµενοι να µην πλησιάζουν εξέδρες που αναπτύσσονται ή κατέρχονται. (Π∆ 395/1994, Π∆
89/1999)


19


Οι εργαζόµενοι να µην πλησιάζουν µηχανικά µέρη και τροχούς των εξέδρων. (Π∆ 395/1994, Π∆
89/1999)


20


Οι σκάλες πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο για σύντοµες και «ελαφριές» εργασίες. (Π∆ 17/1978)21


Οι σκάλες πρέπει να ελέγχονται τακτικά.  (Π∆ 17/1978)22


Το έδαφος στήριξης πρέπει να είναι σταθερό και συµπαγές.  (Π∆ 17/1978)23


Οι σκάλες δεν πρέπει να δηµιουργούν κινδύνους στους χώρους όπου χρησιµοποιούνται (πχ
τοποθέτηση κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς ή σε χώρους κυκλοφορίας εργαζοµένων και
διακίνησης εξοπλισµού).  (Π∆ 17/1978)


24


Οι ξύλινες σκάλες πρέπει να έχουν χωνευτά σκαλοπάτια.  (Π∆ 17/1978)25


Οι σκάλες συνιστάται να εξασφαλίζονται και στα δυο άκρα τους.26


Οι σκάλες συνιστάται να προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να
διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές.


27


Πριν την ανέγερση της σκαλωσιάς πρέπει να διενεργείται µελέτη κατασκευής και αντοχής αυτής από
τον αρµόδιο µηχανικό, εκτός αν κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του κατασκευαστή της.
(ΚΥΑ 16440/1994)


28


Μόνο έµπειροι και εξειδικευµένοι εργαζόµενοι να χρησιµοποιούνται για την συναρµολόγηση και
αποσυναρµολόγηση της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ 16440/1994)


29


Οι εργαζόµενοι πάνω στις σκαλωσιές πρέπει να φορούν υποχρεωτικά κράνος, προστατευτικά
παπούτσια και ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων εφόσον δεν υπάρχουν διατάξεις προστασίας έναντι πτώση
από ύψος. (Π∆ 396/1994)


30


Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες και οι οδηγίες του κατασκευαστή της σκαλωσιάς για την ασφαλή
και σταθερή ανέγερση της. (ΚΥΑ 16440/1994)


31


Πρέπει να ελέγχονται όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά πριν τη χρησιµοποίηση τους. (ΚΥΑ 16440/1994)32


Ο χώρος κάτω από τη σκαλωσιά πρέπει να περιφράσσεται και απαγορεύεται η είσοδος σε αυτόν.
(ΚΥΑ 16440/1994)


33







ΕΡΓΑΣΙΑ :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  (συνέχεια)


Οι σκαλωσιές σε κάθε επίπεδο εργασίας πρέπει να έχουν δάπεδα πλάτους 60 cm και διατάξεις
πλευρικής προστασίας (κουπαστή και σανίδα µεσοδιαστήµατος) και προστατευτικά έναντι πτώσης
αντικειµένων (σοβατεπί) σε όλο το µήκος τους. (ΚΥΑ 16440/1994, Π∆ 16/1996)


34


Πρέπει να διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση και έξοδος από τη σκαλωσιά. (ΚΥΑ 16440/1994, Π∆
16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


35


Πρέπει να διενεργείται τακτικός έλεγχος της αντοχής και σταθερότητας της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ
16440/1994, Π∆ 16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


36


Πρέπει να εξασφαλίζονται από πτώση οι εργαζόµενοι κατά την ανέγερση της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ
16440/1994, Π∆ 16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


37


Η σκαλωσιά πρέπει να εξασφαλιστεί από ανατροπή ή διαφορικές καθιζήσεις.  (Π∆ 395/1994, Π∆
89/1999, Π∆ 16/1996)


38


Πριν ολοκληρωθεί µια σκαλωσιά δεν πρέπει να χρησιµοποιείται. (ΚΥΑ 16440/1994, Π∆ 16/1996, Π∆
395/1994, Π∆ 89/1999)


39


Για µεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχουν τα πιστοποιητικά τους, δηλαδή βεβαίωση εξέτασης
τύπου, δήλωση πιστότητας, τεύχος µελέτης αντοχής, οδηγίες συναρµολόγησης και προβλεπόµενες
χρήσεις. (ΚΥΑ 16440/1994)


40


Για µεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήµανση στα στοιχεία της σκαλωσιάς, η
οποία συµφωνεί µε τα πιστοποιητικά της. (ΚΥΑ 16440/1994)


41


Οι εργαζόµενοι σε σκαλωσιές δεν πρέπει να εργάζονται σε δυο ή περισσότερα επίπεδα ταυτόχρονα
(κίνδυνος πτώσης αντικειµένων σε χαµηλότερο επίπεδο που εργάζεται άλλος εργαζόµενος). (Π∆
395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 16/1996)


42


Τα κινητά ικριώµατα πρέπει να διασφαλίζονται έναντι ανατροπής. Συνιστάται η χρήση ποδαρικών που
προεξέχουν από το ικρίωµα. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 16/1996)


43


Τα κινητά ικριώµατα πρέπει να ακινητοποιούνται µε τις ειδικές διατάξεις που φέρουν οι τροχοί τους
(φρένα). Σηµειώνεται επίσης ότι δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκαλών σε κινητά ικριώµατα. (Π∆
16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


44


Τα δάπεδα πάνω στα οποία κινούνται ικριώµατα πρέπει να είναι επίπεδα και καθαρά. Ανωµαλίες,
έντονες κλίσεις και ολισθηρές ουσίες δηµιουργούν προβλήµατα στην κίνηση των ικριωµάτων. (Π∆
16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


45


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)1Μ.Α.Π.


Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 3612


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3973


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΟΥΣΕΡΓΑΣΙΑ :


Ο χειρισµός των αναρτώµενων καλαθιών πρέπει να γίνεται από συγκεκριµένους εργαζόµενους, οι
οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση των καλαθιών. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


1Μέτρα


Οι χειριστές των καλαθιών πρέπει να έχουν µελετήσει το φυλλάδιο οδηγιών του κατασκευαστή τους.
(Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


2


Πριν από κάθε χρήση πρέπει να γίνεται έλεγχος του καλαθιού από τον χρήστη του καθώς και
δοκιµαστικές κινήσεις. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


3


Κατά τη χρήση του καλαθιού πρέπει να τηρούνται όλες οι οδηγίες του κατασκευαστή του. Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την κίνηση στις γωνίες των όψεων. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


4


Σε περίπτωση βλάβης του καλαθιού κατά τη χρήση του, υπάρχει κουµπί έκτακτης ανάγκης. Αφού
πατηθεί το συγκεκριµένο κουµπί, η κίνηση του καλαθιού διακόπτεται και ενεργοποιείται η πορεία
καθόδου µε χαµηλή ταχύτητα. Ο χειριστής µπορεί να διακόψει τη την κάθοδο του καλαθιού
χειρωνακτικά. Η επανεκίνηση του καλαθιού πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή
του. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


5


Κατά την κίνηση του καλαθιού πρέπει να δίνεται προσοχή στις επιφάνειες του κτιρίου (πχ
αρχιτεκτονικές προεξοχές), ώστε να αποφευχθεί εµπλοκή στην κίνηση του καλαθιού και του
συρµατόσχοινου.


6


Πλέον των προβλέψεων του κατασκευαστή του καλαθιού, ο χειριστής πρέπει να χρησιµοποιεί ζώνη
ασφαλείας, την οποία θα προσδένει από το καλάθι (όχι από το κτίριο). (Π∆ 396/1994, Π∆ 395/1994,
Π∆ 89/1999)


7


Ο χειριστής του καλαθιού δεν πρέπει να εξέρχεται από το καλάθι για κανένα λόγο. Εφόσον πρέπει να
αποχωρήσει από το καλάθι, πρέπει πριν εξέλθει, να προσδέσει ζώνη ασφαλείας σε σταθερό σηµείο
του κτιρίου.


8


Ο χειριστής του καλαθιού πρέπει να προσδένει τα εργαλεία του (πχ σκούπες) µε σχοινί από το καλάθι,
για την αποφυγή κινδύνου πτώσης τους, σε περίπτωση που γλιστρήσουν από τα χέρια του. Επίσης
απαραίτητη κρίνεται η χρήση προστατευτικού κράνους.


9


Ο χειριστής δεν πρέπει να αφαιρεί τις διατάξεις ασφάλειας και τους προφυλακτήρες των τροχαλιών του
καλαθιού. Επίσης δεν πρέπει να προσεγγίζει κινούµενα συρµατόσχοινα φορώντας γάντια ή φαρδιά
ρούχα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν σε αυτά. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


10


∆εν πρέπει να γίνεται χρήση του καλαθιού, ως υπέρβαρο. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)11


Η χρήση των καλαθιών πρέπει να απαγορεύεται, όταν πνέουν πολύ ισχυροί ή θυελλώδεις άνεµοι.12







ΕΡΓΑΣΙΑ :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΟΥΣ  (συνέχεια)


Τα καλάθια πρέπει να συντηρούνται, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του κατασκευαστή τους. (Π∆
395/1994, Π∆ 89/1999)


13


Τα καλάθια πρέπει να επιθεωρούνται (και να πιστοποιούνται) τακτικά, σε χρονικά διαστήµατα που
προβλέπει ο κατασκευαστής τους. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


14


Οι σκάλες πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο για σύντοµες και «ελαφριές» εργασίες. (Π∆ 17/1978)15


Οι σκάλες πρέπει να ελέγχονται τακτικά.  (Π∆ 17/1978)16


Το έδαφος στήριξης πρέπει να είναι σταθερό και συµπαγές.  (Π∆ 17/1978)17


Οι σκάλες δεν πρέπει να δηµιουργούν κινδύνους στους χώρους όπου χρησιµοποιούνται (πχ
τοποθέτηση κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς ή σε χώρους κυκλοφορίας εργαζοµένων και
διακίνησης εξοπλισµού).  (Π∆ 17/1978)


18


Οι ξύλινες σκάλες πρέπει να έχουν χωνευτά σκαλοπάτια.  (Π∆ 17/1978)19


Οι σκάλες συνιστάται να εξασφαλίζονται και στα δυο άκρα τους.20


Οι σκάλες συνιστάται να προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να
διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές.


21


Πριν την ανέγερση της σκαλωσιάς πρέπει να διενεργείται µελέτη κατασκευής και αντοχής αυτής από
τον αρµόδιο µηχανικό, εκτός αν κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του κατασκευαστή της.
(ΚΥΑ 16440/1994)


22


Μόνο έµπειροι και εξειδικευµένοι εργαζόµενοι να χρησιµοποιούνται για την συναρµολόγηση και
αποσυναρµολόγηση της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ 16440/1994)


23


Οι εργαζόµενοι πάνω στις σκαλωσιές πρέπει να φορούν υποχρεωτικά κράνος, προστατευτικά
παπούτσια και ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων εφόσον δεν υπάρχουν διατάξεις προστασίας έναντι πτώση
από ύψος. (Π∆ 396/1994)


24


Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες και οι οδηγίες του κατασκευαστή της σκαλωσιάς για την ασφαλή
και σταθερή ανέγερση της. (ΚΥΑ 16440/1994)


25


Πρέπει να ελέγχονται όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά πριν τη χρησιµοποίηση τους. (ΚΥΑ 16440/1994)26


Ο χώρος κάτω από τη σκαλωσιά πρέπει να περιφράσσεται και απαγορεύεται η είσοδος σε αυτόν.
(ΚΥΑ 16440/1994)


27


Οι σκαλωσιές σε κάθε επίπεδο εργασίας πρέπει να έχουν δάπεδα πλάτους 60 cm και διατάξεις
πλευρικής προστασίας (κουπαστή και σανίδα µεσοδιαστήµατος) και προστατευτικά έναντι πτώσης
αντικειµένων (σοβατεπί) σε όλο το µήκος τους. (ΚΥΑ 16440/1994, Π∆ 16/1996)


28


Πρέπει να διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση και έξοδος από τη σκαλωσιά. (ΚΥΑ 16440/1994, Π∆
16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


29


Πρέπει να διενεργείται τακτικός έλεγχος της αντοχής και σταθερότητας της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ
16440/1994, Π∆ 16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


30


Πρέπει να εξασφαλίζονται από πτώση οι εργαζόµενοι κατά την ανέγερση της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ
16440/1994, Π∆ 16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


31


Η σκαλωσιά πρέπει να εξασφαλιστεί από ανατροπή ή διαφορικές καθιζήσεις.  (Π∆ 395/1994, Π∆
89/1999, Π∆ 16/1996)


32


Πριν ολοκληρωθεί µια σκαλωσιά δεν πρέπει να χρησιµοποιείται. (ΚΥΑ 16440/1994, Π∆ 16/1996, Π∆
395/1994, Π∆ 89/1999)


33


Για µεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχουν τα πιστοποιητικά τους, δηλαδή βεβαίωση εξέτασης
τύπου, δήλωση πιστότητας, τεύχος µελέτης αντοχής, οδηγίες συναρµολόγησης και προβλεπόµενες
χρήσεις. (ΚΥΑ 16440/1994)


34


Για µεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήµανση στα στοιχεία της σκαλωσιάς, η
οποία συµφωνεί µε τα πιστοποιητικά της. (ΚΥΑ 16440/1994)


35


Οι εργαζόµενοι σε σκαλωσιές δεν πρέπει να εργάζονται σε δυο ή περισσότερα επίπεδα ταυτόχρονα
(κίνδυνος πτώσης αντικειµένων σε χαµηλότερο επίπεδο που εργάζεται άλλος εργαζόµενος). (Π∆
395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 16/1996)


36


Τα κινητά ικριώµατα πρέπει να διασφαλίζονται έναντι ανατροπής. Συνιστάται η χρήση ποδαρικών που
προεξέχουν από το ικρίωµα. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 16/1996)


37


Τα κινητά ικριώµατα πρέπει να ακινητοποιούνται µε τις ειδικές διατάξεις που φέρουν οι τροχοί τους
(φρένα). Σηµειώνεται επίσης ότι δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκαλών σε κινητά ικριώµατα. (Π∆
16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


38


Τα δάπεδα πάνω στα οποία κινούνται ικριώµατα πρέπει να είναι επίπεδα και καθαρά. Ανωµαλίες,
έντονες κλίσεις και ολισθηρές ουσίες δηµιουργούν προβλήµατα στην κίνηση των ικριωµάτων. (Π∆
16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


39


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)1Μ.Α.Π.


Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 3612


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3973


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΤΑΦΡΟΥΣΕΡΓΑΣΙΑ :







ΕΡΓΑΣΙΑ :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΤΑΦΡΟΥΣ  (συνέχεια)


Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να διερευνηθεί, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, η
τυχόν ύπαρξη και θέση υπογείων δικτύων. Η ακριβής θέση των δικτύων πρέπει να επιβεβαιωθεί µε
επιτόπου ερευνητικές τοµές. (Π∆ 1073/1981, Π∆ 16/1996)


1Μέτρα


Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να µελετηθεί η ανάγκη αντιστήριξης των πρανών της τάφρου
(υπόγειος ορίζοντας, παλαιότερες εκσκαφές στο χώρο, σύσταση εδαφικών υλικών) καθώς και οι
παρακείµενες κατασκευές. Τα απαιτούµενα µέτρα αντιστήριξης πρέπει να µελετούνται από αρµόδιο
µηχανικό. (Π∆ 1073/1981, Π∆ 16/1996)


2


Ο χώρος εργασίας πρέπει να περιφραχθεί, ώστε να αποτραπεί η πρόσβαση σε διερχόµενους πεζούς
και οχήµατα και να τοποθετηθεί σήµανση για ενηµέρωση των διερχόµενων οδηγών και προσωρινή
εκτροπή της κυκλοφορίας, (ΥΑ 503/2003, Π∆ 1073/1981, Π∆ 16/1996)


3


Κατά τις εκσκαφές πρέπει να αφαιρούνται προεξέχοντα τµήµατα βράχων, λίθων ή χωµάτων, τα οποία
ενδέχεται να καταπέσουν αργότερα. (Π∆ 1073/1981)


4


Τα υπόγεια ύδατα πρέπει να αντλούνται συνεχώς. Τα νερά πρέπει να διοχετεύονται σε στόµια
υπονόµων, εφόσον είναι εφικτό. (Π∆ 1073/1981)


5


Προσωρινή αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται σε θέσεις εκτός του εύρους
κατάκλισης του πιθανού πρίσµατος ολίσθησης. Τα προϊόντα εκσκαφής δεν πρέπει να αποθηκεύονται
σε κοινόχρηστους χώρους. Επίσης κοντά στα πρανή δεν πρέπει να αποθηκεύονται υλικά και εργαλεία.
(Π∆ 1073/1981)


6


Οι χειριστές των µηχανηµάτων πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από πρανή και υφιστάµενες
κατασκευές – εξοπλισµό, δίκτυα. Ο χειρισµός των µηχανηµάτων πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη
προσοχή. (Π∆ 1073/1981)


7


Οι εργασίες εντός της εκσκαφής πρέπει να ξεκινούν µετά τη βεβαίωση του αρµόδιου εργολάβου ότι
δεν υπάρχει κίνδυνος. (Π∆ 1073/1981)


8


Η πρόσβαση στην τάφρο πρέπει να γίνεται από σκάλες, οι οποίες προσδένονται και στα δυο άκρα
τους. (Π∆ 1073/1981)


9


Σε περίπτωση που ο φυσικός φωτισµός στην τάφρο δεν επαρκεί, πρέπει να εγκαθίστανται προβολείς.
(Π∆ 1073/1981)


10


Οι οδηγοί των φορτηγών αυτοκινήτων που µεταφέρουν προϊόντα εκσκαφής πρέπει να τηρούν τις
διατάξεις του ΚΟΚ. Τα φορτηγά δεν πρέπει να υπερφορτώνονται πέραν του ωφέλιµου βάρους. Επίσης
τα αδρανή δεν πρέπει να ξεπερνούν τα χείλη της καρότσας. Τέλος πρέπει να χρησιµοποιείται το
προστατευτικό κάλυµµα της καρότσας. (Π∆ 1073/1981)


11


Οι οδηγοί των φορτηγών αυτοκινήτων πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από εναέρια δίκτυα
ηλεκτροδότησης. Για λόγους ευστάθειας των φορτηγών δεν πρέπει να κυκλοφορούν µε
υπερυψωµένες τις καρότσες τους. (Π∆ 1073/1981)


12


Οι εργαζόµενοι πρέπει να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα µηχανήµατα και οχήµατα.
Επίσης δεν πρέπει να αναπαύονται σε επικίνδυνους χώρους. (Π∆ 1073/1981)


13


Τα πρανή της τάφρου και οι αντιστηρίξεις πρέπει να επιθεωρούνται από αρµόδιο πρόσωπο σε
καθηµερινή βάση, εφόσον το βάθος της τάφρου υπερβαίνει το 1,50 µ. (Π∆ 1073/1981)


14


Τα πρανή της τάφρου και οι αντιστηρίξεις πρέπει να επιθεωρούνται από αρµόδιο πρόσωπο, εφόσον
το άκρο της διανοιγόµενης τάφρου είναι βάθους µεγαλύτερου των 3,00 µ. (Π∆ 1073/1981)


15


Οι παρατηρήσεις των παραπάνω ελέγχων πρανών από το αρµόδιο πρόσωπο πρέπει να
καταγράφονται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (Π∆ 1073/1981, Ν 1396/1983)


16


Λεπτοµερής εξέταση της τάφρου διενεργείται από τον αρµόδιο µηχανικό µετά από ζηµιές ή
καταπτώσεις πρανών. (Π∆ 1073/1981)


17


Λεπτοµερής εξέταση της τάφρου διενεργείται από τον αρµόδιο µηχανικό µετά τη διακοπή εργασιών
λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών (πχ θεοµηνία, παγετός). (Π∆ 1073/1981)


18


Λεπτοµερής εξέταση της τάφρου διενεργείται από τον αρµόδιο µηχανικό, ανεξαρτήτως των
παραπάνω, µια φορά εβδοµαδιαίως. (Π∆ 1073/1981)


19


Οι παρατηρήσεις των παραπάνω ελέγχων πρανών από το µηχανικό πρέπει να καταγράφονται στο
Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου. (Π∆ 1073/1981, Ν 1396/1983)


20


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)1Μ.Α.Π.


Γάντια ΕΝ 3882


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3973


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)4


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣΕΡΓΑΣΙΑ :


Η πρόσβαση στη στέγη πρέπει να είναι ασφαλής. (Π∆ 778/1980, Π∆ 16/1996)1Μέτρα


Η κυκλοφορία πάνω στη στέγη πρέπει να γίνεται πάνω σε ειδικά διαµορφωµένους διαδρόµους.  Οι
διάδροµοι συνιστάται να κατασκευάζονται από µαδέρια πάχους 0,05 µ και να έχουν ως ελάχιστες
διαστάσεις 2,00Χ0,60 µ. Επάνω στα δάπεδα των διαδρόµων συνιστάται να τοποθετούνται εγκάρσιοι
πήχεις (σανίδια), σε όλο το πλάτος τους. Εναλλακτικά προτείνεται η χρησιµοποίηση άλλων υλικών
αντίστοιχης αντοχής και ιδιοτήτων. Για την κυκλοφορία των εργαζοµένων πρέπει να χρησιµοποιούνται
τουλάχιστον δυο διάδροµοι, ώστε όταν µετατοπίζεται χειρωνακτικά ο ένας, οι εργαζόµενοι να
βρίσκονται στον άλλο. (Π∆ 778/1980, Π∆ 16/1996)


2







ΕΡΓΑΣΙΑ :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ  (συνέχεια)


Η στέγη πρέπει να περιφράσσεται περιµετρικά µε κουπαστή σε ύψος 1,00 µ από το χείλος της,
ενδιάµεση ράβδο σε ύψος 0,50 µ και σοβατεπί ύψους 15 cm. Οι κουπαστές και το σοβατεπί πρέπει να
στηρίζονται σε ορθοστάτες ανεξάρτητους µε τη στέγη. (Π∆ 778/1980, Π∆ 16/1996)


3


Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί προστατευτικό δίχτυ σε βάθος όχι µεγαλύτερο των 6,00 µ.
Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί σύστηµα ατοµικής προστασίας έναντι πτώσης (ζώνη ασφαλείας). Σε
αυτή την περίπτωση πρέπει το σύστηµα να αγκυρώνεται σε σταθερό σηµείο. Το µήκος της
επιτρεπόµενης πτώσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,20 µ. (Π∆ 778/1980, Π∆ 1073/1981, Π∆
16/1996)


4


Συνιστάται να µην αποθηκεύονται υλικά στη στέγη, εκτός από τα απολύτως αναγκαία. Εφόσον κρίνεται
απαραίτητο τα υλικά να εξασφαλίζονται από τυχόν πτώση. (Π∆ 16/1996)


5


Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε ηλεκτροφόρους αγωγούς που βρίσκονται κοντά στη στέγη.
Επίσης προσοχή πρέπει να δίνεται στην αντικεραυνική προστασία του κτιρίου. (Π∆ 16/1996)


6


Συνιστάται όταν επικρατούν δυσµενείς καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, παγετός,
πολύ ισχυροί – θυελλώδεις άνεµοι) να αποφεύγονται εργασίες σε στέγες. (Π∆ 16/1996)


7


Οι σκάλες πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο για σύντοµες και «ελαφριές» εργασίες. (Π∆ 17/1978)8


Οι σκάλες πρέπει να ελέγχονται τακτικά.  (Π∆ 17/1978)9


Το έδαφος στήριξης πρέπει να είναι σταθερό και συµπαγές.  (Π∆ 17/1978)10


Οι σκάλες δεν πρέπει να δηµιουργούν κινδύνους στους χώρους όπου χρησιµοποιούνται (πχ
τοποθέτηση κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς ή σε χώρους κυκλοφορίας εργαζοµένων και
διακίνησης εξοπλισµού).  (Π∆ 17/1978)


11


Οι ξύλινες σκάλες πρέπει να έχουν χωνευτά σκαλοπάτια.  (Π∆ 17/1978)12


Οι σκάλες συνιστάται να εξασφαλίζονται και στα δυο άκρα τους.13


Οι σκάλες συνιστάται να προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να
διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές.


14


Πριν την ανέγερση της σκαλωσιάς πρέπει να διενεργείται µελέτη κατασκευής και αντοχής αυτής από
τον αρµόδιο µηχανικό, εκτός αν κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του κατασκευαστή της.
(ΚΥΑ 16440/1994)


15


Μόνο έµπειροι και εξειδικευµένοι εργαζόµενοι να χρησιµοποιούνται για την συναρµολόγηση και
αποσυναρµολόγηση της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ 16440/1994)


16


Οι εργαζόµενοι πάνω στις σκαλωσιές πρέπει να φορούν υποχρεωτικά κράνος, προστατευτικά
παπούτσια και ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων εφόσον δεν υπάρχουν διατάξεις προστασίας έναντι πτώση
από ύψος. (Π∆ 396/1994)


17


Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες και οι οδηγίες του κατασκευαστή της σκαλωσιάς για την ασφαλή
και σταθερή ανέγερση της. (ΚΥΑ 16440/1994)


18


Πρέπει να ελέγχονται όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά πριν τη χρησιµοποίηση τους. (ΚΥΑ 16440/1994)19


Ο χώρος κάτω από τη σκαλωσιά πρέπει να περιφράσσεται και απαγορεύεται η είσοδος σε αυτόν.
(ΚΥΑ 16440/1994)


20


Οι σκαλωσιές σε κάθε επίπεδο εργασίας πρέπει να έχουν δάπεδα πλάτους 60 cm και διατάξεις
πλευρικής προστασίας (κουπαστή και σανίδα µεσοδιαστήµατος) και προστατευτικά έναντι πτώσης
αντικειµένων (σοβατεπί) σε όλο το µήκος τους. (ΚΥΑ 16440/1994, Π∆ 16/1996)


21


Πρέπει να διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση και έξοδος από τη σκαλωσιά. (ΚΥΑ 16440/1994, Π∆
16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


22


Πρέπει να διενεργείται τακτικός έλεγχος της αντοχής και σταθερότητας της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ
16440/1994, Π∆ 16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


23


Πρέπει να εξασφαλίζονται από πτώση οι εργαζόµενοι κατά την ανέγερση της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ
16440/1994, Π∆ 16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


24


Η σκαλωσιά πρέπει να εξασφαλιστεί από ανατροπή ή διαφορικές καθιζήσεις.  (Π∆ 395/1994, Π∆
89/1999, Π∆ 16/1996)


25


Πριν ολοκληρωθεί µια σκαλωσιά δεν πρέπει να χρησιµοποιείται. (ΚΥΑ 16440/1994, Π∆ 16/1996, Π∆
395/1994, Π∆ 89/1999)


26


Για µεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχουν τα πιστοποιητικά τους, δηλαδή βεβαίωση εξέτασης
τύπου, δήλωση πιστότητας, τεύχος µελέτης αντοχής, οδηγίες συναρµολόγησης και προβλεπόµενες
χρήσεις. (ΚΥΑ 16440/1994)


27


Για µεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήµανση στα στοιχεία της σκαλωσιάς, η
οποία συµφωνεί µε τα πιστοποιητικά της. (ΚΥΑ 16440/1994)


28


Οι εργαζόµενοι σε σκαλωσιές δεν πρέπει να εργάζονται σε δυο ή περισσότερα επίπεδα ταυτόχρονα
(κίνδυνος πτώσης αντικειµένων σε χαµηλότερο επίπεδο που εργάζεται άλλος εργαζόµενος). (Π∆
395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 16/1996)


29


Τα κινητά ικριώµατα πρέπει να διασφαλίζονται έναντι ανατροπής. Συνιστάται η χρήση ποδαρικών που
προεξέχουν από το ικρίωµα. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 16/1996)


30


Τα κινητά ικριώµατα πρέπει να ακινητοποιούνται µε τις ειδικές διατάξεις που φέρουν οι τροχοί τους
(φρένα). Σηµειώνεται επίσης ότι δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκαλών σε κινητά ικριώµατα. (Π∆
16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


31







ΕΡΓΑΣΙΑ :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ  (συνέχεια)


Τα δάπεδα πάνω στα οποία κινούνται ικριώµατα πρέπει να είναι επίπεδα και καθαρά. Ανωµαλίες,
έντονες κλίσεις και ολισθηρές ουσίες δηµιουργούν προβλήµατα στην κίνηση των ικριωµάτων. (Π∆
16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


32


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)1Μ.Α.Π.


Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 3612


Γάντια ΕΝ 3883


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3974


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΑΣΙΑ :


Η συντήρηση του εξοπλισµού πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του κατασκευαστή του.
(Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


1Μέτρα


Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται από ειδικευµένο προσωπικό. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)2


Κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης, ο εξοπλισµός πρέπει να τίθεται εκτός λειτουργίας. Σε
περίπτωση που προβλέπεται συντήρηση µε λειτουργία ταυτόχρονα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι
οδηγίες του κατασκευαστή. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


3


Τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια των ηλεκτρολογικών εργασιών
προβλέπονται από τους σχετικούς Ελληνικούς Κανονισµούς, όπως το Πρότυπο EΛΟΤ HD 384. (Φ
7.5/1816/88/2004)


4


Ελαττωµένη τάση. Η πρόβλεψη αυτή αφορά τάση µέχρι 60 volts (42watt), η οποία θεωρείται ακίνδυνη
για τον άνθρωπο (παραδοχή αντίστασης του σώµατος περίπου 1000Ohm) εφόσον διατηρείται για
χρόνο µέχρι 55 sec. (Φ 7.5/1816/88/2004)


5


∆ιαχωρισµός (προστασία µε αποµόνωση. Η εσωτερική εγκατάσταση ή τµήµα της που χρειάζεται
ιδιαίτερη προστασία λόγω συνθηκών περιβάλλοντος ή µεθόδου εργασίας, δια µέσω µετασχηµατιστή
1/1. Το τµήµα αυτό της εγκατάστασης δεν επιτρέπεται να γειώνεται ή να συνδέεται µε γειωµένο
ουδέτερο. Σε περίπτωση σφάλµατος µονώσεως, αποφεύγεται η κυκλοφορία ρεύµατος µέσω γης. (Φ
7.5/1816/88/2004)


6


Μονωτική θέση. Κατ’ αυτή, τα στοιχεία τα οποία είναι δυνατόν να βρεθούν υπό τάση λόγω κάποιου
σφάλµατος µόνωσης, καλύπτονται µε µονωτικό. Αν αυτό δε µπορεί να εφαρµοστεί τοποθετείται
µόνωση στις θέσεις που είναι δυνατή η επαφή του ανθρώπου προς τα στοιχεία αυτά. (Φ
7.5/1816/88/2004)


7


∆ιπλή µόνωση. Η µέθοδος αυτή περιλαµβάνει διπλή µόνωση των στοιχείων που έχουν ηλεκτρική τάση
από τα στοιχεία, τα οποία κανονικά δεν βρίσκονται υπό τάση. (Φ 7.5/1816/88/2004)


8


Γείωση άµεση. Συνίσταται στην αγώγιµη σύνδεση µε τη γη, µέσω ηλεκτροδίου γείωσης, των
µεταλλικών στοιχείων που κανονικά δεν έχουν ηλεκτρική τάση. Η αντίσταση γείωσης πρέπει να έχει
τιµή τέτοια ώστε, εφ’ όσον παρουσιαστεί τάση πάνω από 50 volt, το ρεύµα διαρροής να τήκει την
ασφάλεια σε πολύ λίγο χρόνο (8 sec) ή αντίστοιχα να ανοίγει τον αυτόµατο διακόπτη. (Φ
7.5/1816/88/2004)


9


Ουδετέρωση. Η µέθοδος αυτή που λέγεται «γείωση δια του ουδετέρου», συνίσταται στην σύνδεση των
προστατευοµένων µεταλλικών µερών ή εγκαταστάσεων µε τον γειωµένο ουδέτερο. Στην περίπτωση
αυτή, σώµα µόνωσης ισοδυναµεί µε βραχυκύκλωµα µεταξύ φάσης και ουδέτερου. Ο ουδέτερος
αγωγός γειώνεται τόσο στον Υποσταθµό όσο και στην είσοδο της εγκατάστασης µε ίσες αντιστάσεις.
(Φ 7.5/1816/88/2004)


10


Πέρα από τους παραπάνω τρόπους, προστασία µπορεί να εξασφαλιστεί µε χρήση ∆ιακόπτη ∆ιαφυγής
(πηνίου τάσης) σε περιπτώσεις που η αντίσταση γείωσης είναι µικρή (σε χρόνο απόζευξης 0,1 sec) ή
∆ιαφορικού ∆ιακόπτη Γενικής Προστασίας. Αυτός κάνει απόζευξη όταν το αλγεβρικό άθροισµα των
ρευµάτων δια των αγωγών τροφοδοσίας είναι διάφορο από µηδέν (διαφορά που δεν είναι δυνατό να
προέρθει παρά µόνον από διαφυγή προς τη γη). Συνήθης τιµή απόζευξης 28-30 mΑ, σε χρόνο πολύ
µικρό. Το µειονέκτηµα που παρουσιάζει είναι η µεγάλη ευαισθησία του ∆ιακόπτη. (Φ
7.5/1816/88/2004)


11


Ο ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να διακόπτει το ρεύµα σε όλες τις φάσεις και από όλα τα στοιχεία
εκατέρωθεν της θέσης εργασίας του. Η διακοπή αυτή πρέπει να είναι ορατή. (Φ 7.5/1816/88/2004)


12


Ο ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να εξασφαλίζει ότι δεν θα αποκατασταθεί η παροχή ρεύµατος. Αυτό
επιτυγχάνεται µε αφαίρεση φυσιγγίων και ασφάλιση (ή/και σήµανση) της εγκατάστασης σε όλα τα
σηµεία (λουκέτα, προειδοποιητικές πινακίδες). (Φ 7.5/1816/88/2004)


13


Ο ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να εξακριβώνει την έλλειψη τάσης. Η εξακρίβωση γίνεται µε κατάλληλο
δοκιµαστικό, αφού γίνει εκφόρτιση στοιχείων, όπου απαιτείται (έλεγχοι δοκιµαστικοί). (Φ
7.5/1816/88/2004)


14


Ο ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να κάνει γείωση - βραχυκύκλωση γραµµών εγκαταστάσεων. Στο σηµείο
διακοπής και  κοντά στη θέση εργασίας πρέπει τοποθετεί γειώσεις -βραχυκυκλώµατα. Σε κάθε σηµείο
πρέπει πρώτα να τοποθετεί το ηλεκτρόδιο γείωσης ή να κάνει σύνδεση µε υπάρχουσα γείωση. Η
σύνδεση των φάσεων ακολουθεί. (Φ 7.5/1816/88/2004)


15


Ο ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να διαχωρίζει και επισηµαίνει τα στοιχεία, τα οποία εξακολουθούν να έχουν
ηλεκτρική τάση. Αυτά πρέπει να το καλύπτει µε ειδικούς προφυλακτήρες ή σκεπάσµατα. (Φ
7.5/1816/88/2004)


16







ΕΡΓΑΣΙΑ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  (συνέχεια)


Φυσικά µετά το τέλος της εργασίας, ο ηλεκτροτεχνίτης αποµακρύνει τα εργαλεία και τον εξοπλισµό του
από την εγκατάσταση και αποκαθιστά, εφαρµόζοντας τα παραπάνω κατά την αντίθετη σειρά εργασίας.
(Φ 7.5/1816/88/2004)


17


Σε περίπτωση που η διακοπή ηλεκτρικής τάσης στην συγκεκριµένη εργασία είναι αδύνατη (συνήθως
για λόγους παραγωγής ή άλλης µείζονος ανάγκης), είναι δυνατό να επιτραπεί η εργασία υπό χαµηλή
τάση, σε εξειδικευµένους Αδειούχους Ηλεκτροτεχνίτες µετά ειδική άδεια του αρµόδιου προϊσταµένου
(εργοδηγού, εργοδότη). (Φ 7.5/1816/88/2004)


18


Τα ειδικά µέτρα ασφαλείας που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση, περιλαµβάνουν χρήση εργαλείων
µονωµένων, ελαστικά µονωτικά γάντια και εφαρµογή µεθόδων ασφαλούς εργασίας. (Φ
7.5/1816/88/2004)


19


Γυαλιά ΕΝ 166(Β)1Μ.Α.Π.


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)2


Γάντια ΕΝ 3883


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3974


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝΕΡΓΑΣΙΑ :


Προκειµένου να διεκπεραιωθεί οποιαδήποτε εργασία συντήρησης είναι σηµαντικό να µελετηθεί,
κατανοηθεί και ακολουθηθούν όλες οι υποδείξεις και οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια
εγκατάστασης και συντήρησης του µηχανήµατος, συµπεριλαµβανοµένων όλων των πινακίδων και
ετικετών που υπάρχουν πάνω στον εξοπλισµό, σε επί µέρους εξαρτήµατα και σε όσα τµήµατα
παραδίδονται ξεχωριστά. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


1Μέτρα


Πριν εκτελεσθεί οποιαδήποτε συντήρηση ή επιθεώρηση πρέπει να διακόπτεται ηλεκτρική
τροφοδότηση και να σφραγίζεται στη θέση «εκτός». (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Το µηχάνηµα δεν πρέπει να λειτουργεί όταν όλα τα πλέγµατα των ανεµιστήρων, τα πανό
προσπέλασης και όλες οι θυρίδες επίσκεψης δεν είναι στη θέση τους. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


3


Για την προστασία του εξουσιοδοτηµένου για τη λειτουργία και τη συντήρηση προσωπικού κάθε
κινητήρας ανεµιστήρα και αντλίας που σχετίζεται µε το µηχάνηµα θα πρέπει να τροφοδοτούνται µέσω
αποζευκτικού διακόπτη που κλειδώνει και φαίνεται ευκρινώς από τον ψυκτικό πύργο, τον εξατµιστικό
συµπυκνωτή ή τον ψύκτη κλειστού κυκλώµατος. Καµιά εργασία δε θα πρέπει να πραγµατοποιείται
στους ανεµιστήρες, τους κινητήρες και τα συστήµατα µετάδοσης κίνησης, κοντά σε αυτά ή µέσα στο
µηχάνηµα πριν επιβεβαιωθεί ότι οι κινητήρες των ανεµιστήρων και των αντλιών έχουν αποσυνδεθεί και
ασφαλιστεί. Το σύστηµα ανακυκλοφορίας νερού ίσως να περιέχει χηµικά ή βιολογικά µολυσµένα
απόβλητα και µικρόβια. Κατά συνέπεια, προσωπικό που θα εκτεθεί άµεσα σε ρεύµατα αέρα
απαγωγής και τη σχετική ροή, σε σταγονίδια που εµφανίζονται κατά τη λειτουργία των συστηµάτων
διανοµής νερού και/ή των ανεµιστήρων, ή σταγονίδια που παράγονται από εκτοξεύσεις νερού υψηλής
πίεσης ή πεπιεσµένου αέρα και χρησιµοποιούνται για καθαρισµό τµηµάτων ή στοιχείων του νερού
ανακυκλοφορίας, θα πρέπει να φορά αναπνευστική συσκευή προστασίας ηµίσειας όψης µε φυσίγγια
φίλτρου. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


4


Μάσκα ηµίσεως προσώπου ΕΝ 149 (FFP2)1Μ.Α.Π.


Γυαλιά ΕΝ 166(Β)2


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)3


Γάντια ΕΝ 3884


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3975


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝΕΡΓΑΣΙΑ :


Η συντήρηση των ανεκλυστήρων γίνεται από συνεργείο αδειοδοτηµένο από τη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης
της οικείας Ν.Α. (ΑΠ 1957/2005)


1Μέτρα


Η συντήρηση των ανελκυστήρων πρέπει να γίνεται, λαµβάνοντας υπόψη τα κατασκευαστικά σχέδια
και το βιβλιάριο συντήρησης. Σε περίπτωση µετατροπών (πχ ηλεκτρικά κυκλώµατα) πρέπει να
ενηµερώνονται τα αντίστοιχα σχέδια και το βιβλιάριο συντήρησης. (ΑΠ 1957/2005)


2


Οι πόρτες των µηχανοστασίων και τροχαλιοστασίων θα πρέπει να παραµείνουν κλειστές και
κλειδωµένες όταν δεν εργάζεται κανείς µέσα σ’ αυτά. Τα κλειδιά πρέπει να βρίσκονται σε θέση µέσα
στο κτίριο εύκολα, προσιτή στους τεχνίτες απ΄ευθείας ή µέσω εξουσιοδοτηµένου προσώπου, που είναι
πάντοτε παρόν στο κτίριο. (ΑΠ 1957/2005)


3


Ο φωτισµός της πρόσβασης στο χώρο εργασίας πρέπει να είναι επαρκής. Επίσης πρέπει να
λειτουργεί ο φωτισµός των µηχανοστασίων. (ΑΠ 1957/2005)


4


Πρέπει να αναρτάται προειδοποιητική πινακίδα στις πόρτες των µηχανοστασίων και τροχαλιοστασίων,
που να απαγορεύει την είσοδο στους µη έχοντες εργασία. (ΑΠ 1957/2005)


5


Τα δάπεδα εργασίας πρέπει να διατηρούνται καθαρά. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην
αποθήκευση εύφλεκτων υλικών (πχ στουπιά). Οι διαστάσεις των οπών των δαπέδων δεν πρέπει να
επιτρέπουν την πτώση εργαζοµένων από αυτά. (ΑΠ 1957/2005)


6


Οι προστατευτικές διατάξεις των κινούµενων µερών (πχ τροχαλίες) δεν πρέπει να αφαιρούνται. (ΑΠ
1957/2005)


7







ΕΡΓΑΣΙΑ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  (συνέχεια)


Η πρόσβαση στην οροφή του θαλάµου πρέπει να είναι ασφαλής. Επίσης επαρκής πρέπει να είναι ο
χώρος εργασίας. Προσοχή πρέπει να δίνεται όταν ο ανεκλυστήρας βρίσκεται στην ανώτατη θέση του.
(ΑΠ 1957/2005)


8


Ο φωτισµός του χώρου εργασίας στην οροφή του θαλάµου πρέπει να είναι επαρκής. (ΑΠ 1957/2005)9


∆ύο τουλάχιστον ανεξάρτητα συστήµατα ακινητοποίησης του θαλάµου πρέπει να είναι σε λειτουργεία
(διακόπτης stop, διακόπτης επιθεώρησης, διακόπτης αρπάγης, γενικός διακόπτης, Πόρτα
ασφαλισµένη στην ανοικτή θέση, κλπ.). (ΑΠ 1957/2005)


10


Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα προεξέχοντα στοιχεία του φρεατίου. (ΑΠ 1957/2005)11


Προσοχή πρέπει να δίνεται στη θέση των αντίβαρων. (ΑΠ 1957/2005)12


Σε περίπτωση που υπάρχει και άλλος ανελκυστήρας στο ίδιο φρεάτιο, ο οποίος δεν διαχωρίζεται µε
προστατευτικό πλέγµα, πρέπει να ακινητοποιείται. (ΑΠ 1957/2005)


13


Η πρόσβαση στον πυθµένα πρέπει να είναι ασφαλής. Επίσης επαρκής πρέπει να είναι ο χώρος
εργασίας. Προσοχή πρέπει να δίνεται όταν ο ανεκλυστήρας βρίσκεται στην κατώτατη θέση του. (ΑΠ
1957/2005)


14


Ο φωτισµός του χώρου εργασίας στον πυθµένα πρέπει να είναι επαρκής. (ΑΠ 1957/2005)15


Ο θάλαµος πρέπει να ακινητοποιείται. (ΑΠ 1957/2005)16


Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα προεξέχοντα στοιχεία του φρεατίου. (ΑΠ 1957/2005)17


Προσοχή πρέπει να δίνεται στη θέση των αντίβαρων. (ΑΠ 1957/2005)18


Κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης συνιστάται να τοποθετείται πινακίδα ενηµέρωσης
«ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΟ ΦΡΕΑΤΙΟ - ∆ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ» στο controller. (ΑΠ 1957/2005)


19


Οι εργασίες συντήρησης του ανελκυστήρα πρέπει να καταγράφονται στο βιβλίο - ηµερολόγιο
καταχώρησης των συντηρήσεων. (ΑΠ 1957/2005)


20


Οι ανελκυστήρες πρέπει να ελέγχονται και να πιστοποιούνται περιοδικά από ανεξάρτητο φορέα
πιστοποίησης. (ΑΠ 1957/2005)


21


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)1Μ.Α.Π.


Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 3612


Γάντια ΕΝ 3883


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3974


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥΕΡΓΑΣΙΑ :


Η στάθµευση οχήµατος µεταφοράς του συνεργείου πρέπει να γίνεται σε ασφαλές σηµείο.1Μέτρα


Συνιστάται να γίνεται εξασφάλιση και σήµανση του χώρου πριν την έναρξη των εργασιών συντήρησης.2


Η διακοπή της παροχής και η αποσυµπίεση, η παρακολούθηση παραγόντων καθώς και η διαδικασία
αποκατάστασης της παροχής πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΚτΕ.


3


Απαγορεύεται το κάπνισµα και η χρήση φλόγας στο χώρο εργασίας συντήρησης.4


Συνιστάται να αποφεύγονται οι εργασίες συντήρησης δικτύων φυσικού αερίου όταν επικρατούν
δυσµενείς καιρικές συνθήκες (βροχή, άνεµος, χιόνι, παγετός).


5


Πρέπει να τηρείται καλή υγιεινή από το συνεργείο συντήρησης (πλύσιµο χεριών, αλλαγή ρούχων µετά
την εργασία).


6


Μάσκα πλήρους προσώπου µε φίλτρα ΕΝ 136 class 21Μ.Α.Π.


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)2


Γάντια ΕΝ 3883


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3974


Φόρµα εργασίας ΕΝ 4655


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΑΣΗΕΡΓΑΣΙΑ :


Μόνο εξειδικευµένο προσωπικό πρέπει να αναλαµβάνει την εκτέλεση των εργασιών υπό τάση,
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. (Ν 158/1975, Φ 7.5/1816/88/2004)


1Μέτρα


Πρέπει να είναι εκ των προτέρων γνωστό το είδος και τα χαρακτηριστικά του εξοπλισµού που
βρίσκεται υπό τάση (οπωσδήποτε πρέπει να είναι γνωστή η µέγιστη τάση και οι ελάχιστες αποστάσεις
προσέγγισης) καθώς και τα απαραίτητα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία του
προσωπικού. (Ν 158/1975, Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα απενεργοποίησης του εξοπλισµού πριν την έναρξη των εργασιών.
(Ν 158/1975, Φ 7.5/1816/88/2004)


3


Πρέπει να χρησιµοποιούνται µπάρες ή χωρίσµατα για την εξασφάλιση απόστασης ασφαλείας από τον
εξοπλισµό. Η σήµανση των χωρισµάτων είναι ιδιαίτερα χρήσιµη. (Ν 158/1975, Φ 7.5/1816/88/2004)


4


Πρέπει να ληφθούν µέτρα για ακούσιο χειρισµό από το προσωπικό. (Ν 158/1975, Φ
7.5/1816/88/2004)


5







ΕΡΓΑΣΙΑ :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΑΣΗ  (συνέχεια)


Η πρόσβαση στο χώρο εργασίας πρέπει να αποκλείεται σε µη έχοντες εργασία. Οι πόρτες πρέπει να
παραµένουν κλειστές κατά τις µη εργάσιµες ώρες. Σε περίπτωση που αφαιρούνται µόνιµα
προστατευτικά χωρίσµατα για λόγους εργασίας, πρέπει να αντικαθίστανται µε προσωρινά µεταθετά.
(Φ 7.5/1816/88/2004)


6


Οι εργασίες υπό τάση πρέπει να εκτελούνται υπό συνεχή επίβλεψη. (Ν 158/1975, Φ
7.5/1816/88/2004)


7


Ενδυµασία προστασίας για εγκαταστάσεις υψηλής τάσης ΕΝ 502861Μ.Α.Π.


Παπούτσια ηλεκτρικά µονωµένα για εγκαταστάσεις χαµηλής τάσης ΕΝ 503212


Γάντια από µονωτικό υλικό ΕΝ 609033


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣΕΡΓΑΣΙΑ :


Για την αντιµετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται µε τις εργασίες σε λέβητες και δοχεία πίεσης
προτείνεται πριν γίνει οποιαδήποτε εργασία να εκδοθεί σχετική διαδικασία, ανάλογα µε την εργασία
που πρόκειται να γίνει. (Π∆ 95/1978)


1Μέτρα


Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα προσόντα του επικεφαλής της οµάδας συντήρησης – επισκευής.2


Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα προσόντα των λοιπών στελεχών της οµάδας συντήρησης –
επισκευής.


3


Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το Σχέδιο αποσύνδεσης – αποµόνωσης.4


Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το Σχέδιο σήµανσης – εξασφάλισης.5


Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το Σχέδιο εκτόνωσης-αερισµού.6


Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το Σχέδιο διαφυγής.7


Πρέπει να γίνεται έλεγχος πριν τη θέση σε λειτουργία.8


Η υλοποίηση συστήµατος Άδειας Εργασίας αποτελεί µέτρο που συµβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη
των ατυχηµάτων και συνεπώς πρέπει να ληφθεί υπόψη.


9


Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποιος εκδίδει την άδεια.10


Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει για ποιον εκδίδεται η άδεια.11


Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει για ποια εργασία εκδίδεται η άδεια.12


Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει την ηµεροµηνία έκδοσης και ισχύος της άδειας.13


Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποια η διάρκεια της άδειας (όχι µεγαλύτερη της
µιας βάρδιας).


14


Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποια είναι τα απαραίτητα µέτρα που πρέπει να
ληφθούν κατά την είσοδο και εργασία σε κλειστό χώρο.


15


Μάσκα πλήρους προσώπου µε φίλτρα ΕΝ 136 class 21Μ.Α.Π.


Φόρµα προστασίας από χηµικά ΕΝ 15132


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)3


Γάντια ΕΝ 3884


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3975


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΠΥΡΚΑΓΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑ :


Να απαγορεύεται το κάπνισµα και η χρήση γυµνής φλόγας. (Π∆ 95/1978)1Μέτρα


Τα εύφλεκτα υλικά πρέπει να αποµακρύνονται άµεσα από το χώρο. (Π∆ 95/1978)2


Εργασίες κοπής, συγκολλήσεων, ανοιχτής φλόγας πρέπει να εκτελούνται σε ακίνδυνες περιοχές και
µόνο υπό την επίβλεψη εργοδηγού. (Π∆ 95/1978)


3


∆εν επιτρέπεται η χρήση η εργασία µε µηχανές ή εργαλεία που µπορεί να προκαλέσουν σπινθήρα.
(Π∆ 95/1978)


4


Οι χώροι δεν πρέπει να θερµαίνονται µε ανοιχτή φλόγα ή ερυθροπυρούµενα θερµαντικά στοιχεία. (Π∆
95/1978)


5


Οι εγκαταστάσεις αγωγών ατµών, θερµών υγρών ή αερίων πρέπει να επισηµαίνονται µε ειδικό
κωδικοποιηµένο χρωµατισµό και πινακίδες σήµανσης. (Π∆ 95/1978)


6


Σε περίπτωση υπόνοιας για ύπαρξη εύφλεκτων αερίων πρέπει να διενεργούνται ανάλογες µετρήσεις
µε συσκευές ανίχνευσης. (Π∆ 95/1978)


7


Η θερµοκρασία του χώρου πρέπει να διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα και ο εξαερισµός του χώρου να
είναι επαρκής. (Π∆ 95/1978)


8


Το προσωπικό πρέπει να ενηµερωθεί για την ύπαρξη και λειτουργία των συστηµάτων πυρόσβεσης.
Επίσης πρέπει να είναι ενηµερωµένο για τις εξόδους διαφυγής. (Π∆ 95/1978)


9


Λιµνάζοντα νερά έχουν αποµακρυνθεί πριν ξεκινήσουν οι εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως. (Π∆
95/1978)


10







ΕΡΓΑΣΙΑ :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ  (συνέχεια)


Υπάρχουν κατάλληλοι πυροσβεστήρες αναλόγως του χώρου όπου διεξάγονται οι εργασίες, (Π∆
95/1978)


11


Οι εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως διεξάγονται σε απόσταση ασφαλείας από αποθηκευµένα εύφλεκτα
υλικά στο χώρο του εργοταξίου. ‘Όλα τα εύφλεκτα υλικά πρέπει να έχουν αποµακρυνθεί σε απόσταση
ασφαλείας. (Π∆ 95/1978)


12


Επισκευάζεται ή αντικαθίσταται τυχόν φθαρµένος εξοπλισµός. (Π∆ 95/1978)13


Παρέχονται προστατευτικά µέσα για την ακτινοβολία και τις αναθυµιάσεις. (Π∆ 95/1978)14


Ο θόρυβος από τις γεννήτριες δεν αποτελεί πρόβληµα για τους εργαζόµενους ή τρίτους στο χώρο
εργασίας. (Π∆ 95/1978, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


15


Σε περίπτωση που χρησιµοποιείται πίνακας παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, ο πίνακας παραµένει
κλειδωµένος και προφυλαγµένος από καιρικές συνθήκες, τα καλώδια είναι ελεγµένα για τυχόν φθορές
και οι διαδροµές τους δεν δηµιουργούν εµπόδια σε άλλες δραστηριότητες στο χώρο. (Π∆ 95/1978, Φ
7.5/1816/88/2004, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/999)


16


Όσοι δεν εµπλέκονται σε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης παραµένουν σε απόσταση ασφαλείας από
τον χώρο όπου αυτές εκτελούνται και δεν επεµβαίνουν στον σχετικό εξοπλισµό. (Π∆ 95/1978)


17


Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, οι εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως να γίνονται µε κάλυψη του χώρου και
επαρκή αερισµό αυτού. (Π∆ 95/1978)


18


Κράνος µε ενσωµατωµένη µάσκα ηλεκτροσυγκολλητή ΕΝ 175, ΕΝ 1691Μ.Α.Π.


Γάντια για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 388, ΕΝ 4072


Ποδιά για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 4703


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΦΡΕΑΤΑΕΡΓΑΣΙΑ :


Οι υπεύθυνοι των συνεργείων συντήρησης φρεατίων πρέπει να είναι ενηµερωµένοι για όλα τα
διαθέσιµα στοιχεία (µεθοδολογία, είδος φρεατίου, είδος εργασίας, συνθήκες κυκλοφορίας),


1Μέτρα


Ο χώρος εργασίας επί της οδού πρέπει να περιφραχθεί, ώστε να αποτραπεί η πρόσβαση σε
διερχόµενους πεζούς και οχήµατα και να τοποθετηθεί σήµανση για ενηµέρωση των διερχόµενων
οδηγών και προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας, (Π∆ 16/1996)


2


Για το προσωπικό που θα εργαστεί εντός των φρεατίων πρέπει να εξασφαλιστεί η επάρκεια οξυγόνου.
(Π∆ 16/1996)


3


Εντός των φρεατίων πρέπει να διενεργούνται µετρήσεις παραγόντων για ανίχνευση επικίνδυνων
ουσιών. (Π∆ 16/1996)


4


Πρέπει να εξασφαλιστεί µέθοδος επικοινωνίας µεταξύ των συνεργείων εντός και εκτός των φρεατίων.
(Π∆ 16/1996)


5


Για την αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων πρέπει να υπάρχει εργαζόµενος πάνω από το φρεάτιο
για παρακολούθηση και παροχή βοήθειας, εφόσον κριθεί αναγκαίο. (Π∆ 16/1996)


6


Η πρόσβαση και έξοδος από το φρεάτιο πρέπει να γίνεται µέσω των σκαλών ή µε τη βοήθεια
ανυψωτικής διάταξης σε τρίποδα. (Π∆ 16/1996)


7


Εντός των φρεατίων πρέπει να εξασφαλιστεί φωτισµός. (Π∆ 16/1996)8


Εξοπλισµός, εργαλεία και καλώδια που χρησιµοποιούνται εντός των φρεατίων πρέπει να είναι
κατάλληλα για υγρό περιβάλλον. (Π∆ 16/1996)


9


Το προσωπικό που εργάζεται εντός των φρεατίων πρέπει να εξετάζεται περιοδικά από τον ιατρό
εργασίας της επιχείρησης. (Π∆ 16/1996, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


10


Τα φρεάτια πρέπει να κλείνονται µετά τη λήξη των εργασιών (βάρδια, ηµέρα). (Π∆ 16/1996)11


Η υλοποίηση συστήµατος Άδειας Εργασίας αποτελεί µέτρο που συµβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη
των ατυχηµάτων και συνεπώς πρέπει να ληφθεί υπόψη.


12


Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποιος εκδίδει την άδεια.13


Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει για ποιον εκδίδεται η άδεια.14


Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει για ποια εργασία εκδίδεται η άδεια.15


Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει την ηµεροµηνία έκδοσης και ισχύος της άδειας.16


Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποια η διάρκεια της άδειας (όχι µεγαλύτερη της
µιας βάρδιας).


17


Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποια είναι τα απαραίτητα µέτρα που πρέπει να
ληφθούν κατά την είσοδο και εργασία σε κλειστό χώρο.


18


Μάσκα πλήρους προσώπου µε φίλτρα ΕΝ 136 class 21Μ.Α.Π.


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)2


Γάντια ΕΝ 3883


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3974


Φόρµα εργασίας ΕΝ 4655


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)6







ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΡΟΤΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΤΛΙΩΝΕΡΓΑΣΙΑ :


Πριν επιχειρηθεί η διάγνωση από οποιαδήποτε βλάβη, η συντήρηση του Συγκροτήµατος εν γένει και
ειδικά των αντλιών πρέπει να αφαιρεθούν οι ασφάλειες ή ο κεντρικός διακόπτης να είναι κλειστός. (Π∆
395/1994, Π∆ 89/1999)


1Μέτρα


Πρέπει επίσης να υπάρχει η βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει κατά λάθος η παροχή
ηλεκτρικού ρεύµατος. Όλα τα περιστρεφόµενα µέρη πρέπει να έχουν σταµατήσει να κινούνται. (Π∆
395/1994, Π∆ 89/1999)


2


Οι εργασίες αντλιών σε φρεάτια, πρέπει να επιβλέπονται από άτοµο που θα βρίσκεται εκτός του
φρεατίου της αντλίας.


3


Τα φρεάτια για υποβρύχιες αντλίες ακάθαρτων υδάτων περιέχουν ακάθαρτα ύδατα µε τοξικές ουσίες
ή/και ουσίες που προκαλούν διάφορες ασθένειες. Κατά συνέπεια όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να
διαθέτουν κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισµό και ρουχισµό και όλες οι εργασίες στην
αντλία αλλά και γύρω από αυτήν πρέπει να διεξάγονται τηρώντας αυστηρά τους ισχύοντες κανόνες
υγιεινής. (Π∆ 396/1994)


4


Πριν την χειροκίνητη εκκίνηση η εναλλαγή σε αυτόµατο έλεγχο, πρέπει να ελεγχθεί ότι κανένας δεν
εργάζεται στην αντλία ή κοντά σε αυτή. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


5


Πριν ξεκινήσουν οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης, οι αντλίες πρέπει να καθαριστούν επιµελώς µε
καθαρό νερό και να ξεπλυθούν όλα τα εξαρτήµατα της αντλίας µε νερό µετά την αποσυναρµολόγηση,
ώστε να αποµακρυνθούν όλα τα ξένα σώµατα όπως συντηρητικά, υγρά δοκιµής ή γράσο. (Π∆
395/1994, Π∆ 89/1999)


6


Στις εργασίες ελέγχου και αλλαγής λαδιών και πριν ξεβιδωθεί η βίδα επιθεώρησης του θαλάµου
λαδιών πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι µπορεί να υπάρχει πίεση στο εσωτερικό του θαλάµου. Γι’ αυτό
να µην αφαιρεθεί εντελώς η βίδα πριν εκτονωθεί πλήρως η πίεση. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


7


Σε εγκαταστάσεις ζεστού νερού, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον κίνδυνο τραυµατισµού
ατόµων από το καυτό νερό. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


8


Η περιοχή γύρω από το συγκρότηµα πρέπει να διατηρείται καθαρή. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)9


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)1Μ.Α.Π.


Γάντια ΕΝ 3882


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3973







ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΧΕ∆ΙΑ «AS BUILT»


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο Συντονιστής Ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να συµπεριλάβει στο παρόν
κεφάλαιο του ΦΑΥ κατάλογο των µελετών εφαρµογής και των "as built" σχεδίων του έργου.







ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Γεωµετρικό σχήµα Σηµασία


Σήµατα απαγόρευσης


Σήµατα υποχρέωσης


Σήµατα προειδοποίησης


Σήµατα διάσωσης ή βοήθειας


Σήµατα που αφορούν το
πυροσβεστικό υλικό ή εξοπλισµό


Απαγορεύεται
το κάπνισµα


Mη πόσιµο νερό Απαγορεύεται
η είσοδος στους


µη έχοντες
ειδική άδεια


Απαγορεύεται
η χρήση γυµνής
φλόγας και το
κάπνισµα


Απαγορεύεται
η κατάσβεση


µε νερό


Απαγορεύεται
η διέλευση πεζών


Απαγορεύεται
η διέλευση στα


οχήµατα
διακίνησης φορτίων


Mην αγγίζετε


Σήµατα
απαγόρευσης


Υποχρεωτική
προστασία των


µατιών


Υποχρεωτική
προστασία του


σώµατος


Υποχρεωτική
προστασία του
προσώπου


Υποχρεωτική
προστασία του


κεφαλιού


Υποχρεωτική
προστασία των
αναπνευστικών


οδών


Υποχρεωτική
προστασία των


αυτιών


Υποχρεωτική
ατοµική προστασία
έναντι πτώσεων


Υποχρεωτική
διάβαση για
πεζούς


Υποχρεωτική
προστασία των


ποδιών


Γενική
υποχρέωση


Υποχρεωτική
προστασία των


χεριών


Σήµατα
υποχρέωσης







Εύφλεκτες ύλες
ή/ και υψηλή
θερµοκρασία


Αιωρούµενα
φορτία


Οχήµατα
διακίνησης
φορτίων


Εκρηκτικές ύλες ∆ιαβρωτικές ύλεςΤοξικές ύλες


Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας


Ραδιενεργά υλικά


Γενικός κίνδυνος Kίνδυνος
παραπατήµατος


Σήµατα
προειδοποίησης


Πρώτες βοήθειες Φορείο Πλύση µατιώνΘάλαµος
καταιονισµού
ασφαλείας


Τηλέφωνο για
διάσωση και


πρώτες βοήθειες


Όταν πρέπει να δείξουµε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουµε για να φτάσουµε
στα µέσα βοήθειας ή διάσωσης τότε τα αντίστοιχα σήµατα συνδυάζονται ανάλογα µε τα


παρακάτω σήµατα κατεύθυνσης


Σήµατα
διάσωσης ή
βοήθειας


Πυροσβεστική
µάνικα


Σκάλα Πυροσβεστήρας Τηλέφωνο για την
καταπολέµηση
πυρκαγιών


Όταν πρέπει να δείξουµε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουµε για να φτάσουµε
στον πυροσβεστικό εξοπλισµό τότε τα αντίστοιχα σήµατα συνδυάζονται ανάλογα µε τα


παρακάτω σήµατα κατεύθυνσης


Σήµατα που
αφορούν το
πυροσβεστικό
υλικό ή
εξοπλισµό































ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ


Παρακάτω παρουσιάζεται το µητρώο επεµβάσεων στο έργο. Το µητρώο επεµβάσεων στο έργο 
πρέπει να ενηµερώνεται µετά από κάθε νέα επέµβαση σε αυτό, µε τα στοιχεία που θα 
προκύπτουν κάθε φορά.







ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


♦ Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων», ΦΕΚ 117Α/85


♦ Ν2224/1994 «Ρύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, Υγιεινής - 
Ασφάλειας κλπ», ΦΕΚ 112Α/94


♦ Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφάλειας στις οικοδοµές και 
λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83


♦ N1430/1984 «Κύρωση της αριθµ. 62 ∆ιεθνούς Συµβάσεις Εργασίας, που αφορά τις 
διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία και τη ρύθµιση θεµάτων που έχουν σχέση 
µε αυτή», ΦΕΚ 49Α/84


♦ Π∆17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων σε 
συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Π∆159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99)


♦ Π∆305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται 
στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 
212Α/96


♦ Π∆1073/1981 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81


♦ Π∆395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση 
εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε 
την οδηγία του Συµβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε µε τα 
Π∆89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99) και Π∆304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00)


♦ Π∆396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς 
την οδηγία του Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94


♦ Π∆397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική 
διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των 
εργαζοµένων σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 90/269/ΕΟΚ», ΦΕΚ 
221Α/94


♦ Π∆225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89


♦ Π∆778/1980 «Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών», 
ΦΕΚ 193Α/80


♦ Π∆31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων» ΦΕΚ 11Α/90, όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆49/1991 (ΦΕΚ 180Α/91)


♦ Π∆95/1978 «Περί µέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουµένων εις εργασίας 
συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78


♦ Π∆77/1993 «προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς 
παράγοντες. Τροποποίηση και συµπλήρωση προς την οδηγία του συµβουλίου 
88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93


♦ Π∆ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση 
εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασµούς), σε 
συµµόρφωση µε την Οδηγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05


♦ Π∆105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην 
εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95


♦ ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων 
εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03


♦ ΥΑ130646/1984 «Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84







♦ ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων 
µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 
756Β/93


♦ ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου 
στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου», ΦΕΚ 
1176Β/00


♦ ΑΠ. ∆ΙΠΑ∆/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη του έργου», ΦΕΚ 
266Β/01


♦ ΑΠ.∆ΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση µελέτης 
στο στάδιο της οριστικής µελέτης ή/και της µελέτης εφαρµογής σε κάθε ∆ηµόσιο Έργο», 
ΦΕΚ 686Β/01


♦ ΑΠ. ∆ΙΠΑ∆/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την 
κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03
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 0. ΓΕΝΙΚΑ  
 
0.1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
0.1.1. Ιστορικό 


Το προς αποκατάσταση κτίριο βρίσκεται στην Οδό Βασ. Όλγας στο 
οικοδοµικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Βασ. Όλγας 
– Αγ. Τριάδος – Σπάρτης – Παρασκευοπούλου, κτίστηκε το 1899 
για κατοικία και για πολλά χρόνια αποτέλεσε παράρτηµα του 
Α΄Γυµνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης το οποίο είναι επίσης 
διατηρητέο και βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο. 
Με το Π∆ της 10ης-7-1976 (ΦΕΚ 233 ∆/12-8-1976) έγινε ο 
χαρακτηρισµός του οικοπέδου που βρίσκονται τα δύο διατηρητέα 
κτίρια σε χώρο σχολείου, σύµφωνα µε τον οποίο προβλέπεται η 
χρήση σχολείου εντός των περιγραµµάτων των δύο υφιστάµενων 
κτιρίων. 
Με τις υπ΄αριθ. Α/Φ31/23549/3080/16-6-1977 (ΦΕΚ 718 β/30-7-
1977) και ΥΠΠΕ/Γ∆ΠΑ/ΥΑΠΑ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1485/40886/15-6-1979 
(ΦΕΚ 767 Β/8-9-1979) αποφάσεις Υπουργού Πολιτισµού 
χαρακτηρίστηκαν ως έργα τέχνης  το κτίριο του Α΄ Γυµνασίου 
Αρρένων  και το κτίριο του παραρτήµατος µαζί µε τον 
περιβάλλοντα χώρο του, αντίστοιχα. 
Στη συνέχεια µε την υπ΄αριθ. ΥΠΠΕ/ ∆ΙΛΑΠ/Γ/2048/42083/28-1-
1985 (ΦΕΚ 82Β/13-2-1985) απόφασή του, το ΥΠΠΟ επέκτεινε την 
προστασία και στον χώρο που περιβάλλει το Α΄Γυµνάσιο. 
Μετά τον σεισµό που έπληξε την Θεσσαλονίκη το 1978 τα κτίρια 
κρίθηκαν ακατάλληλα και εγκαταλείφθηκαν. Στα πλαίσια του 
θεσµού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Θεσσαλονίκη ‘97 έγινε η 
αποκατάσταση µόνο του κτιρίου του Α΄ Γυµνασίου το οποίο από 
τότε λειτουργεί κανονικά µέχρι σήµερα και στεγάζει το 1ο Γυµνάσιο 
Θεσσαλονίκης.   
Το 1998 από την πρώην ∆.Τ.Υ.Ν.Α.Θ. αρµόδια τότε για την 
σχολική στέγη, ανατέθηκε σε εξωτερική µελετητική οµάδα η 
εκπόνηση µελέτης για την αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου 
του Παραρτήµατος και την προσθήκη µικρού αριθµού αιθουσών 
στον αύλειο χώρο  προκειµένου να λειτουργήσει το 1ο  Γυµνάσιο 
σε µία βάρδια. Η ανάθεση έγινε µε τον τότε ισχύοντα νόµο περί 
µελετών Ν.716/77. Την από 4-3-1998 αρχική σύµβαση ανάθεσης 
της µελέτης ακολούθησαν δύο συµπληρωµατικές συµβάσεις (η 
από 24-3-1999 και η από 18-3- 2003). 
Η προµελέτη εγκρίθηκε από την 4η Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων 
µε την υπ΄ αριθµ. 1198/26-07-2001 απόφαση (συν 1), ενώ η 
οριστική µελέτη και η µελέτη εφαρµογής  εγκρίθηκαν µε την 
υπ΄αριθµ. 1557/02-08-2004 απόφαση της 4ης Εφορείας Νεωτέρων 
Μνηµείων. (συν 2) 
Όλα τα στάδια της µελέτης και τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης 
εγκρίθηκαν από την ∆.Τ.Υ.Ν.Α.Θ. και του Νοµαρχιακού 
Συµβουλίου ως αρµόδιες Υπηρεσίες αφού προηγήθηκε η 
επικαιροποίησή  τους  το 2005 σε εφαρµογή του Ν.3263/2004. 
(συν 3) 
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 Τέλος, εκδόθηκε από την ∆/νση Πολεοδοµίας η οικοδοµική 
άδεια µε αριθµό 738/27-4-2006 για «Αποκατάσταση του 
παραρτήµατος του Α΄ Γυµνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης 
(∆ιατηρητέο)» εξαιρώντας το τµήµα της µελέτης που προέβλεπε 
προσθήκες αιθουσών στον αύλειο χώρο λόγω µη καθορισµού 
επιπλέον ειδικών όρων δόµησης στο οικόπεδο πλην αυτών που 
αφορούν τα δύο διατηρητέα. 
 Το έργο όπως τελικά διαµορφώθηκε, υποβλήθηκε στο 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Κεντρικής 
Μακεδονίας 2000-2006 /ΜΕΤΡΟ 3.3 «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» µε την υπ΄αριθµ. 07/4312/27-4-
2006 Αίτηση Υποβολής Πρότασης της ∆.Τ.Υ.Ν.Α.Θ. χωρίς ωστόσο 
να προχωρήσει η ένταξή του στο παραπάνω Πρόγραµµα.  


 
0.1.2. Στοιχεία µελέτης 


Σύνταξη Αρχικής µελέτης: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 
Σύνταξη Στατικής µελέτης: Γ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  
Σύνταξη Η/Μ µελετών εγκαταστάσεων:  Α.ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ 
Σύνταξη Εδαφοτεχνικής έκθεσης: ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α. Ε.  
Σύνταξη Τοπογραφικού διαγράµµατος Ο.Τ. : ∆.Τ.Υ.Ν.Α.Θ. 


                Σύνταξη Τοπογραφικού διαγράµµατος οικοπέδου ΣΥΜΠΡΑΞΗ 
ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ. 


 
0.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 


Η τεχνική περιγραφή αφορά στην εκτέλεση όλων των οικοδοµικών 
εργασιών για την κατασκευή του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ), ώστε το σχολείο να λειτουργεί 
σε µία βάρδια µε τµήµατα δυναµικότητας όπως ορίστηκε από το 
αρχικό κτιριολογικό πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας τον 
Οκτώβριο του 2011 και του αναθεωρηµένου τον Απρίλιο του 2012.  
Επεξηγεί και συµπληρώνει τα σχέδια κ.λ.π. στοιχεία της Αρχ/κής, 
Η/Μ και Στατικής µελέτης του παραπάνω Γυµνασίου. 
Περιγράφει και αναλύει τις εργασίες, τους τρόπους κατασκευής και 
τα υλικά κάθε στοιχείου των χώρων και της περίφραξης 
(τµηµατικά). 
∆εδοµένων των αλλαγών στις επί µέρους µελέτες και του χρόνου 
που µεσολάβησε από την τελευταία επικαιροποίηση τιµών, η 
Υπηρεσία προχώρησε σε επικαιροποίηση του Τιµολογίου και των 
Τευχών ∆ηµοπράτησης  του έργου µε βάση την τιµαριθµική A΄ 
τριµήνου του 2011 και έρευνα αγοράς. 


 
0.2.1.      Σχέδια Τοπογραφικά, Αρχιτεκτονικά, Γενικά Αύλειου χώρου 


 
0.2.1.1.  Τοπογραφικό οικοπέδου - ∆ιάγραµµα κάλυψης - 


∆ιαµόρφωση αύλειου χώρου - τοµές εδάφους. 
 
0.2.1.2. Γενικά σχέδια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1/50  
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Περιλαµβάνονται κατόψεις όλων των επιπέδων, ανόψεις, 
τοµές, όψεις και άνοψη µε αναφορά στις επεµβάσεις 
αποκατάστασης των ιδιαίτερων µορφολογικών στοιχείων. 


0.2.1.3. Γενικές κατασκευαστικές τοµές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
αναπτύγµατα χώρων υγιεινής - σχέδια κλιµακοστασίων - Πίνακας 
κουφωµάτων σε  κλίµακα 1:20.  


 
0.2.2. Σχέδια Αρχιτεκτονικά - Λεπτοµερειών (οικοδοµικών 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ εξοπλισµού και αύλειου χώρου) σε κλίµακες 
1:10,1:5,1:1-ΤΕΥΧΟΣ 


 
0.2.3. Τεχνική περιγραφή, φωτογραφική τεκµηρίωση και γραφήµατα του 


υποέργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΑΚΟΣΜΟΥ κτιρίου 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. 


 
0.2.4. Σχέδια της αποτύπωσης 1998 του υφισταµένου διατηρητέου 


κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ προς αποκατάσταση. 
 
0.2.5. Στατικοί υπολογισµοί - σχέδια. 


 
0.2.5.1. Τεύχος στατικών υπολογισµών διατηρητέου κτιρίου 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 
 
0.2.5.2.  Σχέδια ξυλοτύπων. Λεπτοµέρειες οπλισµού δοκών-


υποστηλωµάτων. 
 


0.2.5.3. Σχέδια επεµβάσεων όλων των σταθµών διατηρητέου 
κτιρίου. 
Σχέδια λεπτοµερειών επεµβάσεων. 


 
           02.5.4        Σχέδια εκσκαφών ενισχύσεων θεµελίων διατηρητέου 
κτιρίου. 


 
0.2.5.5. Σχέδια και υπολογισµοί κατασκευών του αύλειου χώρου.  
 
0.2.5.6. Τεχνική περιγραφή στατικής µελέτης. 


 
0.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ  


 
Το διδακτήριο του Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αποτελείται, 
από το υφιστάµενο σε λειτουργία ΚΤΙΡΙΟ του Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
(∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ), το υφιστάµενο κτίριο ΧΗΜΕΙΟ και το υφιστάµενο 
προς αποκατάσταση και επισκευή κτίριο ονοµαζόµενο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ).                                               


 
0.4. Ολες οι εργασίες κατασκευής του έργου της αποκατάστασης του 


παραρτήµατος θα εκτελεσθούν µε ταυτόχρονη λειτουργία του 
υφιστάµενου κτιρίου του Α΄ Γυµνασίου. Οι επεµβάσεις στο κτίριο 
του Α΄Γυµνασίου για την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων 
θέρµανσης στο λεβητοστάσιο καθώς και οι εσωτερικές 
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διαρρυθµίσεις θα εκτελεσθούν σε χρόνο σχολικών διακοπών, 
όπως και οι εργασίες αποπεράτωσης της διαµόρφωσης του 
περιβάλλοντα χώρου. Σε κάθε περίπτωση θα ληφθεί πρόνοια για 
τη µη δηµιουργία δυσλειτουργιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και 
παντός είδους κινδύνων ατυχηµάτων. 
Έτσι προκρίνεται η οργανωµένη και κατά στάδια κατασκευή του 
έργου µε ταυτόχρονη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων 
ασφαλείας σύµφωνα µε εκπονηθησόµενο πρόγραµµα και έγκρισή 
του από την επιβλέπουσα υπηρεσία µε την συναίνεση της 
διεύθυνσης του Γυµνασίου. 


 
0.5. Ενδεικτικά αναφέρονται οι προβλεπόµενες οικοδοµικές κ.λ.π 


εργασίες οι οποίες αποζηµιώνονται µε τιµές µονάδας (εκτός από 
κάποιες ειδικές εργασίες που αποζηµιώνονται µε το κατ’ αποκοπή 
τίµηµα όπως αναφέρονται παρακάτω). 


  
0.5.1.        Στις προτεινόµενες παρεµβάσεις περιλαµβάνεται η δαπάνη για την 


εκτέλεση του συνόλου των οικοδοµικών εργασιών κατασκευής και 
πλήρους αποπεράτωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ µετά των πάσης 
φύσεως λειτουργικών ή αρχιτεκτονικών προεξοχών (προεκτάσεων 
τους), ανεξάρτητα από τη στάθµη κατασκευής τους. Στις 
οικοδοµικές εργασίες περιλαµβάνονται και οι όποιες εργασίες 
µονώσεων (θερµοµονώσεων - υγροµονώσεων), δωµάτων, 
υποβάσεων, κεραµοσκεπών κλπ. 
Ενδεικτικά τελείως και όχι περιοριστικά, οι παραπάνω προεξοχές 
είναι : 


 
0.5.1.1. Οι κλίµακες και οι ράµπες ανόδου ή καθόδου από οποιαδήποτε 


στάθµη αύλειου χώρου σε οποιαδήποτε στάθµη του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, µαζί µε τα πλατύσκαλά τους. 


 
0.5.1.2.  Οι εξώστες ή βεράντες (κατ' επέκταση Ισογείου ή Ορόφου). 
 
0.5.1.3. Οι COURS ANGLAISES, οι ζαρντινιέρες, οι µαρκίζες, τα σκίαστρα, 


οι πέργκολες, τα προεξέχοντα στηθαία δωµάτων. 
 
0.5.1.4. Τα προεξέχοντα στοιχεία του φέροντος οργανισµού, οι 


αρχιτεκτονικές προεξοχές, οι πάσης φύσεως γενικά οικοδοµικές 
προεξοχές (π.χ. στέγης, βάσεως, εξώστες κ.λ.π.). 


 
0.5.1.5. Όλες οι επικαλύψεις και υποδοµές όπως ενδεικτικά και όχι 


περιοριστικά αναγράφονται παρακάτω. 
  
0.5.1.6. Όλες οι επικαλύψεις δωµάτων - προεξοχών ώς άνω 


(κεραµοσκεπές - θερµοϋγροµονώσεις - επιστρώσεις - καλύψεις 
κ.λ.π.). 


 
0.5.1.7. Όλες οι υποβάσεις-µονώσεις δαπέδων, ισογείων, ορόφων (ναύλον 


– µονωτικό υλικό, 3Α, άµµος, σκυρόστρωτο κ.λ.π). 
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0.5.1.8. Όλες οι καλύψεις επιχρίσµατα, χρωµατισµοί, από την όποια 
επιφάνεια του εδάφους και άνω. 


 
0.5.1.9. Ότι περιέχεται στο τιµολόγιο µελέτης και στα σχέδια και δεν 


αναγράφεται εδώ. 
 
0.5.1.10. Οι υπόστυλοι χώροι όπου πλάκα ισογείου είναι πάντα η πλάκα 


δαπέδου του υπόστυλου χώρου, µε τις προεκτάσεις της και τις 
σκάλες και τα πλατύσκαλα, ανόδου  ή καθόδου σ'αυτήν. 


 
0.5.1.11. Όλες οι µονώσεις (θερµο-υγρο-ηχο) όπως περιγράφονται 


παρακάτω, των χώρων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ή πάνω ή κάτω από 
υπαίθριους ή ηµιυπαίθριους χώρους εντός του περιγράµµατος 
αυτού. 


 
0.5.1.12. Όλες οι καλύψεις και Η/Μ εργασίες των χώρων όπως παραπάνω, 


ώστε να είναι πλήρεις. 
 
0.5.2. Όλες οι εργασίες θεµελίωσης (υποδοµής και ανωδοµής) των 


πάσης φύσεως προεξοχών (προεκτάσεων του εδαφίου 0.5.1.) 
,δηλαδή το σύνολο των εργασιών κατασκευής αυτών των 
προεξοχών πάνω από τη στάθµη της θεµελίωσης τους στο 
έδαφος,. 


 
0.5.3. ∆ιάφορες εργασίες προσαρµογής κλίσεων δαπέδων  
 
0.5.3.1. Όλες οι εργασές που απαιτούνται για την τυχόν εκ των υστέρων 


υπερύψωση των δαπέδων των W.C. και του προθαλάµου τους, 
οσηδήποτε και αν είναι αυτή, που θα κριθεί απαραίτητη  κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής, λόγω κακών κλίσεων ή για να περιλάβει 
τα σιφώνια W.C., σωληνώσεις κ.λ.π. έστω και αν δεν προβλέπεται 
στην µελέτη. 


 
0.5.3.2.      Επίσης όλες οι εργασίες και υλικά για την τυχόν απαιτουµένη,  


εξοµαλυντική - εξισωτική στρώση των δαπέδων όλων των 
ορόφων. 


 
0.5.3.3. Οι πάσης φύσεως χωµατουργικές εργασίες. 
 
0.5.3.4. Οι εργασίες και όλα τα απαιτούµενα υλικά επισκευής και ενίσχυσης 


του φέροντος οργανισµού σε όλους τους ορόφους του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ σύµφωνα µε την εγκεκριµένη Στατική Μελέτη, 


 
0.5.3.5. Η πλήρης κατασκευή του φρεατίου ανελκυστήρος κάτω από την 


στάθµη του υπογείου, 
 
 0.5.3.6.    Οι εργασίες αύλειου χώρου σύµφωνα µε τα σχέδια διαµόρφωσης     
                  περιβάλλοντος .. 
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0.6.         Στο κατ' αποκοπήν τίµηµα οικοδοµικών εργασιών 
περιλαµβάνεται η δαπάνη για την εκτέλεση κάποιων οικοδοµικών 
εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την πλήρη αποπεράτωση 
του κτιρίου µετά των πάσης φύσεως λειτουργικών ή 
αρχιτεκτονικών προεξοχών (προεκτάσεων τους), ανεξάρτητα από 
τη στάθµη κατασκευής τους. Οι εργασίες αυτές δεν δύναται να 
προµετρηθούν αναλυτικά λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους 
(αφορούν κυρίως αποκαταστάσεις διακόσµου). 
 
Ενδεικτικά, οι παρακάτω οικοδοµικές εργασίες που 
αποζηµιώνονται µε το κατ' αποκοπήν τίµηµα είναι: 


 
06.1.1       Προκαταρκτικές εργασίες όπως διανοίξεις οπών, φωλέων ή     


      ανοιγµάτων σε λινθοδοµές, λιθοδοµές ή σε σκυρόδεµα, 
καθαρισµός    
      και απολύµανση του παραρτήµατος κτιρίου.  


 
06.1.2      Επισκευαστικές εργασίες όπως σφραγίσεις οπών σκυροδέµατος µε    


      επισκευαστικά ινοπλισµένα κονιάµατα. 
 


06.1.4       ∆ιάφορες ειδικές κατασκευές όπως µόρφωση βάσης ψευδοκίονα 
µε    
                3-οπους πλίνθους και κεραµικά στοιχεία, κατασκευή νέου     
                φουρουσιού ψευδοδοκού οροφής, επένδυση καµπύλου υπέρθυρου  
                θύρας από ξυλεία Σουηδίας, τοποθέτηση σιδεριάς, διάφορες    
                κατασκευές επισκεψιµότητας χώρου στέγης κ.λ.π. 
 
06.1.4       Επανατοποθετήσεις υφισταµένων κουφωµάτων και πλήρη  
                εγκατάσταση συστήµατος ανύψωσης καθίσµατος για ΑµεΑ. 
 
06.1.5       Γενικές εργασίες αποκαταστάσεων διακόσµου σύµφωνα µε την   
                υπ΄αριθµ.1557/02-08-2004 απόφαση έγκρισης της οριστικής  
                µελέτης µελέτης εφαρµογής της 4


ης
 Εφορείας Νεωτέρων Μνηµείων,  


               οι οποίες αποτελούν το 49,00% των συνολικών οικοδοµικών  
               εργασιών µε κατ’ αποκοπή τίµηµα. 


 
06.1.6      Η µερική δαπάνη αυτών των κατ’ αποκοπή εργασιών δεν ξεπερνά  
                το 4% του συνολικού προϋπολογισµού της οµάδας των          
                οικοδοµικών εργασιών. 
 
0.7.       Όλες οι υπόλοιπες οικοδοµικές εργασίες που απαιτούνται για την  
               πλήρη αποπεράτωση του παραρτήµατος ώστε να καταστεί  
               λειτουργικό και έτοιµο για την προκαθαρισµένη χρήση του και που  
               αναφέρονται αναλυτικά στο Τιµολόγιο Μελέτης, αποζηµιώνονται µε  
               τιµές µονάδας σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα Αναλυτικά Τιµολόγια  
               ΑΤΟΕ. Οι τιµές µονάδoς εργασιών των εγκεκριµένων τιµολογίων  
               ΑΤΟΕ περιέχουν ως διατιθέµενη από τον ανάδοχο: 
 


• Aποκλειστικώς την επι τόπου του έργου αξία όλων των ενσωµατουµένων 
και των βοηθητικών υλικών, 
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• Την αξία της απαιτούµενης χειρωνακτικής ή µηχανικής εργασίας για την 
προ της ενσωµάτωσης κατεργασία των υλικών ,για τις παντός είδους 
µετακινήσεις αυτών (των υλικών) στο εργοτάξιο για την προσέγγιση στην 
θέση τοποθέτησης ,καθώς και για την σύνθεση,τοποθέτηση , στερέωση 
και για κάθε άλλη ενέργεια ώστε να επιτυγχάνεται τελικώς άρτια και 
έντεχνη συντέλεση και εµφάνιση κάθε είδους των προβλεποµένων στο 
Τιµολόγιο Μελέτης, Τεχνική Περιγραφή και Σχέδια εργασιών ,εκτός και αν 
ορίζεται διαφορετικά σε κάποιο επίσηµο άρθρο του ΑΤΟΕ ή στα νέα 
άρθρα της µελέτης. 


• Την δαπάνη για τους απαιτηθησόµενους ελέγχους υλικών και εργασιών 
σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία περί ∆ηµοσίων Έργων. 


 
 
ΕΙ∆ΟΣ -   ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
0. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  
1.  
1.1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ 
1.2.  
1.1.1.  Καθαίρεση της κατασκευής κλίµακας από ολόσωµες µωσαϊκές 


βαθµίδες, που οδηγεί στη νότια αυλή του κτιρίου του Α΄ Γυµνασίου 
(στη θέση εκκίνησης της νέας ράµπας Α.Μ.Ε.Α.). 


                Καθαίρεση τµήµατος – όλως απαραίτητου µόνον - της 
διαχωριστικής διατηρητέας τοιχοδοµής των περιβόλων των δύο 
βασικών κτιρίων, για την κατασκευή της ράµπας, µε προσοχή, 
χωρίς χρήση αεροσυµπιεστού, µε διαλογή και αποθήκευση 
χρήσιµων υλικών καθαίρεσης, µετά προηγούµενη σήµανση του 
προς κατεδάφιση τµήµατος και έγκριση της επίβλεψης. Επίσης 
κατά τη βάση του τοίχου προβλέπεται διάνοιξη διαµπερούς οπής 
µε 30x30 αδιαταρ. κοπής για διέλευση σωληνώσεων – 
αποχετεύσεων.  


 
1.1.2 Εκρίζωση όλων (εκτός από τα 3 διατηρητέα µεγάλα πεύκα, που 


προστατεύονται) των αυτοφυών δένδρων διαφόρου πάχους 
κορµού έως 0,25 m από τον αύλειο χώρο του κτιρίου 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. Ειδικά του δένδρου, στο Β∆ άκρο σε επαφή µε 
την διατηρητέα περίφραξη του οικοπέδου (Β.Ολγας), εκρίζωση µε 
προσοχή για την µη κατάρρευση τµήµατος της τοιχοδοµής. Κοπή 
του πεσµένου κορµού-τµήµατος του µεγάλου διατηρητέου πεύκου, 
στην δυτική αυλή. Οι εκσκαφές για την µόρφωση τελ. σταθµών της 
αυλής θα εκτελεσθούν µε προσοχή (µε τα χέρια) αφήνοντας 
απόσταση ελάχιστη 2µ. από τα υφιστάµενα διατηρούµενα µεγάλα 
πεύκα, για την µη καταστροφή του ριζ.συστήµατος, 


 
1.1.3. Καθαίρεση των λαµαρινών, των µεταλλικών φύλλων της 


αυλόθυρας και του κιγκλιδώµατος της νότιας πλευράς της 
περίφραξης Β. Ολγας. Καθαίρεση της απόληξης µόνον, του 
γωνιακού υποστυλώµατος από οπλισµένο σκυρόδεµα.  


 Καθαίρεση των κατεστραµµένων, µόνον µε µεγάλες φθορές, 
µαρµάρινων πατηµάτων, ριχτιών και επίστεψης στηθαίου της 
εξωτερικής κλίµακας εισόδου στην αυλή (περίπου 2,5 µ.µ. για 
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πατήµατα και ρίχτια και 6µ.µ. πλακών επίστεψης). Καθαίρεση των 
κατεστραµµένων µόνον (περίπου 30%), λίθινων πλακών 
επικάλυψης της τοιχοδοµής της περίφραξης. Απαιτείται διαλογή, 
σήµανση της ακριβούς θέσης πριν την καθαίρεση µε σκαρίφηµα 
και φωτογράφηση και προσωρινή εναπόθεση σε γειτονικό σηµείο 
για τυχόν επανατοποθέτηση. Καθαίρεση πρόσθετων κατασκευών 
επίστεψης από άοπλο σκυρόδεµα του νότιου τµήµατος και 
τµήµατος 1,00 µ.µ. της ακραίας απόληξης, Β.∆. της περίφραξης. 
Καθαίρεση των επιχρισµάτων της εξωτερικής πλευράς της 
περίφραξης - µε φύλαξη δείγµατος στρώσης επιχρίσµατος και 
χρωµατισµού -  και των εσωτερικών πλευρών της κλίµακας. 


 
1.1.4.        Με χρήση µηχανήµατος, φόρτωση επί αυτοκινήτου προς απόρριψη 


των προιόντων των καθαιρέσεων, πλην αυτών που ρητά 
αναφέρονται και µε την έγκριση της επίβλεψης, θα φυλαχθούν για 
επανάχρηση ή δείγµατα.  


 
1.1.5.        Όλες οι παραπάνω εργασίες καθαίρεσης, που αφορούν στοιχεία 


του περιβάλλοντος χώρου, εκτελούνται µε µεγάλη προσοχή, 
σύµφωνα µε την παρούσα περιγραφή, εκπονηθησόµενο ηµερήσιο 
πρόγραµµα συγκεκριµένων εργασιών και τις εντολές - έγκριση της 
επίβλεψης. Ο περιβάλλων χώρος και τα στοιχεία του, είναι 
προστατευµένος µε διάταγµα. 
Οι εργασίες του περιβάλλοντος χώρου αποτυπώνονται στο σχέδιο 
τελικής διαµόρφωσης αυτού. 


 
1.2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΠΡΟΣ        


ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑ. 
 
1.2.1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
   Τα διατηρητέα κτίρια µε όλα τα στοιχεία τους προστατεύονται µε 


νόµο του κράτους.Οι εργασίες καθαίρεσης υπόκεινται σε κανόνες 
πρόσθετους για την προστασία των παραπάνω κατασκευών. Θα 
εκτελεσθούν µε µεγάλη προσοχή, στις καθορισµένες θέσεις που 
υποδεικνύει η µελέτη, µε πρόγραµµα εγκεκριµένο από την 
επίβλεψη του έργου, µε µεθόδους και διαδικασία σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις της µελέτης και τις οδηγίες των εποπτευουσών 
υπηρεσιών. 


                Κάθε επί µέρους εργασία γίνεται µε προσοχή και φύλαξη της 
όµορης κατασκευής, µε αντιστηρίξεις, όπου απαιτείται και µε στόχο 
την ανακατασκευή του καθαιρεθέντος στοιχείου, συσχετισµένου και 
θεωρουµένου σαν µέρος της συνολικής εργασίας αποκατάστασης. 


      
1.2.2.  Κτίριο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. 
  Οι  προκαταρκτικές εργασίες (κύρια καθαίρεσης και λήψης άµεσων 


µέτρων ασφαλείας εργαζοµένων και κατασκευών) θα εκτελεσθούν 
κατά φάσεις. 
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1.2.2.1. Α΄ φάση. Πριν και για την εγκατάσταση του συνεργείου 
αποκατάστασης εσωτερικού διακόσµου. 


     Μετά την κοπή και εκρίζωση των δένδρων του περιβάλλοντος 
χώρου και την αποµάκρυνση των άχρηστων προιόντων αυτών των 
εργασιών, που περιγράφηκε παραπάνω. 


 Ο χώρος θα παραµείνει µε ασφάλεια περιφραγµένος µε την 
υφιστάµενη περίφραξη. 


 Απολύµανση του χώρου του κτιρίου από ειδικευµένο συνεργείο µε 
πιστοποίηση της µη προξένησης οιασδήποτε βλάβης από την 
χρήση χηµικών ουσιών στους εργαζόµενους και στους περίοικους. 
Η εργασία αυτή θα γίνει σε χρόνο σχολικής αργίας. 


 Καθαίρεση µε προσοχή των  τµηµάτων της στέγης που έχουν 
καταρρεύσει µε διαλογή και εναπόθεση σε κοντινό χώρο των 
κεραµιδιών για επανατοποθέτηση. 


 Τοποθέτηση περιµετρικά του κτιρίου σωληνωτών ικριωµάτων και 
καλαίσθητης διαφώτιστης λινάτσας, που θα παραµείνουν µεχρι την 
αποπεράτωση και των εργασιών διαµόρφωσης των όψεων του 
κτιρίου. 


  Καθαίρεση µε προσοχή των ετοιµόρροπων τµηµάτων και 
στοιχείων της περιµετρικής κορνίζας επίστεψης και του στηθαίου, 
διαλογή και εναπόθεση των προς επαναχρησιµοποίηση στοιχείων, 
ήτοι λίθινων πλακών, φουρουσίων, πλακιδίων κεραµικών, µε 
φωτογράφηση πλήρη πριν και µετά το πέρας της κάθε επί µέρους 
εργασίας και στοιχείου, σήµανση της θέσης του στο κτίριο και 
ενδεχόµενη ενηµέρωση των σχεδίων αποτύπωσης σύµφωνα µε τις 
εντολές της επίβλεψης. 


  Αντιστήριξη των παραµενόντων στοιχείων – κορνίζας ιδιαίτερα – µε 
ξύλινα λατάκια τοποθετηµένα παράλληλα στην όψη του κτιρίου και 
τάβλες επί αυτών. 


  Καθαίρεση των κεραµιδιών της στέγης για ελάφρυνσή της µε 
προσοχή και διαλογή και εναπόθεσή τους ως άνω για 
επαναχρησιµοποίηση. 


 Κάλυψη πλήρης της στέγης µε φύλλο υγροπροστασίας, για 
προφύλαξη της κατασκευής από τα όµβρια ύδατα, µέχρις 
αποπερατώσεως των εργασιών Α΄ και Β΄ φάσης. Η µεµβράνη θα 
στερεωθεί στο παραµένον σανίδωµα της στέγης µε υπερκάλυψη 
των φύλλων µεταξύ τους τουλάχιστον 10 εκ. και µε περιµετρική 
επικάλυψη της κορνίζας, έτσι ώστε να στεγανοποιηθεί ο 
εσωτερικός χώρος εργασίας στο κτίριο. 


 Μεταφορά µε οποιοδήποτε τρόπο, χέρια, δίτροχο, µηχανικά µέσα 
των υφιστάµενων στο κτίριο µπάζων, έως πλήρους καθαρισµού 
αυτού. Εξαιρείται κάθε στοιχείο, που είναι ενσωµατωµένο στην 
υφιστάµενη κατασκευή. ∆ιαλογή, εναπόθεση των χρήσιµων 
στοιχείων µε την διαδικασία όπως παραπάνω περιγράφεται και 
αποµάκρυνση των άχρηστων προϊόντων από το εργοτάξιο προς 
απόρριψη. Η εργασία αυτή θα γίνει µε την παρουσία επί τόπου της 
επίβλεψης.Τα χρήσιµα στοιχεία θα καταγραφούν και θα φυλαχθούν 
σε κοντινή θέση τακτοποιηµένα µέχρις πέρατος των εργασιών.  


 Σε όλη την διάρκεια των εργασιών καθαρισµού και αφαίρεσης του 
διακόσµου, µε ευθύνη του αναδόχου του έργου θα λαµβάνονται 
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όλα τα απαραίτητα µέτρα για ασφάλεια των εργαζόµενων 
συντηρητών και της κατασκευής. Επισηµαίνεται η απαίτηση για 
λήψη συστηµατικών συνεχώς µέτρων – αντιστηρίξεων της οροφής 
του ορόφου – κατασκευής της στέγης κατά την µετακίνηση των 
προσωρινών υφιστάµενων υποστυλώσεων και η λήψη 
οπωσδήποτε µέτρων αντοχής και ασφάλειας του δαπέδου 
εργασίας. 


 
1.2.2.2. Β΄ Φάση: Πριν και για την έναρξη των εργασιών ενίσχυσης του 


φέροντα οργανισµού του κτιρίου (µετά την αποπεράτωση της 
πρώτης φάσης έρευνας, αποτοίχησης και µεταφοράς προς φύλαξη 
του εσωτερικού διακόσµου και µε γραπτή έγκριση της επίβλεψης) 


  1.Καθαιρέσεις εξωτερικών στοιχείων 
  Καθαίρεση των εξωτερικών επιχρισµάτων των όψεων µε τα χέρια, 


µέχρις εµφανίσεως χωρίς φθορά των τοιχοδοµών, εκτός των κάθε 
είδους, προεξεχόντων των επιφανειών των όψεων, τραβηχτών 
επιχρισµάτων, διακοσµητικών στοιχείων και σιδηρικών. 


  Καθαίρεση των νεότερων πρόσθετων κατασκευών από 
σκυρόδεµα, στην βορειοανατολική γωνία του κτιρίου, προοδευτικά 
και ταυτόχρονα µε τις χωµατουργικές εργασίες υποβιβασµού της 
στάθµης του αύλειου χώρου της ανατολικής εξωτερικής κλίµακας 


µε τα θεµέλιά της και της ″δοκού″ παρά το κατώφλι της βόρειας 
εξώθυρας. 


  Καθαίρεση θυρών και παραθύρων, ξύλινων και σιδερένιων, µε 
κοπή και όχι µε τράβηγµα, έστω και αν το καθαιρώµενο στοιχείο 
προορίζεται για καταστροφή στην επιφάνεια της πλινθοδοµής των 
σιδηρικών στήριξής των κασών τους, αποξηλώνονται φύλλα και 
κάσες. Παραµένουν επί τόπου οι σιδεριές των φεγγιτών του 
υπογείου και των υπερθύρων των εξωθυρών. Με προσοχή για να 
µην δηµιουργηθούν φθορές στα παραµένοντα κατώφλια, ποδιές, 
παραστάδες, στην πλινθοδοµή γενικά µόρφωσης των ανοιγµάτων 
και στα τραβηχτά επιχρίσµατα του πλαισίου του ανοίγµατος. Με 
ιδιαίτερη προσοχή εκτελείται η αποξήλωση των εξωθυρών της 
δυτικής και νότιας όψης, για επαναχρησιµοποίησή τους, όπως και 
παράθυρου του κεντρικού χώρου, εξωστόθυρων, µεταλλικής 
θύρας του υπογείου της δυτικής όψης και  των φεγγιτών της 
βόρειας και νότιας εξώθυρας, που φυλάσσονται για δείγµα. 


  ∆ιάνοιξη των τριών παραθύρων-φεγγιτών του βορειοανατολικού 
χώρου, που έχουν σφραγιστεί µε λίθους ο ένας και πλινθοδοµή οι 
δύο άλλοι και διασώζεται εσωτερικά το πλαίσιο µόρφωσης των 
ανοιγµάτων τους. 


  ∆ιάνοιξη νέας εξωτερικής θύρας για το υπόγειο µε καθαίρεση της 
λιθοδοµής στήριξης, του πλατύσκαλου του εξώστη και της ποδιάς 
από λιθοδοµή του υφιστάµενου φεγγίτη, µετά από αφαίρεση της 
σιδεριάς και του λίθινου κατωφλίου, µε προσοχή για 
επαναχρησιµοποίησή τους σε άλλο άνοιγµα του κτιρίου. Οι 
εργασίες αυτές γίνονται µε προσοχή, µε αντιστήριξη των υπέρθεν 
και γειτονικών κατασκευών και µόρφωση των παρειών µετά την 
καθαίρεση. 
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  Ολες οι καθαιρέσεις κουφωµάτων και ανοιγµάτων γίνονται µε 
πρότερη αντιστήριξη του ανωφλίου. Θεωρείται ότι ο ανάδοχος έχει 
πλήρη γνώση της δοµής του κτιρίου, από την µελέτη και τα σχέδια 
απότύπωσης και λάβει τα κατάλληλα µέτρα για την αποτροπή 
ζηµιών (αυτό ισχύει και για τις λοιπές εργασίες). 


  Καθαίρεση της φέρουσας – τµήµα – προεξέχουσας λιθοδοµής µε 
το θεµέλιό της – αντιστήριξης του νότιου άκρου του ανατολικού 
πλατύσκαλου εισόδου, έως την πρόσοψη του κτιρίου, µετά από 
πρότερη προσωρινή υποστύλωση των δοκών του µεταλλικής 
κατασκευής παραµένοντος εξώστη. ∆ιαλογή των λίθων και 
εναπόθεση για χρησιµοποίησή τους σε άλλη κατασκευή σχετική. 


  Καθαίρεση των δροµικών πλινθοδοµών σφράγισης των 
ανοιγµάτων εισόδου στον υπόγειο χώρο, εκατέρωθεν της 
εξωτερικής δυτικής κλίµακας, µε προσωρινή υποστύλωση των 
άνωθεν µεταλλικών δοκών.  


  Καθαίρεση της πλινθοδοµής σφράγισης του παραθύρου του 
βοηθητικού κλιµακοστασίου άνωθεν της βόρειας εξώθυρας. 


  Καθαίρεση της νεότερης δροµικής πλινθοδοµής στηθαίου του 
ανατολικού εξώστη. 


  Καθαίρεση των νεότερων µωσαικών πλακιδίων δαπέδου 
ανατολικών εξωστών ορόφου και ισογείου, µε προσπάθεια 
εντοπισµού τυχόν ύπαρξης στοιχείων παλαιότερης επίστρωσης. 


  Καθαίρεση των πλακιδίων του εξωτερικού χώρου της δυτικής 
εισόδου του υπογείου µε απόλυτη προσπάθεια µη καταστροφής µε 
σήµανση της θέσης τους, µε ακρίβεια, για επανατοποθέτηση στην 
ίδια θέση. 


  Καθαίρεση µετά από έλεγχο στερεότητας των διακοσµητικών 
στοιχείων, που κινδυνεύουν άµεσα για κατάρρευση. 


  Αποξήλωση των νεότερων µεταλλικών κιγκλιδωµάτων εξωτερικών 
κλιµάκων, χωρίς καταστροφή της τοιχοποιίας στα σηµεία στήριξής 
τους. 


  Αποξήλωση των κατακόρυφων υδροροών σε εγκοπή της 
εξωτερικής επιφάνειας του κτιρίου, που θα έχουν αποκαλυφθεί 
µετά την καθαίρεση των επιχρισµάτων. 


 
1.2.2.3. 2) Καθαιρέσεις εσωτερικών στοιχείων 
  Καθαίρεση εσωτερικών επιχρισµάτων, µε τα χέρια, όπως των 


εξωτερικών. 
  Καθαίρεση των ξύλινων ταβανιών, µε φύλαξη δειγµάτων της 


κατασκευής τους, τουλάχιστον ένα τεµάχιο 1,00 µ. σανιδιού και 
αρµοκαλύπτρων, ενδιάµεσου και τερµατικού, µε σήµανση των 
θέσεων αποξήλωσής τους, από ένα χώρο του υπογείου και από 
δύο χώρους (προθάλαµος και αίθουσα) του ισογείου.  


  Στην οροφή του ορόφου στο βορειοδυτικό χώρο παραµένει επί 
τόπου το διακοσµητικό φουρούσι.  


  Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για την αποξήλωση και φύλαξη 
δειγµάτων περιµετρικών ξύλινων ταινιών κάτω από τα ταβάνια και 
ξύλινων περιθωρίων δαπέδων µε τα αρµοκάλυπτρά τους. 


  Καθαίρεση της νεότερης δροµικής πλινθοδοµής του στηθαίου του 
ανατολικού εξώστη. Μετά από την καθαίρεση των επιχρισµάτων 
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και αποκάλυψη της κάτωθεν αυτών πλινθοδοµής, µετά από 
έγκριση της υπηρεσίας, καθαίρεση της µεταγενέστερης 
πλινθοδοµής και διάνοιξη θύρας στο χώρο ανελκυστήρα από το 
βοηθητικό κλιµακοστάσιο. 


  Καθαίρεση των εσωτερικών θυρών (φύλλο και κάσα), µε προσοχή 
για µη καταστροφή της φέρουσας κατασκευής µόρφωσης του 
ανοίγµατος. Παραµένουν µετά από έλεγχο αντοχής προσωρινά οι 
υφιστάµενες σιδερένιες λάµες υποστήριξης των από πλίνθους 
πληρώσεων των υπερθύρων. Φυλάσσονται τα φύλλα πού 
σώζονται σε καλή κατάσταση για επαναχρησιµοποίηση και 
δείγµατα (τέσσερα) κατασκευής κασών µε ακέραια τα 
αρµοκάλυπτρά τους για επαναχρησιµοποίηση. 


  Παραµένουν προσωρινά οι πρόσθετες νεότερες και παλαιότερες 
υποστυλώσεις σε όλα τα επίπεδα του κτιρίου. Παραµένει η ξύλινη 
κλίµακα (προσωρινά), µέχρι την αποπεράτωση των κατασκευών 
ενίσχυσης και επιστρώσεων και καθαιρείται ταυτόχρονα µε την 
ανακατασκευή της. Παραµένουν οι κατασκευές εξ ολοκλήρου των 
εξωστών της δυτικής όψης στα τρία επίπεδα του κτιρίου, που 
εντάσσονται σε χώρους που δεν θα δεχθούν επεµβάσεις 
ενίσχυσης του φέροντα οργανισµού.  


  Αποµάκρυνση των µπάζων της µεταγενέστερης υπερύψωσης του 
δαπέδου του προεξέχοντος ΒΑ χώρου, µε προσοχή, έως την 
αρχική στάθµη, στο επίπεδο των υπολοίπων χώρων του ισογείου, 
αποκάλυψη της αρχικής επίστρωσης από διαγώνια τοποθετηµένα 
πλακίδια τσιµέντου 20x20 εκ. καθαρισµό, αποτύπωση και 
αποξήλωση µε προσοχή, σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης. 
Περαιτέρω καθαρισµός µέχρις αποκάλυψης της φέρουσας 
κατασκευής του σιδερένιου µε θολίσκους πλινθοδοµής πατώµατος. 


 
1.2.2.4. Γ) Οι λοιπές καθαιρέσεις των στοιχείων του κτιρίου, ιδιαίτερα των 


µεταγενέστερων κατασκευών και πατωµάτων θα γίνει προοδευτικά 
µε τις εργασίες ενίσχυσης του φέροντα οργανισµού του κτιρίου, 
όπως περιγράφεται στα αντίστοιχα άρθρα. 


 ∆) Ό,τι δεν αναφέρεται παραπάνω - ιδιαίτερα στα µορφολογικά 
διακοσµητικά στοιχεία των όψεων - η εργασία τυχόν απαιτούµενων 
µικροκαθαιρέσεων, θα εκτελεστεί ταυτόχρονα και µέσα στα πλαίσια 
της εργασίας νέας κατασκευής ή συµπλήρωσης ή επισκευής της 
υφιστάµενης. 


 
1.3. Χωµατουργικές εργασίες 
1.3.1. ΓΕΝΙΚΑ 


Οι εκσκαφές αναφέρονται στην µόρφωση του επίπεδου του 
αύλειου χώρου και περιοριστικά µόνο του καθορισµένου προς 
επέµβαση χώρου σύµφωνα µε το σχέδιο διαµόρφωσης 
περιβάλλοντος γύρω από το κτίριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και στην 
κατασκευή στοιχείων του. Το οικόπεδο του γυµνασίου είναι 
κηρυγµένος αρχαιολογικός χώρος και οι παρακάτω εργασίες θα 
διεξαχθούν µε προσοχή και σύµφωνα µε τις οδηγίες της αρµόδιας 
υπηρεσίας. Ενδεχόµενα θα απαιτηθεί η εκτέλεσή τους µε ειδικούς 
κανόνες, που θα ορίσει η αρχαιολογική υπηρεσία και θα εκτελέσει 
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ο ανάδοχος, διαθέτοντας µέσα, υλικά και προσωπικό επιστηµονικό 
και τεχνικό και αποζηµιούµενος βάσει των εκτελεσθησοµένων 
εργασιών, αναπροσαρµοζόµενου ανάλογα του προγράµµατος 
εργασιών και χρονικών προθεσµιών. 
 


1.3.2. Γενικές εκσκαφές θα εκτελεσθούν σε πάσης φύσεως έδαφος µε 
οποιοδήποτε µέσο και σε οποιοδήποτε βάθος για τη µόρφωση των 
επιπέδων του αύλειου χώρου του κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, και 
περιοριστικά µόνο του καθορισµένου προς επέµβαση χώρου 
σύµφωνα µε το σχέδιο διαµόρφωσης περιβάλλοντος 
.Αποµάκρυνση των µπάζων που είναι εναποθετηµένα κατά την 
Ανατολική πλευρά της αυλής του κτιρίου. ∆εν θα απαιτηθούν 
πρόσθετα χώµατα επίχωσης στις εργασίες του κτιρίου. Ο 
ανάδοχος θα σηµάνει και θα πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα πριν 
τις εκσκαφές – τις διελεύσεις των υφιστάµενων καλωδιώσεων και 
σωληνώσεων (στοιχεία ∆ΕΠΟΣ) για να µη δηµιουργηθούν ζηµίες ή 
ατυχήµατα. Οι υφιστάµενες επιφανειακές φυτικές γαίες θα 
αφαιρεθούν σε βάθος µέχρι 30 cm και θα αποµακρυνθούν από το 
εργοτάξιο, σε αρχική φάση. 
Επισηµαίνεται η απαίτηση διενέργειας της εργασίας µε προσοχή 
για µη καταστροφή τυχόν αφανών στοιχείων εξωτερικών δαπέδων 
- κάτω από το υφιστάµενο έδαφος, που δεν κατέστη δυνατός ο 
εντοπισµός τους - ιδιαίτερα παρά την περιοχή σύνδεσης της 
εξωτερικής δυτικής κλίµακας του κτιρίου µε την είσοδο της αυλής 
από την οδό Β, Όλγας. 


 
1.3.3. Εκσκαφές τάφρων και θεµελίων σε πάσης φύσεως έδαφος µε 


οποιοδήποτε µέσο και σε οποιοδήποτε βάθος για την κατασκευή 
των ορυγµάτων των θεµελίων. 
Οι εκσκαφές ενίσχυσης θεµελίων του διατηρητέου κτιρίου και 
λοιπές απαραίτητες εκσκαφές, π.χ. (για κατασκευή της ράµπας 
ΑµεΑ ή του υποβιβασµένου τµήµατος του φρέατος ανελκυστήρα), 
βάθους έως 1,00 µ. θα γίνουν σταδιακά χωρίς χρήση µηχανικών 
µέσων. 


 
1.3.4.     Φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές οπουδήποτε και µε οποιαδήποτε 


µέσα, καταλλήλων και υγιών προϊόντων εκσκαφών, που 
απαιτούνται για την κατασκευή επιχωµάτων από τις θέσεις 
εξαγωγής τους σε θέσεις εντός του οικοπέδου ή εκτός, σε 
απόσταση 1 χιλιοµέτρου όπου θα εναποτεθούν προσωρινά και σε 
εύθετο χρόνο (µετά την κατασκευή των θεµελίων) θα 
επαναφερθούν µε την ίδια διαδικασία στις θέσεις επιχώσεων. 


 
1.3.5. Φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές οπουδήποτε και µε 


οποιοδήποτε µέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση, πλεοναζόντων 
προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων από τις 
θέσεις εξαγωγής τους σε θέσεις εκτός του οικοπέδου που 
επιτρέπεται η απόρριψή τους από τις αρµόδιες αρχές όπου και θα 
διαστρωθούν. 
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1.3.6. Για τις εργασίες καθαιρέσεων και χωµατουργικές που θα 
εκτελεσθούν, στο κτίριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, θα απαιτηθούν µεταφορές 
µε δίτροχο και µε τα χέρια.  


 
1.3.7. Συµπύκνωση µε οποιαδήποτε µέσα (οδοστρωτήρας, δονητικές 


πλάκες κ.λ.π.) ήδη διαστρωµένων καταλλήλων και υγιών 
προϊόντων σε θέσεις επιχωµάτων αύλειου χώρου µε τη βέλτιστη 
υγρασία σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε το 95% της µέγιστης 
ξερής πυκνότητας που λαµβάνεται εργαστηριακά µε την "πρότυπη’’ 
µέθοδο προσδιορισµού της σχετικής υγρασίας - πυκνότητας 
AASHO: Τ - 180/D" (τροποποιηµένη µέθοδο ΑΑΗSO).  


 
1.3.8. Επιχώσεις (περιλαµβάνουν έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις 


20cm., κατέβρεγµα και συµπύκνωση) µε οποιαδήποτε µέσα και µε 
κατάλληλα και υγιή προϊόντα: 
α. ∆ιαµορφουµένων χώρων µέσα στην περίµετρο του κτιρίου 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για τη διαµόρφωση της στάθµης εφαρµογής της 
υπόβασης των δαπέδων Ισογείου ή Υπογείου. 


             β. Των κενών των ορυγµάτων µετά την κατασκευή των θεµελίων 
και λοιπών οικοδοµικών στοιχείων, που κατασκευάζονται µέσα στα 
ορύγµατα. 
Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις οι επιχώσεις θα 
συµπυκνωθούν µε τη βέλτιστη υγρασία σε ποσοστό τουλάχιστον 
ίσο µε το 95% της µέγιστης ξερής πυκνότητας που λαµβάνεται 
εργαστηριακά µε την "πρότυπη’’ µέθοδο προσδιορισµού της 
σχετικής υγρασίας-πυκνότητας ΑΑSHO: Τ-180/D" (τροποποιηµένη 
µέθοδο AASHO). 


 
1.3.9. ∆ιαµόρφωση µε µικροεκσκαφές ή µικροεπιχώσεις της επιφάνειας 


των εκσκαφών του αύλειου χώρου που έχουν ήδη σκαφτεί ή 
επιχωµατωθεί και περιοριστικά µόνο του καθορισµένου προς 
επέµβαση χώρου σύµφωνα µε το σχέδιο διαµόρφωσης 
περιβάλλοντος γύρω από το κτίριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, για την 
απόκτηση του επιθυµητού γεωµετρικού σχήµατος και των 
απαιτουµένων κλίσεων και συµπύκνωση µε οποιαδήποτε 
κατάλληλα µέσα, µε τη βέλτιστη υγρασία σε ποσοστό τουλάχιστον 
ίσο µε το 95% της µέγιστης ξερής πυκνότητας που λαµβάνεται 
εργαστηριακά µε την "πρότυπη’’ µέθοδο προσδιορισµού της 
σχετικής υγρασίας - πυκνότητας ΑΑSHO : T -180/D" 
(τροποποιηµένη µέθοδο AASHO). 


 
1.3.10. Προµήθεια µε οποιαδήποτε µέσα από δανειοθαλάµους που 


βρίσκονται εκτός του οικοπέδου και σε οποιεσδήποτε αποστάσεις 
από αυτό (το οικόπεδο) και φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές όσες 
και αν απαιτούνται και µε οποιαδήποτε µέσα, δανείων χωµάτων 
καταλλήλων για επιχώσεις κατά την κρίση της Υπηρεσίας σε θέσεις 
επιχώσεων όπου θα εναποτεθούν καταλλήλως. 


 
1.3.11. Προµήθεια κηποχώµατος, µεταφορά επί τόπου και διάστρωσή του 


σε θέσεις παρτεριών και περιοχές φύτευσης αύλειου χώρου. 
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1.3.12. Αύλειος χώρος όπως το τιµολόγιο µελέτης και περιοριστικά µόνο 


στο καθορισµένο προς επέµβαση χώρο σύµφωνα µε το σχέδιο 
διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και γύρω από το κτίριο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.           ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ Ε∆ΑΦΟΣ 
             Υπόβαση  - Υγροµόνωση - Θερµοµόνωση πατώµατος, Ισογείων 


και Υπογείων  σύµφωνα µε τα σχέδια κατασκευαστικών τοµών. 
Εφαρµόζεται στο ανακατασκευαζόµενο διατηρητέο κτίριο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 
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2.1.         Οι στάθµες του εδάφους, για υπόγειους ή ισογείους χώρους (είτε 
µε εκσκαφή, είτε µε επίχωση, είτε µε συνδυασµό τους) µέσα στην 
περίµετρο του κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, θα διαµορφωθούν 40 - 42 cm 
(ανάλογα µε το πάχος των θερµοµονωτικών πλακών) χαµηλότερα 
από την αντίστοιχη στάθµη, της επάνω επιφανείας του από 
σκυρόδεµα C 16/20 πατώµατος, στην περίπτωση θερµαινοµένων 
χώρων ή 37 cm στην περίπτωση µη θερµαινοµένων στην 
περίµετρο στεγασµένων χώρων, ακαλύπτων εξωστών ή βεραντών  
Ισογείων, πλατύσκαλων, ακαλύπτων κλιµάκων εισόδων κτιρίων. Η 
επιφάνεια του εδάφους που θα προκύψει, είτε από επίχωση, είτε 
από εκσκαφή, είτε και από συνδυασµό τους, θα κυλινδρωθεί 
καταλλήλως, ούτως ώστε να επιτευχθεί η συµπύκνωση του 
άρθρου 1.3.7. της  παρούσας. 


 
2.2.          Το κενό ύψους 40 - 42 cm θα πληρωθεί από κάτω προς τα πάνω 


µε: 
 
2.2.1.       Στρώση σκύρων οδοστρωσίας πάχους 20 cm καλώς 


κυλινδρωµένη. 
 
2.2.2.   Ισοπεδωτική στρώση άµµου λατοµείου, λεπτόκοκκη καλώς 


κυλινδρωµένη, για την εξοµάλυνση της επιφάνειας του 
σκυρόστρωτου, που θα το υπερκαλύπτει κατά 2 cm. 


 
2.2.3.    ∆ιάστρωση τεντωµένων φύλλων πλαστικού (πολυαιθυλένιου) 


πλάτους 5 m βάρους 200 gr/m² (νάυλον θερµοκηπίων 20 
γραµµών). 
Τα φύλλα αλληλοεπικαλύπτονται κατά 10cm τουλάχιστον και 
συγκολλούνται σ' όλο το µήκος τους µε ειδική αυτοκόλλητη ταινία 
συσκευασίας πλάτους 5 cm τουλάχιστον. 
Τα περιµετρικά άκρα του πλαστικού σε κάθε φάτνωµα των 
συνδετηρίων δοκών εξέχουν 30 έως 40 cm του αντίστοιχου 
ανοίγµατος του φατνώµατος. Τα εξέχοντα άκρα θα αναδιπλωθούν 
τελικά σύµφωνα µε τα παρακάτω. 


 
2.2.4. Στρώση αδιάβροχων νταµωτών πλακών θερµοµονωτικού 


υλικού,εξηλασµένης πολυστερόλης, το πάχος και το είδος των 
οποίων καθορίζεται επακριβώς στη µελέτη θερµοµόνωσης. Κατά 
την µελέτη, αυτό θα είναι 5 cm, µε πατούρα για καλύτερη 
τοποθέτηση. 


 
2.2.5. ∆ιάστρωση τεντωµένων φύλλων πλαστικού (πολυαιθυλένιου) κατά 


τα λοιπά όπως στο 2.2.3. χωρίς όµως προεξέχοντα άκρα. Το 
πλαστικό αυτό επικαλύπτεται από τα εξέχοντα άκρα της 
προηγούµενης στρώσης πλαστικού 2.2.3., που αναδιπλώνονται  
και συγκολλούνται µε αυτοκόλλητη ταινία συσκευασίας πλάτους 
τουλάχιστον 5 εκ.  σε όλη την περίµετρο κάθε φατνώµατος. 


 
2.2.6. Στρώση σκυροδέµατος κατηγορίας C 16/20 350 Kg τσιµέντου, 


πάχους 15 cm οπλισµένου σύµφωνα µε τα σχέδια της στατικής 
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µελέτης µε σχάρα Φ8/20. Η στρώση του σκυροδέµατος δαπέδου 
δε θα διακόπτει σε καµµία περίπτωση τη συνέχεια (από την άποψη 
κατηγορίας σκυροδέµατος) κατακορύφων στοιχείων του φέροντος 
οργανισµού που κατασκευάζεται από οπλισµένο σκυρόδεµα 
κατηγορίας C 20/25. Στο σκυρόδεµα δαπέδων Υπογείων θα 
προστεθεί στεγανωτικό υλικό µάζης της έγκρισης της Υπηρεσίας 
στην αναλογία που προβλέπουν οι προδιαγραφές του υλικού. Η 
προσθήκη του στεγανωτικού σε περίπτωση ετοίµου σκυροδέµατος 
θα γίνεται στο εργοτάξιο, παρουσία οποιουδήποτε αρµόδιου 
υπάλληλου της Υπηρεσίας επίβλεψης. 


 
2.2.7.     Σε όλα τα περιµετρικά και ενδιάµεσα συνδετήρια δοκάρια και τοιχία 


που δηµιουργούν τα φατνώµατα, θα τοποθετηθούν στο µέσον του 
µήκους τους και στην κάτω στάθµη του σκυρόστρωτου τεµάχια 
σωλήνων πλαστικών ή Φ 5 - 7 cm που το µήκος τους θα είναι ίσο 
µε το πάχος των παραπάνω δοκαριών και τοιχίων. Οι σωλήνες 
αυτοί θα τοποθετηθούν στους ξυλότυπους πριν τη διάστρωση του 
σκυροδέµατος. Σε περίπτωση που η ελεύθερη έξοδος των 
σωλήνων των περιµετρικών δοκαριών ή τοιχείων παρεµποδίζεται, 
µπορεί οι σωλήνες να ανυψωθούν από το κάτω µέρος του 
σκυρόστρωτου, µε την προϋπόθεση να µη το υπερβαίνουν. Εάν 
και σ' αυτή τη θέση πάλι παρεµποδίζεται η έξοδος τους αντί του 
µέσου του µήκους του δοκαριού ή του τοιχίου τοποθετούνται σε 
άλλη πιο πρόσφορη θέση. 
Αν παρ' όλα τα παραπάνω δεν επιτυγχάνεται ελεύθερη έξοδος οι 
σωλήνες σ' αυτές τις θέσεις καταργούνται. 


 
2.3. Το κενό ύψους 37 cm θα πληρωθεί µε σκύρα όπως στο 2.2.1., 


άµµο λατοµείου όπως στο 2.2.2., φύλλα πολυαιθυλενίου όπως στο 
2.2.3. και οπλισµένο σκυρόδεµα C 16/20, όπως στο 2.2.6. 


 
2.4.      Στα σηµεία των W.C., θα ληφθεί µέριµνα για τα φρεάτια, τις 


σωληνώσεις κ.λ.π. ώστε να είναι τοποθετηµένοι οι σωλήνες 
αποχέτευσης, στους ξυλοτύπους για να µην είναι αναγκαίο να 
γίνουν εκ των υστέρων σπασίµατα στο δάπεδο. 


 
 
 
 
 
 
 
3. ΚΟΝΙΟ∆ΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ  
 
3.1. Λεπτό σκυρόδεµα C 12/15 


Προβλέπεται σε µη φέρουσες κατασκευές, κύρια στον αύλειο 
χώρο. Για καλύτερη πρόσφυση µε τον χρησιµοποιούµενο οπλισµό 
υψηλής αντοχής, προτείνεται στην µελέτη η πλήρης αντικατάστασή 
του µε σκυρόδεµα C 16/20, σε κατασκευές µε περισσότερες 
απαιτήσεις, σύµφωνα µε τα κατασκ.σχέδια της µελέτης εφαρµογής. 
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3.1.1. Στη βάση των πάσης φύσεως θεµελίων από οπλισµένο σκυρόδεµα 


(µπετόν καθαριότητας) σε πάχος 10 cm και θα εξέχει κατά 10 cm 
από την περίµετρο του αντίστοιχου θεµελίου. 


 
3.1.2. Στην κατασκευή πεζοδροµίων και γενικά δαπέδων αυλής που 


προβλέπονται να επιστρωθούν µε οποιουδήποτε είδους 
επίστρωση, σε πάχος 10 cm (βλέπε σχέδια λεπτοµερειών). Στα 
δάπεδα αυτά προβλέπονται αρµοί, εργασίας πλάτους 2 cm και 
βάθος όσο το πάχος του δαπέδου, που θα πληρωθούν µε φύλλο 
διογκωµένης πολυστερίνης βάρους 10 Kg/m3, ούτως ώστε η όλη 
επιφάνεια, να χωρίζεται σε τµήµατα, επιφανείας 20-25 m². Στα 
δάπεδα αυτά θα τοποθετηθεί δοµικό πλέγµα τύπου ∆άριγκ. Τ 
131.(1,94 Kg/m2) κατηγορίας Β500C (S500S). Τα πλέγµατα 
αλληλοεπικαλύπτονται σε πλάτος τουλάχιστον µιας βροχίδας και 
εδράζονται επί σταθερών στοιχείων. Καλύπτονται πλήρως και σε 
βάθος ελάχιστο 2εκ. από το σκυρόδεµα. 


 
3.1.3. Στην κατασκευή των κλιµάκων, πλατύσκαλων, ραµπών (και των 


τυχόν στηθαίων τους) ανόδου ή καθόδου από αύλειο χώρο στο 
ισόγειο του κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και στους ισόγειους 
στεγασµένους χώρους ή στο υπόγειο αυτού αντίστοιχα (θεµέλια, 
τοιχώµατα, δάπεδα, βαθµίδες, στηθαία κ.λ.π.), που η µελέτη 
προβλέπει την κατασκευή τους από σκυρόδεµα C 12/15. 


 
3.1.4. Στην κατασκευή των θεµελίων, τοιχωµάτων και τυχόν στηθαίων 


των COURS ANGLAISES που η κατασκευή τους προβλέπεται από 
τη µελέτη να γίνει από σκυρόδεµα C 12/15. 


 


3.1.5. Στην κατασκευή των κλιµάκων επικοινωνίας τµηµάτων αύλειου 
χώρου, µε διαφορετική στάθµη και τη θεµελίωση τους, που η 
µελέτη, προβλέπει την κατασκευή τους, από σκυρόδεµα C 12/15 
και των τυχόν στηθαίων τους. 


 
3.1.6. Στην επί τόπου κατασκευή πεζουλιών (κρασπέδων) και 


κρασπεδορείθρων που η µελέτη προβλέπει την κατασκευή τους 
από σκυρόδεµα C 12/15. 
Επί τόπου κράσπεδα και κρασπεδόρειθρα κατασκευάζονται κατά 
κανόνα σα διαχωριστικά επιφανειών αύλειου χώρου µε διαφορά 
στάθµης µεγαλύτερη των 20 cm ή σε διαχωριστικά συνεπιπέδων 
επιφανειών, από διαφορετικά υλικά ή σαν τελειώµατα 
επιστρώσεων. Τοποθετείται ελαφρός σιδηροπλισµός. 


 
3.1.7. Στην κατασκευή πρεκιών, σενάζ, ποδιών, στέψεων πλινθοδοµών, 


εγκιβωτισµού ξύλινης στέγης, που καµµιά τους επιφάνεια δεν θα 
παραµείνει ανεπίχριστη κατά την µελέτη από σκυρόδεµα C 12/15. 


 
3.1.8. Στον εγκιβωτισµό προκατασκευασµένων κρασπέδων για την 


κατασκευή πεζουλιών και κρασπεδορείθρων. 
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3.1.9. Σε οποιαδήποτε άλλη κατασκευή, η στατική µελέτη προβλέπει να 
γίνει από σκυρόδεµα ανώτερης κατηγορίας. 


 
3.2. Βιοµηχανικά–προκατασκευασµένα–κράσπεδα προβλέπονται 


σύµφωνα µε τη µελέτη. 
 
3.2.1. Για την κατασκευή πεζουλιών µε οπλισµένα προκατασκευασµένα 


κράσπεδα σκυροδέµατος κατηγορίας C 16/20 διαστάσεων 100x15 
x30 cm. 


 
3.2.2. Για την κατασκευή κρασπεδορείθρων µε οπλισµένα 


προκατασκευασµένα κράσπεδα σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20 
διαστάσεων 100x15x30cm. 
Με προκατασκευασµένα κράσπεδα κατασκευάζονται κατά κανόνα 
πεζούλια και κρασπεδόρειθρα διαχωριστικά επιφανειών αύλειου 
χώρου µε διαφορά στάθµης έως 20 cm. 


 
3.3. Λεπτό σκυρόδεµα κατηγορίας C 16/20 ή C 20/25 όπως 


προβλέπεται σύµφωνα µε τη µελέτη. 
 


3.3.1. Στην κατασκευή νεροχυτών κρουνών δια λευκού ή κοινού 
τσιµέντου ( C16/20). 


 
3.3.2.  Στην κατασκευή πρεκιών, σενάζ, ποδιών, στέψεων πλινθοδοµών, 


λεπτών κολονών µη φερουσών κλπ. που η επιφάνεια τους ή και 
τµήµα τους, παραµένει ανεπίχριστη. Επίσης στην κατασκευή όλων 
των παραπάνω, έστω και αν επιχρίζονται σ' όλη την επιφάνεια 
τους, στην περίπτωση που η µελέτη προβλέπει την κατασκευή 
τους από C 16/20 ή C 20/25. 


 
3.3.3. Στην κατασκευή των κλιµάκων, πλατυσκάλων και ραµπών ανόδου 


ή καθόδου από αύλειο χώρο σε οποιαδήποτε στάθµη του κτιρίου  
ή στεγασµένου χώρου που η µελέτη προβλέπει την κατασκευή 
τους από σκυρόδεµα C 16/20 ή C 20/25 περιλαµβανοµένων  
θεµελίων, τοιχωµάτων, στηθαίων κ.λ.π.). 


 
3.3.4. Στην κατασκευή των κλιµάκων επικοινωνίας τµηµάτων αύλειου 


χώρου µε διαφορετική στάθµη και τη θεµελίωση τους που η µελέτη 
προβλέπει να κατασκευασθούν από σκυρόδεµα C 16/20 ή C 
20/25. 


 
3.3.5. Στην κατασκευή της βάσεως κ.λ.π. των εµφανών στοιχείων της 


περίφραξης (τοιχεία, κολώνες, σαµάρια κ.λ.π.) που η µελέτη προ-
βλέπει την κατασκευή τους από σκυρόδεµα  C 16/20 ή C 20/25. 


 
3.3.6. Σε οποιαδήποτε άλλη κατασκευή ή τµήµα της που η µελέτη 


προβλέπει να γίνει µε σκυρόδεµα C 16/20 ή C 20/25. 
 
3.4. Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα(GUNITE) – Ξυλότυποι 
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3.4.1. Στο διατηρητέο κτίριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ προβλέπονται από την 
στατική µελέτη η ενίσχυση των θεµελίων και υφισταµένων 
πλινθοδοµών. Οι ενισχύσεις αυτές θα εκτελεσθούν µε σκυρόδεµα 
λεπτόκοκκο ειδικών προδιαγραφών και εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, 
σε πάχος, όπως προβλέπεται από την στατική µελέτη. Ειδικές 
προσµίξεις υλικών στο σκυρόδεµα, αναφέρονται αναλυτικά στην 
τεχνική περιγραφή της στατικής µελέτης. 


 
3.4.2. Στο κτίριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ προβλέπεται η ενίσχυση των 


υφισταµένων τοιχοποιιών µε εκτοξευόµενο σκυρόδεµα πάχους 5 
εκ. αµφίπλευρα (κύρια για τις εσωτερικές τοιχοποιίες του κτιρίου) 
και 8 εκ από την µία πλευρά (κύρια για τις εξωτερικές τοιχοποιίες), 
από το τέλος των ενισχύσεων των θεµελίων έως την στέψη του 
κτιρίου και στοιχείων της στέψης (περιµετρικό στηθαίο) της στέγης. 
Το πάχος όπως εφαρµόζεται στην κάθε περίπτωση και σε κάθε επί 
µέρους τµήµα του κτιρίου σηµειώνεται στα σχέδια. Εφαρµόζεται 
µετά τις εργασίες µόρφωσης περιµετρικού σενάζ και 
υποστύλωσης, µετά την τοποθέτηση των φερουσών δοκών των 
πατωµάτων. ∆εν προβλέπεται στις εξωτερικές του κτιρίου 
επιφάνειες των τοιχοποιιών εξ΄ ολοκλήρου και στον χώρο της 
υφιστάµενης ξύλινης βοηθητικής κλίµακας. ∆εν προβλέπεται 
πάχυνση στις περιµετρικές πλευρικές κάθετες στην εξωτερική 
τοιχοποιία επιφάνειες των ανοιγµάτων και στις θέσεις τοποθέτησης 
των κασών των κουφωµάτων σε όλα τα εσωτερικά ανοίγµατα, έτσι 
ώστε να µην αλλοιώνονται τα γεωµετρικά τους χαρακτηριστικά 
(όπου, προβλέπεται σύνδεση αµφίπλευρη των επιφανειών εκτοξ. 
σκυροδέµατος, θα γίνεται εγκάρσια). Η ολοκλήρωση της 
κατασκευής ενίσχυσης κατά τις θέσεις των ανοιγµάτων 
επιτυγχάνεται µε την τελική επίχρισή τους µε οπλισµένη 
τσιµεντοκονία), µε σύνδεση του ελαφρού πλέγµατος της µε τον 
οπλισµό των ενισχύσεων. 
Τονίζεται η απαίτηση µη στρέβλωσης των γεωµετρικών 
χαρακτηριστικών των χώρων. 
Τοποθετούνται πριν την σκυροδέτηση, µετά την τοποθέτηση του 
οπλισµού και των επιχρισµάτων ξυλότυποι σχήµατος Π 
τοποθετούµενοι σε επαφή µε τις πλευρικές παρειές των 
ανοιγµάτων – τοιχοποιία που έχει αρµολογηθεί - ακολουθώντας τις 
υφιστάµενες κλίσεις - χαρακτηριστικές γωνίες ή καµπύλες - των 
ανοιγµάτων, µε προεξοχή από τη µια πλευρά ή εκατέρωθεν, όσο 
το προβλεπόµενο πάχος του σκυροδέµατος. 
Πριν τις εργασίες αυτές έχει προηγηθεί η τοποθέτηση πάσης 
φύσης σωληνώσεων εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών 
ρευµάτων, στηριζοµένων επί των τοιχοποιιών µη εξεχουσών από 
αυτές, για αποφυγή της ελάττωσης του επιθυµητού πάχους του 
σκυροδέµατος ενίσχυσης. Ιδιαίτερα επισηµαίνεται η ανάγκη 
τοποθέτησης, πριν την σκυροδέτηση, των κατακόρυφων - 
χωνευτών κατά σηµεία - σωληνώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων 
και οµβρίων ειδικά στις άνω και κάτω απολήξεις τους. 
Σε θέσεις που φαίνονται στα σχέδια, ανά 35 εκ. περίπου, άνω και 
κάτω των φερουσών δοκών των πατωµάτων, τοποθετούνται 
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ξύλινοι τάκοι 5x5 εκ. και βάθους 5 ή 8 εκ. όσο το προβλεπόµενο 
πάχος σκυροδέτησης επί των οποίων στερεώνονται ράµµατα. Οι 
ακρότατες επιφάνειες των τάκων και των ξυλοτύπων των 
ανοιγµάτων, δηµιουργούν απόλυτα επίπεδη επιφάνεια ανά χώρο 
και ανά πλευρά τοίχου, ελεγχόµενες οριζόντια, κατακόρυφα και 
διαγώνια. 
Το πάχος της σκυροδέτησης θα υπολείπεται ελάχιστα της έτσι 
οριζοµένης επιφάνειας. Τονίζεται ότι η επιφάνεια της 
σκυροδέτησης δε θα δεχθεί επίχριση κατά τη συνάντηση µε τα 
ξύλινα στοιχεία ορόφων και πατωµάτων, όπως περιγράφεται 
αναλυτικά στα σχετικά άρθρα. 
Μετά την σκυροδέτηση, αφαιρούνται οι παραπάνω ξυλότυποι των 
ανοιγµάτων και παραµένουν οι τάκοι για να χρησιµεύσουν στην επί 
αυτών στήριξη των κασών, ξύλινων περιζωµάτων και ταινιών που 
προβλέπονται στην κατασκευή των πατωµάτων. 


  
 
3.5. Ξυλότυποι. 
 
3.5.1. Προβλέπονται στη µορφή και τις διατάξεις που καθορίζονται στη 


στατική και αρχ/κή µελέτη εφαρµογής για τον εγκιβωτισµό των 
πάσης φύσεως διαστρωνοµένων σκυροδεµάτων. 


 
3.5.2. Θα κατασκευασθούν ούτως ώστε να φέρουν ασφαλώς το βάρος 


του σκυροδέµατος µετά του οποίου σιδηρού οπλισµού του, καθώς 
και των κυκλοφορούντων φορτίων, των δονήσεων κ.λ.π. κατά τη 
διάρκεια της διάστρωσης. 


 
3.5.3. Απαγορεύεται απόκλιση από την κατακόρυφο και την οριζόντια 


µεγαλύτερη από ένα στα χίλια (1%ο.). Σε αντίθετη περίπτωση θα 
γίνεται ανακατασκευή του ξυλοτύπου ή και κατεδάφιση του αντί-
στοιχου στοιχείου σκυροδέµατος εφ' όσον η κακοτεχνία έγινε 
αντιληπτή µετά τη διάστρωση. 


 
3.5.4. Σε όλες τις ακµές προβλέπονται φαλτσογωνιές, εκτός των θέσεων 


που σαφώς καθορίζονται από τη µελέτη. 
 
3.5.5. Στις θέσεις επαφής φερόντων κατακορύφων στοιχείων µε µη 


φέροντα τοιχώµατα θα τοποθετηθεί υλικό π.χ.φύλλο πλαστικό για 
να αποφεύγεται η συνεργασία τους όταν αυτό επιβάλλεται για 
λόγους αντισεισµικής συµπεριφοράς. 


 
3.5.6. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις προβλέψεις στον ξυλότυπο, που  


απορρέουν από τις ανάγκες Η/Μ εγκαταστάσεων ή άλλων 
οικοδοµικών εργασιών, έτσι που να εξασφαλίζεται το επιθυµητό 
αποτέλεσµα, ιδίως σε ανεπίχριστες επιφάνειες. 


 
3.6. Ξυλότυποι ανεπίχριστων επιφανειών σκυροδέµατος. 
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3.6.1. Προβλέπονται στις θέσεις που οι αντίστοιχες επιφάνειες 
σκυροδέµατος θα παραµένουν ανεπίχριστες σύµφωνα µε τη 
µελέτη. 


 
3.6.2. Θα κατασκευασθούν µε όλως ιδιαίτερη επιµέλεια είτε από 


ξυλόπλακες αρίστης κατάστασης, τύπου BETOFORM, πάχους 19 
mm τουλάχιστον, είτε από ξυλόπλακες - όπως παραπάνω (στις 
κατασκευές του αύλειου χώρου) και στη νέα εξωτερική ανατολική 
κλίµακα του κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - είτε από ισοπαχείς 
πλανισµένες σανίδες αρίστης κατάστασης (το πολύ δύο χρήσεων) 
πάχους 2,5 cm και πλάτους συνήθους 8 cm, όπως προβλέπει η 
µελέτη. 


 Επιµετρώνται στις επιφάνειες οι ορατές επιφάνειες µόνο, όπου 
κατασκευάζονται µε τιµές µονάδας.  


 
3.6.3. Οι επιφάνειες των παραπάνω ξυλοτύπων θα επαλειφθούν µε 


κατάλληλο αποκολλητικό υλικό µέχρι κορεσµού. 
 
3.6.4. Τοποθέτηση επί των ξυλοτύπων ξύλινων ή πλαστικών πηχίσκων 


τριγωνικής (ορθογωνίου τριγώνου) ή τραπεζοειδούς διατοµής ή 
ειδικών πλαστικών - µεταλλικών σκοτιών σχήµατος Π, προβλέπεται 
για την κατασκευή των διαφόρων σκοτιών και ποταµών που 
προβλέπονται από τη µελέτη. 
Κατασκευή σκοτιών µη προβλεπόµενων από τη µελέτη, αλλά 
απαραίτητων για ειδικούς κατασκευαστικούς λόγους, είναι 
υποχρεωτική για τον εργολάβο (π.χ. µη δυνατότης από 
αντικειµενικούς λόγους κατασκευής στηθαίων µαζί µε πλάκα, 
οπότε στη θέση επαφής δηµιουργείται σκοτία). 


 
3.6.5. Στους ξυλότυπους των στοιχείων δε θα τοποθετηθούν τρυπόξυλα 


(µουρέλα) αλλά σιδηροί σύνδεσµοι χωρίς παρεµβολή σωλήνων. 
 
3.6.6. Οι επιφάνειες των σκυροδεµάτων µετά την αφαίρεση των 


ξυλοτύπων πρέπει να είναι εµφανισιακά άψογες. 
 
3.6.7. Σε περίπτωση που κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας οι 


ανεπίχριστες εµφανείς επιφάνειες σκυροδεµάτων, δεν είναι 
αισθητικά άψογες ο ανάδοχος υποχρεούται στην επίχριση τους µε 
τσιµεντοκονίαµα 450 Kg τσιµέντου, µε προσθήκη οποιονδήποτε 
ειδικών συγκολλητικών ρητίνων τύπου π.χ. REVINEX και σε όποια 
έκταση απαιτεί η αισθητική κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας 
εµφάνιση του κτίσµατος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Στην περίπτωση που η 
επιφάνεια που προορίζεται για εµφανής, παρουσιάζει και άλλες 
κακοτεχνίες, όπως ελάχιστη απόκλιση από την οριζόντια ή 
κατακόρυφο, τότε κατεδαφίζεται και επανακατασκευάζεται µε 
αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. 


 
3.7. Σιδηροί οπλισµοί 
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Πριν από την τοποθέτηση του σιδηρού οπλισµού, θα γίνεται 
οπωσδήποτε παραλαβή των ξυλοτύπων, που θα µνηµονεύεται στο 
ηµερολόγιο του έργου. 
Όλοι οι σιδηροπλισµοί θα καλύπτονται µε σκυρόδεµα πάχους 2 – 
2,5 cm και οι προς το ύπαιθρο 3,5 cm τουλάχιστον. 


 
3.7.1.        Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος κατηγορίας Β500C (S500S) 


προβλέπονται στην κατασκευή των οπλισµένων σκυροδεµάτων 
κατηγορίας C 16/20, C 20/25 και στην κατασκευή του 
εκτοξευόµενου σκυροδέµατος. 


                  Όλες οι κατασκευές στην αυλή, για τις οποίες δεν υπάρχει ειδική 
αναφορά, οπλίζονται µε διπλή σχάρα Φ8/20 της ανωτέρω 
ποιότητας.    


 
3.7.2. Σιδηροπλισµοί T131 (δοµικό πλέγµα) προβλέπονται σε όλα τα 


δάπεδα από σκυρόδεµα C 16/20  αύλειου χώρου ή C 12/15 - 
µόνον εφ' όσον το προβλέπει η µελέτη - ή όπου αλλού το κρίνει 
απαραίτητο  η επίβλεψη κατά την κατασκευή. 


 
3.7.3. Στις σιδηρές κατασκευές πατωµάτων ή ενισχύσεων πατωµάτων 


(φέρουσες δοκοί, υποστηλώσεις) του κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και 
στην κατασκευή του σκελετού της ράµπας ΑµεΑ της αυλής, θα 
χρησιµοποιηθεί σίδηρος FE 360 (ST37,S230) σε διατοµές που 
προβλέπει η µελέτη. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 
 


Εκτός από την προσθήκη στεγανωτικού υλικού µάζας στο 
σκυρόδεµα προβλέπονται και οι παρακάτω εργασίες για την 
προστασία από υγρασία, των τοιχωµάτων και κολωνών υπογείων. 


 
4.1. Πολύ επιµεληµένο µερεµέτισµα των εξωτερικών επιφανειών των 


περιµετρικών τοιχωµάτων και υποστυλωµάτων υπογείων µε 
ισχυρή τσιµεντοκονία 450 Kg τσιµέντου. Στην κονία έχει προστεθεί 
ειδικό βελτιωτικό κονιών της έγκρισης της Υπηρεσίας στην 
αναλογία που προβλέπουν οι προδιαγραφές του υλικού (πλήρωση 
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τυχόν µικροοπών, µικρορωγµών, κάλυψη τυχόν εκτεθειµένου 
σιδηροπλισµού µετά τη σε βάθος κοπή του κ.τ.λ.). 


 
4.2. Επάλειψη των παραπάνω επιφανειών µε τέσσερις 


διασταυρούµενες στρώσεις ασφαλτικού γαλακτώµατος της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 
υλικού (ελαχ.1Kg/2m²). 
Κάθε επόµενη διάστρωση θα γίνεται αφού στεγνώσει τελείως η 
προηγούµενη. 


 
4.3. Το κενό του έξω από την περίµετρο του υπογείου ορύγµατος, που 


προέκυψε από τις εκσκαφές κατά την θέση των αντιστηρίξεων ή 
των δοκών ενίσχυσής των, από λιθοδοµή θεµελίων του κτιρίου 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ γεµίζει µε σκύρα οδοστρωσίας έως τη στάθµη 
εφαρµογής των αντιστοίχων σε κάθε θέση κατασκευών του αύλειου 
χώρου. 
Η πλήρωση γίνεται σε στρώσεις το πολύ 30 cm αρίστης συµπύ-
κνωσης. 


 
4.4. Η πάνω επιφάνεια του σκυρόστρωτου θα µορφωθεί επίπεδη  µε 


ελάχιστο πλάτος σκυρόστρωτου 50 cm κάτω και 70 cm άνω : 
Σε περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο η Υπηρεσία επίβλεψης, 
10 cm τουλάχιστον πάνω από τον πυθµένα του ορύγµατος, τοπο-
θετούνται εν ξηρώ µέσα στη µάζα των σκύρων στη σειρά ειδικοί 
τσιµεντοσωλήνες διάτρητοι στο άνω ήµισυ της περιµέτρου (στραγ-
γιστήρες), Φ16 - Φ20 cm, µε κλίση τουλάχιστον 0,55% προς την 
πιο πρόσφορη θέση για την κατασκευή φρεατίου αποδοχής των υ-
δάτων ή και ενδιάµεσου  φρεατίου αλλαγής διεύθυνσης. Τα 
φρεάτια αυτά θα είναι επισκέψιµα και θα κατασκευασθούν 
σύµφωνα µε µελέτη που θα εκπονηθεί από τον ανάδοχο και θα 
εγκρίνει η υπηρεσία. Αν οι κλίσεις του οικοπέδου το επιτρέπουν, τα 
ύδατα αυτά απάγονται σε κατάλληλο γενικό αποδέκτη. 
Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, η εκκένωση του φρεατίου περισυλλογής 
θα γίνεται µε κατάλληλο αντλητικό συγκρότηµα. 
Από τα στοιχεία της εδαφοτεχνικής µελέτης δεν προέκυψε ανάγκη 
κατασκευής drainage και δεν προβλέπεται στην παρούσα µελέτη.  


 
4.5. Επίχριση µε τσιµεντοκονία 450 Kg τσιµέντου µε ειδικά βελτιωτικά 


προβλέπεται για δηµιουργία στεγανής εσωτερικής µόνο επιφάνειας  
της δεξαµενής πυρόσβεσης και  της πρότερον αρµολογηθείσας 
εξωτερικής επιφάνειας, αλλά επί καταλλήλου µεταλλικού 
πλέγµατος (οπλισµένο επίχρισµα), της λιθοδοµής των θεµελίων 
του κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Επιπλέον στη δεξαµενή πυρόσβεσης θα 
γίνει εσωτερική επάλειψη µε στεγανωτικό υλικό τσιµεντοειδούς 
βάσεως κρυσταλλοποιούµενο σε βάθος, σε δύο στρώσεις του 
1Kg/µ2. 
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5. ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ - ΠΡΕΚΙΑ - ΣΕΝΑΖ - ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ 
5.1.       Προβλέπονται στην κατασκευή : 
 
5.1.1. Στο κτίριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  κατασκευάζονται πλινθοδοµές πλήρωσης 


κενών των φερουσών τοιχοποιιών, είτε για κλείσιµο ανοίγµατος 
(στον Β∆ χώρο του ισογείου - θέση εντοιχισµένου ερµαρίου), είτε 
για µόρφωση ανοίγµατος στις παλιές του διαστάσεις (είσοδος ισο-
γείου από το κεντρικό κλιµακοστάσιο), είτε για ανακατασκευή ολο-
σχερώς φθαρµένων τοίχων (νότιας πλευράς εξωτερικός στο ανώ-
τατο τµήµα). 
Μόρφωσης εξωτερικού τµήµατος παραστάδων παραθύρων και 
φεγγιτών, (δροµική µικροκατασκευή), για την δηµιουργία φωλιάς υ-
ποδοχής της κάσας του κουφώµατος, όπου έχει καταστραφεί, µε 
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εµπλοκή των νέων πλίνθων σε φωλιές διανοιγόµενες στην 
υφιστάµενη πλινθοδοµή ή λιθοδοµή. 
Νέα κατασκευή ή συµπλήρωση, οριζόντιας περιµετρικής ταινίας και 
γείσων παραθύρων. 
Με συµπαγείς πλίνθους διαστάσεων 6x9x21 εκ. ή 7x10x22 εκ ή ό-
σων αναφέρονται στα σχέδια ή όµοιων διαστάσεων µε τους  της 
προς συµπλήρωση υφιστάµενης κατασκευής σε κάθε περίπτωση. 
Μηχανοποίητους ή χειροποίητους, καλά ψηµµένους, προοριζόµε-
νους για δόµηση φερουσών πλινθοδοµών, όχι επένδυσης  
εµφανών επιφανειών. Ιδιαίτερα επισηµαίνεται η ακρίβεια της 
επιλογής των διαστάσεων, στις συµπληρώσεις υφιστάµενων 
πλινθοδοµών, ώστε να προκύπτει οµοιοεπίπεδη επιφάνεια 
παλαιού καινούριου, χωρίς ανάγκη γεµίσµατος ή σπασίµατος 
πλίνθων. 


 
5.1.2. Με διάτρητους πλίνθους θα µορφωθεί η άνω  κεκλιµένη επιφάνεια 


της περιµετρικής κορνίζας και οι κατασκευές γενικά παρά την στέ-
γη, στηθαία επίστεψης και οι νέες µορφώσεις ή συµπληρώσεις ή 
επισκευές επί µέρους µορφολογικών στοιχείων µε διαστάσεις πλίν-
θων όπως προβλέπει η µελέτη ή όπως υφίστανται στα υφιστάµενα 
παραπάνω στοιχεία του κτιρίου (εξάοποι 7,5x12x22 εκ., τρίοποι 
5x13x22 εκ.). 
Συµπληρώνοντας υφιστ.πλινθοδοµές τοποθετούνται µε διάνοιξη 
φωλιάς και σφήνωµα στην όµορη απόληξη της υφιστάµενης 
τοιχοποιίας. 
Θα χρησιµοποιηθεί συνδετική ύλη τσιµεντοασβεστοκονίαµα, εκτός 
αν δοθεί άλλη εντολή από την επίβλεψη σχετικά, σύµφωνα µε τα 
πορίσµατα και τις οδηγίες εργαστηριακής έρευνας του πανεπιστη-
µίου, που εκπονείται. 


 
5.2.  ΝΕΟΙ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΧΩΡΩΝ κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 


Επιλέγησαν σαν κατασκευές αντιστρέψιµες, ελαφρού βάρους, για 
διαιρέσεις των υφισταµένων αρχικών χώρων, που επιβάλλονται για 
λειτουργικούς λόγους από την χρήση του κτιρίου και δεν υφίσταντο 
ή είχαν προστεθεί µεταγενέστερα στην αρχική κατασκευή του κτι-
ρίου. 
∆ιαχωριστικοί τοίχοι από µεταλλικό σκελετό µε επένδυση 
γυψοσανίδας για δηµιουργία χώρων WC Καθηγητών στον ΒΑ 
χώρο του υπογείου, W.C ΑµεΑ, αγοριών και κοριτσιών στον ΒΑ, 
Β∆ & ΝΑ χώρο του  υπογείου και χώρων βοηθητικών στον χώρο, 
όπου τοποθετείται ο ανελκυστήρας, σε όλα τα επίπεδα του κτιρίου. 
Ανακατασκευή του υφισταµένου µεταγενέστερου τοίχου 
αποµόνωσης της βοηθητικής ξύλινης κλίµακας, στο πλατύσκαλο 
του ισογείου. 
∆ιαχωρισµός χώρου για δηµιουργία πυροπροστατευµένου χώρου- 
µηχανοστασίου ανελκυστήρα. Επένδυση περιµετρική για 
αποµόνωση (ηχο-πυροπροστασία) του φρέατος ανελκυστήρα. Για 
λόγους δηµιουργίας πυροπροστατευοµένων χώρων, η κατασκευή 
ακολουθεί την ίδια λογική µε τελική επένδυση  µε ινώδεις πλάκες 
πυριτικής άµµου αντί γυψοσανίδας. 
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Οι ελαφροί διαχωριστικοί τοίχοι, αποτελούνται από µεταλλικό σκε-
λετό (από µαλακό ατσάλι, γαλβανισµένο εν θερµώ), σύστηµα 
ορθοστατών, στρωτήρων δαπέδου-οροφής και οριζόντιων 
συνδέσµων, προφίλ C50 πάχους 0,6.εκ. Αποτελεί συµπαγές 
διάφραγµα συνδεόµενο µε τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου. 
Τοποθετούνται σε τελειωµένο δάπεδο αρχικά οι στρωτήρες, µε 
κόλλα στα πλακίδια ή µε ήλωση στο δάπεδο, (συνεχόµενη στο 
φρέαρ του ανελκυστήρα) µε µεσολάβηση  
1. λωρίδας ηχοµονωτικής από εξηλασµένο πολυαιθυλένιο µε 
κλειστές κυψελίδες πυκνότητας 35χγρ./µ3 (όπως και στα 
περιµετρικά τελειώµατα, στην σύνδεση µε τοίχους και οροφή). Για 
την κατασκευή διαχωρισµού του φρέατος ανελκυστήρα, 
προβλέπεται  
2. σφράγιση των αντίστοιχων τελειωµάτων µε λωρίδες 
πετροβάµβακα και των αρµών, όπου απαιτείται µε ειδική µαστίχη 
πυράντοχη και  
3. υγροµονωτικής ασφαλτικής µεµβράνης στις κατασκευές των 
υγρών χώρων, µε ανασήκωµα της λωρίδας 3εκ. πάνω από το 
τελειωµένο δάπεδο. Έπειτα τοποθετούνται οι ορθοστάτες µε ήλω-
ση, ανά αποστάσεις που καθορίζονται στην µελέτη, µε πύκνωση 
των οριζόντιων συνδέσµων για την κατασκευή θυρών και γενικά τα 
ισχύοντα της κατασκευής διαχωριστικών ύψους άνω των 3,0 µ, 
όπως στην παρούσα περίπτωση. 
Ο στρωτήρας, παρά τα ανοίγµατα διπλώνει κατά 20 εκ. επί του ορ-
θοστάτη. Ειδική διαµόρφωση προβλέπεται στη συνάντηση µε την 
κάσα του κουφώµατος πυρασφαλείας. Προσαρµόζεται συµβατά 
ανάλογα µε την µορφή της προεπιλεγείσης συγκεκριµένης κάσας. 
Επί του σκελετού, αµφίπλευρα, ηλούνται µε εισχώρηση των ανοξεί-
δωτων βιδών κατά 2,0 εκ., γυψοσανίδες  ελάχιστου πάχους 12,5 
χιλ., διπλές για λόγους ηχοµόνωσης και µηχανικής προστασίας. 
Στο εργοτάξιο προσκοµίζονται σε κοµµένα τεµάχια σύµφωνα µε τα 
σχέδια και τις επί τόπους µετρήσεις για άµεση τοποθέτηση. 
Επικαλύπτονται οι ενώσεις και οι κεφαλές των βιδών µε 
στοκάρισµα, τρίψιµο για δηµιουργία απόλυτα λείας και επίπεδης 
επιφάνειας, έτοιµης για χρωµατισµό. 
Πιστοποιηµένες για απαιτητή πυκνότητα γύψου, µε ενσωµάτωση ι-
νών υάλου και βερνικουλίτη στη µάζα για πυροπροστασία, ανθυ-
γρές µε πρόσµικτα υδραπωθητικά υλικά(χώροι τουαλεττών) και αυ-
ξηµένη αντοχή σε κρούσεις. Επί τµηµάτων τους θα κολληθούν 
πλακίδια πορσελάνης. 
Το εσωτερικό κενό πληρούται µε πετροβάµβακα πυκνότητας 
ελαχ.40χγρ./µ3. 
Πρόσθετα για ηχοµόνωση, στην θέση τοποθέτησης των κουφωµά-
των,  πληρούνται οι αρµοί µε πολυουρεθάνη επί τόπου. 


 
5.3. ΤΟΙΧΟΙ ΣΤΗΘΑΙΟΥ εξωστών ανατολικής όψης από ελαφρότουβλα 


∆εν έχουν διασωθεί στοιχεία του στηθαίου της αρχικής 
κατασκευής. Υπάρχει απαίτηση ελάχιστου ύψους 1,0 µ. 
(κτιριοδοµικός κανονισµός) .Βρίσκεται σε γειτνίαση µε ποδιά, του 
πλησιέστερου υφιστ.νότιου παράθυρου, ύψους περίπου 0,8µ. Αντί 
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της µίµησης τύπου κιγκλιδώµατος της αρχικής κατασκευής για την 
οποία δεν υπάρχουν στοιχεία,  επιλέχθηκε και εγκρίθηκε δόµηση 
χαµηλού στηθαίου,από συµπαγείς πλίνθους κυψελωτού 
σκυροδέµατος,µε επικάλυψη σενάζ και απλού τύπου κουπαστής 
επ΄ αυτού, που σταµατά σε απόσταση από το παράθυρο και τα 
µορφολογικά προεξέχοντα στοιχεία του κτιρίου. 
Οι πλίνθοι τοποθετούνται µε αρµό 2 χιλ. και ειδική κόλλα του 
κατασκευαστή, στις στρώσεις και πλάγια, και επιχρίονται µε 
εξωτερικού χώρου κονιάµατα πάχους 2 εκ. Η  πρώτη στρώση µε 
τσιµεντοκονίαµα επί του σιδερένιου πατώµατος σύµφωνα µε τους 
οικοδοµικούς κανόνες, σταυρωτό χτίσιµο, µόρφωση 
διασταυρώσεων, σύνδεση µε την φέρουσα πλινθοδοµή του κτιρίου 
µόνο µε το σενάζ. Οι πλίνθοι (και η κατασκευή τους) πρέπει να 
είναι πιστοποιηµένοι για αντίσταση σε υδροπερατότητα. 


 
 
5.4.  ΝΕΟΙ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΧΩΡΩΝ κτιρίου Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 
 
   Λόγω εσωτερικών διαρρυθµίσεων προµηθεύονται & τοποθετούνται 


νέες διπλές γυψοσανίδες 12,5mm µε µεταλλικό σκελετό στήριξης. 
Για θερµοµόνωση & ηχοµόνωση των χώρων θα τοποθετηθούν 
εσωτερικά των γυψοσανίδων πλάκες µονωτικού πορώδους 
απορροφητικού υλικού πάχους 5cm, από ορυκτοβάµβακα βάρους 
80kg/m3, µε ή χωρίς στερέωση αυτών. Οι γυψοσανίδες θα 
προετοιµαστούν και θα χρωµατιστούν σύµφωνα µε την περιγραφή 
του ανάλογου άρθρου και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επίβλεψης. 


 
 
 
 
 
 
 
 
6. ΜΑΡΜΑΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
6.1. Στο κτίριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ οι µαρµαρικές εργασίες εντοπίζονται 


Στα πλατύσκαλα, στις εξωτερικές κλίµακες και στους εξώστες 
ανατολικής και δυτικής εισόδου. Στις κατασκευές στοιχείων αυτών 
(κουπαστή, επενδύσεις βάθρων, κ.τ.λ.) 
Στις εσωτερικές ποδιές των παραθύρων των κεντρικών χώρων -
προθαλάµων και του προεξ. χώρου. 
Στις εσωτερικές ποδιές των φεγγιτών υπογείου, στα κατώφλια των 
ανοιγµάτων εξωτερικών εισόδων, όπου δεν υφίστανται 
διατηρηµένα λίθινα και στους διαχωρισµούς διαφορετικών υλικών 
επίστρωσης διακεκριµένων εσωτερικών χώρων του υπογείου. 
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6.1.1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
Αφορούν επισκευές και  συµπληρώσεις των υφιστάµενων και δια-
τηρούµενων τµηµάτων αυτών µετά τον έλεγχο αυτών και έγκριση 
της επίβλεψης ότι δεν είναι επιβεβληµένη η καθαίρεσή τους. 
1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ. Περιγράφεται συνολικά 
στις κατασκευές του αύλειου χώρου. 
2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΟ∆ΟΥ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ. 
Αποκαθίσταται στην υφιστάµενη κατάστασή της, µε την ελαφρά 
ολική απόκλιση λόγω καθίζησης, που παρουσιάζει. Αποτελείται 
από  ενιαία ανεξάρτητη κατασκευή από ολόσωµες µαρµάρινες 
βαθµίδες, που εδράζονται επί φέρουσας λιθοδοµής και 
συµπληρώνεται µε κατασκευή κλιµακωτών από πλινθοδοµή 
βάθρων, εκατέρωθεν του άξονα ανόδου συµµετρικά, 
επενδεδυµένων µε πλάκες λευκού µαρµάρου ορθογωνικές πάχους 
2 εκ. Μετά τις εργασίες ενίσχυσης των θεµελίων της (προηγείται 
τοπική σχετική εκσκαφή και συγκεκριµενοποίηση του τρόπου 
έδρασής της) µε περιµετρική δοκό µέσα στο έδαφος, ακολουθούν 
οι παρακάτω εργασίες. Καθαίρεση των πλευρικών µεταγενέστερων 
πλινθοδοµών σφράγισης των ανοιγµάτων, αντιστήριξη του άνωθεν 
πλατύσκαλου, καθαίρεση των επιχρισµάτων, αρµολόγηση της 
λιθοδοµής και ενίσχυσή της µε µανδύα σκυροδέµατος (GUNITE). 
Από τα ευρεθέντα στοιχεία (τµήµα µαρµάρινης κουπαστής κατά 
την έδραση ενσωµατωµένο, στην βάση της προς καθαίρεση 
πλινθοδοµής - ίχνη επί των βαθµίδων και της τοιχοποιίας στήριξης 
στοιχείων του στηθαίου) είναι δυνατή η ανακατασκευή της στην 
αρχική µορφή, όπως φαίνεται στα σχέδια. 
Η νέας κατασκευής κουπαστή µε ενσωµάτωση του ευρεθέντος 
δείγµατος, διαµορφώνεται από λευκό µάρµαρο Κοζάνης, ολόσωµη, 
µε τις γλυφές και πλήρη τελική επιφανειακή επεξεργασία, µε 
εγκοπή στο κάτω τµήµα της, εδράζεται µέσω σιδερένιας λάµας επί 
κεραµικών νέων κιονίσκων, όµοιων µε τους υφιστάµενους στο 
στηθαίο του εξώστη, όπως περιγράφεται στα σχέδια της µελέτης. Η 
λάµα πακτώνεται στον τοίχο του πλατύσκαλου µε τζινέτι και 
στηρίζεται στο πρότερο επενδεδυµένο βάθρο µε πύρρο που 
διαπερνά την µεγαλύτερης διατοµής οπή της για δυνατότητα 
ολίσθησης. Κάθε κουπαστή αποτελείται από 4 τεµάχια µε τις 
διαστάσεις πού φαίνονται στα σχέδια και µετά δοκιµή  και 
προσαρµογή επί της διαµορφωθείσης επί τόπου υποδοµής της. 
Θα διαφέρουν ελάχιστα οι διαστάσεις των δύο κουπαστών. 
Προβλέπεται σύνδεση του κατακόρυφου σίδερου των κιονίσκων 
(το οποίο εισχωρεί σε οπή επί της βαθµίδας σφραγιζοµένου του 
αρµού µε µολύβι), µε την λάµα υποστήριξης της κουπαστής, που 
φέρει γι΄ αυτό το λόγο οπές εισχώρησης στις θέσεις σύνδεσης, 
όπου και συγκολλώνται. Η σύνδεση µαρµάρινων τεµαχίων µεταξύ 
τους και λάµας – µαρµάρου γίνεται µε ειδική κόλλα εποξειδωτικής 
ρητίνης, µε τέλειες προσαρµογές. Ο αρµός επαφής κουπαστής µε 
την µαρµάρινη επιφάνεια του βάθρου σφραγίζεται ελαστικά µε 
σιλικόνη. 
Η κλίµακα αυτή αποκαθίσταται σαν αναπόσπαστο κυρίαρχο µορ-
φολογικό στοιχείο του διατηρητέου κτιρίου. Η χρήση της θα είναι 
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περιορισµένη (κεντρική εξωστόθυρα κλειστή) σε µεµονωµένες 
περιπτώσεις και όχι για την εκπαιδευτική συνήθη λειτουργία. 
3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 
∆ιατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση, θα προφυλαχθεί µε τύλιγµα 
προστασίας σε όλη την διάρκεια των εργασιών. Αποτελείται από 
ολόσωµα στοιχεία, παραστάδες, υπέρθυρο, διακοσµητικό κλειδί 
και κατώφλι. Καθαρίζεται η επιφάνεια από ξένα στοιχεία, µε το χέρι 
χωρίς µηχανικά µέσα (τροχό, σβουράκι), µε παραµένουσες τις 
όποιες αλλοιώσεις παλαιότητας, στοκάρονται οι αρµοί και γίνεται 
τελική επάλειψη µε βερνίκι διαφανές εµποτισµού-κατάλληλο για 
συντήρηση και προστασία των µαρµάρων από την ρύπανση. 


 4. ∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ∆ΑΠΕ∆Α.  
Αναφέρονται στις επιστρώσεις του πλατύσκαλου εισόδου ισογείου 
και εξώστη ορόφου δυτικής όψης.  
Αφορούν το πλατύσκαλο της δυτικής εισόδου, σαν συνέχεια της 
διατηρούµενης µαρµάρινης από ολόσωµες βαθµίδες κλίµακα, έως 
και το κατώφλι της εξώθυρας. ∆ιαµορφώνεται από µαρµάρινες 
πλάκες µεγάλων διαστάσεων, πάχους 4εκ., απόχρωσης 
οµοιάζουσας µε το λευκό µάρµαρο Κοζάνης και περιθώριο 
τοποθετηµένο οµοεπίπεδα µε το επίχρισµα. ∆ιατηρείται σε καλή 
κατάσταση. Αντίθετα στο δάπεδο του  άνωθεν δυτικού εξώστη, 
από την αποτύπωση, προέκυψαν ερωτηµατικά σχετικά µε το 
µεγαλύτερο συνολικό πάχος του, την αντίθετη ανισοσταθµία µε τον 
εσωτερικό χώρο, την συναρµογή µε την υαλόθυρα-εξωστόθυρα και 
την µη ύπαρξη υδροροής αποροής των οµβρίων. ∆εν έγινε δυνατή 
η απόλυτη τεκµηρίωση της παλαιότητας των µαρµάρινων πλακών 
επίστρωσης. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα µετά την αποξήλωση 
ενδεικτικά των πιο φθαρµένων τεµαχίων µαρµάρινων πλακών του 
δαπέδου, για τυχόν ύπαρξη αρχικού δαπέδου κάτω από αυτές, µε 
έγκριση και παρουσία της επίβλεψης. 
Στην περίπτωση που διατηρηθεί η επίστρωση, προβλέπεται η αντι-
κατάσταση των θραυσµένων µόνον πλακών µε νέες ίδιων διαστά-
σεων τοποθετουµένων στις ίδιες θέσεις και αρµολόγηση µε λευκό 
τσιµέντο. Επακολουθεί καθαρισµός µε σπάτουλα και νερό. Το ίδιο 
για τα ενσωµατωµένα στο επίχρισµα περιθώρια και για την µαρµά-
ρινη  βάση και κουπαστή του στηθαίου. 
Πρόσθετα ελέγχεται η στήριξη της κουπαστής και αν απαιτηθεί ενι-
σχύεται µε πρόσθετους κοχλίες επί της λάµας και µε ενίσχυση µε 
τζιβιά της πλευρικής στήριξης της λάµας στην τοιχοποιία. 
Στη συναρµογή µε την εξωστόθυρα, στο υφιστάµενο σήµερα κενό, 
τοποθετείται ολόσωµο µαρµάρινο κατώφλι, όπως στα σχέδια. 
Μέτρα προφύλαξης και µέθοδοι καθαρισµού περιγράφονται και εί-
ναι ανάλογα µε τα των λίθινων κατασκευών.  


 
6.1.2. ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ   


1. ΝΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Η νέα κλίµακα κατασκευάζεται στην θέση µεταγενέστερης υφιστά-
µενης, που καθαιρείται. ∆εν κατέστη δυνατή η τεκµηρίωση της 
αρχικής µορφής της (κατά τις εργασίες καθαίρεσης απαιτείται 
έρευνα αρχείου, εύρεσης τυχόν στοιχείων κατά την επαφή της µε 
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το διατηρούµενο πλατύσκαλο). Προκρίθηκε, η κατασκευή της νέας 
κλίµακας ως κύριας, για την εξυπηρέτηση της χρήσης του ισογείου 
από τους µαθητές, από εµφανές σκυρόδεµα µε την µορφή και τις 
διαστάσεις που φαίνονται στα σχέδια, σαν συνέχεια του 
διατηρούµενου πλατύσκαλου, µε αρµό διαστολής-ανεξάρτητη 
στατικά κατασκευή. 
Επιστρώνεται µε λευκές µαρµάρινες βαθµίδες και ρίχτια και περι-
θώρια, όπως περιγράφεται στα αντίστοιχα άρθρα των µαρµ. 
εργασιών 6.1. Το τελευταίο άνω πάτηµα-µάρµαρο ενσωµατώνεται 
σε ανοξείδωτη γωνία 4x4εκ., η δε σύνδεση µε το ρίχτι 
διαµορφώνεται σε απόσταση-αρµό, που σφραγίζεται µε ελαστική 
µαστίχη περιµετρικά. Στα πατήµατα διαµορφώνεται η άνω 
επιφάνεια άγρια µε λεπτό σκαπιτσάρισµα (επεξεργασία µε χτένα). 
Το στηθαίο προβλέπεται σε ύψος σε συνέχεια του στηθαίου του 
εξώστη, επιστρώνεται µε µάρµαρο πάχους 3 εκ. και δέχεται επί 
αυτού σιδερένια κουπαστή,  ηµικυλινδρική µασίφ επί λάµας            
(διάκριση από τις νέες σιδηρές κατασκευές του αύλειου χώρου) και 
αρθρωτή σύνδεση στην συνάντηση µε την κουπαστή του εξώστη. 
Στη συνάντηση µε το στηθαίο του εξώστη, ο αρµός διαµορφώνεται 
σε σκοτία, πληρούται σε απόσταση 2 εκ. από την επιφάνεια µε 
µαστίχη πολυουρεθάνης. Οι µαρµάρινες επιστρώσεις των 
στηθαίων εξώστη και κλιµακοστασίου φέρουν επίσης αρµό 
επαφής, που στο πάχος του σφραγίζεται άνωθεν µε ελαστικό 
στόκο. 
2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟΥ-ΕΞΩ-
ΣΤΗ 
Τα πλατύσκαλα επιστρώνονται µε µαρµάρινο πλακίδιο 20x20x1εκ. 
Κοζάνης, τριµµένο, τοποθετούµενο µε ισχυρή κόλλα εξωτερικού 
χώρου πάνω στην τσιµεντοκονία επί της διαµορφωµένης 
υπόβασης από κυψελωτό σκυρόδεµα. Η αρµολόγηση του αρµού 
πλάτους 1χιλ. των πλακιδίων γίνεται όπως περιγράφεται στις 
µαρµαρικές εργασίες. Σοβατεπί ίδιου µαρµάρου 1x10 εκ. 
Επίστρωση στηθαίου µε µάρµαρο 3εκ. προεξέχον εξωτερικά µε 
ποταµό µε διαµόρφωση καµπύλη των ακµών. 
Οι ίδιες εργασίες προβλέπονται για τον εξώστη του ορόφου. 
3. ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ΚΑΤΩΚΑΣΙΑ-ΚΑΤΩΦΛΙΑ στις εισόδους και εξό-
δους των προθαλάµων προς τους εξώστες, από ενιαία τεµάχια 
µαρµάρου λευκού ως άνω, διαµορφούµενου, όπως φαίνεται στα 
σχέδια δαπεδοστρώσεων και κουφωµάτων. Ενιαίες λωρίδες-
κατώφλια λευκού µαρµάρου Κοζάνης 3εκ. τοποθετούνται για να 
διαχωρίσουν τα διάφορα είδη δαπεδοστρώσεων του υπογείου (στη 
θέση αρχικού υφιστάµενου σε ανισοσταθµία κατωφλιού θύρας). 
4. ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ποδιών, παραθύρων υπογείου, πα-
ραθύρων προθαλάµου - σε αντικατάσταση των υφιστάµενων φθαρ-
µένων και των παραθύρων του ΒΑ χώρου σε ισόγειο και όροφο. 
Μάρµαρο λευκό Κοζάνης µονοκόµµατο, προεξέχον του ανοίγµατος 
3εκ. από το επίχρισµα, πλάγια και µπροστά στο άνοιγµα, µε πλήρη 
καµπύλωση των ακµών και γωνιών τελειωµάτων. Στα ανοίγµατα 
του προθαλάµου, αποτελείται από δύο τεµάχια, εσωτερικό και 
εξωτερικό, µε µονωτική λωρίδα παρά την επαφή τους. 







 32 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΨΕΙΣ - ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ του κτι-


ρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
7.1. Προσεγγίζεται η πλήρης περιγραφή τους στα σχετικά σχέδια όψε-


ων. Σηµειώνονται οι απαιτούµενες επεµβάσεις σε θέση, ποσότητα, 
τρόπο σύµφωνα µε τις προβλέψεις της µελέτης. Χρησιµοποιείται 
σαν υπόβαθρο η αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης (απο-
τύπωση 1998 και επικαιροποίηση ∆εκ.2002) και συµπληρώνεται 
από τα παραµένοντα στοιχεία-δείγµατα στο κτίριο. Γίνεται αναφορά 
στις λεπτοµέρειες απoτύπωσης και στα κατασκευαστικά σχέδια 
αποκατάστασης, ανά όψη του κτιρίου. 


 
7.2. ∆ιακρίνουµε δύο κατηγορίες επεµβάσεων. Η πρώτη αφορά την α-


ποκατάσταση αντοχής των παραµενόντων στοιχείων, µε σύνδεση 
ή όχι µε τις νέες κατασκευές ενίσχυσης του φέροντα οργανισµού 
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του κτιρίου και αποκατάσταση  µορφής µε προσέγγιση στην αρχική 
και τις νέες κατασκευές, ολοκλήρωσης της µορφής-αντικατάστασης 
των µη υφισταµένων ή καθαιρεθέντων στοιχείων, µε προσέγγιση 
της αρχικής τεχνολογίας κατασκευής  και µορφής. Η δεύτερη, 
αφορά νέες κατασκευές µε σύγχρονες µεθόδους και υλικά 
κατασκευής, εκεί που απαιτεί η λειτουργικότητα και η επιλεγείσα 
χρήση του κτιρίου. Για τις παραπάνω επεµβάσεις που 
περιγράφηκαν, υπάρχει έγκριση των αρµόδιων υπηρεσιών. 
Τα παραµένοντα µορφολογικά στοιχεία ( µετά τις καθαιρέσεις), 
αντιστηριγµένα ή µη, προφυλάσσονται µέχρι τέλους της 
κατασκευής µε οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. Η προσωρινή 
αποξήλωσή τους (λήψη δείγµατος ή για επανατοποθέτηση) γίνεται 
προσεκτικά, µε σήµανση του στοιχείου στην ακριβή πρότερη θέση, 
φωτογράφηση, καταγραφή. 
Στις επί τόπου επισκευαζόµενες κατασκευές ή στοιχεία εφαρµόζο-
νται µέθοδοι και υλικά, που πρέπει να είναι συµβατά µε τις υφιστά-
µενες, να συνδέουν συνεχόµενα- διατηρούµενα και ανακατασκευα-
ζόµενα στοιχεία, να συνθέτουν ενιαίο και ολοκληρωµένο σύνολο 
παραµενόντων και νέων. 
 


7.3. ΣΤΗΘΑΙΟ ΣΤΕΓΗΣ. Οι παραµένουσες πλινθοδοµές (µετά την κα-
θαίρεση των φθαρµένων και των επιχρισµάτων) αρµολογούνται. 
Συνδέονται σταθερά µε πλέξιµο των πλίνθων στα άκρα, µε τις νέες 
πλινθοδοµές ολοκλήρωσης του. Αυτές δοµούνται µε διάτρητους 
πλίνθους, µε τσιµεντοκονίαµα, στο ίδιο πάχος µε τις υφιστάµενες. 
Μετά την ξήρανση της ολοκληρωµένης κατασκευής, η εσωτερική 
επιφάνεια σε πάχος 5εκ. ενισχύεται µε εκτοξευόµενο σκυρόδεµα µε 
οπλισµό, όπως στα σχέδια της στατ.µελέτης, συνδεδεµένο µε τις 
από σκυρόδεµα κατασκευές ενίσχυσης της επίστεψης του κτιρίου 
και επιχρίεται µε οπλισµένο- µε κοτετσόσυρµα µικρής οπής- 
τσιµεντοκονίαµα. Στο άνω µέρος κατά την εξωτερική πλευρά 
επιστρώνονται κεραµικά πλακίδια, όµοιων διαστάσεων 
(21x21x1,5εκ.) και ισοπαχών αρµών σε συνέχεια µε τα υφιστάµενα, 
προεξέχοντα εξωτερικά του επιχρίσµατος, µε προσθήκη γωνιάς 
αλουµινίου προβαµµένης στην απόχρωσή τους για δηµιουργία 
συνέχειας στο κάτω µέρος τους – σταλαγµό προστασίας των 
κάτωθεν αυτών χρωµατισµένων επιχρισµάτων, µε κλίση της άνω 
επιφάνειάς τους προς το εσωτερικό του στηθαίου. Τα επιστρωµένα 
τµήµατα, που δεν θα αποκολληθούν κατά το στάδιο των 
καθαιρέσεων των επιχρισµάτων, θα καθαριστούν, αρµολογηθούν 
και συνδεθούν οµοιότροπα µε τη νέα κατασκευή. Το υπόλοιπο 
τµήµα της άνω επιφάνειας του στηθαίου επιστρώνεται µε ισχυρή 
τσιµεντοκονία µε προσθήκη προσφυτικού υλικού τύπου REVINEX, 
µε κλίση, σε συνέχεια της επιφάνειας των πλακιδίων. 
Τσιµεντοχρωµατίζονται όλες οι πλευρές. 
Η επίστρωση δεν εκτελείται στην επί της διαφορετικού υλικού 
επίστρωσης του νέου διάτρητου στηθαίου της δυτικής όψης. 
 


7.4. ∆ΙΑΤΡΗΤΟ ΣΤΗΘΑΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΟΨΗΣ. Κατασκευάζεται νέα πλιν-
θοδοµή, µέχρι το ύψος της υφιστάµενης βάσης των κιονίσκων που 
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έχει αρµολογηθεί και συµπληρώνεται άνωθεν µε πλινθοδοµή για 
την µόρφωση των ορθογωνικών υποστυλωµάτων και των γωνια-
κών απολήξεων σε σύνδεση µε τα στηθαία των άλλων πλευρών, 
αυστηρά σύµφωνα µε το κατασκευαστικό σχέδιο. Μετά τις εργασίες 
αρµολόγησης όπως στα λοιπά στηθαία, σε οπές λαµών 
σιδερένιων, συνδεδεµένων µε τον οπλισµό ενίσχυσης, εισχωρούν 
σιδερένιες ράβδοι στην τοιχοποιία της βάσης και πληρούνται οι 
οπές µε υδαρή τσιµεντοκονία, σε βάθος 25 εκ. Οι ράβδοι 
συνδέονται µε κόλληση µε την λάµα, συνδέονται δε µε τον ίδιο 
τρόπο στο άνω µέρος τους µε πλαίσιο γαλβανισµένων λαµών 
οριζόντιο, που πακτώνεται µε τζινέτι στις ακραίες πλευρικές 
πλινθοδοµές και στο άνω µέρος των ενδιάµεσων υποστυλωµάτων. 
Επί του πλαισίου αυτού χτίζεται κουπαστή δύο σειρών πλίνθων, µε 
τους ακραίους να σφηνώνουν στην υπερυψωµενη πλευρική 
πλινθοδοµή του στηθαίου.  
Η όλη κατασκευή επιχρίεται ως ανωτέρω. Η διαµορφωθείσα κου-
παστή επιστρώνεται µε πλάκες πωρόλιθου Χαλκιδικής (λίθινες κα-
τασκευές) διαστάσεων και διατοµών όπως στα σχέδια, τοποθετου-
µένων µε τσιµεντοκονία µε πρόσθετους σύνδεσµους γαλβανισµέ-
νους, συνδεόµενους µε τις σιδερένιες λάµες υποστήριξης της κατα-
σκευής. Αρµολόγηση µε τσιµεντοκονίαµα λευκού τσιµέντου µε 
προσθήκη χρώµατος, των πάχους 0,5 εκ. αρµών των πλακών. Για 
συντήρηση και προστασία από την ρύπανση των λιθοπλακών, ε-
κτελείται επάλειψη µε διαφανές βερνίκι εµποτισµού. 
Η κατασκευή ολοκληρώνεται µε την τοποθέτηση των τεµαχίων των 
κεραµικών κιονίσκων µε κόλληση µεταξύ τους µε ισχυρή µαρµαρό-
κολλα, κατά το πάχος τους και µε την κάτω επιφάνεια της κουπα-
στής (σφήνωµα µε αρµολόγηση). 
 


7.5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΚΟΡΝΙΖΑΣ. Αποτελείται από 
οριζόντια περιµετρική µαρκίζα, από λίθινες πλάκες 55x50x6 εκ. συ-
νήθως, αλλά και άλλων διαστάσεων πλάτους, διαµορφωµένης 
άγριας της κάτω επιφάνειάς τους, τοποθετηµένες µε κονίαµα στην 
απόληξη της επίστεψης των εξωτερικών τοίχων περιµετρικά, 
προεξέχουσες περίπου 35 εκ. της εξωτερικής επιφάνειας, 
υποστηριζόµενες από προεξέχουσες λάµες από την τοιχοποιία, 
εδραζόµενες σε κεραµικά  διακοσµητικά φουρούσια, µήκους 24 εκ. 
που φέρουν ειδικά διαµορφωµένη πίσω τετραγωνική απόληξη  για 
πάκτωση µε κονίαµα, 11εκ. µέσα στην τοιχοποιία. Επί των 
ανωτέρω πλακών (στην εσωτερική τους πλευρά) δοµείται η 
πλινθοδοµή του στηθαίου, σε συνέχεια της πλινθοδοµής του 
κτιρίου (τύπος εκφορικού συστήµατος), στην εξωτερική πλευρά του 
στηθαίου µορφώνεται κλιµακούµενη πλινθοδοµή 3 σειρών, επί της 
οποίας τοποθετείται γαλλικό κεραµίδι για την αποροή των 
οµβρίων. Η όλη κατασκευή επιχρίεται µε τραβηχτό επίχρισµα, 
δηµιουργώντας στο κάτω µέρος ποταµό. Στη νέα κατασκευή χρησι-
µοποιούνται επίσης διάτρητοι πλίνθοι και γίνεται δόµηση µε δη-
µιουργία εσωτερικού κενού για ελάφρυνση. 
Ελέγχεται η στερεότητα της κατασκευής των παραµενόντων διασω-
ζοµένων στη θέση τους τµηµάτων. Αφαιρούνται τα φθαρµένα επι-
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χρίσµατα, εκεί που απαιτείται η καθαίρεσή τους. Σφηνώνονται 
γαλβανισµένες λάµες διατοµής 60x8 χιλ., (µία τουλάχιστον κάτω 
από κάθε πλάκα, µέσα στο πάχος της επίχρισης) στα κενά 
ανάµεσα στα φουρούσια, που φθάνουν µέχρι το εσωτερικό του 
στηθαίου, για σύνδεση µε τον οπλισµό του GUΝΙΤΕ. Τα 
παραµένοντα φουρούσια ελέγχονται για την στερεότητα της 
σύνδεσης. Αν απαιτείται, αποσπώνται µε προσοχή και επανατοπο-
θετούνται µε ισχυρό κονίαµα στην πρότερη οπή µετά τον 
καθαρισµό της από το παλαιό κονίαµα και έκπλυσή της - όχι διεύ-
ρυνση. 
Η εργασία γίνεται σταδιακά ανά 2,0 µ. περίπου. Παραµένουν εκατέ-
ρωθεν ολοκληρωµένα τµήµατα της αρχικής κατασκευής για να 
ελέγχεται η επιθυµητή  τελική δηµιουργία συνέχειας. 
Στα παραµένοντα και νέα τµήµατα της ανατολικής όψης (όπου δεν 
υφίστανται και δεν προβλέπονται φουρούσια υποστήριξης) 
προβλέπεται η τοποθέτηση εγκάρσιων, αλλά και πρόσθετων 
οριζόντιων παράλληλων µε την όψη λαµών, όπως περιγράφεται 
στις νέες κατασκευές µαρκίζας. 
 


7.6. ΓΕΙΣΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ. Είναι κατασκευασµένα µε τον ίδιο τρόπο, ά-
νωθεν των παραθύρων των τριών όψεων (πλήν των του κεντρικού 
προθαλάµου, που δεν υφίστανται) και µε διάφορο τρόπο στα πα-
ράθυρα ισογείου και ορόφου της δυτικής όψης. Με εξέχοντες συ-
µπαγείς πλίνθους της φέρουσας πλινθοδοµής κλιµακωτά σε δύο 
σειρές µε λαξευµένη απότµηση της άνω σειράς. Επί αυτών εκτελεί-
ται τραβηχτό επίχρισµα µε κλίση προς τα έξω της άνω επιφάνειας, 
νέο σύµφωνα µε τα δείγµατα - σχέδια ή σε συµπλήρωση του υφι-
στάµενου. Όπου απαιτείται, ανακατασκευάζονται µε τον ίδιο 
τρόπο, νέα σε όλο το µήκος - όταν δεν υφίστανται ή 
συµπληρούνται στις θέσεις µεγάλων φθορών, µε διάνοιξη οπών 
επί της πλινθοδοµής διαστάσεων µισής κατά µήκος πλίνθου στην 
κάτω σειρά και µικρότερης στην άνω για τοποθέτηση νέων 
πλίνθων συµπαγών, σφηνωµενων στην τοιχοποιία, αλλά και 
µεταξύ των διατηρουµένων. 
Τα γείσα της δυτικής όψης είναι κατασκευασµένα από οριζόντιες 
µικρές πλάκες αµµόλιθου-ελαφρού τύπου πέτρας, τοποθετηµένες 
επί των φουρουσίων, που πακτώνονται στην τοιχοποιία και προε-
ξέχουν αυτής. Η κατάστασή τους είναι καλή, επισκευάζονται τοπικά 
µε συµπλήρωση του τραβηχτού επιχρίσµατος και επίστρωση επί  
του κονιάµατος των άνω επιφανειών υδαρούς µίγµατος τσιµέντου 
µε προσφυτικά - υδαταπωθητικά υλικά, π.χ. τύπου REVINEX. 
 


7.7. ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ. Τα εξωτερικά 
ανοίγµατα αποτελούν χαρακτηριστικό σηµαντικό σηµείο της 
αποκατάστασης. Είναι στο σύνολό τους θολωτές κατασκευές από 
συµπαγείς πλίνθους καθόλη την διάσταση του πάχους τους. Εκτός 
από τις   εξώθυρες του κτιρίου, την υαλόθυρα του εξώστη και τους 
φεγγίτες του υπογείου της δυτικής όψης, που διατηρούν την 
καµπύλη κατασκευή του υπέρθυρου έως την επιφάνεια της 
εξωτερικής όψης, τα λοιπά ανοίγµατα, µε πρόσθετη οριζόντια 
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κατασκευή πάχους µιας πλίνθου συµπαγούς, δοµούµενης επί οριζ. 
λαµών πακτωµένων στις παρασταδες, στη συνάντηση καµπύλης 
µε κατακόρυφο και περιτρέχουσας το περίγραµµα του ανοίγµατος 
πλην της ποδιάς (στους φεγγίτες του υπογείου, περιλαµβάνει και 
την ποδιά). Ετσι δηµιουργείται η προεξοχή, που πίσω της 
τοποθετείται και προφυλάσσεται η κάσα του κουφώµατος. Στους 
φεγγίτες του υπογείου δυτικής όψης, το καµπύλο υπέρθυρο 
δηµιουργείται µε πρόσθετη τοξωτή  συµπλήρωση της τοιχοποιίας 
χωρίς έδραση σε  λάµα. Εξωτερικά περιµετρικά, τα πλαίσια των 
ανοιγµάτων – και οι ποδιές σε παράθυρα του ορόφου - φέρουν 
διάκοσµο τραβηχτά επιχρίσµατα.  
Θα αποκατασταθεί η αρχική µορφή τους µε κατασκευή της πλιν-
θοδοµής µόρφωσης του ανοίγµατος µε συµπαγείς πλίνθους ίδιων 
διαστάσεων µε εµπλοκή µε την παραµένουσα τοιχοποίία και τοπο-
θέτηση πρόσθετης γαλβανισµένης λάµας 6x0,8 εκ. σε όλα τα 
οριζόντια υπέρθυρα, ακόµα και εκεί που υφίσταται ακόµη. Τοξωτή 
κατασκευή, όπου απαιτείται, γίνεται σύµφωνα µε τους 
οικοδοµικούς κανόνες, µε καλούπι, σφήνωµα των πλίνθων µεταξύ 
τους και µε  κλειδί τελειώµατος. Η παλαιά λάµα αφαιρείται, αν 
απαιτείται και αν κριθεί ότι δεν  θα προκαλέσει πρόσθετη 
καταστροφή. Στα σχέδια επεµβάσεων στις όψεις, περιγράφονται τα 
ανοίγµατα µε τις απαιτήσεις µόρφωσης σε κάθε περίπτωση (νέα 
µόρφωση εκεί που δεν υπάρχει η που απαιτείται συµπλήρωση). 
Στα µικρά παράθυρα της βόρειας όψης δεν βρέθηκαν στοιχεία της 
αρχικής κατασκευής και για λόγους λειτουργικούς, διατηρείται η 
υφιστάµενη µορφή τους χωρίς πρόσθετες κατασκευές. Το νέο κού-
φωµα τοποθετείται εισέχον, όπως τα υπόλοιπα και η ποδιά 
επιστρώνεται µε µάρµαρο. Ολες οι άλλες ποδιές – ολόσωµες 
λίθινες κατάσκευές και µαρµάρινες επιστρώσεις των παραθύρων 
του προθαλάµου στο ισόγειο και στον όροφο αποκαθιστούνται, 
όπως περιγράφεται στο σχετικά άρθρα. 
Λοιπές κατασκευές ανακατασκευής ή συµπλήρωσης των τραβη-
χτών επιχρισµάτων των παραθύρων περιγράφεται στο σχετικό άρ-
θρο. 


 
7.8. ΜΟΡΦΩΣΗ ΨΕΥ∆ΟΚΙΟΝΩΝ. Αποτελούν διακοσµητικές κατακόρυ-


φες προεξοχές εξέχουσες περίπου 5 εκ. της φέρουσας τοιχοποιίας, 
στα τρία επίπεδα του κτιρίου, κατασκευασµένες στους ορόφους 
κατά την κατασκευή της πλινθοδοµής, από συµπαγείς πλίνθους, 
κορµός – βάση και επίστεψη µε το επίκρανο, διακοπτόµενες από 
την οριζόντια περιµετρική ταινία. Κατά το επίπεδο του υπογείου – 
µε πλίνθους συµπαγείς ορθοδροµικούς κολληµένους µε κονίαµα 
σαν επένδυση της λιθοδοµής. Η µόρφωση της βάσης γίνεται στις 
συναντήσεις τους µε τις προεξοχές των δύο οριζόντιων 
περιµετρικών ταινιών, µε πλακίδια και διάτρητες τρίοπες πλίνθους, 
όπως φαίνεται στα σχέδια αποτύπωσης.  
Οι περισσότερες φθορές µόρφωσης παρουσιάζονται στο χαµηλό-
τερο επίπεδό τους, από την αποκόλληση ή καταστροφή των 
πλίνθων από µεταγενέστερες εργασίες. Επίσης στις περισσότερες 
βάσεις παρατηρούνται σηµαντικές φθορές στα επιχρίσµατα, σε 
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ορισµένες παρατηρούνται αποκολλήσεις ή καταστροφές των 
πλίνθων.  
Ανακατασκευάζονται οι ψευδοκίονες µε τον ίδιο τρόπο µόρφωσης 
µε επένδυση παρόµοιων πλίνθων µε ισχυρό κονίαµα και την 
προσθήκη  κατά την δόµηση σιδερένιων λαµών µε µικρή προεξοχή 
από την επιφάνεια της τοιχοποιίας, τοποθετηµένων σε οπές πού 
ανοίγονται στην λιθοδοµή. Η κατασκευή επενδύεται µε κοτετσό-
συρµα που δένεται στις λάµες και επιχρίεται. Παρόµοια διαδικασία 
ακολουθείται για τις βάσεις. Μετά την καθαίρεση των  φθαρµένων 
επιχρισµάτων, µορφώνονται από την αρχή - όπου είναι κατεστραµ-
µένες ή συµπληρώνονται. Μετά το αρµολόγηµα της µικροκατα-
σκευής και έλεγχο των διαστάσεων, επενδύονται µε κοτετσόσυρµα. 
Οι βάσεις επιχρίονται µε τραβηχτό επίχρισµα, κατά τµήµα τους σε 
συνέχεια µε την περιµετρική ταινία. Απαιτείται προσοχή στα τελειώ-
µατα και την σύµπτωση των ακµών στις θέσεις συνάντησης. 
Στα άλλα  επίπεδα τµήµατα του κορµού των ψευδοκιόνων, 
αφαιρούνται ολοσχερώς τα επιχρίσµατα, αρµολογείται η 
πλινθοδοµή δόµησής τους, επενδύονται µε κοτετσόσυρµα 
ηλωµένο µε ανοξείδωτα µπετονόκαρφα στους αρµούς και 
επιχρίονται στις επιθυµητές διαστάσεις µε ράµµατα και πήχεις, 
αποτελώντας ενιαία καθ΄ ύψος αυτοτελή διακοσµητικά στοιχεία. 


 
7.9. ΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ. Από 


πλίνθους σε δύο στρώσεις, εξέχουσες της όψης κλιµακωτά, κατά 
την δόµηση της φέρουσας πλινθοδοµής. Είναι δύο περιµετρικές 
του κτιρίου ταινίες, διακοπτόµενες, αλλά και σε συνέχεια τµήµατος 
των βάσεων των ψευδοκιόνων που διακόπτονται µε µόρφωση 
εγκάρσια της διατοµής τους παρά τα ανοίγµατα εισόδων και 
κλιµακοστασίων, σε απόσταση, σύµφωνα µε την αρχική τους 
κατασκευή. Παρουσιάζουν καθολική σχεδόν φθορά των τραβηχτών 
επιχρισµάτων και κατά τόπους παραµόρφωσης της µόρφωσης, 
από µεγάλη φθορά των απολήξεων των πλίνθων. Ανοίγονται οπές 
στην πλινθοδοµή στην κάτω σειρά και σφηνώνονται νέοι 
συµπαγείς πλίνθοι  σε βάθος µισής πλίνθου. Τοποθετούνται µε 
κονίαµα η άνω σειρά και εναλλάξ σφήνωµα,όπως προηγούµενα. 
Επενδύεται µε κοτετσόσυρµα και εφαρµόζεται τραβηχτό επίχρισµα. 
Η άνω επιφάνεια διαµορφώνεται µε µικρή κλίση προς τα έξω, κατά 
την επίχριση και επιπρόσθετα επικαλύπτεται µε υδαρή 
τσιµεντοκονία µε πρόσµειξη προσφυτικού υδραπωθητικού υλικού. 


. 
7.10. ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟ ΧΥΤΟ ΦΟΥΡΟΥΣΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟΥ ΠΑ-


ΤΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΈΞΩΣΤΗ 
Αποτελείται από δύο ξεχωριστά τεµάχια σιδερένια χυτά, 
πακτωµένα µε προεξέχοντα στοιχεία της κατασκευής τους στη 
φέρουσα πλινθοδοµή. Στο άνω τµήµα τους - πέλµα, µέσω 
σιδερένιας λάµας, εδράζονται οι δοκοί του σιδερένιου πατώµατος 
του εξώστη ορόφου της ανατολικής όψης 
Έλεγχος και ενίσχυση της πάκτωσης και της σύνδεσης - έδρασης. 
Καθαρισµός του στοιχείου από ξένα στοιχεία και ιδιαίτερα από 
σκουριά, µε ψήκτρα χωρίς χρησιµοποίηση µηχανικών µέσων ή 
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αµµοβολής. Μινιάρισµα, στοκάρισµα, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, 
µινιάρισµα, ελαιοχρωµατισµός. 


 
7.11. ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  


Στοιχεία κεραµικά υφίστανται και αναφέρονται στην µελέτη,: 
1. Κιονίσκοι (µπαλούστρα) µόρφωσης των στηθαίων του δυτικού 
κλιµακοστασίου, του εξώστη ορόφου και της απόληξης της στέγης 
δυτικής όψης. ∆ιαφορετικοί στις διαστάσεις και στο ανάγλυφο, για 
κάθε θέση. 
2. Επίκρανα στην άνω κατάληξη των ψευδοκιόνων, µονά στους µε-
σαίους, διπλά στους γωνιακούς. 
3. Ανθοδόχη, σε δύο τεµάχια( βάση και σώµα), στην απόληξη του 
στηθαίου της στέγης. 
4. Φουρούσια υποστήριξης της άνω περιµετρικής κορνίζας, πακτω-
µένα στην πλινθοδοµή, στις τρεις όψεις του κτιρίου. 
5. Φουρούσια µικρότερα σε µέγεθος, δύο τύπων (5 και 2 ανά πα-
ράθυρο), υποστήριξης των γείσων των παραθύρων (8) της δυτικής 
όψης, παραµένοντα στη θέση τους ακέραια. 
6. Μικρά επίκρανα (2 ανά παράθυρο) διαµόρφωσης της βάσης, 
στα τέσσερα παράθυρα του ορόφου δυτικής όψης, ακέραια. 
Παραµένοντα στις θέσεις τους. 


Τοποθετούνται νέα, όµοια µε τα υφιστάµενα, εκεί πού έχουν απω-
λεσθεί. Ελέγχεται και αποκαθίσταται η στερεότητα τοποθέτησης 
των υφισταµένων. Προτείνονται νέα µε  προσέγγιση της αρχικής 
µορφής τους εκεί που έχει απωλεσθεί το πρωτότυπο. 
Κατασκευάζονται από ειδικό τεχνίτη και µε κατάλληλα χώµατα και 
µέθοδο. Με βάση  ακέραιο δείγµα από κάθε είδος, το πληρέστερα 
διασωζόµενο, που θα αποξηλωθεί µε προσοχή, µε σήµανση της 
θέσης του στο κτίριο, θα καθαριστεί µε προσοχή (µε τα χέρια, 
σπάτουλα και υγρό πανί µε κατάλληλο, µη διαβρωτικό υγρό) από 
ξένες ουσίες και παλιούς χρωµατισµούς, θα κατασκευαστούν 
καλούπια, ένα για κάθε διαιρετό τεµάχιο του κάθε είδους στοιχείου, 
θα διαστρωθεί ο πηλός και µετά την ξήρανσή του θα ψηθεί σε 
φούρνο σε κατάλληλη θερµοκρασία. Τα νέα κεραµικά θα είναι καλά 
ψηµµένα, χωρίς σπασίµατα στις γωνιές, ζωηρού  ενιαίας απόχρω-
σης κεραµικού χρώµατος. Τα επί µέρους τεµάχια, από τα οποία 
αποτελούνται θα προσκοµισθούν ενιαία – κολληµένα µε κατάλληλη 
κόλλα µε βάση εποξειδικές ρητίνες (φουρούσια)  ή θα κολληθούν 
επί τόπου κατά την τοποθέτηση (µπαλούστρα). ∆εν θα δεχθούν επί 
της επιφανείας τους χρωµατισµό, τα µπαλούστρα και η ανθοδόχη, 
τα οποία µετά την τοποθέτησή τους δέχονται επάλειψη 
συντήρησης µε υγρό διαφανές εµποτισµού π.χ. DIMIMPER ή άλλο 
µε βάση το κερί. Τα στοιχεία πού έχουν απωλεσθεί, θα κατασκευα-
στούν σύµφωνα µε τις προβλέψεις και τα σχέδια της µελέτης 
(πρόσθετα τραπεζοειδή τεµάχια προσαρµογής των κιονίσκων της 
κλίµακας, κιονίσκοι στηθαίου στέγης-άνω τµήµα, βάση ανθοδόχης).  
Τοποθετούνται στις παλιές θέσεις - σχέδια, ίχνη επί τόπου -, µε τον 
αρχικό τρόπο τοποθέτησης (ισχυρό κονίαµα) και επιπρόσθετα 
µέτρα, όπως περιγράφεται στην κάθε περίπτωση. Στα επίκρανα, 
νέα και υφιστάµενα, ανοίγονται οπές µε διαµαντοτρύπανο και 
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ηλώνονται µε ανοξείδωτα στριφώνια στην πλινθοδοµή, µε πλήρω-
ση της οπής µε εποξειδική ρητίνη. Τα παραµένοντα κεραµικά, µετά 
την πρόσθετη στερέωσή τους αν απαιτηθεί, καθαρίζονται 
επιφανειακά. ∆εν αντικαθίστανται µε νέα, τα υφιστάµενα κεραµικά, 
έστω και αν παρουσιάζουν µικρές φθορές. ∆εν προβλέπεται και 
δεν είναι επιθυµητή διαδικασία επεξεργασίας και τεχνική 
παλαίωσης, των νέων κατασκευαζοµένων. 


   
7.12. ΝΕΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΨΕΙΣ 


Ελάχιστες είναι οι αναγκαίες επεµβάσεις-σε απόκλιση της αρχικής 
µορφής - που προβλέπονται στην µελέτη. Κύρια, η διαµόρφωση 
του νέου κλιµακοστασίου και του εξώστη ανατολικής όψης και των 
προσβάσεων - ράµπα ΑΜΕΑ - στο υπόγειο, µε τις αναγκαίες 
συµπληρωµατικές κατασκευές προστασίας. Από φανερό 
σκυρόδεµα, απλές κατασκευές, µε διαχωρισµό από τα υφιστάµενα 
και ανακατασκευαζόµενα στοιχεία, επιπρόσθετα µε το υλικό, την 
υφή και µε τη διαφορετική απόχρωσή τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΘΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
8.1. Αφορούν εργασίες συντήρησης και επισκευής των υφισταµένων 


και προστατευοµένων στοιχείων, κατωφλίων, ποδιών, παραθύρων, 
παραστάδων, ανωφλίων, ολόσωµων βαθµίδων στον χώρο του 
βοηθητικού κλιµακοστασίου και λοιπών κατασκευών εξωθυρών, 
κατασκευών γείσων  παραθύρων δυτικής όψης. 
∆ιατηρούνται και όσα από τα παραπάνω στοιχεία - υφιστάµενα 
ακέραια τεµάχια - έχουν φθορές παλαιότητας ή 
µικροκαταστροφών. 
Καθαρίζεται η επιφάνειά τους από χρωµατισµούς, κονιάµατα, ρύ-
πους µε υδροβολή (ατµό), µε ελεγχόµενη πίεση και θερµοκρασία 
νερού, χωρίς να προξενηθούν περαιτέρω φθορές στο τέλος των 
εργασιών αποκατάστασης. Κατά την διάρκεια των λοιπών εργα-
σιών επικαλύπτονται µε ειδικά φύλλα διογκωµένου πολυαιθυλενίου 
µε κυψελίδες, πάχους 3 χιλ., της εργασίας αυτής µη αποζηµιούµε-
νης ιδιαίτερα. 
Ελέγχεται η στερεότητα  και η λειτουργικότητα στη θέση της 
υφιστάµενης κατασκευής σε σχέση µε τα όµορα στοιχεία (εργασίες 
αρµολογηµάτων τοιχοδοµών). Οι αρµοί των επί µέρους τεµαχίων, 
από τα οποία αποτελούνται, µετά τον ως άνω καθαρισµό τους, 
πληρούνται µε υλικό αρµολόγησης µαρµάρινων κατασκευών και 
επιφανειακά µόνον µε αρµόστοκο πλακιδίων, ελαστικό, εξωτερικού 
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χώρου, στο χρώµα της πέτρας, εξασφαλίζοντας την 
στεγανοποίησή τους, µε ελάχιστη εσοχή από την εξωτερική 
επιφάνεια µε τρόπο, ώστε να είναι διακριτοί.  


 
8.2. Νέες κατασκευές σε αντικατάσταση ολικά φθαρµένων ή µη διασω-


ζοµένων στοιχείων, από  λίθους παρόµοιων συστατικών, ιδιοτή-
των, απόχρωσης µε τις αντίστοιχα υφιστάµενες, µορφής και 
διαστάσεων όπως των αντίστοιχων διασωζόµενων κατασκευών, 
σύµφωνα µε τα σχέδια κατασκευαστικών λεπτοµερειών της 
πρότασης και της αποτύπωσης. Οι διατοµές λαµβάνονται και 
ελέγχονται µε την χρήση ειδικού εργαλείου-χτένας. Η υφή των νέων 
κατασκευών  θα είναι διαφορετική από την των υφισταµένων. 
Προβλέπονται στην κατασκευή εµφανών µορφολογικών και λει-
τουργικών στοιχείων των όψεων, σε κατώφλια και ποδιές, στην 
επίστεψη της περίφραξης και στην επίστεψη του  διάτρητου 
στηθαίου. Προσκοµίζονται ακέραια τεµάχια µε την προβλεπόµενη 
επεξεργασία (διαστάσεις, γλυφές, επιφανειακό τρίψιµο, βερνίκι ε-
µποτισµού-συντήρησης). Εργασίες στο έργο, είναι απαιτητό να 
αποφεύγονται πλην αυτών για τις οποίες είναι απαραίτητη η επί 
τόπου προσαρµογή (χάνδρωµα πλακών επίστεψης περίφραξης). 
Τοποθετούνται επί της τοιχοδοµής µε ισχυρό τσιµεντοκονίαµα 
περιεκτικότητας 450 χγρ. τσιµέντου. Το αρµολόγηµα γίνεται όπως 
στα µάρµαρα. 
Επίσης σαν βασικά στοιχεία µη ορατών κατασκευών που δέχονται 
τελική επίστρωση επίχρισης, τµηµάτων δοµικών του κτιρίου, 
προεξεχουσών βάσεων της περιµετρικής κορνίζας της στέγης. 
Λίθινες πλάκες 55x58x6 εκ. µε άγρια την επιφάνειά τους που θα 
δεχθεί επίχριση, αντοχής σε βάρος. Ελαφρές αµφιέρειστες πλάκες 
αµµόλιθου για µόρφωση των γείσων της δυτικής όψης, εφόσον 
απαιτηθεί αντικατάσταση τµήµατος. 
 


 8.3. Οι υφιστάµενες κατασκευές είναι από λίθους διαφόρων ειδών ψαµ-
µίτες και πωρόλιθους στα εµφανή τµήµατα και 
ασβεστοσχιστόλιθους στα καλυµµένα. Η επιλογή των λίθων των 
νέων κατασκευών γίνεται µε κριτήριο τα χαρακτηριστικά που 
απαιτεί η θέση στο κτίριο και η γειτνίαση η συµπλήρωση όµοιων 
κατασκευών. Οι λίθοι πρέπει να είναι ανθεκτικοί στις καιρικές 
συνθήκες και ρύπανση, να έχουν αντοχή σε θλίψη και κάµψη, 
µικρό βάρος, απόχρωση µε προσέγγιση των υφισταµένων και να 
είναι δυνατή η προµήθεια ολόσωµων τεµαχίων στις επιθυµητές 
διαστάσεις. Στην µελέτη προβλέπεται η χρήση πωρόλιθων για 
ποδιές και επίστεψη περίφραξης από ωχρόλευκο πωρόλιθο µε πο-
λύ µικρές τρύπες Αθύτου και στις επιχριόµενες πλάκες κορνίζας και 
γείσων από γκριζοκίτρινο πωρόλιθο Χαλκιδικής. Ο ανάδοχος θα 
προσκοµίσει δείγµατα λίθων και επεξεργασµένα τεµάχια κατάσκευ-
ών στις επιθυµητές διαστάσεις, θα εγκριθούν από την επίβλεψη, 
πριν την κατασκευή και πριν την τοποθέτησή τους. 
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8.4. Η  επισκευή, συµπλήρωση και αρµολόγηµα µικρών τµηµάτων της 
υφιστάµενης λιθοδοµής του κτιρίου και της περίφραξης  
περιγράφονται στα σχετικά άρθρα. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ 
 
9.1. Πλακίδια πορσελάνης 
 
9.1.1. Στις τουαλέττες του κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ τοποθετούνται πλακίδια 


τοίχου 20x20 εκ. λευκά µατ ενιαίας µάζας επί των τοιχωµάτων 
γυψοσανίδων και επί του επιχρίσµατος µε ειδική κόλλα. 


  
9.1.2. Τοποθετούνται ή σε επιφάνειες επιχρισµένες µε τσιµεντοκονίαµα ή 


µαρµαροκονίαµα λίαν επιµεληµένο, µε ειδική σφιχτή κόλλα της έ-
γκρισης της Υπηρεσίας που απλώνεται σε επιφάνεια το πολύ 0,50 
µ²  µε ειδική οδοντωτή σπάτουλα µε ταυτόχρονη διύγρανση µε νε-
ρό, πλακιδίων αντίστοιχης επιφάνειας επιχρίσµατος ή µε ισχυρό 
κονίαµα επί τοίχων από τούβλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα. 


 
9.1.3. Αρµοί απολύτως κατακόρυφοι και οριζόντιοι, πλάτους 2-3 χιλ., 


ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των αρµών του τοίχου µε τους 
αρµούς του δαπέδου, όπως στα σχέδια. Αρµολόγηµα µε πολτό 
λευκού τσιµέντου και τσίγκου σε αναλογία 1:1 και νερού, µε 
προσθήκη ειδικού στεγανοποιητικού ή µε αρµόστοκο έγχρωµο 
γνωστής εταιρίας. 
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9.1.4. Ιδιαίτερη επιµέλεια στο αρµολόγηµα του αρµού µεταξύ δαπέδου – 


τοίχου στην πίσω πλευρά των λεκανών W.C., γύρω γύρω από 
τους νιπτήρες, γύρω γύρω από τις λεκάνες WC, απόλυτα έντεχνα 
στην συνάντηση µε τις απολήξεις των Η/Μ εγκαταστάσεων. 


 
9.1.5. Οι επιφάνειες θα κατασκευαστούν τελείως κατακόρυφες, συνεπίπε-


δες µε τις σκοτίες των κασών των κουφωµάτων στις πόρτες (σχ. 
Λεπτοµερειών). 


 
9.1.6. Η επάνω ακµή της πρώτης σε επαφή µε το δάπεδο σειράς είναι            


τελείως οριζόντια. 
Η κάτω ακµή διαµορφώνεται κατάλληλα µε κόφτη και τρόχισµα, 
εφάπτεται του δαπέδου και ακολουθεί φυσικά την κλίση του. Τα υ-
ψόµετρα του τελικού δαπέδου, περιµετρικά των χώρων 
προβλέπεται να διαµορφωθούν ισόσταθµα, για να µην απαιτηθεί η 
παραπάνω διαµόρφωση των πλακιδίων. Στις κυρτές γωνίες τα 
πλακίδια εφάπτονται σε φαλτσογωνία, που γίνεται µε κατάλληλο 
τρόχισµα και κολλούνται µεταξύ  τους µε κόλλα µαρµάρου (στα 
σόκορα της φαλτσογωνίας). Στη συνάντηση διαφορετικού υλικού 
τοιχοποιιών θα χρησιµοποιηθούν, αν απαιτηθεί, ειδικά 
αρµοκάλυπτρα. 


  
9.1.7 Στους διαχωριστικούς τοίχους που δε φθάνουν ως την οροφή,          


επενδύεται µε πλακίδια η άνω οριζόντια επιφάνειά τους, που εγκι-
βωτίζεται µεταξύ των εκατέρωθεν όρθιων πλακιδίων της ανώτατης 
σειράς. 


 
9.1.8. Εκτός από τους χώρους υγιεινής επενδύονται µε παρόµοιας 


ποιότητας πλακίδια οι πλάτες και τα πλαϊνά των τοίχων ανάµεσα 
σε πάγκους και κρεµαστά ερµάρια. 


 
9.1.9. Επιστρώσεις νεροχυτών κρουνών αυλής. Επιστρώνεται η εσωτερι-


κή τους επιφάνεια µε πλακίδια αντιπαγωτικά εξωτερικού χώρου 
20x20 εκ. ή 10x10 εκ. αντίστοιχα, όπως τα σχέδια λεπτοµερειών, 
µε αρµούς 3 χιλ. µε αρµόστοκο ενισχυµένο εξωτερικού χώρου.  
Προηγούµενα καθαρίζεται και εξοµαλύνεται η πλάκα, τοποθετού-
νται σιφώνια - ‘’ποτήρια’’ τύπου εξωστών.  
∆ιαστρώνεται τσιµεντοκονία ρύσεων ενισχυµένη µε ανθυγρά πρό-
σµικτα και µονώνεται µε επαλειφόµενο τσιµεντοειδές προσφυτικό 
υλικό. Η κόλλα που θα χρησιµοποιηθεί για την επίστρωση των 
πλακιδίων θα είναι ειδική  για εξωτερικούς χώρους (διαστολές, συ-
στολές, πάγος) σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή 
της. 
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10. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ   
Προβλέπονται σύµφωνα µε τη µελέτη σε τοίχους και οροφές  σε 3 
στρώσεις, µε την χρήση οδηγών. 


 
10.1. Στο κτίριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  οι εργασίες των επιχρισµάτων παρουσιά-


ζουν επί πλέον ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά. 
 
10.1.1. ΤΡΑΒΗΧΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ. Έχει προηγηθεί η µόρφωση των προς 


επίχριση στοιχείων µε επισκευή των υφισταµένων, η συµπλήρωση, 
η εκ νέου κατασκευή και η αρµολόγηση. 


                 Προηγείται έλεγχος των υφισταµένων τραβηχτών επιχρισµάτων 
ένα προς ένα. Καθαρίζεται η επιφάνεια από επάλληλα στρώµατα 
καθαρισµών µε σπάτουλα από ειδικό τεχνίτη, µέχρις αποκαλύψεως 
του τελικού στρώµατος της κατασκευής. Γίνεται έλεγχος των 
υποστρωµάτων και καταγραφή σε δύο κατηγορίες από πλευράς 
κατάστασης. Προς επιδιόρθωση η συµπλήρωση και προς 
ανακατασκευή, µε έγκριση της επίβλεψης. Η πρώτη κατηγορία 
αφορά διόρθωση µικροανωµαλιών και µικρές συµπληρώσεις σε 
κατά τόπους τµήµατα µε υδαρή τσιµεντοκονία. Στη δεύτερη 
κατηγορία είναι οι ανακατασκευές. 


  ∆ιακρίνονται ανάλογα µε το µέγεθος και την πολυπλοκότητα της 
εργασίας, σε  
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α)     µόρφωση απλής περιµετρικής ταινίας στα ανοίγµατα των φεγ-
γιτών του υπογείου. Κατασκευάζονται µε πήχεις, µυστρί και τριβίδι, 
απόλυτα ίσου πλάτους και πάχους, µε ευθύγραµµες ακµές και επί-
πεδες επιφάνειες, κατά την εργασία επίχρισης µε τα υλικά και τους 
κανόνες καλής εκτέλεσης των τραβηχτών επιχρισµάτων, ώστε οι 
διαδοχικές στρώσεις να αποτελέσουν ενιαίο στέρεο σώµα.  
β) µόρφωση λοιπών προεξοχών υφισταµένων ή 
διαµορφωνοµένων µε νέες κατασκευές ή συµπληρουµένων-
επισκευασµένων υφιστάµενων. Επισηµαίνεται ότι οι προεξοχές 
προς επίχριση είναι κατάλληλα µορφωµένες και δεν σχηµατίζονται 
µε το επίχρισµα. Κλιµακούµενες σε υποκατηγορίες ανάλογα µε το 
µεγεθός του για πάνω από 20 εκ. τύπο. Οι µεγαλύτερες 
προεξέχουσες ενισχύονται µε επένδυση κοτετσοσύρµατος 
γαλβανιζέ, µικρής οπής. Πιστοποιηµένοι απόλυτα ειδικευµένοι  
έµπειροι τεχνίτες. Με βάση σχέδιο της προεξοχής σε κλίµακα 1/1, 
από όµορο σηµείο, ιδιαίτερα σε περίπτωση συµπληρώσεων 
υφισταµένων τραβηχτών, (τα σχέδια της αποτύπωσης µπορεί να 
χρησιµοποιηθούν στην περίπτωση µεµονωµένης αυτοτελούς 
κατασκευής ή σε περίπτωση που δεν υφίστανται - λόγω 
καταστροφής – παρόµοια δείγµατα), κατασκευάζεται µεταλλικός τύ-
πος (που ελαφρά µετασχηµατίζεται για την τελική στρώση) µε τον 
οποίο και µε την χρήση οδηγών - πήχεων ολίσθησης, για τα 
επιµήκη ιδιαίτερα τµήµατα, εκτελείται η εργασία. ∆ιαβροχή της 
επιφάνειας, εφαρµογή του λασπώµατος µε τον τύπο και µετά την 
ξήρανσή του, εφαρµογή λεπτού κονιάµατος σε στρώσεις µε 
τράβηγµα, έως την τέλεια απόδοση της εφαρµοζοµένης µορφής. Η 
τελική επεξεργασία περιλαµβάνει ράντισµα µε υδαρές λεπτό 
κονίαµα, τράβηγµα προς µία κατεύθυνση για λείανση της 
επιφάνειας της προεξοχής και τελική µε το µυστρί ή σπάτουλα 
διόρθωση  µικροανωµαλιών. Η σύνθεση του κονιάµατος, 
τσιµεντοκονίαµα µε πρόσµικτα προσφυτικά υλικά τύπου ρεβινέξ, 
όπως παραπάνω ή σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης µε 
κονίαµα προσθήκη τριµένου κεραµιδιού τύπου κουρασανίτ, αν 
κριθεί καταλληλότερο (σχετική έρευνα διεξάγεται από εργαστήριο 
του Πανεπιστηµίου). 


 
10.1.2. ΛΟΙΠΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 


Τριπτά  εξωτερικά τσιµεντοκονιάµατα ενισχυµένης σύνθεσης όπως 
στα επιχρίσµατα, επισκευή και  αρµολόγηµα  των πλινθοδοµών, µε 
την τοποθέτηση µεταλλικού πλέγµατος – κοτετσόσυρµα µικρής 
οπής, κάλυψη όλων των κατασκευών µέχρι την στάθµη των 
περιµετρικών διαµορφώσεων της αυλής. Το πλέγµα συνδέεται 
σταθερά µε τον οπλισµό των ενισχύσεων και περιµετρικά αποτελεί 
συνέχεια του αντίστοιχου της τσιµεντοκονίας ή του GUNITE  επί 
της λιθοδοµής του υπογείου .  
Η επίχριση του στηθαίου των εξωστών της ανατολικής όψης θα 
διαχωρίζεται οριζόντια µε σκοτία 2εκ. βάθους 1εκ. κατά την 
οριζόντια αρχική στάθµη του δαπέδου. Ο διαχωρισµός θα 
δηµιουργηθεί και στην τελική επεξεργασία της τρίτης στρώσης 
επίχρισης, τριπτή στο κάτω τµήµα, πατητή στο άνω.  
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10.1.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 


∆ιαµορφώνονται µε µεγάλη προσοχή, για την ανάγκη δηµιουργίας 
συνεπίπεδων επιφανειών µε τα σε άλλη φάση του έργου τοποθε-
τούµενα ξύλινα στοιχεία και διότι θα δεχθούν στην επιφάνειά τους 
ποικίλο διάκοσµο. Η διαδοχική εκτέλεση των εργασιών ακολουθεί 
την παρακάτω σειρά. Μετά τις ενισχύσεις, ακολουθεί επίχριση, 
επεξεργασία χρωµατισµών, κατασκευή δαπέδων µε προφύλαξή 
τους, τοποθέτηση κασών επί των κατωφλίων των πατωµάτων µαζί 
µε τα περιθώριά τους, περιθωρίων δαπέδων, ξύλινων ταινιών 
οροφής και τέλος πέρασµα του συνεχόµενου αρµοκάλυπτρου επα-
φής ξύλινων στοιχείων και επιχρίσµατος. Γίνεται απαιτητό να 
αποφεύγεται κάλυψη ξύλινων στοιχείων από το επίχρισµα για 
αερισµό της κατασκευής. 
Η εργασία της επίχρισης  των τοίχων θα αρχίσει µε καλό 
καθαρισµό της επιφάνειας του εκτοξευµένου σκυροδέµατος, µετά 
από επανέλεγχο της πληρότητας των πρότερων τοποθετηθέντων 
τάκων στήριξης – υποδοχής των ξύλινων στοιχείων και κασών και 
των απολήξεων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Θα 
τοποθετηθούν οριζόντια ράµµατα παρά την οροφή και το δάπεδο 
και κατάκόρυφα ανά 1,0 µ. σε επαφή µε αυτά µετά από έλεγχο 
κατάκορυφότητας. ∆εν θα εκτελεσθεί εργασία επίχρισης  
1. στις θέσεις συνάντησης µε τους τοίχους και σε όλο το πάχος, 
των οριζόντιων επιπέδων ξύλινων πατωµάτων και επενδύσεων. 
2. στις θέσεις συνάντησης µε τα διακοσµητικά στοιχεία - µπασκιά 
των κασών των εσωτερικών κουφωµάτων ισογείου και ορόφου (µε 
διαφορετικό πλάτος σε κάθε όψη) και  
3. στις θέσεις που προβλέπεται επανατοποθέτηση αποκαταστη-
µένου διακόσµου σε τελάρα. Θα τοποθετηθούν προσωρινοί πήχεις 
στις θέσεις διακοπής της επίχρισης 16 εκ. άνω των φερουσών 
δοκών του δαπέδου σε όλα τα επίπεδα, και 26 εκ περίπου 
(εξαρτάται από το ύψος της ξύλινης ταινίας διαφορετικού ανά 
χώρο), και 3 εκ. κάτωθεν του φύλλου πυροπροστασίας παρά την 
οροφή του ισογείου και υπογείου αντίστοιχα. Στον όροφο, η 
ακριβής θέση διακοπής ανά χώρο και το ύψος από την οροφή θα 
καθοριστούν µετά την αφαίρεση των τοιχογραφιών. Στην παρούσα 
µελέτη προµετράται η ποσότητα επίχρισης σύµφωνα µε τα 
πορίσµατα και τις εκτιµήσεις της µελέτης εσωτερικού διακόσµου.  


       Στις θέσεις επανατοποθέτησης αποκατεστηµένων τοιχογραφιών 
δεν θα εκτελεσθεί επίχριση. Αυτές βρίσκονται περιµετρικά σε 
επαφή µε την οροφή, σε ύψος κυµαινόµενο και κατά περίπτωση 
και σε άλλες θέσεις σε τοίχους του ορόφου, περιµετρικά σε χώρο 
Ν∆ του ισογείου και παρά την οροφή στους δυτικούς εξώστες. Στις 
υπόλοιπες επιφάνειες η επίχριση θα συµπληρωθεί  µετά την 
τοποθέτηση των τελλάρων συνεπίπεδα ή όπως ορίζεται στην 
σχετική µελέτη αποκατάστασης εσωτερικού διακόσµου, από 
ειδικευµένο συνεργείο συντήρησης, µε άψογες συνδέσεις και τε-
λειώµατα για να δεχθεί την συνέχεια της διακόσµησης. 
Μετά την οριστικοποίηση πήχεων και ραµµάτων τοποθετούνται τά-
κοι ξύλινοι µε γύψο σε επαφή µε τα ράµµατα, κατασκευάζονται οι 
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οδηγοί και γίνεται η δεύτερη στρώση επί της προηγούµενης στρώ-
σης πεταχτού (µε τσιµεντοκονίαµα των 450 χγρ.τσιµέντου και καλή 
διαβροχή του υποστρώµατος) και τέλος η τριβιδιστή. Τελικό πάχος 
επιχρίσµατος 2,5 εκ. σε σχέση µε το πάχος  τοποθετηµένων των 
πλαισίων των τοιχογραφιών. Στους χώρους του υπογείου, αναλό-
γως της έντεχνης κατασκευής του υποστρώµατος, µπορεί να µειω-
θεί σε 2 εκ. πάλι σε τρεις στρώσεις, όπως παραπάνω.  
Ιδιαίτερα θα προσεχθεί η έντεχνη διαµόρφωση απόλυτα ευθυγράµ-
µων των εισεχουσών κατακόρυφων γωνιών µε χρήση πήχεων. 
Στις θέσεις – ακµές συνάντησης των  εσοχών των εξωτερικών πα-
ραθύρων µε την εσωτερική επιφάνεια των τοιχοποιίών, θα διαµορ-
φωθεί περιµετρική εισέχουσα λωρίδα στο επίχρισµα πλάτους 8εκ, 
ενδεικτική της αρχικής µόρφωσης, µε ελάχιστη µείωση - διαφορο-
ποίηση του πάχους της τελικής στρώσης. 
 


10.1.4. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙ ΟΡΟΦΩΝ ΜΕ ΟΡΟΦΟΠΗΧΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΚΟΣΜΟΥ 
Αφορούν  την οροφή του ορόφου, οροφή Ν∆ χώρου ισογείου  και 
την διαµορφ.οροφή των δυτικών εξωστών. ∆ηµιουργείται κάτωθεν 
του φύλλου πυροπροστασίας, πλέγµα πήχεων, διατοµής 
τραπεζοειδούς πλάτους 25 χιλ. και πάχους 15 χιλ. τοποθετηµένων 
σε παράθεση ανά 20 χιλ. περίπου, επί των οποίων θα εφαρµοσθεί 
το επίχρισµα. Ηλούνται λοξά, µε ανοξείδωτα καρφιά τουλάχιστον 8 
εκ., επί των βασικών δοκών της οροφής. Στην οροφή του δυτικού 
εξώστη, επιπρόσθετα, τοποθετείται  συνδεόµενο επί λαµών, 
µεταλλικό πλέγµα. Η πρώτη στρώση, από πολτό 
ασβεστοκονιάµατος µετά τριχών, µε εισχώρηση και ξεχείλισµα του 
υλικού έως την πίσω πλευρά των πήχεων. Ακολουθεί η τελική 
στρώση µε χρήση ραµµάτων για επίτευξη απόλυτα οριζόντιας 
επιφάνειας. 
Στην οροφή του πλατύσκαλου δυτικής εισόδου - σιδερένιο 
πάτωµα, τοποθετουνται ξύλινες πήχεις, εγκάρσια στις 
σιδηροδοκούς επί ξύλινων δοκών, τοποθετείται ενιαία στην κάτω 
επιφάνεια κοτετσόσυρµα ή νευροµετάλ και επιχρίεται οριζόντια ως 
ανωτέρω (για να δεχθεί διάκοσµο). 
∆εν θα επιχρισθούν οι οροφές των χώρων του ορόφου - ανελκυ-
στήρα και τουαλεττών. Η εργασία χρωµατισµού τους θα γίνει επί 
της πλάκας πυροπροστασίας. 
Προηγείται των εργασιών επίχρισης του ορόφου, επανατοποθέτη-
ση των τελλάρων - τεµαχίων των αποκατεστηµένων τοιχογραφιών. 
Προσκοµίζονται από το εργαστήριο του συντηρητή σε επιφάνειες 
περίπου 1 µ2, τελλάρα από γωνιές αλουµινίου 2x2 εκ. 
συνδεδεµένα µε εγκάρσιες λάµες 6x0,1εκ. προεξέχουσες µε οπή, 
αποτελούµενες από στρώµα αποκατεστηµένης οροφογραφίας, 
πάχους περίπου 5 χιλ. στερεωµένης µε ακρυλικό γαλάκτωµα και 
ειδικό ύφασµα επί υποστρώµατος ελαφρού υλικού π.χ. περλίτη, 
συνολικού πάχους 2,5 εκ. και µικρού βάρους. Τοποθετούνται µε 
σταθερή σύνδεση µε ανοξείδωτες ξυλόβιδες 8,0 εκ. επί των 
βασικών δοκών στις θέσεις του θέµατος, σε παράθεση ή όχι 
µεταξύ τους. Τα αποµένοντα κενά, επιχρίονται επί των 
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οροφοπήχεων, µε κονίαµα µε πρόσµιξη φυτικών κατάλληλων ινών, 
για δηµιουργία ενιαίας, απόλυτα οριζόντιας και επιπέδου 
επιφανείας για να συµπληρωθεί η χρωµατική διακόσµηση. Τα κενά 
µεταξύ των τελλάρων, στοκάρονται µε ακρυλικό στόκο. 


 Η τελική στρώση του επιχρίσµατος – ασβεστοκονιάµατος θα είναι 
επιµεληµένη µε µικρή κοκκοµετρία υλικών και σχολαστικό τρίψιµο 
µε το τριβίδι για επίτευξη λείας επιφάνειας.  
Όλη η εργασία γίνεται από απόλυτα ειδικευµένο επιστηµονικό τε-
χνικό συνεργείο, που διαθέτει τα προσόντα και την πιστοποιηµένη 
καλή πρότερη εµπειρία, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 
µελέτη διακόσµου και σύµφωνα µε την απόλυτη κρίση και έγκριση 
της εποπτεύουσας αρµόδιας υπηρεσίας. Αποτελεί τµήµα - το 
τελευταίο στάδιο - της συνολικής εργασίας. Τα µετρικά στοιχεία της 
εργασίας αυτής, έχουν προσεγγιστεί στο 90% της συνολικής.  
Πριν κατά την διάρκεια και στο τέλος, µε ευθύνη του αναδόχου και 
έγκριση της υπηρεσίας θα τηρηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικα-
σίες (προµέτρηση µετά τον καθαρισµό, έγκριση ποσότητας 
αποκόλλησης διακόσµου, λήψη τελικών διαστάσεων επιφανειών 
µετά τις εργασίες ενίσχυσης, σχεδιασµός της πρότασης - τµήµατα 
αποκατάστασης και τµήµατα συµπλήρωσης – έγκριση-
επανατοποθέτηση – ολοκλήρωση - τελική επιµέτρηση). Τα ίδια 
ισχύουν για τις τοιχογραφίες, φρίζες, ταπετσαρίες επί των κατακό-
ρυφων τοίχων. 


 
10.1.5. ΟΡΟΦΩΝ ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΩΝ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ 


Μετά το αρµολόγηµα των πλίνθων των θολίσκων και τον καθαρι-
σµό και επάλειψη των σιδήρων - προστασία από σκουριά – τοπο-
θετείται πλέγµα υπερκάλυψης της σιδερένιας επιφάνειας κατά 5 εκ. 
εκατέρωθεν και εκτελείται η όλη εργασία επίχρισης στην δοµική 
µορφή των οροφών σιδερ. πατωµάτων σε πάχος 15χιλ. Για τη 
διαµόρφωση ευθύγραµµων λωρίδων και καµπύλων επιφανειών θα 
χρησιµοποιηθούν πήχεις και τύπος. 
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11. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ 
           Προβλέπονται σύµφωνα πάντα µε τη µελέτη του σχολικού συγκρο-


τήµατος του Α΄ Γυµνασίου Θεσσαλονίκης, όπως αναγράφονται σε 
κάθε χώρο (πίνακας τελειωµάτων χώρων στις κατόψεις) και όπως 
περιγράφονται παρακάτω ανά κτίριο ή οµάδα κτιρίων. 


 
ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 


Γραφεία ορόφου, προθάλαµος κεντρικός, προθάλαµοι – πλατύσκα-
λα κλιµακοστασίων και ανελκυστήρα: ΞΥΛΙΝΑ ΡΑΜΠΟΤΕ 


                Τουαλέττες – Αρχείο: ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ COTTO. 
Αίθουσες διδασκαλίας, προθάλαµος κεντρικός ισογείου, προθάλα-
µοι - πλατύσκαλα κλιµακοστασίων και ανελκυστήρα: ΞΥΛΙΝΑ ΡΑ-
ΜΠΟΤΕ 
Αίθουσα ισογείου 5ι: ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ COTTO. 
Αίθουσες υπολογιστών, γραφεία υπογείου: ΞΥΛΙΝΑ ΡΑΜΠΟΤΕ  
Είσοδοι, δάπεδα κλιµακοστασίων, προθάλαµος υπογείου, 
αποθήκη, µηχανοστάσιο ανελκυστήρα: ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ 
COTTO. 
Σηµειώνεται ότι στο δάπεδο του εξωτερικού χώρου του υπογείου 
του όµορου µε την δυτική εξωτερική κλίµακα θα ενσωµατωθούν τα 
ευρεθέντα κεραµικά πλακίδια στο τελικό κεραµικό δάπεδο. 
∆ιατηρούνται και συντηρούνται τα µαρµάρινα δάπεδα του δυτικού 
πλατυσκάλου και εξώστη. 
Επιστρώνονται πλατύσκαλο και ανατολικός εξώστης µε µαρµάρινα 
πλακίδια. 
Κατώφλια εξωτερικών εισόδων, παραµένοντα λίθινα. Λοιπά 
υπογείου και στις αλλαγές υλικού δαπέδου µε τοποθέτηση 
µαρµάρινων στοιχείων. 
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11.1. Επιστρώσεις πατωµάτων µε µάρµαρα 


Ισχύει γι αυτές η περιγραφή του άρθρου 6 της παρούσας. 
 
11.2. Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια τύπου GRES. 
 
11.2.1. Προβλέπονται κατά κανόνα σε δάπεδα χώρων υγιεινής, 


κατασκευάζονται µε έγχρωµα µονόχρωµα πλακίδια, επιφανείας 
σαγρέ, διαστάσεων και χρώµατος κατά την πρόβλεψη της µελέτης 
συνδυαζόµενα πάντα µε τα αντίστοιχα πλακίδια επένδυσης τοίχων. 
Κατηγορία πλακιδίων 4 ως προς την αντοχή σε τριβή, εµφυαλωµέ-
να, ενιαίας µάζας 20x20 εκ. 


 
11.2.2. Τοποθέτηση µε τσιµεντοκονίαµα 450 Kg τσιµέντου (1:3) µε κλίση 


προς τα σιφώνια δαπέδου ή τις Τούρκικες λεκάνες. Και η παραµι-
κρή στασιµότητα νερών θεωρείται κακοτεχνία και επιβάλλεται ανα-
κατασκευή της κακότεχνης περιοχής, αδαπάνως για τον εργοδότη. 


 
11.2.3. Αρµολόγηµα των αρµών, πλάτους το πολύ 2 χιλ. µε τσιµεντοκονία-


µα 600 Kg λευκού τσιµέντου µεταλλικού χρώµατος και ειδικό στε-
γανωτικό υγρό. 


 
11.2.4. Μεγάλες επιφάνειες χωρίζονται σε µικρότερες των 25 m² περίπου 


µε αρµό 10 χιλ. Πλήρωση αρµού σ' όλο το βάθος, µε ειδικό στόκο 
δαπέδων, δύο συστατικών, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 


 
 
11.3. ΞΥΛΙΝΑ ∆ΑΠΕ∆Α 
 
11.3.1. Σήµερα στο κτίριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ υφίστανται ξύλινα καρφωτά 


δάπεδα επί των ξύλινων δοκών του πατώµατος (και στα σιδερένια 
πατώµατα), σε όλους τους εσωτερικούς χώρους ισογείου και 
ορόφου. Η κατάστασή τους είναι κακή, από λόγους γήρανσης του 
υλικού, µείωση της αντοχής, στρέβλωση των λωρίδων καθ΄ 
ολοκληρία, καταστροφής σε µεγάλη έκταση από χρήση, φωτιά, 
βανδαλισµούς και όµβρια, προσβολής από µύκητες και έντοµα. Τα 
δάπεδα πρόκειται να δεχθούν µεγάλη επιπόνηση, λόγω της 
χρήσης του κτιρίου, ιδιαίτερα στο ισόγειο. Επιλέγεται η  ολική 
αντικατάστασή του και η µη επαναχρησιµοποίηση - έστω και 
στοιχείων του - µε τοποθέτηση νέου ξύλινου σανιδώµατος, περα-
στού (ραµποτέ), σκληρού δρυίνου αρίστης ποιότητας, µε ίδιες 
περίπου διαστάσεις σανίδας µε το υφιστάµενο,περίπου 20,5 εκ. x 
450 εκ., πάχους 2,5 εκ. ελάχιστο, τοποθετηµένο σε λωρίδες 
παράλληλες µεταξύ τους, µε σχέδιο και κατά µήκος τελειώµατα - 
µεγέθη σανίδων,  παρόµοια µε τα υφιστάµενα. Λόγω της κατά 10-
13 εκ. µείωσης των διαστάσεων των χώρων, τροποποιείται  µε  
τοποθέτηση ίσου πλάτους 20,5 εκ. σανίδων (υφίστανται σανίδες 
πλάτους 21 εκ. στην πλειονότητά τους, αλλά και 20 εκ.) µε µικρό-
τερου πλάτους τις δεύτερες λωρίδες από τα άκρα, συµµετρικά στο 
χώρο ή µόνο από την µία µεριά. Ελάχιστο πλάτος λωρίδων, όχι 
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κάτω των 15 εκ., αν απαιτηθεί, όπως φαίνεται στα σχέδια 
πατωµάτων. Το  επιθυµητό σχέδιο θα προκύψει µε µέτρηµα των 
διαστάσεων των χώρων (και διαγωνίως) µετά τις εργασίες 
επιχρισµάτων, µε ευθύνη του ανάδοχου και έγκριση από την 
επίβλεψη. Τυχόν  µικροαποκλίσεις (έχουν µετρηθεί αποκλίσεις έως 
2 ή 5 εκ. που µπορεί να αυξοµειωθούν τελικά µε την καθαίρεση και 
επανακατασκευή των επιχρισµάτων) από το ορθογωνικό σχήµα  
στον χώρο, διορθώνονται µε την τοποθέτηση των πρώτων σε 
επαφή µε τους τοίχους περιµετρικών λωρίδων (υπάρχει 
δυνατότητα µικροµετακίνησης έως 1,5 εκ. κάτω από το περιθώριο), 
ώστε το δηµιουργούµενο προς επίστρωση εσωτερικό σχήµα να εί-
ναι απόλυτα ορθογωνικό. Οι περιµετρικές λωρίδες συναντώνται σε 
διχοτόµο στις γωνίες του κεντρικού χώρου και µε διαφορετικό τρό-
πο στους άλλους µικρότερους. Παραµένουν οι αντίθετης φοράς  
διαµορφώσεις στους ακραίους χώρους Β∆ και ΝΑ – ενδεικτικές της 
διαίρεσής τους σε κάποια φάση, παρά την αλλαγή της διεύθυνσης 
των βασικών δοκών που επιλέχθηκε για στατικούς λόγους. Στο 
υπόγειο διαµορφώνεται η επίστρωση µε παράλληλες στρώσεις µε 
τον τοίχο εισόδου στον κάθε χώρο. Ο διαχωρισµός του κεντρικού 
χώρου που επιστρώνεται µε κεραµικό πλακίδιο µε τους παραπάνω 
χώρους γίνεται µε λωρίδα-κατώφλι λευκού µαρµάρου, πλάτους 
ίσου µε το πάχος της διαµόρφωσης του πλαισίου του ανοίγµατος - 
ενδεικτικού της αρχικής ύπαρξης (σήµερα καταργηµένου) 
σκαλοπατιού. Γενικά οι διαµορφώσεις φαίνονται στα σχέδια 
κατόψεων των πατωµάτων. 


  Τα  κατά µήκος µατίσµατα γίνονται πάντα επάνω σε καδρόνι και σε 
εναλλαγή (σχέδιο). Από τον συνδυασµό της θέσης των υφισταµέ-
νων φωλεών στους τοίχους και τις προσαρµογές που θα προκύ-
ψουν κατά το στάδιο των εργασιών, θα απαιτηθεί ενδεχόµενα 
πρόσθετη κατασκευή στήριξης της περιµετρικής σανίδας. Αυτή 
εκτελείται είτε µε την πρόσθεση δοκού σε επαφή µε τον τοίχο, είτε 
σε µικρότερες αποστάσεις µε πρόσθετο καδρόνι στηριγµένο στον 
τοίχο 3x6 εκ. 
Οι σανίδες είναι από ξυλεία άροζη και ξερή, οµοιόµορφων νερών, 
χωρίς κάθε είδους λεκέδες ή στίγµατα στην άνω επιφάνειά τους και 
υγρασίας περίπου 10%. Οι σανίδες φέρουν στην κάτω επιφάνειά 
τους εκτοµή, για αποφυγή στρεβλώσεων και επεξεργα σία διαµόρ-
φωσης κατά το πάχος τους, ώστε κατά µήκος να εµφανίζουν προ-
εξοχή και εντορµία αντίστοιχα στις δύο πλευρές τους. Προσκοµί-
ζονται στο εργοτάξιο, έτοιµες για τοποθέτηση, απόλυτα ευθύγραµ-
µες, επίπεδες, µε ακέραιες τις επί µέρους διατοµές εργοστασιακής 
επεξεργασίας, µε πρότερη επάλειψή τους µε βερνίκι προστασίας. 
Η ξυλεία των λοιπών φερουσών δοκών και καδρονίων στήριξης 
είναι από κωνοφόρα ελάτη Αυστρίας πριστοπελεκητή, υγρασίας 
έως 17%, προστατεύεται µε εµποτισµό όλων των πλευρών µε 
άοσµο συντηρητικό έναντι εντόµων και υγρασίας. Από τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή πρέπει να προκύπτει 
συµβατότητα, µε την πρόσθετη επάλειψη µε πίσσα των πλευρών 
των ξύλων στην συνάντηση, έδραση ή φώλιασµα στην τοιχοποιία. 
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Η τοποθέτηση του τελικού δαπέδου, απαιτείται να γίνει σε καλές 
περιβαλλοντικές συνθήκες. Προηγείται, µετά την ξήρανση των επι-
χρισµάτων, η επεξεργασία χρωµατισµών και η τοποθέτηση 
εξωτερικών κουφωµάτων και υαλοπινάκων. 
Τοποθετούνται µε ήλωση, µε ανοξείδωτους (όλα τα µεταλλικά 
εξαρτήµατα στερέωσης και σύνδεσης θα είναι ανοξείδωτα) 
στριφτούς ήλους µήκους 10 εκ. επί καδρονίων  ορθογωνικών, από 
την ίδια ξυλεία, άροζων, ξερών 3x6 εκ. τελικών ελάχιστων 
διαστάσεων τα οποία έχουν στερεωθεί µε ξυλόβιδες επί των 
πατοξύλων. Τα καδρόνια τοποθετούνται ανά 35 εκ., κατά µήκος 
των πατοξύλων (µερικές φορές και κάθετα) δηµιουργώντας µε την 
άνω επιφάνειά τους το επιθυµητό επίπεδο 2,8 εκ. κάτω από την 
τελική προεπιλεγείσα στάθµη του επιπέδου, παραλαµβάνοντας 
µόνον αυτά τις όποιες απόκλίσεις των πατόξυλων. 
Παρεµβάλλονται µονωτικά υποθέµατα από φελλό ελαστικό πάχους 
3 χιλ. ή λωρίδα ΕΤΑΦΟΜ πλάτους υπερκαλύπτοντος το πλάτος 
του καδρονίου, για ηχοµόνωση και να µην τρίζει το πάτωµα. Τα 
καδρόνια διακόπτονται κατά τις θέσεις διέλευσης των σωληνώσεων 
θέρµανσης. 
Το περιθώριο τοποθετηθείται  µε ήλους ακέφαλους στους υφιστά-
µενους προηγούµενα τοποθετηθέντες τάκους ενσωµατωµένο στο 
επίπεδο του επιχρίσµατος (πρόσωπο) και µε άριστη συναρµογή µε 
τις κάσες των κουφωµάτων. Η συνάντησή του µε το επίχρισµα 
καλύπτεται µε αρµοκάλυπτρο, από την ίδια ξυλεία και ίδια διατοµή 
µε τα υφιστάµενα (δείγµατα µετά τον καθαρισµό τους,σχέδιο). Τα 
µατίσµατα των τεµαχίων θα συµπίπτουν επί των τάκων.  
Τελική επεξεργασία  ξύλινου δαπέδου. 
Τα δάπεδα τρίβονται µε µηχανή µε υαλόχαρτο αυξανόµενης διαδο-
χικά λεπτότητας, σε δύο τουλάχιστον επιτρίψεις, µε µεσολάβηση 
καθαρισµού, στοκαρίσµατος µε ειδικό για την συγκεκριµένη ξυλεία 
στόκο και βερνικοχρωµατισµός µε βερνίκια διαφανή, άοσµα, χωρίς 
τοξικές ουσίες, που διεισδύουν, αδιαβροχοποιούν και ενισχύουν το 
υλικό, επιβραδυντικά της φωτιάς και απρόσβλητα σε µύκητες. Η τε-
λική επιφάνεια είναι ηµίστιλπνη, λεία απηλλαγµένη στιγµάτων, λε-
κέδων, φουσκαλίδων και οιωνδήποτε φύσης µικροανωµαλιών. Σε 
αντίθετη περίπτωση, επαναλαµβάνεται για το σύνολο κάθε 
διακεκριµένου χώρου εξ αρχής η όλη διαδικασία της εργασίας. Σε 
όλες τις φάσεις της εργασίας των πατωµάτων λαµβάνονται µέτρα 
προστασίας της από κάθε είδους φθορές µε µέτρα κάλυψής της και 
αποφυγής επιπονήσεων. 


 
11.3. 2. ΞΥΛΙΝΑ ∆ΑΠΕ∆Α ΕΠΙ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ  


Αφορούν τους διακεκριµένους χώρους του υπογείου του κτιρίου 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Τοποθετούνται πάνω σε καδρόνια 5x5 εκ. 
τοποθετηµένα σε αξονικές αποστάσεις 35 εκ. µε παρεµβολή 
ελαστικού ή από φελλό τεµαχίου πάνω σε ξύλινους τάκους 
πακτωµένους ανά 40 εκ. σε οπές στην πλάκα σκυροδέµατος. Οι 
µατίσεις των καδρονίων γίνονται πάντα επί τάκου. Οι σανίδες 
τοποθετούνται κάθετα στα καδρόνια. Κατά τα λοιπά ακολουθούνται 
τα ίδια που περιγράφηκαν στα δάπεδα της ανωδοµής, µε την 
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διαφορετική τοποθέτηση άνωθεν αυτών, απλής διατοµής 
περιθωρίου µε απότµηση στην κατάληξή του, ολίγον προεξέχοντος 
από το επίχρισµα, 16x100 χιλ. ηλουµένου επί τάκων ανά 35 εκ. 
ενσωµατωµένων στους τοίχους, χωρίς άλλο αρµοκάλυπτρο. Η 
επιφάνεια πίσω από αυτά δεν επιχρίεται. 
Σε όλα τα δάπεδα ακολουθούνται κανόνες έντεχνης, στερεής κατα-
σκευής. Πρέπει όλες οι επαφές να γίνονται ξύλο µε ξύλο. Αποκλείε-
ται η  επαφή ξύλινων στοιχείων µε την τοιχοποιία για λόγους εξα-
σφάλισης αερισµού, και των απαραίτητων διαστολών. Η επαφή 
ξύλινου δαπέδου και µαρµάρινων εξωτερικών κατωφλίων θα 
γίνεται πάντα µε παρεµβολή λωρίδας φελλού 3χιλ. Προβλέπεται η 
εξασφάλιση αερισµού της εσωτερικής κατασκευής µε  βιοµηχανο-
ποιηµένες θυρίδες  από ορείχαλκο περίπου 3x5 εκ. πού 
τοποθετούνται δύο τουλάχιστον στους µικρότερους χώρους, 
ενσωµατωµένες   στην άνω επιφάνεια του σανιδώµατος ή στα 
δάπεδα του υπογείου στο περιθώριο. 
Σε όλα τα ξύλινα στοιχεία των δαπέδων, θα εφαρµοσθεί επάλειψη 
µε βερνίκια προστασίας από µύκητες και φωτιά, ιδιαίτερα στα µη 
φανερά. Είναι δυνατή η χρησιµοποίηση εργοστασιακής εµποτισµέ-
νης ξυλείας σχετικά πιστοποιηµένης, για τα στοιχεία υποδοµής του 
δαπέδου. 


 
11. 3.3. ΞΥΛΙΝΗ ΚΛΙΜΑΚΑ κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 


Υφίσταται µε µεγάλες φθορές, στα στοιχεία κύρια του ξύλινου σκε-
λετού. Προκρίθηκε η καθαίρεση και ανακατασκευή της στην  αρχική 
µορφή και αντοχή, µετά την πλήρη τεκµηρίωσή της, σύµφωνα µε 
τα σχέδια αποτύπωσης και πρότασης. Θα εξυπηρετεί  κινήσεις  
καθηγητών, όχι µεγάλης συχνότητας. Αποµονώνεται από τους 
λειτουργικούς χώρους του κτιρίου-ιδιαίτερα κατά το ισόγειο, µε 
ανακατασκευή της υφιστάµενης διαχωριστικής κατασκευής. Οι 
διαστάσεις του χώρου στον οποίο εντάσσεται δεν αλλάζουν, επειδή 
δεν προβλέπεται ενίσχυση των πλινθοδοµών από αυτή την πλευρά 
τους. Ενίσχυση προβλέπεται µόνον  µε την κατασκευή του σενάζ 
στην εξωτερική τοιχοποιία κατά την θέση του ενδιάµεσου 
πλατύσκαλου και στο µη ορατό τµήµα της τοιχοποιίας-λιθοδοµής 
έδρασής της (αρµολόγηµα λιθοδοµής και οπλισµένη 
τσιµεντοκονία). Από την έρευνα δεν διαπιστώθηκαν στο χώρο της 
ίχνη εσωτερικού διακόσµου. 
Από ξυλεία  Αυστριακής ελάτης  η φέρουσα κατασκευή και οι 
επενδύσεις ουρανού(που τελικά θα ελαιοχρωµατισθούν) καιαπό 
ξυλεία δρυός ΑΑ ποιότητας τα εµφανή στοιχεία πατηµάτων και 
κιγκλιδωµάτων, για αυξηµένη αντοχή, όπως περιγράφεται στα 
ξύλινα πατώµατα, µε τελική επεξεργασία των ορατών τµηµάτων 
(τρίψιµο, βερνίκωµα µε βερνίκια προστασίας, πυράντοχα), όπως 
στα ξύλινα πατώµατα. Τα κρυφά στοιχεία θα είναι 
προεµποτισµένα. 
∆ιατηρούνται οι στάθµες και οι κλίσεις και διαστάσεις των σκελών. 
Η χάραξή της φαίνεται στα σχέδια κατόψεων όλων  των σταθµών. 
∆ιατηρούνται τα συνολικά µεγέθη των διατοµών (αντικατάσταση 
της διπλής λοξής δοκού µε ενιαία, µε ελαφρά στρογγυλοποίηση 
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των διαστάσεων προς τα πάνω) και ο τρόπος σύνδεσής τους (µε 
επιπρόσθετη ενίσχυση µε σιδερένιες λάµες), γενικά ο τρόπος κατά-
σκευής του σκελετού, σαν προέκταση της νέας κατασκευής του 
πατώµατος στην προσαρµογή κατά τα πλατύσκαλα. Εκλογικεύο-
νται  οι διαστάσεις µε ίσα ανά σκέλος ρίχτια και πατήµατα.  
Κατασκευάζονται οι ξύλινοι βαθµιδοφόροι και σε επαφή µε την τοι-
χοποιία-περιθώριο µε πρόσωπο στην επιφάνεια του επιχρίσµατος. 
Ο αρµός κλείεται µε αρµοκάλυπτρο,σε συνέχεια της αντίστοιχης 
κατασκευής δαπέδου του πλατύσκαλου. 
Ανακατασκευάζονται τα στοιχεία – ξύλινοι κιονίσκοι, ένας ανά βαθ-
µίδα–του κιγκλιδώµατος και η κουπαστή, συνδεόµενα µε ήλωση, 
µε βελτίωση των συνδέσεων και µε βάση τα σχέδια και τα επί 
τόπου υφιστάµενα και φυλασσόµενα δείγµατα. Όλα τα µεταλλικά 
στοιχεία ήλωσης και σύνδεσης θα είναι από µέταλλο ανοξείδωτο. 
Τέλος, ο ουρανός επενδύεται µε ξύλινο σανίδωµα, από σανίδες 
20x1,5 εκ., σε παράθεση και κάλυψη µε αρµοκάλυπτρα ανάγλυφης 
διατοµής. Κατά την θέση των πλατυσκάλων, διαµορφώνονται τα 
τµήµατα επένδυσης του σκελετού µορφής τριγωνικού πρίσµατος, 
στα σηµεία τοµής µε ταλοξά σκέλη. 
Η επένδυση δεν διακόπτεται - παρά σηµειακά µόνον τα αρµο-
κάλυπτρα - στην θέση συνάντησης του άνω µέρος των διαχωριστι-
κών τοιχών µε την οροφή. Επιδιώκεται η πλάγια συνάντηση βαθµι-
δοφόρου και αρµοκάλυπτρου µε την ελαφρά τοιχοποιία να µη γίνει 
σε προεξοχή αλλά οµοεπίπεδα µε αντίστοιχη προσαρµογή της 
νέας κατασκευής. 
Οι ξύλινες επενδύσεις και στοιχεία της κατασκευής της µεταλλικής 
κύριας κλίµακας ορόφου συσχετίζονται στο 11.3.4. 
 


11. 3.4. ΞΥΛΙΝΑ ∆ΑΠΕ∆Α  επί σκελετού µεταλλικού-επένδυση µεταλ. 
κλίµακας. 
Η κατασκευή τους προβλέπεται επί των νέων σιδερένιων πατωµά-
των του χώρου ανελκυστήρα και της νέας µεταλλικού σκελετού  κύ-
ριας κλίµακας του κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ µε ξυλεία όµοια, όπως πε-
ριγράφηκε στα δάπεδα και στην ξύλινη κλίµακα. Επίσης επί των 
µεταλλικών σκελετών της ράµπας ΑΜΕΑ, από µονοκόµµατες 
σανίδες πάχους ελάχ. 3,0 εκ. από ξυλεία ΙΡΟΚΟ, προεµποτισµένη, 
για µεγάλη αντοχή στην υγρασία και στις θερµοκρασιακές µεταβο-
λές.  
Στο χώρο του ανελκυστήρα, επί των σιδερένιων κοιλοδοκών του 
πατώµατος, τοποθετούνται καδρόνια ξύλινα ανά 35 εκ. περίπου, 
συνδεόµενα µε αυτές µε µεµονωµένες γωνιές 3x3x0,3 εκ., κολ-
ληµένες κατά το ένα σκέλος στις κοιλοδοκούς και κατά το άλλο µε 
ανοξείδωτες ξυλόβιδες µε ροδέλλα στα καδρόνια. Επί αυτών 
ηλούνται τα σανίδια του δαπέδου, όπως στα λοιπά πατώµατα. Τα 
καδρόνια του δαπέδου ισογείου και ορόφου, έχουν ύψος κυµιανό-
µενο, 4-6 εκ. ανάλογα µε την διαφορά διατοµής των δοκών, ξύλι-
νων και σιδερένιων, για την δηµιουργία ισόσταθµου δαπέδου ενιαί-
ου σε όλο το επίπεδο του κτιρίου.  
Στην κατασκευή επένδυσης της σιδερένιας κλίµακας, επί των φε-
ρουσών κοιλοδοκών, µορφώνονται µε γαλβανισµένες σιδερογωνιές 
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4x4x0,4 εκ. και λάµες 4x0,4 εκ.οι βαθµιδοφόροι και από κάτω µε 
κοχλίες στερεώνονται τα ξύλινα πατήµατα και ρίχτια και η πλάγια 
επένδυση. Ο βαθµιδοφόρος-περιθώριο επί του τοίχου, όπως στην 
ξύλινη κλίµακα. Ο ουρανός-ινώδεις πλάκες πυριτ. άµµου και το ξύ-
λινο σανίδωµα τελικής επένδυσης, στερεώνονται µε λαµαρινόβιδες 
γαλβανιζέ µήκους 5 εκ. σε µορφοσωλήνες 2,5x5,0x0,1 εκ. κολληµέ-
νες µετωπικά στις φέρουσες δοκούς ανά 40 εκ. περίπου παράλ-
ληλα µε την γραµµή ανόδου. Τέλος τα αρµοκάλυπτρα ηλούνται επί 
των σανίδων και καλύπτουν βίδες και αρµούς. 


 
11.4. ∆ΑΠΕ∆Α ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ ΤΥΠΟΥ CΟΤΤΟ (επίστρωση 


χώρων του κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) 
 
11.4.1. Εφαρµόζονται στους χώρους του υπογείου: στον κεντρικό προθά-


λαµο, στον χώρο της βοηθητικής κλίµακας, στην αποθήκη, των 
χώρο των τουαλεττών καθηγητών & µαθητών, στην νότια είσοδο 
και στον εξωτερικό χώρο της δυτικής εισόδου. Στο ισόγειο: στην 
ΒΑ αίθουσα διδασκαλίας Πληροφορικής και στον όροφο: στην ΒΑ 
αίθουσα των καθηγητών. 
Τοποθετούνται επί του υποστρώµατος από κυψελωτό σκυρόδεµα, 
πού καλύπτει τις σωληνώσεις θέρµανσης µε ισχυρό τσιµεντοκονία-
µα, συνεπίπεδα µε τις  λοιπές επιστρώσεις του επιπέδου εφαρµο-
γής τους, διαχωριζόµενο από αυτές µε κατώφλια λευκού µαρµά-
ρου, όπως στα σχέδια,κατά τις θέσεις των ανοιγµάτων που προσ-
διορίζουν την τελική  οριζόντια στάθµη. 
Πλακίδια τετράγωνα διαστάσεων 24x24 και πάχους 1,4 εκ., εργο-
στασιακής κατασκευής, πιστοποιηµένα σε µηχανικές ιδιότητες (α-
ντοχή σε κάµψη, σκληρότητα επιφάνειας τουλάχιστον 7 κλίµακας 
ΜΟΗS, αντοχή σε τριβή), επίπεδα, µε ίδιες διαστάσεις και 
απόχρωση, µε περιθώρια της ίδιας ποιότητας, διαστάσεων 
24x10x1,2 εκ. Όλες οι νέες επιστρώσεις µε πλακίδια κεραµικά 
χώρων γίνονται µε ευθύγραµµους συνεχείς αρµούς και τοποθέτηση 
καρρώ. Στους χώρους µε τα υφιστάµενα δάπεδα που 
συµπληρώνονται ή ανακατάσκευάζονται διατηρείται η υφιστάµενη 
µορφή τοποθέτησης, ονοµαζόµενη  ψάθα. Τοποθετούνται µε αρµό 
5 χιλ., ο οποίος συνεχίζεται και στα περιθώρια, από κατάλληλο 
αρµόστοκο απόχρωσης πιο ανοιχτού κεραµιδί. Επιφάνεια απόλυτα 
επίπεδη, αρµοί ισοπαχείς, απόλυτα ευθύγραµµοι. Τα περιθώρια 
τοποθετούνται µε τσιµεντοκονία επί ανεπίχριστης επιφάνειας της 
τοιχοποιίας. Η τοποθέτησή τους γίνεται µετά την αποπεράτωση 
των επιχρισµάτων και έλεγχο των τελικών διαστάσεων του 
διακεκριµένου χώρου επίστρωσης και των τυχόν αποκλίσεων από 
το ορθογωνικό σχήµα. Τοποθετούνται  ράµµατα, κάθετα µεταξύ 
τους, κοντά στους τοίχους ορίζοντας ορθογωνική περίµετρο µε 
µήκος πλευράς ακέραιο αριθµό πλακιδίων συν τους ενδιάµεσους 
αρµούς. Το ορθογωνικό σχήµα τοποθετείται κεντρικά στον χώρο 
και τοποθετείται περιµετρικά η δεύτερη από τον τοίχο σειρά 
πλακιδίων. Τελικά, αφού διαστρωθεί εσωτερικά του ορθογωνίου 
όλο το δάπεδο, στρώνεται η εναποµένουσα σε επαφή µε τον τοίχο, 
παίρνοντας τις τυχόν αποκλίσεις. ∆εν γίνονται αποδεκτά τεµάχια 
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µικρότερα των 5 εκ. Σε τέτοια περίπτωση, το ορθογωνικό σχήµα 
διατάσσεται σε επαφή µε την µία πλευρά. Στην αίθουσα του 
ισογείου τα πλακίδια τοποθετούνται σε διαγώνιο σε διάσταση 
20x20 εκ.όµοια  µε τα ευρεθέντα,. 
Κατά την τοποθέτηση και αρµολόγηση, καθαρίζονται αµέσως και 
ακολουθεί τελικός καθαρισµός µε κατάλληλα υγρά καθαρισµού του 
συγκεκριµένου τύπου πλακιδίου που συνοδεύει την προδιαγραφή 
του προίόντος, µετά παρέλευση 10 ηµερών τουλάχιστον. Προστα-
τεύονται µε κάλυψή τους µέχρις της τελικής παράδοσης του έργου, 
Στο χώρο του βόρειου βοηθητικού κλιµακοστασίου διασώζεται και 
προστατεύεται τµήµα δαπέδου του πλατύσκαλου εισόδου, της κτι-
στής κλίµακας καθόδου και τµήµατος (δύο βαθµίδων) της κλίµακας 
ανόδου, µε από πέτρα κατώφλι εισόδου και διαµόρφωση ακµών 
των πατηµάτων,που ορίζουν τις στάθµες,και επίστρωση µε πλα-
κίδια κεραµικά ανυάλωτα 20x20 εκ. ∆ιατηρούνται τα παλαιά 
υφιστάµενα µε οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (απλή αρµολόγηση, 
ασφαλή ακέραια αποξήλωση και επανατοποθέτηση) στη θέση τους 
και συµπληρώνεται η υπόλοιπη επιφάνεια µε νέα πλακίδια τύπου 
κόττο ίδιων διαστάσεων, παρεµφερούς κεραµικής απόχρωσης και 
υφής,µε τοποθέτηση συνεπίπεδη µε τα υφιστάµενα και µε το ίδιο 
πάχος αρµού. Η τοποθέτηση γίνεται µε κόλλα πλακιδίων µετά από 
διαµόρφωση ,µε ισχυρή τσιµεντοκονία  και προσθήκη 
προσφυτικών υλικών τύπου ρεβινέξ, των προς επίστρωση 
τµηµάτων.Τα παλαιά πλακίδια θα καθαριστούν επί τόπου µε υγρό 
σφουγγάρι και µετά την ενσωµάτωσή τους στην κατασκευή θα 
επαλειφθούν µε ειδικό υγρό µε βάση το κερί. 
Θα επιστρωθεί  όλος ο χώρος του κλιµακοστασίου µε τον ίδιο τρό-
πο. Μετα έλεγχο αντοχής και επιπεδότητας του υποστρώµατος, 
που αποτελείται από συµπαγείς πλίνθους 7x10x21 εκ. είναι δυνατή 
η επίστρωση µε τσιµεντοκονίαµα επι αυτού. Θα τοποθετηθούν νέα 
περιθώρια από το ίδιο υλικό. 
Στον εξωτερικό χώρο του υπόγειου της δυτικής πλευράς 
διασώζεται τµήµα δαπέδου µε πλακίδια κεραµικά 22x22x1,5 εκ. µε 
εµφανείς φθορές. Θα συµπληρωθεί το δάπεδο µε όµοιων 
διαστάσεων και υφής πλακίδια, παρεµφερούς απόχρωσης, µε τον 
ίδιο τρόπο πλέξης.Θα τοποθετηθούν περιθώρια και θα γίνει 
αρµολόγηµα, καθαρισµός και επάλειψη, όπως παραπάνω. Με 
δόµηση συµπαγών πλίνθων διαµορφώνεται, σύµφωνα µε το 
σχέδιο, κλίµακα εξόδου προς το ύπαιθρο κι επενδύεται µε πλακίδια 
. 


11.4.2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΣΤΕΓΗΣ 
Με πλακίδια κεραµικά όµοιων διαστάσεων µε τα υφιστάµενα.Το 
µεγαλύτερο πλάτος στηθαίου  που θα προκύψει από την ενίσχυσή 
του, θα επιχρισθεί µε τσιµεντοκονία ισχυρή µε πρόσµικτα στεγανω-
τικής βελτίωσης και θα χρωµατιστεί µε τσιµεντοχρώµατα εξωτερι-
κών χώρων αφού προηγηθεί η προβλεπόµενη επάλειψη µε υδρο-
απωθητικό και προσφυτικό υλικό, όπως περιγράφεται στο σχετικό 
άρθρο. Θα δοθεί ελαφρά κλίση προς το εσωτερικό της στέγης. Επι-
πρόσθετα για συντήρηση της κατασκευής, κατά το εξωτερικά εξέ-
χον τµήµα τους, θα τοποθετηθεί κάτωθεν και σε όλο το µήκος τους 
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ενιαία λάµα αλουµινίου - σταλαγµός, χρωµατισµένη – προβαµµένη 
Η/Β στην απόχρωση των πλακιδίων. 


 
11.4.3. Στο χώρο του ισογείου (µετά την καθαίρεση του µπαζωµένου-υπε-


ρυψωµένου δαπέδου) µε το σιδερένιο πάτωµα, στην παλαιά στάθ-
µη του, µετά τις εργασίες ενίσχυσης και επισκευής  του πατώµατος 
και έπειτα από την τοποθέτηση των σωληνώσεων εγκαταστάσεων 
θέρµανσης και κατασκευής του υποστρώµατος από κυψελωτό 
σκυρόδεµα, τοποθετούνται κεραµικά πλακίδια τύπου COTTO 
20Χ20 εκ. τοποθετηµένα διαγώνια -ρόµβος, αρχίζοντας από το 
πέρας του ξύλινου κατωφλίου της θύρας εισόδου. Προκρίνονται σε 
αντικατάσταση των µε το ίδιο σχέδιο τοποθετηµένων, υφισταµένων 
τσιµέντινων πλακιδίων ίδιων διαστάσεων, µε επίπεδη η καρώ άνω 
επιφάνεια, που δεν είναι δυνατή η διάσωση ικανού αριθµού τους 
και δεν συνίστανται για αίθουσα διδασκαλίας. 


12. ΑΡΜΟΙ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (σχέδια λεπτοµερειών) 
 
Στο κτίριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αντιµετωπίζεται υφιστάµενος και νέος αρ-
µός επαφής  κτιρίου και εξωτερικών κλιµάκων. Έχουν πλάτος κατά 
περίπτωση. 


 
12.1. Για τη διαµόρφωση των αρµών χρησιµοποιούνται πλάκες διογκω-


µένης πολυστερίνης 10 Kg/m3 ή εναλλακτικά και άλλου είδους 
υλικά πλήρωσης αρµών. (Π.χ. ELEXEL κ.λ.π.). 


 
12.2. Οι αρµοί στεγανώνονται µε ειδική ασφαλτική µαστίχα ή µαστίχα 


πολυουρεθάνης, για κάθε περίπτωση µε έγκριση της Υπηρεσίας, 
µε την οποία γεµίζονται σε βάθος τουλάχιστον 3 εκ., σε συνδυασµό 
µε ειδικά βιοµηχανικά – στεγανωτικά – και ταυτόχρονα ηχο-θερ-
µονωτικά ελαστικά PROFILES από ειδικό µίγµα PUC µε θειόκολλα, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατάσκευαστή. 


 
12.3. Οι αρµοί διαστολής των κτιρίων, στις θέσεις πατωµάτων - 


δαπέδων επικαλύπτονται αποκλειστικά µε ειδικές 
βιοµηχανοποιηµένες λυόµενες αρθρωτές κατασκευές, µε την 
έγκριση της Υπηρεσίας Επίβλεψης. Σε διατοµή Ταυ από 
ανοδ.αλουµίνιο η ανοξείδωτες σε συνδυασµό µε ειδικό 
αντιµικροβιακό κορδόνι από ειδ.πλαστικό. 
 Προηγείται στεγάνωση του αρµού που γυρίζει και στους κατακό-
ρυφους τοίχους στα άκρα του αρµού, σε ύψος 10 εκ.Η τοποθέτηση 
του κορδονιού µε πίεση και θειόκολλα. 


 
12.4.        Αρµοί διαστολής κτιρίων σε υπόγειους χώρους 


Οι αρµοί διαστολής κτιρίων που βρίσκονται κάτω από την επιφά-
νεια του εδάφους (αρµός κλίµακας) στεγανώνονται µε ειδικές 
ταινίες από νεοπρένιο ή PVC. Οι ταινίες έχουν σωληνωτή διατοµή 
στο κέντρο τους και Τ στα άκρα τους. Τοποθετούνται στον 
ξυλότυπο στο κέντρο του πάχους του τοιχίου όπου εγκιβωτίζεται η  
µία διατοµή Τ, ενώ η άλλη στο γειτονικό τοιχίο. Η σωληνωτή 
διατοµή βρίσκεται ελεύθερη στο κέντρο του πλάτους του αρµού για 







 57 


να παραλαµβάνει τις συστολοδιαστολές. Οι ταινίες συγκολλούνται 
στις ενώσεις τους µε ειδικό ηλεκτρικά θερµαινόµενο εργαλείο 
δηµιουργούν µια συνεχή στεγανή ταινία που περιβάλλει τοίχους και 
πάτωµα. Κατά τις δυνατοτητες του έργου, αν παραβλεφθεί ή 
αστοχήσει η παραπάνω κατασκευή, θεραπεύεται µε στεγάνωση εκ 
των υστέρων µε τυποποιηµένες βιοµηχανικού τύπου διατοµές για 
δάπεδα - πατώµατα και  τοίχους. 
 


12.5. Στις περιπτώσεις των αρµών των εξωτερικών κλιµακοστασίων, 
µορφώνονται οι αρµοί σε σκοτία. Ο τρόπος σφράγισης και 
αρµοκάλυψης  φαίνεται στα σχέδια. 


 
 
 
 
13. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 


 
13.1.  
13.1.1       Στα διατηρητέα υφιστάµενα κτίρια: 


(α) Εξωτερικα 


        Κτίριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
  α.4. Εξώθυρα νέα ανατ.υπογείου: ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΑ 


α.5  Εξώθυρα δυτική υπογείου: ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΑ ΑΝΑΚΑΤ. 
α.6  Φεγγίτες υπογείου:  ΞΥΛΙΝΟΙ ΑΝΟΙΓ. 
α.7. Εξώθυρες δυτική και νότια      ΞΥΛΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΗΡ. ΕΠΙΣΚ. 
α.8. Εξώθυρα βόρεια:   ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΑ-ΦΕΓΓΙΤΗΣ  


ΞΥΛ.ΑΝΑΚ. 
α.9. Εξώθυρα ανατολική κύρια: ΞΥΛΙΝΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚ. 
α.10. Υαλοστάσια-υαλόθυρες προθαλάµων: ΞΥΛΙΝΑ ΑΝΑΚΑΤ. 
α.11. Υαλοστάσια λοιπών χώρων ΞΥΛΙΝΑ 


 
(β)  Εσωτερικά 


       Κτίριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
β.2. Θύρες αιθουσών-γραφείων-βοηθ.κλιµ/σιου: ΞΥΛΙΝΕΣ ΑΝΑΚ. 
β.3. Θύρες  χώρων υπογείου: ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΑΜΠΛ. 
β.4. Θύρα µηχ/σίου ΑΝΕΛΚ.:  ΣΙ∆.ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
β.5. Θύρες τουαλεττών, αρχείου, αποθηκών: ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΡΕΣΣΑΡ. 
β.6  Χώρων ανελκ.-βοηθ. Κλιµακ.: ΞΥΛ.ΚΑΣΕΣ ∆ΙΑΤΗΡ.ΕΠΙΣΚ. 
 


13.1.2     Αναλυτικότερα φαίνονται στον πίνακα κουφωµάτων και σηµειώνο-
νται µε τις διαστάσεις και τον τρόπο ανοίγµατος στα γενικά σχέδια 
των κτιρίων. 
Οι προδιαγραφές των επιλεγέντων κουφωµάτων περιγράφονται   
παρακάτω αναλυτικά. 


 
13.2. Θύρες σιδηρές υαλόθυρες (εισόδων) 
 
13.2.1. Είναι δίφυλλες ή µονόφυλλες υαλόθυρες µε σταθερά ή όχι περιµε-


τρικά τµήµατα. Πλαίσιο φύλλου σωληνωτό στραντζαριστό 60/60/1, 
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εκτός από το κάτω τρέσο που είναι 200/40/1,5. Στα ενδιάµεσα δια-
στηµατα είναι χωρισµένο µε καϊτια 60/30/1.  
Τζινέτια στερέωσης κασών από λάµα 30/3 (3 ζεύγη καθ' ύψος σε  
κάθε πλευρά), ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν υπάρχουν στα-
θερά, εκατέρωθεν των ανοιγόµενων φύλλων, τµήµατα. 


 
13.2.2. Χειρολαβές  σωληνωτές, οριζόντιες ή κατακόρυφες ή σύµφωνα µε 


το σχέδιο, του εµπορίου βαρέως τύπου. 
Στερέωση µε µπουλόνια 1/4" αφού κολληθεί στο διάκενο του τρέσ-
σου σιδερένιος κύλινδρος µε τοιχώµατα τουλάχιστον 3 χιλ. 


 
13.2.3. Σύρτες χωνευτοί (σουρµέδες) πάνω και κάτω µέσα στο στραντζα-


ριστό µπόι του ενός φύλλου. Στο άλλο θυρόφυλλο κλειδαριά ασφα-
λείας τύπου YALE στο ύψος του µεσαίου τρέσου και διχάλα για 
πρόσθετο λουκέτο ασφαλείας. Μπινιά από λάµα 30/3 στα δύο εν 
επαφή µπόγια των θυροφύλλων. 
Στο δάπεδο εγκιβωτίζεται ορειχάλκινος σωλήνας Φ 20 χιλ., µήκους 
4 εκ. για την υποδοχή του πύρου του σύρτη. 
Το επάνω µέρος του σωλήνα διαµορφώνεται σε φλάντζα. Τοποθε-
τείται µε κόλλα µέσα σε οπή που ανοίγεται µε τρυπάνι καταλλήλου 
διαµέτρου στο δάπεδο. 


 
13.2.4. Εξωτερικά όλα τα ανοίγµατα µε κρύσταλλα προστατεύονται µε σι-


δεριά τµηµατικά. Πλαίσιο από λάµες 20/6 (σιδεριά) συνδέεται µε 
ηλεκτροκόλληση µε το πλαίσιο του επι µέρους φατνώµατος του 
σκελετού.  


 
13.2.5. Οι κάσες στραντζαριστές. 
 
13.3. ΘΥΡΕΣ ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΕΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ(στραντζαριστές) 


 
13.3.1. Προβλέπονται στο κτίριο στο κτίριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (εξωτερική 


αποθήκη κάτω από το νέο κλιµακοστάσιο). 
 
13.3.2. Φέρουν στο σώµα του φύλλου σταθερή κατασκευή φεγγίτη για φυ-


σικό φωτισµό του χώρου και περσίδες για αερισµό. Ανάλογη 
κατασκευή προβλέπεται για την κάλυψη ( επισκεψιµότητα) των 
εγκαταστάσεων της θέρµανσης. 
Κάσες στραντζαριστές, όπως παραπάνω. 


 
13.3.3. Πλαίσια θυροφύλλων στραντζαριστά σωληνωτά 40/60/1,5 χιλ. µε             


ενδιάµεσα τρέσα 40/20/1,5 ανά 30 εκ. ∆ιαχωρίζονται κενά για φεγ-
γίτη - υαλοπίνακας λευκός αρµέ και για τοποθέτηση πλαισίου περ-
σίδων διατοµής Ζ από λαµαρίνα 1,25χιλ. Τα λοιπά διαστήµατα γε-
µίζονται µε φύλλο ΗΡΑΚΛΙΤ.  


 
13.3.4. Το πλαίσιο επενδύεται µε φύλλα λαµαρίνας DKP πάχους 1,5 χιλ. 


που ηλεκτροσυγκολλείται στο σωληνωτό σκελετό από την επάνω 
και κάτω µεριά µε στραντζάρισµα. Αποτελεί στραντζαριστή κατά-
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σκευή ώστε να µην είναι ορατοί αρµοί και συγκολλήσεις, όπως φαί-
νεται στα κατασκευαστικά σχέδια. 


 
13.3.5. Φέρουν κλειδαριά µε βαρελάκι και χειρολαβές από καµπύλες 


σωληνωτές διατοµές. Κλείσιµο µε σύρτη εξωτερικά και κρίκους 
σιδερένιους –υποδοχή για λουκέτο. 


 
13.4. ΦΕΓΓΙΤΕΣ ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟΙ ΜΕ ΠΕΡΣΙ∆ΕΣ 


Προβλέπονται στο µηχ/σιο ASC. Φέρουν κατασκευή µε περσίδες 
διατοµής ανοιχτού Ζ, πάχους 1,5 χιλ. σταθερές. Στο εσωτερικό 
µέρος στερεώνεται , αν απαιτηθεί, τελλάρο µε σίτα αλουµινί-
ου,όπως προβλέπεται στα σχέδια λεπτοµερειών.  


 
13.5. Θύρες πρεσσαριστές (συµπληρωµατικά µε τις θύρες της § 13.8.). 


Προβλέπονται στους χώρους υγιεινής όλων των κτιρίων και στις 
νέες θύρες διαιρετών χώρων του κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 
 


13.5.1. Κάσσα στραντζαριστή µε σκοτία γύρω γύρω. Προβλέπεται η τοπο-
θέτηση αυτοκόλλητης ταινίας στην έξω πλευρά της σκοτίας για να 
µην έρχεται σε επαφή η  λαµαρίνα και τα πλακίδια επένδυσης των 
τοίχων. Στο κτίριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ οι κάσες είναι ξύλινες, από ξυλεία 
Σουηδικού τύπου πλάτους, όσο το πλάτος του τοίχου ή του τοίχου 
µε τα πλακάκια και πάχος περίπου 4 εκ. ελάχιστο. Φέρουν πατού-
ρα 1,0 εκ. ελάχιστο για την προσαρµογή του φύλλου. Οι συναρµο-
γές ανωφλίου και ορθοστατών γίνεται ισχυρά µε εντορµίες, συγκόλ-
ληση και ήλωση. 
Στερεώνονται στο πλαίσιο του ανοίγµατος της ελαφράς τοιχοδοµής 
µε βίδωµα επί των ορθοστατών και του γεµίσµατός τους µε 
καδρόνι λευκής ξυλείας. Φέρουν λάστιχα κατά την θέση επαφής 
του φύλλου. Το περιµετρικό περιθώριο κάλυψης του αρµού είναι 
πλάτους 10 εκ. περίπου,απλής διατοµής. 
 


13.5.2. Στις θύρες αρχείου και αποθηκών (όπως των γραφείων ∆ιοίκησης 
και αιθουσών Η/Υ) τοποθετούνται κλειδαριές ενισχυµένης 
ασφαλείας µε τρεις έως τέσσερις  (3 - 4) πύρους (τρίαινες). 


 
13.5.3. Κλειδαριές ασφαλείας µε γλώσσα που δουλεύει µε το κλειδί τοπο-


θετούνται στις λοιπές θύρες. 
 
13.5.4. Χειρολαβές (µέσα - έξω) σχήµατος Π, από Η/Β αλουµίνιο βαρέως 


τύπου, τοποθετούνται κατακόρυφες, βιδωτές (µε διαµπερείς βίδες)  
στο ύψος κλειδαριάς. 


 
 13.6         ΘΥΡΕΣ ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΑΙΘΟΥΣΩΝ 


Θυρόφυλλα µε µεταλλικό σκελετό και ταβλάδες (σχέδιο λεπτοµε-
ρειών).  


  Προβλέπονται για τις αποθήκες, τις εισόδους προθαλάµων τουα-
λεττών, της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. 


  Αποτελούνται από µεταλλικό σκελετό στραντζαριστής λαµαρίνας 2 
χιλ. και ταµπλάδες από µπετοφόρµ πάχους 20 χιλ. επενδεδυµένων 
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µε φορµάικα. Στις χρησιµοποιούµενες σαν εξωτερικές η φορµάικα 
αποκαθίσταται µε ελαιοχρωµατισµό.  


 Τοποθετούνται σε µεταλλική κάσα όπως παραπάνω.  
 Στις θύρες των εργαστηρίων και βιβλιοθήκης, τοποθετούνται κλει-


δαριές ενισχυµένης ασφάλειας µε τρίαινες.  
 Στις υπόλοιπες πόρτες κλειδαριές ασφαλείας µε γλώσσα που δου-


λεύει µε το κλειδί. Χειρολαβές αλουµινίου κυλινδρικές βαρέως τύ-
που εµπορίου στο χρώµα της πόρτας, τοποθετηµένες σταθερά (µε 
κόλληση) κατακόρυφα. Η θέση της σύνδεσης καλύπτεται µε ροζέτα 
ίδιου υλικού και χρώµατος µε τη χειρολαβή.  


 
13.7. Θύρες βιοµηχανικές αυτοκλειόµενες, δηλαδή εξοπλισµένες µε κα-


τάλληλο µηχανισµό (ελατήριο) επαναφοράς στην κλειστή θέση, µε 
δείκτη πυραντίστασης 6Ο' (σύµφωνα µε την µελέτη πυροπροστα-
σίας) στις θέσεις  και τις διαστάσεις που προβλέπει η µελέτη. 
Κάσσες από ατσάλινη γαλβανισµένη λαµαρίνα και διατοµής όπως 
στο σχέδιο. Θυρόφυλλα µε µεταλλικό σκελετό και γέµισµα πλάκες 
πυριτ. άµµου ή πετροβάµβακα ή µε ειδικό υλικό αντιπυρικών 
ρητινών µε άκαυστο µεταλλικό µαλλί και επένδυση µε 
γαλβανισµένη λαµαρίνα 8/10 συνολικού πάχους 60 χιλ. Ειδικός 
ελαστικός αρµός στεγανοποίησης θερµοδιασταλλόµενος σε 
εγκοπή πάνω στην κάσα και στο κάτω µέρος του φύλλου και στη 
συνάντηση των δύο φύλλων (δίφυλλες). Βαφή εργοστασιακή µε 
εποξειδικοπολυστερικές σκόνες θερµοσκληρυνόµενες. Χερούλια 
ασφαλείας µε ατσάλινο πυρήνα και κλειδαριά µε καπάκι 
κλεισίµατος. 
Οι θύρες βιοµηχανοποιηµένες, µορφής όπως στα σχέδια, θα συνο-
δεύονται από πιστοποίηση προδιαγραφών και θα είναι της απολύ-
του έγκρισης της επίβλεψης.Το κούφωµα µπορεί να τοποθετηθεί 
και σε τελειωµένο άνοιγµα, ανάλογα µε τις προδιαγραφές του κατα-
σκευαστή. 
Στην περίπτωση της θύρας του µηχανοστασίου του κτιρίου ΠΑ-
ΡΑΡΤΗΜΑ, η κάσα προσαρµόζεται  στο διατιθέµενο άνοιγµα ανά-
λογα µε τον τύπο της, µε τελικό σφράγισµα του αρµού επαφής. 


 
13.8. ΣΙ∆ΕΡΙΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ 
  


Στο κτίριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (φεγγίτες υπογείου) αξιοποιούνται όλες οι 
υφιστάµενες σιδεριές, Μετά από έλεγχο στερεότητας τοποθέτησης, 
επισκευάζονται ή συµπληρώνονται επί τόπου. Οι νέες κατασκευά-
ζονται όµοιες µε τις υφιστάµενες, σε µορφή, διατοµές, τρόπο συ-
ναρµογών και τοποθέτησης και σύµφωνα πάντα µε τις υποδείξεις 
της Επίβλεψης. 


 
13.9. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
13.9.1. Στο διατηρητέο κτίριο υπάρχουν ξύλινα κουφώµατα, στην πλειονό-


τητά τους σε κακή κατάσταση. Οι σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργι-
κότητας και µόνωσης, η φθορά γήρανσης, µυκήτων και εντόµων, 
υγρασίας µε αποτέλεσµα την µείωση της αντοχής των υφισταµε-
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νων, τέλος η εξαφάνιση θυροφύλλων και η καταστροφή των λίγων 
παραµενόντων, συνηγορούν στην σχεδόν ολική αντικατάστασή 
τους. Ο τρόπος αντιµετώπισης των κουφωµάτων ένα προς ένα και 
η κατασκευή τους φαίνεται στα κατασκευαστικά σχέδια. 


13.9.2. ∆ιατηρούνται και επισκευάζονται 
Α) Οι εξώθυρες δυτική και νότια, σηµαντικά δείγµατα της τεχνικής 
του χρόνου κατασκευής τους, στην θέση τους. 
Β) 4 τουλάχιστον  κάσες εσωτερικών θυρών, οι καλύτερα σωζόµε-
νες στον όροφο, µε καθαίρεσή τους µε προσοχή, (εξαγωγή των 
µπασκιών, κόψιµο των τάκων στήριξης και αποµάκρυνση της κά-
σας για την απεντόµωση σε κλίβανο αρχικά και µετά στο εργαστη-
ριο, µετά από προηγούµενο δέσιµό της για διατήρηση του σχήµα-
τος, η αµφίπλευρη αντιστήριξη, κόψιµο µε τροχό στο 1/3 του πλά-
τους της καθ όλη την περίµετρό της και αποµάκρυνση µαζί µε τα 
µπασκιά), µετά από δοκιµή της βέλτιστης ακέραιας εξαγωγής. Φύ-
λαξη των παραµενόντων σχεδόν ακέραιων θυροφύλλων, µε σή-
µανση της ακριβούς θέσης τους και συσχετισµό µε την κάσα.Μετά 
την επισκευή τους,θα χρησιµοποιηθούν σε χώρους του ορόφου 
µόνον κάσες ή κάσες µε φύλλα- πλήρες κούφωµα. 
Γ) Ολες οι σιδεριές στην θέση τους. 
 


13.9.3. Ανακατασκευάζονται 
Α) Τα υαλοστάσια και οι υαλόθυρες του κεντρικού προθαλάµου 
ισογείου και ορόφου, στην υφιστάµενη µορφή τους, διατοµές και 
χαρακτηριστικά µε τα διασωζόµενα ή παρόµοια ορειχάλκινα 
σιδηρικά λειτουργίας, µε τοποθέτηση σιδηρικών στήριξης σε 
ανοιχτή θέση και υαλοπίνακα ασφαλείας (ο χώρος δεν έχει 
αυξηµένες απαιτήσεις σε µόνωση).  
Β) Η ανατολική εξώθυρα του ισογείου(σύµφωνα µε το σχέδιο 
κατασκευής και φωτογραφία της παλαιάς, µη υπάρχουσας σήµερα 
θύρας). Ό,τι δεν διευκρινίζεται σαφώς από υφιστάµενα τµήµατα 
κάσας και την φωτογραφία, συµπληρώνεται από την κατασκευή 
της διασωζόµενης δυτικής. Φέρει σταθερό διακοσµηµένο ξύλινο 
ανώφλι, που δηµιουργεί το άνοιγµα, για την τοποθέτηση της 
κάσας. Επί κατάλληλα διαµορφωµένου ορθογωνικού πλαισίου των 
φύλλων, κατασκευάζονται πλαίσια απλού ανοιγόµενου φύλλου µε 
υαλοπίνακα ασφαλείας και σταθερή διακοσµ.σιδεριά, όπως στα 
σχέδια. 
Γ) Οι  ηµικυκλικοί φεγγίτες των εξωθυρών βόρειας και νότιας, σύµ-
φωνα µε τα υφιστάµενα δείγµατα των παλαιών. Εξασφαλίζεται η 
δυνατότητα εύχρηστου και ασφαλούς τρόπου ανοίγµατος για αερι-
σµό και καθαρισµό τους, µε πρόσθετο µηχανισµό για περιστροφή 
περί οριζόντιο άξονα και κλείσιµο µε αεροπλανάκι και κοµπάσο. 
∆) Οι εσωτερικές θύρες ισογείου και ορόφου.Τα  φύλλα,οι κάσες 
µεγαλύτερου µεγέθους πλάτους, τα αρµοκάλυπτρα και  η 
τοποθέτηση µε τον ίδιο τρόπο µε τις επί τόπου υφιστάµενες και τα 
σχέδια. 
Ε) Σιδεριές φεγγιτών υπογείου, αυτές που δεν υφίστανται σήµερα. 
 


13.9.4. Κατασκευάζονται νέα κουφώµατα. 
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Α) Μονόφυλλες περαστές θύρες. ∆εν έχουν διασωθεί, αλλά κατά-
σκευάζονται στην µορφή  των δίφυλλων διασωζοµένων. Κάσες νέ-
ες στην µορφή των υφισταµένων µε αύξηση του πλάτους,όσο 
απαιτείται για το πλάτος της τοιχοποιίας. Τοποθέτηση της κάσας 
επί τάκων 3, τοποθετηµένων αµφίπλευρων σε απόσταση επί των 
λαµπάδων, πριν την σκυροδέτηση. 
Β) ∆ίφυλλες περαστές θύρες χώρων υπογείου. Από τα λίγα 
ευρεθέντα στοιχεία, διαφορετικών φάσεων,δεν είναι δυνατή η 
αναπαράσταση της αρχικής µορφής. Με τον υποβιβασµό της 
στάθµης των επί µέρους χώρων εξασφαλίζεται ελάχιστο ύψος 
περάσµατος 2,0µ. Η νέα µορφή προέκυψε από απλοποίηση του 
σχεδίου των υφισταµένων θυρών των άλλων επιπέδων του κτιρίου. 
Η κάσα τοποθετείται στην φωλιά–µόρφωση του τοίχου, 
κατασκευασµένη από καδρόνι 7x7 εκ., µε µεσολάβηση 
ψευτόκασας από κόντρα πλακάζ θαλάσσης στερεωµένης µε 
τζινέτια στην τοιχοποιία. Το ανώφλι αποτελείται από δύο 
τεµάχια,το άνω καµπύλο. Αρµοκάλυπτρο απλής διατοµής 1,5 
εκ.στις επαφές µε το επίχρισµα. 
Γ)  ∆ίφυλλοι εξωτερικοί φεγγίτες υπογείου. Κατασκευή ανάλογη µε 
τις εσωτερικές θύρες, κάσες µε καµπύλο ανώφλι στους 4 φεγγίτες 
της δυτικής όψης,ορθογωνικές στα υπόλοιπα.Το κενό έως το υπέρ-
θυρο συµπληρώνεται µε καµπύλο τεµάχιο ξύλινο – σανίδα πάχους 
2,5 εκ. ηλωµένο επί τάκων 3x3εκ. τοποθετηµένων επί της πλευρι-
κής τοιχοποιίας πριν την επίχριση. Οι αρµοί επαφής στοκάρονται, 
χωρίς την τοποθέτηση αρµοκάλυπτρου. 
∆) Νέες θύρες βοηθητικών χώρων σε ανοίγµατα των 
διαχωριστικών νέων ελαφρών τοιχοδοµών. Έχουν περιγραφεί στο 
άρθρο για τις πρεσσαριστές θύρες. 


 Ε) Νέα υαλοστάσια (παράθυρα) δίφυλλα ανοιγόµενα µε 
ανακλινόµενο φεγγίτη σε όλους τους χώρους ισογείου και ορόφου. 


 
13.9.5. Όλα τα κουφώµατα κατασκευάζονται από ξυλεία Σουηδική U/S λε-


γόµενη ΑΝΣΟΡΤ πρώτης ΑΑ ποιότητας, ξερή, άροζη, πιστοποιη-
µένα επεξεργασµένη για προστασία από έντοµα και υγρασία 


 
13.9.6. Προηγείται της τοποθέτησης των κουφωµάτων ,η µόρφωση απο-


περατωµένου πλήρως ανοίγµατος στις διαστάσεις της µελέτης, µε 
ανακατασκευασµένα όπου απαιτούνται τα κατώφλια - λίθινα ή µαρ-
µάρινα - ανώφλια και παραστάδες, µε την τοποθέτηση των απαραί-
τητων σιδερ.λαµών στήριξης ανωφλίων και των εξαρτηµάτων και 
κατασκευών (περίπτωση, που δεν προβλέπεται κατασκευή κάσας), 
η λήψη επί τόπου τελικών διαστάσεων κατασκευής – άσχετα, αν 
στον πίνακα κουφωµάτων παρουσιάζονται πολλά εξ αυτών µε ίδιες 
διαστάσεις. 


 
13.9.7. Αποτελούνται από το πλαίσιο(κάσα), που στηρίζεται επί της τοιχο-


δοµής µε τζινέτια η ξύλινους τάκους ενσωµατωµένους στην κατά-
σκευή ενίσχυσης σκυροδέµατος, χωρίς µεσολάβηση ψευτόκασας-
παρά µόνον όπου απαιτείται από τα σχέδια. Η κάσα έτσι στερεω-
µενη, προστατεύεται µε βερνίκι υγροπροστασίας και τυλίγεται µε 
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ειδικά φύλλα πολυαιθυλενίου µε διογκωµένες κυψελίδες - 
συσκευασίας για προστασία από τις λοιπές εργασίες. ∆εν 
επιχρίονται τα πίσω από αυτή αφανή τµήµατα της τοιχοποιίας. Οι 
κάσες τοποθετούνται µετά τις εργασίες ενίσχυσης των τοιχοδοµών, 
αλλά είναι δυνατή η τοποθέτησή τους και µετά την επίχριση. Ο 
χώρος πίσω από το πλαίσιο του κουφώµατος δεν επιχρίεται. 
Γενικά απαγορεύεται ρητά η ενσωµάτωση ξύλου στο επίχρισµα, 
παρά µόνο η επαφή στην συναρµογή κατά πρόσωπο, ώστε να 
εξασφαλίζεται η αναπνοή της κατασκευής. 


 
13.9.8. ∆εν τοποθετούνται εξώφυλλα στα εξωτερικά υαλοστάσια, επόµενα 


διαµορφώνεται ανάλογα η εξωτερική κάσα µε εγκοπή κανάλι και ο-
πή απορροής και τοποθετείται νεροχύτης επί όλων των φύλλων. 


 Σφράγιση µε πλαστικό στόκο των αρµών επαφής στο µαρµάρινο ή 
λίθινο κατώφλι ποδιά ανοίγµατος. 


 
13.9.9. Το πλαίσιο κατασκευάζεται µε διατοµές που φαίνονται στα κατα-


σκευαστικά σχέδια. Το ανώφλι συνδέεται µε τους ορθοστάτες µε 
εντορµίες, συγκόλληση και ήλωση. Φέρει πατούρα, διπλής η απλής 
καµπύλης επαφής, όπως στα σχέδια. Τοποθετείται στη θέση του, 
µε όλα τα απαραίτητα µέτρα για µη παραµόρφωση από µεταφορά 
και εργασία τοποθέτησης, µε ήλωση ή κοχλίωση επί των τάκων 
του ορθοστάτη (ελάχ.τριών) ή µε τζινέτια απευθείας στερεούµενα 
ισχυρά επί της τοιχοδοµής. Η τοποθέτηση ακολουθεί τους σχετι-
κούς οικοδοµικούς κανόνες, προσωρινό σφήνωµα, 
κατακορύφωση, οριστικό σφήνωµα, στερέωση, στήριξη (για 
πόρτες) επί των πατωµάτων, απόλυτη προσαρµογή για τις θύρες 
στο ίδιο επίπεδο µε το περιθώριο των πατωµάτων. Τα περιθώρια, 
όπου προβλέπονται, για κάλυψη του αρµού επαφής - προσώπου 
µε το επίχρισµα, τοποθετούνται µε ήλωση µε ακέφαλους ήλους και 
ζουµπάρισµα επί των κασών και επί των τάκων, λόγω του  προ-
βλεπόµενου µεγάλου πλάτους αυτών. Φέρουν στην πίσω 
επιφάνεια εγκοπή για αποφυγή στρέβλωσης. Στις 
ανακατασκευαζόµενες εσωτερικές θύρες συναντώνται µε το 
αρµοκάλυπτρο του περιθωρίου των πατωµάτων σε απότµηση-
διχοτόµο ορθής γωνίας. Στις νέες θύρες επί τοιχοδοµής 
γυψοσανίδας, τα περιθώρια είναι απλούστατης µορφής, ίσου 
πλάτους 10 εκ. όµοια µε των πατωµάτων στις συγκεκριµένες 
θέσεις (δε συνεχίζεται το εξέχον αρµοκάλυπτρο των πατωµάτων 
επί των νέων τοιχοδοµών, αλλά στις θέσεις επαφής διακόπτεται). 
Το πλαίσιο των εξωτερικών υαλοστασίων και υαλοθυρών (αλλά και 
των εξωθυρών) δεν καταλαµβάνει όλο το πάχος των παραστάδων, 
από ξύλο διατοµής 9x9 εκ. µε στήριξη, όπως στις εσωτερικές θύ-
ρες, µε διαµόρφωση του κατωφλίου για προφύλαξη από πιθανή 
εισχώρηση οµβρίων και µε µεσοκάσι ισχυρά συνδεδεµένο µε τους 
ορθοστάτες, όπως παραπάνω, για να φέρει φύλλα φεγγίτου. Ανά-
λογης κατασκευής είναι οι κάσες των φεγγιτών-εξωτερικών υαλο-
στασίων του υπογείου. 
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Τα φύλλα αναρτώνται από την κάσα µε σιδηρικά ανάρτησης, 4 ανά 
φύλλο και ποιότητας τέτοιας που να µπορούν να σηκώσουν 
µεγάλα βάρη. 
Θα προσκοµισθούν και τοποθετηθούν έτοιµα σε λειτουργία κουφώ-
µατα-δείγµατα από κάθε διακεκριµένη κατηγορία και θα εγκριθούν 
από την επίβλεψη . 
Ανάλογα µε την κατασκευή των φύλλων, σύµφωνα µε τον πίνακα 
κουφωµάτων, έχουµε τις παρακάτω περιπτώσεις. 
 


13.10. ΘΥΡΕΣ ΠΕΡΑΣΤΕΣ-ΤΑΜΠΛΑ∆ΩΤΕΣ 
∆ιασώζονται επί µέρους τµήµατα επί τόπου και όλες σχεδόν οι κά-
σες των εσωτερικών θυρών της ανωδοµής µε σηµαντικές φθορές. 
Επισκευάζονται στον αριθµό (επικαιρ. αποτύπ. 2002) που αναφέρ-
θηκαν στα γενικά. Κατασκευάζονται νέες στους χώρους του υπο-
γείου και στο άνοιγµα της ανατολικής εξώθυρας. Ανακατασκευά-
ζονται οι εσωτερικές θύρες της ανωδοµής, στην ίδια µορφή, µε τις 
ίδιες διατοµές. Οι κάσες κατασκευάζονται σε όλο το πλάτος του 
ανοίγµατος - αύξηση περίπου 10 εκ. από το πλάτος των υφιστάµε-
νων. Το φύλλο αποτελείται από τον σκελετό, και τους ταµπλάδες 
που τοποθετούνται σε εγκοπές του πλαισίου, βάθους 2εκ. µε 
εισχώρηση µικρότερη για δυνατότητα απρόσκοπτων συστολοδια-
στολών. Ο σκελετός µορφώνεται από συγκολλητά τεµάχια ξύλου 
πάχους 4,5 εκ. και πλάτους 12 εκ. µε κάτω τραβέρσα περίπου 25 
εκ. Τα επί µέρους τµήµατά του συνδέονται µε προεξοχές και εγκο-
πές µε ισχυρή συγκόλληση και ήλωση. Για συµπλήρωση των 
ανοιγµάτων του τοποθετούνται ξύλινοι ταµπλάδες πάχους 22 χιλ. 
από επάλληλες τάβλες της ίδιας ξυλείας, µε ανάγλυφες απολήξεις, 
σύµφωνα µε τα σχέδια. Στροφείς 4 βαρέος τύπου, σε κάθε φύλλο. 
Τα σιδηρικά λειτουργίας αποτελούνται από χωνευτή κλειδαριά (βα-
ρελάκι) και χειρολαβές ορειχάλκινες της έγκρισης της επίβλεψης. 
Ανάλογα µε την χρήση του χώρου τοποθετούνται κλειδαριές ασφα-
λείας, όπως αναφέρεται στα γενικά άρθρα. Στις δίφυλλες θύρες το-
ποθετείται επίσης σύρτης πάνω και κάτω, χωνευτός.Ο κάτω εισχω-
ρεί εντός ορειχάλκινου τεµαχίου εντός του δαπέδου. Επίσης επί 
του σταθερού συνήθως φύλλου, τοποθετείται µπινί 50x8χιλ. 
 


13.11. ∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΕΣ ΘΥΡΕΣ 
Ανάλογα µε τον τρόπο, που επιλέχθηκε για την διάσωσή τους κατά 
την καθαίρεση και µε την ποιότητα – ακεραιότητα τους, οι κάσες 
συµπληρώνονται κατά το πλάτος µε όλα τα στοιχεία µε τις απαι-
τούµενες διατοµές για τοποθέτηση στο νέων διαστάσεων άνοιγµα, 
καλύτερα µε προσθήκη µεσαίων ξύλινων τεµαχίων, µε εντορµίες 
και ισχυρή σύνδεση µε τα εκατέρωθεν διατηρούµενα τεµάχια µαζύ 
µε τα αρµοκάλυπτρά τους, ώστε να αποτελούν ενιαίο πλήρες 
στοιχείο γιά τοποθέτηση. Στα φύλλα, που διασώζονται σήµερα, 
αντικαθίστανται οι κάτω ταµπλάδες µε όµοιας µορφής, κατασκευής, 
είδους ξυλείας και τα σιδηρικά λειτουργίας. Έχει προηγηθεί 
απεντόµωση και µετά το πέρας των προσθετικών εργασιών, 
γίνονται οι απαραίτητες επεξεργασίες ανακαίνισης χρωµατισµού 
στο εργαστήριο.  
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Στην δυτική εξώθυρα απαιτείται µόνον απεντόµωση, επεξεργασία 
ανακαίνισης βαφής, τοποθέτηση υαλοπίνάκων ασφαλείας, 
συµπλήρωση σιδηρικών λειτουργίας, εργασία επί τόπου. 
 


13.12. ΤΑΜΠΛΑ∆ΩΤΕΣ  ΘΥΡΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 
Κατασκευάζονται νέες, όπως στα κατασκευαστικά σχέδια, µετά την 
µόρφωση του ανοίγµατος, στην επιθυµητή µορφή και διαστάσεις. 
Η κάσα τοποθετείται µε ισχυρή σύνδεση-τζινέτια-στις πλάγιες 
παρειές των πλινθοδοµών ή επί ψευτόκασας από κόντρα πλακάζ 
θαλάσσης, παραµενούσης τελικά στην κατασκευή, ανάλογα µε το 
τελικά διατιθέµενο πλάτος εσοχής τοποθέτησης, πριν την εργασία 
επίχρισης (τα ανοίγµατα δεν έχουν και δεν είναι επιθυµητό να 
αποκτήσουν απόλυτα ίσες τελικές διαστάσεις. Με πρότερο 
υπολογισµό και ρύθµιση επί τόπου της σχέσης κάσας-δροµικής 
πλινθοδοµής µόρφωσης της φωλιάς σε κάθε άνοιγµα). Το κενό 
έως την κάτω  καµπύλη επιφάνεια του ανωφλίου του ανοίγµατος, 
πληρούται µε  ξύλινη ενιαία κατασκευή, πρόσωπο εσωτερικά µε 
την κάσα (δεν προκρίνεται η υφιστάµενη πλήρωση µε τεµάχια 
πλίνθων και επίχριση). Οι αρµοί επαφής καλύπτονται µε απλή 
διατοµή αρµοκάλυπτρου. 


 
 
13.13. ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΞΩΘΥΡΑ 


Κατασκευάζεται µε ενισχυµένες διατοµές σε σχέση µε τις εσωτερι-
κές και ξυλεία Σουηδική. Σύµφωνα µε το σχέδιο ανακατασκευής 
της παλαιάς που δεν διασώζεται (φωτογραφία 1978), είναι ταµπλα-
δωτή, φέρει ανοιγόµενο παράθυρο - πλαίσιο µε υαλοπίνακα ασφα-
λείας - σε εγκοπή επί του πλαισίου του φύλλου της θύρας και 
προστατευτική περίτεχνη σιδεριά. Το ανώφλι της κάσας, 
αποτελείται από σταθερό τµήµα, καµπύλο άνωθεν ολόσωµο από 
ισχυρά συνδεδεµενες σανίδες, µε γλυφές οριζόντιες ανάλογες και 
σε περασιά µε τις γλυφές των λίθινων παραστάδων.  
 


13.14. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΕΡΑΣΤΗΣ ΣΑΝΙ∆ΩΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΞΩ-
ΘΥΡΑΣ 
∆ιατηρούµενη θύρα, χαρακτηριστικής κατασκευής. Χωρίς κάσα, 
στηρίζεται και περιστρέφεται µε 4 στροφείς συνδεδεµένους ισχυρά 
µε σιδηρές λάµες – πτερύγια επί του πλαισίου του φύλλου - στις 
οριζόντιες τραβέρσες και πακτωµένους ανάλογα στις παρειές της 
τοιχοδοµής. Τα γεµίσµατα του πλαισίου αποτελούνται από τα-
µπλάδες 18 χιλ. πάχους εξωτερικά και παρατιθέµενες σανίδες 
διαγώνια µε γκινισιά εσωτερικά 12x2 εκ. Η ξυλεία της έχει υποστεί, 
όχι µόνον, επιφανειακή φθορά. 
Απεντόµωση, έλεγχος στήριξης των στροφέων, ενίσχυση των συν-
δεσεων  των τεµαχίων του πλαισίου µε ήλωση και µεταλλικούς 
συνδέσµους εσωτερικά, αντικατάσταση του ενός κάτω ταµπλά, επι-
σκευή µε αντικατάσταση τεµαχίων των σανιδωτών τµηµάτων, το-
ποθέτηση απλής διατοµής µπινιού και νεροχυτών, επεξεργασία 
των επιφανειών µε ρητινούχα βερνίκια µε εισχώρηση στους 
πόρους για διατήρηση και σκλήρυνση, χωρίς τρίψιµο, για µη 
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περαιτέρω αλλοίωση των υφισταµένων χαρακτηριστικών. Ο 
ανάδοχος θα προτείνει αναλυτικό πρόγραµµα εργασίας επισκευής, 
όπως παραπάνω και θα εγκριθεί από την επίβλεψη, µε στόχο την 
διατήρηση και λειτουργικότητα της θύρας. Θα τοποθετηθούν 
ορειχάλκινες χειρολαβές, σύρτης µε ορειχάλκινη υποδοχή στο 
δάπεδο και κλειδαριά ασφαλείας - τρίαινα, χωνευτή. Αν απαιτηθεί 
θα τοποθετηθεί στο δάπεδο προβαµένη Η/Β κατάλληλη διατοµή 
αλουµινίου για την µη εισχώρηση οµβρίων υδάτων. 
Η θύρα θα  βερνικωθεί τελικά, για διατήρηση της µορφής της, µε 
βερνίκι ξύλου διαφανές,µη υδατοπερατό,µε εισχώρηση στους πό-
ρους χωρίς κρούστα, µατ. 
∆εν υπάρχουν απαιτήσεις περαιτέρω µονώσεων. Ο ηµικυκλικός 
φεγγίτης, άνωθεν, θα συµπληρωθεί µετα την επεξεργασία των ξύλι-
νων στοιχείων του µε νεροχύτη στο κάτω µέρος του φύλλου και σι-
δηρικά αναπέτασης για στερέωση και καθαρισµό. 


 
13.15. ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΕΞΩΣΤΟΘΥΡΕΣ ΠΕΡΙ-


ΣΤΡΕΠΤΕΣ 
Ανακατασκευάζονται όπως οι υφιστάµενες φθαρµένες (εκτιµήθηκε 
ότι η αποκατάστασή των υφισταµένων, χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά θυρών, δεν εξασφαλίζει την επιθυµητή στεγανότητα και λει-
τουργικότητα) και τα κατασκευαστικά σχέδια. Μορφώνεται στο δά-
πεδο κατωκάσι µαρµάρινο. 
Η κάσα κατασκευάζεται στενή, δε θα δεχθεί εξώφυλλα και φέρει µε-
σοκάσι αφήνοντας άνοιγµα για την τοποθέτηση δίφυλλου ανοιγό-
µενου φεγγίτη. Τα ανοίγµατα του πλαισίου των φύλλων, κατά-
σκευάζονται µε πατούρα 1x1 εκ., όπως τα παλαιά για να δεχθούν 
υαλοπίνακα ασφαλείας τοποθετούµενο µε καρφίδες και στόκο.  
Εξοπλίζεται µε σιδηρικά λειτουργίας, γρύλλο, χειρολαβές, σύρτη 
στερέωσης χωνευτό και οι φεγγίτες ανάλογα µε πρόσθετα κοµπά-
σα - διαβήτες για ανεµοστήριξη. 
 


13.15.1. Ανάλογα ανακατασκευάζονται τα υαλοστάσια-παράθυρα του προ-
θαλαµου ισογείου και ορόφου. Η κάσα κατασκευάζεται επί  πλέον, 
σε σχέση µε τις θύρες, µε κατώφλι και η κάτω τραβέρσα του φύλ-
λου, όπως και στις υαλόθυρες, φέρει νεροσταλάκτη. Το κατωκάσι 
στην επαφή µε την διπλή µαρµάρινη επένδυση της ποδιάς του 
ανοίγµατος, µονώνεται µε σιλικόνη. 


  
13.16. ΝΕΑ ΞΥΛΙΝΑ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 


Κατασκευάζονται δίφυλλα περιστρεφόµενα περί κατακόρυφο 
άξονα ακραίο, σε όµοια µορφή, µε ελαφρά αυξηµένες τις ίδιες 
διατοµές των παλαιών παραθύρων. Οί απαιτήσεις σε µόνωση και 
λειτουργικότητα είναι µεγάλες, έτσι προβλέπονται διαφοροποιήσεις 
στην κατασκευή, σε σχέση µε τα ανακατασκευαζόµενα του 
προθάλαµου. 
Οι φεγγίτες κατασκευάζονται µονόφυλλοι, µε ενδιάµεσο καίτι, περι-
στρεφόµενοι περί οριζόντιο άξονα, που συµπίπτει µε την κάτω ε-
σωτερική ακµή του φύλλου. Φέρουν µηχανισµό – ειδικό µοχλό ανα-
πέτασης του φύλλου από κάτω και κουµπάσα σταθεροποίησης σε 
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θέση ανοίγµατος αερισµού, που να µην εµποδίζει τη λειτουργία 
των εσωτερικών περσίδων . 
∆ίδυµοι υαλοπίνακες 3 και 4 χιλ. µε σιλικόνη στην πατούρα και πη-
χάκι τελικής κάλυψης, απλής διατοµής µε ήλωση. Ειδικά λάστιχα - 
τύπου φούσκας - επί εγκοπής της κάσας, στην συναρµογή µε το 
φύλλο. 
Αν θεωρηθεί απαραίτητο από την επίβλεψη, µπορεί να 
τοποθετηθεί πρόσθετα εσωτερικά,σαν αύξηση του ύψους της 
ποδιάς για λόγους ασφαλείας, µπάρα από ανοξείδωτη σωληνωτή 
διατοµή, περιστρεπτή σεσφαιρικό άξονα µε µπίλλια στηριζόµενη 
σταθερά σε  ανάλογη υποδοχή της έναντι παρειάς του τοίχου, 
τοποθετηµένη παράλληλα µε το κούφωµα σε ύψος περίπου 1,1 µ. 
από το δάπεδο. Ανοίγει µόνον για καθαρισµό του παραθύρου και 
αερισµό πρόσθετο των χώρων, µε το πέρας της  ηµερήσιας 
εκπαιδευτικής λειτουργίας. 


  
13.17. ΦΕΓΓΙΤΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ  


Κατασκευάζονται νέοι, όπως στα σχέδια κατασκευής. Η κάσα το-
ποθετείται µε στήριξη στις πλευρικές παρειές µε τζινέτια, µε απλή  
επίθεση-στήριξη και στεγάνωση του αρµού επαφής µε το λίθινο κα-
τώφλι του ανοίγµατος. Καµπύλου ανωφλίου στους της δυτικής 
όψης, ορθογωνικού στους υπόλοιπους, µε ολόσωµο ξύλινο 
συµπλήρωµα του άνωθεν κενού,στηριζόµενου πρόσθετα σε 
τάκους µε ήλωση. ∆ίφυλλοι, ανοιγόµενοι περί κατακόρυφο ακραίο 
άξονα, µε νεροσταλάκτη στο κάτω τµήµα του φύλλου και τα 
απαραίτητα σιδηρικά λειτουργίας, γρύλλο χωνευτό, χειρολαβή, 
κουµπάσα-ανεµοστηρίγµατα. 
Το κάτωθεν της κάσας τµήµα του τοίχου, έως την νέα µαρµάρινη 
επένδυση της ποδιάς, επιχρίεται σε πρόσωπο. Λεπτό αρµοκάλυ-
πτρο καλύπτει περιµετρικά την επαφή ξύλου-επιχρίσµατος.  


 
13.18       ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 
 
13.18.1. Στο κτίριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ανακατασκευάζονται οι εξωτερικές θύρες 


της βορινής εισόδου και της δυτικής εισόδου του υπογείου,όµοιες 
µε τις υφιστάµενες που έχουν µεγάλες φθορές .Φυλάσσονται µετά 
την καθαίρεση για να χρησιµεύσουν για δείγµατα, µαζί µε τα σχέδια 
αποτύπωσης. Είναι δίφυλλες, χωρίς κάσα, στηριζόµενες επί του 
κατωφλίου και περιστρεφόµενες µέσω άξονα περιστροφής στο 
άκρο των πλαισίου των φύλλων µε κατάλληλη διαµόρφωση του 
άνω άκρου (µύλια), που εισχωρεί σε οπή της λάµας υποστήριξης 
του υπέρθυρου του ανοίγµατος και στο κάτω µέρος σε ορειχάλκινο 
κυλινδρικό εξάρτηµα µε µπίλλια, ενσωµατωµένου στο κατώφλι 
(λίθινο υφιστάµενο, νέο µαρµάρινο αντίστοιχα) επί κατάλληλα  
ανοιγόµενης οπής. Επί των φύλλων τοποθετούνται χειρολαβές 
ορειχάλκινες κατά την απόλυτη κρίση της επίβλεψης (µετά επί 
τόπου δειγµατισµό διαφόρων σχεδίων του εµπορίου) και εξωτερικά 
κλείθρα ασφαλείας.  


13.18.2. Κατασκευάζονται νέες σιδερένιες – στην νέα διανοιγόµενη ανατολι-
κή είσοδο του υπογείου του κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και σύµφωνα µε 
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τα κατασκευαστικά σχέδια,από πλαίσιο  διπλών λαµών µέσα στις 
οποίες ενσωµατώνεται µε περτσίνια σιδερένια, λαµαρίνα 2 χιλ., πε-
ριστρεφόµενο µέσω ισχυρών στροφέων συνδεδεµένων µε την κά-
σα που κατασκευάζεται από στραντζαριστή λαµαρίνα 3χιλ. Η κάσα 
στηρίζεται µε ηλεκτροκόλληση επί ψευτόκασας ίσου πλάτους 
κοιλοδοκού ενσωµατωµένης στην τοιχοδοµή µε τζινέτια.Στα φύλλα 
τοποθετούνται χειρολαβές απλής µορφής σωληνωτές µε καµπύλα 
τελειώµατα-τάπες σφαιρικές-και εξωτερικές κλειδαριές ασφαλείας-
κασετίνες. Πρόσθετα δηµιουργία υποδοχής και τοποθέτηση 
λουκέτου ασφαλείας. 


 
13.18.3. ΠΕΡΣΙ∆ΕΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΣΚΟΤΙΣΗΣ 


Σε όλα τα  εξωτερικά ανοίγµατα των αιθουσών και γραφείων τοπο-
θετούνται φύλλα σκιασµού και συσκότισης αποτελούµενα από 
µηχανισµό για ανάσυρση και αναδίπλωση των περσίδων µε 
εξαρτήµατα µεταλλικά και περσίδες λευκού  η ανοικτού γκρι 
αλουµινίου (φυλλαράκια πλάτους 25 χιλ.), έτοιµα προς χρήση.  
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14. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 
  


14.1.  Στο κτίριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ προβλέπονται ξύλινα υαλοστάσια και υα-
λόθυρες. 
Τα υαλοστάσια και οι φεγγίτες όλων των χώρων θα φέρουν δίδυ-
µους υαλοπίνακες 3 χιλ. και 4 χιλ. µε ενδιάµεσο κενό 6 χιλ. Οι 
υαλοπίνακες θα έχουν τα χαρακτηριστικά που έχουν περιγραφεί. 
Υαλοπίνακας λευκός, διαφώτιστος θα είναι ο εσωτερικός της 
δίδυµης κατασκευής στο κάτω τµήµα του κουφώµατος των 
τουαλεττών του ορόφου. Στους προθαλάµους ισογείου και ορόφου, 
όπου για λόγους διατήρησης της παλαιάς τεχνολογίας 
ανακατασκευάζονται τα ξύλινα υαλοστάσια και υαλόθυρες και οι 
απαιτήσεις θερµοηχοµόνωσης είναι µειωµένες, στους φεγγίτες 
βόρειας και νότιας εισόδου, στην ανακατασκευαζόµενη ανατολική  
και στην διατηρούµενη δυτική εξώθυρα, τοποθετούνται για λόγους 
ασφαλείας-σχολική χρήση-υαλοπίνακες ασφαλείας, ανθεκτικοί σε 
κρούση, αποτελούµενοι από δύο υαλοπίνακες µεταξύ των οποίων 
εφαρµόζεται  διαφανής µεµβράνη από πολυµερές υλικό 
PVB,πάχους συνολικού 6,38 χιλ. 


 
14.2. Τοποθέτηση γωνιακών διατοµών για τις σιδερένιες θύρες, ξύλινα 


πηχάκια & σιλικόνη  και στις δύο πλευρές της πατούρας για τα 
ξύλινα νέα υαλοστάσια, καρφίδα και πλαστικό στόκο κολυµβητά  
σε όλη την διατιθέµενη επιφάνεια της πατούρας για τα διατηρούµε-
να και ανακατασκευαζόµενα ξύλινα κουφώµατα. 


 
14.3. Πίεση συγκράτησης του υαλοπίνακα όχι µικρότερη από 0,3 


Kg/cm². Κόψιµο στις γωνίες των ελαστικών κατά 45
ο
 στο µισό  του 


πλάτους τους. 
 
14.4. Κάθε υαλοπίνακας που δεν περιβάλλεται από λάστιχο κ.λ.π. σχή-


µατος Π και έχει διαστάσεις µεγαλύτερες από 1,00x0,50 µ. θα 
εδράζεται σε δύο µικρά "τασάκια" από µολυβδόφυλλο πάχους 
τουλάχιστον 3 χιλ. 


 
14.5. Υαλοπίνακες ασφαλείας, τοποθετούνται σε κατάλληλα 


διαµορφωµένα πλαίσια στις κατασκευές του αύλειου χώρου - 
στηθαία ράµπας Α.Μ.Ε.Α. - θα έχουν πάχος ελάχιστο 11 χιλ.,από 
δύο υαλοπίνακες και την ειδική µεµβράνη εσωτερικά (µεγάλης 
διαφάνειας για την ράµπα),  συνοδευόµενοι από πιστοποιηµένες 
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προδιαγραφές του κατασκευαστή για τα χαρακτηριστικά τους. 
Τοποθετούνται επί των πλαισίων, όπως φαίνεται στα σχέδια και 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 


 
 
 
 
 
 
 
15. ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΡΟΦΩΝ 
 
15.1. Στο κτίριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  προβλέπονται επενδύσεις σε όλες τις 


οροφές (ισόγειο-υπόγειο) των ξύλινων πατωµάτων, σε 
αντικατάσταση των παλιών που θα καθαιρεθούν. Οι νέες ξύλινες 
θα κατασκευαστούν στην ίδια µορφή (σχέδια αποτύπωσης 
οροφών) µε τροποποίηση µερική των διαστάσεών τους (σχέδια 
πρότασης), λόγω σχετικής µείωσης της επιφάνειας των χώρων και 
της κατασκευής του ανελκυστήρα. Θα κατασκευαστούν από 
σουηδική ξυλεία πεύκου  ΑΑ ποιότητας η ελάτης Τσεχίας, ξερής, 
µε µικρούς συνεκτικούς ρόζους υγρασίας έως 17%, πλάτους 24 εκ. 
πάχους 20 χιλ. στηριζόµενες, µε ήλωση µε λοξά τοποθετηµένους 
στριφτούς ανοξείδωτους ήλους ή ανοξείδωτες ξυλόβιδες 10 εκ. µε 
εισχώρηση 5 εκ. στα βασικά δοκάρια του πατώµατος, επί 
καδρονίων τελικών διαστάσεων κατελάχιστον 3x6 εκ. τοποθετηµε-
νων επί των κύριων δοκών του πατώµατος.Παρεµβάλλονται οι 
πλάκες από πυριτική άµµο (ινώδεις επίπεδες), διαστάσεων 1,2x2,5 
µ. πάχους 12 χιλ. ,πυροπροστασίας  και τοποθετούνται, σύµφωνα 
µε τις προδιαγραφές του εργοστασίου, µε ανοξείδωτα στριφώνια 
επί των δοκών, µε λωρίδες 10 εκ. επικάλυψης των αρµών επαφής 
τους, των κοιλοδοκών σύνδεσης των ξύλινων δοκών και µε την 
περιµετρική τοιχοποιία. Οι σανίδες τοποθετούνται σε παράθεση 
καρφωτές µε δύο ήλους ανά 35 εκ. µε αρµό, σύµφωνα µε το σχέ-
διο, διαφορετικό για τον κεντρικό προθάλαµο και τους λοιπούς χώ-
ρους του ισογείου, διαφορετικό για τους χώρους του υπογείου. Τα 
αρµοκάλυπτρα, διάφορου σχεδίου αντίστοιχα,τοποθετούνται εκ 
των υστέρων στις θέσεις των αρµών. Θα είναι από την ίδια ως άνω 
ξυλεία, όµοιας διατοµής (σχέδια αποτύπωσης-δείγµατα µετά τον 
καθαρισµό τους).Τα περιµετρικά εξ αυτών ηλούνται στα άκρα του 
σανιδώµατος στο υπόγειο, στην οροφή του ισογείου συνδέονται µε 
τις περιµετρικές ξύλινες ταινίες των τοίχων. 
Οι επίπεδες ινώδεις αντιπυρικές πλάκες µε βάση πυριτική άµµο 
χωρίς επιβλαβείς προσµίξεις, πυκνότητας άνω των 800χγρ./µ3 µε 
µεγάλη αντίσταση στην διάχυση υδρατµών, ελάχιστη απορροφητι-
κότητα νερού µε κυψελωτή την κρυφή πλευρά και λεία την ορατή, 
απρόσβλητη σε ζιζάνια και µούχλα εντάσσονται σε σύστηµα προ-
στασίας και αύξησης της αντίστασης στην φωτιά (µεγαλύτερη των 
60΄) του ξύλινου φέροντος οργανισµού του κτιρίου. Επεξεργάζονται 
µε πριόνι και χρήση µάσκας, φύλλα διαστάσεων 125x250 χιλ. Το-
ποθετούνται επί των ξύλινων δοκών µε βίδες και καρφιά ανοξεί-







 71 


δωτα 70 χιλ. ανά καδρόνι και ανά αποστάσεις κατά µήκος 50 εκ. 
Πλάκες πετροβάµβακα 4 εκ., ως ανωτέρω 60χγρ./µ3, τοποθετου-
νται για ολοκλήρωση της κατασκευής πυροπροστασίας και για 
ηχοµόνωση, πάνω από τις πλάκες πυροπροστασίας σε όλη την έ-
κταση, ενιαία, χωρίς να αφήνουν κενά διαστήµατα ή αρµούς.Τυχόν 
αρµοί-πυρογέφυρες, θα σφραγιστούν µε λωρίδες 10 εκ. του ίδιου 
υλικού, όπως παραπάνω ή πετροβάµβακα και ειδική αντιπυρική 
µαστίχη. 
Κάτω από τις νέες κατασκευές σιδερένιων πατωµάτων και της νέας 
µεταλλικής κλίµακας ορόφου, στερεώνονται µε ανοξείδωτες βίδες 
επί µορφοσωλήνων 2,5x5 εκ. κολληµένων επί των φερουσών δο-
κών, µε παρεµβολή συµπληρωµατικής λωρίδας πλάτους 10 εκ. για 
κλείσιµο των αρµών επαφής. Επ΄ αυτών, αλλά µε εισχώρηση της 
βίδας στις µεταλλικές δοκίδες στερεώνονται οι σανίδες της τελικής 
επένδυσης των οροφών. 
∆ιατηρούνται και ανακατασκευάζονται στην ακριβή τους θέση, 
κάτω από την πλάκα πυροπροστασίας και µετά την κατασκευή των 
φερουσών δοκών του πατώµατος, τα προεξέχοντα προς τα κάτω 
στοιχεία διαχωρισµού των ισογείων Β∆ και ΝΑ αιθουσών και σε 
δύο θέσεις του προθάλαµου, διαµορφώσεις-ενδεικτικά διαίρεσης 
χώρων ή διαµορφώσεων των οροφών του ισογείου. Κατά τις 
θέσεις αυτές διαµορφώνονται µε ξύλινους πήχεις 3x4 εκ. ο 
σκελετός και οι τελικές επιφάνειες µε περιµετρική επένδυση από 
σανίδες ξύλινες και αρµοκάλυπτρα, όπως στα σχέδια. 
Παραµένει  ή ανακατασκευάζεται αµφίπλευρα µετά από σήµανση 
της θέσης και αποτύπωσης του ακριβούς σχήµατος του, το διασω-
ζόµενο φουρούσι της συνάντησης οροφής και εσωτερικής τοιχο-
ποιίας στον Β∆ χώρο του ορόφου και κατασκευάζεται µε την κατά-
σκευή της οροφής η ψευτοδοκός  µε καδρόνι ξύλινο ύψους 4 εκ. 
και πλάτους όσο το φουρούσι ,για συνολική µόρφωση κατασκευής 
διαχωρισµού της οροφής. 
Η οροφή του ορόφου φέρει οροφοκονίαµα σε πήχεις για να δεχθεί 
τον διάκοσµο (οροφογραφίες). Στους χώρους του ορόφου, 3ο και 
5ο, που η οροφή δε διασώζεται και προβλέπεται σε µεγάλο βαθµό 
µετασχηµατισµός τους (κατασκευή ανελκυστήρα και τουαλεττών 
αντίστοιχα), καλύπτεται η οροφή τους µε τις πλάκες πυροπροστα-
σίας, χωρίς πρόσθετη επένδυση. Το ίδιο στην οροφή του χώρου 
4υ(µηχ.ανελκ.) 
Στις οροφές των υφισταµένων θολωτών κατασκευών των σιδερέ-
νιων πατωµάτων δεν προβλέπονται επενδύσεις. 
Στο χώρο 5ο του υπογείου οι σωλήνες των αποχετεύσεων και της 
κεντρικής θέρµανσης καλύπτονται µε ανθυγρές γυψοσανίδες εφαρ-
µοζόµενες επί σκελετού από ξύλινα καδρόνια. Το ίδιο στον χώρο 5ι 
της αίθουσας του ισογείου. Στην οροφή του προθάλαµου παρά την 
είσοδο του υπογείου δηµιουργείται σε δύο τµήµατα παρόµοια τοπι-
κή ψευδοροφή κάλυψης- πυροπροστασίας των υφισταµένων σιδη-
ροδοκών. 
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16. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
            
16.1. Κρεµάστρες ρούχων. Σε θέση τοίχου των αιθουσών που φαίνεται 


στα σχέδια, τοποθετούνται κρεµάστρες ρούχων. Έχουν 40 άγκι-
στρα περίπου ανά αίθουσα. Από "µασίφ" ξύλο οξυάς βρασµένη ή 
δρυός ή καστανιάς λουστραρισµένο ή βαµµένο χρώµατος επιλογής 
του επιβλέποντος πλάτους 200 χιλ. πάχους 22 χιλ. και µήκους 
συνολικού όπως προβλέπεται από τα σχέδια και το τιµολόγιο. 
Γίνεται σε ένα ή δύο κοµµάτια, ανάλογα του µήκους του τοίχου και 
έχει βιδωµένα 20 διπλά ορειχάλκινα άγκιστρα ανά 30 εκ. Είναι 
στερεά βιδωµένη στον τοίχο µε βίσµα και στριφώνι ανά 1,00 µέτρο 
µε φρεζάτο κεφάλι και ορειχάλκινο ειδικό καπάκι. Στερεώνεται σε 
ύψος, όπως στα σχέδια. 


 
16.2. Το έπιπλο κουζίνας του υπόγειου χώρου του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  


αποτελείται από πάγκο µε πόρτες, συρταριέρα. Ντουλάπια επάνω, 
ύψους 90 εκ., και 3 οριζόντια κινητά εσωτερικά ράφια. 
Εφαρµοζόµενο µήκος όπως στα σχέδια . Ο πάγκος πάχους 4 εκ. 
από MDF µε επένδυση "ντουροπάλ" (µεγάλης αντοχής σε κάψιµο 
και τραυµατισµούς από αιχµηρά όργανα). Ο νιπτήρας χρωµέ δι-
πλός µε "µαξιλάρι". Οι πόρτες, MDF 16 χιλ., µε επένδυση 
εξωτερική "ντουροπάλ". Τα ράφια, MDF 16 χιλ. µε µελαµίνη. 
Όλα τα σόκορα, πόρτες-ντουλάπια- ράφια, µε πηχάκι δρυός 1,5 εκ. 
ή "αµπούρα", βερνικωµένο ή διατοµή αλουµινίου στο τελείωµά 
τους. Στον τοίχο πλακάκια λευκά. Αρµοκάλυπτρο µεταξύ τοίχου και 
πάγκου. Συρταριέρα µε 4 συρτάρια µε µηχανισµό κύλισης. 


 
16.3. Παρατήρηση:  
 Για όλα τα κατασκευαστικά σχέδια και τα υλικά  ισχύουν τα σχέδια 


λεπτοµερειών της µελέτης και του ΟΣΚ.  
'Ολα τα παραπάνω εννοούνται έτοιµα τοποθετηµένα, βαµµένα, µε 
όλα τα υλικά στερέωσης κ.λ.π. άριστης κατασκευής βιοµηχανοποι-
ηµένα ή µη. Όλα τα ντουλάπια θα φέρουν κλειδαριές. 
Οι τοίχοι και τα δάπεδα κάτω και πίσω από τους πάγκους κ.λ.π. γί-
νονται πλήρεις (βαµµένοι, µε πλακάκια κ.λ.π.) όπως και η υπόλοι-
πη αίθουσα. 


 
16.4. Σε όλα τα παράθυρα αιθουσών και γραφείων προβλέπεται τοποθέ-


τηση περσίδων ηλιοπροστασίας, όπως περιγράφεται στα κουφώ-
µατα. 


 
16.5. Στο κτίριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ προβλέπονται απλές κατασκευές κάλυ-


ψης - προστασίας µεµονωµένων στοιχείων επανατοποθετηµένης, 
απόκατεστηµένης τοιχογραφίας, από διαφανές επίπεδο φύλλο  
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PLEXIGLAS, τοποθετούµενο παράλληλα σε µικρή απόσταση από 
τον τοίχο µε στριφώνια καλυµµένα από ειδικά κυλινδρικά τεµάχια 
του ίδιου υλικού.  


 
 
17. ΣΤΕΓΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ 
 
17.1. Προβλέπονται , 


Ανακατασκευή εξ αρχής της ξύλινης στέγης(φέρουσας) του κτιρίου 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ µε το ίδιο σχήµα, ίδια λογική οργάνωσης του σκελε-
τού και ίδια γεωµετρικά χαρακτηριστικά. 


   
17.2. Στο κτίριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ η στέγη κατασκευάζεται σε βασικό σχήµα 


τετρακλινής,µε συνεχόµενο τρικλινές σε κατώτερη στάθµη,του εξέ-
χοντος τµήµατος του κτιρίου, εγκιβωτισµένη στο υφιστάµενο και 
συµπληρούµενο στηθαίο ,µε περιµετρική οριζόντια υδροροή. 


 
17.2.1. Κατασκευάζεται ο ξύλινος σκελετός, από ξυλεία πριστή 


κωνοφόρου προστατευοµένης µε προεµποτισµό-όπως 
προδιαγράφεται παραπάνω, εδραζόµενος σε νέο σενάζ στην άνω 
απόληξη των φερουσών τοιχοποιιών και σε πλέγµα οριζόντιων 
δοκών της οροφής του ορόφου.Συνδέονται µε εγκοπές σύµφωνα 
µε τους οικοδοµικούς κανόνες και ήλωση µε ανοξείδωτους ήλους 
και επιπρόσθετα µε γαλβανισµένες σιδερένιες λάµες, σχήµατος και 
διατοµών, σύµφωνα µε τα σχέδια και τους υπολογισµούς της 
στατικής µελέτης. Στην ανακατασκευή της διατηρούνται το σχήµα, 
οι επί µέρους στηρίξεις και οι µατίσεις των βασικών στοιχείων και 
τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της υφιστάµενης. Οι διατοµές των 
ξύλινων στοιχείων ,προκύπτουν από την στατική µελέτη 
αυξηµένες. 
Τα τελειώµατά της κατασκευάζονται όπως παραπάνω, µε διαφορο-
ποιήσεις. Κλίση 40%. 


17.2.2. Κεραµίδια γαλλικού τύπου,µε επαναχρησιµοποίηση 70% περίπου 
που θα προκύψουν από την καθαίρεση. 
Τοποθέτηση χωνευτών,στην προκύψασα κατακόρυφη εσοχή, από 
την αποξύλωση των παλαιών υδροροών, Φ80 χιλ. πλαστικών 
βαρέος τύπου, στις υφιστάµενες θέσεις και επιπρόσθετα µε την 
τοποθέτηση ακόµα µίας υδρορόης σε νέα κατακόρυφη 
διανοιγόµενη εσοχή στην ανατολική εσοχή του κτιρίου. Η εργασία 
αυτή θα εκτελεσθεί πριν την κατασκευή του στηθαίου της στέγης 
και οπωσδήποτε πριν την σκυροδέτηση ενίσχυσης. Η σύνδεση των 
κατακόρυφων σωλήνων Φ80χιλ. από τσίγκο, που προεξέχουν 10 
εκ.κάτωθεν του καναλιού της οριζόντιας αποροής, µε τις 
κατακόρυφες υδροροές θα γίνει  στις παλαιές θέσεις µε κατά 
τόπους προσεκτική καθαίρεση των πλίνθων, ιδιαίτερα στις θέσεις 
διατηρούµενης µαρκίζας. Τελική επίχριση της κατακόρυφης 
διαδροµής, στο πρόσωπο της όψης, µε παρεµβολή πρόσθετης 
λωρίδας µεταλλ.πλέγµατος. 
 


17.2.3. Φωτισµός στέγης. 
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Πλάι στην οπή εισόδου στη στέγη εντός του κτιρίου κατασκευάζεται 
µία πρίζα "σούκο" και διακόπτης µε φωτεινή ένδειξη ανάµµατος, 
για το άναµα 4 λαµπτήρων.  


 
17.2.4. Κάλυµµα καταπακτής επίσκεψης κενού στέγης. 


Απλό ξύλινο πλαίσιο από καδρονάκια 3x3 εκ. για κατασκευή φύλ-
λου µε εσωτερικό γέµισµα – µόνωση ορυκτοβάµβακα και 
επένδυση µε τα υλικά επικάλυψης της οροφής ορόφου όπως 
φαίνεται στα σχέδια, πυροσανίδα και µπετοφόρµ, στηρίζεται και 
στρέφεται µε στροφέα συγκολληµένο στο πλαίσιο της βάσης, σε 
κατάλληλα διαµορφωµένο άνοιγµα – ελεύθερο 70x70 εκ. – στα 
δοκάρια της στέγης. Η βάση αποτελείται από τελλάρο 
αντεστραµµένης διατοµής Τ, ηλούµενο επί των δοκών σύµφωνα µε 
το σχέδιο. 


 
17.2.5. Έξοδοι στα κεραµίδια. 


Κατασκευάζεται έξοδος στα κεραµίδια, µε παράθυρο στέγης βιοµη-
χανοποιηµένο, αλουµινίου πολυστερικής βαφής ,ανοιγόµενο µε 
ρυθµιζόµενο εσωτερικό µεντεσέ ,µε υαλοπίνακα, µε ενσωµατωµένη 
περιµετρικά κατασκευή στεγανότητας και προσαρµογής µε το 
πέτσωµα και τα κεραµίδια και µε όλα τα υλικά που εξασφαλίζουν 
πλήρη στεγανοποίηση αυτού και της στέγης. Τοποθετείται στα 
ξύλα της στέγης µε ήλωση των ενσωµατωµένων συνδέσµων. 
Υπάρχει πρόβλεψη πακτωµένου πύρου Φ18 µεταλλικού παρά την 
έξοδο µε υποδοχή για σκοινί, για να δεθεί αυτός που θα βγεί στη 
στέγη. 
 Η έξοδος αυτή βρίσκεται σε θέση που καθορίζεται από τη µελέτη, 
µε διαστάσεις 0,80x0,80µ. 
 


17.2.6. Η εργασία θερµοµόνωσης και φράγµατος υδρατµών, θα εκτελεσθεί 
στην στέγη του κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ µε πλάκες ορυκτοβάµβακα 
πάχους 6 εκ. και βάρους 40χγρ./µ3 και  φύλλο πολυαιθυλενίου 
οπλισµένης επιφάνειας µε αλουµίνιο, επί του φύλλου 
πυροπροστασίας, πάχους 2 χιλ., µε επικάλυψη των φύλλων και 
σφράγιση µε κολλητική ταινία των επικαλύψεων. Επί των 
στρωτήρων θα τοποθετηθεί δάπεδο από πλάκες ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ  
πάχους 12 χιλ. συνολικά σε όλη την έκταση της στέγης. 


 
17.2.7. Για την υγροµόνωση και ταυτόχρονα τον αερισµό του εσωτερικού 


της στέγης, τοποθετείται  επί του πετσώµατος  από σανίδες 20x2 
εκ. ειδική µεµβράνη µε αντοχή στο σχίσιµο, εφελκυσµό και την διά-
τρηση, ελαφρού βάρους 120γραµ./µ2, αδιαπέραστη στο νερό, αντι-
ολισθηρής επιφάνειας, από φύλλο πολυαιθυλενίου ενισχυµένου µε 
µη υφαντό οπλισµό πολυπροπυλενίου, µε δυνατότητα διαπνοής 
1000γραµ./24ώρες/µ2, χαρακτηριζόµενη στο εµπόριο ως υπερ-
ατµοδιαπερατή µεµβράνη, πιστοποιηµένη. Έτσι δεν απαιτείται 
πρόσθετος αερισµός του εσωτερικού της στέγης. 


 
17.2.8. Στο ανώτερο τµήµα της οροφής του φρέατος ανελκυστήρα προβλέ-


πεται απλή κατασκευή µε τις αντιπυρικές πλάκες επένδυσης, οπής 
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εξαερισµού 30x30εκ. προς το εσωτερικό της στέγης, που φέρει επί 
αυτού αυτόµατο διάφραγµα προστασίας σε περίπτωση 
φωτιάς(αναλυτικά περιγράφεται στην µελέτη εγκ/σεων). 


 
 
 
18. ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΚΤΙΡΙΩΝ 
 
18.1. Κουπαστές στηθαίων, κλιµακοστασίων και εξωστών. Κουπαστές 


κιγκλιδωµάτων.   
Τοποθετούνται επάνω από το συµπαγές στηθαίο ή το κιγκλίδωµα  
ούτως ώστε το  συνολικό ύψος από το δάπεδο ή την ακµή της βαθ-
µίδας να είναι µεγαλύτερο του 1,05 µ. Στις ακµές των συµπαγών 
στηθαίων διαµορφώνεται το σκυρόδεµα µε φαλτσογωνίες. Στις 
ράµπες ΑΜΕΑ προβλέπονται κουπαστές διπλές όπως στα σχέδια. 
Κατασκευάζονται από µαύρο σιδηροσωλήνα, µέσου βάρους, Φ2" 
και ( σύµφωνα µε το σχετικό σχέδιο µελέτης) από µασίφ 
ηµικυλινδρική διατοµή στις νέες κατασκευές ανατολ.εισόδου του 
διατηρητέου κτιρίου και στην µεγάλη ράµπα ΑΜΕΑ. 
Στις θέσεις καµπυλών χρησιµοποιούνται ειδικές έτοιµες καµπύλες 
οξυγόνου. 
Η σύνδεση των τεµαχίων γίνεται µε ηλεκτροκόλληση και ακολουθεί 
επιµεληµένο τρόχισµα ώστε οι συνδέσεις να είναι αδιάκριτες. Στα 
ελεύθερα τελειώµατα της κουπαστής εφαρµόζονται ειδικές σφαιρι-
κές σιδερένιες τάπες. 
Η κουπαστή στηρίζεται σε ορθοστάτες µέσου βάρους, Φ1" έως Φ1 
1/2" σύµφωνα µε τα επί µέρους σχετικά σχέδια, µε 
ηλεκτροκόλληση µε παρεµβολή ή όχι ειδικού δακτυλίου. 


 
18.2. ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ. 


Κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα σχετικά κατασκευαστικά σχέδια 
της µελέτης. ∆ιακρίνονται από τα κιγκλιδώµατα της διατηρητέας 
περίφραξης Β.Ολγας και των διατηρητέων κτιρίων. 
Εφαρµόζονται στην νέα κατασκευή νότιας περίφραξης, στις  από-
λήξεις µε διαφορετική στάθµη των κτιριακών κατασκευών προς τον 
αύλειο χώρο, επί των διαχωριστ.τοίχων αντιστήριξης στις 
διαφορετικές στάθµες του αύλειου χώρου και σε εσωτερικές 
περιφράξεις της αυλής για λειτουργικούς εκπαιδ.λόγους. 


 
18.2.1. ΝΟΤΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 


Ελάχιστο πάχος εµφανούς σκυροδέµατος βάσης κιγκλιδώµατος 20 
εκ. Στις ακµές της βάσης  µορφώνονται φαλτσογωνιές. 
Ελάχιστο ύψος βάσης 25 εκ. είτε από την στάθµη όµορων ιδιοκτη-
σιών, είτε από το δάπεδο (ή κηπόχωµα) της αυλής. 
Στη συγκεκριµένη περίπτωση  κεκλιµένου εδάφους η βάση (και η 
αντίστοιχη θεµελίωση της) κατασκευάζονται µε αναβαθµούς ανά 
ακέραιο πολλαπλάσια του αξονικού µήκους µεταξύ συνεχοµένων 
ορθοστατών του κιγκλιδώµατος, σύµφωνα µε το σχέδιο αναπτύγ-
µατος.Το ανώτατο ύψος τοίχου βάσης  καθορίζεται από την µελέτη. 
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Πλάτος πεδίλου βάσης 60 εκ. εκτός αν άλλο προβλέπει το σχετικό 
σχέδιο της µελέτης (λεπτοµερειών η στατικό). Ύψος πεδίλου 20 εκ. 
Οι στάθµες θεµελίωσης καθορίζονται επί τόπου από τον επιβλέ-
ποντα µηχανικό. Η εκσκαφή γίνεται µε προσοχή για να µην δηµι-
ουργηθούν ζηµιές στις όµορες ξένες αντίστοιχες υφιστάµενες κατά-
σκευές περίφραξης. 
Οι ορθοστάτες του κιγκλιδώµατος τοποθετούνται σε οπές της βά-
σης διαµέτρου 10 cm και βάθους 30 cm.  
Στη θέση αναβαθµού ο ορθοστάτης πακτώνεται στο χαµηλό τµήµα 
της βάσης, σε απόσταση 5 εκ. περίπου από την παρειά του ανα-
βαθµού. 


 
18.2.2. Κιγκλιδώµατα µε βέργες 


Τοποθετούνται επί του τοιχίου της εξωτερικής περίφραξης. Οι βέρ-
γες είναι Φ 16 καλιµπρέ και τοποθετούνται σε αξονικές αποστάσεις 
των 9 cm και διέρχονται από ισοδιάµετρες οπές δύο οριζοντίων λα-
µών 50/8. 
Οι λάµες αυτές ηλεκτροσυγκολούνται στους εκατέρωθεν ορθοστα-
τες. Τα προς τα άνω χείλη της επάνω λάµας και τα προς τα κάτω 
της κάτω λάµας, φρεζάρονται για να δεχτούν την ηλεκτροσυγκόλ-
ληση και ακολουθεί τρόχισµα,ούτως ώστε η αντίστοιχη επιφάνεια 
κάθε λάµας να είναι τελείως επίπεδη. 
Οι ορθοστάτες είναι  διπλά Τ των 80 χιλ. και το επάνω άκρο τους 
κόβεται λοξά σε γωνία 30 µοιρών που καλύπτεται µε τεµάχιο λα-
µαρίνας 100/50/4 mm που ηλεκτροσυγκολλιέται στο άκρο του 
ορθοστάτη. 
Αντηρίδες τοποθετούνται (όπου και όσες χρειασθούν) κατά την α-
πόλυτη κρίση του επιβλέποντος µηχανικού, του αναδόχου µη δι-
καιουµένου οποιασδήποτε πρόσθετης αποζηµίωσης,από αυτή την 
αιτία. 
 


18.2.3. Κιγκλιδώµατα κτιρίων και εσωτερικών περιφράξεων. 
Τοποθετούνται όπως παραπάνω επί των υποβάσεων - τοιχίων, 
κατασκευών κτιρίων, από σκυρόδεµα εµφανές. Απλού σχεδίου 
από  πλαίσιο µε κοιλοδοκούς 2x2x0,2 εκ., µε στηρίγµατα στη βάση 
και στην κουπαστή ανά 1,0 µ., µε ενδιάµεσες κατακόρυφες βέργες 
καλιµπρέ Φ16 ανά 9 εκ., συνολικού ύψους µεγαλύτερου σε κάθε 
περίπτωση του 1,05 µ. Τα κιγκλιδώµατα, λοιπών εσωτερικών 
περιφράξεων για λειτουργικούς λόγους, τοποθετούνται µε στήριξη 
σε µεµονωµένα θεµέλια µεσα στο χώµα στις υφιστάµενες 
κατασκευές των κτιρίων. 


 
18.3. Προσωρινές περιφράξεις από καλαίσθητα πανώ, απορρέουν από 


τους όρους της σύµβασης και τοποθετούνται χωρίς αποζηµίωση 
από τον ανάδοχο ,σύµφωνα µε την έγκριση της επίβλεψης. 


 
18.4. ΑΥΛΟΘΥΡΕΣ 


Κατασκευάζονται δύο µονόφυλλες θύρες στις εσωτερικές λειτουρ-
γικές περιφράξεις των αυλών, ύψους όσο των αντίστοιχων κιγκλι-
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δωµάτων, σύµφωνα µε το  σχέδιο της µελέτης ,από 
στραντζαριστές διατοµές ελάχιστου πάχους λαµαρίνας DKP 2 χιλ. 
Οι λαµπάδες των αυλοθυρών είναι  κοιλοδοκοί 10x10εκ.   
Κλειδαριές χωνευτές ασφαλείας, τύπου YALE ή ισοδυνάµου, µε 
ορειχάλκινη πλάκα και κυπριά. Πρόσθετα στερεώνεται µε 
ηλεκτροσυγκόλληση σύρτης οριζόντιος-λάµα  σχήµατος Γ και 
διατοµής 6x0,4 χιλ. που  στο άκρο της φέρει οπή για τοποθέτηση 
λουκέτου ασφαλείας (µέσα-έξω). 


 
18.5. Σχάρα επικάλυψης καναλιών οµβρίων στους αύλειους χώρους. 


Σχάρα από µασίφ διατοµές σιδηρές επικαθήµενη επί σταθερού 
σιδερένιου πλαισίου συνδεδεµένου µε το σκυρόδεµα κατασκευής 
του καναλιού, όπως περιγράφεται στα σχέδια λεπτοµερειών του 
αύλειου χώρου. 


 
18.6. Στο κτίριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ανακατασκευάζεται η κεντρική κλίµακα α-


νόδου, που εξυπηρετεί τον όροφο του κτιρίου. Μετά την καθαίρεση 
της νεότερης υφιστάµενης κλίµακας σκυροδέµατος, κατασκευάζεται 
νέα µεταλλική από κοιλοδοκούς, όπως φαίνεται στα σχέδια της 
στατικής µελέτης. 
Η επιτόπια έρευνα της µελέτης εσωτερικού διακόσµου έδωσε αρ-
κετά στοιχεία της χάραξης και των επι µέρους στοιχείων της  αρχι-
κής, ώστε να γίνει δυνατός ο κατά προσέγγιση επανασχεδιασµός. 
∆ε βρέθηκαν στοιχεία ικανά τεκµηρίωσης της κλίµακας υπογείου 
(απαιτείται έρευνα κατά το στάδιο των καθαιρέσεων). 
Ο χώρος της, µετά τις επεµβάσεις, µειώνεται κατά 13 εκ. σε µήκος 
και 10 εκ. σε πλάτος και ανυψώνεται λόγω των ενισχύσεων η 
στάθµη του ενδιάµεσου πλατύσκαλου στο ελάχιστο δυνατό ,µε 
συνέπεια την µικρή αλλαγή κλίσης της. 
Αποτελείται από ορθογωνικά πλατύσκαλα και ευθύγραµµα σκέλη 
πλάτους 1,0 µ. (µεγαλύτερου των 0,90 µ. ελάχ. επιτρεπόµενου) 
ρίχτια ύψους  µέγιστου 20 εκ. και πατήµατα ελάχιστα 25 εκ. αυξα-
νόµενα κατά την προεξοχή τους σε 27εκ. 
Επί του φέροντα σκελετού τοποθετούνται µε ηλεκτροσυγκόλληση 
µεταλλικές διατοµές (γωνιές και λάµες) για τη στήριξη των ξύλινων 
τελικών επενδύσεων. Πριν την τοποθέτηση των επενδύσεων προ-
στατεύεται ο φέρων σκελετός µε τοποθέτηση από κάτω και πλάγια 
πλακών πυροπροστασίας και χρωµατισµό πυροπροστασίας των 
µεταλλικών επιφανειών του. 
Οι τελικές ξύλινες επενδύσεις κατασκευάζονται από ξυλεία δρυός, 
σύµφωνα µε τα σχέδια, δανειζόµενοι τις µορφές από τα προκύψα-
ντα στοιχεία και την διασωζόµενη βοηθητ, κλίµακα.και δέχονται την 
τελική επεξεργασία (τρίψιµο, βερνίκωµα) όπως περιγράφηκε στα 
πατώµατα. 
Το δάπεδο της εισόδου και η κλίµακα καθόδου στο υπόγειο επι-
στρώνονται µε κεραµικά πλακίδια (ειδικά τεµάχια για ρίχτια και 
πατήµατα). 
Μετά και την τοποθέτηση του αρµοκάλυπτρου της επαφής 
εσωτερικού ξύλινου περιθωρίου και επιχρίσµατος, όλος ο 
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εσωτερικός χώρος της κλίµακας διακοσµείται, όπως περιγράφεται 
στην µελέτη εσωτερικού διακόσµου.  


 
 
 
 
19. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  
 
19.1. Γενικά 


Τους διακρίνουµε σε εξωτερικούς, εσωτερικούς, σε χρωµατισµούς 
τοίχων-οροφών και κουφωµάτων µεταλλικών ή ξυλίνων καθώς και 
σε χρωµατισµούς σιδηρών επιφανειών. 
∆ε θα χρωµατισθούν  επιφάνειες υφιστάµενων τοιχοδοµών των 
διατηρητέων κτιρίων και κατασκευών του αύλειου χώρου (ειδικά 
στον χώρο του σε λειτουργία κτιρίου) για τις οποίες δεν προβλέ-
πονται επεµβάσεις. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεώνεται να πάρει 
τις κατάλληλες προφυλάξεις και να αποκαταστήσει µε δαπάνες του 
τυχόν ζηµιές που θα προκληθούν στις κατασκευές αυτές. 


 
19.1.1. Όλες οι επιφάνειες που θα χρωµατιστούν, καθαρίζονται και τρίβο-


νται αρχικά, µε πατόχαρτο οι τοίχοι, µε γυαλόχαρτο τα ξύλινα και 
µε σµυριδόχαρτο τα σιδερένια. 


 
19.1.2. Κατά κανόνα χρησιµοποιούνται έτοιµες κωδικοποιηµένες αποχρώ-


σεις, χρωµάτων δειγµατολογίων και υλικά αναγνωρισµένων για την 
ποιότητα τους εργοστασίων. Οι αποχρώσεις προβλέπονται στη 
χρωµατική µελέτη και στα σχέδια των όψεων. 


 
19.2. Χρωµατισµοί τοίχων  - οροφών  


Αναφέρονται στα υποµνήµατα των σχεδίων κατόψεων και όψεων 
των κτιρίων.  


 
19.2.1. Oι εξωτερικοί τοίχοι χρωµατίζονται µε ειδικά ψυχροπλαστικά χρώ-


µατα, κατάλληλα για επιφάνειες αλκαλικές όπως είναι το 
σκυρόδεµα και τα κονιάµατα, καθιερωµένων εργοστασίων  και είναι 
ακρυλικά τσιµεντοχρώµατα. Για την µεγαλύτερη κατά το δυνατόν 
προσφυτική ικανότητα,δυνατότητα διαπνοής,  µη προσβολής από 
τη ρύπανση και τους µύκητες και ταυτόχρονα αδιαβροχοποίησης 
και αυτοκαθαρισµού των επιφανειών ,επιλέγονται πιστοποιηµένα 
χρώµατα για τις ιδιότητες αυτές. Οι υφιστάµενες των παλιών 
κτιρίων επιχρισµένες επιφάνειες δέχονται αρχικά καθαρισµό της 
επιφανείας µε απόξεση µε ψήκτρα των εξεχόντων µικροστοιχείων 
(των φθαρµένων παλαιών στρώσεων χρωµατισµών) µέχρι 
οµαλοποίησής τους,επάλειψη όλης της επιφάνειας µε σταθεροποι-
ητικό υλικό π.χ. τύπου DIMIMPER ή ισοδυνάµου µε βάση 
µεσακρυλικές ρητίνες για ενίσχυση της προσφυτικής ικανότητας και 
σχετική αδιαβροχοποίησή της. Εφαρµογή δύο στρώσεων 
χρώµατος εργοστασιακού, πιστοποιηµένου ως ανωτέρω, 
ελαστοµερούς µε ειδικές ακρυλικές ρητίνες. 
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                 Στο συγκρότηµα του Α΄ Γυµνασίου Θεσσαλονίκης συνυπάρχουν 
διατηρητέα κτίρια και κατασκευές, µε  διαµορφώσεις και στον αύ-
λειο χώρο.  
Το κτίριο σε λειτουργία του Γυµνασίου είναι πρόσφατα 
ανακατασκευασµένο φέροντας εξωτερικά τους χρωµατισµούς της 
αρχικής του κατασκευής. 


                 Στο κτίριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ διατηρητέο (αρχικά ξεχωριστή ιδιοκτησία) 
θα εφαρµοσθούν οι αποχρώσεις που προέκυψαν από την σχετική 
έρευνα, και τα κρατηθέντα δείγµατα. Προσεγγίστηκε η ταύτισή τους 
µε αποχρώσεις δειγµατολογίου-ενδεικτικά αναφεροµένης- της 
εταιρίας LE CHROMATIC ή ισοδυνάµου. Για την µεγαλύτερη σε 
έκταση επιφάνεια των τοίχων, απόχρωση ώχρα-µπεζ SP5526, για 
όλα τα προεξέχοντα στοιχεία γκρι ανοιχτό SP5124, για τα 
εξωτερικά κουφώµατα γκρι σκούρο SM5883. Μερικά από τα 
κεραµικά στοιχεία (όπως περιγράφεται στο άρθρο, επεµβάσεων 
στα στοιχεία όψεων), παραµένουν στο χρώµα τους. Αν απαιτηθεί, 
µε οδηγία της επίβλεψης χρωµατίζονται µε τσιµεντόχρωµα στο 
χρώµα τους. Πριν την εφαρµογή των χρωµάτων θα εκτελεσθούν 
εκτεταµένοι διαδοχικοί δειγµατισµοί και οι τελικές αποχρώσεις θα 
εγκριθούν από την επίβλεψη. 
Τα σιδηρά στοιχεία των διατηρηµένων κτιρίων θα χρωµατισθούν 
σε µαύρη απόχρωση. 
Όλα τα σιδηρά στοιχεία των περιφράξεων και των νέων 
κατασκευών του αύλειου χώρου (ράµπα, εσωτερικά κιγκλιδώµατα) 
θα χρωµατισθούν σε σκούρο γκρι-µολυβί (RAL7005). 


   
19.2.2. Οι εσωτερικοί τοίχοι – όπως ειδικότερα ορίζεται στους πίνακες τε-


λειωµάτων χώρων – (εκτός µηχανοστασίου κτιρίου 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ)  θα χρωµατιστούν µε πλαστικά χρώµατα 
σπατουλαριστά σ' όλο το ύψος τους. Τα χρώµατα θα είναι, όπως 
παραπάνω, αναγνωρισµένων εργοστασίων πιστοποιηµένα µε τις 
ιδιότητες που αναφέρθηκαν. Στόκος σπατουλαρίσµατος µε λινέλαιο 
(όχι κόλλα). ∆ύο ή και περισσότερες στρώσεις πλαστικού 
χρώµατος ή ελαιοχρώµατος µεχρι πλήρους καλύψεως. Οι τοίχοι 
αποθηκών, χώρων υγιεινής, κ.λ.π. καθώς και όλες οι οροφές θα 
υδροχρωµατισθούν µε υδρόχρωµα τσίγκου και κόλλας ή πρώτης 
ύλης πλαστικού (αντί κόλλας). Τα σπατουλαριστά και οι 
υδροχρωµατισµοί θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα αντίστοιχα 
άρθρα του Α.Τ.Ο.Ε. Οι αποχρώσεις θα είναι σπασµένο λευκό µε 
µικρή ποσότητα µαύρου. Στους τοίχους του κτιρίου 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ που θα διακοσµηθούν, θα γίνει αρχικά µόνο η 
εργασία σπατουλαρίσµατος  - εσωτερικά - σύµφωνα και µε τις 
προβλέψεις της µελέτης απόκατάστασης διακόσµου και µετά το 
πέρας των εργασιών διακόσµησης θα συµπληρωθεί  ο 
χρωµατισµός µε ακρυλικά χρώµατα σε απαλές ανοιχτόχρωµες 
αποχρώσεις σε σχέση µε την κυρίαρχη απόχρωση του διακόσµου 
και την απόχρωση της οροφής. Στις επιφάνειες που θα 
εκτελεσθούν εργασίες διακόσµου, απαιτείται οι τοίχοι να σπατου-
λαριστούν σε λεπτή στρώση µε λινέλαιο και οι οροφές να παρου-
σιάζουν λεία επιφάνεια από τέλεια εφαρµογή, λεπτόκοκκης τελικής 
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επίτριψης, επιχρίσµατος. Για τις εργασίες διακόσµου θα χρησι-
µοποιηθούν χρώµατα ακρυλικά ή σκόνες, αρίστης ποιότητας, υλικά 
αντιστρεπτά, πιστοποιηµένα κατάλληλα για την εργασία αυτή, µε έ-
γκριση της επίβλεψης. 
 


 
19.2.3. Μετά το πέρας των εξωτερικών χρωµατισµών θα τοποθετηθούν οι 


επιγραφές ονοµασίας του σχολείου (Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗΣ) από τον ανάδοχο ,σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά σηµεία  
παρά τις εισόδους της αυλής, διακριτικές ,σε ένθετη µαρµάρινη 
πλάκα λευκή 40x60 εκ. στην τοιχοδοµή της περίφραξης, µε την 
υπόδειξη του επιβλέποντα. 
Τα γράµµατα θα βαφούν µε κατάλληλη βαφή για να αντέχουν σε 
καιρικές συνθήκες και θα φωτιστούν µε προβολάκια κατάλληλα το-
ποθετηµένα. 


 
19.2.4. O στόκος σπατουλαρίσµατος είναι λαδιού (λινέλαιο) και όχι κόλλα. 


Είναι απαιτητή η τήρηση αυτής της οδηγίας, µε πρωτογενές υλικό 
αριστης ποιότητας,χωρίς προσµίξεις, ιδιαίτερα στα σπατουλαριστά 
του κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, που θα δεχθούν χρωµατικό διάκοσµο. Ο 
έλεγχος, εκτός της χαρακτηριστικής µυρωδιάς του λινέλαιου γίνεται 
και απλώνοντας στόκο σε κοινό χαρτί. Το χαρτί λεκιάζει µε λαδερό 
στόκο. Επίσης αν απλώσουµε ένα λεπτό στρώµα στόκου µε την 
σπάτουλα πάνω σε χαρτί, και το αφήσουµε να ξεραθεί, όταν το δι-
πλώσουµε (όχι το τσακίσουµε) το στρώµα του λαδερού στόκου δεν 
σπάει, ενώ της κόλλας σπάει αµέσως γιατί δεν έχει ελαστικότητα 
και δεν λεκιάζει το χαρτί. 


 
19.3. Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών 


Προβλέπονται µε βερνικόχρωµα ριπολίνης, προηγουµένου σπα-
τουλαρίσµατος ως ακολούθως : 


 
19.3.1 Τρίψιµο µε ελαφρό υαλόχαρτο (Νο 80 έως 100) για εξοµάλυνση και 


σπάσιµο των ακµών.  
Αστάρωµα µε µίγµα λινελαίου, νεφτιού και στεγανωτικού µε 
προσθήκη λίγου τσίγκου ή βελατούρας.  
Επικάλυψη ζωντανών ρόζων αφού καούν µε πυκνό διάλυµµα 
γοµαλάκας. 
Αφαίρεση νεκρών ροζών (µαύρων) και γέµισµα του κενού µε επο-
ξειδικό στόκο (δύο συστατικών) ανακατωµένο µε πριονίδι ξύλου. 
Νέο τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και ξεσκόνισµα. 
Σπατουλάρισµα µε στόκο λινέλαιου. 
Μετά το στέγνωµα πάλι τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και ξεσκόνισµα. 
Πρώτο χέρι βελατούρας. 
Ελαφρό τρίψιµο, ξεσκόνισµα, δεύτερο χέρι βελατούρας. 
Ελαφρό τρίψιµο, ξεσκόνισµα, πρώτο χέρι ριπολίνης. 
Ελαφρό τρίψιµο µε ντουκόχαρτο Νο 400 και λίγο νερό, δεύτερη 
στρώση ριπολίνης. 
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19.3. 2. Σε περίπτωση βερνικωµένων επιφανειών ξύλου (για εσωτερικές  
και µόνον επιφάνειες) προηγείται γυαλοχαρτάρισµα, αφαίρεση νε-
κρών ρόζων και κάψιµο ζωντανών ρόζων, ξεσκόνισµα, επάλειψη 
µε λινέλαιο βρασµένο, στέγνωµα, ελαφρό τρίψιµο, ξεσκόνισµα, 
δεύτερη στρώση λινελαίου και µετά το στέγνωµα πρώτη και στη 
συνέχεια δεύτερη στρώση διαφανούς βερνικιού. 


             
 19.3.3.    Στις εξωτερικές επιφάνειες κατασκευών του αύλειου χώρου 


(δάπεδα ράµπας) χρησιµοποιούµε έγχρωµα βερνίκια που, αδια-
βροχοποιούν το ξύλο, το χρωµατίζουν χωρίς να κρύβουν τα νερά 
του, ενώ ταυτόχρονα το προφυλάσσουν από µύκητες και έντοµα. 
Τέτοια ειδικά "χρώµατα", δεν σχηµατίζουν µεµβράνη για να σκάσει 
και "ψωριάσει" και συντηρούνται πολύ εύκολα µε απλή νέα 
επίστρωση  στην παλιά επιφάνεια  µετά 2-4 χρόνια ανάλογα του 
προσανατολισµού και της χρήσης χωρίς την απαίτηση ειδικού τε-
χνίτη. Η χρήση τους πρέπει φυσικά να γίνεται σύµφωνα µε τις οδη-
γίες του εργοστασίου κατασκευής τους. 


 
Εσωτερικοί χρωµατισµοί (στοιχεία έρευνας-παραβολή µε δειγµατο    
λόγιο). 
Σε επιτόπια έρευνα στο κτίριο, έγινε προσπάθεια να 
προσεγγισθούν οι αρχικοί χρωµατισµοί των εσωτερικών ξύλινων 
επιφανειών, από κωνοφόρα ξυλεία. Λόγω της προχωρηµένης 
φθοράς και των αλλεπάληλων στρώσεων χρωµατισµών,υπάρχει 
δυσκολία στην προσέγγιση της αρχικής φάσης. 
Στα πατώµατα δεν ανιχνεύθηκε αρχικός χρωµατισµός-εκτίµηση,για 
βερνίκι ή κερί. Τα περιθώρια χρωµατίζονται µε τις κάσες. 
Στις κάσες  εσωτερικών θυρών,στα διασωζόµενα φύλλα,στα 
περιθώρια προσεγγίστηκε σκούρο κοκκινωπό καφέ µε νερά-
µίµηση νερών ξύλου,τεχνική µε χτένι.(V 251Υ έως V 248Υ). 
Η ξύλινη κλίµακα στην ίδια απόχρωση,αλλά σε ενιαία βαφή χωρίς 
νερά(V 255Υ).Στο ίδιο χρώµα η κουπαστή και οι στυλίσκοι,µε 
αστάρι ανοιχτή ώχρα. Σε κάποια φάση ,ελαιοχρωµατίστηκαν οι 
βαθµίδες. 
Οροφές ισογείου,περιµετρική ξύλινη ταινία οροφής,σε απόχρωση 
ηµίλευκου-ώχρα µπέζ.( V 192Υ).Το αρµοκάλυπτρο σύνδεσης µε το 
επίχρισµα,προσεγγίστηκε είτε µε την ταινία,είτε µε το χρώµα του 
τοίχου. 
Οι εξωστόθυρες ορόφου,σε διχρωµία,εξωτερικά και στα σόκορα 
σκούρο γκρι,εσωτερικά µε το χρώµα των εσωτερικών θυρών. 
 


19.3.4.      Πρόταση χρωµατικής αποκατάστασης. 
∆ιατηρούνται οι αποχρώσεις που προέκυψαν από την έρευνα. 
Πατώµατα-βαθµίδες, κιγκλιδώµατα κλιµακοστασίων, από ξυλεία 
δρυός βερνικοχρωµατισµένη. 
Τοίχων, σε υπόλευκες αποχρώσεις σε σχέση µε την επικρατέστερη 
του φόντου των τοιχογραφιών. 
Εξοπλισµός, σε υπόλευκη απόχρωση των τοίχων η βερνικοχρωµα-
τισµός των ξύλινων στοιχείων. 
 







 82 


19.4. Χρωµατισµός µεταλλικών επιφανειών 
 
19.4.1. Τροχίζονται όλες οι κολλήσεις µέχρις πλήρους λείανσης της προς 


βαφή επιφανείας. 
Ακολουθεί καθαρισµός µε σπάτουλα και συρµατόβουρτσα. 
Ακολουθεί πρώτη επίστρωση µε αντισκωριακό µίνιο και στη συνέ-
χεια δεύτερη στρώση µινίου, διαφορετικής όµως απόχρωσης. 
Επακολουθούν δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος εργοστασιακού, κα-
τάλληλου για εξωτερικές επιφάνειες, µε βάση αλκυδικές ρητίνες, α-
ντιµυκητικό, κατάλληλο για χώρους εργασίας,πιστοποιηµένο.  
Στο έργο προσκοµίζονται τα σιδηρά στοιχεία της ράµπας και του 
φέροντα οργανισµού του κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ οπωσδήποτε µε 
επεξεργασµένη την εξωτερική επιφάνειά τους µε αµµοβολή και µι-
νιαρισµένα. 


                ∆εν προβλέπονται γενικά σπατουλαρίσµατα παρά µόνον - αν 
απαιτηθεί - σε διατηρούµενα εµφανή σιδηρά στοιχεία (βαθουλώµα-
τα, ανωµαλίες κ.λ.π.), όπου γίνεται µε σιδηρόστοκο 2 (δύο) 
συστατικών, µετά τις εργασίες επισκευής και απόξεσής τους. 


                Στις διατηρούµενες κατασκευές ή στοιχεία (κιγκλίδωµα 
περίφραξης, φουρούσι ανατολικού εξώστη, σιδεριές, θυρόφυλλα), 
ακολουθείται η ίδια διαδικασία, µε σχολαστικό καθαρισµό µε την 
ψήκτρα, αφού προηγηθεί ο έλεγχος αντοχής και η στερέωση η 
εργασία ολοκλήρωσής τους. Η περίπτωση του καθαρισµού µε 
αµµοβολή, αν απαιτηθεί, εκτελείται µε προσοχή και σε µικρό τµήµα 
της επιφάνειας µε δοκιµή της εφαρµοζόµενης πίεσης και σύνθεσης 
του εκτοξευοµένου µίγµατος και σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
επίβλεψης. 


                 
19.4.2. Στις γαλβανισµένες επιφάνειες αντί µινίου εφαρµόζονται δύο στρώ-


σεις ειδικών PRIMER που εξασφαλίζουν πρόσφυση στη γαλβανι-
σµένη επιφάνεια. 


 
19.4.3. Χρήση χρωµάτων πυρανθεκτικών σε µεταλλικές επιφάνειες πυρο-


διαµερισµάτων(φεγγίτες µηχανοστασίων ανελκυστήρων, 
υφιστάµενη θύρα και φεγγίτες λεβητοστασίου) ή σε δοκούς 
ενίσχυσης της οροφής και µεταλλικό σκελετό της νέας κλίµακας, 
στους εσωτερικούς χώρους στο κτίριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, σε τρεις 
στρώσεις, αφού προηγηθεί τρίψιµο, αποσκωρίαση, µινιάρισµα 
κ.λ.π. για τα διατηρούµενα εξ αυτών όπως στο 19.4.1., µε 
χρώµατα πιστοποιηµένα, εφαρµοζόµενα σαν τελικές στρώσεις µε 
τρόπο και σε πάχος στρώσης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή, για αντοχή σε φωτιά 60΄. Οι θύρες πυρασφάλειας 
προσκοµίζονται χρωµατισµένες, σύµφωνα µε τα παραπάνω. 
Απαιτείται προέγκριση και τελική έγκριση από την επίβλεψη.  


 
19.5. Οι εξωτερικές επιφάνειες των τοίχων των περιφράξεων και του 


προθαλάµου ισογείου του κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, µετά τη βαφή 
τους θα καλυφθούν από ειδικό υλικό προστασίας έναντι 
γραφηµάτων, σπρέϋ, αφισών κ.τ.λ. (anti-graffiti προστασία), 
βιοµηχανικό, εφαρµοζόµενο, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 
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κατασκευαστή. Γαλακτούχο, αντικολλητικό, απολύτως διαφανές, µη 
επηρεάζον τις απόχρώσεις των χρωµατισµών, υδατοδιαλυτό, 
βιοδιασπούµενο, οικολογικό, αναστρέψιµο.  


 
19.6. Όλες οι κατασκευές του αύλειου χώρου και τα συµπαγή τµήµατα 


περιφράξεων που κατασκευάζονται από σκυρόδεµα µε επιφάνεια 
εµφανή θα χρωµατισθούν µε τσιµεντόχρωµα µετά από 
επεξεργασία της τελικής επιφάνειας. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 84 


20. ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 


20.1. ∆ιάφορες περιπτώσεις κρασπεδορείθρων και λοιπών στοιχείων 
εγκιβωτισµού φαίνονται στα σχέδια Λεπτοµερειών. 


 
20.2. Οι χώροι κυκλοφορίας και οι καθιστικοί της αυλής έχουν δάπεδο: 
 
20.2.1. Κατασκευή δαπέδων από κυβόλιθους τσιµέντου σύµφωνα µε τα 


σχέδια της µελέτης, ορθογωνικού σχήµατος, 10x20 εκ. , σε χρώµα  
απόχρωσης του γκρίζου και κατόπιν τελικής επιλογής της Υπηρε-
σίας, όπως περιγράφεται παρακάτω. 
α)  Συµπύκνωση του εδάφους µε διαβροχή, αφού αφαιρεθούν  ρί-
ζες, φυτά, µπάζα κ.λ.π. 
β)  Κατασκευή βάσης από C 12/15


 η 16/20, µε πλέγµα Τ.131 πά-
χους ελάχιστου 10 εκ. για την υποδοχή των κυβόλιθων και τη δηµι-
ουργία κλίσεων εγκάρσια τουλάχιστον 1% και κατά µήκος 0,5%. 
γ) Τοποθέτηση κρασπέδων περιµετρικά για εγκιβωτισµό των κυβό-
λιθων και της άµµου. 
δ) ∆ιάστρωση καθαρής άµµου µε µεγίστη διάµετρο κόκκου 7 χιλ. 
και µε ποσοστό τουλάχιστον 60% κόκκων µε διάµετρο 4 χιλ., σε 
πάχος 3-5 εκ. 
ε) Τοποθέτηση κυβόλιθων µε το χέρι στεγνά 1 έως 1,5 εκ. ψηλότε-
ρα από την επιθυµητή τελική στάθµη και µετά την τοποθέτηση συ-
µπίεση µε δονητικές πλάκες που θα φέρει τους κυβόλιθους στην 
τελική επιθυµητή στάθµη. 
στ) Σφράγιση των αρµών µε διάστρωση λεπτής κοσκινισµένης άµ-
µου µέχρι πλήρους σφράγισης του αρµού και τελικό σκούπισµα 
της άµµου από την επιφάνεια του δαπέδου. 
Στο δάπεδο του τµήµατος απόληξης της µεγάλης ράµπας και στο 
πλατύσκαλό της τοποθετούνται οι κυβόλιθοι µε τσιµεντοκονία. 


 
20.3. Όλες οι σκάλες επικαλύπτονται µε ειδικά τεµάχια σκαλοπατιών 


(πάτηµα µε καµπυλωµένη ακµή – ρίχτι και σοβατεπιά) κεραµικά 
,υδροαπωθητικά, χωρίς εµφάνιση αλάτων, σκληρής 
αντιολισθητικής τελικής επιφάνειας – αντοχής σε παγετό µε 
ενσωµατωµένη στη µάζα εµφυάλωση.  
Οµοίως µε ιδίου τύπου κεραµικά ορθογωνικά πλακίδια διαµορφώ-
νονται τα περιθώρια των σχεδίων και οι διακοπές διαφορετικού εί-
δους δαπέδων,όπου προβλέπεται από την µελέτη. 


 
20.4. Κατασκευές στον αύλειο χώρο. 


1. ∆εν προβλέπονται επεµβάσεις στον χώρο του σε λειτουργία 
διατηρητέου κτιρίου, εκτός από τις απαραίτητες φυτοτεχν.εργασίες, 
µετά την αποπεράτωση των κατασκευών των Η/Μ εγκ/σεων και 
των συνδέσεων. 
Έχουν περιγραφεί οι εργασίες καθαιρέσεων και εκσκαφών στα 
σχετικά άρθρα. 
2. Επισκευή της διατηρητέας-τµήµατος  κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – δυ-
τικής περίφραξης της Β.Ολγας, µε ανακατασκευή της εξωτερικής 
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σιδερένιας αυλόθυρας και των επενδύσεων της κλίµακας εισόδου. 
Περιγράφεται σε ιδιαίτερο άρθρο. 
3. Νέα περίφραξη,νότιου ορίου οικοπέδου, έως  και το προεξέχον 
τµήµα  της στην οδό Β. Όλγας. Από σιδερένιο κιγκλίδωµα επί νέου 
τοιχίου εµφανούς οπλισµένου σκυροδέµατος, σε επαφή και µε 
ύψος προσαρµογής και κάλυψης των υφισταµένων κατασκευών 
των  όµορων οικοπέδων. Στο προεξέχον υφιστάµενο παλαιό τµήµα 
του θα αρµολογηθεί-συµπληρωθεί η παλαιά λιθοδοµή, θα 
διατηρηθεί στη γωνία η  υφιστάµενη υπερυψωµένη βάση 
παλαιότερης τοιχοδοµής από πλίνθους, ενώ στο σε συνέχεια 
τµήµα της έως το τοιχίο µε τους γνώµονες της ∆ΕΗ, θα 
τοποθετηθεί επίστεψη – σενάζ στήριξης από οπλισµένο εµφανές 
σκυρόδεµα στο συνολικό πλάτος της κάτωθεν αυτής µέσα στο 
χώµα λιθοδοµής, (απαιτείται τοπική εκσκαφή και έρευνα του 
αρχικού πάχους της). Στη θέση του καθαιρούµενου νεότερου 
γων.υποστηλώµατος και στο άκρο παρά το τοιχίο της ∆ΕΗ, θα 
πακτωθούν σε ικανό βάθος µε διάτρηση της τοιχοδοµής 
κατακόρυφα στοιχεία- κοιλοδοκοί 10x10x4 πάνω στις οποίες θα 
στηριχθούν τα κιγκλιδώµατα, παλαιό υφιστάµενο και νεότερο. Αυτό 
κατασκευάζεται στις διαστάσεις και διατοµές της παλαιάς µε 
αφαίρεση των διακοσµητικών στοιχείων στις ίδιες οριζόντιες 
περασιές, όπως φαίνεται στο σχέδιο. 
4. ∆ιαχωριστικά κιγκλιδώµατα-προστασίας και αποµόνωσης χώ-
ρων, που απαιτούνται για την εκπαιδ.λειτουργία, σε διάφορες θέ-
σεις του οικοπέδου.Από κυκλ.διατοµής κοιλοδοκούς- κατακόρυφες 
ράβδους και στρόγγυλης διατοµής κουπαστή επί των παραπάνω 
πλαισίων. Καγκελόπορτες σιδερένιες απλής µορφής. 
5. Ράµπες Α.Μ.Ε.Α. 
Στο κτίριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, για την είσοδο στο ισόγειο και υπόγειο 
αντίστοιχα, κατασκευάζονται σταθερές ράµπες µε υπόβαση 
σκυρόδεµα, επίστρωση αντιολ.πλάκες και µε απλοποίηση λοιπών 
κατασκευών τους, π.χ. µονόπλευρη κουπαστή,  κλίση ανάλογη µε 
τον διατιθέµενο χώρο, όπως φαίνονται στα σχέδια κατάσκευής 
τους. 
Για την  σύνδεση των βασικών επιπέδων της αυλής, κατάσκευάζε-
ται κεκλιµένο επίπεδο (ράµπα ΑΜΕΑ) από φέροντα µεταλλικό σκε-
λετό από κοιλοδοκούς και δάπεδο σανίδωµα, µε σανίδες σε παρά-
θεση µεταξύ τους διαστάσεων 82x25x3 εκ. από ξυλεία ΙΡΟΚΟ, πι-
στοποιηµένη κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, προστατευµένη πρό-
σθετα µε βερνικοχρωµατισµό εµποτισµού και στηθαίο σιδερένιο 
από διατοµές Γ καιΤ µε πλήρωση υαλοπίνακα ασφαλείας 11 χιλ.  
για εξασφάλιση προστασίας και διαφάνειας και κουπαστή 
σιδερένιας ηµικυλινδρικής διατοµής, σε απόσταση πλάγια και 
άνωθεν της διατηρητέας τοιχοδοµής. Τµήµα της τοιχοδοµής 
καθαιρείται. Η όλη µεταλλική κατάσκευή χρωµατίζεται στην 
απόχρωση που προβλέπεται µε µεταλλική βαφή αυτοκινήτων. Το 
κεκλιµένο επίπεδο της ράµπας καταλήγει και συνεχίζεται σε 
πλατύσκαλο και ράµπα, µε κατασκευή οπλισµένου σκυροδέµατος 
µε εµφανή στηθαία και διαµορφώσεις , επί του εδάφους, µε 
επίστρωση κυβολίθων,έως την τελική στάθµη της αυλής. Στην 
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ενδιάµεση στάθµη-πλατύσκαλο, προβλέπεται θύρα εισόδου – 
προσπέλασης στο βόρειο τµήµα της αυλής του κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗ-
ΜΑ. 
6. Κλίµακες 
Για την διευκόλυνση της κίνησης των µαθητών-σύνδεση των 
ανισόσταθµων επιπέδων αυλών, κατασκευάζεται µία κλίµακα 
ασκεπή στο βόρειο άκρο. Η επίστρωσή της γίνεται µε ειδικά 
κεραµικά τεµάχια, όπως περιγράφεται  στο σχετικό άρθρο και 
σύµφωνα µε τα σχέδια. 
Επανακατασκευάζεται από οπλισµένο σκυρόδεµα και επίστρωση, 
όπως οι λοιπές, η κλίµακα καθόδου στον αύλειο χώρο του Α΄ Γυ-
µνασίου, µε νέα διάσταση και σιδερένιο κιγκλίδωµα. 
7. Εξωτερική κλίµακα εισόδου στο οικόπεδο Β. Όλγας. 
Μετά τις απαραίτητες καθαιρέσεις των ολικά κατεστραµένων 
στοιχείων, ελέγχεται η σταθερότητα σύνδεσης των παραµενόντων 
στοιχείων επίστρωσης και επανατοποθετούνται καθαιρεθέντα  
ακέραια τεµάχια έστω µε φθορές παλαιότητας και νέα ρίχτια η 
πατήµατα η επίστρωση στηθαίων στο ίδιο πάχος και τελική 
επεξεργασία µε τα υφιστάµενα, τριµµένα (όχι στιλβωµένα) από 
λευκό µάρµαρο Κοζάνης,µε ισχυρό τσιµεντοκονίαµα, αφού 
προηγούµενα συµπληρωθούν και αρµολογηθούν οι κατάσκευές 
υπόβασης (πλινθοδοµή ανώτατου πατήµατος, πλευρικές 
λιθοδοµές).Τα µάρµαρα αρµολογούνται σε βάθος στις ενώσεις 
τους και στοκάρονται µε ειδική κόλλα και λευκό τσιµέντο, µικροελ-
λαττώµατα και ρηγµατώσεις των υφισταµένων. Παρ΄όλο, ότι δεν 
υφίσταντο, προτείνεται για την συντήρηση της συνολικής 
κατασκευής στο πλατύσκαλο και στις κλίµακες αµφίπλευρα, η 
τοποθέτηση σκαλοµεριών,από το ίδιο µάρµαρο,απλού τύπου 
εµπορίου. 
Μετά την ξήρανση της κατασκευής -10 ηµέρες χωρίς βροχή – ακο-
λουθεί συνολικός καθαρισµός της πλήρως αποπερατωµένης 
επιφάνειας, µε υδροβολή και µε σπάτουλα, χωρίς χρήση 
µηχανικών µέσων. 
Οι αρµολογηµένες τοιχοδοµές και υποβάσεις εσωτερικά αµφίπλευ-
ρα και εξωτερικά περιµετρικά σε ζώνη ύψους 25 εκ. επιχρίονται µε 
πατητή τσιµεντοκονία εµπλουτισµένη µε ειδικές ανθυγρές και προ-
σφυτικές προσµίξεις. Βαφή µε τσιµεντόχρωµα. 
Μαρµάρινες λευκές πλάκες τοποθετούνται στις προβλεπόµενες θέ-
σεις των παραστάδων της αυλόθυρας. Σταθεροποιούνται και δέχο-
νται την ίδια επεξεργασία οι εξέχουσες επί του πεζοδροµίου ολό-
σωµες µαρµάρινες βαθµίδες. 
8. Παγκάκια-καθιστικά αυλής 
Μήκος=1,60m, Πλάτος=0,505m, Ύψος=0,815m 
Αποτελείται από έξι ξύλα διατοµής 45Χ95mm που εδράζουν πάνω 
σε δύο µεταλλικές βάσεις. Οι βάσεις είναι σχεδιασµένες έτσι ώστε 
µε την τοποθέτηση των ξύλων το τελικό σχήµα του καθίσµατος να 
είναι ανατοµικό. Οι ξύλινες ράβδοι σχηµατίζουν το κύριο σώµα της 
κατασκευής καθώς βιδώνονται µε κασονόβιδες Μ8Χ60mm και 
παξιµάδια ασφαλείας αφήνοντας υπολογισµένα κενά µεταξύ τους. 
Τα ξύλινα µέρη κατασκευάζονται από πεύκη αρκτικού κύκλου, 
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υγρασίας 10-12%. Είναι επεξεργασµένα, ώστε οι ακµές τους να 
είναι στρογγυλεµένες και η επιφάνειά τους λεία. Τα ξύλινα µέρη 
βάφονται µε υδατοδιαλυτά, µη τοξικά, µη αναφλέξιµα χρώµατα 
κατάλληλα για εξωτερική χρήση. Τα µεταλλικά µη ανοξείδωτα µέρη 
είναι βαµµένα ηλεκτροστατικά ή είναι γαλβανιζέ.  
9. Νεροχύτες κρουνών  
Κατασκευές από φανερό σκυρόδεµα, όπως στα σχέδια, µε γούρνα 
επενδεδυµένη µε λευκά αντιπαγωτικά πλακίδια group 4. Έχει προ-
βλεφθεί θέση προσέγγισης για αναπηρική καρέκλα µε κατάλληλη 
διαµόρφωσή τους και µε επιµήκυνση του στελέχους της βρύσης σ΄ 
αυτή τη θέση. 
10 . Όλες οι ακµές όλων των κατασκευών διαµορφώνονται καµπύ-
λες ή σε απότµηση για αποφυγή κινδύνου ατυχηµάτων. 
 


20.5. Η νότια περίφραξη κατασκευάζεται από σιδερένιο κιγκλίδωµα, 
πάνω σε βάση ανεπιχρίστου σκυροδέµατος C16/20, σύµφωνα µε 
τα σχέδια της µελέτης.  


 
20.6. Στην διατηρητέα περίφραξη του τµήµατος του οικοπέδου του κτι-


ρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ θα εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες: 
α) Επισκευή και συµπλήρωση της τοιχοδοµής µε λίθους που θα 
προκύψουν από τις καθαιρέσεις, σε δύο περιοχές, στην ακρότατη 
Β∆ θέση, όπου υφίσταται αποδιάρθρωσή της από τις ρίζες 
δένδρου – χτίσιµο  περίπου 2,0 µ2 και στο ανώτερο τµήµα της 
τοιχοδοµής της νότιας πλευράς της (έρευνα-έγκριση). 
β) Αρµολόγηµα της τοιχοδοµής. 
γ) Επικάλυψη  της επίστεψης µε λίθινες πλάκες διαστάσεων και 
διατοµής, όπως στα σχέδια λεπτοµερειών και στην περιγραφή των 
λίθινων κατασκευών,στις θέσεις των κατεστραµµένων  από τις υφι-
στάµενες. Πλάκες που διατηρούν το σχήµα τους, έστω και µε τις 
φθορές του χρόνου, διατηρούνται. Αντικατάσταση περίπου 30%. 
Αρµολόγηση, τελικός καθαρισµός - επιφανειακός των υφισταµένων 
και διατηρουµένων και επάλειψη µε υγρό συντήρησης, όπως 
προβλέπεται στο σχετικό άρθρο. 


                 δ) Επίχριση  τριπτή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 450 χγρ. 
τσιµέντου. Το κατώτερο τµήµα της, από την βάση του 
µεταλ.πλαισίου της αυλόθυρας, έως το πεζοδρόµιο, θα επιχριστεί 
µε πατητή τσιµεντοκονία (νεότερος υποβιβασµός στάθµης οδού). 


                 ε) Χρωµατισµός µε τσιµεντοχρώµατα και ΑΝΤΙΓΚΡΑΦΙΤΙ 
προστασία. 


                 στ) έλεγχος αντοχής σε πίεση της συνολικής κατασκευής του υφι-
σταµένου κιγκλιδώµατος και στήριξη του νότιου άκρου του στην 
νέα κοιλοδοκό-γωνιακό υποστήλωµα. Αν απαιτηθούν αντηρίδες θα 
τοποθετηθούν, σύµφωνα µε οδηγίες της επίβλεψης. Κατά σηµεία 
µικροεπισκευές και συµπληρώσεις του λοιπού κιγκλιδώµατος 
(πρόχειρα επισκευασµένο ακρότατο βόρειο τµήµα 1,0 µ. πλάτους 
περίπου), ώστε να αποκατασταθεί στην αρχική του µορφή, 
σύµφωνα και µε τις υποδείξεις της Εποπτικής Υπηρεσίας. 


 ζ) κατασκευή και τοποθέτηση νέου κιγκλιδώµατος στο νότιο τµήµα 
σύµφωνα µε τα σχέδια. 
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 η) ελαιοχρωµατισµός του κιγκλιδώµατος, όπως περιγράφεται στα 
άρθρα των χρωµατισµών. 


 ι) ανακατασκευή της αυλόθυρας µε τις παραστάδες της, σύµφωνα 
µε τα σχέδια της µελέτης. Με βάση το διασωζόµενο σε κακή κατά-
σταση δεξιό φύλλο, που θα συµπληρωθεί (στερέωση πλαισίου, 
περτσινωτή λαµαρίνα 2 χιλ.) για να ολοκληρωθεί το σχήµα του, κα-
τασκευάζουµε νέο αριστερό φύλλο, όµοιο µε το υφιστάµενο, µε όλα 
τα χυτά διακοσµητικά στοιχεία του. Η θύρα συµπληρώνεται µε τα 
απαραίτητα σιδηρικά (σύρτες στερέωσης) και τοποθετείται µε ισχυ-
ρούς 4 στροφείς µε µπίλλιες στο υφιστάµενο πλαίσιό της. Το πλαί-
σιο καθαρίζεται από τα ξένα στοιχεία, συµπληρώνεται µε νέες λα-
µαρίνες 2 χιλ. µινιαρισµένες- πριν την τοποθέτηση- και στις δύο 
όψεις τους µε διπλή στρώση µινίου, που τοποθετούνται 
περτσινωτά σε πλαίσια από σιδηρογωνιές  2,5x2,5 εκ. στις παλιές 
θέσεις. Στα κατώτερα σηµεία του πλαισίου, τοποθετούνται µε 
κονίαµα πλάκες µαρµάρου 2 εκ. 


 κ) Όλα τα σιδερένια στοιχειά υφίστανται πλήρη επεξεργασία καθα-
ρισµού, µε το χέρι, µινιάρισµα, ελαιοχρωµατισµό. 


 λ) Η αποκατάσταση της εξωτερικής κλίµακας περιγράφεται σε άλλο 
άρθρο. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
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21.1. Προβλέπονται στον αύλειο χώρο του κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, στο 
παρτέρι σε επαφή εσωτερικά µε την ανατολική περίφραξη και στην 
αυλή του Α ΄Γυµνασίου, σύµφωνα µε τη µελέτη. 


 
21.1.1. Θάµνοι πολυετείς ύψους από το λαιµό της ρίζας τουλάχιστον Ο,8Ο 


µ., µε µπάλα χώµατος συσκευασµένη σχήµατος καλά διαµορφωµε-
νου ανάλογα µε το είδος του φυτού. 


 
21.1.2. Αναρριχώµενα φυτά, πολυετή, µε µπάλα χώµατος συσκευασµένη  


σχήµατος καλά διαµορφωµένου. 
 
21.1.3. Ποώδη πολυετή φυτά, τουλάχιστον µονοετή, µε µπάλα χώµατος σε 


δοχείο ή σε σάκκο πολυαιθυλενίου, ύψους από τον λαιµό Ο,3Ο µ. 
και σχήµατος καλά διαµορφωµένου. 


 
21.1.4. Χλοοτάπητας από µίγµα σπόρων µε την εµπορική ονοµασία Νο 21  


σε αναλογία: 
       LODIUM PERENNE  3O% 


FESTUCA RUBRA RUBRA 4O% 
POA PRANTESIS  2O% 
AGROSTIS TENUIS  1O% 
Οι σπόροι πρέπει να είναι πρόσφατης εσοδείας, να έχουν πλήρη 
ωρίµανση, χρώµα στιλπνό, βλαστική ικανότητα πάνω από 85% ξέ-
νες ύλες κάτω από 1%, να είναι απολυµασµένοι και απεντοµωµένοι 
και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό καθαρότητας, βλαστικότη-
τας και φυτουγειονοµικού ελέγχου. Θα είναι συσκευασµένοι σε 
σάκκους των 5Ο KG και κάθε σάκκος θα έχει ετικέτα µε τα 
στοιχεία: 


               α.  Είδος σπόρου 
               β.  Καθαρότης 
               γ.  Βλαστικότης 
               δ.  Απολύµανση 
               ε.  Μολυβδοσφραγίδα τελωνείου. 
 
21.2. Γενικά τα φυτά πρέπει: 
 
21.2.1. Να είναι αρίστης ποιότητας και εµφάνισης, υγιή ή απαλλαγµένα 


φυτοπαθολογικών όξων και εντοµολογικών προσβολών. 
 
21.2.2. Να είναι ανεπτυγµένα σε δοχεία ή σάκκους πολυαιθυλενίου γεµά-


τους µε µίγµα από ίσα µέρη κηποχώµατος, άµµου και κοπριάς. 
 
21.2.3. Να έχουν πλούσιο και καλά διαµορφωµένο ριζικό σύστηµα, ανάλο-


γα µε το είδος του φυτού, να είναι εύρωστα και να φέρουν τρείς (3) 
τουλάχιστον βραχίονες καλά διαµορφωµένους. 


 
21.3. Το κηπευτικό χώµα πρέπει να είναι πολύ καλής ποιότητας, να 


περιέχει άργιλο 2Ο%-3Ο%, 5Ο%-7Ο% άµµο µε ΡΗ 6 - 6,8 να είναι 
κόκκινου ή ανοιχτοκόκκινου χρώµατος και να προέρχεται από 
βάθος µέχρι Ο,7Ο µ. 
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21.4. Η κοπριά πρέπει να είναι ανάµικτη, από αιγοπρόβατα και βοοειδή, 


καλά χωνεµένη και αποσυντιθεµένη, χωρίς ξένες προσµίξεις, να 
λειοτρίβεται, να µην έχει σβώλους, δυσώδη οσµή και χρώµατος κα-
στανού σκούρου προς µαύρου. 


 
21.5. Το λίπασµα πρέπει να προέρχεται από τις αποθήκες της ΑΤΕ ή  το 


εµπόριο και να είναι τύπου 11-15-15 ή 11-16-15. 
 
21.6. Τα εντοµοκτόνα και µυκητοκτόνα εδάφους πρέπει να είναι της έ-


γκρισης της Υπηρεσίας. 
 
21.7. Οι πάσσαλοι πρέπει να είναι, ίσιοι, ανθεκτικοί, κατά το δυνατόν 


ισοπαχείς, ανάλογου ύψους µε το φυτό, πάχους πάνω από Ο,O3 
µ., πελεκητοί στο κάτω άκρο, εµβαπτισµένοι σε κατράµι ή πίσσα 
µέχρι ύψους Ο,5Ο µ. κατά προτίµηση από ξύλο καστανιάς 


 
21.8. Οι µεταξύ των διαφόρων φυτών αποστάσεις πρέπει να είναι σύµ-


φωνες µε τις ισχύουσες προδιαγραφές. 
 
21.9. Οι λάκκοι φύτευσης έχουν διαστάσεις:  
 
21.9.1. Ο,5ΟxΟ,5ΟxΟ,5Ο µ. για θάµνους και αναρριχόµενα φυτά. 
 
21.9.2. Ο,3ΟxΟ,3ΟxΟ,3Ο µ. για ποώδη πολυετή φυτά. 
 
21.1Ο. Η κοπριά ενσωµατώνεται σε αναλογία γενικά 15%. 
 
21.11. Το λίπασµα ενσωµατώνεται σε ποσότητα 2ΟΟ gr για κάθε δένδρο 


θάµνο ή αναρριχώµενο και 1ΟΟ gr για κάθε ποώδες πολυετές. 
 
21.12. Η εργασία φύτευσης κάθε φυτού περιλαµβάνει: 
 
21.12.1. Την διάνοιξη των λάκκων. 
 
21.12.2. Την µεταφορά και ενσωµάτωση κοπριάς και λιπάσµατος. 
 
21.12.3. Την µεταφορά και φύτευση φυτού. 
 
21.12.4. Τον σχηµατισµό λεκάνης ποτίσµατος, την αποµάκρυνση του άχρη-


στου υλικού, το πότισµα, το ψέκασµα µε εντοµοκτόνο και µυκητο-
κτόνο και γενικά τη συντήρηση των φυτών σύµφωνα µε τα σχετικά 
άρθρα του τιµολογίου. 


 
21.13. Η εγκατάσταση χλοοτάπητος (GAZON) περιλαµβάνει: 
 
21.13.1. Προµήθεια και µεταφορά κηποχώµατος αµµοπηλώδους σύστασης,          


απαλλαγµένου θειικών και ανθρακικών αλάτων νατρίου, λίθων ρι-
ζών και σβόλων, καταλλήλου για σπορά λεπτών κόκκων ευαίσθη-
των φυτών, της έγκρισης της Υπηρεσίας. 







 91 


 
21.13.2. Προµήθεια και µεταφορά άµµου ποταµού χονδρόκοκκης. 
 
21.13.3. Ανάµιξη κηποχώµατος και άµµου και διάστρωση σε ισοπαχείς 


στρώσεις πάχους 25-2Ο εκ. Η διάστρωση γίνεται στην αρχή µε 
ισοπεδωτήρα και στην τελική φάση από εργάτες µε τη βοήθεια 
τσουγκρανών για να επιτευχθεί η τελική επιθυµητή στάθµη. 


 
21.13.4. Προµήθεια µεταφορά και διάστρωση οργανικής ύλης (τύρφη+ κο-


πριά+λίπασµα) µε τσουγκράνες. 
 
21.13.5. Αναµόχλευση µίγµατος κηποχώµατος, άµµου και οργανικής ύλης 


δύο φορές σταυρωτά σε βάθος 2Ο-25 εκ. για την επίτευξη αρίστου 
ψιλοτεµάχιου και οµοιόµορφης ανάµιξης. 


 
21.13.6. Τελική διαµόρφωση της επιφάνειας, αποµάκρυνση ριζών, λίθων 


διαµέτρου µεγαλύτερης από 1 εκ. και λοιπών ακατάλληλων υλικών 
και επιπεδοποίηση της επιφάνειας σύµφωνα µε τα υψόµετρα της 
µελέτης, στο ύψος περίπου του περιµετρικού πεζοδροµίου και των 
διαδρόµων. 


 
21.13.7. Επίπαση ή ράντισµα µε εντοµοκτόνο και µυκητοκτόνο. 
 
21.13.8. Την οµοιόµορφη σπορά της επιφάνειας χειρονακτικά, από ειδι-


κευµένο προσωπικό, ειδικά στην περιοχή των διάτρητων κυβόλι-
θων. 


 
21.13.9. Την επικάλυψη του σπόρου µε ελαφρό χτύπηµα µε τσουγκράνα. 
 
21.13.1Ο. Την κυλίνδρωση της επιφάνειας µε ελαφρό κύλινδρο 5Ο-6Ο εκ. και 


βάρους 1-1,5 εκ. 2 και την τελική διαµόρφωση της συµπιεσµένης 
επιφάνειας. 


 
21.13.11. Τα ποτίσµατα (καταβρέγµατα) µέχρις ότου ο χλοοτάπητας φυτρώ-


σει και αποκτήσει ύψος 8-1Ο εκ., το κούρεµα και την τυχόν 
επανασπορά του, έστω και σε τµήµατα. 


 
21.13.12. Το βοτάνισµα, τους ψεκασµούς, (προληπτικοί και κατασταλτικοί) 


για ασθένειες του χλοοτάπητα, την επιφανειακή λίπανση κάθε µη-
να, τα ποτίσµατα και γενικά τη συντήρησή του, σύµφωνα µε το 
σχετικό άρθρο του τιµολογίου. 


 
21.14. Οι εργασίες επιλογής, προµήθειας, επίβλεψης φύτευσης των 


φυτών πρέπει να γίνει από ειδικευµένη εταιρία µε τη συναίνεση 
(συµβολή) της Υπηρεσίας του ∆ήµου. Αυτή έχει και την ευθύνη 
επίβλεψης εργασιών σχετικών µε τα υφιστάµενα µεγάλα δένδρα. 
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22. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ (∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ) : 
 
22.1. Εκτός από τις αναγκαίες καθαιρέσεις τµήµατος του περιµετρικού 


πεζοδροµίου και του στηθαίου της ράµπας που θα απαιτηθούν για την 
διέλευση σωληνώσεων επέκτασης της θέρµανσης, θα ανοιχθούν οπές 
µία διαµέτρου 30 εκ. στο τοιχίο οπλισµένου σκυροδέµατος πάχους 25 
εκ. παρά την είσοδο του λεβητοστασίου και δύο διαµέτρου 30 εκ. 
περίπου σε δύο θέσεις του περιµετρικού τοιχείου του υπογείου µε 
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αδιατάρακτη κοπή του οπλισµένου σκυροδέµατος και της έξωθεν 
λιθοδοµής πάχους περίπου 80 εκ. παρουσία και µε έγκριση της 
επίβλεψης. 


  Σφράγιση των οπών µετά την αποπεράτωση των εργασιών 
εγκαταστάσεων µε υδραυλική ταχύπηκτη κονία.  


  Αποξήλωση, κοπή και αποµάκρυνση της αχρηστευόµενης δεξαµενής 
πετρελαίου, µετά τη σύνδεση και λειτουργία της εγκ/σης µε καύσιµο 
αέριο, σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης. Ο χώρος της δεξαµενής 
θα παραµείνει ως χώρος εγκ/σεων θέρµανσης. 


  Επίσης θα πραγµατοποιηθούν οι παρακάτω αποξηλώσεις : 


• τοιχοπετασµάτων αµφίπλευρης επένδυσης   
        γυψοσανίδων (σκελετός – υλικό πλήρωσης – επένδυση)  


• ψευδοροφών  


• κουφωµάτων µετά των κασών τους 


• µαρµάρινων σοβατεπιών 
           λόγω εσωτερικών διαρρυθµίσεων.  


 
22.2. Τοποθετείται εσωτερική δίφυλλης πόρτα στην αίθουσα πολλαπλών 


χρήσεων από ξυλεία τύπου Σουηδίας, πλήρεις ή µε φεγγίτη, 
πρεσσαριστή (κόντρα πλακέ), παλινδροµική (αλέ ρετούρ), µε 
τετράξυλο (κάσα µπατική, πλάτους έως 23cm) που καλύπτει το πάχος 
της οπτοπλινθοδοµής µαζί µε τα επιχρίσµατα αλλά µε επιπλέον  
πηχάκι 3,5*5cm και µε ειδικούς στροφείς παλινδροµίσεως (µεντεσέδες 
µε σούστες).  


        Επίσης θα γίνει αποξήλωση µε προσοχή ορισµένων εσωτερικών 
κουφωµάτων µετά των κασών τους, λόγω αλλαγών στη διαρρύθµιση 
των αιθουσών και θα γίνει επανατοποθέτησή τους σε νέες θέσεις 
σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια. 


 
22.3. Εσωτερικά θα χρωµατιστούν οι εκ νέου τοποθετηµένες γυψοσανίδες – 


οι οποίες έχουν σπατουλαριστεί - µε δύο στρώσεις χρώµατος 
ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως, αφού γίνει 
προετοιµασία των επιφανειών τους, εφαρµοστεί ειδική γάζα στις 
συναρµογές τους και ασταρωθούν µε υλικό έµφραξης των πόρων τους 
(για την µείωση της απορροφητικότητάς τους). Επίσης στους χώρους 
όπου θα αποξηλωθούν οι υφιστάµενες γυψοσανίδες, θα γίνει 
προετοιµασία & υδροχρωµατισµός εκ νέου των επιφανειών (τοίχων & 
οροφών), θα χρωµατιστεί ο διάδροµος εισόδου, και ο χώρος του 
λεβητοστασίου, µετά το πέρας των εργασιών εγκαταστάσεων 
θέρµανσης και της επίχρισης των οπών διέλευσης. 


 
22.4    Μετά την αποξήλωση τµηµάτων ψευδοροφών θα γίνει τοποθέτηση  
          νέων ψευδοροφών για να υπάρξει οµοιοµορφία στην κάλυψη των  
          οροφών των αιθουσών που γίνεται η αλλαγή, στο Ισόγειο και στον  
          Όροφο. 
 
22.5    Θα συµπληρωθούν νέα µαρµάρινα σοβατεπιά όπου  ήταν τα ίχνη των  
           γυψοσανίδων που αποξηλώθηκαν. 
 
22.6   Θα τοποθετηθεί αναβατόριο από την εσωτερική πλευρά του  
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κλιµακοστασίου µε κάθισµα για Α.ΜΕ.Α µεταξύ του υπογείου και του 
ισογείου για να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης των ατόµων µε 
κινητικές δυσκολίες, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και στις 
τουαλέτες. Το καρεκλάκι θα ξεκινά µε γωνία 180


ο
 µπροστά από το 1


ο
 


σκαλοπάτι και θα τερµατίζει πρόσωπο µε το πλατύσκαλο του ορόφου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


23. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
23.1. Όλα τα υλικά των κάθε είδους κατασκευών προβλέπονται αρίστης 


ποιότητας και διαλογής, αναγνωρισµένων και διαπιστωµένων σε 
IS0 καθιερωµένων εργοστασίων ή άλλων µονάδων παραγωγής, 
όπως το καθορίζει η µελέτη και το απαιτεί η ακριβής και έντεχνη 
εφαρµογή της. 


. 
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23.2. Η Υπηρεσία µε τα αρµόδια όργανά της δικαιούται να απορρίψει α-
συζητητί κάθε υλικό που η ποιότητά του δέν ανταποκρίνεται στο 
πνεύµα της παρούσας και γενικότερα της µελέτης. 


 
23.3. Κάθε εργασία θα εκτελείται από έµπειρους και ειδικευµένους εργα-


τοτεχνίτες σύµφωνα µε τους κανόνες της Τέχνης και της Τεχνικής 
ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσµα να είναι δοµικά, λειτουργικά και 
αισθητικά άρτιο. 


 
23.4. Όλα τα υψόµετρα που σηµειώνονται στα σχέδια κατόψεων και το-


µών  των νέων κτιρίων αφορούν στάθµες σκυροδέµατος και 
τελικής επιφάνειας. Τα υψόµετρα που σηµειώνονται στα σχέδια 
όψεων κτιρίων, δείχνουν τελικές (τελειωµένες) στάθµες, ποδιών 
παραθύρων ή φεγγιτών. Ειδικά στα προς αποκατάσταση κτίρια και 
στο σχέδιο διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, σηµειώνονται 
πρόσθετα και οι υφιστάµενες σήµερα στάθµες. Στο κτίριο ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ, που θα γίνουν σε µεγάλη έκταση επεµβάσεις, σταθερά 
υψόµετρα αφετηρίας λαµβάνονται και αποτελούν, οι στάθµες των 
παραµενόντων µετά τις καθαιρέσεις σταθερών στοιχείων-κατω-
φλιών εισόδων και εξωστοθυρών. 


 
23.5. Όλες οι εργασίες εκτελούνται σε χώρο και κτίρια που προστατεύο-


νται θεσµικά σαν έργα  τέχνης µεγάλης σπουδαιότητας. Η διαδι-
κασία εκτέλεσης των σχετικών έργων διαφέρει από την αντίστοιχη 
των νέων εκπαιδευτικών κτιρίων. Κάθε οµάδα εργασιών προγραµ-
µατίζεται και εγκρίνεται  από την οµάδα επιβλεπόντων και την επο-
πτεύουσα υπηρεσία (4


η
 Ε.Ν.Μ.)  πριν την εκτέλεσή της.  Σε κάθε 


στάδιο εργασίας, ιδιαίτερα στο αρχικό στάδιο των γενικών καθαιρέ-
σεων και στο στάδιο της µορφολογικής αποκατάστασης εσωτερι-
κού διακόσµου και διακοσµητικών στοιχείων όψεων του κτιρίου 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ απαιτείται-µε κατάλληλη οργάνωση και δαπάνες του 
αναδόχου- πλήρης φωτογραφική κάλυψη, προσωρινή φύλαξη 
δειγµάτων µέχρις απόπερατώσεως του έργου, ενηµέρωση - 
επικαιροποίηση των σχεδίων αποτύπωσης, ιδιαίτερα  των αφανών 
σηµείων του έργου. Απαιτείται επί τόπου στο έργο ,αλλά και για 
τους εξωτερικούς συνεργάτες επί µέρους εργασιών, να διαθέτουν 
ειδικευµένο προσωπικό όλων των βαθµίδων (υπεύθυνος έργου-
αρχιτέκτων, εργοδηγός ,συντηρητής έργων τέχνης, τεχνίτες) µε 
µεγάλη σχετική εµπειρία και επάρκεια γνώσεων (πιστοποιηµένων).     


 
23.6.       Τα περιεχόµενα στην παρούσα τεχνική περιγραφή συνοδεύονται µε 


τα σχέδια τεχνικών λεπτοµερειών, που αποτελούν συµβατικά τεύχη 
της εργολαβίας. Σε περίπτωση ασυµφωνίας ισχυρότερη είναι η τε-
χνική περιγραφή. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 


 
 


ΓΕΝΙΚΑ 


 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 
Οι κανονισµοί µε τους οποίους πρέπει να συµφωνούν τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά όλων των προδιαγραφόµενων υλικών αναφέρονται στην 
ακολούθως και στις επιµέρους προδιαγραφές των υλικών. 
 
Κανονισµοί & παραδοχές γα τους υπολογισµούς των εγκαταστάσεων 
 
α.  Ελληνικοί Κανονισµοί 
         
   - Γενικός Κτιριοδοµικός Κανονισµός ΦΕΚ 59 ∆/3-2-89. 
   - Κανονισµός εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων Β∆ 23/6/36. 
 
   - Ερµηνευτική Εγκύκλιος επί του κανονισµού των Εσωτερικών  
     Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Απ. 61800-20/11/37. 
   - Περί διαθέσεως  λυµάτων  και  βιοµηχανικών  αποβλήτων 
     Υπ. Απ. Ε1β/221/22-1-1965, ΦΕΚ 138 Β/24-2-65. 
   - Περί διαθέσεως  λυµάτων  και  βιοµηχανικών  αποβλήτων 
     Υπ. Απ.  7/12/71. 
   - Περί διαθέσεως  λυµάτων  και  βιοµηχανικών  αποβλήτων 
     Υπ. Απ.  2/8/74.  
   - Β.∆.  277/22-5-63. 
   - Κανονισµός Θερµοµόνωσης Κτιρίων ΦΕΚ 362 ∆/4-7-79. 
   - Κανονισµοί  Εσωτερικών  Ηλεκτρικών  Εγκαταστάσεων  ∆ιάταγµα  
     11-4-1955 (ΦΕΚ τεύχος Β/αρ. 59/11-4-1955). 
   - Τροποποιήσεις και συµπληρώσεις κανονισµών εσωτερικών  
     ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ΦΕΚ  τεύχος Α/118/24-6-1965. 
   - Τροποποιήσεις και συµπληρώσεις κανονισµών εσωτερικών  
     ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ΦΕΚ  τεύχος Β/293/11-5-1966. 
   - Τροποποιήσεις και συµπληρώσεις κανονισµών εσωτερικών  
     ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ΦΕΚ  τεύχος Β/620/18-10-1966. 
   - Τροποποιήσεις και συµπληρώσεις κανονισµών εσωτερικών  
     ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ΦΕΚ  τεύχος Β/630/25-10-1966. 
   - ∆ιάταγµα "περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρικών εν  
     γένει εγκαταστάσεων"  ΦΕΚ 89 Α/1982. 
   - Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 για τις ‘’Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
κτιρίων’’ 
   - Νέος κανονισµός µελέτης, κατασκευής, ελέγχου και συντηρήσεως  
     εσωτερικών τηλεπικοινωνιών δικτύων οικοδοµών ΦΕΚ 773Β/30-12-83 
   - Κανονισµός τοποθετήσεως και συντηρήσεως δευτερευουσών  
     τηλεφωνικών εγκαταστάσεων ΦΕΚ 269 Β/8-4-71. 
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   - Τροποποίηση κανονισµού τοποθετήσεως και συντηρήσεως 
δευτερευουσών  
     τηλεφωνικών εγκαταστάσεων ΦΕΚ 331 Β/31-3-81. 
 
   - Κανονισµοί Επιθεωρήσεως Πυρασφαλείας του Αρχηγείου  
     Πυροσβεστικού Σώµατος 6/7/1960. 
   - Πυροσβεστικές ∆ιατάξεις Νο 1,2,3 και παραρτήµατα της 3ης  
     (ΦΕΚ 1148  Β/30-12-78 , ΦΕΚ  100 Β/3-2-79  και  ΦΕΚ 20 Β/19-1-81). 
   - Πυροσβεστική ∆ιάταξη Νο 3α ΦΕΚ 538 Β/11-9-1981. 
   - Πυροσβεστική ∆ιάταξη Νο 3β ΦΕΚ 457 Β/8-8-1983. 
   - Πυροσβεστική ∆ιάταξη Νο 3γ ΦΕΚ 717 Β/18-8-1995. 
   - Πυροσβεστική ∆ιάταξη Νο 3δ ΦΕΚ 959 Β/22-11-1995. 
   - Πυροσβεστική ∆ιάταξη Νο 6 ΦΕΚ 150 Β/13-3-1996. 
   - "Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων" Προεδρικό ∆ιάταγµα  
     71/88 (ΦΕΚ 32 Α/17-2-1988). 
   - ∆ιόρθωση του Π.∆. 71/88 ΦΕΚ 59 Α/28-3-1988. 
   - Τροποποίηση και συµπλήρ. του Π.∆. 71/88, αρ. 81813/5428/ 
     ΦΕΚ 647 Β/30-8-1993 
   - Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις βιοµηχανικές - βιοτεχνικές  
     εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών,  αρ. 5905/Φ 15/839/  
     ΦΕΚ 611 Β/12-7-1995.  
   - "Προδιαγραφές για την σύνταξη µελετών πυροπροστασίας κτιρίων  
     και εγκατάστασης δικτύων αερίων καυσίµων για νέες οικοδοµές  
     απόφαση Γ.26979/1300/30-3-88 του Αναπλ. Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε  
     (ΦΕΚ 301/∆/19-4-1988).   
   - ΦΕΚ 422 Β/10-5-78 αρ. Α2στ/οίκ. 2236 περί ακτινοπροστασίας. 
   - Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) µε αρ. 2411/86 για εγκαταστάσεις  
     διανοµής κρύου - ζεστού νερού. 
   - Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) µε αρ. 2412/86 για εγκαταστάσεις  
     αποχέτευσης. 
   - Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) µε αρ. 2421/86 ΜΕΡΟΣ 1/86 για  
     εγκαταστάσεις δικτύων διανοµής ζεστού νερού για θέρµανση  
     κτιριακών χώρων. 
   - Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) µε αρ. 2421/86 ΜΕΡΟΣ 2/86 για  
     εγκαταστάσεις λεβητοστασίων παραγωγής ζεστού νερού για  
     θέρµανση κτιριακών χώρων. 
   - Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) µε αρ. 2423/86 για εγκαταστάσεις  
     κλιµατισµού κτιριακών χώρων. 
   - Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) µε αρ. 2425/86 για στοιχεία  
     υπολογισµού φορτίων κλιµατισµού κτιριακών χώρων. 
   - Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) µε αρ. 2451/86 για εγκαταστάσεις  
     µόνιµων πυροσβεστικών συστηµάτων µε νερό. 
   - Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) µε αρ. 2471/86 για εγκαταστάσεις  
     δικτύων αερίων καυσίµων.  
   - Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) µε αρ. 2481/86 για εγκαταστάσεις  
     διανοµής ατµού µέχρι ΡΝ16 - 300 °C. 
   - Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) µε αρ. 2491/86 για εγκαταστάσεις  
     διανοµής και αποθήκευσης αερίων για ιατρική χρήση. 
     β.  ∆ιεθνώς ανεγνωρισµένοι Κανονισµοί  
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Για κατηγορίες εγκαταστάσεων για τις οποίες δεν έχουν συνταχθεί Ελληνικοί 
Κανονισµοί, ή προκειµένου για λεπτοµέρειες εγκαταστάσεων για τις οποίες 
έχουν µεν συνταχθεί Ελληνικοί Κανονισµοί αλλά δεν καλύπτουν τις 
λεπτοµέρειες αυτές, τα απαιτούµενα για τους υπολογισµούς στοιχεία 
(παραδοχές, δεδοµένα, απαιτήσεις κλπ.) θα λαµβάνονται από επίσηµους 
Κανονισµούς των χωρών της Ε.Ο.Κ. κατ' αρχήν (DIN, VDE κλπ.) και κατ' 
επέκταση των αµερικάνικων (ANSI κλπ.), που έχουν τύχει γενικά διεθνούς 
αναγνώρισης. 
Τέτοιοι κανονισµοί που κατά περίπτωση θα τύχουν εφαρµογής αναφέρονται 
παρακάτω σε κάθε περίπτωση εφαρµογής τους, στα αντίστοιχα κεφάλαια των 
εγκαταστάσεων. 
 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 
 
Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου 
θα πρέπει να είναι καινούρια και τυποποιηµένα προϊόντα δηµοσιευµένα σε 
εµπορικούς καταλόγους γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά 
µε την παραγωγή τέτοιων υλικών χωρίς ελαττώµατα και να έχουν τις 
διαστάσεις και τα βάθη που προβλέπονται από τους κανονισµούς όταν δεν 
καθορίζονται από τις προδιαγραφές.  
Επίσης, όπου αναφέρεται ενδεικτικός τύπος υλικού ή µηχανήµατος θα πρέπει 
να θεωρείται ότι τα αντίστοιχα υλικά και µηχανήµατα θα πρέπει να πληρούν 
όλες τις προδιαγραφές των υλικών αυτών, ακόµα και αν αυτές δεν 
αναφέρονται στα τεύχη της µελέτης. 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στην επιβλέπουσα υπηρεσία 
εικονογραφηµένα έντυπα τεχνικών χαρακτηριστικών, διαγραµµάτων 
λειτουργίας και απόδοσης, διαστασιολόγια και λοιπά στοιχεία των 
κατασκευαστών για όλα τα υλικά και εξαρτήµατα πριν από την παραγγελία ή 
προσκόµιση οποιουδήποτε υλικού ή εξαρτήµατος. Επίσης, θα 
προσκοµίζονται όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά των υλικών συνοδευόµενα 
από κατάλογο ανταλλακτικών και τεχνική έκθεση συµµόρφωσης των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών. Η τεχνική έκθεση είναι δυνατό να παραληφθεί σε 
περιπτώσεις όπου ο Ανάδοχος επιλέγει να χρησιµοποιήσει τα υλικά του 
ενδεικτικού τύπου. Σε κάθε άλλη περίπτωση η τεχνική έκθεση συµµόρφωσης 
που θα υποβάλλεται θα πρέπει να αποδεικνύει ότι το προτεινόµενο υλικό για 
ενσωµάτωση στο έργο διαθέτει παρόµοια – εάν όχι και καλύτερα – τεχνικά 
χαρακτηριστικά από αυτά που προδιαγράφονται.  
Επίσης, σε ορισµένες περιπτώσεις υλικών, και όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο από την επίβλεψη, θα προσκοµίζεται δείγµα προς έλεγχο.  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  


 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η υδροδότηση του συγκροτήµατος θα γίνει µέσω της υπάρχουσας παροχής νερού 
από την ΕΥΑΘ η οποία καταλήγει στο λεβητοστάσιο του Γυµνασίου. Η γραµµή της 
παροχής αυτής είναι από σωλήνα γαλββανιζέ 2’’ και τερµατίζει σε συλλέκτη από όπου 
τροφοδοτούνται οι υφιστάµενοι καταναλωτές. Η γραµµή αυτή θα διατηρηθεί µέχρι το 
δάπεδο του λεβητοστασίου, όπου και θα κατασκευαστεί καινούριος συλλέκτης 
διανοµής για την κάλυψη των αναγκών του παραρτήµατος.  
 
 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 
Η  σήµανση των σωληνώσεων θα είναι σύµφωνα µε το DIN 2404, για διάκριση των 
µεταφεροµένων ρευστών (ορθογώνιο χωρισµένο σε 3 µέρη, το δε µεσαίο ορθογώνιο 
θα φέρει ενδεικτικό γράµµα κατάλληλου χρώµατος). 
 
Επίσης, θα σηµειωθεί κατά διαστήµατα µε βέλη ή φορά ροής του ρευστού µέσα σε 
αυτές. 
 
 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ 
 
Το δίκτυο από γαλβανισµένη σιδηροσωλήνα θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε το DIN 
1988 µε γαλβανισµένους υπερβαρέως τύπου κατά DIN 2440 (πράσινη ετικέτα), για 
πίεση λειτουργίας 10 atm. Τα ειδικά τεµάχια θα είναι 10 atm τουλάχιστον, 
γαλβανισµένα εκ µαλακτού σιδήρου µε ενισχυµένα χείλη (κορδονάτα) κατά DIN 2950. 
Το πάχος και οι διατοµές των σωληνώσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 


 
ΜΕΓΕΘΗ   ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ   ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ  


ΚΑΙ ΠΑΧΗ (mm) DIN  2950 
 


 
OD 


 


 
Εξ. ∆ιαµ. (mm) 


 
Πάχος (mm) 


1/2’’ 21.3 2.65 
3/4’’ 26.9 2.95 
1’’ 33.7 3.25 


1 1/4’’ 42.4 3.25 
1 1/2’’ 48.3 3.25 


2’’ 60.3 3.65 
2 1/2’’ 76.1 3.65 


3’’ 88.9 4.05 
4’’ 114.3 4.5 
5’’ 139.7 4 
6’’ 168.3 4.5 
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8’’ 219 6.3 


 
 
Τα υλικά στεγανότητας γαλβανισµένων σιδηροσωλήνων που θα χρησιµοποιηθούν θα 
έχουν απαιτούµενη αντοχή στις φυσικές και χηµικές ιδιότητες του ρευστού που 
διέρχεται από αυτούς και στις αντίστοιχες συνθήκες και θερµοκρασία αυτού. 
 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟ∆ΟΧΕΙΣ - ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
 
ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΪΑΣ 
 
Γενικά 
 
Οι υδραυλικοί υποδοχείς (είδη υγιεινής) του κτιρίου θα είναι των τύπων που 
προδιαγράφονται στη συνέχεια και σε γενικές γραµµές ως εξής : 
 
α. Οι νιπτήρες και οι λεκάνες WC θα είναι από «υαλώδη» πορσελάνη (vitreous 


china). 
β.  Οι λεκάνες WC θα λειτουργούν µε δοχείο έκπλυσης. 
 
Είδη υγιεινής 
α. Λεκάνη αποχωρητηρίου από «υαλώδη» πορσελάνη (vitreous china),  


«Ευρωπαϊκού» (καθήµενου) τύπου, υψηλής χαµηλής πίεσης, µε κατακόρυφη 
οριζόντια αποχέτευση, επιδαπέδια, λευκή, ενδεικτικού τύπου ΚΡΗΤΗ της 
ΚΕΡΑΦΙΝΑ Ideal Standard GF 203316 LIUTO. 


β. ∆οχείο πλύσης λεκάνης αποχωρητηρίου, µε βαλβίδα έλξεως, υψηλής χαµηλής 
πίεσης από «υαλώδη» πορσελάνη (vitreous china), λευκό, ενδεικτικού τύπου 
ΚΡΗΤΗ της ΚΕΡΑΦΙΝΑ. Ideal Standard GF 204327 LIUTO. 


γ. Νιπτήρας πορσελάνης υποκαθήµενος, σχήµατος oval, επίτοιχος διαστάσεων 56 
x 42 cm ενδεικτικού τύπου Ideal Standard, λευκός, µε βαλβίδα χρωµέ, πώµα µε 
αλυσίδα και σιφόνι χρωµέ  Φ 1 1/4’’  ενδεικτικού τύπου ΚΡΗΤΗ της ΚΕΡΑΦΙΝΑ, 
λευκός, µε βαλβίδα χρωµέ, πώµα µε αλυσίδα και σιφόνι χρωµέ  Φ 1 1/4’’. 64 x 
50 cm ενδεικτικού τύπου Ideal Standard GF 200931 LIUTO επίτοιχος. 


δ. Νεροχύτες χαλύβδινοι, ανοξείδωτοι, ένθετοι σε ξύλινο ή µαρµάρινο πάγκο, 
διαστάσεων όπως θα καθοριστεί από τη µελέτη εξοπλισµού  µε µια  ή δύο 
γούρνες µε σιφώνια πλαστικά από πολυαιθυλένιο Φ 1 1/2’’, ενδεικτικού τύπου 
FRANKE σειρά  LOGICA 18/10. 


 
Είδη κρουνοποιίας 
 
α. Κρουνός ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος κοινός, µε προσθήκη και ροζέτα      Φ 


1/2’’, και ενσωµατωµένη διάταξη για να µην «πιτσιλάει», ρουξούνι 
περιστρεφόµενο ενδεικτικού τύπου GROHE 20 444. 


β. Αναµικτήρας ψυχρού - ζεστού νερού Φ 1/2’’,  ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος, µε 
ένα µακρύ στέλεχος χειρισµού 170 mm µε κεραµικό δίσκο και φίλτρο 
οικονοµίας, τοποθετηµένος πάνω σε νιπτήρα αναπήρων, µε σύστηµα γρήγορης 
εγκατάστασης, ενδεικτικού τύπου GROHE 33 093. 


γ. Αναµικτήρας ψυχρού - ζεστού νερού Φ 1/2’’, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος για 
νεροχύτη µε περιστρεφόµενο ρουξούνι, ενδεικτικού τύπου GROHE  33 807. 
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Λοιπά εξαρτήµατα χώρων υγιεινής 
 
α. Καθρέπτης τοίχου µπιζουτέ πάχους 4 mm, διαστάσεων βάσει της αρχιτεκτονικής 
µελέτης. 
β.  Ανακλινόµενος καθρέφτης κατασκευασµένος από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 και 
κρύσταλλο. Το πλαίσιο είναι κατασκευασµένο από έλασµα µε όλες τις αιχµές του 
αναδιπλωµένες για αποφυγή ατυχήµατος. Τα τµήµατα του πλαισίου και η βάση 
στήριξης συνδέονται µεταξύ τους µε µηχανικό τρόπο, χωρίς συγκόλληση. Ο καθρέφτης 
από κρύσταλλο 5mm µε επαργύρωση, επιχάλκωση και βερνίκι ανθυγραντικής 
προστασίας. Το πλαίσιο θα στηρίζεται µε µηχανικό τρόπο µε την άρθρωση από 
ανοξείδωτο ατσάλι. Η βάση στήριξης θα στερεώνεται στον τοίχο µε ανοξείδωτες βίδες 
και καλύπτεται από το καπάκι. Ενδεικτικός τύπος GSTYLE 05.724-30 ή ισοδύναµος. 
γ. Σαπωνοθήκη πορσελάνης λευκή, χωνευτής τοποθέτησης.  
δ.  Στεγνωτήρας Χεριών µε φωτοκύτταρο, κατασκευασµένος από ανοξείδωτο Ατσάλι 
AISI 304 πάχους 1.2mm. Η έναρξη λειτουργίας του γίνεται αυτόµατα µε την 
προσέγγιση των χεριών σε συγκεκριµένη απόσταση από τον ηλεκτρονικό αισθητήρα 
που βρίσκεται στο κάτω µέρος της συσκευής και σταµατά µε την αποµάκρυνσή τους. 
Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: 220/240V Θερµαντικό Στοιχείο: 2100W 
Συνολική Ισχύς: 2200W Παροχή Αέρα: 4.6 m3/min. Στάθµη Θορύβου: 67 dBA. 
Ενδεικτικός τύπος GSTYLE ARTH310 µε φωτοκύτταρο, inox σατινέ. 
ε. Συσκευή παροχής υγρού σαπουνιού επίτοιχη κατασκευασµένη από ανοξείδωτο 
ατσάλι 18/10 σατινέ πάχους 1,2/1,5mm. Η συσκευή έχει ανταλλακτικό δοχείο 
χωρητικότητας 1 lt κατάλληλο για υγρό σαπούνι ή αντισηπτικό υγρό και διαθέτει 
κυλινδρική κλειδαριά. Συµπεριλαµβάνονται οι βίδες και τα βύσµατα. Ενδεικτικός τύπος 
GSTYLE STRX618 ή ισοδύναµος. 
Στ. Στο WC των ΑΜΕΑ θα τοποθετηθούν λαβές  
 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ 
 
Στις σωληνώσεις προσαγωγής κρύου και ζεστού νερού σε κάθε υδραυλικό υποδοχέα 
θα εγκατασταθούν «όργανα διακοπής», ως εξής : 
α. Νιπτήρες : Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος,  
επιχρωµιωµένος, Φ 1/2’’ στις σωληνώσεις κρύου και ζεστού νερού. 
β. Νεροχύτες : Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 
επιχρωµιωµένος Φ 1/2’’ ή γωνιακός, σφαιρικός στις σωληνώσεις κρύου και ζεστού 
νερού. 
γ. Λεκάνες WC ευρωπαϊκού τύπου: ∆ιακόπτης αποµόνωσης Φ 1/2’’. 
 
ΚΡΟΥΝΟΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ 
 
Θα είναι επιχρωµιωµένοι, ορειχάλκινοι και θα φέρουν ροζέτα για την εγκατάσταση τους 
στο τοίχο. 
Στο άκρο τους θα φέρουν σπείρωµα ή ρακόρ για σύνδεση ελαστικού σωλήνα. Προ 
εκάστου κρουνού θα τοποθετηθεί διακόπτης καµπάνα. Θα έχουν την διάµετρο που 
φαίνεται στα σχέδια. 
 
∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ 
 
Τοποθετούνται σε δίκτυα κρύου και ζεστού νερού µέχρι διάµετρο 1". 
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Το σώµα και η κεφαλή θα είναι κατασκευασµένα από φωσφορούχο ορείχαλκο αντοχής 
σε εφελκυσµό άνω  των 2000 kg/cm


2
 


Πίεση λειτουργίας 10 αtm. 
Οι διακόπτες που συνοδεύονται µε τους κρουνούς των υποδοχέων, θα είναι γωνιακού 
τύπου επιχρωµιωµένοι. 
 
ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΒΑLL - VALVΕ 
 
Τοποθετούνται σε δίκτυα κρύου και ζεστού νερού µέχρι διάµετρο 2". 
Το σώµα και η κεφαλή των δικλείδων κρουνών θα  είναι κατασκευασµένα  από 
φωσφορούχο ορείχαλκο αντοχής  σε εφελκυσµό άνω των 2000 kg/m


2
. 


Η σφαίρα θα είναι κατασκευασµένη από κράµα χαλκού υψηλής ποιότητας. Η έδραση 
θα είναι από teflon.  
Οι δικλείδες αυτές θα εξασφαλίζουν τέλεια και υδατοστεγή  διακοπή  για διαφορά 
πίεσης νερού  εκατέρωθεν αυτών 10 atm. Η πίεση δοκιµής θα είναι 25 atm.  
 
 
ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
 
Το σώµα θα είναι κατασκευασµένο από φωσφορούχο ορείχαλκο υψηλής αντοχής σε 
εφελκυσµό (άνω των 2000 kg/cm


2
) για διαµέτρους µέχρι 2"  και από χυτοσίδηρο για 


µεγαλύτερες. 
Εσωτερικά θα υπάρχει µηχανισµός τύπου στρεπτής γλωττίδας από ανοξείδωτο 
χάλυβα η φωσφορούχο ορείχαλκο, στο δε άνω τµήµα θα υπάρχει στόµιο ελέγχου του  
εσωτερικού µηχανισµού. 
Πίεση λειτουργίας 10 atm. 
Θα είναι κατάλληλες για κατακόρυφη ή οριζόντια τοποθέτηση και θα έχουν πώµα για 
επιθεώρηση του µηχανισµού της. 
Ειδικά οι χρησιµοποιούµενες σε δίκτυο ζεστού νερού θα έχουν και σηµεία εξαερισµού. 
 
ΦΙΛΤΡΑ 
 
Το σώµα θα είναι κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο, θα φέρει δε πώµα για 
αντικατάσταση ή καθαρισµό του εσωτερικού φίλτρου. 
Το εσωτερικό τµήµα θα είναι κατασκευασµένο κατά προτίµηση από ανοξείδωτο 
χάλυβα, θα φέρει δε οπές διαµέτρου 0.8-1.2 mm. 
Πίεση λειτουργίας 10 atm. 
 
 
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Σε όλα τα ψηλά σηµεία του δικτύου όπου είναι δυνατό να συγκεντρωθεί αέρας και να 
εµποδίσει τη ροή θα εγκατασταθούν αυτόµατα εξαεριστικά διατοµής 1/2 ". 
Τα εξαρτήµατα αυτά θα τοποθετηθούν εκεί ανεξάρτητα αν φαίνονται ή όχι στα σχέδια. 
Ακριβώς πάνω από τη λεκάνη και σε ύψος όχι µεγαλύτερο από 1.5m θα  υπάρχουν 
βάνες µε τις οποίες θα µπορεί να γίνει ο εξαερισµός των γραµµών. 
Ο σωλήνας εξαερισµού Φ 1/2" θα συνδέεται επί των κεντρικών σωληνώσεων µε 
τεµάχιο σιδηροσωλήνος Φ 1 1/2 " µήκους 20cm για συγκέντρωση του αέρα µέσα στο 
πιο πάνω τεµάχιο. 
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ΜΟΝΩΣΕΙΣ 
 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Οι σωλήνες κρύου νερού χρήσης θα µονώνονται µε µονωτικού πάχους 13 mm. 
 
Η µόνωση των σωληνώσεων σε όλους τους χώρους θα κατασκευαστεί από αφρώδες 
µονωτικό υλικό κλειστών κυψελών ενδεικτικού τύπου AF ARMAFLEX ή ισοδυνάµου 
πυράντοχης κλάσης 1. 
 
Τα χαρακτηριστικά του µονωτικού υλικού θα είναι τα κάτωθι : 
 
Θερµοκρασία    : 105


 0
C, -200


0
C 


Συντελεστής θερµοπερατότητας  : λ < 0,036w/m K στους 0
0
C 


Συντελεστής απορρόφησης   : µ>7000 
Οι σωληνώσεις που τυχόν να οδεύσουν στο ύπαιθρο θα µονωθούν µε κοχύλι 
πετροβάµβακα 80kg/m


3
. 


 
Οι σωληνώσεις του µονωτικού θα κολληθούν επάνω στους σωλήνες µε την ειδική 
κόλλα που προβλέπεται για αυτό το σκοπό.  Κατά την εφαρµογή οι διαµήκεις αρµοί θα 
στεγανοποιηθούν µε συγκόλληση πλαστικής ή υφασµάτινης ταινίας. 
 
Πριν από τη µόνωση, οι επιφάνειες των σωλήνων θα καθαριστούν επιµελώς και θα 
απολιπανθούν τελείως. 
Με την ίδια µόνωση όπως οι σωλήνες αλλά µε προσεγµένη αφαιρετή διαιρούµενη 
κατασκευή, θα µονωθούν οι ΒΑΝΕΣ, οι αντλίες και τα υπόλοιπα όργανα. 
 
Όλες οι µονώσεις θα είναι συνεχείς καθ’ όλη την διαδροµή. Τα στηρίγµατα θα είναι 
προκατασκευασµένα και θα επιτρέπουν την συνέχεια της µόνωσης. ∆ιελεύσεις από 
σταθερά οικοδοµικά στοιχεία (τοίχους, µπετόν κλπ.), θα διαθέτουν µανδύα 
προστασίας (χιτώνιο) από γαλβανισµένη σιδηροσωλήνα ή κυλινδραρισµένο 
χαλυβδοέλασµα πάχους 2 χιλ., γαλβανισµένο εν θερµώ, ή πλαστικό σωλήνα PVC 6 
Atm, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια της µόνωσης και η προστασία των 
σωληνώσεων από υγρασία και διαβρώσεις. Τα άκρα του µανδύα θα φράσσονται 
επιµελώς µε ελαστοµερές υλικό και θα τοποθετείται ορειχάλκινη ροζέτα.  
 
ΥΠΟΓΕΙΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 
 
Οι σωλήνες που χρησιµοποιούνται για υπόγειες διαδροµές περιτυλίσσονται µε 
ασφαλτόπανο και µετά πισσάρονται, ή περιτυλίσσονται δύο φορές µε ειδική ταινία της 
3Μ µε αντίστροφη φορά περιέλιξης. 
 
ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Όλες οι σωληνώσεις ζεστού νερού χρήσης θα µονωθούν για την αποφυγή απωλειών 
θερµότητας. 
Για διαµέτρους µέχρι Φ25 το πάχος µόνωσης θα είναι 6mm, για διαµέτρους από Φ32 
µέχρι και Φ50 το πάχος µόνωσης θα είναι 13mm και τέλος για διαµέτρους πάνω από 
Φ50 το πάχος µόνωσης θα είναι 19mm. 
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Η µόνωση των σωληνώσεων θα κατασκευαστεί από αφρώδες µονωτικό υλικό 
κλειστών κυψελών ενδεικτικού τύπου AF ARMAFLEX ή ισοδυνάµου πυράντοχης 
κλάσης 1. 
 
Τα χαρακτηριστικά του µονωτικού υλικού θα είναι τα κάτωθι : 
 
Θερµοκρασία    : 105


 0
C, -200


0
C 


Συντελεστής θερµοπερατότητας  : λ < 0,036w/m K στους 0
0
C 


Συντελεστής απορρόφησης   : µ>7000 
 
Πριν από τη µόνωση, οι επιφάνειες των σωλήνων θα καθαριστούν επιµελώς και θα 
απολιπανθούν τελείως.  
 
Με την ίδια µόνωση όπως οι σωλήνες αλλά µε προσεγµένη αφαιρετή διαιρούµενη 
κατασκευή, θα µονωθούν οι ΒΑΝΕΣ, οι αντλίες και τα υπόλοιπα όργανα. 
 
Όλες οι µονώσεις θα είναι συνεχείς καθ όλη την διαδροµή. Τα στηρίγµατα θα είναι 
προκατασκευασµένα και θα επιτρέπουν την συνέχεια της µόνωσης. ∆ιελεύσεις από 
σταθερά οικοδοµικά στοιχεία (τοίχους, µπετόν κ.λ.π.), θα διαθέτουν µανδύα 
προστασίας (χιτώνιο) από γαλβανισµένη σιδηροσωλήνα ή κυλινδραρισµένο 
χαλυβδοέλασµα πάχους 2 χιλ., γαλβανισµένο εν θερµώ, ή πλαστικό σωλήνα PVC 6 
Atm, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια της µόνωσης και η προστασία των 
σωληνώσεων από υγρασία και διαβρώσεις. Τα άκρα του µανδύα θα φράσσονται 
επιµελώς µε ελαστοµερές υλικό και θα τοποθετείται ορειχάλκινη ροζέτα.  
 
 
ΛΥΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ 
 
Οι λυόµενοι σύνδεσµοι σε κάθε περίπτωση θα είναι της ίδιας τεχνολογίας κατασκευής 
µε αυτή των σωληνώσεων. Οι τεχνικές προδιαγραφές του δικτύου θα πρέπει να 
παραµένουν αναλλοίωτες µε συνέπεια και οι λυόµενοι σύνδεσµοι να καλύπτουν τις 
γενικές προδιαγραφές των δικτύων.  
Οι λυόµενοι σύνδεσµοι θα παρεµβάλλονται στο δίκτυο σωληνώσεων, θα είναι τύπου 
ρακόρ µε κωνική έδραση ή φλάντζας, κατασκευασµένοι από µαλακτοποιηµένο 
χυτοσίδηρο (µαγιάµπλ).  
 
Λυόµενοι σύνδεσµοι θα παρεµβάλλονται: 
 
Στις συνδέσεις των  σωλήνων  µε  µηχανήµατα  ή συσκευές για την δυνατότητα 
ευχερούς  αποσύνδεσής τους χωρίς ιδιαίτερη επέµβαση στο δίκτυο. 
 
Στην µια πλευρά κάθε δικλείδας, εφ' όσον αυτή συνδέεται µε κοχλίωση επί των 
σωληνώσεων. 
 
Σε ορισµένες θέσεις του δικτύου που καθορίζονται µετά από έγκριση της επίβλεψης, 
για την δυνατότητα ευχερούς αποσυναρµολόγησής του. 
 
Οι λυόµενοι σύνδεσµοι µέχρι 2" θα είναι τύπου ρακόρ και για µεγαλύτερες διαµέτρους 
τύπου φλάντζας, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά στα σχέδια. 
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ΕΚΣΚΑΦΗ  ΤΑΦΡΩΝ  ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ - ΧΑΝΤΑΚΙΩΝ - ΤΑΦΡΩΝ 
 
Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εκσκαπτικής εργασίας υδραυλικών 
εγκαταστάσεων, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, να προβεί 
στην χάραξη του περιγράµµατος των προς εκσκαφή τάφρων, φρεατίων, ΧΑΝΤΑΚΙΩΝ 
κλπ., πάνω στο έδαφος, καθώς επίσης και κάθε άλλη απαραίτητη γραµµή σύµφωνα µε 
τα σχέδια και τις υποδείξεις του επιβλέποντα. 
 
Σε περίπτωση εµφάνισης υπογείων νερών, η τυχόν αναγκαία άντληση πληρώνεται 
στον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τον ΑΤΟΕ. 
 
Τα µέσα και ο τρόπος άντλησης θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
επιβλέποντα. 
 
ΜΟΡΦΗ ΤΑΦΡΩΝ - ΧΑΝΤΑΚΙΩΝ ΚΛΠ. 
 
Γενικά τα χαντάκια θα έχουν τραπεζοειδή διατοµή και διαστάσεις  ανάλογες µε τον 
αριθµό και την  διάµετρο των σωλήνων που διέρχονται απ' αυτά, όπως καθορίζεται και 
στα σχέδια της µελέτης. 
 
Στη βάση των τάφρων, στις οποίες θα περάσουν πλαστικοί σωλήνες, θα τοποθετηθεί 
πλάκα σκυροδέµατος C12/15. 
 
 
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΦΡΩΝ 
 
Το υλικό επίχωσης θα αποτελείται από άµµο λατοµείου, που θα διαστρωθεί σε 
στρώµα 15cm κάτω και 20-30cm πάνω από το ένα άκρο των σωλήνων. 
 
Τα υλικά επίχωσης θα διαστρώνονται σε στρώµα πάχους 0.2m και θα συµπιέζονται 
µέχρις ότου οι  σωλήνες καλυφτούν σύµφωνα µε τα σχέδια. 
 
Σε περίπτωση που οι σωλήνες φέρουν εξωτερικά, προστατευτικό επίχρισµα ή 
µόνωση, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για να µην τραυµατίζεται το επίχρισµα . 
 
Επιτρέπεται η υποβοήθηση συµπίεσης των χωµάτων  µε διαβροχή µε νερό. 
 
Σε περιπτώσεις που η συµπίεση των χωµάτων ή άλλων υλικών επίχωσης δεν είναι 
ικανοποιητική, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αφαίρεσή τους και την κανονική 
επανεπίχωση. 
 
 
ΚΡΟΥΝΟΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ 
 
Θα  είναι επιχρωµιωµένοι, ορειχάλκινοι και θα φέρουν ροζέτα για εγκατάστασή τους 
στον τοίχο. 
Στο άκρο τους θα φέρουν σπείρωµα ή ρακόρ για σύνδεση ελαστικού σωλήνα. 
Πριν  από  κάθε  κρουνό  θα  τοποθετηθεί   διακόπτης καµπάνα. 
Θα έχουν την διάµετρο που φαίνεται στα σχέδια. 
 
 







 


 110 


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
 
Μετά  την  συµπλήρωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων, όλα τα τµήµατα του 
δικτύου θα καθαριστούν πλήρως από κάθε ακαθαρσία και τυχόν υπολείµµατα από 
δοκιµές. 
 
Μετά  το  τέλος των δοκιµών και πριν από τη χρήση τους, οι εγκαταστάσεις ύδρευσης 
θα αποστειρωθούν µε διάλυµα χλωρασβέστου αναλογίας 4 µερών ελεύθερου χλωρίου 
ανά εκατοµµύριο µερών νερού. 
 
Το διάλυµα αυτό θα παρασκευαστεί µε διάλυση 11 γραµµαρίων χλωρασβέστου 
εγχώριας παραγωγής σε 1 m


3
 νερού. 


 
Υπολογίζεται ότι 1 γραµµάριο χλωράσβεστου εγχώριας παραγωγής περιέχει 0.36 
γραµµάρια  ελεύθερου χλωρίου. 
 
Το διάλυµα θα εισαχθεί στο σύστηµα διανοµής και θα παραµείνει επί 3 ώρες. Κατά τη 
διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήµατος όλες οι δικλείδες, κρουνοί κλπ. θα ανοίγουν 
και θα κλείνουν κατά διαστήµατα, ώστε το διάλυµα να κυκλοφορήσει σε όλη την 
εγκατάσταση. Μετά από 3 ώρες θα γίνει καλή έκπλυση των σωλήνων µε νερό πόλης. 
 
Μετά την απόπλυση της εγκατάστασης µε καθαρό νερό θα ληφθούν δείγµατα νερού 
από 4 σηµεία της, και από σηµείο του δικτύου της πόλης, εκτός από την νέα 
εγκατάσταση και κοντά στο σηµείο τροφοδοσίας της. 
 
Τα δείγµατα αυτά, θα υποβληθούν σε χηµική εξέταση, µέσα σε δύο ώρες από τη λήψη 
τους, για να προσδιοριστεί το ποσοστό του ελεύθερου χλωρίου µέσα στο νερό. 
Το ποσοστό ελεύθερου χλωρίου µέσα στην εγκατάσταση δεν πρέπει να ξεπερνάει το 
αντίστοιχο ποσό ελεύθερου χλωρίου του νερού πόλης. 
 
Σε περίπτωση που ο όρος αυτός δεν εκπληρωθεί, πρέπει να γίνει νέα έκπλυση της 
όλης εγκατάστασης και νέα δειγµατοληψία, µέχρι να εκπληρωθούν οι παραπάνω 
απαιτήσεις. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 


 
 
Κανονισµοί  
 
Οι κανονισµοί που θα χρησιµοποιηθούν για την διαµόρφωση και διαστασιολόγηση των 
δικτύων των εγκαταστάσεων αποχέτευσης είναι οι αναφερόµενοι στο κεφ 1 του 
παρόντος τεύχους. Επιπλέον θα χρησιµοποιηθούν και οι παρακάτω : 
 
- Οικιακές εγκαταστάσεις υγιεινής K. Schulz 
- κοινοτική οδηγία 91/271/EEC/30-5-91 επεξεργασίας λυµάτων 
 
Επιπροσθέτως για την διαστασιολόγηση των δικτύων γίνονται οι παρακάτω 
παραδοχές : 
 
α. ∆ίκτυα ακαθάρτων - αερισµού 
Τα δίκτυα ακαθάρτων και αερισµού θα υπολογισθούν σύµφωνα µε το γερµανικό 
κανονισµό DIN 1986 και την ΤΟΤΕΕ 2412/86. 
Οι  ελάχιστες  κλίσεις των αγωγών ακαθάρτων εντός του κτιρίου  θα είναι    1 : 50. 
Η µέγιστη ταχύτητα ροής δεν θα ξεπερνά τα 6 m/sec. 
 
β. ∆ίκτυα οµβρίων 
Τα δίκτυα οµβρίων θα υπολογισθούν σύµφωνα µε την ΤΟΤΤΕ 2412/86, τον Γερµανικό 
Κανονισµό DIN 1986, την υδραυλική των οικισµών - Martz και τον Αµερικάνικο 
κανονισµό “ National plumping code”  
 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 
Tα λύµατα των διαφόρων υδραυλικών υπoδoχέων οδηγούνται µέσω  κατακόρυφου και 
οριζοντίου δικτύου σε κεντρικό φρεάτιο - µηχανoσίφωνα και από εκεί στoν τελικό 
απoδέκτη (δίκτυο πόλης). 
 
H αποχέτευση των διαφόρων υδραυλικών υποδοχέων γίνεται ως ακολούθως:                                            
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Nιπτήρας   : 
 
 
 
Ουρητήρια πολλαπλά   : 
 
 
Nεροχύτης οικιακός   
 
 
Ψύκτης νερού        : 
 
Λεκάνη W.C.   : 
 
Σιφώνια δαπέδου   : 
 


 
µε ορειχάλκινη επιχρωµιωµένη παγίδα 
και µε πλαστικό σωλήνα Φ 40 mm προς 
το σιφόνι δαπέδου ή την αποχέτευσης. 
 
µε  πλαστικό  σωλήνα  Φ 70 mm  προς 
την στήλη αποχέτευσης. 
 
µέσω πλαστικής παγίδας τύπου 
"βαρελάκι" µε πλαστικό σωλήνα Φ 50 mm  
στο κύριο αποχετευτικό δίκτυο. 
µε πλαστικό σωλήνα Φ 40 mm. 
 
µε πλαστικό σωλήνα 6 ΑΤΜ Φ 100 mm. 
 
µε πλαστικό σωλήνα  Φ 50 ή 70 mm,  
κατά περίπτωση προς την στήλη 
αποχέτευσης. 
 


 
Το σύστηµα αποχέτευσης ακαθάρτων θα κατασκευαστεί γενικά από πλαστικούς 
σωλήνες PVC, βαρέως τύπου, 6 ΑΤΜ και πλαστικά εξαρτήµατα.  
 
Το δίκτυο εξαερισµού αποχέτευσης (σύστηµα κύριου αερισµού), θα κατασκευαστεί 
επίσης από πλαστικούς σωλήνες PVC, βαρέως τύπου, 6 ΑΤΜ εκτός από τις απολήξεις 
του πάνω από το δώµα, που θα κατασκευαστούν από γαλβανισµένη σιδηροσωλήνα 
υπερβαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα). 
 
Τα σιφώνια δαπέδου στα W.C. θα είναι πλαστικά προκατασκευασµένα κατάλληλα για 
τον σκοπό αυτό. Για τον εύκολο καθαρισµό του συστήµατος θα προβλεφθούν φρεάτια 
ή τάπες καθαρισµού σε όλες τις γωνίες, τις διακλαδώσεις και ανά 10 µέτρα σε 
ευθύγραµµα τµήµατα του δικτύου. 
 
ΣΤΟΜΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
 
Το στόµιο καθαρισµού είναι ειδικά διαµορφωµένο άνοιγµα πάνω σε σωληνωτό 
στοιχείο µαζί µε το αντίστοιχο προς τη διαµόρφωση του, σφραγιστικό κάλυµµα που 
χρησιµεύει για την επιθεώρηση και τον καθαρισµό της σωλήνωσης πάνω στην οποία 
είναι εγκατεστηµένο. 
 
α. Σωληνώστοµιο 


 
Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται ειδικό τεµάχιο σωλήνα µε, διαµορφωµένο επί της 
κυκλικής επιφάνειας του ανοίγµατος (κυκλικής, ελλειπτικής ή ορθογωνίου) διατοµής και 
το αντίστοιχο αποσφραγιστικό κάλυµµα (πώµα). 


 
β. Ακροστόµιο 


 
Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται το άνοιγµα όταν αυτό βρίσκεται σε άκρο σωλήνος, και 
µε τον ειδικό όρο ειδικό τεµάχιο ακροστοµίου, όταν το ανοιχτό άκρο είναι 
διαµορφωµένο επί ειδικού τεµαχίου. 
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Τα σφραγιστικά καλύµµατα ανάλογα µε το σπείρωµα σύσφιξής τους χαρακτηρίζονται 
σε αρσενικά ή θηλυκά πώµατα. 
 
Τα σωληνωστόµια ή ακροστόµια κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό µε τις 
σωληνώσεις. 
 
Τα πώµατα των ακροστοµίων καθαρισµού κατασκευάζονται από ορείχαλκο ή 
πλαστικό υλικό, είναι 3mm και φέρουν κεφαλή ή εσοχή τυποποιηµένης µορφής για την 
εύκολη αποκοχλίωσή τους. 
 
Η διάµετρος του σωληνωστοµίου καθαρισµού είναι πάντοτε ίση µε τη διάµετρο του 
σωλήνα. 
 
ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
 
 
ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ 


 
α. Τα φρεάτια των συλλεκτήρων, επίσκεψης και καθαρισµού και οι συνδέσεις των 


εξόδων θα είναι ανάλογα µε το βάθος τους που κυµαίνεται από 0.5 έως περίπου 
2.3 m, κτιστά για βάθη έως 1.0m ή από οπλισµένο σκυρόδεµα για βάθη 
µεγαλύτερα από 1.0m. 


 
β. Ο πυθµένας του φρεατίου θα διαστρωθεί µε πλάκα γκρο-µπετόν αναλογίας 200 


kg/m
3
 τσιµέντου πάχους 0.10 m επί του οποίου θα διαµορφωθεί αυλάκι από γκρο-


µπετόν µε ενσωµάτωση εντός του τελευταίου ηµίσεως τεµαχίου σωλήνα ευθέως, 
καµπύλου ή διακλάδωσης. Τούτο προσαρµόζεται στεγανά µε συναρµογή επί των 
συµβαλλόντων κυρίων αποχετευτικών αγωγών στο ύψος του πυθµένα. 


 
γ. Τα στόµια των απορρεόντων στο φρεάτιο δευτερευόντων αγωγών θα 


τοποθετούνται υψηλότερα από το αυλάκι του αγωγού σύνδεσης µε τον 
συλλεκτήρα. 


 
δ. Τα τοιχώµατα των φρεατίων θα κατασκευαστούν από: 
 
1.  ∆ροµική πλινθοδοµή µε πλήρεις πλίνθους και τσιµεντοκονία 450 kg/m


3 µε άµµο 
θάλασσας για βάθη έως 0.50m. 
 
2.  Μπατική πλινθοδοµή, κατά τα λοιπά ως άνω για βάθη 0.50m. 
 
3.  Οπλισµένο σκυρόδεµα για µεγαλύτερα βάθη. 


 
Η διατοµή των φρεατίων αυτών θα είναι η ορθογωνική των κτιστών ή κυκλική των από 
σκυρόδεµα, όπως φαίνεται στα σχέδια. 


 
ε. Τα τοιχώµατα και ο πυθµένας των φρεατίων θα επιχρισθούν µε τσιµεντοκονία 


πατητή 600 kg τσιµέντου µε λείανση της επιφάνειας µε µυστρί. 
 
στ. Τα καλύµµατα των διατοµών των φρεατίων εξαρτώνται από το βάθος τους και τον 


αριθµό των αγωγών που συµβάλλουν σ' αυτά και θα είναι: 
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 50 x 60cm για βάθη έως 0.90 m (κτιστά) 
 Φ 80cm για βάθη από 0.91 έως 1.50m (κυκλ. σκυρόδεµα) 
 Φ 100cm για µεγαλύτερα βάθη (κυκλ. σκυρόδεµα) 


 
ζ. Τα φρεάτια καλύπτονται µε διπλά χυτοσιδηρά καλύµµατα διαστάσεων οµοίων µε τη 


διατοµή τους.  
η. Στα τοιχώµατα του φρεατίου τοποθετούνται χυτοσιδηρές βαθµίδες ανά 0.30 m για 


καθαρισµό ή συντήρηση του αγωγού. 
 
 
ΣΙΦΟΝΙ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΚΟ 
 
Το σιφόνι δαπέδου, ως σηµείο στραγγισµού ή και ως σηµείο απορροής αποπλύτων, 
είναι ειδική παγίδα που χαρακτηρίζεται ανάλογα µε την λειτουργική της σχέση µέσα 
στην εγκατάσταση. Η σχέση αυτή καθορίζει και την απαιτούµενη προφύλαξή της από 
την είσοδο σε αυτήν αποφρακτικών υλών. 
 
Το υλικό κατασκευής των σιφονιών θα είναι από PVC και θα έχει τουλάχιστο 3 
εισόδους µε ελάχιστη διάµετρο 40mm και έξοδο µε ελάχιστη διάµετρο 50mm. 
 
Τα σιφώνια δαπέδου θα προστατεύονται µε στραγγιστήρες που παρεµποδίζουν την 
είσοδο αποφρακτικών υλών σε αυτά. 
 
 
 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ PVC 6 ATM – (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  – ΑΕΡΙΣΜΟΥ) 
 


α. Οι σωλήνες του δικτύου αποχέτευσης θα είναι κατασκευασµένοι από σκληρό 


PVC κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας 6 atm στους 20°C. 


β. Το πάχος των τοιχωµάτων για εσωτερικά δίκτυα ΕΛΟΤ 686/Β θα είναι ως 
εξής: 


Εξωτ. διαµ. 
(mm) 


Φ40 Φ50 Φ75 Φ100 Φ125 Φ140 
Φ16


0 
Φ200 


Πλάτος τοιχ. 
(mm) 


3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 4 4,9 


 


γ. Τα ειδικά τεµάχια θα είναι από το ίδιο υλικό. 


δ. Η σύνδεση των σωλήνων µεταξύ τους και µε τα ειδικά τεµάχια θα γίνει µε 
µούφα και ελαστικό δακτύλιο. 


 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ από PVC - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ 
 
Οι χρησιµοποιούµενοι σωλήνες θα είναι ενδεικτικού τύπου HELIDUR-ED και θα 
συµφωνούν µε τον παρακάτω πίνακα: 
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Ονοµαστική 
εξωτερική 


διάµετρος (mm) 
 


Ονοµαστικό 
πάχος 


τοιχώµατος (mm) 


Βάρος 
 


(kg/m) 


100 3,0 1,53 
125 3,1 1,82 
140 3,6 2,52 
160 3,6 2,88 
200 4,5 4,16 
250 6,1 7,02 
300 7,7 11,07 
355 8,7 14,07 


 
και θα υπακούουν στις εξής προδιαγραφές όσον αφορά στην κατασκευή, δοκιµές 
ελέγχου ποιότητας και αντοχής του υλικού, µεταφορά και τοποθέτηση των σωλήνων. 
 
Ελληνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ 476 (ΣΕΙΡΑ 41) "Για σωλήνες και εξαρτήµατα από µη 
πλαστικοποιηµένο χλωριούχο πολυβινύλιο για αγωγούς υπογείων αποχετεύσεων" της 
Υπηρεσίας Υδραυλικών Έργων (∆/νση ∆3) του Υ.Π.∆.Ε. (απόφαση ∆32771/27.8.76). 
 
- ∆ιεθνής προδιαγραφή   ISO DIS4435 
 
- Γερµανικές προδιαγραφές  DΙΝ 19534 
 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ – ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
 
Η προσέγγιση στην τάφρο των σωληνώσεων θα εκτελείται µε µεγάλη προσοχή και 
επιµέλεια, από ειδικευµένο προσωπικό, ώστε να αποφεύγεται φθορά των σωλήνων 
λόγω κρούσεων κλπ. 
 
Αρχικά οι σωλήνες θα τοποθετηθούν κατά µήκος του χείλους της τάφρου θα 
επιθεωρούνται µε προσοχή προς εξακρίβωση ενδεχόµενων βλαβών και θα 
καθαρίζονται από κάθε τυχόν ξένη ουσία, κυρίως στα άκρα όπου γίνεται και η 
σύνδεση. 
 
Οι σωλήνες θα καταβιβάζονται µε προσοχή στο όρυγµα ανάλογα µε το βάρος τους και 
στο βάθος του ορύγµατος µε τα χέρια ή µε µηχανικά µέσα. 
 
 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 
 
Γενικώς οι σωλήνες από σκληρό ΡVC θα περιβάλλονται από λεπτό υλικό µη συνεκτικό 
(π.χ. άµµο). Συγκεκριµένα θα εδράζονται σε υποστρώµατα άµµου πάχους 10cm και 
θα επικαλύπτονται από άµµο σε διαστάσεις που φαίνονται στα σχέδια της µελέτης 
εφαρµογής. 
 
Οι σωλήνες πρέπει να έρχονται σε επαφή µε το υπόστρωµα άµµου σε όλο το µήκος 
τους. ∆εν θα στηρίζονται πάνω στις συνδέσεις. 
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Έτσι κατά την κατασκευή του υποστρώµατος πρέπει στις θέσεις των συνδέσεων να 
αφήνονται φωλιές που θα γεµίζουν µετά την σύνδεση και δοκιµή των σωληνώσεων. 
 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ 
 
Πριν τη σύνδεση των σωλήνων η εσωτερική επιφάνεια της κεφαλής και η εξωτερική 
του άκρου του σωλήνα καθαρίζονται πλήρως. 
 
Το φρεζαρισµένο άκρο του σωλήνα και σε βάθος περίπου 5 - 10cm επικαλύπτεται µε 
ελαφρότατο στρώµα λιπαντικής ουσίας (π.χ. µε καθαρό σαπούνι) και γενικά 
οποιοδήποτε λιπαντικό που δεν περιέχει ουσίες που µπορούν να επιδράσουν 
δυσµενώς στο ελαστικό. 
 
Το προετοιµασµένο µέρος του σωλήνα πιέζεται προς το εσωτερικό της κεφαλής, η 
οποία φέρει ήδη τον ελαστικό δακτύλιο, µέχρις ότου τερµατίσει σ' αυτό. Τότε 
σηµαδεύεται το βάθος εισαγωγής και σύρεται ο σωλήνας κατά 1cm προς τα έξω. Το 
εναποµένον κενό µεταξύ του άκρου του σωλήνα και του άκρου της κεφαλής απαιτείται 
για την αντιµετώπιση της διαστολής των σωλήνων, κατά τη µεταβολή της 
θερµοκρασίας. 
 
Κατά τη διάρκεια των διακοπών της εργασίας και ιδίως την νύχτα, το στόµιο του 
τελευταίου τοποθετηµένου σωλήνα θα φράζεται µε ξύλινο πώµα, ώστε να µην είναι 
δυνατή η διείσδυση στο σωλήνα γαιών, ξένων σωµάτων, οµβρίων υδάτων ή µικρών 
ζώων. 
 
Η σύνδεση των σωλήνων µε τα φρεάτια θα γίνεται µέσω των ειδικών συνδέσµων 
φρεατίων από αµιαντοτσιµέντο ή από ενισχυµένο πολυεστέρα, οι οποίοι θα 
ενσωµατώνονται στα τοιχώµατα των φρεατίων. 
 
Οι επιχώσεις των σωληνώσεων γίνονται κατά στρώµατα των 20 - 30cm που βρέχονται 
και στη συνέχεια κοπανίζονται. Μετά τη σύνδεση των σωλήνων γίνεται η µερική 
επίχωση αυτών µε άµµο ή σε διαστάσεις που φαίνονται στα σχέδια και µετά τις 
δοκιµές των σωληνώσεων, ο Ανάδοχος θα προβεί στην ολική επίχωση των 
ορυγµάτων. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 


 
ΣΚΟΠΟΣ 
 
Σκοπός της εγκατάστασης θέρµανσης είναι η εξασφάλιση  "υψηλών" συνθηκών 
άνεσης  όλο το χρόνο συνδυάζοντας συστήµατα απλά στη χρήση και συντήρηση, µε 
υψηλή ποιότητα κατασκευής, επιλεγµένα µε κριτήρια τις ειδικές απαιτήσεις κάθε 
χώρου, ανάλογα µε τη χρήση και τις ειδικές ανάγκες του. Κριτήρια επιλογής 
συστηµάτων αποτέλεσαν επίσης η δυνατότητα εξοικονόµησης ενέργειας, ο βαθµός 
αυτονοµίας και η τεχνική τους υποστήριξη στην ελληνική αγορά καθώς και η 
δυνατότητα τους να εναρµονιστούν αισθητικά µε το κτίριο. 
 


Βιβλιογραφία - Κανονισµοί 


 
Οι εγκαταστάσεις Θέρµανσης - Αερισµού θα µελετηθούν σύµφωνα µε : 
 


• Τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισµούς και τους ∆ιεθνείς Κανονισµούς 
ASHRAE, DIN, VDI, IEC 


 


• Τις οδηγίες του κατασκευαστή για την εγκατάσταση των διαφόρων συσκευών, 
µηχανηµάτων και οργάνων. 


 


• Τις τεχνικές προδιαγραφές, τα τελικά σχέδια που θα εγκριθούν και τις οδηγίες 
που θα δοθούν. 


 
Τους κανόνες της τέχνης και της εµπειρίας για εξαιρετικής ποιότητας εργασία, που να 
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις τεχνολογίας για παρόµοια κτίρια. 
 
  
ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 
Η  σήµανση των σωληνώσεων θα είναι σύµφωνα µε το DIN 2404, για διάκριση των 
µεταφεροµένων ρευστών (ορθογώνιο χωρισµένο σε 3 µέρη, το δε µεσαίο ορθογώνιο 
θα φέρει ενδεικτικό γράµµα κατάλληλου χρώµατος). 
 
Επίσης, θα σηµειωθεί κατά διαστήµατα µε βέλη ή φορά ροής του ρευστού µέσα σε 
αυτές. 
 
 
ΒΑΦΕΣ 
 
ΒΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ από ΜΟΡΦΟΣΙ∆ΗΡΟ  


 
Προβλέπεται η βαφή όλων των κατασκευών από µορφοσίδηρο (στηρίγµατα σωλήνων, 
boiler, συνδέσεις αεραγωγών κλπ.) µε δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος µινίου και δύο 
στρώσεις ελαιοχρώµατος φωτιάς µετά τον επιµελή καθαρισµό τους από σκουριά ή 
καλαµίνα. 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ από ΜΟΡΦΟΣΙ∆ΗΡΟ 
 
Στις κατασκευές  από µορφοσίδηρο οι συνδέσεις θα γίνονται µε κοχλίες ή και 
ηλεκτροσυγκόλληση. 
 
Το είδος και οι διατοµές του µορφοσίδηρου που χρησιµοποιούνται, καθώς και ο 
τρόπος σύνδεσης θα  ανταποκρίνονται προς τις εκάστοτε απαιτήσεις αντοχής και 
λειτουργίας της κατασκευής. 


 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ από ΜΑΥΡΟ ΣΙ∆ΗΡΟΕΛΑΣΜΑ 
 
Στις κατασκευές από µαύρα σιδηροελάσµατα η σύνδεση µεταξύ τους θα  γίνεται µε 
ηλεκτροσυγκόλληση. 
 
Το πάχος του ελάσµατος, οι σιδηρές ενισχύσεις και το είδος της συναρµογής θα 
ανταποκρίνονται προς τις εκάστοτε απαιτήσεις στεγανότητας και αντοχής. 
 
Ειδικά, τα λυόµενα τεµάχια θα προσαρµόζονται µε σιδηρούς κοχλίες µε βήµα και 
διάµετρο ανάλογη µε τις εκάστοτε απαιτήσεις, µε παρεµβύσµατα κατάλληλα για 
επίτευξη στεγανότητας στην πίεση, θερµοκρασία και λοιπές ιδιότητες του 
περιεχοµένου ρευστού. 
 
Όλες οι επιφάνειες θα επιχρισθούν µε διπλή στρώση αντισκωριακής  βαφής. 
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ από ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒ∆ΟΕΛΑΣΜΑ 
 
Στις κατασκευές από γαλβανισµένα σιδηροελάσµατα η σύνδεση µεταξύ τους θα γίνεται 
µε ηλεκτροσυγκόλληση ή µε ήλωση. 
 
Το πάχος του ελάσµατος, οι σιδηρές ενισχύσεις και το είδος της συναρµογής θα 
ανταποκρίνονται προς τις εκάστοτε απαιτήσεις στεγανότητας και αντοχής. 
 
Ειδικά τα λυόµενα τεµάχια θα προσαρµόζονται µε σιδηρούς κοχλίες µε βήµα και 
διάµετρο ανάλογη µε τις εκάστοτε απαιτήσεις, µε παρεµβύσµατα κατάλληλα για 
επίτευξη στεγανότητας στην πίεση, θερµοκρασία και λοιπές ιδιότητες του 
περιεχοµένου ρευστού. 
 
Όλες οι επιφάνειες θα επιχρισθούν µε διπλή στρώση αντισκωριακής βαφής. 
 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
 
Όλα τα µηχανήµατα βαρέως >200kg θα πρέπει να είναι κατάλληλα στηριγµένα 
προκειµένου να µην προκαλούνται βλάβες σε περίπτωση σεισµού. 
 
∆ΙΚΤΥΑ- ΓΕΝΙΚΑ 
 
∆ΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ  
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Το δίκτυο θέρµανσης θα κατασκευαστεί προς και από τον συλλέκτη του 
λεβητοστασίου µέχρι τους τοπικούς συλλέκτες διανοµής θα κατασκευαστεί από 
χαλυβδοσωλήνα ενώ τα δίκτυα διανοµής νερού προς και από τα θερµαντικά σώµατα 
θα κατασκευαστεί από πλαστικούς σωλήνες πολυπροπυλενίου PP-R (80), PN 20 bar, 
µε µαύρη πλαστική επένδυση (προστασία UV) κατά DIN 8077/78 εντός 
προστατευτικού σπιράλ και από σωλήνας από δικτυωµένο πολυαιθυλενίο VPE κατά 
DIN4726 και DIN16892 µε προστατευτικό κυµατοειδή σωλήνα πολυαιθυλενίου 
ανάλογα µε το χώρο τοποθέτησης. 
 
Στα δάπεδα του ισογείου και του ορόφου του κτιρίου υπάρχουν περιορισµοί ως προς 
την εγκατάσταση γι’  αυτό το λόγω θα χρησιµοποιηθούν και σωλήνες 
πολυπροπυλενίου µε εξαρτήµατα αυτογενούς συγκόλλησης, οι οποίοι θα οδεύουν 
κάτω από τα σανίδια του τελικού πατώµατος ακολουθώντας τις διαδροµές που 
φαίνονται στα σχέδια των κατόψεων, όπου µε διακεκοµµένη φαίνεται η θέση των 
κύριων ξύλινων δοκών δαπέδου. 
 
Το δίκτυο κλιµατισµού για το ψυκτικό υγρό θα κατασκευαστεί από χαλκοσωλήνα. 
 
Το δίκτυο ύδρευσης θα κατασκευαστεί από σωλήνα από γαλβανισµένη σιδηροσωλήνα 
βαρέως τύπου. 
 
Το δίκτυο αποχέτευσης θα κατασκευαστεί από σωλήνα PVC.  
 
Οι κεντρικές σωληνώσεις µεγάλης διατοµής στο χώρο του λεβητοστασίου –και µόνο- 
που είναι ορατής εγκατάστασης, θα κατασκευαστούν από µαύρη σωλήνα που στη 
συνέχεια θα βαφεί. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 
Οι σωληνώσεις θα εγκατασταθούν κατά τρόπο τέτοιο ώστε να δίνουν ευχάριστη 
εντύπωση στο θεατή και να είναι δυνατή η εύκολη διάκριση των δικτύων. 
 
Θα οδεύουν έτσι παράλληλα ή κάθετα προς τα οικοδοµικά στοιχεία του κτιρίου καθώς 
και µεταξύ τους. Επίσης, οι µεταξύ τους αποστάσεις ως προς τα οικοδοµικά στοιχεία 
είναι τέτοιες ώστε να  επιτρέπουν την ευχερή προσπέλαση προς αυτές καθώς και την 
µόνωσή τους. 
 
Θύλακες αέρα και σηµεία παγίδευσης πρέπει να αποφεύγονται προσεκτικά. 
Επίσης θα πρέπει να δίδεται η κατάλληλη κλίση στις σωληνώσεις και να λαµβάνεται 
κατάλληλη πρόνοια, ακόµη και για προσθήκη εξαεριστικών , ώστε να επιτυγχάνεται 
ευχερής εξαερισµός του δικτύου. 
 
Οι συνδέσεις των σωληνώσεων θα γίνονται µε χρησιµοποίηση εξαρτηµάτων όπως 
συστολές γωνιών  κλπ. 
 
Ειδικά για σωλήνες µαύρους διατοµής µέχρι Φ50, θα επιτρέπεται η χρήση 
κουρµπαδόρου εφόσον η ακτίνα καµπυλότητας είναι τουλάχιστον ίση προς 6 φορές 
της διαµέτρου του σωλήνα. 
 
Καµπυλώσεις οι οποίες παρουσιάζουν στρεβλώσεις της εξωτερικής επιφάνειας δεν θα 
γίνουν δεκτές. 
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Κατά την εγκατάσταση των σωληνώσεων ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στη 
τοποθέτηση των στηριγµάτων και την µορφή αυτών ώστε να επιτυγχάνεται αφενός 
στερεότητα ανάρτησης αλλά και ευχέρεια συστολοδιαστολής των σωληνώσεων. 
 
∆ιαστολές µπορούν να παραληφθούν από τα σκέλη καµπύλης κατόπιν υπολογισµού 
της θέσης τοποθετήσεως σταθερών στηριγµάτων. 
 
Οι σωληνώσεις αποχέτευσης θα πρέπει να έχουν κλίση τουλάχιστον ίση προς 1:200 
θα αποχετεύουν δε εµµέσως πάνω στις σχάρες δαπέδου του δικτύου αποχέτευσης. 
 
Επίσης σε κάθε αποχετευόµενη συσκευή θα προβλεφθούν κατάλληλα σιφώνια 
διατηρώντας νερό µέσα τους προς αποφυγή οσµών. 
 
Η στήριξη του δικτύου σωληνώσεων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην 
προκαλούνται βλάβες σε περίπτωση σεισµού. 
 
Ο∆ΗΓΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 
Για σωληνώσεις διερχόµενες µέσω εξωτερικών τοίχων το κενό µεταξύ οδηγού σωλήνα 
και του σωλήνα που διέρχεται, θα πληρούται µε παρέµβυσµα (σουλάτσου) και µε 
κατάλληλη µαστίχα. 
 
Η χρησιµοποιούµενη µαστίχα θα είναι κατάλληλη για τη θερµοκρασία του διερχόµενου 
νερού από το σωλήνα ώστε να µην αλλοιώνεται και να διατηρεί την στεγανότητά της. 
 
Όπου οι σωληνώσεις διέρχονται µέσω τοίχων δαπέδων ή οροφών θα εφοδιάζονται µε 
οδηγό από γαλβανισµένο  ή πλαστικό σωλήνα µε κατάλληλη διατοµή ώστε να 
επιτρέπεται αφενός µεν η κανονική διαστολή και συστολή του σωλήνα αφετέρου δε η 
κανονική µόνωση του διερχόµενου σωλήνα. 
 
Οι οδηγοί σωλήνες θα καταλήγουν πρόσωπο µε τις παρειές των τοίχων και των 
οροφών και θα προεξέχουν 3 cm πάνω από τα δάπεδα και 25 cm πάνω από τις 
οροφές. 
 
∆ΙΑΣΤΟΛΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 
Η παραλαβή των διαστολών του δικτύου σωληνώσεων θα καθορισθεί  µετά την 
οριστικοποίηση των θέσεων και οδεύσεων των σωληνώσεων. 
 
Στα κατασκευαστικά σχέδια πού θα υποβληθούν προς έγκριση από τον ανάδοχο θα 
σηµειώνονται εκτός από τα άλλα και οι προτεινόµενες από αυτόν διατάξεις 
αντιµετώπισης των διαστολών σύµφωνα µε τις παρακάτω οδηγίες: 
 
α) Η παραλαβή των διαστολών πρέπει να περιλαµβάνεται κατά προτίµηση µε 
κατάλληλη διαµόρφωση και στήριξη των σωλήνων και όχι µε τη χρησιµοποίηση 
ειδικών τεµαχίων. 
 
β) Οι κατακόρυφες στήλες µικρού µήκους  θα στερεώνονται ακλόνητα στο µέσο της 
διαδροµής τους ώστε να υπάρχει δυνατότητα διαστολής προς τα πάνω και προς τα 
κάτω. 
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γ) Οι διακλαδώσεις συνδέσεων µε τα διάφορα µηχανήµατα  ή συσκευές θα πρέπει να 
διαµορφώνονται κατάλληλα ώστε να υπάρχει δυνατότητα διαστολής τόσο των 
διακλαδώσεων όσο και των κυρίων σωλήνων. 
 
δ) Στις θέσεις των αρµών διαστολής του κτιρίου θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν 
διατάξεις παραλαβής των διαστολών των σωληνώσεων και του κτιρίου. 
 
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ 
 
Τα παρεµβύσµατα στεγανότητας  που θα τοποθετηθούν στις κοχλιωτές ή φλαντζωτές 
συνδέσεις θα πρέπει να έχουν την απαιτούµενη αντοχή στις συνθήκες θερµοκρασίας 
και πιέσεως του νερού χωρίς να υφίσταται οποιαδήποτε αλλοίωση ή διάλυση από 
αυτό κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης. 
 
ΚΛΙΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 
 
Οι κλίσεις του οριζόντιου δικτύου καθορίζονται σε 0.5% (κατ’ ελάχιστο). 
 
Αυτές δεν είναι απαραίτητο να ανέρχονται ή να κατέρχονται µε την προϋπόθεση ή 
συµβολή µιας ανόδου και µιας καθόδου να γίνεται πάντα στη βάση µιας κατακόρυφης 
στήλης ή ενός αυτόµατου εξαεριστικού για να εξασφαλίζεται η οµαλή εξαέρωση του 
δικτύου. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 
Ο καθαρισµός των δικτύων θα ακολουθήσει όταν έχουν τελειώσει οι εργασίες 
συναρµολόγησης  αυτών και πριν από την επιβολή των µονώσεων. Αυτός  θα γίνει ως 
εξής: 
Κατ’ αρχήν θα αφαιρεθεί η ψυχή των φίλτρων και στη συνέχεια θα πλένεται η µια 
στήλη µετά την άλλη. 
 
Το νερό από το ψηλότερο σηµείο του δικτύου θα διέρχεται µέσω των σωλήνων 
προσαγωγής και επιστροφής και θα αποχετεύεται από το κατώτατο σηµείο τους µέχρις 
ότου οι σωληνώσεις προσαγωγής και επιστροφής καθαρίσουν τελείως. 
 
Μετά το πιο πάνω καθαρισµό θα διαλυθούν , από τον ανάδοχο, 0.5 χιλιόγραµµα 
καυστικής σόδας ανά 400 λίτρα νερού εγκατάστασης, τα οποία στη συνέχεια θα 
διοχετευθούν οµοιόµορφα µέσω των δικτύων τα οποία και θα πληρωθούν µε νερό. Το 
νερό τώρα της εγκατάστασης θα θερµανθεί στους 65 Κελσίου και θα τεθεί σε 
κυκλοφορία για 48 ώρες.  
 
Ακόλουθα το σύστηµα θα κενωθεί και θα πλυθεί µε καθαρό νερό. 
 
Μετά το πιο πάνω κύκλο θα ακολουθήσει νέα διάλυση καυστικής σόδας και 
επανάληψη του κύκλου. 
 
Όταν πλέον γίνει πάλι εκκένωση των δικτύων θα τοποθετηθεί η ψυχή των φίλτρων και 
θα πληρωθούν τα δίκτυα µε καθαρό νερό το οποίο θα τεθεί σε κυκλοφορία για ένα 
οκτάωρο , µετά το πέρας του οποίου θα ελεγχθούν τα φίλτρα του δικτύου αν είναι 
καθαρά ή έχουν επικαθίσει λάδια κλπ. ξένα υλικά. 
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Σε περίπτωση κατά την οποία συµβαίνει το δεύτερο θα ακολουθήσει νέο πλύσιµο µε 
καυστική σόδα. Αυτό θα συνεχιστεί µέχρι να γίνει τέλεια η ικανοποίηση της επίβλεψης. 
 
ΜΑΥΡΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
 
Τα δίκτυα σωληνώσεων θερµού-ψυχρού νερού θα αποτελούνται από σωλήνες 
µαύρους µε ραφή υπερβαρέως τύπου κατά DIN 2440 πράσινη ετικέτα για διαµέτρους 
µέχρι 2" και χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή ΜΑΝΕΣΜΑΝ για διαµέτρους άνω των 2", οι 
οποίοι θα είναι σύµφωνοι µε το DIN 2448 και τον παρακάτω πίνακα: 
 


∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΣΩΛΗΝΑ  


(ins) 


 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ  


(mm) 


   ΠΑΧΟΣ 


(mm)        


ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ 
ΜΕΤΡΟ 


(kg) 


    


1/2" 21.3 2.6 1.20 


3/4" 26.9 2.6 1.56 


1" 33.7 3.2 2.41 


1 1/4" 42.4 3.2 3.09 


1 1/2" 48.3 3.2 3.56 


2" 60.3 3.6 5.03 


2 1/2" 76.1 3.6 6.44 


3" 88.9 4.0 8.38 


4" 114.3 4.5 12.20 


5" 139.7 5.0 16.60 


6" 165.1 5.6 22.50 


8" 219.1 7.1 36.10 


10" 273.0 8.0 52.30 


12" 323.9 8.8 68.40 
 
Οι µαύροι σωλήνες διαµέτρου µέχρι και 2" θα φέρουν σπειρώµατα  και θα συνδέονται 
µε κοχλίωση. 
 
Οι σωλήνες διαµέτρου 2 1/2" και πάνω θα συνδέονται µε ηλεκτροσυγκόλληση ή µε 
οξυγονοκόλληση. 
 
Τα εξαρτήµατα θα είναι επίσης γαλβανισµένα µε σπείρωµα. 
 
ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 
 
Όλα τα σπειρώµατα των φερόντων σωλήνων θα είναι σύµφωνα µε τα βρετανικά 
στάνταρτ (BRITISH STANDARD TAPER PIPE THREAD).  
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Τα σπειρώµατα θα διανοίγονται µε καινούργια µαχαίρια αφού προηγουµένως έχει 
βουρτσισθεί καλά ο σωλήνας στη θέση διάνοιξης σπειρώµατος. 
 
Επίσης, µετά τη διάνοιξη του σπειρώµατος θα αποµακρύνονται καλά τα ρινίσµατα. 
 
Όλες οι συνδέσεις θα στεγανοποιούνται µε εναπόθεση επί του αρσενικού 
σπειρώµατος µόνο, µε κατάλληλο στεγανοποιητικό υλικό το οποίο θα πρέπει να 
εγκριθεί από την επίβλεψη. 
 
Μετά το βίδωµα των σωληνώσεων δεν πρέπει να περισσεύουν περισσότερες από 
τρεις σπείρες. 
 
Οι σωλήνες οι οποίοι θα συνδέονται µε συγκόλληση (ηλεκτρική ή µε οξυγόνο) θα 
υφίστανται προηγουµένως κατάλληλο καθαρισµό στα άκρα. 
 
Τα δε άκρα τους θα έχουν γωνία κλίσης 40


ο
. 


 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 
Οι σωληνώσεις θα εγκατασταθούν κατά τρόπο τέτοιο ώστε να δίνουν ευχάριστη 
εντύπωση στο θεατή και να είναι δυνατή η εύκολη διάκριση των δικτύων. 
 
Θα οδεύουν παράλληλα ή κάθετα προς τα οικοδοµικά στοιχεία του κτιρίου καθώς και 
µεταξύ τους. Επίσης οι µεταξύ τους αποστάσεις ως προς τα οικοδοµικά στοιχεία είναι 
τέτοιες ώστε να  επιτρέπουν την ευχερή προσπέλαση προς αυτές καθώς και την 
µόνωσή τους. 
 
Θύλακες αέρα και σηµεία παγίδευσης πρέπει να αποφεύγονται προσεκτικά. 
 
Επίσης θα πρέπει να δίδεται η κατάλληλη κλίση στις σωληνώσεις και να λαµβάνεται 
κατάλληλη πρόνοια, ακόµη και για προσθήκη εξαεριστικών, ώστε να επιτυγχάνεται 
ευχερής εξαερισµός του δικτύου. 
 
Οι συνδέσεις των σωληνώσεων θα γίνονται µε χρησιµοποίηση εξαρτηµάτων όπως 
συστολές γωνιών  κλπ. 
 
Ειδικά για σωλήνες µαύρους διατοµής µέχρι 2", θα επιτρέπεται η χρήση 
κουρµπαδόρου εφ' όσον η ακτίνα καµπυλότητας είναι τουλάχιστον ίση προς 6 φορές 
της διαµέτρου του σωλήνα. 
 
Καµπυλώσεις οι οποίες παρουσιάζουν στρεβλώσεις της εξωτερικής επιφάνειας δεν θα 
γίνουν δεκτές. 
 
Κατά την εγκατάσταση των σωληνώσεων ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στη 
τοποθέτηση των στηριγµάτων και την µορφή αυτών ώστε να επιτυγχάνεται αφ' ενός 
στερεότητα ανάρτησης αλλά και ευχέρεια συστολοδιαστολής των σωληνώσεων. 
 
∆ιαστολές µπορούν να παραληφθούν από τα σκέλη καµπύλης κατόπιν υπολογισµού 
της θέσης τοποθετήσεως σταθερών στηριγµάτων. 
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Οι σωληνώσεις αποχέτευσης θα πρέπει να έχουν κλίση τουλάχιστον ίση προς 1:200 
θα αποχετεύουν δε εµµέσως πάνω στις εσχάρες δαπέδου του δικτύου αποχέτευσης. 
 
Επίσης σε κάθε αποχετευόµενη συσκευή θα προβλεφθούν κατάλληλα σιφώνια  
διατηρώντας νερό µέσα τους προς αποφυγή οσµών. 
 
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ 
 
Τα δίκτυα σωληνώσεων σε οµάδες ή µεµονωµένα θα στηρίζονται επαρκώς στο κτίριο. 
 
Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα στερεώνονται πάνω στα οικοδοµικά στοιχεία µε 
κατάλληλη σιδηροκατασκευή και στηρίγµατα σχήµατος U µε διατοµή εξαρτώµενη από 
τη διατοµή του σωλήνα. 
 
Οι οριζόντιες σωληνώσεις θα αναρτώνται µέσω σιδηρών κυλινδρικών ράβδων όπως 
πιο κάτω. 
 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ  ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΙ∆ΗΡΑΣ ΡΑΒ∆ΟΥ 
 
Μέχρι και 2"                 3/8" 
από 2 1/2" µέχρι και 3 1/2"      1/2" 
από 4" µέχρι και 5"                5/8" 
από 6 και άνω                                 3/4" 
 
Η απόσταση των στηριγµάτων µεταξύ τους θα είναι τέτοια ώστε να µην δηµιουργείται 
σε αυτές βέλος λόγω του βάρους των. 
 
Οι αποστάσεις δεν θα είναι µεγαλύτερες από τις πιο κάτω: 
 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ  ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 
     ∆ΥΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ 
 
Μέχρι και 3/4"      1.5 m 
Μέχρι και   1"      1.8 m 
από 1 1/4" µέχρι και 1 1/2"    2.4 m 
από 2" µέχρι και 4"     3.0 m 
πάνω από 4"      3.5 m 
 
Οι κυλινδρικοί ράβδοι στήριξης των σωληνώσεων θα παρέχουν τη δυνατότητα 
αυξοµείωσης του µήκους αυτών προς κατάλληλη ρύθµιση της κλίσης των 
σωληνώσεων και µετά την τοποθέτησή τους. 
 
Η στερέωση επί της οροφής των στηριγµάτων θα γίνεται είτε µε κατάλληλα 
αυτοδιατρητικά βύσµατα κατάλληλης αντοχής, τα οποία βεβαίως δεν θα θίγουν τον 
οπλισµό από σίδερο, είτε µε πρωτοποθέτηση µέσα στο σκυρόδεµα κατάλληλων 
βιοµηχανοποιηµένων ενθεµάτων (inserts). 
 
Τα στηρίγµατα θα είναι τέτοια ώστε να επιτρέπουν τις συστολοδιαστολές των 
σωλήνων. 
 
Ακόµη θα πρέπει να περιβάλλουν τη µόνωση του σωλήνα και να εφάπτονται σ' αυτόν.  
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Στα σηµεία δε αυτά η µόνωση των σωληνώσεων θα αποτελείται από τεµάχια ειδικής 
σκληρότητας και µηχανικής αντοχής. 
 
Ο∆ΗΓΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ 
 
Για σωληνώσεις διερχόµενες µέσω εξωτερικών τοίχων το κενό µεταξύ οδηγού σωλήνα 
και του σωλήνα που διέρχεται, θα πληρούται µε παρέµβυσµα (σουλάτσου) και µε 
κατάλληλη µαστίχα ή µόλυβδο. 
 
Η χρησιµοποιούµενη µαστίχα θα είναι κατάλληλη για τη θερµοκρασία του διερχόµενου 
νερού από το σωλήνα ώστε να µην αλλοιώνεται και να διατηρεί την στεγανότητά της. 
 
Όπου οι σωληνώσεις διέρχονται µέσω τοίχων δαπέδων ή οροφών θα εφοδιάζονται µε 
οδηγό από γαλβανισµένο σωλήνα µε κατάλληλη διατοµή ώστε να επιτρέπεται αφ' ενός 
µεν η κανονική διαστολή και συστολή του σωλήνα αφ' ετέρου δε η κανονική µόνωση 
του διερχόµενου σωλήνα. 
 
Οι οδηγοί σωλήνες θα καταλήγουν πρόσωπο µε τις παρειές των τοίχων και των 
οροφών και θα προεξέχουν 3cm πάνω από τα δάπεδα και 25cm πάνω από τις 
οροφές. 
 
∆ΙΑΣΤΟΛΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 
 
Η παραλαβή των διαστολών του δικτύου σωληνώσεων θα καθορισθεί  µετά την 
οριστικοποίηση των θέσεων και οδεύσεων των σωληνώσεων. 
Στα κατασκευαστικά σχέδια πού θα υποβληθούν προς έγκριση από τον ανάδοχο θα 
σηµειώνονται εκτός από τα άλλα και οι προτεινόµενες από αυτόν διατάξεις 
αντιµετώπισης των διαστολών σύµφωνα µε τις παρακάτω οδηγίες: 
 
α) Η παραλαβή των διαστολών πρέπει να περιλαµβάνει κατάλληλη διαµόρφωση και 


στήριξη των σωλήνων και όχι µε τη χρησιµοποίηση ειδικών τεµαχίων. 
 
β) Οι κατακόρυφες στήλες µικρού µήκους  θα στερεώνονται ακλόνητα στο µέσο της 


διαδροµής τους ώστε να υπάρχει δυνατότητα διαστολής προς τα πάνω και προς τα 
κάτω. 


 
γ) Οι διακλαδώσεις συνδέσεως µε τα διάφορα µηχανήµατα  ή συσκευές θα πρέπει να 


διαµορφώνονται κατάλληλα ώστε να υπάρχει δυνατότητα διαστολής τόσο των 
διακλαδώσεων όσο και των κυρίων σωλήνων. 


 
δ) Στις θέσεις των αρµών διαστολής του κτιρίου θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν 


διατάξεις παραλαβής των διαστολών των σωληνώσεων και του κτιρίου. 
 
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ 
 
Τα παρεµβύσµατα στεγανότητας που θα τοποθετηθούν στις κοχλιωτές ή φλαντζωτές 
συνδέσεις θα πρέπει να έχουν την απαιτούµενη αντοχή στις συνθήκες θερµοκρασίας 
και πιέσεως του νερού χωρίς να υφίστανται οποιαδήποτε αλλοίωση ή διάλυση από 
αυτά κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης. 
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ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 
 
Για σωλήνες µέχρι 1" και για καµπύλες µεγαλύτερες από 90


ο
 η διαµόρφωση του 


σχήµατος των σωληνώσεων θα γίνεται µε κάµψη µε τη βοήθεια ειδικού εργαλείου 
(κουρµπαδόρου). 
 
Για σωλήνες διαµέτρου 1 1/4 " και πάνω θα χρησιµοποιούνται ή ειδικά τεµάχια ή ειδική 
θερµική κατεργασία καµπύλωσης των σωλήνων που αποδεδειγµένα δεν θα µειώνει τη 
µηχανική αντοχή τους ούτε θα αλλοιώνει το σχήµα της διατοµής τους. 
 
ΚΛΙΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ  
 
Οι κλίσεις του οριζοντίου δικτύου καθορίζονται σε 0.5% (κατ' ελάχιστο). 
 
Αυτές δεν είναι απαραίτητο να ανέρχονται ή να κατέρχονται µε την προϋπόθεση ή 
συµβολή µιας ανόδου και µιας καθόδου να γίνεται πάντα στη βάση µιας κατακόρυφης 
στήλης ή ενός αυτόµατου εξαεριστικού για να εξασφαλίζεται η οµαλή εξαέρωση του 
δικτύου. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 
Ο καθαρισµός των δικτύων θα ακολουθήσει όταν έχουν τελειώσει οι εργασίες 
συναρµολόγησης  αυτών και πριν από την επιβολή των µονώσεων. 
Αυτό θα γίνει ως εξής: 
 
- Κατ' αρχήν θα αφαιρεθεί η ψυχή των φίλτρων και στη συνέχεια θα πλένεται η µια 


στήλη µετά την άλλη. 
 
- Το νερό από το ψηλότερο σηµείο του δικτύου θα διέρχεται µέσω των σωλήνων 


προσαγωγής και επιστροφής και θα αποχετεύεται από το κατώτατο σηµείο τους 
µέχρις ότου οι σωληνώσεις προσαγωγής και επιστροφής καθαρίσουν τελείως.  


 
- Μετά τον πιο πάνω καθαρισµό θα διαλυθούν (από τον ανάδοχο), 0.5kg καυστικής 


σόδας ανά 100 γαλόνια νερού εγκατάστασης, τα οποία στη συνέχεια θα 
διοχετευθούν οµοιόµορφα µέσω των δικτύων τα οποία και θα πληρωθούν µε νερό. 


 
- Στη συνέχεια το νερό της εγκατάστασης θα θερµανθεί στους 65


ο
C και θα τεθεί σε 


κυκλοφορία για 48 ώρες. 
 
- Στη συνέχεια το σύστηµα θα εκκενωθεί και θα πλυθεί µε καθαρό νερό. 
 
- Μετά τον πιο πάνω κύκλο θα ακολουθήσει νέα διάλυση καυστικής σόδας και 


επανάληψη του κύκλου. 
 
- Όταν πλέον γίνει πάλι εκκένωση των δικτύων θα τοποθετηθεί η ψυχή των φίλτρων 


και θα πληρωθούν τα δίκτυα µε καθαρό νερό το οποίο θα τεθεί σε κυκλοφορία για 
ένα οκτάωρο, µετά το πέρας του οποίου θα ελεγχθούν τα φίλτρα του δικτύου αν 
είναι καθαρά ή έχουν επικαθίσει ξένα υλικά, λάδια κλπ. 
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- Σε περίπτωση κατά την οποία συµβαίνει το δεύτερο θα ακολουθήσει νέο πλύσιµο 
µε καυστική σόδα. Αυτό θα συνεχιστεί µέχρι να γίνει τέλεια ο καθαρισµός των 
δικτύων. 


 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 
 
Ο ανάδοχος θα είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ποιότητα των συγκολλήσεων. 
 
Η καταλληλότητα των συγκολλήσεων θα προσδιοριστεί µε έλεγχο των ικανοτήτων των 
αντίστοιχων ηλεκτροσυγκολλητών ως προς την κατασκευή ικανοποιητικών 
συγκολλήσεων, για τις συνθήκες λειτουργίας και τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα. 
 
Οι ικανότητες των ηλεκτροσυγκολλητών θα ελεγχθούν στο εργοτάξιο από διάφορες 
θέσεις συγκόλλησης. 
 
Κάθε ραφή θα φέρει ενδεικτικά χαρακτηριστικό κώδικα του ηλεκτροσυγκολλητή από 
τον οποίο έγινε. 
 
Σε περίπτωση κατά την οποία οι  θερµοκρασίες των σωλήνων που  είναι για 
συγκόλληση είναι πολύ χαµηλές π.χ. 0


ο
C, τότε τα υλικά θα θερµαίνονται σε µήκος ενός 


µέτρου εκατέρωθεν του σηµείου συγκόλλησης µέχρι να φθάσει η θερµοκρασία τους 
35


ο
C περίπου και κατόπιν να συγκολληθούν. 


 
Τα ηλεκτρόδια θα φυλάσσονται µέσα σε ξηρό θερµαινόµενο χώρο και θα είναι 
απαλλαγµένα από την υγρασία πριν από την χρησιµοποίησή τους. 
 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
 
ΒΑΝΕΣ (GATE VALVE - BALL VALVE) 
 
α. Θα είναι σφαιρικές ορειχάλκινες κοχλιωτής σύνδεσης µέχρι διαµέτρου 2" και 
χυτοσιδηρές µε ορειχάλκινους δακτυλίους έδρασης που συνδέονται µε φλάντζες για 
µεγαλύτερες διαµέτρους, όπως αναφέρεται στο τιµολόγιο. 
 
β. Στην δεύτερη περίπτωση η βάνα θα συνοδεύεται και από δύο φλάντζες µε τους 
κοχλίες τους για την σύνδεση µε το δίκτυο  
 
γ. Οι βάνες θα είναι κατάλληλες για πίεση λειτουργίας και διακοπής µέχρι 16 ATM και 
θερµοκρασία νερού 120 Κελσίου. 
 
ΚΡΟΥΝΟΙ  
 
α. Οι κρουνοί εκκενώσεως είναι ορειχάλκινοι που συνδέονται µε τις σωληνώσεις του 
δικτύου µε κοχλίωση. 
 
Πίεση λειτουργίας και διακοπής 16 atm για θερµοκρασίες νερού 120 Κελσίου. 
 
β. Οι κρουνοί θα φέρουν αφαιρετή χειρολαβή και προς την πλευρά της εκκένωσης θα 
φέρουν σπείρωµα και πώµα έτσι ώστε µετά την αφαίρεση του πώµατος να µπορεί να 
κοχλιωθεί εύκαµπτος σωλήνας για την σύνδεση µε την αποχέτευση. 
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ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  
 
α. Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι κατάλληλες για σωληνώσεις νερού 
θερµοκρασίας 120 βαθµών Κελσίου και πίεσης 10 atm για οριζόντια ή κατακόρυφη 
τοποθέτηση ορειχάλκινες µέχρι διαµέτρου 2" και χυτοσιδηρές άνω των 2". Κάθε 
χυτοσιδηρή βαλβίδα θα συνοδεύεται από δύο πρόσθετες φλάντζες για σύνδεση µε το 
δίκτυο. 
   
β. Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα στην αντίστροφη 
ροή του νερού. 
Η λειτουργία τους δεν πρέπει να προκαλεί θόρυβο ή πλήγµα. 
 
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Σε όλα τα ψηλά σηµεία του δικτύου όπου είναι δυνατό να συγκεντρωθεί αέρας και να 
εµποδίσει τη ροή θα εγκατασταθούν αυτόµατα εξαεριστικά διατοµής 1/2 ". 
 
Τα εξαρτήµατα αυτά θα τοποθετηθούν εκεί ανεξάρτητα αν φαίνονται ή όχι στα σχέδια. 
 
Ειδικότερα µέσα στο λεβητοστάσιο λόγω των µεγάλων διατοµών των σωληνώσεων, τα 
ψηλότερα σηµεία των διαφόρων σωληνώσεων θα συνδεθούν µε σωλήνα 1/2 " µε 
κατάλληλη λεκάνη συγκεντρώσεων η οποία θα συνδέεται µε την αποχέτευση. 
 
Ακριβώς πάνω από τη λεκάνη και σε ύψος όχι µεγαλύτερο από 1.5 µέτρα θα  
υπάρχουν βάνες µε τις οποίες θα µπορεί να γίνει ο εξαερισµός των γραµµών. 
 
Ο σωλήνας εξαερισµού Φ 1/2" θα συνδέεται επί των κεντρικών σωληνώσεων µε 
τεµάχιο σιδηροσωλήνος Φ 1 1/2 " µήκους 20 εκ. για συγκέντρωση του αέρα µέσα στο 
πιο πάνω τεµάχιο. 
 
Επίσης, όλα τα θερµαντικά σώµατα θα φέρουν στην επάνω πλευρά τους µία 
εξαεριστική βαλβίδα µε ρυθµιζόµενη την κατε΄τθυνση του νερού. 
 
ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ 
 
Φίλτρα θα τοποθετηθούν πριν από την αναρρόφηση κάθε αντλίας όπως φαίνεται στα 
σχέδια. Τα φίλτρα θα είναι φλαντζωτά, τύπου κάλαθου µετά σιδηρού σώµατος 
κλάσεως 125 PSI σε ατµό, 225 PSI σε κρύο νερό.   
 
ΛΥΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ 
 
Οι λυόµενοι σύνδεσµοι που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι κατασκευασµένοι από 
ορείχαλκο. Για διάµετρο µεγαλύτερη των 54 mm θα είναι τύπου φλαντζών µε 
παρέµβυσµα στεγανότητας ανάλογο µε το ρευστό που διέρχεται από τη σωλήνωση. 
 
 
ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙ∆Α ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 
 
Το σώµα και η κεφαλή των δικλείδων κρουνών θα είναι κατασκευασµένα από 
φωσφορούχο ορείχαλκο αντοχής σε εφελκυσµό άνω των 2000 kg/cm. 
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Το συρταρωτό διάφραγµα θα κινείται σταθερά στο κέντρο της υποδοχής του µε τρόπο 
ώστε πρακτικά να εφάπτεται στις παρειές της υποδοχής µόνο όταν η δικλείδα κλείσει. 
 
Οι δικλείδες αυτές θα εξασφαλίζουν τέλεια και υδατοστεγή διακοπή για διαφορά 
πίεσης νερού εκατέρωθεν αυτών 10 atm. 
 
ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 
 
Οι συλλέκτες θα κατασκευαστούν από χαλυβδοσωλήνες χωρίς  ραφή,  διαµέτρου  
σύµφωνα  µε  τα  σχέδια, εξ 'ολοκλήρου ηλεκτροσυγκολλητοί, κατάλληλοι για πίεση 
λειτουργίας 10 atm, ενώ τα εξαρτήµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι από 
ορείχαλκο. 
 
Στα   άκρα  τους  θα  συγκολλείται   τυφλή   φλάντζα  µε  παρέµβυσµα. 
Στους συλλέκτες θα τοποθετηθεί κρουνός εκκενώσεως. 
 
Στην είσοδο του διανοµέα προσαγωγής θα τοποθετηθεί τρίοδη ηλεκτροβάνα, µε την 
οποία θα συνδέεται µε το θερµοστάτη του χώρου στον οποίο διανέµει ο συγκεκριµένος 
διανοµέας. 
 
Όπου  απαιτούνται  γαλβανισµένοι   συλλέκτες  µετά  την κατασκευή τους  θα  
γαλβανισθούν  εν θερµώ  και µετά θα συναρµολογηθούν.  Κατά  το  γαλβάνισµα  τους  
θα ληφθεί ειδική  µέριµνα για την  προστασία  των κοχλιωτοµηµένων άκρων των 
αναχωρήσεων των συλλεκτών. 
 
 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Θα είναι κατάλληλοι για κυκλοφορία νερού θερµοκρασίας 130


ο
C µε στατική πίεση 


τουλάχιστον 10 atm και για τοποθέτηση σε κατακόρυφο σωλήνα, µε οριζόντιο άξονα 
περιστροφής. Θα περιλαµβάνεται και inverter, εφόσον φαίνεται στα σχέδια.  
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Οι κυκλοφορητές θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 
 
Στεγανό τριφασικό ή µονοφασικό ηλεκτροκινητήρα 50Ηz, προστασίας ΙΡ 44, σταθερού 
ή µεταβλητού αριθµού στροφών. 
 
Θα είναι υδρολίπαντος µε τον κυκλοφορητή προσαρµοσµένο στον άξονα του κινητήρα 
χωρίς στυπιοθλίπτη, µε ένδειξη της φοράς περιστροφής. 
Αθόρυβη λειτουργία χωρίς κραδασµούς . 
 
Η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα πρέπει να καλύπτει τη µέγιστη ισχύ που απορροφάται 
από τον κυκλοφορητή κατά τις µεταβολές παροχής µανοµετρικού ύψους. 
 


0.2.4.4.1 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΒΑΝΕΣ 
 







 


 130 


0.2.4.4.1.1 ΤΡΙΟ∆ΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΒΑΝΕΣ 
 
Οι τρίοδες ηλεκτροκίνητες βάνες θα είναι του τύπου ανάµιξης (mixing valve) ή 
διαχωρισµού (diverting valve) µε χαρακτηριστική που θα εξασφαλίζει πρακτικά 
γραµµική σχέση µεταξύ της θέσης της βάνας και του θερµαντικού ή ψυκτικού φορτίου 
χωρίς σηµαντική µεταβολή της συνολικής παροχής. 
 
Οι τρίοδες βάνες θα είναι κοχλιωτές ή φλαντζωτές και κατάλληλες για τις θερµοκρασίες 
και πιέσεις λειτουργίας των δικτύων που θα χρησιµοποιηθούν. 
 
 
Κατασκευή και τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Οι βάνες θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 
 
Ονοµαστική πίεση λειτουργίας : 16 atm 
Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας  : 130°C (230°F) 
∆ιαφορική Πίεση    : 4 bar 
Στεγανοποίηση    : Με δακτύλιο Ο-RΙΝG 
Rangeability    : >100 
Φλάντζες     : ∆ιαστάσεις σύµφωνα µε ΒS 4504, DΙΝ 2531 
Γωνία περιστροφής    : 90° 
Λίπανση   : τα κινητά µέρη της βάνας που έρχονται σε επαφή 


µε το ζεστό νερό κατεργάζονται µε ειδικό γράσο 
αδιάλυτο στο νερό. 


 
Μέρη των βανών  
 
Οι βάνες θα αποτελούνται από τα παρακάτω µέρη : 


 


Σώµα βάνας 
Περιστρεφόµενο ρότορα 
Εσωτερικό δακτύλιο στεγανότητας 
Παρέµβυσµα καλύµµατος 
Κάλυµµα µε σκάλα, πλάκα σκάλας µε βίδες 
∆ακτύλιος Ο-RΙΝG 
Τριγωνική φλάντζα 
Χειρολαβή 
 
Ηλεκτροκινητήρας 
 
Οι βάνες θα είναι εφοδιασµένες µε ηλεκτροκινητήρα βαρέως βιοµηχανικού τύπου 
προοδευτικής λειτουργίας, εκτός αν στα σχέδια περιγράφεται ON-OFF. 
 
Ο ηλεκτροκινητήρας θα συνοδεύεται από όλα τα υλικά που απαιτούνται για τη 
λειτουργία του όπως µοχλίσκους, µετασχηµατιστές κλπ. 
 
ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ 
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Μανόµετρα θα εγκατασταθούν στην αναρρόφηση και την κατάθλιψη όλων των 
αντλιών. Τα µανόµετρα θα φέρουν κλίµακα, αναµονή διαµονής 1/2", αρσενικού 
σπειρώµατος και θα συνοδεύονται από κρουνό αποµόνωσης και εξαερισµού. 
 
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ 
 
Στις πιο κάτω αναφερόµενες τοποθεσίες θα εγκατασταθούν θερµόµετρα ευθέα  ή 
γωνιακά ανάλογα µε τη θέση εγκατάστασής τους, βιοµηχανικού τύπου µε κλίµακα 
περίπου 20 cm.  
 
Τα θερµόµετρα θα φέρονται εντός επιχρισµένης ή επινικελωµένης ορειχάλκινης θήκης 
µε κατάλληλη σχισµή από εµπρός για την αναγνώριση των µετρήσεων. Ο υδράργυρος 
των θερµοµέτρων θα είναι ερυθρός. Τα θερµόµετρα θα είναι χωριζόµενου τύπου από 
τη βάση τους (separable sockets). Σε περίπτωση εγκατάστασης των θερµοµέτρων σε 
δίκτυα µονωµένα  θα εγκαθίστανται στα δίκτυα αυτά κατάλληλοι λαιµοί για την 
εγκατάσταση των θερµοµέτρων εκτός της µόνωσης. 
 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ 
 
Στην είσοδο του νερού στις αντλίες.  
Στην έξοδο του νερού στις αντλίες. 
Στη θέση εγκατάστασης του αισθητήριου στοιχείου των οργάνων αυτόµατης ρύθµισης 
θερµοκρασίας. 
Στην είσοδο - έξοδο λεβήτων. 
 
 
ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
Το συγκρότηµα λέβητα-καυστήρα θα συνοδεύεται και από: 


 
1 µανόµετρο ωρολογιακού τύπου διαµέτρου 10cm. 
1 θερµόµετρο υδραργύρου µέσα σε ορειχάλκινη θήκη. 
2 θερµοστάτες δύο θέσεων  ON-OFF για τη λειτουργία του καυστήρα περιοχής 
µετρήσεως από 50 έως 100


ο
C (ο ένας εφεδρικός για την περίπτωση βλάβης του 


πρώτου) 
 
Τα παραπάνω όργανα θα πρέπει να είναι τοποθετηµένα σε  κατάλληλο καλαίσθητο 
πίνακα στη µπροστινή πλευρά του λέβητα. 
 
Επίσης, θα πρέπει να έχουν γίνει οι απαραίτητες εσωτερικές καλωδιώσεις και 
συρµατώσεις (µε καλώδια ανθεκτικά σε υψηλές θερµοκρασίες) του θερµοστάτη και του 
καυστήρα προς ένα κουτί ηλεκτρικής συνδεσµολογίας. 
 
ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΣ 
 
Το συνδετήριο τµήµα καπναγωγού από τον λέβητα προς την αντίστοιχη κατακόρυφη 
καπνοδόχο θα κατασκευαστεί από λαµαρίνα µαύρη πάχους 4mm. Οι κατά µήκος 
ραφές θα είναι ηλεκτροσυγκολλητές, και οι συνδέσεις µεταξύ διαδοχικών τµηµάτων θα 
γίνονται µε τη βοήθεια φλαντζών από σιδηρογωνίες µε την παρεµβολή 
παρεµβύσµατος και θα προβλέπονται και ενδιάµεσες συνδέσεις για την παραλαβή των 
διαστολών. 
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Ο µεταλλικός καπναγωγός θα µονωθεί µε πυρίµαχη επένδυση αποτελούµενη από 
στρώµα πετροβάµβακα 3cm, χάρτου πάχους 2mm, και δύο στρώσεις λευκού γύψου 
καλλιτεχνίας µε ενδιάµεση περιτύλιξη από ύφασµα κάµποτ. 
 
 
ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΣ 
 
Η κατακόρυφη καπνοδόχος των λεβήτων θα κατασκευαστεί από τσιµεντένια 
ορθογωνικά προκατασκευασµένα τεµάχια µονωµένα µε πετροβάµβακα ή 
υαλοβάµβακα πάχους 30mm. και επικάλυψη επιχρίσµατος (σοβάς). Στο κάτω µέρος 
κάθε καπνοδόχος θα φέρει θύρα επίσκεψης (καθαρισµού) διαστάσεων (20x20)cm µε 
κάλυµµα από µαύρη λαµαρίνα πάχους 3mm και πλαίσιο. Το κάλυµµα θα κλείνεται 
στεγανά µε κοχλίες και παρεµβύσµατα. Η στήριξη της καπνοδόχου θα είναι ελαστική, 
ώστε να µην µεταδίδονται κραδασµοί στο κτίριο. 
 
Η καπνοδόχος θα φέρει κάλυµµα από γαλβανισµένη λαµαρίνα ή άλλο κατάλληλο υλικό 
της έγκρισης της επίβλεψης στο άνω µέρος. 
 
ΚΛΕΙΣΤΑ ∆ΟΧΕΙΑ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ  
 
Τα κλειστά δοχεία διαστολής θα είναι σύµφωνα µε τους γερµανικούς κανονισµούς DIN 
4751/2. 
 
Τα κλειστά δοχεία διαστολής θα είναι τύπου µεµβράνης και θα αποτελούνται από 
κατάλληλο δοχείο σφαιρικού ή κυλινδρικού σχήµατος γεµισµένα µε άζωτο µε πίεση 
ανάλογη µε το στατικό ύψος της εγκαταστάσεως. 
 
Επιλογή του κλειστού δοχείου διαστολής µε βάση την ισχύ του λέβητα δεν θα γίνει 
αποδεκτή. 
 
Κάθε κλειστό δοχείο διαστολής θα συνοδεύεται από σύστηµα αυτόµατου πληρώσεως 
και βαλβίδα ασφαλείας ρυθµισµένη σε πίεση κατά 0.5bar υψηλότερη από το εκάστοτε 
στατικό ύψος της εγκαταστάσεως. 
 
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΑ ΚΟΙΝΑ 
 
Θα τοποθετηθούν τυποποιηµένα κοινά χαλύβδινα . 
 
Τα θερµαντικά σώµατα θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τους κανονισµούς DIN 4722 
από χαλυβδοέλασµα ψυχρής ελάσεως πάχους 1,25 mm και θα βαφτούν µε 
ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σύµφωνα µε το DIN 55900 (µέρος 1 και 2). 
 
Στη σωλήνωση προσαγωγής και επιστροφής θερµού νερού σε κάθε θερµαντικό σώµα 
θα τοποθετηθεί µε ρυθµιστική βαλβίδα διαµέτρου Φ ½’’ διπλής ρύθµισης.  
 
Σε όλα τα θερµαντικά σώµατα θα τοποθετηθεί βαλβίδα εξαερισµού ορειχάλκινη 
επινικελωµένη Φ 1/8’’. 
 
Τα θερµαντικά σώµατα θα στηρίζονται στους τοίχους µε ειδικά στηρίγµατα.  
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α - ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΜΙΑ 


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 
 
Για την κάλυψη των αναγκών σε δροσισµό των γραφείων του ορόφου του 
παραρτήµατος θα εγκατασταθούν αυτόνοµες κλιµατιστικές µονάδες τύπου split µε 
δυνατότητα λειτουργίας σε ψύξη – θέρµανση. 
 
Οι µονάδες θα είναι σχεδιασµένες για λειτουργία µε  ψυκτικό υγρό R410 A, σε ψυκτικό 
κύκλο κατασκευασµένο από σκληρό χαλκό άνευ ραφής ψυκτικού, υπερβαρέως τύπου 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 122ΟΤ –Ο, 1 / 2 H, J15H 3300  ή ισοδυνάµου. 
 
Η εξωτερική µονάδα θα διαθέτει έναν συµπιεστή αποκλειστικά τύπου INVERTER για 
µεγαλύτερη ευελιξία και οικονοµία κατά τη λειτουργία. Ο συµπιεστής µεταβλητής 
συχνότητας θα είναι ικανός να µεταβάλλει την ταχύτητα περιστροφής του γραµµικά µε 
ανάλογη κατανάλωση ισχύος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ψυκτικών ή θερµικών 
φορτίων, εξασφαλίζοντας αυτονοµία λειτουργίας καθώς και ανεξάρτητη ρύθµιση 
θερµοκρασίας σε κάθε χώρο. 
 
Το σύστηµα INVERTER επιλέγει την κατάλληλη συχνότητα λειτουργίας του 
κλιµατιστικού µηχανήµατος σύµφωνα µε τη θερµοκρασία του χώρου, δηλ. µεταβάλλει 
την ψυκτική/θερµική απόδοση του κλιµατιστικού µηχανήµατος ανάλογα µε τα φορτία 
του χώρου. Η µονάδα λειτουργεί σε υψηλές συχνότητες όταν υπάρχει µεγάλη διαφορά 
µεταξύ θερµοκρασίας χώρου και επιθυµητής, και σε χαµηλές συχνότητες όταν αυτή η 
διαφορά θερµοκρασίας είναι µικρή. Το INVERTER επιλέγει την κατάλληλη συχνότητα 
µε βάση την παραπάνω διαφορά θερµοκρασίας και εκτελεί την ανάλογη αλλαγή 
στροφών στο συµπιεστή. 
 
Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος και επαναφοράς κάθε σύστηµα πρέπει να 
επανέρχεται αυτόµατα στις αρχικές ρυθµίσεις λειτουργίας των εσωτερικών µονάδων 
(auto power falilure restart).  
 
Η λειτουργία των κλιµατιστικών µονάδων θα πρέπει να είναι απρόσκοπτη µέσα στην 
περιοχή εξωτερικών θερµοκρασιών -20˚C έως +15.5˚C για τον χειµώνα και στην 
περιοχή -20˚C έως +43˚C για το καλοκαίρι. 
 
Το ψυκτικό µέσο του συµπιεστή να είναι αποκλειστικά οικολογικό τελευταίας γενιάς R-
410


Α
. 


 
Η στάθµη θορύβου να µην ξεπερνά τα 37db  για τη µονάδα των 6.000 kcal/h και 7.000 
kcal/h (σε ψύξη και θέρµανση αντίστοιχα) και των 42db για τη µονάδα των 8.000 kcal/h 
και 9.000 kcal/h (σε ψύξη και θέρµανση αντίστοιχα). 
 
Ενδεικτικός τύπος FHQ071B/RZQS071DV1 ή ισοδύναµος. 
Ενδεικτικός τύπος FHQ100B/RZQS100DV1 ή ισοδύναµος. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 


 
 
Η εγκατάσταση αποτελείται φυσικού αερίου αποτελείται από  
∆ίκτυα σωληνώσεων  
Εξαρτήµατα σωληνώσεων  
Λυόµενες συνδέσεις σωλήνων  
Βαλβίδες  
Μειωτές πίεσης  
Βαλβίδες, βάννες  
Λοιπά όργανα  
Συσκευές  
Σύστηµα πυρανίχνευσης  
 
Η εγκατάσταση των δικτύων έχει µελετηθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό εσωτερικών 
εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar – ΦΕΚ 963/Β/15-
07-03 και περιλαµβάνει:  
 
α) Ένας µετρητής αερίου της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης που τοποθετείται σε κοινόχρηστο 
χώρο στο επίπεδο του ισογείου πλησίον της ρυµοτοµικής γραµµής της κυρίας όψης, 
σύµφωνα µε τα σχέδια.  
 
β)Ανεξάρτητο δίκτυο σωληνώσεων που ξεκινά από τον µετρητή και καταλήγει στο 
σηµείο λήψεως στο χώρο του λεβητοστασίου στο υπόγειο.  
 
γ) ∆ιατάξεις καµινάδων για τις προβλεπόµενες συσκευές.  
 
∆ΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ  
 
Για την κατασκευή των δικτύων χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι τύποι σωληνώσεων 
και εξαρτηµάτων: 
 


• Χαλυβδοσωλήνας µεσαίου τύπου σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10217-1-
2 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 10216-1-2 (χωρίς ραφή)  


• Σωλήνας πολυαιθυλενίου υπόγειας εγκατάστασης φυσικού αερίου σύµφωνα µε 
το πρότυπο prEN 1555-1 


• Οι συνδέσεις των σωληνώσεων γίνονται µε σπείρωµα σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΛΟΤ 267 ή ΕΝ 10266-1  


• Τα στεγανοποιητικά του σπειρώµατος ( αν υπάρχει) θα είναι σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 751-1-2-3  


• Τα εξαρτήµατα των σωληνώσεων είναι σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
10242 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 10241  


• ∆ιατάξεις ασφαλείας σύµφωνα µε τα πρότυπα EN 331 και DIN 3586. 
 
Τα δίκτυα φυσικού αερίου απέχουν από τα δίκτυα ύδρευσης τουλάχιστον 5cm και από 
τα ηλεκτρικά δίκτυα 10cm. Επίσης, τα δίκτυα γειώνονται κατάλληλα. 
 
 γ)Τα δίκτυα είναι ορατά, εκτός από τα τµήµατα από τον µετρητή µέχρι την γειτνίαση µε 
το κτίριο τα οποία τοποθετούνται εντός του εδάφους. Κατά τα άλλα, τα δίκτυα 
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σωληνώσεων εγκαθίστανται σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κανονισµού εσωτερικών 
εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1bar (ΦΕΚ963/Β 15-07-
03). 
 
δ)Στην αρχή κάθε δικτύου, καθώς και σε κάθε σηµείο λήψης, εγκαθίστανται διακόπτες, 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 331.  
 
ε)Όταν οι αγωγοί διαπερνούν οροφές χρησιµοποιούνται προστατευτικοί σωλήνες, οι 
οποίοι πρέπει να προεξέχουν από την άνω πλευρά (δάπεδο) κατά 5cm περίπου  και 
από την κάτω πλευρά της οροφής τόσο ώστε να είναι ευκρινώς ορατοί.  
 
Όλα τα υλικά συµπεριλαµβανοµένων και των µη µεταλλικών µερών των βαλβίδων, των 
στυπιοθλιπτών, των παρεµβυσµάτων και των διαφραγµάτων πρέπει να είναι 
αποδεδειγµένα κατάλληλα για χρήση φυσικού αερίου στις συνθήκες λειτουργίας µε 
τεχνικά χαρακτηριστικά που θα αναφέρονται σε έντυπα του κατασκευαστή. 
 
Οι βαλβίδες είναι xυτοxαλύβδινες σφαιρικές µε φλάντζες µε πιστοποιητικό 
καταλληλότητας για φυσικό αέριο και πιστοποιητικό αντοxής σε φωτιά κατά BS 6755 
API6FA:1985. Η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ορίζεται σε:  
- 25 bar για την αέρια φάση και  
- 16 bar µετά τους ρυθµιστές πίεσης δευτέρου σταδίου.  
 
Όλες οι βαλβίδες διακοπής τοποθετούνται σε κρίσιµα σηµεία του δικτύου για xειρισµό 
και όπου αλλού κρίνεται σκόπιµο. 
Τοποθετείται βαλβίδα θερµικής ασφάλειας αµέσως µετά την είσοδο του δικτύου στο 
κτίριο. Θα είναι κατάλληλη για δίκτυο φυσικού αερίου σύµφωνα µε το κανονισµό 
DIN3586. Θα επιφέρει τη φραγή της ροής αερίου, όταν η θερµοκρασία αυτού του 
στοιχείου υπερβεί µια προκαθορισµένη τιµή. 
Τοποθετείται επίσης, αντισεισµική βαλβίδα. Αποτελεί αυτόµατη αποφρακτική διάταξη, 
η οποία σε περίπτωση σοβαρής σεισµικής διαταραχής διακόπτει την παροχή αερίου. 
H διάταξη µπορεί να αποτελείται από χωριστά στοιχεία ή όλες οι λειτουργίες να είναι 
ενσωµατωµένες σε ένα σώµα. 
 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΙΟΥ  
 


Οι συσκευές αερίου που 
προβλέπονται για το 


λεβητοστάσιο 


Πλήθος Ισχύς (KW) 


Λέβητας αερίου 84,5 kW 3 254,00 


  
Οι λέβητες που θα εγκατασταθούν είναι συσκευές αερίου ανώτερης θερµογόνου 
ικανότητας ή συσκευές συµπύκνωσης είναι συσκευές αερίου για τη θέρµανση χώρου 
στην οποία γίνεται εκµετάλλευση της αισθητής θερµότητας των καυσαερίων και επί 
πλέον µέρος ή όλη την ενθαλπία συµπύκνωσης του υδρατµού που περιέχεται στα 
καυσαέρια. 
 
Ο εναλλάκτης του λέβητα θα είναι από αλουµίνιο. Η απόδοση του συστήµατος είναι 
ιδιαίτερα υψηλή που θα πρέπει να φτάνει µέχρι και το 99%. Θα παρέχεται η 
δυνατότητα αναλογικής ρύθµισης του καυστήρα από 15 έως 100%. 
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Οι λέβητες θα είναι επίτοιχοι και θα δηµιουργήσουν συστοιχία µε συνολική θερµική 
ισχύ τα 254,00 KW. Τα εξαρτήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για την δηµιουργία της 
συστοιχίας θα είναι προσυναρµολογηµένα τµήµατα της ίδιας εταιρίας. 
  
Ο βαθµός προστασίας θα είναι ΙΡ44. 
Ενδεικτικός τύπος Buderus Logamax plus GB162-80 ή ισοδύνανος. 
 
 
ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ  
 
Ο αερισµός του χώρου του λεβητοστασίου είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
κανονισµού και συνεπώς δεν χρειάζεται τεχνικός αερισµός. Παρόλα αυτά στην 
περίπτωση που κατά την κατασκευή του έργου και τις απαιτούµενες επαφές µε την 
εταιρία αερίου κριθεί απαραίτητη οποιαδήποτε τροποποίηση θα πρέπει αυτή να γίνει 
από τον ανάδοχο. 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
 
Η πίεση λειτουργίας του δικτύου είναι 20 mbar και η συνολική πτώση πίεσης σε 
λειτουργία λόγω τριβών δεν θα υπερβαίνει τα 1,3 mbar.  
 
Η µέγιστη ταχύτητα ροής του αερίου εντός των σωληνώσεων δεν θα υπερβαίνει τα 
6m/sec  
Οι διατοµές και τα µήκη των σωληνώσεων των δικτύων, φαίνονται στα σχέδια και 
αιτιολογούνται στους συνηµµένους υπολογισµούς.  
 
Στα σχέδια σηµειώνονται επίσης η θέση και το είδος του λοιπού εξοπλισµού του 
δικτύου. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 


 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 
Οι εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα µελετηθούν σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
Ελληνικούς κανονισµούς "Περί εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων" (ΦΕΚ 59 Β / 
11-4-55), όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν µέχρι σήµερα, καθώς και  τις 
διεθνείς προτυποποιήσεις VDE και DIN, και τους κανόνες της Τέχνης. Ειδικότερα θα 
χρησιµοποιηθούν οι παρακάτω κανονισµοί : 
 
-  Κανονισµοί  Εσωτερικών  Ηλεκτρικών  Εγκαταστάσεων  ∆ιάταγµα  
      11-4-1955 (ΦΕΚ τεύχος Β/αρ. 59/11-4-1955). 
-  Τροποποιήσεις και συµπληρώσεις κανονισµών εσωτερικών  
      ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ΦΕΚ  τεύχος Α/118/24-6-1965. 
-  Τροποποιήσεις και συµπληρώσεις κανονισµών εσωτερικών  
      ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ΦΕΚ  τεύχος Β/293/11-5-1966. 
-  Τροποποιήσεις και συµπληρώσεις κανονισµών εσωτερικών  
      ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ΦΕΚ  τεύχος Β/620/18-10-1966. 
-  Τροποποιήσεις και συµπληρώσεις κανονισµών εσωτερικών  
      ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ΦΕΚ  τεύχος Β/630/25-10-1966. 
-  ∆ιάταγµα "περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρικών εν  
      γένει εγκαταστάσεων"  ΦΕΚ 89 Α/1982. 
-  Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 για τις ‘’Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων’’ 
- Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ονοµαστικής τάσης µέχρι 1 kV, DIN VDE 0100 
- Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε χώρους συγκεντρώσεως ανθρώπων, DIN  


VDE 0198 Teil 1. 
- Προσδιορισµός διατοµής καλωδίων, IEC 364-5-523. 
- Καλώδια και µονωµένοι αγωγοί σε εγκαταστάσεις ισχυρών ρευµάτων, 


συνιστώµενες επιτρεπόµενες τιµές, DIN VDE 0298, Teil 2 & 4. 
- ∆ιαστασιολόγηση µπαρών από χαλκό, DIN 43671. 
- ∆ιακόπτες ισχύος DIN VDE 0660, Teil 101 IEC 947-2. 
- ∆ιακόπτες φορτίου, αποζεύκτες, µονάδες ασφαλειοδιακοπτών, DIN VDE  


0660, Teil 107 IEC 408 IEC 947-3. 
- Ασφάλειες χαµηλής τάσης, DIN VDE 0636. 
- ∆ιακόπτες προστασίας αγωγών, DIN VDE 0641. 
- Προστασία µε διακόπτη διαφυγής εντάσεως, DIN VDE 0664. 
- Γυµνοί χάλκινοι αγωγοί, VDE 0255/51 και VDE 0255/52. 
- Εσχάρες καλωδίων, DIN 17162. 
- Μεταλλικοί πίνακες διατοµής stab, DIN 40050/IEC 144. 
- Μαχαιρωτές ασφάλειες din 43653. 
- Χαλυβδοσωλήνες, DIN 49020, θερµοπλαστικοί εύκαµπτοι, DIN 49019,  


θερµοπλαστικοί ευθείς, DIN 49012. 
- Αντιπαρασιτική προστασία VDE 0875. 
 
Πέρα από αυτά θα χρησιµοποιηθούν και στοιχεία που θα ληφθούν από διάφορα 
σχετικά Τεχνικά Βοηθήµατα (οδηγίες κατασκευαστών διαφόρων µηχανηµάτων ή 
συσκευών καθώς και υποδείξεις των Συνδέσµων Ευρωπαίων Φωτοτεχνών για τις 
στάθµες φωτισµού διαφόρων χώρων. 
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ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η όδευση των σωλήνων ηλεκτρικών γραµµών γίνεται οριζόντια ή κατακόρυφα µόνο. 
Όλες οι ενώσεις θα γίνονται αποκλειστικά και µόνο µέσα στα κουτιά διακλάδωσης µε 
χρήση καπς. Θα κρατηθεί ενιαίος χρωµατικός κώδικας µόνωσης καλωδίων σε όλη την 
έκταση της εγκατάστασης: 
 
 Φάσεις  : µαύρο, καφέ, κόκκινο 
 Ουδέτερος : κυανούν 
 Γείωση  : κίτρινο/πράσινο 
 
Όλα τα φωτιστικά σώµατα και οι συσκευές που θα τοποθετηθούν θα γειωθούν σε ένα 
σύστηµα γείωσης. Γραµµή γείωσης θα καταλήγει σε κάθε λήψη. 
 
Οι εντοιχισµένοι σωλήνες, τα κουτιά διακλάδωσης, τα κουτιά ρευµατοδοτών, 
διακοπτών κλπ. θα τοποθετούνται πριν την έναρξη των εργασιών επιχρισµάτων και σε 
τέτοιο βάθος ώστε οι σωλήνες να καλύπτονται τελείως από το τελικό επίχρισµα, τα δε 
κουτιά να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο µε την επιφάνειά του. 
 
Η στερέωση των σωλήνων στους τοίχους εξασφαλίζει την ανάρτηση του βάρους του 
σωλήνα και των περιεχοµένων αγωγών/καλωδίων. 
 
∆εν θα υπάρχουν ενώσεις (µατίσεις) σωλήνων µέσα στο πάχος δοµικών στοιχείων. 
 
Οι καµπυλώσεις των σωλήνων γίνονται µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ακτίνα. Εάν η 
καµπύλωση δεν επιτρέπει την εύκολη όδευση του καλωδίου µέσα στον σωλήνα τότε 
τοποθετείται κουτί διακλάδωσης. Οι σωλήνες συναντούν τα κουτιά διακλάδωσης 
κάθετα. 
 
Τα διάφορα εξαρτήµατα στερέωσης των σωληνώσεων στα οικοδοµικά στοιχεία πρέπει 
να είναι εγκεκριµένου τύπου. Οι ορατές σωληνώσεις θα στηρίζονται ανά 1.5 m  
περίπου. 
 
Οι διακόπτες θα τοποθετούνται σε ύψος περίπου 1.10 m από το δάπεδο εκτός αν 
αυτό δηµιουργεί προβλήµατα από την ύπαρξη ερµαρίων, θερµαντικών σωµάτων κλπ. 
 
Οι ορατές γραµµές καλωδίων τύπου ΝΥΜ θα φέρονται επί σχαρών ή επί λευκών 
πλαστικών στηριγµάτων κατάλληλου µεγέθους που τοποθετούνται ανά 0.7 m  περίπου 
ή λιγότερο στα σηµεία καµπύλωσης. 
 
ΦΡΕΑΤΙΑ 
 
Τα φρεάτια κατασκευάζονται σε 2 τύπους: 
 
Εσωτερικών διαστάσεων 40cm x 40cm, βάθους έως 70cm, εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά στα σχέδια, για φρεάτια στα παρτέρια, από τα οποία όµως δυνατόν να 
τροφοδοτούνται και στύλοι (πλάγια οπή). 
 
 
Η δόµηση των φρεατίων γίνεται από σκυρόδεµα οπλισµένο C12/15, πάχους 15cm  
στις πλευρικές επιφάνειες και τον πυθµένα. 
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Στον πυθµένα όλων των φρεατίων θα δηµιουργηθεί άνοιγµα 20X20 cm, πληρωµένο µε 
χαλίκι για την αποχέτευση των υδάτων. 
 
Στις πλευρές των φρεατίων θα δηµιουργηθούν ανοίγµατα ανάλογα µε τον αριθµό των 
σωλήνων που καταλήγουν σ' αυτό. Τα φρεάτια θα καλύπτονται µε διπλό χυτοσιδηρό 
κάλυµµα. 
 
ΑΓΩΓΟΙ - ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 
Αγωγοί  Τύπου  ΝΥΑ 
 
Αγωγοί µε θερµοπλαστική µόνωση σύµφωνοι µε ΕΛΟΤ 563.3 (ονοµασίες κατά ΕΛΟΤ: 
H07V-U, H07V-R ή H07V-K) µε τάση δοκιµής 2.5 KV (5 min)  στο εναλλασσόµενο 


ρεύµα και 5 KV στο συνεχές. Μονόκλωνοι µέχρι διατοµή 16 mm
2 


(U), πολύκλωνοι 


µέχρι 400 mm
2 


(R) ή πολύκλωνοι υψηλής ευκαµψίας µέχρι 240 mm
2
 (Κ).  


 
Καλώδια Τύπου NΥΑF  
 
Με µόνωση από θερµοπλαστικό υλικό, ονοµαστικής τάσης 1KV, κατασκευασµένοι 
κατά VDE 0250/3.69 και DIN 47102 µε χάλκινους αγωγούς.  
 
Καλώδια Τύπου ΝΥΜ 
 
Με µόνωση και µανδύα από PVC σύµφωνα µε ΕΛΟΤ 563.4 (ονοµασίες κατά ΕΛΟΤ: 
H05VV-U, H05VV-R, A05VV-U ή A05VV-R) µε τάση δοκιµής 2 KV (5 min)  στο 
εναλλασσόµενο ρεύµα και 5 KV στο συνεχές. Με 1 - 5 µονόκλωνους ή πολύκλωνους 
αγωγούς ανά καλώδιο. 
 
Καλώδια Τύπου ΝΥΥ-0.6/1 kV 
 
Με µόνωση και µανδύα από PVC σύµφωνα µε ΕΛΟΤ 843 (ονοµασία κατά ΕΛΟΤ: 
J1VV). Οι αγωγοί είναι χάλκινοι µονόκλωνοι για διατοµές µέχρι 6 mm


2
 και πολύκλωνοι 


για 10 mm
2
 και άνω. 


 
Πυροφραγές 
 
Στα περάσµατα εσχάρων και καλωδίων σε διαµερίσµατα πυροστεγανά (τοίχοι ή 
οροφές) σύµφωνα µε τη µελέτη παθητικής πυροπροστασίας, θα παρεµβληθούν 
συστήµατα φραγής έναντι πυρκαγιάς µε αντοχή ανάλογη του τοίχου ή οροφής που 
διαπερνούν. 
 
Προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί ορυκτοβάµβακας και Flam mastic ή/και άλλες 
πιστοποιηµένες µέθοδοι σύµφωνα µε την Μελέτη Πυροπροστασίας. 
 
 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΚΟΥΤΙΑ - ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ 
 
Σωλήνες Πλαστικοί Μαλακοί (ΕΥΘΕΙΣ) 
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Αποτελούνται από πλαστικό υλικό µικρής αντοχής και χρησιµοποιούνται µόνο σε 
χωνευτές εγκαταστάσεις µέσα σε οπτοπλινθοδοµές σε χώρους όχι υγρούς. Στις 
διακλαδώσεις παρεµβάλλονται χωνευτά πλαστικά κουτιά ορθογώνια ή κυκλικά. Στις 
ενώσεις τοποθετείται ο ένας µέσα στον άλλο και περιβάλλονται µε µονωτική ταινία. 
 
Σωλήνες Πλαστικοί Μαλακοί (ΣΠΙΡΑΛ) 
 
Αποτελούνται από πλαστικό υλικό µικρής αντοχής µε ελικοειδή ενίσχυση εξωτερικά 
ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτησή τους σε σχήµα καµπύλης µε µεγάλη ακτίνα 
καµπυλότητας. Χρησιµοποιούνται µόνο σε χωνευτές εγκαταστάσεις µέσα σε 
οπτοπλινθοδοµές, όπου είναι απαραίτητη η καµπύλη και στα σηµεία εξόδου της 
παροχής από δοµικό στοιχείο για την τροφοδότηση καταναλώσεων (φωτιστικά κλπ). 
Στις ενώσεις µε τους ευθείς σωλήνες τοποθετείται ο ένας µέσα στον άλλο και 
περιβάλλονται µε µονωτική ταινία. 
 
Σωλήνες Βαρέως Τύπου Εύκαµπτοι 
 
Αποτελούνται από πλαστικό υλικό PVC, ενδεικτικού τύπου  ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ - 
HELIFLEX µε σπειροειδή ενίσχυση, για να είναι δυνατή η κάµψη τους και η 
τοποθέτηση σε καµπύλα τµήµατα. Είναι κατάλληλοι για ορατή ή χωνευτή τοποθέτηση 
µέσα σε οπτοπλινθοδοµές ή σκυρόδεµα. Επίσης χρησιµοποιούνται αντί των σπιράλ 
χαλυβδοσωλήνων στα τελευταία τµήµατα πριν από συνδέσεις µηχανηµάτων. Στις 
ενώσεις µε τους ευθείς πλαστικούς σωλήνες ή τα µηχανήµατα πρέπει να 
εξασφαλίζεται η στεγανότητα. Στις χωνευτές εγκαταστάσεις δεν επιτρέπονται ενώσεις. 
 
Σωλήνες Πλαστικοί Σκληροί (ΕΥΘΕΙΣ) 
 
Αποτελούνται από σκληρό πλαστικό PVC, άκαυστο και υψηλής µηχανικής αντοχής και 
είναι κατάλληλοι για ορατή ή χωνευτή τοποθέτηση. Χρησιµοποιούνται αντί των 
χαλυβδοσωλήνων και χωνευτοί σε σκυρόδεµα που εγχύνεται µετά την τοποθέτησή 
τους στον ξυλότυπο. Συνοδεύονται από πλήρη σειρά από εξαρτήµατα, µούφες, κουτιά 
και ανοικτές καµπύλες. Στις ενώσεις µεταξύ τους και µε τα εξαρτήµατα πρέπει να 
εξασφαλίζεται η στεγανότητα. 
 
Χαλυβδοσωλήνες Εύκαµπτοι (ΣΠΙΡΑΛ) 
 
Οι εύκαµπτοι χαλυβδοσωλήνες αποτελούνται από ένα διπλό µεταλλικό οπλισµό από 
λεπτό έλασµα που περιβάλλει την µονωτική επένδυση. Χρησιµοποιούνται σε χωνευτές 
ή ορατές εγκαταστάσεις όπου απαιτούνται καµπύλες. Επίσης χρησιµοποιούνται στα 
τελευταία τµήµατα πριν από συνδέσεις µηχανηµάτων. Στις ενώσεις µε τους ευθείς 
χαλυβδοσωλήνες ή τα µηχανήµατα πρέπει να εξασφαλίζεται η στεγανότητα µε ειδικά 
προστόµια. 
 
Γαλβανισµένοι Σιδηροσωλήνες 
 
Οι γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες δεν έχουν µονωτική επένδυση γι αυτό και 
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για την προστασία καλωδίων τύπου ΝΥΜ ή 
ΝΥΥ. Τοποθετούνται σε ορατές εγκαταστάσεις µηχανοστασίων ή άλλων χώρων που 
είναι επιθυµητή υψηλή µηχανική αντοχή. Τα πάχη των τοιχωµάτων των 
γαλβανισµένων σιδηροσωλήνων είναι σύµφωνα µε τα αντίστοιχα των σωλήνων 
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ελαφρού τύπου των υδραυλικών εγκαταστάσεων (κίτρινη ετικέτα). Φέρουν κοχλιοτοµές 
και οι συνδέσεις γίνονται µε µούφες. 
 
Κουτιά ∆ιακλάδωσης 
 
Θα χρησιµοποιηθούν κουτιά διακλαδώσεων κυκλικά, τετραγωνικά ή ορθογωνικά 
κατάλληλα κάθε φορά για τον τύπο σωλήνα ή καλωδίου για τον οποίο 
χρησιµοποιούνται. Τα κυκλικά κουτιά θα έχουν διάµετρο τουλάχιστον 70 mm  και το 
πολύ τέσσερις εξόδους. 
 
Πλαστικά Επίτοιχα Κανάλια Καλωδίων 
 
Θα είναι από ανοικτόχρωµο σκληρό αυτοσβεννύµενο πλαστικό µε διαστάσεις επαρκείς 
για την όδευση των καλωδίων που προβλέπονται. Έχουν ιδιαίτερο διαµέρισµα για την 
διέλευση καλωδίων ασθενών ρευµάτων σε περίπτωση που χρησιµοποιούνται για 
κοινή όδευση καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευµάτων.  
 
Για τις γωνίες, διακλαδώσεις, αλλαγές κατεύθυνσης κλπ χρησιµοποιούνται 
τυποποιηµένα εξαρτήµατα του ίδιου κατασκευαστή. Έχουν εύκολα αφαιρούµενο 
κάλυµµα από το ίδιο υλικό. Θα στηρίζονται στα δοµικά στοιχεία ανά αποστάσεις 1 - 1,5 
m και θα προβλέπονται ειδικά στοιχεία κατάλληλα για την τοποθέτησή τους στο κανάλι 
(διακόπτες, ρευµατοδότες, τηλεφωνοδότες κλπ). Ενδεικτικός τύπος : Legrand DLP. 
 
∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 
Μη Στεγανοί ∆ιακόπτες 
 
Οι µη στεγανοί διακόπτες θα είναι 10Α/250V, κατάλληλοι για χωνευτή τοποθέτηση σε 
τοίχο, διµερείς, πορσελάνης µε µοχλίσκο ή πλήκτρο, και τετραγωνικό κάλυµµα 
χρώµατος λευκού ή εκλογής της Επίβλεψης 
 
Στεγανοί ∆ιακόπτες 
 
Οι στεγανοί διακόπτες θα είναι 10Α/250V, κατάλληλοι για ορατή ή και χωνευτή 
τοποθέτηση, διµερείς, πορσελάνης µε πλήκτρο ή περιστροφικοί, χρώµατος λευκού ή 
της εκλογής της Επίβλεψης, προστασίας IP43 κατά DIN 40050. 
 
∆ιακόπτες Πιεστικού Κοµβίου (ΜΠΟΥΤΟΝ) 
 
Οι διακόπτες πιεστικού κοµβίου (µπουτόν) θα είναι  6Α/250V, κατάλληλοι για χωνευτή 
τοποθέτηση σε τοίχο, µε τετραγωνικό ή ορθογωνικό κάλυµµα χρώµατος λευκού ή 
εκλογής της Επίβλεψης. Θα είναι µε ένα ή δύο πιεστικά κοµβία µε ή χωρίς ενδεικτική 
λυχνία όπως δείχνεται για κάθε περίπτωση στα σχέδια. 
 
∆ιακόπτες Τηλεχειρισµών 
 
Οι διακόπτες τηλεχειρισµού θα αποτελούνται από κοµβία πιέσεως (ΜΠΟΥΤΟΝ) µιας 
επαφής. Η εξωτερική µορφή, το σχήµα των διακοπτών αυτών θα είναι απόλυτα όµοιο 
µε τους διακόπτες της προηγούµενης παραγράφου. 
 
ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ  
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Ρευµατοδότες ΣΟΥΚΟ 
 
Θα είναι µε πλευρικές επαφές γείωσης (ΣΟΥΚΟ), δύο ακροδεκτών εξαιρετικά ισχυρής 
κατασκευής, µε κάλυµµα προστασίας δύο επαφών, 16Α/250V ενδεικτικού τύπου ίδιου 
µε τους διακόπτες. 
 
Πάνω από ρευµατοδότες που θα λειτουργούν σε χαµηλή τάση 42 V θα τοποθετείται 
πινακίδα που θα αναγράφει την τάση. 
 
Ρευµατοδότες τοποθέτησης σε επίτοιχο κανάλι για χρήση από Ηλεκτρονικούς 
Υπολογιστές 
 
Θα είναι πλευρικής τοποθέτησης µε επαφές γείωσης (ΣΟΥΚΟ), δύο ακροδεκτών 
ειδικής κατασκευής, µε ποδαράκι στη µέση, 16Α/250V ενδεικτικού τύπου GIRA ή 
Legrand Mosaic, κατάλληλοι για τοποθέτηση σε επίτοιχο κανάλι.  
 
ΟΡΓΑΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 
Γενικά 
 
Οι διακόπτες που αναφέρονται στις επόµενες παραγράφους, όπως διακόπτες δύο ή 
τριών θέσεων, τηλεχειριζόµενοι διακόπτες, διακόπτες PACCO ή µαχαιρωτοί ή 
οποιουδήποτε τύπου διακόπτες φορτίου κλπ. θα είναι σύµφωνοι µε τα 
προδιαγραφόµενα για τους αντίστοιχους διακόπτες πινάκων, κατάλληλοι όµως για 
εγκατάσταση εκτός πινάκων, στη συγκεκριµένη κάθε φορά χρήση τους. 
 
Οι διατάξεις προστασίας και εκκίνησης κινητήρων που περιγράφονται παρακάτω, στην 
περίπτωση που εγκαθίστανται εντός πινάκων θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε 
πίνακα. 
 
∆ιακόπτες Αποµόνωσης Κινητήρων Και Συσκευών 
 
Οι διακόπτες που χρησιµοποιούνται για την αποµόνωση κινητήρων και συσκευών θα 
είναι τύπου PACCO ή µαχαιρωτοί ή οποιουδήποτε τύπου διακόπτη φορτίου. Η 
εγκατάστασή τους θα γίνεται εντός στεγανού πλαστικού κιβωτίου προστασίας IP54 
κατά DIN 40050, κατάλληλου για χωνευτή ή επίτοιχη εγκατάσταση. 
 
Αυτόµατοι ∆ιακόπτες Προστασίας Κινητήρων ‘ΑΠΛΟΙ’ 
 
Θα είναι διακόπτες µε θερµική και µαγνητική προστασία και διακόπτη δύο θέσεων 
(ON/OFF) χειροκίνητο για να τίθεται σε λειτουργία ο κινητήρας. 
 
Θα συνδέονται στη γραµµή του κινητήρα χωρίς παρεµβολή εκκινητών. Θα έχουν 
δυνατότητα ρύθµισης των διµεταλλικών στοιχείων σύµφωνα µε το ονοµαστικό ρεύµα 
του κινητήρα. 
 
Θα είναι επίτοιχοι ή ηµιχωνευτοί µε πλαστικό περίβληµα εξαιρετικής αντοχής, 
προστασίας IP54. 
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∆ιατάξεις Εκκίνησης Κινητήρων ‘ΑΠΛΕΣ’ ΤΗΛΕΧ. 
 
Θα είναι ηµιχωνευτού ή επίτοιχου τύπου µε στεγανό πλαστικό περίβληµα εξαιρετικής 
αντοχής, προστασίας IP54. Θα αποτελούνται από τον τηλεχειριζόµενο αυτόµατο αέρος 
κατηγορίας χρήσης AC-3 µε ικανό αριθµό βοηθητικών επαφών, το θερµικό 
προστασίας, τον µεταγωγέα τριών θέσεων µε ενδείξεις ‘αυτόµατα’-‘εκτός’-‘χειροκίνητα’, 
και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Στην θέση ‘χειροκίνητα’ θα τίθεται σε λειτουργία ο 
κινητήρας από τον χειριστή και στην θέση ‘αυτόµατα’ θα µπορεί να γίνεται ο 
καθορισµένος τηλεχειρισµός. 
 
Η συνδεσµολογία του διακόπτη θα είναι τέτοια ώστε όλα τα κυκλώµατα προστασίας 
του κινητήρα να είναι ενεργοποιηµένα από τη θέση του διακόπτη µεταξύ χειροκίνητης 
και αυτόµατης θέσης. Το θερµικό προστασίας θα έχει τη δυνατότητα ρύθµισης της 
περιοχής λειτουργίας του. 
 
Θερµοκρασία λειτουργίας από -20°C µέχρι +50°C, µε αντιστάθµιση θερµοκρασίας. 
 
∆υνατότητα τουλάχιστον για 40 ζεύξεις ανά ώρα, όσον αφορά το θερµικό, και όριο 
ζωής τους 1,5X10


6 ζεύξεις. 
 
∆ιατάξεις Εκκίνησης Κινητήρων ‘ΑΣΤΕΡΑ - ΤΡΙΓΩΝΟΥ’ 
 
Θα είναι ηµιχωνευτού ή επίτοιχου τύπου µε στεγανό πλαστικό περίβληµα εξαιρετικής 
αντοχής. Θα αποτελούνται από τον αυτόµατο αστέρα, τον αυτόµατο τριγώνου και τον 
χρονοδιακόπτη µεταγωγής για την ρύθµιση του χρόνου από την ζεύξη αστέρα µέχρι 
την ζεύξη τριγώνου. Θα φέρουν ρυθµιζόµενη θερµική προστασία και ενδεικτικές 
λυχνίες. 
 
Η διάταξη θα είναι πλήρως καλωδιωµένη και θα διαθέτει τις απαραίτητες βοηθητικές 
επαφές, καθώς και τις ασφάλειες των βοηθητικών κυκλωµάτων. 
 
Αν ο χειρισµός θα γίνεται χειροκίνητα τότε στη συγκεκριµένη διάταξη θα υπάρχουν 
µπουτόν ON και OFF. 
 
Αν ο χειρισµός γίνεται µέσα από κυκλώµατα ελέγχου τότε θα υπάρχει µεταγωγέας 
τριών θέσεων ‘αυτόµατα’-‘εκτός’-‘χειροκίνητα’, όπως στην προηγούµενη παράγραφο. 
 
Τα χαρακτηριστικά θα είναι ίδια µε αυτά της προηγούµενης παραγράφου. 
 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 
 
Προβλέπεται η εγκατάσταση α)Πεδίου χαµηλής τάσης β)Γενικοί πίνακες διανοµής και 
φωτισµού που τροφοδοτούνται απ’ ευθείας από το πεδία χαµηλής τάσης.  
 
Οι γενικοί  και δευτερεύοντες πίνακες φωτισµού θα είναι τύπου STAB SIEMENS, 
στεγανοί ή όχι ανάλογα µε το χώρο που βρίσκονται. 
 
Όλοι οι πίνακες θα έχουν χωριστές µπάρες ουδέτερου και γείωσης. Τα υλικά κάθε 
πίνακα θα είναι κατάλληλα για το ρεύµα βραχυκύκλωσης στη θέση του πίνακα µε 
βαθµίδες 6, 9, 15, 25, 50 ΚΑ (RMS). 
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Οι γενικοί και δευτερεύοντες πίνακες φωτισµού τοποθετούνται κατά βάση επίτοιχοι, σε 
ειδικούς χώρους σε κάθε όροφο, όπως φαίνεται και στα σχέδια. Αρχή είναι το κλείσιµο 
των εσοχών να αποτελεί ενιαία επιφάνεια µε τους τοίχους ενώ παράλληλα να κρατείται 
ο βαθµός πυροπροστασίας του αντίστοιχου τύπου. 
 
Ο πίνακας έχει ξεχωριστά τµήµατα για κανονική ισχύ και αδιάλειπτη λειτουργία. Τα 
τµήµατα αδιάλειπτης λειτουργίας θα διαχωρίζονται από τα διπλανά τους µε µεταλλικό 
διαχωριστικό που να εµποδίζει την ανάπτυξη τόξου τους εφόσον είναι ενιαίος ο 
πίνακας. 
 
Όλο το δίκτυο χαµηλής τάσης θα έχει ακτινική διάταξη. 
 
Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής Και ∆ιαµόρφωσης Πινάκων 
 
Μεταλλικά µέρη 
 
Όλα τα µεταλλικά µέρη των πινάκων θα βαφούν ηλεκτροστατικά µε δύο στρώσεις 
αντιδιαβρωτικής βαφής και µια τελική στρώση µε βερνίκι ή µε χρώµα σφυρήλατο 
(µαρτελέ), µε απόχρωση που θα εγκριθεί από την επίβλεψη. 
 
Όλα τα υλικά και µικροϋλικά στήριξης (χαλύβδινα ελάσµατα, σιδηροτροχιές, κοχλίες 
κλπ.) θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα ή να έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική 
προστασία (π.χ. γαλβανισµένα σε θερµό λουτρό). 
 
Ειδικά οι εξωτερικές βίδες στερέωσης µεταλλικών πλακών θα πρέπει να είναι 
επινικελλωµένες. 
 
6.8.1.2 Γενικές απαιτήσεις 
 
Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα και 
συσκευές να είναι εύκολα προσιτά µετά την αφαίρεση των καλυµµάτων και 
τοποθετηµένα σε κανονικές αποστάσεις µεταξύ τους, ώστε αν εξασφαλίζεται η άνετη 
αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς να µεταβάλλεται η κατάσταση 
των γειτονικών οργάνων. 
 
Η εσωτερική διανοµή θα γίνεται µε µπάρες από ηλεκτρολυτικό χαλκό κατάλληλης 
ορθογωνικής διατοµής και επιτρεπόµενης έντασης συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον 
ίσης µε την ονοµαστική ένταση του γενικού διακόπτη. 
 
Οι µπάρες των τριών φάσεων θα είναι στο πάνω µέρος των πινάκων ενώ του 
ουδέτερου και της "γης" στο κάτω µέρος των πινάκων και µπορούν να έχουν διατοµή 
την µισή εκείνης των φάσεων. 
 
Σε στάθµη βραχυκυκλώµατος τουλάχιστον ίση µε την αναγραφόµενη σε κάθε πίνακα 
και η ανύψωση θερµοκρασίας των ζυγών και η µηχανική τους αντοχή συνδυαζόµενη 
και µε εκείνη των µονωτήρων στήριξης θα πρέπει να βρίσκεται στα όρια που 
προβλέπουν οι κανονισµοί VDΕ. 
 
Η συναρµολόγηση, η εσωτερική συνδεσµολογία και η δοκιµή των πινάκων θα πρέπει  
απαραίτητα να ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής τους. Στον τόπο του έργου 
απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε εργασία σχετική µε τα παραπάνω. Οι συνδέσεις 
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των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών µε τα όργανα του πίνακα θα γίνει µε τη βοήθεια 
των κατάλληλων για κάθε περίπτωση ακροδεκτών. 
 
Η σύνδεση των αναχωρήσεων στις µπάρες θα γίνει µε ειδικούς σφιγκτήρες ή ειδικά 
εξαρτήµατα. 
 
Σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες οι συνδέσεις µεταξύ των µπαρών διανοµής προς 
τους διακόπτες αναχώρησης και από εκεί προς τα άκρα του πίνακα και για εντάσεις 
από 100Α µέχρι και 630Α θα γίνουν µε εύκαµπτες µονωµένες χάλκινες µπάρες 
ονοµαστικής έντασης τουλάχιστον εκείνης του διακόπτη και τάσης λειτουργίας 
τουλάχιστον 500V. 
 
Οι εύκαµπτες µονωµένες µπάρες περιέχουν τον αγωγό ο οποίος αποτελείται από 
πολλές χάλκινες λωρίδες λεπτού πάχους ώστε να αποτελέσουν εύκαµπτο σώµα και 
περιβάλλονται από θερµοπλαστική µόνωση. 
 


• Η σύνδεση των εισερχόµενων και απερχόµενων γραµµών θα γίνει σε κατάλληλες 
αριθµηµένες κλέµµες. 


 
Εξαίρεση και µόνον µπορεί να υπάρξει όταν η ονοµαστική ένταση των αναχωρήσεων 
είναι πάνω από 100Α και υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις: 
 
(α) Το όργανο διακοπής στο οποίο συνδέεται η αναχώρηση ή η άφιξη να είναι προς το 
κάτω µέρος του πίνακα και εύκολα προσιτό και  
 
(β) Τα όργανα διακοπής να έχουν κατάλληλους ακροδέκτες ώστε τα καλώδια ή µπάρες 
που θα συνδεθούν σε αυτούς να µην χρειάζονται κος. 
 
Η εγκατάσταση των κλεµµών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι 
αυτές ο ίδιος βαθµός προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα µέρη του 
πίνακα. 
 
Για τις τρεις φάσεις θα πρέπει πάντα να ισχύει ένα ορισµένο σύστηµα σήµανσης, ώστε 
η κάθε φάση να έχει πάντα την ίδια θέση και το ίδιο χρώµα. 
 
Στην µπροστινή πλευρά του πίνακα θα υπάρχουν καλαίσθητες µόνιµες πινακίδες µε 
την αναγραφή των τµηµάτων και των κυκλωµάτων κάθε πίνακα. 
 
Οι κλέµµες θα είναι τύπου σιδηροτροχιάς και στο εσωτερικό τους θα φέρουν γλωσσίδα 
προστασίας του αγωγού από τη βίδα σύσφιγξης. 
 
Όλα τα υλικά στήριξης των οργάνων των πινάκων θα είναι επινικελωµένα ή 
επιφωσφατωµένα ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 
 


• Η κατασκευή και διαµόρφωση των πινάκων θα είναι σύµφωνη προς τους εξής 
Κανονισµούς και Προδιαγραφές:  


 
- Ελληνικούς Κανονισµούς 
- VDΕ 0100, 0110, 0660 
- ΙΕΕ. Κανονισµοί για τον ηλεκτρικό εξοπλισµό   κτιρίων   (14


η
 έκδοση) 


- ΙΕC 439. Προκατασκευασµένοι πίνακες Χ.Τ. 
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• Όλοι οι πίνακες Χ.Τ. θα είναι επισκέψιµοι και επιθεωρήσιµοι από µπροστά. 
 
Όλοι οι διακόπτες µε χειριστήρια θα είναι διασταυρούµενου τύπου δηλ. χωριστά το 
σώµα του διακόπτη µε τον µοχλό χειρισµού και χωριστά η χειρολαβή, ώστε όταν 
ανοίγουµε την πόρτα του πίνακα ή αφαιρούµε το κάλυµµα ενός κιβωτίου του πίνακα να 
µην χρειάζεται καµία επέµβαση στον διακόπτη. 
 
Σε αυτή την περίπτωση η χειρολαβή του διακόπτη παραµένει πάνω στην πόρτα ή στο 
κάλυµµα του κιβωτίου του πίνακα. 
 
Οι µικροαυτόµατοι θα είναι επισκέψιµοι µέσω ειδικών θυρίδων που θα εξασφαλίζουν 
τον ίδιο βαθµό προστασίας µε τον υπόλοιπο πίνακα. 
 


• Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται και από τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήµατα, 
ανταλλακτικά, σχέδια κλπ.  


 


• Μια πλήρη σειρά διαγραµµάτων, λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων του 
πίνακα. 


 


• Κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διαφόρων 
συσκευών του πίνακα. 


 


• Οδηγίες λειτουργίας, ρύθµισης και συντήρησης. 
 


• Λάστιχο ή πλαστικό στα σηµεία εισόδου των καλωδίων 
 


• Λάστιχο στην πόρτα όταν είναι µεταλλικοί. 
 
 
Μεταλλικοί Πίνακες Φωτισµού - Κίνησης  Μη Στεγανοί 
 
Οι πίνακες του τύπου αυτού θα είναι ηλεκτρικών ακίνδυνου εµπρόσθιας όψης, τύπου 
ερµαρίου, µετά εµπρόσθιας πόρτας προστασίας ΙΡ40 κατά DΙΝ 40050. 
 
Η διάταξη και συναρµολόγηση των οργάνων εντός αυτών θα γίνεται µε 
προετοιµασµένα στοιχεία ζυγών κλπ. 
 
Οι πίνακες αυτοί θα είναι ενδεικτικού τύπου STAB SIEMENS και θα αποτελούνται από 
τα παρακάτω στοιχεία: 
 
-  Πλαίσιο επί του οποίου θα συναρµολογηθούν τα διάφορα όργανα. 
-  Μεταλλικό εµπρόσθιο κάλυµµα του πλαισίου (ηλεκτρικά ακίνδυνο). 
- Μεταλλικό κλειστό  ερµάριο εντός του οποίου τοποθετείται το   πλαίσιο. 
-  Μεταλλική θύρα. 
 
Το ερµάριο και η µεταλλική πόρτα θα αποτελούνται από λαµαρίνα ικανοποιητικού 
πάχους, κατ' ελάχιστο 1.5 χιλ. και θα έχουν προστασία έναντι διάβρωσης 
(γαλβανισµένο χαλυβδόφυλλο στο πίσω τµήµα και χαλυβδόφυλλο βαµµένο µε 
αντιδιαβρωτική βαφή στο µπροστά τµήµα). 
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Οι εξωτερικές επιφάνειες του πίνακα θα φέρουν τελική βαφή µε σµαλτόχρωµα. Στο 
εσωτερικό τµήµα της πόρτας θα υπάρχει καρτέλα προστατευόµενη από διαφανές 
πλαστικό, επί της οποίας θα αναγράφονται όλα τα κυκλώµατα. Η µεταλλική κατασκευή 
των πινάκων δυνατό να είναι εγχώρια πανοµοιότυπη όµως προς την κατασκευή των 
πινάκων "STAB SIEMENS". Προκειµένου για εγχώρια κατασκευή πρέπει εκ των 
προτέρων να προσκοµισθεί σχετικό δείγµα προς έγκριση στην επίβλεψη. 
 
Μεταλλικοί Πίνακες Φωτισµού - Κίνησης Στεγανοί 
 
Αυτοί θα είναι του ίδιου τύπου µε τους µη στεγανούς µεταλλικούς πίνακες µε τη 
διαφορά, ότι αυτοί θα είναι προστασίας ΙΡ54 κατά DΙΝ 40050. 
 
Η προστασία ΙΡ54 θα επιτυγχάνεται µε στεγανοποίηση του ερµαρίου και της πόρτας 
αυτού. Οι στεγανοί µεταλλικοί πίνακες θα είναι κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση. 
 
 
Πίνακες Τύπου Πεδίου 
 
Θα πληρούν τα αναφερόµενα στη παράγραφο «Γενικές απαιτήσεις κατασκευής και 
διαµόρφωσης πινάκων» παραπάνω. Θα αποτελούνται από τυποποιηµένα και 
προκατασκευασµένα µεταλλικά ερµάρια κλειστού τύπου κατάλληλα για ελεύθερη 
έδραση πάνω στο δάπεδο. 
 
Θα έχουν βαθµό προστασίας ΙΡ54 ή ΙΡ32 για είσοδο µε εγκιβωτισµένους ροηφόρους 
αγωγούς. 
 
Στην µπροστινή επιφάνειά τους θα υπάρχει πόρτα διαφανής από άκαυστο υλικό 
µεγάλης µηχανικής αντοχής εφοδιασµένη µε εξαρτήµατα ταχείας ασφάλισης και 
κλειδαριά. Εναλλακτικά η πόρτα µπορεί να κατασκευαστεί από λαµαρίνα DKP. 
 
Τα µεταλλικά ερµάρια θα είναι κατασκευασµένα από λαµαρίνα DKP πάχους 2mm και 
πλαίσια από χαλύβδινα ελάσµατα. 
 
Ενδεικτικές διαστάσεις των τυποποιηµένων ερµαρίων: 
πλάτος 800 - 1200 mm 
βάθος 500 - 600 mm 
ύψος 2100 mm 
 
Ονοµαστική τάση: 500V για σύστηµα 3 φάσεων τεσσάρων αγωγών µε γειωµένο 
ουδέτερο. 
 
ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 
Ασφάλειες 
 
 Βιδωτές Ασφάλειες 
 
Οι βιδωτές ασφάλειες θα ανταποκρίνονται στις τελευταίες προδιαγραφές VDE 0635 και 
0636 και θα αποτελούνται από τα παρακάτω εξαρτήµατα διαστάσεων σύµφωνα µε τα 
αντίστοιχα DIN: 
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• Βάση πορσελάνης κατά DIN 49325, 49519, 49511 και 49523, κατάλληλα για 
στερέωση µε βίδες ή µε σύστηµα µανδάλωσης σε ράγα. 


• Μήτρα κατά DIN 49516 


• Συντηκτικό φυσίγγιο κατά DIN 49515, 49360 


• Πώµα πορσελάνης κατά DIN 49360 και 49514 


• Όλα τα λοιπά εξαρτήµατα που απαιτούνται για την κανονική και ασφαλή λειτουργία 
τους. 


 
Η  ονοµαστική τάση των ασφαλειών θα είναι 500V, η ονοµαστική ένταση µέχρι 100Α 
και η ονοµαστική ικανότητα διακοπής πάνω από 50 ΚΑ υπό τάση µέχρι 500V AC. 
 
 Μαχαιρωτές Ασφάλειες Βραδείας Τήξης 
 
Οι µαχαιρωτές ασφάλειες βραδείας τήξης θα ανταποκρίνονται στις τελευταίες 
προδιαγραφές VDE 0636 (µέρος 1 και 2), 0660 (µέρος 4) και 0680 (µέρος 4) και θα 
αποτελούνται από τα παρακάτω εξαρτήµατα διαστάσεων σύµφωνα µε τα αντίστοιχα 
DIN: 
 


• Βάση από κεραµικό µονωτικό υλικό υψηλής αντοχής κατά DIN 43620 µέρος 3 


• Φυσίγγιο κατά DIN 43620 µέρος 1 


• Τα φυσίγγια θα τοποθετούνται ή αφαιρούνται µε την βοήθεια χειρολαβών που θα 
είναι κατά DIN 43620 µέρος 4. 


• Η ονοµαστική τάση των ασφαλειών θα είναι 500V και η ονοµαστική ικανότητα 
διακοπής πάνω από 100ΚΑ υπό τάση µέχρι 500V AC. 


 
Οι ασφάλειες θα είναι κατασκευασµένες ώστε να µην επηρεάζονται από τα φορτία και 
έτσι µε την πάροδο του χρόνου να µην δέχονται αλλοιώσεις στις ηλεκτρικές ιδιότητές 
τους. 
 
Όπου χρησιµοποιούνται ασφάλειες για κυκλώµατα πάνω από 100Α, θα είναι 
υποχρεωτικά µαχαιρωτές σύµφωνα µε το VDE 0100/5.73 
 
 Μαχαιρωτές Ασφάλειες Ταχείας Τήξης 
 
Οι µαχαιρωτές ασφάλειες ταχείας τήξης θα χρησιµοποιούνται για την προστασία 
γενικά ηλεκτρονικών στοιχείων των πινάκων από βραχυκύκλωµα για τάση µέχρι 
1000V. 
 
Οι ασφάλειες αυτές θα προσαρµόζονται µέσω κοχλίωσης πάνω στους ζυγούς, δηλαδή 
δεν θα έχουν ειδική βάση στήριξης. 
 
Χαρακτηρίζονται σαν ασφάλειες ηµιαγωγών και θα συµφωνούν µε τις προδιαγραφές 
VDE 0660 µέρος 4, VDE 0636 µέρος 5/75 και DIN 43653 (για ασφάλειες ηµιαγωγών). 
 
Λόγω της άµεσης διακοπής του τηκτού οι ασφάλειες αυτές προφυλάσσουν µε σιγουριά 
θυρίδες και διόδους σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος. 
 
∆ιακόπτες Χειρισµών 
 
 ∆ιακόπτες Τύπου PACCO 
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Οι διακόπτες τύπου PACCO θα είναι περιστροφικοί, βαρέως τύπου, τάσης λειτουργίας 
500V, ικανότητας ζεύξης και απόζευξης κατά ελάχιστο 20% µεγαλύτερη από την 
ένταση συνεχούς ροής υπό τάση 230/400V και αριθµού χειρισµών τουλάχιστον ίσου 
προς 40.000. 
 
Οι διακόπτες θα χειρίζονται από την µπροστινή πλευρά µέσω λαβής πάνω σε 
µονωτική ροζέτα έχοντας ενδείξεις της θέσης του διακόπτη. 
 
 Μαχαιρωτοί ∆ιακόπτες 
 
Οι διακόπτες άνω των 100Α θα είναι µαχαιρωτοί κατά VDE 0660, τάσεως 500V, µε 
µοχλό χειρισµού. Αν µετά τον µαχαιρωτό διακόπτη δεν υπάρχει αυτόµατος διακόπτης, 
ο µαχαιρωτός θα είναι εφοδιασµένος µε θάλαµο σβέσης τόξου. Στην περίπτωση αυτή 
που ο µαχαιρωτός διακόπτης χρησιµοποιείται σαν διακόπτης φορτίου, θα είναι 
σύµφωνος µε τα όσα προδιαγράφονται για διακόπτες φορτίου στην αντίστοιχη 
παράγραφο. Η ικανότητα ζεύξης και απόζευξης µε συνφ 0,7 θα ισούται µε την ένταση 
συνεχούς ροής µε τάση 230/400V. 
 
Εφόσον µετά τον µαχαιρωτό διακόπτη υπάρχει αυτόµατος διακόπτης ο µαχαιρωτός 
αποτελεί µόνο διακόπτη αποµόνωσης και θα φέρει µανδάλωση προς τον αυτόµατο 
ώστε να γίνεται αδύνατος ο χειρισµός του µαχαιρωτού διακόπτη εφόσον ο αυτόµατος 
είναι κλειστός. 
 
 ∆ιακόπτες Φορτίου 
 
Οι διακόπτες φορτίου οποιουδήποτε τύπου θα χρησιµεύουν για τη ζεύξη ή απόζευξη 
φορτίων στην ονοµαστική ένταση του διακόπτη και θα είναι σύµφωνα µε το VDE 660 
και το IEC 947-3. Θα είναι ισχυρής κατασκευής µε συστήµατα εµπρόσθιου χειρισµού 
και θα είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται: 
 
1. Σαν διακόπτες φορτίου σύµφωνα µε την κατηγορία λειτουργίας AC 21 µέχρι 660V 
2. Σαν διακόπτες κινητήρων για την κατηγορία λειτουργίας AC23. 
 
Οι διακόπτες θα συµφωνούν µε τις προϋποθέσεις απόζευξης της προδιαγραφής VDE 
0660 για διακόπτες καταναλωτών, ζεύξης, διανοµής, τροφοδοσίας ή κύριων 
διακοπτών. Η ονοµαστική ένταση των διακοπτών φορτίου για συνεχή λειτουργία, µέχρι 
35°C θα είναι ανάλογα του σκοπού χρήσης από 32Α µέχρι 2500Α. Το ονοµαστικό 
κρουστικό από 6,5 ΚΑ (32


 Α) µέχρι 84 ΚΑ (2500Α). Η προστασία του διακόπτη θα είναι 
IP40, των ακροδεκτών IP00. Κάθε διακόπτης θα έχει σε ηρεµία και κλειστές 
βοηθητικές επαφές. 
 
Οι θάλαµοι ζεύξης θα είναι από ανθεκτικό υλικό σε σχέση µε την θερµότητα και 
ρευµάτων ερπυσµού. Οι επαφές θα είναι από άργυρο. 
 
 Ραγοδιακόπτες Πινάκων 
 
Οι διακόπτες αυτοί θα είναι κατά VDE 0632 και IEC 947-3, τάσης 500V, ικανότητας 
ζεύξης και απόζευξης κατά ελάχιστο ίσης µε την ένταση συνεχούς ροής υπό τάση 
230/400V. 
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Οι ραγοδιακόπτες θα έχουν πλάτος, ολικό ύψος και σύστηµα µανδάλωσης όπως οι 
µικροαυτόµατοι, µε πλήκτρο χειρισµού µε ενδείξεις των θέσεων ‘εντός-εκτός’. Για την 
διάκρισή τους από τους µικροαυτόµατους θα φέρουν στην µετωπική τους πλευρά το 
σύµβολο του αποζεύκτη. 
 
Αυτόµατοι ∆ιακόπτες Προστασίας ∆ιανοµών 
 
Αυτοί θα είναι τάσης λειτουργίας τουλάχιστον 500V και ονοµαστικής ικανότητας 
διακοπής για τις διάφορες ονοµαστικές εντάσεις µέχρι και 125 Α τουλάχιστον 25 ΚΑ, 
160-250 Α τουλάχιστον 35 ΚΑ, 400-630 Α τουλάχιστον 45 ΚΑ, 800-1250 Α 
τουλάχιστον 50 ΚΑ, και 1600 Α και πάνω τουλάχιστον 70 ΚΑ. 
 
Οι διακόπτες θα είναι σύµφωνοι µε τις προδιαγραφές VDE 0660 ή IEC 947-2. 
 
Θα έχουν ρυθµιζόµενα θερµικά στοιχεία προστασίας από υπερφορτώσεις και 
ρυθµιζόµενα ηλεκτροµαγνητικά πηνία προστασίας από βραχυκυκλώµατα. 
 
Οι επαφές τους θα είναι επάργυρες και θα διαθέτουν θάλαµο σβέσης τόξου. 
 
Όλοι οι αυτόµατοι διακόπτες θα είναι του ιδίου τύπου και οι µοχλοί χειρισµού θα είναι 
ενιαίοι, οµοιόµορφοι και θα έχουν τις ίδιες θέσεις λειτουργίας και αποκοπής. 
 
Μικροαυτόµατοι 
 
 Μικροαυτόµατοι Τύπου ‘L’ ή ‘B’ 
 
Οι µικροαυτόµατοι τύπου ‘L’ ή ‘B’ ανεξάρτητα πως δείχνονται στα σχέδια και τα 
τιµολόγια (‘L’ ή ‘B’) θα έχουν χαρακτηριστική καµπύλη λειτουργίας ‘Β’, σύµφωνα µε το 
IEC 947-2, η οποία αντικαθιστά την καµπύλη ‘L’ που πρόβλεπε το IEC 157-1. 
 
Οι µικροαυτόµατοι τύπου ‘Β’ θα είναι κατασκευής κατά VDE 0641, IEC 898, EN 
60.898, θα έχουν πλήκτρο ζεύξης και απόζευξης µε ενδείξεις για τις αντίστοιχες θέσεις 
και σύστηµα µανδάλωσης για την εγκατάστασή τους σε ράγα πίνακα. Οι πολυπολικοί 
µικροαυτόµατοι θα έχουν ενιαίο πλήκτρο ζεύξης και απόζευξης. 
 
Περιλαµβάνουν διµεταλλικό στοιχείο για προστασία έναντι υπερέντασης και µαγνητικό 
πηνίο ταχείας απόζευξης για προστασία έναντι βραχυκυκλώµατος. 
 
Οι επαφές τους θα είναι επάργυρες και θα διαθέτουν θαλάµους απόσβεσης τόξου. 
 
Ο µέσος αριθµός χειρισµού θα είναι 20000 υπό ονοµαστικό φορτίο. Η ονοµαστική 
ικανότητα διακοπής θα είναι τουλάχιστον 3 ΚΑ για εναλλασσόµενη τάση 230/400V ή 
µεγαλύτερη αν αναφέρεται διαφορετικά στα σχέδια. 
 
Οι µικροαυτόµατοι θα διεγείρονται και αποζευγνύονται χωρίς καθυστέρηση για τιµές 
ρεύµατος 3 µέχρι 5 φορές την ονοµαστική τους ένταση. 
 
 Μικροαυτόµατοι Τύπου ‘G’ ή ‘K’ 
 
Οι µικροαυτόµατοι τύπου ‘G’ ή ‘K’ θα είναι κατασκευής κατά VDE 0660 και 0641 ή IEC 
947-2 και η διέγερση και απόζευξη τους χωρίς καθυστέρηση για τιµές ρεύµατος 7 
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µέχρι 14 φορές την ονοµαστική τους ένταση. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα όσα 
αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο για τους µικροαυτόµατους τύπου ‘L’ ή ‘B’. 
 
Ραγοδιακόπτες 
 
Θα έχουν εξωτερική µορφή παρόµοια µε µικροαυτόµατους τύπου L, για ονοµαστικές 
εντάσεις µέχρι 100Α µε σαφή επισήµανση των θέσεων εντός-εκτός λειτουργίας, 
κατάλληλοι για 20000 τουλάχιστον χειρισµούς υπό φορτίο. Το κέλυφός τους είναι από 
συνθετική ύλη ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες και στερεώνονται σε ράγες µε 
κατάλληλο µάνδαλο. 
 


∆ιακόπτες ∆ιαφυγής Έντασης 
 
Οι διακόπτες διαφυγής έντασης θα είναι διπολικοί  ή  τετραπολικοί (για µονοφασικά ή 
τριφασικά κυκλώµατα αντίστοιχα) ονοµαστικής έντασης όπως αναφέρεται στα σχέδια, 
τάσης 230/400V τουλάχιστον, θα φέρουν πλήκτρο δοκιµαστικής λειτουργίας και θα 
διεγείρονται από διαρροή ρεύµατος 30 mA. 
 
Σε όλους τους πίνακες διανοµής θα τοποθετηθούν διακόπτες διαφυγής έντασης 
ακόµη και αν αυτό δεν φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια. 
 
Ασφαλειοαποζεύκτες 
 
Οι ασφαλειοαποζεύκτες θα ανταποκρίνονται στις τελευταίες προδιαγραφές VDE 
0660/107 και IEC 947-3. Θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση στην πρόσοψη πινάκων, 
θα έχουν λαβή χειρισµού, θα φέρουν ειδικό πλαίσιο – πλαστικό εξάρτηµα και θα 
µπορούν να τροφοδοτηθούν από το πάνω ή κάτω µέρος. 
 
Είναι τριπολικοί ή τετραπολικοί, συρόµενοι ή περιστροφικοί σύµφωνοι µε ΕΛΟΤ 387, 
τάσης 400V τουλάχιστον και ονοµαστικής έντασης όπως στα σχέδια. Συνοδεύονται 
από µαχαιρωτές ασφάλειες ΝΗ (HRC-Fuses) µε σκόνη χαλαζία για την σβέση του 
τόξου και τύπου gL. Η κατασκευή τους δεν επιτρέπει πρόσβαση του χρήστη στις 
ασφάλειες όσο αυτές βρίσκονται υπό τάση. 
 
Οι ασφαλειοαποζεύκτες θα φέρουν φυσίγγια από πορσελάνη κατά DIN 43620/1. Η 
ονοµαστική τάση των ασφαλειοαποζευκτών θα είναι 500V, η ονοµαστική ένταση από 
160Α µέχρι 630Α και η ονοµαστική ικανότητα διακοπής πάνω από 60ΚΑ υπό τάση 
µέχρι 500V AC. 
 
Η προστασία του ασφαλειοαποζεύκτη θα είναι IP30 µε κλειστή την λαβή, IP10 µε 
ανοικτή τη λαβή και IP00 στους ακροδέκτες. 
 
Η επιτρεπόµενη θερµοκρασία περιβάλλοντος θα είναι –20°C µέχρι +53°C και η 
µηχανική διάρκεια ζωής 1000 ζεύξης-απόζευξης. 
 


Ενδεικτικές Λυχνίες 
 
Συνδέονται µε την παρεµβολή κατάλληλων ασφαλειών τύπου µινιόν µε τις φάσεις που 
ελέγχουν. ∆εν µαυρίζουν κατά τη λειτουργία, αντικαθίστανται χωρίς αφαίρεση της 
µπροστινής πλάκας του πίνακα, έχουν γενικά κόκκινο χρώµα και ο λαµπτήρας τους 
αντικαθίσταται χωρίς 
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Ενδεικτικά Όργανα (Αµπερόµετρα - Βολτόµετρα) 
 
Τα όργανα είναι τύπου κινητού σιδήρου.  
 
Κάθε βολτόµετρο συνοδεύεται από µεταγωγικό διακόπτη επτά θέσεων (εκτός, 3 
πολικές και 3 φασικές τάσεις). Τα αµπερόµετρα συνδέονται µέσω µετασχηµατιστών 
έντασης ξηρού τύπου. Η περιοχή ενδείξεων είναι 0-500V για τα βολτόµετρα και για τα 
αµπερόµετρα ανάλογη της ονοµαστικής ισχύος του πίνακα που εξυπηρετούν. Είναι 
κατάλληλα για κατακόρυφη τοποθέτηση και είναι τετράγωνα µε διαστάσεις 96X96 mm. 
 
Αυτόµατοι διακόπτες ισχύος:  
 
Κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα πρότυπα CENELEC HD 418, IEC 157-1 και VDE 
DIN 57660/101. Προστατεύουν από υπερρεύµατα και βραχυκυκλώµατα. Φέρουν 
επαφές ζεύξης - διακοπής, θάλαµο σβέσης τόξου, θερµικό και ηλεκτροµαγνητικό 
στοιχείο, στοιχείο έλλειψης τάσης και βοηθητικές επαφές σήµανσης και µανδάλωσης. 
Οι επαφές ισχύος αποµακρύνονται µε τη βοήθεια ελατηρίου που πρέπει να οπλιστεί 
µετά τη πτώση του διακόπτη. 
 


Περιστροφικοί ∆ιακόπτες τύπου PACCO 
 
Οι διακόπτες αυτοί είναι µονοπολικοί, διπολικοί ή τριπολικοί σύµφωνα µε τα σχέδια και 
θα είναι κατάλληλοι για δίκτυο 230/400V, 50Hz και θα έχουν διάρκεια ζωής για 
τουλάχιστον 40.000 χειρισµούς ζεύξεως ή αποζεύξεως και ισχύ διακοπής ίση ή 
µεγαλύτερη από την ονοµαστική τους ένταση. 
 
Χρονοδιακόπτες 
 
Οι χρονοδιακόπτες θα είναι µονοφασικοί 230V/50Hz µε ικανότητα λειτουργίας 
τουλάχιστον 24 ώρες µετά από διακοπή ρεύµατος (εφεδρεία). Θα είναι τουλάχιστον 
δύο προγραµµάτων µε ελάχιστο βήµα ρύθµισης την 1 ώρα. Θα είναι κατάλληλοι για 
τοποθέτηση σε πίνακα. 
 
Φωτοκύτταρο 
 
Είναι κατάλληλο για τάση 230V/50Hz και θα ρυθµίζεται για ευαισθησία σε φως ηµέρας 
5 έως 1000 Lux. Υπάρχει επιβράδυνση των εντολών αφής και σβέσης κατά µερικά sec 
ώστε να αποφεύγεται η ενεργοποίηση από τυχαία γεγονότα (π.χ. προβολείς 
διερχοµένων οχηµάτων κλπ). Ο µηχανισµός του φωτοκύτταρου περιέχεται σε 
πλαστικό στεγανό περίβληµα και περιλαµβάνει το φωτοευαίσθητο στοιχείο και 
ηλεκτρονική διάταξη µεταβίβασης της εντολής σε ηλεκτρονόµο.  
 
 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 
 
Στο κτίριο χρησιµοποιούνται φωτιστικά σώµατα που καθορίζονται στις παρακάτω 
παραγράφους.             
 
 Όλα τα φωτιστικά σώµατα είναι πλήρη, φέροντα λυχνιολαβές (ντουί), λαµπτήρες του 
κατάλληλου χρώµατος φωτός, συσκευές αφής και διόρθωσης του συνηµίτονου φ (για 
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τους λαµπτήρες φθορισµού) πλήρως συνδεσµολογηµένα µετά των ακροδεκτών για τη 
σύνδεση των προσερχοµένων και τυχόν απερχοµένων γραµµών.            
 
Ειδικά για τις διατάξεις διόρθωσης του συνηµίτονου φ των φωτιστικών σωµάτων 
φθορισµού, καθορίζεται ότι αυτές είναι ικανές για την επίτευξη τελικής τιµής  συνφ 
τουλάχιστον 0.90 µε χρήση πυκνωτών ή προκειµένου για φωτιστικά σώµατα δύο ή 
περισσότερων λαµπτήρων φθορισµού µε ειδική συνδεσµολογία των λαµπτήρων κατά 
ζεύγη ενός χωρητικού και ενός επαγωγικού (συνδεσµολογίας DUΟ) για περιορισµό και 
του στροβοσκοπικού φαινοµένου.  
 
Όλα τα φωτστικά σώµατα θα φέρουν σήµανση CE ενώ παράλληλα θα διαθέτουν 
πιστοποίηση ENEC. 
 
 
Φωτιστικό σώµα φθορισµού  
 
Φωτιστικό σώµα φθορισµού, µε λυχνίες, στεγασµένων χώρων, αποτελούµενο από 
ενισχυµένη βάση βαµµένη µε σώµα από χαλυβδοέλασµα βαµµένο µε πολυεστερική 
πούδρα, σταθεροποιηµένη ως προς την ακτινοβολία UV (για αποφυγή του 
κιτρινίσµατος µε την πάροδο του χρόνου). Θα διαθέτει περσίδα από παραβολικά 
εγκάρσια και διαµήκη στοιχειά, από γυαλιστερό µη ιριδίζον αλουµίνιο καθαρότητας 
τουλάχιστον 99,80%. θα διαθέτει ενσωµατωµένο σύστηµα έναυσης µε ηλεκτρονικό 
ballast α2 µε λυχνιολαβή από polycarbonate µε µπρούτζινες επαφές. Η εσωτερική 
καλωδίωση του φωτιστικού θα γίνει µε ειδικά θερµοµονωµένα καλώδια 0,5mm2   
Οι λαµπτήρες του φωτιστικού είναι δύο Τ8 των 36W 
Τα φωτιστικά αυτά θα τοποθετηθούν σε χώρους αιθουσών διδασκαλίας και όπου 
αλλού εµφανίζεται στα σχέδια. 
Ενδεικτικός τύπος DISANO 774 Comfort T8 2x36 W ή ισοδύναµος. 
 
Φωτιστικό σώµα φθορισµού στεγανό για τοποθέτηση στα WC 
 
Φωτιστικό σώµα µε δύο λαµπτήρες φθορισµού compact FLC-L ισχύος 18 W, µε σώµα 
από συνθετικό υλικό, ανθεκτικό στις καταπονήσεις και σταθεροποιηµένο ως προς την 
UV ακτινοβολία για να µην ξεθωριάζει. Ο διάχυτης θα συγκρατείται στο σώµα του 
φωτιστικού µε ανοξείδωτες βίδες. Ο ανταυγαστήρας του φωτιστικού θα είναι από 
σφυρήλατο αλουµίνιο. Η λυχνιολαβή από polycarbonate µε µπρούτζινες επαφές. Θα 
διαθέτει παρέµβυσµα από συνθετικό υλικό, φιλικό προς το περιβάλλον ενώ θα διαθέτει 
ενσωµατωµένο σύστηµα έναυσης µε µαγνητικό ballast Β2.  
 
Ενδεικτικός τύπος DISANO 1260 VEGA 2x18 W ή ισοδύναµος. 
 
Φωτιστικό σώµα στεγανό για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο 
 
Φωτιστικό σώµα κυκλικό 300 mm και ύψους 10 cm µε ένα λαµπτήρα φθορισµού 
DULUX EL E27, 11W ισχύος 11 W, στεγανό για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο µε 
σώµα από χυτό αλουµίνιο και τελείωµα από πολυεστερική βαφή σε γκρι χρώµα για 
µέγιστη προστασία κατά της οξείδωσης. Θα διαθέτει γυάλινο αντευγαστήρα, όλες οι 
βίδες στερέωσης θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.  
 
Ενδεικτικός τύπος Artemide PANTAREI 300 Ε27 11 W ή ισοδύναµος. 
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Το φωτιστικό αυτό θα τοποθετηθεί στους εξωτερικούς χώρους του κτιρίου. 
 
Φωτιστικό σώµα τύπου σφαιρικού κώδωνα για επίτοιχη τοποθέτηση και τοποθέτηση 
σε οροφή 
 
Φωτιστικό σώµα µε ένα λαµπτήρα ισχύος 21 W, µε βάση από θερµοπλαστική ρητίνη 
τοίχου και οροφής µε βαθµό προστασίας ΙΡ65, κλάση µόνωσης ΙΙ µε σφαιρικό κώδωνα 
(υάλινος ανταυγαστήρας οπαλίνα για διάχυτο φως), όπως προδιαγράφεται στο τεύχος 
των τεχνικών προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση 
φωτιστικού σώµατος και λαµπτήρων, δοκιµή και παράδοση σφαιρικού κώδωνα µε 
λαµπτήρα εξοικονόµησης ενέργειας.  
Ενδεικτικός τύπος φωτιστικού ARTEMIDE DIOSCURI PAR/SOFF 250 ή ισοδύναµο.  
 
Τα φωτιστικά θα τοποθετηθούν σε κοινόχρηστους χώρους και σε αίθουσες 
διδασκαλίας.  
 
 
Όργανα Αφής Φωτιστικών Φθορισµού 
 
Η αφή των φωτιστικών φθορισµού γίνεται µε τη βοήθεια εκκινητή. Το σύστηµα 
συµπληρώνεται από στραγγαλιστικό πηνίο και πυκνωτή διόρθωσης συνηµιτόνου µε 
αντίσταση εκφόρτισης.  
 
Εκκινητής  (Starter)  
 
Θα αποτελείται από γυάλινο σωλήνα πληρωµένο µε αέριο µέσα στο οποίο βρίσκονται 
δύο διµεταλλικά ηλεκτρόδια. Ο εκκινητής έχει µονωτικό περίβληµα και δεν συµµετέχει 
κατά την κανονική λειτουργία του λαµπτήρα. 
 
Στραγγαλιστικό Πηνίο  (Ballast) 
 
Αποτελείται από µεταλλικό περίβληµα µε ακροδέκτη γείωσης µέσα στο οποίο 
βρίσκεται ο πυρήνας από σιδηροελάσµατα εµποτισµένα µε ρητίνη ανθεκτική σε 
υψηλές θερµοκρασίες. Είναι τελείως αθόρυβο, κατάλληλο για λειτουργία σε δίκτυο 
230V/50Hz και για την ισχύ του λαµπτήρα που εξυπηρετεί. 
 
 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ Χ.Τ. 
 
Ο διακόπτης έχει ρυθµιζόµενη µαγνητική προστασία 5-10 φορές το ονοµαστικό ρεύµα, 
φέρει πηνίο εργασίας κι έχει δυνατότητα προσθήκης πηνίου έλλειψης τάσης, 
βοηθητικών επαφών, περιστροφικού χειριστηρίου και κινητήρα. 
 
ΓΕΙΩΣΕΙΣ 
 
Όλα τα µεταλλικά µέρη των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα είναι γειωµένα στο 
σύστηµα γείωσης των κτιρίων που θα αποτελείται από το τρίγωνο γείωσης, τον αγωγό 
γείωσης κάθε γραµµής προς τον πίνακα και προς τον τελικό καταναλωτή. 
 
Κάθε γραµµή ηλεκτροφωτισµού, ρευµατοδότου και κίνησης θα έχει και αγωγό γείωσης 
που θα συνδέεται στους ζυγούς γείωσης των πινάκων.  
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Κοντά στο σηµείο παροχής της ∆ΕΗ θα κατασκευαστεί τρίγωνο γείωσης στο οποίο θα 
συνδεθούν οι ζυγοί γείωσης του Γενικού Ηλεκτρικού Πίνακα.  
 
Το τρίγωνο γείωσης θα αποτελείται από τρία ηλεκτρόδια γείωσης από µορφοσίδηρο 
κατά DΙΝ 17100 θερµά επιψευδαργυρωµένο, διατοµής σταυρού διατάσεων 50 x 50 µµ 
µε κυκλικό άξονα συµµετρίας Φ9 mm και πάχος πτερυγίων 3 mm. Το ηλεκτρόδιο θα 
φέρει στο πάνω µέρος του ακροδέκτη από χαλύβδινο έλασµα διαστάσεων 60x40x4 
mm ηλεκτροσυγκολληµένο επί του ενός πτερυγίου και από τις δύο πλευρές.  
 
Ο ακροδέκτης θα φέρει οπές για την υποδοχή σφικτήρα µορφής. 
Τα ηλεκτρόδια θα είναι µήκους 2500 mm, θα τοποθετηθούν στις κορυφές ισόπλευρου 
τριγώνου µε πλευρά 2,50 m.  
 
Το επάνω µέρος των ράβδων γείωσης θα είναι επισκέψιµο µέσα σε ειδικά φρεάτια. 
 
Αν  διάταξη δε δίνει την απαιτούµενη αντίσταση (R<1 Ω), τότε θα επεκταθεί µε 
κατασκευή και άλλων τριγώνων γείωσης. 
 
ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΚΛΩΒΟΥ 
 
Η εξωτερική εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας του αλεξικέραυνου κλωβού, 
αποτελείται από: 
 
−−−− Την εγκατάσταση σύλληψης 
−−−− Την εγκατάσταση απαγωγών 
−−−− Την εγκατάσταση γείωσης 
 
Οι αγωγοί σύλληψης και απαγωγής θα είναι κατά το δυνατόν επισκέψιµοι σε όλο το 
µήκος τους και οι απαγωγοί θα έχουν το µικρότερο δυνατό µήκος µέχρι τη γείωση. Οι 
αγωγοί θα διέρχονται σε ικανή απόσταση από µεταλλικά τµήµατα του κτιρίου, αλλιώς 
θα γεφυρώνονται µε αυτά. Τα εξαρτήµατα στηρίξεως και συσφίξεως των αγωγών 
σύλληψης και απαγωγής θα είναι τυποποιηµένα και από χαλκό, ορείχαλκο ή 
ανοξείδωτο χάλυβα. Οι ενώσεις µεταξύ των στοιχείων θα είναι οι ελάχιστες δυνατές και 
θα γίνονται µε σφικτήρες, κοχλίες, κόλληση ή συγκόλληση (όχι συστροφή).  


 
6.12.2 ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΛΛΗΨΗΣ (Φ 8mm) 
 
Κατασκευάζονται από ηλεκτρολυτικό χαλκό κυκλική διατοµής, διαµέτρου 8 mm κατά 
DIN 48801 ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6420008 για συλλεκτήριο αγωγό και αγωγό 
καθόδου, καθώς και για συνδέσεις εντός του εδάφους.   
Οταν οι αγωγοί σύλληψης διατάσσονται κάτω από την αντίστοιχη ακµή, θα 
προβλέπονται πρόσθετα µέσα σύλληψης από ακίδες ύψους >30cm πάνω από την 
ακµή και σε απόσταση ανά 5 το πολύ µέτρα. 
 
6.12.3   ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΘΟ∆ΟΥ (Φ 10mm) 


 
Κατασκευάζονται ηλεκτρολυτικό χαλκό κυκλικής διατοµής, διαµέτρου 10 mm κατά DIN 
48801 για συλλεκτήριο αγωγό και αγωγό καθόδου, καθώς και για συνδέσεις εντός του 
εδάφους. Ο αγωγός θα πρέπει να έχει υποστεί µε επιτυχία όλες τις προβλεπόµενες 
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από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2 εργαστηριακές δοκιµές. Η 
πραγµατοποίηση των ανωτέρω δοκιµών θα αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων 
∆οκιµών από διαπιστευµένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα 
πρέπει να περιλαµβάνονται οι δοκιµές των Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 
50164. 
 Για κάθε 20m µήκους εξωτερικής περιµέτρου στέγης προβλέπεται ένας αγωγός 
καθόδου (απαγωγός).  Αν προκύπτει περιττός αριθµός, αυξάνονται κατά ένα για 
συµµετρικά κτίρια. Οι απαγωγοί διανέµονται κατά το δυνατόν οµοιόµορφα στην 
επιφάνεια του κτιρίου αρχίζοντας από τις γωνίες του. Οι απαγωγοί αποτελούν τη 
φυσική συνέχεια της εγκατάστασης σύλληψης. Στο µέτρο του δυνατού απέχουν 
τουλάχιστον 50 cm από ανοίγµατα (πόρτες, παράθυρα κλπ). Σε κάθε απαγωγό θα 
προβλεφθεί ένας ειδικός λυόµενος σύνδεσµος από υλικό ανθεκτικό στη διάβρωση για 
τη διενέργεια µετρήσεων.  
Ο αριθµός των αγωγών καθόδου θα υπολογιστεί κατά τρόπο ώστε κάθε 20 m να 
υπάρχει και ένας αγωγός καθόδου. Επίσης, η όλη διάταξη των αγωγών θα πρέπει να 
εξασφαλίζει σε κάθε βάση ακίδας (όπου κι αν αυτή ή αυτές τοποθετηθούν) την ύπαρξη 
δύο τουλάχιστον διαφορετικών κυκλωµάτων καθόδου. Με τον τρόπο αυτή 
επιτυγχάνεται η αύξηση του βαθµού προστασίας της εγκατάστασης γιατί η ένταση του 
κεραυνού θα µοιραστεί σε δύο ή περισσότερα παράλληλα κυκλώµατα. 
Σ’ όλους τους αγωγούς καθόδου, εκτός από ένα, προβλέπεται πριν τη σύνδεση µε το 
δίκτυο γείωσης κατάλληλο διαχωριστικό εξάρτηµα, για τη µέτρηση της αντίστασης 
γείωσης και της συνέχειας της εγκατάστασης. 


 
6.12.4 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ Φ 8 mm  
 
Στήριγµα συλλεκτηρίων αγωγών για σκεπή από κεραµίδι, ενδεικτικού κωδικού 
ΕΛΕΜΚΟ 6122121. Χρησιµοποιείται για αγωγούς κυκλικής διατοµής, διαµέτρου Φ8 ή 
πολύκλωνους αγωγούς διατοµής 50mm2. Το σηµείο σύσφιξης του αγωγού είναι 
διµερές, κατασκευασµένο από χάλκινο έλασµα, διαστάσεων 20mm x 3mm. Η σύσφιξη 
του αγωγού επιτυγχάνεται µε δύο  ανοξείδωτες βίδες Μ6 x 16mm, κατά EN ISO 1207. 
Το σηµείο σύσφιξης του αγωγού εδράζεται σε πλαστική βάση κατάλληλη για 
τοποθέτηση σε εξωτερικό περιβάλλον, η οποία καταλήγει σε παρέµβυσµα από PVC. 
Για την τοποθέτησή του απαιτείται οπή Φ12mm στο κεραµίδι στην οποία τοποθετείται 
το κάτω µέρος του στηρίγµατος. Επιπλέον το στήριγµα φέρει χαλύβδινη 
επικαδµιωµένη  βίδα (Μ5mm) που διαπερνά όλο το µήκος του και περικόχλιο που 
βρίσκεται στο άκρο του παρεµβύσµατος. Περιστρέφοντας τη βίδα το περικόχλιο ωθεί 
το παρέµβυσµα προς τα πάνω και µε τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η πάκτωση του 
στηρίγµατος και η στεγανοποίηση του σηµείου στηρίξεως. 
 
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΘΟ∆ΟΥ 
 
Στήριγµα συλλεκτηρίων αγωγών ή αγωγών καθόδου για οριζόντια µη 
στεγανοποιηµένη επιφάνεια ή κατακόρυφη επιφάνεια τοίχου ή σκυροδέµατος. 
Ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6121100. Χρησιµοποιείται για χάλκινους αγωγούς 
διαµέτρου Φ8 η για πολύκλωνους αγωγούς διατοµής 50mm2. Είναι κατασκευασµένο 
από χάλκινο έλασµα, διαστάσεων 20mm x 3mm, εφοδιασµένο µε ροδέλα αποστάσεως 
στην οποία προσαρµόζεται ροδέλα στεγανοποίησης από PVC, ενδεικτικού κωδικού 
ΕΛΕΜΚΟ 6103201. Το στήριγµα είναι διµερές και η σύσφιξη του αγωγού 
επιτυγχάνεται µε δύο ανοξείδωτες βίδες  Μ6 x 16mm, κατά EN ISO 1207. Η στερέωσή 
του πραγµατοποιείται µε UPAT Φ8 και ξυλόβιδα ανοξείδωτη (INOX Α2).  
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6.12.6   ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ Ή ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ 
 
Σφιγκτήρας διασταυρώσεως ή διακλαδώσεως, ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 
6201810, για τη σύσφιξη χαλύβδινων αγωγών ή αγωγών κράµατος αλουµινίου 
κυκλικής διατοµής διαµέτρου Φ8/10mm, τύπου ‘’Η’’ (Heavy type).  Είναι 
κατασκευασµένος από χάλυβα θερµά επιψευδαργυρωµένο (St/tZn). Τα εξωτερικά 
πλακίδια έχουν διαστάσεις 50mm x 50mm x 3mm. Ο σφιγκτήρας είναι εφοδιασµένος 
µε ενδιάµεσο πλακίδιο ιδίου υλικού, πάχους 2mm, ώστε να παρεµβάλλεται το πλακίδιο 
αυτό και κατά την σύσφιξη των αγωγών, να αυξάνεται η επιφάνεια επαφής µεταξύ των. 
Η σύσφιξη των αγωγών µε τον σφιγκτήρα επιτυγχάνεται µε τέσσερις βίδες (καρόβιδες) 
ΙΝΟΧ (Α2), διαστάσεων Μ6 x 25mm, κατά DIN 603. 
O σφιγκτήρας θα πρέπει να έχει υποστεί µε επιτυχία όλες τις προβλεπόµενες από το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 εργαστηριακές δοκιµές (Περιβαλλοντικές και 
ηλεκτρικές µε κεραυνικό ρεύµα 100kA, κυµατοµορφής 10/350µs). Η πραγµατοποίηση 
των ανωτέρω δοκιµών θα αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων ∆οκιµών από 
διαπιστευµένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να 
περιλαµβάνονται οι δοκιµές των Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164.. 


 
 
6.12.7   ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΥΣΤΟΛΩΝ – ∆ΙΑΣΤΟΛΩΝ  
 
Εξάρτηµα απορρόφησης συστολών - διαστολών χάλκινων συλλεκτηρίων αγωγών, 
ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6421300. Είναι κατασκευασµένο από χάλκινο έλασµα 
διαστάσεων 20mm x 3mm. Τοποθετείται ανά περίπου 20m ευθύγραµµου µήκους 
συλλεκτηρίου αγωγού και σε όλα τα σηµεία διασταύρωσης των συλλεκτηρίων αγωγών. 
Η σύνδεσή του µε τον αγωγό πραγµατοποιείται στα δύο του άκρα µε δύο µονούς 
χάλκινους σφικτήρες, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6225104 ή ΕΛΕΜΚΟ 62 25 140.  
Το εξάρτηµα θα πρέπει να έχει υποστεί µε επιτυχία όλες τις προβλεπόµενες από το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 εργαστηριακές δοκιµές (Περιβαλλοντικές και 
ηλεκτρικές µε κεραυνικό ρεύµα 100kA, κυµατοµορφής 10/350µs). Η πραγµατοποίηση 
των ανωτέρω δοκιµών θα αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων ∆οκιµών από 
διαπιστευµένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να 
περιλαµβάνονται οι δοκιµές των Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164. Τα 
εξαρτήµατα θα τοποθετούνται ανά 50m µήκους του συλλεκτηρίου αγωγού και στα 
σηµεία διασταύρωσης των αγωγών στο δώµα. 
 
Το εξάρτηµα θα τοποθετείται σε τέτοια σηµεία ώστε να µην αλλοιώνει το αισθητικό 
αποτέλεσµα του κτιρίου. Η σύνεση του µε τον συλλεκτήριο αγωγό πραγµατοποιείται 
στα δυο του άκρα µε δυο σφικτηρες όπως προδιαγράφονται. 
 
6.12.8 ΑΚΙ∆Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΝΗ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ16 
 
Ακίδα συλλήψεως, ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6421210, η οποία χρησιµοποιείται 
για την προστασία από άµεσο κεραυνικό πλήγµα δοµικών ή µεταλλικών εξάρσεων. Η 
ακίδα έχει διαστάσεις Φ16mm x 1000mm  και είναι κατασκευασµένη από χαλκό (Cu). 
Η ακίδα στηρίζεται σε κατακόρυφη επιφάνεια µε δύο στηρίγµατα κατά DIN 48805E και 
48828Q, ΕΛΕΜΚΟ 6121300 και συνδέεται µε τους συλλεκτήριους αγωγούς µε 
σφιγκτήρα, ΕΛΕΜΚΟ 6225204 ή 6225240 δοκιµασµένο σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1. 
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Η ακίδα θα πρέπει να έχει υποστεί µε επιτυχία όλες τις προβλεπόµενες από το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2 εργαστηριακές δοκιµές. Η πραγµατοποίηση 
των ανωτέρω δοκιµών θα αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων ∆οκιµών από 
διαπιστευµένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να 
περιλαµβάνονται οι δοκιµές των Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164. 
 
 
6.12.9  ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ - ΚΟΛΑΡΑ - 
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ 


 
α. Περιλαίµιο - Κολάρο για σωλήνες έως 3" 
 
Περιλαίµιο - κολάρο κατά DIN 48818 D για σωλήνα διαµέτρου ανάλογα µε το σωλήνα 
(3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" ,2" , 2 1/2" , 3") από χαλύβδινο έλασµα 40x3 mm θερµά 
επιψευδαργυρωµένο, διµερές η σύσφιξη του επί του σωλήνος πραγµατοποιείται µε 
δυο βίδες εξάγωνες M8x20 DIN 933 και δυο περικόχλια M8 DIN 934 χαλύβδινα θερµά 
επιψευδαργυρωµένα. Η σύνεση του περιλαίµιου µε τον αγωγό Φ8/10mm, χαλύβδινο ή 
χάλκινο µε διµεταλλική επαφή, πραγµατοποιείται µε σφικτήρα κατά DIN 48837 A. 


 
β. Περιλαίµιο - Κολάρο για σωλήνα 4" 
 
Περιλαίµιο - Κολάρο κατά DIN 48818D, για σωλήνα διαµέτρου 4' από χαλύβδινο 
έλασµα 40x4mm θερµά επιψευδαργυρωµένο, κατά τα λοιπά θα είναι σύµφωνα µε την 
προηγούµενη παράγραφο. 
 
γ. Σφικτήρας συνδέσεως αγωγού µε επίπεδη µεταλλική επιφάνεια 
 
Ο σφικτήρας συνδέσεως στρογγυλού αγωγού Φ 8/10mm χάλκινου µέσω διµεταλλικής 
επαφής CUPAL µε επίπεδη µεταλλική επιφάνεια, κατασκευασµένος κατά DIN 48837A, 
από χυτοχάλυβα DIN 17100 θερµά επιψευδαργυρωµένος. Η σύσφιξη του αγωγού θα 
επιτυγχάνεται µε ειδική βίδα χαλύβδινη θερµά γαλβανισµένη M10x25, κατάλληλα 
διαµορφωµένη στην κεφαλή για υποδοχή του αγωγού όπως στο DIN 48837 και µε 
εξάγωνο περικόχλιο Μ10 κατά DIN 934 θερµά γαλβανισµένο που συσφίγγει τον αγωγό 
επί της βάσεως του σφικτήρα. Η επίπεδη µεταλλική επιφάνεια επί της οποίας 
συνδέεται ο αγωγός, παρεµβάλλεται µεταξύ της βάσεως του σφικτήρα και του 
περικόκλιου, που ασφαλίζεται µε GROVER ή αντίστοιχη ασφαλιστική ροδέλα. 
 
 
6.12.10 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 
 
Όλα τα µεταλλικά αντικείµενα που ευρίσκονται µέσα στο κτίριο, κοντά όµως στους 
αγωγούς της αντικεραυνικής εγκαταστάσεως και έχουν αρκετό κατακόρυφο, ή 
κατακόρυφο και οριζόντιο µήκος όπως σωληνώσεις υδρεύσεως, πυροσβεστικού 
δικτύου, φυσικού αερίου, κατακόρυφοι κύριοι δοκοί ανελκυστήρων, σκάλες 
µηχανήµατα µηχανοστασίων κλπ., αν δεν τηρείται ο όρος της αρκετής αποστάσεως, 
πρέπει να συνδεθούν αγώγιµα µε τους αγωγούς στέγης, απαγωγούς και την γείωση. 
 
Μεταλλικά µέρη κτιρίων µε µεγάλο οριζόντιο µήκος πρέπει να συνδέονται µε τους 
αγωγούς στέγης τουλάχιστον ανά 20m. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις 
συνδέσεις σε περίπτωση κραδασµών . Σ΄ αυτή την περίπτωση η σύνδεση γίνεται µε 
εύκαµπτο αγωγό. 
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Όλα τα µεταλλικά µέρη του κτιρίου που βρίσκονται ή στις εξωτερικές πλευρές, τυχόν 
µεταλλικές υδρορροές, µεταλλικά πλαίσια παραθύρων, επικαλύψεις αρµών διαστολής, 
αεραγωγοί, σωληνώσεις, κλπ. Θα συνδέονται µε το πλησιέστερο σηµείο των αγωγών 
συλλογής ή καθόδου.  
 
Στην περίπτωση κατακόρυφων µεταλλικών µερών που βρίσκονται σ’ όλο το µήκος των 
εξωτερικών τοίχων, όπως υδρορροών ή σωληνώσεων κλπ, η σύνδεση θα γίνει σε δύο 
ή περισσότερα σηµεία. 
 
Για την αποφυγή υπερπηδήσεων µέσα στο κτίριο κατά την πτώση κεραυνού θα 
συνδεθούν µε τους αγωγούς καθόδου και τα µεταλλικά σώµατα που βρίσκονται µέσα 
στο κτίριο και σε απόσταση µικρότερη ή ίση µε 0,80 m από αγωγό καθόδου ή από 
µεταλλικό σώµα που έχει συνδεθεί ή µε αγωγό καθόδου, όπως σωληνώσεις κάθε 
είδους, αεραγωγοί κλπ. 
 
Ο σιδηρούς οπλισµός του κτιρίου θα συνδεθεί επίσης µε την εγκατάσταση προστασίας 
έναντι κεραυνών. Η σύνδεση αυτή θα γίνει στο ανώτατο και στο κατάτωτο σηµείο του 
κτιρίου µε τη βοήθεια χαλύβδινων ταινιών που θα συγκολληθούν µε τον οπλισµό. 
 
Για τη σύνδεση των µεταλλικών µερών θα χρησιµοποιηθούν εύκαµπτοι αγωγοί από 
γυµνό πολύκλωνο χαλκό διατοµής 50 mm2. Για να αποφευχθεί η ηλετρολυτική 
διάβρωση στις συνδέσεις µεταλλικών µερών µε τους χάλκινους αγωγούς συνδέσεως 
θα παρεµβάλλεται µεταξύ εξαρτήµατος συνδέσεως και της µεταλλικής επιφάνειας 
φύλλο µολύβδου πάχους τουλάχιστον 1 mm. 
 
 
6.14.2.2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 
 
Αν µέσα στα κτίρια υπάρχουν σηµαντικά µεταλλικά µέρη που να φτάνουν µέχρι την γη 
ή να µπαίνουν µέσα σ’ αυτή και τα οποία έχουν συνδεθεί αγώγιµα µε την 
αντικεραυνική εγκατάσταση πρέπει να θεωρούνται ως γειωµένα. Τέτοια µεταλλικά 
µέρη είναι π.χ. σωληνώσεις υδρεύσεως, φυσικού αερίου, πυροσβέσεως, κεντρικής 
θερµάνσεως, σιδηροκατασκευές ανελκυστήρων αλλά ακόµη και οι ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις. 
 
Όταν υπάρξουν γενικά µεταλλικά µέρη κοντά στην αντικεραυνική εγκατάσταση τότε σε 
περιπτώσεις πτώσεως κεραυνού υπάρχει κίνδυνος υπερπηδήσεως και αντίστοιχος 
πρόκληση διαρρήξεως δοµικών στοιχείων ή πυρκαγιάς. 
 
Κατά συνέπεια πρέπει να αποφεύγεται η ύπαρξη τέτοιων µεταλλικών  µερών στην 
γειτονία της αντικεραυνικής εγκαταστάσεως. Ο καλύτερος τρόπος προστασίας έναντι 
τυχόν υπερπηδήσεων είναι µια αποτελεσµατική ισοδυναµική προστασία. Η 
ισοδυναµική προστασία  αποτελεί ένα σηµαντικό µέρος της εσωτερικής προστασίας 
των κτιρίων. 
 
Ένα άλλο σηµαντικό µέτρο είναι η τοποθέτηση αλεξικέραυνων τύπου βαλβίδας για την 
προστασία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από ατµοσφαιρικές υπερτάσεις που 
µπορούν να µπουν µέσα στο κτίριο από τις ηλεκτρικές εναέριες γραµµές. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί σε ιδιαίτερα ευαίσθητες εγκαταστάσεις όπως τις 
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τηλεφωνικές, ραδιοφωνικές και τηλεοράσεως, ηλεκτρονικές διατάξεις µετρήσεως και 
προστασίας κ.α. 
 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
 
Προβλέπεται η εγκατάσταση εξωτερικού φωτισµού στον υπαίθριο χώρο, αφενός µεν 
για την ασφαλή διακίνηση των ατόµων µετά την δύση του ήλιου, αφετέρου δε για την 
ανάδειξη του περιβάλλοντα χώρου  και του κτιρίου κατά τις νυχτερινές ώρες. 
 
Η τροφοδότηση όλων των επίστυλων φωτιστικών της περιµέτρου του οικοπέδου 
γίνεται από τον πίνακα εξωτερικού φωτισµού, µέσω υπόγειων καλωδιώσεων τύπου 
ΝΥΜ (A05VV-U (Ή –R) 3 Χ 2.5 mm2,  ΝΥΥ (J1VV-U (Ή -R Ή –S) ) 5 Χ 4 και 6 mm2 
όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια των πινάκων. Όλα τα καλώδια διέρχονται από 
σωλήνες P.V.C., οδεύουν εντός του εδάφους σε βάθος περίπου 70 cm και καταλήγουν 
στα φρεάτια και στους ιστούς φωτισµού. Παράλληλα µε την όδευση των καλωδιώσεων 
και εντός του εδάφους θα οδεύει αγωγός ακολουθίας για τη γείωση του συστήµατος, 
όπως φαίνεται στα σχέδια.  
 
Ιστοί φωτισµού 
 
Οι ιστοί θα κατασκευαστούν και θα πιστοποιηθούν σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 40/6. 
Επίσης θα φέρουν σήµανση CE. Το εργοστάσιο κατασκευής των ιστών θα διαθέτει 
πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ΕΝ 29000 (ISO 9000) και θα είναι κλάσης 
µόνωσης ΙΙ, όπως και τα φωτιστικά που θα τοποθετηθούν. 
   
Ο ιστός εδράζεται σε βάση από άοπλο σκυρόδεµα όπου στερεώνεται µε 4 αγκύρια τα 
οποία είναι πακτωµένα στο σκυρόδεµα. Η όλη κατασκευή θα ακολουθήσει τις οδηγίες 
του κατασκευαστή των ιστών. Το αγκύριο που θα πακτωθεί στη βάση θα είναι του 
ιδίου κατασκευαστή µε τον ιστό. ∆ίπλα σε κάθε βάση ιστού θα κατασκευαστεί φρεάτιο 
επίσκεψης. 
 
Προβλέπεται η εγκατάσταση ιστών µικρού ύψους, 4,00 m περίπου, πάνω στους 
οποίους θα τοποθετηθούν φωτιστικά κορυφής. Οι ιστοί θα είναι κυλινδρικής διατοµής 
Φ120, από χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο, το οποίο θα έχει υποστεί ανοδίωση και θα 
βαφεί µε ηλεκτροστατική βαφή πάχους 15/20 µ. Σε απόσταση 80 cm περίπου από την 
βάση του θα διαθέτει θυρίδα µεταλλική για την είσοδο, εγκατάσταση και σύνδεση του 
ακροκιβωτίου του ιστού. 
 
Όλα τα µέρη του ιστού θα είναι γειωµένα. 
 
Ο ιστός θα διαθέτει ειδικό κάλυµµα από αλουµίνιο ή χάλυβα κωνοειδούς µορφής 
(σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο σχέδιο) που θα καλύπτει την πλάκα έδρασης και τα 
αγκύρια και θα αποτελείται από δύο συναρµολογούµενα επί τόπου τεµάχια (όχι 
«φορετό»). 
Ενδεικτικός τύπος ιστού DISANO 1508 και καλύµµατος DISANO 222 ή ισοδ. 
 
Φωτιστικά σώµατα περιβάλλοντος χώρου 
 
Τα φωτιστικά θα κατασκευαστούν και θα πιστοποιηθούν σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 
60598 και θα φέρουν πιστοποίηση ENEC. Επίσης, θα φέρουν σήµανση CE. Το 
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εργοστάσιο κατασκευής των ιστών θα διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας 
κατά ΕΝ 29000 (ISO 9000) και θα είναι κλάσης µόνωσης ΙΙ. 
 
Στους ιστούς αλουµινίου θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώµατα κορυφής σφαιροειδούς 
µορφής Φ500, µε ένα λαµπτήρα αλογονιδίων µετάλλων  τύπου JM-E ισχύος 100 W. 
 
Το περίβληµα του φωτιστικού θα είναι από αντιιβανδαλιστικό, αυτοσβενόµενο, 
ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία πολυκαρβονικό το οποίο έχει υποστεί ειδική 
επεξεργασία για να µη κιτρινίζει. Το πάνω µισό του περιβλήµατος θα είναι βαµµένο 
ώστε να αποφεύγεται η φωτορύπανση σύµφωνα µε το πρότυπο UNI 10819.  
 
Θα διαθέτει κάτοπτρο από αλουµίνιο καθαρότητας τουλάχιστον 99,8%, ώστε να 
κατευθύνει τον φωτισµό προς τα κάτω. 
  
Ενδεικτικός τύπος φωτιστικού DISANO GLOBE 1305+1330 (το κάτοπτρο) ή 
ισοδύναµος. 
 
Ακροκιβώτια 
 
Τα ακροκιβώτια που θα εγκατασταθούν θα είναι κατασκευασµένα από κατάλληλο 
ανθεκτικό πλαστικό και θα φέρει στο κάτω µέρος τουλάχιστον δύο τρύπες για καλώδιο 
µέχρι ΝΥΥ 4Χ6 τ.χ. στο πάνω δε µέρος θα φέρει τρύπες για διέλευση καλωδίων µέχρι 
ΝΥΜ 4Χ2,5 τ.χ. και µεταλλικούς στυπιοθλίπτες. Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν 
διακλαδωτήρες προκειµένου να εξασφαλισθεί σταθερή επαφή των αγωγών. Επίσης, 
θα υπάρχουν οι απαιτούµενοι µικροαυτόµατοι των 10Α καθώς και κοχλίες ορειχάλκινοι 
οι οποίοι θα κοχλιούνται σε σπείρωµα που θα υπάρχει στο σώµα του ακροκιβωτίου. 
Οι κοχλίες αυτοί θα φέρουν παξιµάδια, ροδέλες κλπ για την πρόσδεση του χαλκού 
γείωσης και του αγωγού γείωσης του φωτιστικού σώµατος. Το ακροκιβώτιο θα έχει 
βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 44. 
 
Το όλο κιβώτιο θα στηρίζεται σε κατάλληλη βάση πάνω στον ιστό µε τη βοήθεια δύο 
κοχλιών και θα κλείνει µε πώµα το οποίο θα στηρίζεται στο σώµα του κιβωτίου µε τη 
βοήθεια δύο κοχλιών.  
 
Οι διαστάσεις του ακροκιβωτίου θα είναι κατάλληλες ώστε να παρέχεται χώρος για 
εγκατάσταση δύο αυτόµατων ασφαλειών των 10Α. 
 
Πίνακας διανοµής Περιβάλλοντος Χώρου 
 
Θα κατασκευαστεί πίνακας διανοµής τύπου πίλαρ σύµφωνα µε τα γενικά σχέδια της 
Υπηρεσίας. Η κατασκευή του θα γίνει από χαλύβδινη λαµαρίνα πάχους 2mm. Το 
πίλαρ θα γαλβανιστεί κατάλληλα και στη συνέχεια αφού προετοιµαστεί θα βαφεί 
ηλεκτροστατικά σε χρώµα κατά RAL που θα επιλεγχθεί από την Υπηρεσία. Εντός του 
πίλαρ θα βρίσκεται σε ειδικά πλαστική αδιάβροχη θήκη το κατασκευαστικό σχέδιο του 
ηλεκτρολογικού πίνακα.  
Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά το πρότυπο 
ΕΝ ISO 9001:2000 µε σαφές αντικείµενο την παραγωγή πινάκων. 
 
Ο πίνακας θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ60947, ΕΝ60439-1, IEC 
947, IEC439-1, VDE 0660. O βαθµός προστασίας τους θα είναι ΙΡ54, στεγανός 
κατάλληλος για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο. Η κατασκευή του σε γενικές γραµµές 
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θα πρέπει να ακολουθεί τα σχέδια της Υπηρεσίας και θα κατασκευαστούν µε  
χαλύβδινη λαµαρίνα πάχους 2mm. Ειδική µέριµνα θα πρέπει να δοθεί στην πόρτα του 
πίνακα, καθώς αυτή θα εδράζεται σε στιβαρούς µεντεσέδες, ενώ µεταξύ του σώµατος 
και της πόρτας θα υπάρχει κατάλληλο στεγανοποιητικό υλικό ανθεκτικό στις καιρικές 
συνθήκες. Ο πίνακας θα διαθέτει ανοίγµατα, τύπου γρίλιας, για τον αερισµό του σε 
σηµεία που θα επιλεχθούν από την Επίβλεψη. Τα ανοίγµατα αυτά εσωτερικά θα 
διαθέτουν υλικό τύπου τσόχας ώστε να µην επιτρέπεται η είσοδος µικροαντικειµένων. 
Οι πόρτες θα διαθέτουν διπλή κλειδαριά, ενώ ο µηχανισµός της κλειδαριάς θα είναι 
κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα ή εναλλακτικά µε τρόπο που θα επιλεχθεί 
από την Επίβλεψη. Η κατασκευή της κλειδαριάς θα διαθέτει ράβδους που θα 
εφαρµόζουν σε δύο αντιδιαµετρικά σηµεία (πάνω / κάτω). 
 
Το σώµα του πίνακα καθώς και η πόρτα θα πρέπει να είναι επαρκώς γειωµένα. 
Επίσης, στην πόρτα του πίνακα θα υπάρχει στεγανή θήκη για την τοποθέτηση του 
ηλεκτρολογικού σχεδίου. 
 
Ο πίνακας θα γαλβανιστεί κατά 350gr/m2. Στην συνέχεια αφού υποστούν κατάλληλη 
επεξεργασία µε τη χρήση ειδικού primer θα βαφεί. 
 
Α/Α Περιγραφή Ποσότητα (ΤΕΜ) Παρατηρήσεις 


1 Γενικός τριφασικός διακόπτης 


3 Χ40 Α 


1  


2 Γενικές ασφάλειες πίνακα 


πλήρεις, βιδωτές 25/25 Α 


3  


3 Βολτόµετρο 1  


4 Αµπερόµετρο 3  


5 Ενδεικτικά τάσης 9  


6 Ρελαί διαφυγής 25 Α 3  


7 Μικροαυτόµατοι διακόπτες 


µονοπολικοί 16 Α 


6  


8 ∆ιακόπτες  3  


9 Μονοπολικοί διακόπτες  3  


10 Βιδωτές ασφάλειες 25 Α 3  


11 Μικροαυτόµατοι 6Α
 3  


12 Φωτιστικό  1  


13 Ρευµατοδότης σούκο 1  


15 Τριπολικός µικροαυτόµατος 


16Α 


1  


16 Χρονοδιακόπτης 24ωρος µε 


εφεδρεία 


1  
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17 Κλεµοσειρά   
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 


 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Θα ακολουθηθεί ότι αναφέρεται για τις σωληνώσεις και τα κουτιά διακλάδωσης των 
ισχυρών ρευµάτων. Απαγορεύεται η όδευση καλωδίων ισχυρών και ασθενών 
ρευµάτων στον ίδιο σωλήνα ή κουτί διακλάδωσης. Τα ασθενή θα έχουν ιδιαίτερους 
σωλήνες και κουτιά διακλάδωσης, ή θα οδεύουν σε ιδιαίτερο διαµέρισµα σχάρας ή 
καναλιού όδευσης καλωδίων.  
 
 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ) 
 
Η τοποθέτηση του καλωδίου εισαγωγής γίνεται από το σηµείο της οικοδοµής όπου 
τοποθετήθηκε το κουτί ζεύξεως µε το δίκτυο του ΟΤΕ, σε χώρο εγκαταστάσεων του 
ισογείου, σε ιδιαίτερο χώρο, µέσω σωληνώσεως και κατάλληλων υλικών για χρήση σε 
ειδικές συνθήκες. 
 
Η κλίση της σωλήνωσης πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να αποκλείεται η διείσδυση 
υδάτων ή η κατακράτηση αυτών σε σχηµατιζόµενους θύλακες. 
 
Εντός της σωληνώσεως των καλωδίων εισαγωγής απαγορεύεται η τοποθέτηση 
συνδροµητικών γραµµών (εσωτερικών του Τ/Κ). 
Οι σωλήνες χρησιµοποιούνται, είτε µόνο για καλώδια εισαγωγής γραµµών ΟΤΕ, είτε 
µόνο για δέσµες συνδροµητικών γραµµών.  Τοποθετούνται είτε χωνευτοί, είτε ορατοί. 
 
Η  σωλήνωση  εισαγωγής  πρέπει  να  αρχίζει  από  απόσταση  10/20 cm έξω από την 
ρυµοτοµική γραµµή και σε βάθος 60/70 cm, καταλήγει δε στον κύριο κατανεµητή ή 
τηλεφωνικό κέντρο. 
 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
 


α. Για υπόγεια τµήµατα σωληνώσεων : 


 
- απόσταση όχι µικρότερη των 60cm από γραµµές υψηλής τάσης (>1000V). 
- απόσταση όχι µικρότερη από 40cm από γραµµές χαµηλής τάσης (<1000V). 
 
Η απόσταση αυτή µπορεί να µειωθεί, αν παρεµβληθεί τοίχωµα πάχους,  
τουλάχιστον 5cm. 


 


β. Για χωνευτά τµήµατα σωληνώσεων εντός οικοδοµών: 


 


- απόσταση όχι µικρότερη των  40 cm από γραµµές υψηλής τάσης. 
- απόσταση όχι µικρότερη των  20 cm από γραµµές χαµηλής τάσης 


 


γ. Για τις περιπτώσεις χαµηλής τάσης και όταν οι αγωγοί φέρονται εντός µεταλλικών 
σωλήνων προσγειωµένων,  δεν είναι  αναγκαία  η τήρηση των ανωτέρω ορίων 
διαχωρισµού. 
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δ. Για τα υπό το δάπεδο και εντός αυλάκων τοποθετούµενα συνδροµητικά ζεύγη και 
µάλιστα στις διασταυρώσεις αυτών µε αγωγούς χαµηλής τάσης, ο διαχωρισµός 
εξασφαλίζεται δια παρεµβολής κατάλληλου µονωτικού  υλικού πάχους 6mm. 


 


ε. Απαγορεύεται η διέλευση τηλεπικοινωνιακών δικτύων από χώρους όπου είναι 
εγκατεστηµένοι Υ/Σ της ∆ΕΗ.  


 


η. Η αντίσταση µόνωσης των αγωγών που  βρίσκονται στον ίδιο σωλήνα (γειωµένων) 
δεν πρέπει να είναι κατώτερη των 50 Μohm. 


 


θ. Απαγορεύεται  να  τοποθετηθεί  αγωγός  άλλης  εγκατάστασης  µαζί  µε  τις 
τηλεφωνικές γραµµές στον  ίδιο σωλήνα ή στα ίδια κουτιά. 


 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ & ∆ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 
ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 
 
Στον χώρο Η/Μ εγκαταστάσεων του ισογείου, σε ιδιαίτερο χώρο σύµφωνα µε τα 
σχέδια,  θα εγκατασταθεί ανάλογο κουτί κατανεµητή της τηλεφωνικής εγκατάστασης 
του κτιρίου.  Για τη διέλευση του καλωδίου του ΟΤΕ µέχρι τον κατανεµητή, θα 
εγκατασταθεί σωλήνωση  γαλβανισµένη  Φ2"  και  άνω, ανάλογα µε τον τύπο και το 
µέγεθος του καλωδίου εισόδου του ΟΤΕ. 
 
Θα υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης αντικεραυνικής προστασίας για την αποφυγή 
καταστροφής στον καλωδιακό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό του κτιρίου λόγω 
υπερτάσεων. 
 
ΓΕΙΩΣΕΙΣ 
 
Στον κατανεµητή εισόδου και για την αντικεραυνική προστασία απαιτείται σύνδεση µε 
τη γείωση. 
 
PATCH  PANEL  (Πεδίο ταχείας βυσµατικής διαχείρισης δικτύου πληροφορικής) 
 
Το Patch Panel είναι σχεδιασµένο ειδικά για να εξυπηρετήσει ανάγκες διοίκησης, 
ελέγχου και επικοινωνιών δικτύων υψηλής ταχύτητας. Τοποθετείται σε Rack 19". 
Με το Patch Panel εξασφαλίζουµε τερµατισµό του δικτύου δεδοµένων στο πίσω µέρος 
του Rack, αφήνοντας ελεύθερο το µπροστινό µέρος του Rack, το οποίο αποτελείται 
από θηλυκά RJ45 8 επαφών, µε αναλογία ένα προς ένα µε τις πρίζες του δικτύου. 
Κατά τον τρόπο αυτό όταν απαιτηθεί ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση  µιας θέσεως 
εργασίας γεφυρώνουµε τις θέσεις µεταξύ τους, πετυχαίνοντας αυτόµατα και την 
αποσύνδεση από το δίκτυο των προγενέστερων θέσεων. 
 
Ο τρόπος αυτός διοίκησης του δικτύου δεδοµένων επιτυγχάνει τη µέγιστη δυνατή 
αξιοπιστία και ευελιξία για την αντιµετώπιση των σηµερινών αλλά και των µελλοντικών 
αναγκών κάθε σύγχρονου  κτιρίου. 
 
 Πλαίσια µεικτονόµησης 
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Είναι µεταλλικά άγκιστρα συγκράτησης των καλωδίων µεικτονόµησης ή των patch 
cords στην περίπτωση που αυτά χρησιµοποιούνται. 
 
Αυτά  µας  βοηθούν  στο  να  συγκρατούν  τις  µεικτονοµήσεις  δηλαδή  τις 
καλωδιώσεις συνδέσεως δύο ή περισσοτέρων πεδίων µέσα στον  κατανεµητή. 
 
Έτσι η όψη των ρεγκλετών  είναι απαλλαγµένη από τα καλώδια και στις οδεύσεις οι 
οποίες δηµιουργούνται µπορούν να περνούν τα καλώδια χωρίς να µπλέκονται και 
χωρίς να κρέµονται ελεύθερα µε το φόβο να τραβηχτούν και να διακοπεί η σύνδεση. 
 
Ο τερµατισµός των καλωδίων στις ρεγκλέτες γίνεται µε τη βοήθεια ειδικού µηχανικού 
εργαλείου (Impact Installing Τοοl).  Μία απλή πίεση είναι αρκετή για να γυµνώσει τον 
αγωγό  και να τον  συγκρατήσει στις επαφές  της ρεγκλέτας (Connecting Block).  
 
Ταυτόχρονα παραµένει στις επαφές της ρεγκλέτας τόσο µήκος αγωγού  όσο είναι 
αναγκαίο για να συγκρατείται σταθερά σ' αυτήν το καλώδιο και ο κατανεµητής να είναι 
λειτουργικός και οπτικά σωστός. 
 
Η περιοχή εργασίας (working area) εκτείνεται από την τηλεπικοινωνιακή πρίζα του  
οριζοντίου  δικτύου  µέχρι  το  σταθµό,  δηλαδή  το  τερµατικό  φωνής  ή δεδοµένων. 
Για την σύνδεση των σταθµών χρησιµοποιούνται εύκαµπτα καλώδια µήκους µέχρι 
τριών (3) µέτρων  µε βύσµα RJ45 8 επαφών 
 
 
ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ 19”  
 
Για τη στέγαση του παθητικού και ενεργού εξοπλισµού της δοµηµένης καλωδίωσης 
στον κεντρικό κατανεµητή του  σχολείου,  θα χρησιµοποιηθούν επιδαπέδια ικριώµατα 
19”.  Το ωφέλιµο βάθος των ικριωµάτων θα  πρέπει να είναι τουλάχιστον 550 χιλ. και 
να µπορούν να φιλοξενήσουν εξοπλισµό τουλάχιστον 280 kgr.  
 
Τα ικριώµατα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα εισόδου των καλωδίων τόσο από την 
οροφή όσο και από το κάτω µέρος ενώ µπορούν να επεκταθούν κατά 100%. Όλοι οι 
τύποι των ικριωµάτων πρέπει να διατίθενται πλήρως εξοπλισµένοι µε: 
 


• Γυάλινη µπροστινή πόρτα ασφαλείας εξοπλισµένη µε κλειδαριά 


• Ατσάλινη ανοιγόµενη πίσω πόρτα µε κλειδαριά  


• Ατσάλινα ανοιγόµενα πλαϊνά για επιθεώρηση, εξοπλισµένα µε κλειδαριά  


• Κεντρικό ανεµιστήρα οροφής (Air capacity: 390 m
3
/h) και φίλτρα για την 


προστασία από τη σκόνη 


• Ρυθµιζόµενο αισθητήρα θερµοκρασίας για τη λειτουργία του ανεµιστήρα (10 - 


60 °C) 


• Σύστηµα γείωσης  


• Rackmounted πολύπριζο 8 θέσεων  


• Εξαρτήµατα για τη στήριξη και διαχείριση των καλωδίων καθώς και των 


καλωδίων διασύνδεσης. 
 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΡΙΖΑ (Telecommunication outlet)  
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Είναι η κατάληξη του οριζοντίου  δικτύου  στην  περιοχή  εργασίας  πάνω  στην  οποία  
συνδέεται ο τερµατικός εξοπλισµός: 
 
Οι τηλεπικοινωνιακές πρίζες πρέπει να έχουν έξοδο τύπου RJ45 (8 ακροδεκτών - 8 
επαφών) σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 88777/1987 για το ISDN, ο τερµατισµός του 
καλωδίου να γίνεται µε υλοποίηση IDC (όχι βιδωτές) και τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 
τους να ικανοποιούν την Κατηγορία 5e, του προτύπου ANSI/TIA/EIA 568-Α. 
 
Ο τρόπος τερµατισµού των καλωδίων UTP στις πρίζες (pin assignement) πρέπει να 
είναι ενιαίος για όλες τις τηλεπικοινωνιακές παροχές του κτιρίου και να ακολουθείται  η 
συνδεσµολογία Τ568Β. 
 
Ενδεικτικά θα πρέπει να ικανοποιούνται τουλάχιστον, τα ακόλουθα τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 
 
Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά: 
 
Ελάχιστος αριθµός εισαγωγής  : 750 κύκλοι 
∆ύναµη επαφής    : 100 grms ανά επαφή  
∆ύναµη Συγκράτησης   : 133 Ν 
Θερµοκρασία λειτουργίας  : -40 °C, +66 °C 
 
 
Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά: 
 
Κατηγορία EIA/TIA      : 5e 
Τάση διάσπασης επαφής µε επαφή @ 60 Hz  : 1000 VAC RMS 
Τάση διάσπασης επαφής µε αγώγιµη επιφάνεια @ 60 Hz : 1500VAC RMS 
Ελάχιστη Αντίσταση Αποµόνωσης    : 500 Mohms 
Μέγιστη Αντίσταση Επαφής      : 20Mohms 


Μέγιστο ρεύµα @ 20° C      : 1.5 A (IEC Publ. 512-3, 
  Test 5b) 


 
Χαρακτηριστικά Μετάδοσης: 
 


Συχνότητα 
(MHz) 


Pair / Pair 
NEXT (Db) 


Power Sum 
NEXT (dB) 


Εξασθένιση 
(Attenuation) 


Return 
Loss 


     
1,0 89 87 1,9 45 
4,0 77 75 3,8 44 
8,0 71 69 5,4 39 
10,0 69 67 6,1 37 
16,0 65 63 7,7 34 
20,0 63 61 8,7 32 
25,0 61 58 9,8 30 
31,25 59 56 11,0 28 
62,5 51 49 15,8 23 
100 44,3 42,9 20,4 18,7 


 
Σε κάθε θέση εργασίας αντιστοιχεί µία διπλή τηλεπικοινωνιακή πρίζα (δύο εξαρτήµατα 
RJ45), στα  οποία τερµατίζονται πλήρως δύο καλώδια UTP 4” (τεσσάρων ζευγών), 
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Κατηγορίας 5e. Οι πρίζες µπορεί να είναι επίτοιχες ή µε δυνατότητα στήριξης τους σε 
πλαστικό κανάλι ενδεικτικού τύπου Legrand.  
 
Κάθε έξοδος πρίζας πρέπει να αριθµείται, αυτή δε η αρίθµηση να σηµατοδοτεί το 
αντίστοιχο καλώδιο, το ανάλογο κύκλωµα στον τοπικό κατανεµητή ορόφου, καθώς και 
το αντίστοιχο κύκλωµα στον κεντρικό κατανεµητή του κτιρίου. Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνεται µία ενιαία αρίθµηση, που έχει σαν αποτέλεσµα το γρήγορο εντοπισµό 
και την ασφαλή αποκατάσταση όποιας βλάβης, που τυχόν θα παρουσιαστεί. 
 
Σε κάθε τηλεπικοινωνιακή πρίζα πρέπει να µπορούν να συνδεθούν εναλλακτικά και 
χωρίς περιορισµούς, όλα τα είδη τηλεπικοινωνιακών τερµατικών ή τερµατικών 
δεδοµένων µε δυνατότητα συνδυασµών (τηλεφωνικές συσκευές αναλογικές, ψηφιακές, 
υβριδικές, συσκευές Fax, συσκευές ISDN, σταθµοί Video Conference, PC, Modem, 
Printer κλπ). 
 


ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ 


 
Για την οριζόντια καλωδίωση των ορόφων θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά 
αθωράκιστα καλώδια τεσσάρων συνεστραµµένων ζευγών (UTP 4”), Kατηγορίας 5e, µε 
χαρακτηριστικά µετάδοσης που καλύπτουν τουλάχιστον τις απαιτήσεις του προτύπου 
ANSI/TIA/EIA 568-A. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καλωδίου 4” ζευγών, πρέπει να 
καλύπτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
 


∆ιατοµή Αγωγού     :  24 AWG 


Μέγιστη ∆ιατοµή Καλωδίου   :  0,635 cm 


Μέγιστη Αντίσταση DC   :  9,38 Ohms / 100 m 


Mέγιστη Ανισοτροπία Aντίστασης DC :  5% 


Χωρητικότητα @ 1 kHz   :  4,59 nF / 100 m 


Μέγιστη Ανισοτροπία Χωρητικότητας : 131,2  pF / 100  


Εξασθένιση σήµατος:   


  dB / 305 m @ 0,772 MHz  :  5,5   


dB / 305 m @ 1,0 MHz  :  6,3 


dB / 305 m @ 4,0 MHz  :  13 


dB / 305 m @ 8,0 MHz  :  18 


dB / 305 m @ 10,0 MHz  :  20 


dB / 305 m @ 16,0 MHz  :  25 


dB / 305 m @ 20,0 MHz  :  28 


dB / 305 m @ 25,0 MHz  :  32 


dB / 305 m @ 31,25 MHz  :  36 


dB / 305 m @ 62,5 MHz  :  52 


dB / 305 m @ 100 MHz  :  67 


Συνακρόαση ΝΕXΤ 


dB / 305 m @ 0,772 MHz  :  64   


dB / 305 m @ 1,0 MHz  :  62 


dB / 305 m @ 4,0 MHz  :  53 


dB / 305 m @ 8,0 MHz  :  48 


dB / 305 m @ 10,0 MHz  :  47 
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dB / 305 m @ 16,0 MHz  :  44 


dB / 305 m @ 20,0 MHz  :  42 


dB / 305 m @ 25,0 MHz  :  41 


dB / 305 m @ 31,25 MHz  :  40 


dB / 305 m @ 62,5 MHz  :  36 


dB / 305 m @ 100 MHz  :  32 


Χαρακτηριστική Αντίσταση Καλωδίου 


1,0 - 100 MHz    :  100 ± 15 Οhms 


 
Όλα τα καλώδια της οριζόντιας καλωδίωσης θα πρέπει να τερµατίζονται πλήρως (και 
οι οκτώ αγωγοί) και στα δύο άκρα τους, δηλαδή στις τηλεπικοινωνιακές πρίζες στα 
γραφεία, εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας κλπ καθώς και στα αντίστοιχα πεδία 
τερµατισµού στους τοπικούς κατανεµητές. Κάθε καλώδιο UTP 4 ζευγών θα σηµανθεί 
µονοσήµαντα στην αρχή και το τέλος του µε τον ίδιο αριθµό, που αντιστοιχεί στην 
πρίζα που τερµατίζεται. 
 
Η οριζόντια καλωδίωση θα πρέπει να διατρέχει τους ορόφους των κτιρίων σε µορφή 
αστεροειδή και θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι ακολουθούµενες διαδροµές να 
είναι µικρότερες από 90 µ. Έτσι µε τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η συµφωνία µε τα 
πρότυπα δοµηµένης καλωδίωσης και να είναι εφικτή η µετάδοση δεδοµένων 
χρησιµοποιώντας τεχνολογίες όπως Ethernet 10/100 Mb/s, 100 Mb/s FDDI-CDDI ή 
155 Mb/s A. 
 
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ 


 
Προβλέπεται η σύνδεση του νέου κτιρίου µε το υφιστάµενο κτίριο µε χρήση καλώδιου 
UTP 25 ζευγών Κατηγορίας 5e, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο πρότυπο 
ANSI/TIA/ΕΙΑ 568-Α. Η κατασκευή του καλωδίου πρέπει να ελαχιστοποιεί τη συνολική 
συνακρόαση, που επάγεται σε κάθε ζεύγος λόγω των υπολοίπων ζευγών του 
καλωδίου (Power Sum Near End Crosstalk) όπως περιγράφεται στο 
πρότυποANIS/TIA/EIA 568-A για καλώδια µε περισσότερα από 4 ζεύγη, ώστε να 
επιτυγχάνεται µε άψογο τρόπο η µετάδοση πολλαπλών σηµάτων σε υψηλές 
ταχύτητες, µέσα από το ίδιο καλώδιο.  
 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καλωδίου 25” ζευγών, πρέπει να καλύπτουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα: 


 


∆ιάµετρος αγωγού  : 24 ΑWG 


Χαρακτηριστική Αντίσταση (Impedance) 


 Ohms @ 1 - 100 MHz :100 ± 15 


Ταχύτητα ∆ιάδοσης (NVP) : 66 % 


Αµοιβαία Χωρητικότητα @ 1kHz : 46 pF/m 


Μέγιστη Αντίσταση DC : 9,38 Ohms/100m 


Εξασθένιση Σήµατος (Attenuation)   


 db/100m  @ 0,772 Mhz : 1,6 


 db/100m  @ 1 Mhz : 1,9 


 db/100m  @ 4 Mhz : 3,8 


 db/100m  @ 8 Mhz : 5,4 
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 db/100m  @ 10 Mhz : 6,1 


 db/100m  @ 16 Mhz : 7,7 


 db/100m  @ 20 Mhz : 8,7 


 db/100m  @ 25 Mhz : 9,8 


 db/100m  @ 31,25 Mhz : 11,0 


 db/100m  @ 62,35 Mhz : 15,8 


 db/100m  @ 100 Mhz : 20,4 


Power Sum NEXT  


 db  @ 0,772 Mhz : 74 


 db @ 1 Mhz : 72 


 db  @ 4 Mhz : 63 


 db  @ 8 Mhz : 59 


 db  @ 10 Mhz : 58 


 db  @ 16 Mhz : 55 


 db  @ 20 Mhz : 54 


 db  @ 25 Mhz : 52 


 db  @ 31,25 Mhz : 51 


 db  @ 62,35 Mhz : 46 


 db  @ 100 Mhz : 43 


Για την σύνδεση του κατανεµητή κάθε ορόφου µε τον Κεντρικό Κατανεµητή, 


ακολουθείται ο κανόνας: 


 


αριθµός riser 25 ζευγών = ακέραιο µέρος  [(αναγκαίων ζευγών)/25] + 1  


αναγκαία ζεύγη = [αριθµός σε πρίζες φωνής κάθε ορόφου x 4] 


Ο έλεγχος - πιστοποίηση της κατακόρυφης καλωδίωσης φωνής µετά την εγκατάστασή 


της θα γίνει όπως περιγράφεται σε παράγραφο που ακολουθεί. 
 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (PBX) 
 
Το τηλεφωνικό κέντρο θα είναι ηλεκτρονικό ψηφιακό προεγγεγραµµένου 
προγράµµατος (Stored program control), και θα µπορεί να δεχθεί δύο γραµµές ISDN 
και θα µπορεί να υποστηρίξει 30 εσωτερικές γραµµές. Επίσης, θα διαθέτει κάρτα για 
θυροτυλέφωνο. 
 
Οι εσωτερικοί συνδροµητές θα έχουν την δυνατότητα χρησιµοποίησης τηλεφώνων µε 
πληκτρολόγιο. 
 
Θα τροφοδοτείται µέσω Μ/Τ και ανορθωτικής διάταξης (ξηρός ανορθωτής) από το 
ηλεκτρικό δίκτυο πόλης. Επίσης θα συνοδεύεται από συστοιχία συσσωρευτών νικελίου 
- καδµίου µε επαρκή χωρητικότητα για αυτόνοµη λειτουργία της εγκατάστασης για 4 
ώρες, από αυτόµατη διάταξη φόρτισης της συστοιχίας σε παράλληλη λειτουργία µε 
αυτή και τροφοδοτούµενη από το δίκτυο τάσης µονοφασικής 230V, καθώς και από όλο 
τον απαραίτητο συµπληρωµατικό εξοπλισµό, ενδεικτικά όργανα, όργανα προστασίας, 
διακόπτες κλπ. Θα διαθέτει συσκευή ελέγχου και διάγνωσης βλαβών. Το πρόγραµµα 
λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου θα συνταχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
λειτουργίας του ιδιοκτήτη και θα µπορεί να τροποποιηθεί όσον αφορά αριθµοδότηση, 
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λειτουργικές δυνατότητες και κατηγορίες συνδροµητών χωρίς διακοπή της λειτουργίας 
του. 
 
Η βάση του τηλεφωνικού κέντρου θα αποτελείται από κατάλληλα διαµορφωµένο 
ικρίωµα, το οποίο θα εξασφαλίζει επαρκή αερισµό και πρόσβαση σε ενδεχόµενη 
καλωδίωση.  
 
Επίσης θα προστατεύεται από τυχόν κραδασµούς. 
 
Ο χώρος όπου θα εγκατασταθεί το τηλεφωνικό κέντρο πρέπει να πληροί τις εξής 
προδιαγραφές: 
 
-  Θερµοκρασία : +5


o
C έως +35


o
C. 


-  Μακριά από απευθείας προσπίπτον ηλιακό φως. 
-  Να µην υπάρχουν στο χώρο αναθυµιάσεις οι οποίες θα µπορούσαν να 


προκαλέσουν οξείδωση στις πλακέτες του τηλεφωνικού κέντρου (π.χ. θείου, 
αµµωνίας κλπ). 


-  Έλλειψη υπερβολικής υγρασίας ή σηµείων όπου νερό ή λάδι θα µπορούσαν να 
έρθουν σε επαφή µε την µονάδα. 


- Έλλειψη κραδασµών ή δονήσεων. 
- Έλλειψη σε κοντινή απόσταση πηγών υψηλής συχνότητας. 
-  Μακριά από µηχανήµατα όπως φούρνοι µικροκυµάτων , κλιµατισµός κ.λ.π. 
-  Να υπάρχει επαρκείς αερισµός περιµετρικά από την µονάδα. 
 
 
Το κέντρο θα προσφέρει τις ακόλουθες δυνατότητες: 
 
−  ∆υνατότητα  διεπιλογής 
 
−  ∆υνατότητα σύνδεσης τηλεφωνικής συσκευής µε πλήκτρο ή δίσκο επιλογής. 
 
−  Αυτόµατη εσωτερική επικοινωνία µε επιλογή διψήφιου ή τριψήφιου αριθµού. 
 
−  ∆υνατότητα κατάταξης των εσωτερικών συνδροµητών σε: 


 
α) ∆ικαιούχους µόνο εσωτερικής επικοινωνίας και εισερχόµενης ΟΤΕ, µέσω 
τηλεφωνήτριας. 
β) Όπως (α), αλλά και µε δυνατότητα αυτόµατης εξωτερικής αστικής µόνο 
επικοινωνίας. 
γ) Όπως (β), αλλά και µε δυνατότητα αυτόµατης εθνικής υπεραστικής  επικοι-
νωνίας. 
δ) Όπως (γ), αλλά και µε δυνατότητα αυτόµατης διεθνούς υπεραστικής  
επικοινωνίας. 


 
− ∆υνατότητα ενδιάµεσης ερωτήσεως (οπισθερώτηση) κατά την διάρκεια εξωτερικής 


συνδέσεως, µε άλλον εσωτερικό συνδροµητή. 
 
− Μεταβίβαση εξωτερικής γραµµής από εσωτερικό τηλέφωνο σε άλλο εσωτερικό ή τη 


τηλεφωνήτρια. 
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− Αυτόµατη επιστροφή κλήσης (Ring back). Όταν ο συνδροµητής που καλείται είναι 
απασχοληµένος µπορεί να ενεργοποιηθεί η αυτόµατη επιστροφή κλήσης, έτσι ώστε 
όταν ο καλούµενος σηκώσει το ακουστικό του σηµατοδοτείται η σύνδεση στη 
συσκευή του συνδροµητή που κάλεσε. 


 
− Νυκτερινή λειτουργία. Όλες οι εισερχόµενες κλήσεις µπορούν να κατευθυνθούν κατά 


την απουσία της τηλεφωνήτριας σε ένα προκαθορισµένο τηλέφωνο, αλλά µπορούν 
να απαντηθούν και από οποιαδήποτε άλλη εσωτερική συσκευή µε επιλογή κωδικού 
αριθµού. 


 
− Απόλυτη µυστικότητα όλων των συνδιαλέξεων. 
 
− ∆υνατότητα λειτουργίας µίας συσκευών σαν σύστηµα διευθυντού - γραµµατέως. 
 
− Χρονικούς περιορισµούς στο κουδούνισµα και την επιλογή αριθµού από κάποιο 


συνδροµητή. 
 
− ∆υνατότητα µεταφοράς των κλήσεων από µια εσωτερική συσκευή προς κάποια άλ-


λη (Follow me). 
 
− ∆υνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 20 αριθµών σε κεντρική µνήµη για χρήση 


από όλους τους συνδροµητές. 
 
    Η κονσόλα ή συσκευή της τηλεφωνήτριας προσφέρει τις ακόλουθες δυνατότητες: 
 
− Φωτεινή απεικόνιση των αριθµών εξωτερικής κλήσης, καλούντος και καλούµενου. 
 
− Επιλογή εσωτερικού ή εξωτερικού αριθµού σε πληκτρολόγιο. 
 
− Τοποθέτηση γραµµής σε αναµονή. 
 
− Μεταβίβαση κλήσης σε κατειληµµένο συνδροµητή και αυτόµατη αποστολή κλήσεων 


µόλις αυτός ελευθερωθεί. 
 
− Φωτεινή ένδειξη σε περίπτωση βλάβης. 
 
Εγκατάσταση αυτοµάτου επιλογής 
 
Όλες οι τηλεφωνικές συσκευές συνδέονται µε τον κεντρικό τηλεφωνικό κατανεµητή µε 
καλώδιο UTP 4" και από τον κεντρικό κατανεµητή µε το τηλεφωνικό κέντρο µε καλώδιο 
UTP 25". Στο τηλεφωνικό κέντρο οδηγούνται και οι εξωτερικές γραµµές. Όλες οι 
εσωτερικές συνδιαλέξεις διεκπεραιώνονται µέσω του τηλεφωνικού κέντρου.  
Εξωτερικά τηλεφωνήµατα διασυνδέονται µέσω του κέντρου στη ζητούµενη εσωτερική 
συσκευή. 
 
Οι εσωτερικοί αντάπτορες έχουν διαφορετικά δικαιώµατα συνδιαλέξεων, που 
επιτυγχάνονται  µε προγραµµατιζόµενα  κυκλώµατα  στο  τηλεφωνικό  κέντρο,  
εποµένως µεταβάλλονται όποτε είναι επιθυµητό. 
 
Ανταποκρίνεται δε στις ακόλουθες κατηγορίες δικαιωµάτων συνδιαλέξεων : 
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1. Ανταποκριτές µη δικαιούµενοι εξωτερική σύνδεση. 
2. Ανταποκριτές δικαιούµενοι εξωτερική σύνδεση µέσω του κέντρου. 
3. Ανταποκριτές δικαιούµενοι ανεξέλεγκτα εξωτερική σύνδεση.  
 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ  - ΚΑΛΩ∆ΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΦΩΝΗΣ 
ΚΑΙ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ) 
 
 Καλώδιο UTP (UNSHlELDED TWISTED PAIR) 100 Ωhm - Category 5e 
 
Το καλώδιο θα είναι συνεστραµµένο (twisted pair) 4 ζευγών για το οριζόντιο δίκτυο και 
κατάλληλου αριθµού  ζευγών (σχέδια) για το κατακόρυφο δίκτυο κατά το πρότυπο ΕΙΑ-
ΤlΑ 568 και ΕΙΑ-ΤlΑ-ΤSB-36. Tο καλώδιο θα είναι κατάλληλο για την µετάδοση  φωνής  
ή  δεδοµένων  µε  ταχύτητες  επικοινωνίας  που συµπεριλαµβάνουν τα 100 Mbps. 
 
 Καλώδιο τεσσάρων ζευγών (οριζόντιο δίκτυο) 
 
Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά : 
 
Το καλώδιο θα αποτελείται από αγωγούς 24 AWG µε θερµοπλαστική µόνωση που  
σχηµατίζουν τέσσερα  ζεύγη,  το  καθένα  συνεστραµµένο ξεχωριστά, περιβαλλόµενα 
από θερµοπλαστικό µανδύα. 
 
Το βήµα συστροφής του κάθε ζεύγους θα είναι διαφορετικό από τα άλλα.  
 
Η διάµετρος κάθε αγωγού µε την µόνωση θα είναι 1,22 mm (0.048 in) max. 
 
Η διάµετρος του καλωδίου θα είναι µικρότερη από 6,35 mm (0,25 in).  
 
Ακτίνα κάµψης 25,4 mm (1 in) σε θερµοκρασία  -20


0
C χωρίς να σπάει ο 


θερµοπλαστικός µανδύας. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά : 
 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καλωδίου θα είναι ίσα µε τα παρακάτω ή καλύτερα : 
 
Αντίσταση D.C. στους 20


0
C  για κάθε αγωγό :  28,6 ohms/1000ft 


Χωρητικότητα για κάθε ζεύγος :  17nF/1000ft στο 1 Khz 
     στους 20


0
C 


Εξασθένηση στο 1ΜHz για  κάθε ζεύγος :  6,3db/1000ft στους 20
0
C 


Εξασθένηση στο 4ΜHz για  κάθε ζεύγος :  13 db/1000ft στους 20
0
C 


Εξασθένηση στο 10ΜHz για  κάθε ζεύγος :  20 db/1000ft στους 20
0
C 


Εξασθένηση στο 16ΜHz για  κάθε ζεύγος :  25 db/1000ft στους 20
0
C 


Εξασθένηση στο 20ΜHz για  κάθε ζεύγος :  28 db/1000ft στους 20
0
C 


Εξασθένηση στο 31,25ΜHz για  κάθε ζεύγος :  32 db/1000ft στους 20
0
C 


Εξασθένηση στο 62,5ΜHz για  κάθε ζεύγος :  52 db/1000ft στους 20
0
C 


Εξασθένηση στο100ΜHz για  κάθε ζεύγος :  67 db/1000ft στους 20
0
C 


Επαγωγική αντίσταση στα 20 MHz :  100+ 5% ohms 
Συνακρόαση στο 1 ΜΗz µεταξύ κάθε 2 ζευγών :  62 db/1000ft στους 20


0
C 


Συνακρόαση στο 4 ΜΗz µεταξύ κάθε 2 ζευγών :  53 db/1000ft στους 20
0
C 


Συνακρόαση στο 10 ΜΗz µεταξύ κάθε 2 ζευγών :  47 db/1000ft στους 20
0
C 







 


 174 


Συνακρόαση στο 16 ΜΗz µεταξύ κάθε 2 ζευγών :  44 db/1000ft στους 20
0
C 


Συνακρόαση στο 20 ΜΗz µεταξύ κάθε 2 ζευγών :  42 db/1000ft στους 20
0
C 


Συνακρόαση στο 31,25 ΜΗz µεταξύ κάθε 2 ζευγών :  44 db/1000ft στους 20
0
C 


Συνακρόαση στο 62,5 ΜΗz µεταξύ κάθε 2 ζευγών :  35 db/1000ft στους 20
0
C 


Συνακρόαση στο 100 ΜΗz µεταξύ κάθε 2 ζευγών :  32 db/1000ft στους 20
0
C 


Κώδικας χρωµάτων :  κατά DIN 47100 
 
Tο καλώδιο UTP 100/Category 5e θα έχει την δυνατότητα  υποστήριξης των 
παρακάτω πρωτοκόλλων επικοινωνίας στις ταχύτητες και αποστάσεις όπως δίδονται 
στον Πίνακα που ακολουθεί : 
 


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m) 


ΤOKEN RING 4 Mbps/72 stations 135 
(UTP 100/24 AWG- Category 
5e) 


16 Mbps/104 stations 100 


CDDI (FDDI over Copper) 100 Mbps 100 
 
 
 Θωρακισµένο καλώδιο τύπου LIY-CY 
 
Το καλώδιο θα είναι κατάλληλο για την µεταφορά δεδοµένων και σηµάτων, για 
µετρήσεις και έλεγχο χωρίς παρεµβολές από άλλα σήµατα και από ηλεκτρονικούς 
θορύβους. 
 
Το καλώδιο θα σύµφωνο µε VDE 0812/0814. 
 
 
Τα χαρακτηριστικά του καλωδίου θα είναι τα παρακάτω : 
 
Θερµοκρασία αντοχής σε κάµψη : -5


0
C έως +80


0
C 


Θερµοκρασία αντοχής σε µόνιµη εγκατάσταση : -5
0
C έως +80


0
C 


Τάση λειτουργίας : 500 V 
Τάση δοκιµής : 2000 V - ακτίνα κάµψεως,  κάµπτεται 
15 Χ διάµετρο καλωδίου 
 
Το καλώδιο θα αποτελείται από  καθαρούς  χάλκινους πολύκλωνους αγωγούς, οι 
οποίοι θα είναι επενδεδυµένοι µε πλαστική µόνωση και συνεστραµµένοι. 
 
Το καλώδιο µέσα από την θωράκιση θα φέρει διαφανές φύλλο πλαστικού για 
προστασία των αγωγών. 
 
Θα φέρει πλεκτή θωράκιση από επικασσιτερωµένο χαλκό µε κάλυψη κατά 85%. 
 
Θα φέρει εξωτερικό περίβληµα από πλαστικό PVC ανθεκτικό σε λάδι και πετρέλαιο 
σύµφωνα µε VDE 0250 και 0472. 
 
 
 
 
 







 


 175 


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑΣ - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
 
 
 ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ  75 Ohm  
 
Κατασκευή 
 


Ο αγωγός θα αποτελείται από σύρµα ανοπτηµένου καθαρού µαλακού χαλκού 
κυκλικής διατοµής, οµοιόµορφης ποιότητας, απαλλαγµένο ελαττωµάτων και διαµέτρου 
1,66 mm. Επί του αγωγού θα τοποθετηθεί δια συνεχούς εκβολής στρώµα από 
θερµοπλαστική ύλη ΡΕ ώστε η διάµετρος του µονωµένου αγωγού να είναι 7,15 mm. 
 
Επί του σχηµατισθέντος πυρήνα καλωδίου θα τοποθετηθεί θωράκιση από φύλλο alpet 
και πλέγµατος χάλκινων συρµατιδίων κατάλληλης διαµέτρου και βήµατος πλέξης. 
Τέλος η εξωτερική επένδυση θα αποτελείται από στρώµα θερµοπλαστικής ύλης 
οµοιόµορφου πάχους. 
 
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά  
 
Ονοµαστική τιµή χαρακτηριστικής αντίστασης : 75 ohm  
Χωρητικότητα ζεύγους     : 55 ± 2 pF/m 
Aντίσταση βρόγχου στους 20°C  : 1,95 ohm/100 m 
Απόσβεση   : 10 Μhz 1.15  db /100m 
   : 100 Μhz 4.10  db /100m 
   : 230 Μhz 6.40 db /100m 
   : 800 Μhz        12.80  db /100m 
   : 750 Μhz        20.00  db /100m 
   : 1000 Μhz      17.00  db /100m 
 
 
 
 
 
 
ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥAF 2 x 1.5mm


2
 


Τάση : 500V 
Προδιαγραφή : VDE 0250/3.69 
Αγωγός : Εύκαµπτος ανοπτηµένος χαλκός 
Μόνωση : PVC (θερµοπλαστική) τύπου ΤΙ1 
 
ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 
 
Ο ενισχυτής θα είναι εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικής κατασκευής και τυποποιηµένο προϊόν 
σειράς εργοστασίου γνωστού στην Ελλάδα, το οποίο είναι εγκαταστηµένο ή 
αντιπροσωπεύεται κατά τρόπο ο οποίος εγγυάται για την συντήρηση και τις επισκευές 
της συσκευής σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. 
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Όλα τα επί µέρους λειτουργικά κυκλώµατα πρέπει να βρίσκονται πάνω σε τυπωµένα 
κυκλώµατα ούτως ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος και η αντικατάσταση οποιουδήποτε 
κυκλώµατος το οποίο θα έχει υποστεί βλάβη. 
 
Η είσοδος του ενισχυτή θα γίνεται µέσω προρυθµιζόµενου ποτενσιόµετρου είτε στο 
εσωτερικό του ενισχυτή είτε ρυθµιζόµενο µε κατσαβίδι από την όψη µέσα από την οπή 
του κιβωτίου ούτως ώστε να µπορεί να προρυθµιστεί ο ενισχυτής στις στάθµες των 
συνήθως διατιθεµένων σηµάτων. 
 
Το περίβληµα πρέπει να είναι στιβαρό, κατάλληλα  προστατευµένο έναντι οξειδώσεως, 
καλαίσθητης εµφάνισης και να επιτρέπει µε εύκολες εξαρµώσεις την επιθεώρηση του 
συνόλου των εσωτερικών λειτουργικών τµηµάτων του ενισχυτή. 
 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ενισχυτή θα έχουν ως εξής ή θα είναι καλύτερα : 
 
Ευαισθησία εισόδου   : 1V RMS ρυθµιζόµενη µε το    
       ποτενσιόµετρο εισόδου 
 
Προστασία εξόδου   : Ηλεκτρονική προστασία από  
    βραχυκύκλωµα και από    
   υπερφόρτωση µε                   
ενσωµατωµένο  περιοριστή                 (LIMITER) µε ρύθµιση από - 
    12DB ως +3DB. 
 
Συνολική απόκριση συχνότητας [στα -3DB]   : 20Ηz - 20KHz 
 
Παραµόρφωση [1000Ηz,ονοµαστική ισχύς]   : 0,3% 
 
Παραµόρφωση ενδοδιαµόρφωσης   : 0,5% max 
 
Λόγος σήµατος προς θόρυβο  
µε ποτενσιόµετρο εισόδου κλειστό   : < - 95DB  
 
Τάση τροφοδοσίας   : 230V +- 10%  50Hz  
 
Έξοδοι ισχύος µέσω µετασχηµατιστή   : 4,8 ohms και 100V 
 
Θερµοκρασία λειτουργίας    : από -10 0C έως+45  C  
∆ιαστάσεις   : κατάλληλες για RACK 19" 
 
 
ΜΟΝΑ∆Α ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 ΖΩΝΩΝ ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΒΛΑΒΩΝ 
          
Η συσκευή θα είναι εξ' ολοκλήρου ηλεκτρονικής κατασκευής και τυποποιηµένο προϊόν 
σειράς, εργοστασίου γνωστού στην Ελλάδα, το οποίο είναι εγκαταστηµένο ή 
αντιπροσωπεύεται κατά τρόπο ο οποίος εγγυάται για την συντήρηση και τις επισκευές 
της συσκευής σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. 
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Όλα τα επί µέρους λειτουργικά κυκλώµατα πρέπει να βρίσκονται πάνω σε τυπωµένα 
κυκλώµατα ούτως ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος και η αντικατάσταση οποιουδήποτε 
κυκλώµατος το οποίο θα υποστεί βλάβη. 
 
Κάθε γραµµή µεγαφώνων θα ελέγχεται από µια µονάδα παρακολούθησης 
(SURVEILLANCE UNIT) επί της οποίας θα υπάρχουν οπωσδήποτε οπτικές ενδείξεις 
για ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΦΑΛΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ, ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ, 
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟ∆ΗΓΗΣΗ  ΓΡΑΜΜΗΣ. 
 
Η µονάδα θα είναι κατάλληλη για 4 ζώνες τουλάχιστον,  και θα ειδοποιεί τον χειριστή 
του συστήµατος µε ακουστικό τόνο BUΖΖER και οπτική ένδειξη για κάθε µια από τις 
παραπάνω περιπτώσεις ώστε αφού λάβει γνώση ο χειριστής ή συντηρητής να ελέγξει 
την γραµµή και να αποκατασταθεί η βλάβη για αποφυγή βλάβης στον ενισχυτή που 
τροφοδοτεί την ζώνη µεγαφώνων. 
 
Η συσκευή θα έχει δυνατότητα ανίχνευσης και ειδοποίησης για βραχυκυκλώµατα στην 
ζώνη µεγαφώνων σε οποιοδήποτε σηµείο της και για τυχόν κόψιµο του καλωδίου της 
ζώνης µεγαφώνων σε οποιοδήποτε σηµείο. 
 
Επίσης θα φέρει έξοδο κατάλληλη για ένδειξη σε κεντρικό πίνακα παρακολούθησης 
της εγκατάστασης οποιαδήποτε βλάβης από τις παραπάνω και αν προκύψει. 
 
Η συσκευή τίθεται µεταξύ του τελικού ενισχυτή και της ζώνης µεγαφώνων που αυτός 
οδηγεί, θα είναι κατάλληλη για 10WATT έως 400WATT συνολικού φορτίου 
µεγαφώνων κάθε ζώνης και κατάλληλη για ανάρτηση σε RACK 19 ιντσών. 
 
Θα διαθέτει (όπου απαιτείται) είσοδο τροφοδοσίας από µπαταρία για απρόσκοπτη 
λειτουργία σε περίπτωση πτώσης της τροφοδοσίας των 230V AC. 
 
Tεχνικά χαρακτηριστικά 
 


• ΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ : Κανονική λειτουργία (NORMAL), σφάλµα γείωσης       
(GROUND), βραχυκύκλωµα (SHORT),  ανοικτό        κύκλωµα (OPEN) & 
υπεροδήγησης  (OVERDRIVE). 


• ΕΙΣΟ∆ΟΙ :   - 100VOLT από ενισχυτή 
     - 0DB AUX SIGNAL από προενισχυτή   


• ΕΞΟ∆ΟΙ :   -100VOLT προς µεγάφωνα 
     -0DB AUX SIGNAL  προς ενισχυτή 
     -επαφή για σύστηµα κεντρικού ελέγχου. 


• ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ :   20Ηz-25KHz  ±  1DB 


• ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ :   µικρότερη από 0,3% 


• ΤΟΝΟΣ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ :   µε ενσωµατωµένο BUΖΖER 


• ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΤΙΟΥ :   κατάλληλο για 10W - 400W ισχύ ζώνης 


• ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ :   230V AC  ή 24V DC  / 230 V AC 
 
 
ΚΟΝΣΟΛΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ  
 
Η κονσόλα θα είναι επιτραπέζιου τύπου, άριστης εµφάνισης και στιβαρής κατασκευής 
εξ' αλουµινίου ανοδειωµένου. Επί της πρόσοψης θα υπάρχουν διακόπτες επιλογής 
των ζωνών µε φωτεινά ενδεικτικά λειτουργίας και θα διαθέτει διακόπτη ALL ZONES 
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για ταυτόχρονη αγγελία σε όλες τις ζώνες και διακόπτη ΟΝ / OFF του µικροφώνου µε 
ενδεικτικό λειτουργίας. 
 
Το µικρόφωνο θα είναι ηλεκτροδυναµικού τύπου µε ισοσταθµισµένη (BALANCED) 
έξοδο, στερεωµένο σε εύκαµπτο µεταλλικό βραχίονα (FLEXIBLE) στην πρόσοψη της 
κονσόλας. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά : 
 


• Απόκριση    : 50Ηz - 16KHz. 


• Έξοδος   : -76DB 


• Αντίσταση   : 200Ω  BALANCED 


• Μέγιστη πίεση 
     για 1% παραµόρφωση : 128DB 


• Έξοδος ζωνών  : 6 µε ALL ZONES 
 
ΜΕΓΑΦΩΝΟΕΠΙΤΟΙΧΟ Ή ΟΡΟΦΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 20 Watt 
 
Tο ηχείο αυτό θα είναι σχεδιασµένο για µετάδοση οµιλίας και µουσικής και θα είναι 
κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή. 
 
Το περίβληµα του θα είναι πλαστικό ή µεταλλικό, ενώ το κάλυµµα της πρόσοψης θα 
είναι πλαστικό ή µεταλλικό µε ειδικό πλέγµα, άριστης ποιότητας και εµφανίσεως. 
 
Το ηχείο θα έχει ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή προσαρµογής για σύνδεση σε 
ενισχυτή µε έξοδο 100V. Με κατάλληλη σύνδεση το ηχείο θα µπορεί να αποδίδει την 
ονοµαστική ισχύ ή το 


1
/2  ή το 1


/4 όπου απαιτείται. Η αλλαγή σύνδεσης θα γίνεται στο 
πρωτεύον του µετασχηµατιστή ώστε να διατηρείται η καλύτερη προσαρµογή προς τον 
ενισχυτή σε όλες τις στάθµες φορτίσεως. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά του ηχείου : 
 


• Ονοµαστική ισχύς  : 20W RMS. 


• Είσοδος   : 100VOLT. 


• Μέγιστη ένταση / 1µ. : 105 DB 


• Γωνία κάλυψης  : 98
ο
. 


• Ασφάλεια   : σύµφωνη µε IEC-65. 


• Απόκριση   : 80Hz - 18KHz 
 
Τα επίτοιχα ηχεία θα µπορούν να περιέχουν ενσωµατωµένο ρυθµιστή έντασης (όπου 
απαιτείται). 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 


 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 
 
Σχεδιασµός 
 
Η µονάδα είναι κατασκευασµένη σύµφωνα µε το πρότυπο EN54 µέρος 2 και έχει 
πιστοποίηση κατά ISO 9001. 
 
Η µονάδα θα δέχεται και επεξεργάζεται σήµατα από τους ανιχνευτές σε συνδυασµό µε 
προκαθορισµένα δεδοµένα χρήστη. Η µονάδα θα εµφανίζει τις πληροφορίες που 
συλλέγονται, θα πραγµατοποιεί προκαθορισµένο έλεγχο και θα ενεργεί σε διάφορες 
εντολές του χρήστη του συστήµατος. 
 
Η µονάδα θα λειτουργεί  µοναδιαίας ανίχνευσης (addressable) γραµµές 
Πυρανίχνευσης.  
 
Η µοναδιαία διεύθυνση (address) θα εµφανίζεται στο χειριστήριο λειτουργίας του 
πίνακα, µε γεωγραφική περιγραφή της φυσικής θέσης του πυρανιχνευτή. 
 
Για την βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών αναφοράς των πυρανιχνευτών, θα είναι 
δυνατόν να τίθενται διάφορα επίπεδα ευαισθησίας. 
 
Μηχανικός Σχεδιασµός 
 
Η µονάδα ολοκληρώνεται µε πλακέτες µε τη µέθοδο της βυσµατικής προσαρµογής. 
 
Η βασική µορφή της µονάδας περιλαµβάνει: 
 
πλακέτα µε µικροεπεξεργαστή (CPU) που διαθέτει σύνδεση µε την οθόνη 
παρακολούθησης και το πληκτρολόγιο χειρισµών, δύο γραµµές-βρόγχους µοναδιαίας 
ανίχνευσης (addressable-AnalοgPlus) και σηµείο σύνδεσης για πλακέτα επέκτασης. 
 
Η µονάδα φέρει επίσης εξόδους RS232 και USB, για την σύνδεση µε εξωτερικές 
συσκευές (π.χ. εκτυπωτής) 
 
Μονάδα τροφοδοσίας µε µονάδα φόρτισης συσσωρευτών 
 
Συσσωρευτές χωρητικότητας 12-72 ωρών 
 
To  σύστηµα πυρανίχνευσης το οποίο καλύπτει τους χώρους του Μηχανοστασίου του 
Ανελκυστήρα, των αιθουσών Η/Υ, τους χώρους εγκατάστασης εξοπλισµού Η/Μ, το 
αρχείο και τους αποθηκευτικούς χώρους του παραρτήµατος και του Λεβητοστασίου 
που βρίσκεται στο κτίριο του Γυµνασίου. 
 
Το σύστηµα αποτελείται από : 
α) Κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης 
Είναι κατασκευασµένος από µεταλλικό ερµάριο µέσα στο οποίο βρίσκονται τα στοιχεία 
τροφοδοσίας, φορτίσεων συσσωρευτών, η ηλεκτρονική διάταξη τεσσάρψν βρόγχων 
(loop) και η µονάδα ελέγχου τάσης ρεύµατος της εγκατάστασης. Η τροφοδοσία γίνεται 
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από εναλλασσόµενο ρεύµα 220 V το οποίο µετασχηµατίζεται, ανορθούται και 
σταθεροποιείται στην τάση λειτουργίας 24 V. Στον πίνακα υπάρχουν όλες οι 
απαραίτητες ασφάλειες και προστασίας έναντι υπέρτασης, υπερέντασης και 
αντίστροφης σύνδεσης συσσωρευτών. Στην περίπτωση διακοπής της τάσης δικτύου η 
εφεδρική τροφοδοσία αυτοµάτως ζευγνύει τους συσσωρευτές και τροφοδοτεί τον 
κεντρικό πίνακα, ανάβοντας συγχρόνως ενδεικτκή λυχνία που παραµένει αναµµένη 
µέχρι να αποκατασταθεί η τάση δικτύου, οπότε αποζευγνύεται η εφεδρική τροφοδοσία 
και αρχίζει αυτόµατα η φόρτιση των συσσωρευτών. Σ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του 
πίνακα το στοιχείο φόρτισης φορτίζει αυτόµατα τους συσσωρευτές. Ειδική ηλεκτρονική 
διάταξη καθορίζεται για την αποφυγή υπερφόρτισης και βλάβης των συσσωρευτών 
στη διάρκεια φόρτισης. 
Κάθε βρόγχος (loop) θα έχει την δυνατότητα σύνδεσης σε αυτούς έως 99 τεµάχια 
ψηφιακών πυρανιχνευτών και έως 99 ψηφιακών καρτών (MODULES). 
Ο πίνακας θα έχει : 
Ισάριθµες ενδείξεις των βρόγχων του, µε ενδείξεις της ταυτότητας και του είδους του 
στοιχείου, αλλά και την θέση του στοιχείου που έδωσε το σήµα. 
Πηγή τροφοδοσίας 220 V µέσω ιδιαίτερης γραµµής χαµηλής τάσης 24 V από 
µπαταρία (για επάρκεια 30 min συναγερµού). 
Σύστηµα αυτόµατης επανάταξης. 
Σύστηµα επιτήρησης γραµµών µε επιλλογικό διακόπτη εντοπισµού της βλάβης. 
Σύστηµα αναβοσβήµατος των φωτεινών επαναλληπτών. 
Ηχητικά όργανα συναγερµού (σειρήνες). 
 
β) Πυρανιχνευτές 
Ψηφιακού τύπου µαζί µε τις βάσεις τους µε ένδειξη ενεργοποίησης. 
Οι ανιχνευτές θα είναι σηµειακής αναγνώρισης, ψηφιακού τύπου και θα συνδέονται σε 
οµάδες βρόγχων καλωδίων (loop). Κάθε ψηφιακός ανιχνευτής θα έχει την ταυτότητα 
του, δηλαδή κωδικό δικό του. 
 
Οι ανιχνευτές που θα τοποθετηθούν είναι: 
 
β1) Θερµοδιαφορικοί πυρανιχνευτές 
  
Θα ενεργοποιούνται όταν η θερµοκρασία ξεπεράσει τους 60 οC ή παρουσιάζει 
απότοµη άνοδο κατά 10 οC µέσα σε ένα λεπτό της ώρας. Οι ανιχνευτές τοποθετούνται 
στην οροφή και υπολογίζονται σε ποσότητα και διάταξη τέτοια ώστε να αναλογεί µία 
κεφαλή ανά 100 m2 επιφάνειας δαπέδου, να τοποθετούνται σε απόσταση µικρότερη 
των 6 m από τους τοίχους και η απόσταση µεταξύ τους να µη ξεπερνά τα 13 m. 
 
β2) Φωτοηλεκτρικοί ανιχνευτές (ή ανιχνευτές ιονισµού – καπνού) 
 
Θα ενεργοποιούνται µε την παρουσία ορισµένης ποσότητας καπνού στο θάλαµο. 
Τοποθετούνται στην οροφή σε ποσότητα τέτοια ώστε να καλύπτουν 50 m2 ανά 
κεφαλή, να τοποθετούνται σε απόσταση µικρότερη από 3,50 m από τους τοίχους, η 
απόσταση µεταξύ τους να µη ξεπερνά τα 10 m. Ειδικά για τους διαδρόµους οι 
φωτοηλεκτρικοί ανιχνευτές θα τοποθετούνται σε απόσταση 15 m µεταξύ τους. 
 
β3) Ανιχνευτής φυσικού αερίου 
 
Το σύστηµα ανίχνευσης φυσικού αερίου εγκαθίστανται στο λεβητοστάσιο όπου είναι 
εγκατεστηµένες και λειτουργούν συσκευές καύσης φυσικού αερίου.  
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Η ανίχνευση γίνεται µε ειδικό ανιχνευτή που διεγείρεται µε την παρουσία φυσικού 
αερίου, συνδέονται κατά ζώνες στον τοπικού πίνακα πυρανίχνευσης και τοποθετούνται 
σε ύψος 30 cm κάτω από την οροφή.  
Σε περίπτωση ενεργοποίησης του ανιχνευτή φυσικού αερίου λόγω διαρροής ή 
ανίχνευση φωτιάς από ζώνες συµβατικών ανιχνευτών µέσα στους επικίνδυνους 
χώρους, δίδεται εντολή από τον πίνακα πυρανίχνευσης να κλείσει η βαλβίδα παροχής 
φυσικού αερίου που βρίσκεται έξω από το κτίριο καθώς και η βαλβίδα αντιεκρηκτικού 
τύπου που τοποθετείται πριν τον διανοµέα φυσικού αερίου, ενώ παράλληλα σηµαίνει 
οπτικός και ακουστικός συναγερµός. Ενδεικτικός τύπος ανιχνευτή  SIEMENS LYA16.G 
ή ισοδύναµος. 
 
γ) Κάρτες µετατροπών (MODULS) 
 
Οι κάρτες µετατροπών είναι ψηφιακές κάρτες τοποθετηµένες σε όλα το κτίριο σε 
επίκαιρες θέσεις και µετατρέπουν τα αναλογικά σήµατα σε ψηφιακά ή ανάποδα 
ανάλογα µε τον τύπο τους.  Τα moduls είναι moduls monitor (MM) και moduls CM. 
Μέσω των  ΜΜ moduls θα δίδονται σήµατα καλωδιακά διά του βρόγχου στον πίνακα 
πυρανίχνευσης από τους πίνακες των τοπικών συστηµάτων κατάσβεσης (θα είναι 
ενσωµατωµένες σε αυτούς (και περιλαµβάνεται το κόστος τους στο τιµολόγιο των 
τοπικών πινάκων κατάσβεσης), από τα υαλόθραυστα κοµβία συναγερµού 
(ενσωµατωµένες σε αυτά). 
 
Μέσω των CM moduls θα έρχονται εντολές καλωδιακά διά του αντίστοιχου βρόγχου 
από τον πίνακα πυρανίχνευσης για τη λειτουργία των φαροσειρήνων, των 
ηλεκτροµαγνητών για το κλείσιµο των θυρών διαχωρισµού των πυροδιαµερισµάτων σε 
περίπτωση πυρκαγιάς. 
  
δ) Φωτεινούς Επαναλλήπτες 
Οι φωτεινοί επαναλήπτες παρέχουν το οπτικό σήµα συναγερµού και για το λόγο αυτό 
τοποθετούνται σε εµφανή σηµεία στο ισόγειο και υπόγειο του κτιρίου. 
 
ε) Σειρήνες Συναγερµού 
Οι σειρήνες συναγερµού εκπέµπουν συνεχόµενο ηχητικό σήµα συναγερµού µε τέτοιο 
τρόπο ώστε το σήµα να υπερισχύει της µέγιστης στάθµης θορύβου που υπάρχει σε 
κανονικές συνθήκες και να ξεχωρίζει από τα ηχητικά σήµατα άλλων συσκευών στο 
κτίριο. 
Εξωτερικά των χώρων όπου προβλέπεται να τοποθετηθούν συστήµατα τοπικής 
κατάσβεσης (µηχανοστάσιο ανελκυστήρα, λεβητοστάσιο γυµνασίου), θα 
εγκατασταθούν σειρήνες και αναβοσβύνουσες λυχνίες για την έγκαιρη αποµάκρυνση 
των ατόµων. 
 
στ) Υαλόθραυστα κοµβία συναγερµού 
 
Τα υαλόθραυστα κοµβία συναγερµού συµπληρώνουν τις γραµµές αναγγελίας των 
αυτόµατων πυρανιχνευτών και παρέχουν τη δυνατότητα της χειροκίνητης αναγγελίας 
συναγερµού. Θα είναι ψηφιακής σύγχρονης τεχνολογίας κ θα λειτουργούν µε χαµηλή 
τάση λειτουργίας τάσης 24 V, D.C. Θα φέρουν βάση στερέωσης στον τοίχο . η πλάκα 
κάλυψης θα φέρει υαλόφρακτη θύρα κάτω από την οποία βρίσκεται το πιεστικό 
κοµβίο. Η πίεση του  πιεστικού κοµβίου και εποµένως η δηµιουργία αναγγελίας 
συναγερµού είναι δυνατή µόνο όταν σπάσει κανείς της υαλόφρακτη θύρα. Η 
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υαλόφρακτη θύρα θα κλειδώνει µε ειδικό κλειδί, το οποίο θα έχει στη διάθεση του ο 
υπεύθυνος πυρασφάλειας του κτιρίου. Η ακύρωση αναγγελίας µπορεί να γίνει µόνο µε 
τη χρήση του ειδικού κλειδιού. Θα έχουν κόκκινο χρώµα και θα φέρουν οδηγίες στα 
Ελληνικά και Αγγλικά. Οι οδηγίες θα είναι γραµµένες στο πλαίσιο του κοµβίου ή σε 
µεταλλική πινακίδα. 
 
Ζ) Καλωδιώσεις συστήµατος 
Οι καλωδιώσεις είναι ειδικές για ψηφιακά δίκτυα κατάλληλων διαδροµών που 
συνδέουν τους ανιχνευτές, τις σειρήνες και τους φωτεινούς επαναλλήπτες µε τον 
κεντρικό πίνακα. 
Τα καλώδια θα είναι εύκαµπτα ανθυγρά 2x1,5 mm2 για τα loop και 2x2,5 mm2 για τα 
τροφοδοτικά καλώδια µε 24 VDC.  
Τα καλώδια των loop ειδικά θα διέρχονται µακριά από καλώδια ισχυρών ρευµάτων. 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 


 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 
Η βαφή και η σήµανση των σωληνώσεων θα είναι σύµφωνα µε το DIN 2404, για 
διάκριση των µεταφεροµένων ρευστών (ορθογώνιο χωρισµένο σε 3 µέρη, το δε µεσαίο 
ορθογώνιο θα φέρει ενδεικτικό γράµµα κατάλληλου χρώµατος). 
 
Μετά τον ελαιοχρωµατισµό των σωληνώσεων θα σηµειωθεί κατά διαστήµατα µε βέλη 
ή φορά ροής του ρευστού µέσα σε αυτές.   
 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 
 
Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως κατάλληλος για πυρκαγιές τύπου ΑΒCD 
κατασκευασµένος από χαλυβδοέλασµα ποιότητας ΕDDQ σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς ΝΗS 19/72. 
  
Η φιάλη θα είναι δοκιµασµένη σε υδραυλική πίεση 25 bar. 
 
Η λαβή των πυροσβεστήρων θα είναι κατασκευασµένη από άθραυστο και µη αγώγιµο 
πλαστικό υλικό. Η φιάλη θα έχει µόνο µια περιµετρική κόλληση. Κάθε πυροσβεστήρας 
θα έρχεται πλήρης συνοδευόµενος από βάση, µανόµετρο, πινακίδα οδηγιών και 
ηµεροµηνία λήξης. 
 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟΥ 
 
Πυροσβεστήρας διοξειδίου CΟ2 κατασκευασµένος σύµφωνα µε τους κανονισµούς 
ΝΗ5 20/72,  ΙSΟ και ΝΗS 10/71. 
 
Η λαβή των πυροσβεστήρων θα είναι κατασκευασµένη από άθραυστο και µη αγώγιµο 
πλαστικό υλικό. Η φιάλη θα έχει µόνο µια περιµετρική κόλληση. Κάθε πυροσβεστήρας 
θα έρχεται πλήρης συνοδευόµενος από βάση, µανόµετρο, πινακίδα οδηγιών και 
ηµεροµηνία λήξης. 
 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Σύστηµα κατάσβεσης τοπικής εφαρµογής θα εγκατασταθεί στους χώρους του 
λεβητοστασίου του γυµνασίου και στο Μηχανοστάσιο του Ανελκυστήρα. 
 
Το σύστηµα θα ανιχνεύει αυτόµατα πυρκαγιά και θα ενεργοποιείται το σύστηµα 
κατάσβεσης. Το κατασβεστικό υλικό που θα χρησιµοποιηθεί είναι ξηρά σκόνη. 
 
Τα συστήµατα περιλαµβάνουν φιάλες ξηράς σκόνης των 25 και 35 kg, δίκτυο 
σωληνώσεων για την προώθηση του κατασβεστικού υλικού στα ακροφύσια, το 
σύστηµα ελέγχου. 
 
Τα ακροφύσια κατακλυσµού τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις πάνω από τους 
λέβητες και τον µηχανισµό του ανελκυστήρα για την άµεση επενέργεια επί της 
πυρκαγιάς. 
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Η εντολή λειτουργίας του συστήµατος δίδεται είτε αυτόµατα από τους ανιχνευτές του 
εκάστοτε χώρου είτε χειροκίνητα µέσω των υαλόθραυστων πιεστικών κοµβίων που 
είναι εγκατεστηµένα έξω από τους χώρους. 
 
Το σύστηµα αποτελείται από : 
Τον τοπικό πίνακα  που θα ελέγχει τη λειτουργία του συστήµατος και θα δίνει τις 
αντίστοιχες εντολές (κατάσβεσης, συναγερµού κλπ) προς τα επί µέρους σηµεία του 
συστήµατος. Ο τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης θα διαθέτει τρεις ψηφιακές κάρτες 
(τύπου ΜΜ) για τη µεταβίβαση τριών διαφορετικών σηµάτων προς τον Κεντρικό 
Πίνακα Πυρανίχνευσης του Κτιρίου. Η πρώτη κάρτα για ένδειξη ενδεχόµενης βλάβης 
του συστήµατος, η δεύτερη για προσυναγερµό και η τρίτη για συναγερµό και 
λειτουργία κατάσβεσης. Ο πίνακας θα περιλαµβάνει επίσης ενδείξεις περιοχών 
(ζωνών), κύρια και εφεδρική τροφοδοσία χαµηλής τάσης, µε µονάδα φόρτισης των 
συσσωρευτών, σύστηµα αυτόµατης επανάταξης, σύστηµα επιτήρησης των γραµµών 
µε επιλλογικό διακόπτη εντοπισµού της βλάβης, σύστηµα αφέσεως φωτεινών 
επαναλληπτών, ηχητικά όργανα συναγερµού και σύστηµα εντολών στις διάφορες 
ηλεκτροβάνες και διακόπτες. 
 
Τους κατάλληλους ανιχνευτές, όπως φαίνονται στα σχέδια, οι οποίοι θα είναι 
συµβατικού τύπου.  
 
Κατάλληλο ενεργοποιητή TADEM T, Ηλεκτροβάνες και χειροκίνητες βάνες, Φιάλες 
πυροσβεστήρων, Αυτόµατους πυροσβεστήρες µε κεφαλές, Ηλεκτροµαγνητικές 
βαλβίδες ON-OFF, Φιάλες πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης, Κοµβία διπλής ενέργειας 
για την χειροκίνητη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήµατος, Κεφαλές 
ολικής κατάκλισης, Σωληνώσεις ανάλογου διατοµής, Καλωδιώσεις 
 
Σε κάθε χώρο θα εγκατασταθούν δύο είδη πυρανιχνευτών, οι οποίοι θα συνδέονται 
µέσω δύο ανεξάρτητων ζωνών µε τον πίνακα πυρανίχνευσης. Ο ένας πυρανιχνευτής 
θα είναι φωτοηλεκτρικός και ο άλλος θερµοδιαφορικός. Με τη διέγερση του πρώτου 
ανιχνευτή ο πίνακας θα πρέπει να δώσει σήµα συναγερµού και θα λειτουργήσουν 
µόνο οι σειρήνες και οι φωτεινοί επαναλήπτες του κτιρίου, για προειδοποίηση 
εκκενώσεως όπου υπάρχει κίνδυνος. Με τη διέγερση και του δεύτερου ανιχνευτή ο 
πίνακας θα συνεχίσει την αρχική του εντολή προς την τοπική φαροσειρήνα και το 
φωτιστικό STOP και συγχρόνως θα δώσει εντολή προς την αντίστοιχη 
ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα και θα ανοίξει αυτόµατα η φιάλη ξηράς σκόνης για την 
κατάκλιση του χώρου µε σκόνη από ελεύθερο ακροφύσιο που βρίσκεται στην οροφή 
του χώρου. 
 
Παράλληλα µε την αυτόµατη λιτουργία του συστήµατος θα υπάρχει και κοµβίο διπλής 
ενέργειας έξω από το χώρο για την χειροκίνητη ενεργοποήση και απενεργοποίηση του 
συστήµατος. 
 
Ο µέγιστος χρόνος κατάκλυσης είναι 30 sec. 
 
Συγχρόνως µε την εντολή κατάκλισης δίνεται εντολή και για την αυτόµατη διακοπή της 
τροφοδοσίας των καυστήρων µε καύσιµο. 
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ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Τα φωτιστικά αυτά ασφαλείας θα είναι αυτόνοµα, σήµανσης οδεύσεων και εξόδων 
διαφυγής, µε λαµπτήρες και διαφωτιστή οθόνης σήµανσης από Plexiglas, αναρτηµένα, 
συνεχούς λειτουργίας, µε κύρια τροφοδοσία 230 VAC από το δίκτυο και εφεδρική, από 
µονάδα επαναφορτιζόµενου συσσωρευτή Ni-Cd, διάταξη αυόµατης µεταγωγής, κοµβίο 
ελέγχου και ένδειξη LED φόρτισης, σύµφωνο προς τις προδιαγραφές ΕΝ 60598 και 
ΕΝ 61000 πλήρες, αποτελούµενα από βάση µε ενσωµατωµένα όργανα αφής, µονάδα 
εφεδρικής τροφοδοσίας µε συσσωρευτή, λοιπές διατάξεις, λαµπτήρα και λοιπά υλικά 
και µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση 
σε κανονική λειτουργία. Με λαµπτήρα φθορισµού 8 W και συσσωρευτή 3,6 V/1,5 Ah, 
αυτονοµίας 90 min µε βαθµό προστασίας ΙΡ20. 
Έξω από τους χώρους ολικής κατάκλισης θα τοποθετηθεί φωτιστικό ασφαλείας µε την 
ένδειξη STOP. 
 
Aντικείµενο της έκθεσης αυτής είναι η σχεδίαση της εγκατάστασης του φυσικού αερίου 
στη οικοδοµή που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα. Η εγκατάσταση των δικτύων έχει 
µελετηθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε 
πίεση λειτουργίας έως και 1 bar – ΦΕΚ 963/Β/15-07-03 και περιλαµβάνει:  
α)1 µετρητής αερίου της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης που τοποθετείται σε κοινόχρηστο χώρο 
στο επίπεδο του ισογείου πλησίον της ρυµοτοµικής γραµµής της κύριας όψης, 
σύµφωνα µε τα σχέδια.  
β)Aνεξάρτητο δίκτυο σωληνώσεων που ξεκινά από τον µετρητή και καταλήγει στο 
σηµείο λήψεως στο υπόγειο.  
γ) ∆ιατάξεις αερισµού και καµινάδων για τις προβλεπόµενες συσκευές 
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 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 


 
ΓΕΝΙΚΑ 


 


Θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε το αντίστοιχοι κανονισµοί για την εγκατάσταση και 
λειτουργία ανελκυστήρων προσώπων και φορτίων και ειδικότερα τα ΦΕΚ 311/Α/68 και 
ΦΕΚ 397/Β/6.8.87 καθώς και τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 - ΕΝ 81.2 και ΕΝ 81-80, 
"Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρων προσώπων 
και φορτίων" και θα παραδοθεί µε τις αναγκαίες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας. 
Ο ανελκυστήρας θα παραδοθεί έτοιµος για λειτουργία συνοδευόµενος µε τα κατάλληλα 
πιστοποιητικά. Το κόστος πιστοποίησης αλλά και αυτό της υποστήριξης µε υπεύθυνο 
συντηρητή για την νόµιµη λειτουργία για το πρώτο χρόνο λειτουργίας του, 
συµπεριλαµβάνεται στο τιµολόγιο µελέτης. 


 
Υδραυλικός ανελκυστήρας   
α) Είδος / Λειτουργία  : Υδραυλικός ΗΑΙ 2:1 / Collective – Selective - 
Simplex 
β) Χρήση    : Προσώπων 
γ) Ωφέλιµο φορτίο  : 600 kg 
δ) Άτοµα    : 8 
ε)   Αριθµός στάσεων    : 3   
στ) ∆ιαδροµή   : 6,60 m  
ζ) Θύρες θαλάµου - φρέατος : Αυτόµατες τηλεσκοπικές 0,90 m 
η) Ταxύτητα  ονοµαστική : 0,63 m/sec  
θ) Ταxύτητα τελική  : 0,63 m/sec  
ι) ∆ιαστάσεις φρέατος  : 1,70 x 1,40 m 
ια) ∆ιαστάσεις θαλάµου  : 1,40 x  1,10 m 
κ)    Κινητήρας   : 9,5 KW 
λ)  Σύστηµα ελέγχου : Ηλεκτρονικό µε τεχνολογία µικροεπεξεργαστών  
 
ΘΑΛΑΜΙΣΚΟΣ 
Το πλαίσιο αναρτήσεως του θαλαµίσκου θα είναι πλήρες, µε τις απαραίτητες συσκευές 
ασφαλείας. Ο θαλαµίσκος θα είναι κατασκευασµένος από χαλύβδινο έλασµα ντεκαπέ 
πάχους 2mm µε τις κατάλληλες νευρώσεις. Στο δάπεδο θα προβλεφθεί ειδικός 
µηχανισµός για την παράλληλη µετατόπισή του. Εξωτερικά ο θαλαµίσκος θα είναι 
χρωµατισµένος µε χρώµα ντούκο, εσωτερικά θα έχει  ψευδοροφή και δάπεδο που θα 
επιλεγεί από τους αρχιτέκτονες. Ο θαλαµίσκος θα φέρει σύστηµα ελέγχου 
υπερφορτίσεως το οποίο θα διακόπτει το κύκλωµα χειρισµού για υπέρβαση του ορίου 
φορτίου κατά 5% παρέχοντας και την ανάλογη ένδειξη στους χρήστες. Στην οροφή του 
θα φέρει άνοιγµα αερισµού και χειριστήριο για τη συντήρηση. Ο θάλαµος στηρίζεται 
στο φέρον πλαίσιο µέσω αντικραδασµικών στοιχείων. Στο εσωτερικό φέρει 
κοµβιοδόχο χειρισµού και φωτεινές ενδείξεις κατεύθυνσης και ορόφου. 
 
ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΣ - ΕΜΒΟΛΟ 
 
Κατασκευάζονται σύµφωνα µε τους γερµανικούς κανονισµούς AD-Merkblatt. 
 
ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 
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Περιλαµβάνει το δοχείο λαδιού, την αντλία µε τον ηλεκτροκινητήρα και τα συστήµατα 
υδραυλικού και ηλεκτρικού αυτοµατισµού, ρυθµίσεων και ασφαλείας. 
 
Τα παραπάνω θα είναι συναρµολογηµένα και συγκροτηµένα από το εργοστάσιο 
κατασκευής πλήρως σε ενιαία µονάδα που θα εγκατασταθεί στο µηχανοστάσιο του 
ανελκυστήρα. Το σύνολο του µηχανισµού θα εδράζεται σε χυτοσιδηρά βάση που θα 
εγκατασταθεί σε στρώµα οπλισµένου φελλού ή άλλου υλικού απόσβεσης των 
κραδασµών. 
 
ΦΕΡΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
Θα κατασκευαστεί µε σιδηρά προφίλ σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Οι συνδέσεις 
των διαφόρων στοιχείων θα γίνουν συγκολλητές. 
 
Το πλαίσιο θα φέρει τους τροχούς κύλισης µε τους οποίους οδηγείται πάνω στις 
κατακόρυφες ράγες. Οι τροχοί θα είναι χυτοσιδηροί µε κάλυψη ειδικού συνθετικού 
υλικού στην επιφάνεια κύλισης. Θα είναι άριστης κατασκευής µε διπλά ρουλεµάν. 
 
Ο∆ΗΓΟΙ 


 


Κατασκευάζονται από χάλυβα St 37 µορφής «Τ» µε κατεργασµένες επιφάνειες 
κύλισης. Στηρίζονται στον τοίχο του φρέατος µε τη χρησιµοποίηση ειδικών 


στηριγµάτων και διογκούµενων κοχλιών διαµέτρου τουλάχιστον Μ12 ή 
1


2 ″. Η 
ευθυγράµµιση των οδηγών θα γίνει κατά σχολαστικά άριστο τρόπο και θα στερεωθούν 
απόλυτα στιβαρά. 
 
ΠΟΡΤΕΣ 
 
Θα τοποθετηθούν αυτόµατος συρόµενες πόρτες µε ελεύθερο άνοιγµα τουλάχιστον 
90cm. Σύστηµα φωτοκύτταρου θα σταµατά το κλείσιµο σε περίπτωση εµποδίου. 
Σύµφωνα µε τη µελέτη πυροπραστασίας, πόρτες του ανελκυστήρα θα πρέπει να 
έχουν πυραντοχή τουλάχιστον 60’’. 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
Ο χειρισµός θα είναι αυτόµατος µέσω κοµβιοδόχων στο θάλαµο και τις στάσεις. Το 
σύστηµα ελέγχου περιλαµβάνει τον ηλεκτρικό πίνακα που θα εγκατασταθεί στο 
µηχανοστάσιο και το σύστηµα των υδραυλικών βαλβίδων ελέγχου της ροής του 
λαδιού.  
 
Θα υπάρχει σύστηµα ρύθµισης της ταχύτητας του ανελκυστήρα που θα εξασφαλίζει τη 
σταθερή κίνηση και την οµαλή εκκίνηση και στάση. 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
Όλα τα όργανα ρύθµισης της κίνησης του ανελκυστήρα θα είναι εγκατεστηµένα στον 
πίνακα χειρισµού στο µηχανοστάσιο. Θα ληφθεί πρόνοια για τον επαρκή αερισµό του. 
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Μέσα στο θάλαµο θα υπάρχει κοµβιοδόχη όσα και οι στάσεις, κοµβία στάσεως και 
κινδύνου, διακόπτης στάσεως, φωτεινές ενδείξεις καταγραφής των δοθεισών εντολών, 
βέλη προσεχούς πορείας και ένδειξη υπερφόρτωσης. 
 
Σε κάθε στάση υπάρχει κοµβιοδόχη από ανοδιωµένο χάλυβα που έχει δύο κοµβία 
κλήσεως για ενδιάµεσους ορόφους και ένα για ακραίους, φωτεινές ενδείξεις 
καταγραφής κλήσεων, βέλη πορείας και δείκτη θέσης τουλάχιστον για το ισόγειο. 
 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Για την ασφαλή κίνηση ο ανελκυστήρας θα διαθέτει : 
 
• Ρυθµιστή ταχύτητας που σε περίπτωση υπέρβασης της κανονικής ταχύτητας 


θαλάµου κατά 40% ενεργοποιεί το «αλεξίπτωτο» του θαλάµου και παράλληλα 
διακόπτει το ρεύµα χειρισµού. 


• ∆ιάταξη διακοπής του ρεύµατος χειρισµού σε περίπτωση χαλάρωσης ή θραύσης 
έστω και ενός συρµατόσχοινου. 


• ∆ιακόπτες τερµάτων διαδροµής και διακοπής λειτουργίας, αν οι θύρες του φρέατος 
δεν είναι όλες κλειστές. 


• Θερµική διάταξη ασφαλείας του ηλεκτροκινητήρα για υπερφόρτιση ή 
βραχυκύκλωµα σε οποιαδήποτε από τις φάσεις. 


• Τα κυκλώµατα διευθύνσεως λειτουργίας του ανελκυστήρα θα τροφοδοτούνται 
µέσω µετασχηµατιστή µε τάση 42V ή 24V. Όλα τα µεταλλικά στοιχεία της 
εγκατάστασης γειώνονται µε χάλκινους αγωγούς διατοµής 6mm2. 


• Μέσα στο θαλαµίσκο και στις εξωτερικές πόρτες τοποθετούνται οι προβλεπόµενες 
από τους κανονισµούς πινακίδες. 


• Στον πυθµένα του φρέατος υπάρχουν οι κατάλληλες επικαθήσεις και τα ελατήρια 
απόσβεσης της κρούσης που ορίζουν οι κανονισµοί. 


 
ΦΡΕΑΡ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ 
 
Θα είναι κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα κατάλληλης αντοχής για την 
παραλαβή των κατά περίπτωση φορτίων. Η κατασκευή των τοίχων θα είναι 
επιµεληµένη ως προς την τραχύτητα της επιφάνειάς τους και κυρίως ως προς την 
κατακορυφότητά τους. 
 
Η εσωτερική επιφάνεια των τοίχων του φρέατος θα επιχρισθεί πριν την έναρξη των 
εργασιών εγκατάστασης του ανελκυστήρα. 
 
Στο επάνω µέρος του φρέατος θα υπάρχει άνοιγµα αερισµού που θα οδηγείται σε 
ελεύθερο χώρο προφυλαγµένο από είσοδο σκόνης, βροχής κ.λ.π. 
 
Το µηχανοστάσιο θα έχει πόρτα περσιδωτή σε όλη της την επιφάνεια για τον 
εξαερισµό και την ψύξη του κινητήριου µηχανισµού. 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΧΩΡΟΥ 
 
Για τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, προβλέπεται σύνδεση µε το δίκτυο ύδρευσης 
κτιρίου, που θα κατασκευασθεί, για τις ανάγκες άρδευσης των φυτών. 
 
Κατάλληλα φρεάτια λήψης νερού θα κατασκευασθούν στον Περιβάλλοντα Χώρο όπου 
θα τοποθετηθούν ηλεκτροβάνες, για το πότισµα των φυτεµένων χώρων. 
 
Το δίκτυο άρδευσης για κατασκευσατεί από σωλήνες πολυαιθυλενίου κατάλληλες για 
δίκτυα HIPE. Το δίκτυο θα εγκατασταθεί σε βάθος περίπου 60 cm, ενώ στα σηµεία 
που φαίνονονται στα σχέδια θα κατασκευστούν πλαστικά φρεάτια εντός των οποίων 
θα τοποθετηθούν ηλεκτροβάν. Οι ηλεκτροβάνες συνδέονται σε δίκτυο που τροφοδοτεί 
εκτοξευτήρες νερού αυτοανυψούµενους (pop up). Επίσης, θα τροφοδοτεί και δίκτυο µε 
σταλακτηφόρους σωλήνες για το πότισµα µικρών θάµνων.  
 
Παράλληλα µε το δίκτυο που τροφοδοτεί την κεντρική παροχή προς τα φρεάτια θα 
οδεύει και το καλώδιο εντολών προς τις ηλεκτροβάνες. Το καλώδιο θα είναι ανθυγρού 
τύπου 10 αγωγών διατοµής 1,5 mm2 και θατοποθετηθεί για λόγους προστασίας σε 
σωλήνα PVC Φ50. 
 
Η ενεργοποίηση των ηλεκτροβανών θα γίνεται από προγραµµατιστή που θα 
εγκατασταθεί στο χώρο που βρίσκεται ο κεντρικός συλλέκτης της ύδρευσης. Ο 
προγραµµατιστής θα έχει τη δυντότητα τεσσάρων προγραµµάτων και θα διαθέτει 
συσσωρευτή για τη διατήρηση µνήµης σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ     Σελίδα 1


Μερική 


∆απάνη


Ολική 


∆απάνη


1 2 3 4 5 6 7 8 9


7. ∆ίκτυα


7.1. Εγκατάσταση Ύδρευσης


1


Εκσκαφή χάνδακα πλάτους µέχρι 1,00 m και σε βάθος 


µέχρι 1,00 m
ΗΜ .1.1


ΑΤΗΕ 


9302.1
m3 33,00 18,89 623,37


2


Χρωµατισµοί γενικώς σωληνώσεων έως 1 ins ∆ιπλή 


στρώση ελαιοχρώµατος µινίου του άρθρου 7774
ΗΜ .1.2


ΑΤΟΕ 


7767.2
m 154,00 3,21 494,34


3


Χρωµατισµοί γενικώς σωληνώσεων 1 1/4 έως 2 ins 


∆ιπλή στρώση ελαιοχρώµατος µινίου του άρθρου 7774


ΗΜ .1.3
ΑΤΟΕ 


7767.3
m 38,00 5,36 203,68


4


Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO-MEDIUM 


(πράσινη ετικέττα), διαµέτρου 1/2 ins, πάχους 2,65 mm


ΗΜ .1.4
ΑΤΗΕ 


8036.1
m 24,00 14,57 349,68


5


Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO-MEDIUM 


(πράσινη ετικέττα), διαµέτρου 3/4 ins, πάχους 2,65 mm


ΗΜ .1.5
ΑΤΗΕ 


8036.2
m 45,00 17,50 787,50


6


Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO-MEDIUM 


(πράσινη ετικέττα), διαµέτρου 1 ins, πάχους 3,25 mm
ΗΜ .1.6


ΑΤΗΕ 


8036.3
m 85,00 21,07 1.790,95


7


Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO-MEDIUM 


(πράσινη ετικέττα), διαµέτρου 1 1/4 ins, πάχους 3,25 mm


ΗΜ .1.7
ΑΤΗΕ 


8036.4
m 38,00 24,71 938,98


8


Θερµική µόνωση  σωληνώσεων µε αφρώδες πλαστικό 


υλικό armaflex για διάµετρο σωλήνα 1/2'' πάχους 


µόνωσης 13 mm


ΗΜ .1.8
ΑΤΗΕ 


Θ/N8540.1
m 2,70 13,44 36,29


9


Θερµική µόνωση  σωληνώσεων µε αφρώδες πλαστικό 


υλικό armaflex για διάµετρο σωλήνα 3/4'' πάχους 


µόνωσης 13 mm


ΗΜ .1.9
ΑΤΗΕ 


Θ/N8540.2
m 12,00 15,58 186,96


10


Θερµική µόνωση  σωληνώσεων µε αφρώδες πλαστικό 


υλικό armaflex για διάµετρο σωλήνα 1'' πάχους µόνωσης 


13 mm


ΗΜ .1.10
ΑΤΗΕ 


Θ/N8540.3
m 65,00 17,85 1.160,25


11


Θερµική µόνωση  σωληνώσεων µε αφρώδες πλαστικό 


υλικό armaflex για διάµετρο σωλήνα 1 1/4'' πάχους 


µόνωσης 13 mm


ΗΜ .1.11
ΑΤΗΕ 


Θ/N8540.4
m 38,00 20,03 761,14


12


Θερµική µόνωση αεραγωγών ή σωλήνων µε πάπλωµα 


υαλοβάµβακα πυκνότητας τουλάχιστον 30 kg/m3


ΗΜ .1.12


ATHE 


Θ/N8539.1


.5


m2 30,00 17,38 521,40


13


Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό, γαλβανισµένο διαµέτρου 1/2 


ins
ΗΜ .1.13


ΑΤΗΕ 


8037.1
τεµ 20,00 9,26 185,20


14


Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό, γαλβανισµένο διαµέτρου 3/4 


ins
ΗΜ .1.14


ΑΤΗΕ 


8037.2
τεµ 13,00 11,73 152,49


15 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό, γαλβανισµένο διαµέτρου 1 ins
ΗΜ .1.15


ΑΤΗΕ 


8037.3
τεµ 11,00 12,93 142,23


16


Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό, γαλβανισµένο διαµέτρου 1 1/4 


ins
ΗΜ .1.16


ΑΤΗΕ 


8037.4
τεµ 17,00 18,64 316,88


17


Συρταρωτή βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη πιέσεως 


λειτουργίας έως 10 atm  διαµέτρου 1 ins
ΗΜ .1.17


ΑΤΗΕ 


8104.3
τεµ 6,00 16,38 98,28


18


Συρταρωτή βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη πιέσεως 


λειτουργίας έως 10 atm  διαµέτρου 1 1/4 ins
ΗΜ .1.18


ΑΤΗΕ 


8104.4
τεµ 3,00 19,20 57,60


19


Αυτόµατη βαλβίδα µε πλωτήρα, εξαερισµό σωληνώσεων 


νερού διαµέτρου σπειρώµατος 1/2 '' για πίεση 


λειτουργίας 12 atm


ΗΜ .1.19
ΑΤΗΕ 


8606.2.1
τεµ 2,00 58,58 117,16


20


Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) οειχάλκινη, 


επιχρωµιωµένη γωνιακή διαµέτρου 1/2 ins
ΗΜ .1.20


ΑΤΗΕ 


8101.1
τεµ 31,00 13,15 407,65


21


Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) οειχάλκινη, 


επιχρωµιωµένη γωνιακή διαµέτρου 1 ins
ΗΜ .1.21


ΑΤΗΕ 


8101.3
τεµ 10,00 15,35 153,50


22


Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη µε γλωτίδα (κλαπέ) 


συνδεόµενη µε σπείρωµα διαµέτρου 2 ins
ΗΜ .1.22


ΑΤΗΕ 


8125.1.6
τεµ 4,00 50,15 200,60


23


Θερµοσίφωνας ηλεκτρικός ισχύος 3000 W, 


χωρητικότητας 60 lit 
ΗΜ .1.23


ΑΤΗΕ 


8256.5.1
τεµ 1,00 186,78 186,78


Είδος Εργασιών Ποσότητα


∆απάνηΤιµή 


µονάδας 


(Ευρώ)


Α/Α
Μον. 


Μετρ.


Κωδικός 


άρθρου
Α.Τ.







ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ     Σελίδα 2


Μερική 


∆απάνη


Ολική 


∆απάνη


1 2 3 4 5 6 7 8 9


Είδος Εργασιών Ποσότητα


∆απάνηΤιµή 


µονάδας 


(Ευρώ)


Α/Α
Μον. 


Μετρ.


Κωδικός 


άρθρου
Α.Τ.


24


Εξοδος µε το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή 


διανοµέα θερµού ή ψυχρού νερού χρήσεως από 


χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή διαµέτρου διανοµέως ή 


συλλέκτου 57/60,3 mm


ΗΜ .1.24
ΑΤΗΕ 


8601.17
τεµ 5,00 28,14 140,70


ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 10.013,61 10.013,61


ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 10.013,61 10.013,61


25


Κρουνός εκροής (βρύση)  κοινός ορειχάλκινος διαµέτρου 


Φ 1/2 ins
ΗΜ .1.25


ΑΤΗΕ 


8138.1.2
τεµ 9,00 8,86 79,74


26


Καλύµµατα φρεατίων χυτoσιδηρά πλήρως 


εγκατεστηµένα µε το ανάλογο περέµβρισµα 


στεγανοποίησης


ΗΜ .1.26
Υ∆Ρ 


Ν/6752
kg 200,00 1,91 382,00


27


Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος µε 


αυτοµατισµό παροχής νερού µε φωτοκύτταρο ρεύµατος 


ή µπαταρίας λιθίου για παροχή κρύου ή αναµεµειγµάνου 


νερού επίτοιχης ή επί πάγκου τοποθέτησης.


ΗΜ .1.27


ΑΤΗΕ 


Θ/8141.2.


2


τεµ 6,00 520,29 3.121,74


28


Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, 


ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος νεροχύτη διαµέτρου 1/2''


ΗΜ .1.28
ΑΤΗΕ 


8141.2.3
τεµ 2,00 70,71 141,42


29


Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, 


ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος τοποθετηµένος σε 


νιπτήρα διαµέτρου 1/2'' για WC ΑΜΕΑ


ΗΜ .1.29
ΑΤΗΕ 


Θ/8141
τεµ 1,00 185,04 185,04


30


Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος πλάτους περίπου 


50 cm πλήρης µε βαλβίδα µίας σκάφης διαστάσεων 


περίπου 35x40x13 cm


ΗΜ .1.30
ΑΤΗΕ 


8165.1.1
τεµ 2,00 167,33 334,66


31 Πυροσβεστικό ερµάριο µε πλαστικό σωλήνα Φ20
ΗΜ .1.31


ΑΤΗΕ 


Θ/8205
τεµ 2,00 83,00 166,00


Σύνολο 7.1. Εγκατάσταση Ύδρευσης 14.424,21 14.424,21


7.2. Εγκατάσταση Αποχέτευσης


1


Εκσκαφή χάνδακα πλάτους µέχρι 1,00 m και σε βάθος 


µέχρι 1,00 m
ΗΜ .1.1


ΑΤΗΕ 


9302.1
m3 61,00 18,89 1.152,29


2


Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 


DN 40 6atm
ΗΜ.2.1


ATHE 


N/8043.1.2
m 12,00 12,66 151,92


3


Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 


DN 50 6atm
ΗΜ.2.2


ATHE 


N/8043.1.3
m 12,00 13,03 156,36


4


Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 


DN 75 6atm
ΗΜ.2.3


ATHE 


N/8043.1.5
m 10,00 18,25 182,50


5


Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 


DN 100 6atm
ΗΜ.2.4


ATHE 


N/8043.1.7
m 86,00 25,47 2.190,42


6


Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 


DN 150 κατά ΕΛΟΤ 476/41
ΗΜ.2.5


ATHE 


Θ/N8042.4


.3


m 94,00 36,77 3.456,38


7


Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 


DN 200 κατά ΕΛΟΤ 476/41
ΗΜ.2.6


ATHE 


Θ/N8042.4


.4


m 38,00 43,71 1.660,98


8


Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 


DN 315 κατά ΕΛΟΤ 476/41
ΗΜ.2.7


ATHE 


Θ/N8042.4


.6


m 21,00 71,37 1.498,77


9


Υδρορρόη κυκλικής διατοµής, µε τα εξαρτήµατα 


σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή, πλήρης. 


Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µετά ροαφής, µέσου 


βάρους (κόκκινη εττικέτα) ονοµ. διαµ. DN100 (4 ins)


ΗΜ.2.8


ΑΤΗΕ 


Ν/8062.4.1


.9


m 69,00 42,00 2.898,00


10


Πλαστική κεφαλή αερισµού (καπέλλο) διαµέτρου Φ100 


mm
ΗΜ.2.9


ΑΤΗΕ 


Ν/8130.3
τεµ 5,00 5,65 28,25


11


Σιφώνι  δαπέδου ανοξείδωτο δαπέδου µε εσχάρα και 


κόφτρα
ΗΜ.2.10


ΑΤΗΕ 


Θ/Ν8049
τεµ 5,00 57,98 289,90


12 Πώµα (τάπα) καθαρισµού πλαστικό Φ100
ΗΜ.2.11


ΑΤΗΕ 


Ν/8054.5
τεµ 7,00 8,75 61,25


13


Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη "Ευρωπαϊκού" 


καθήµενου τύπου
ΗΜ.2.12


ΑΤΗΕ 


Ν/8151.2
τεµ 6,00 182,22 1.093,32


14


Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη , ΑΜΕΑ πλήρης 


µε δοχείο και κάθισµα
ΗΜ.2.13


ΑΤΗΕ 


Ν8151.10
τεµ 1,00 571,22 571,22
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15


Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε κάλυµµα πλήρες, 


χρώµατος λευκού
ΗΜ.2.14


ΑΤΗΕ 


8179.2
τεµ 7,00 23,08 161,56


16 Σετ χειρολαβών αναπήρων πλήρες
ΗΜ.2.15


ΑΤΗΕ 


Θ/Ν8152
τεµ 1,00 185,64 185,64


17


Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης χρωµέ (σταγγιστήρα) 


πώµα
ΗΜ.2.16


ΑΤΗΕ 


8160.2
τεµ 6,00 167,62 1.005,72


18


Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης µε βαλβίδα χρωµέ 


(σταγγιστήρα) πώµα ΑΜΕΑ, διαστάσεων 70x55 cm
ΗΜ.2.17


ATHE 


8160.13
τεµ 1,00 516,73 516,73


ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 31.685,42 31.685,42


ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 31.685,42 31.685,42


19


Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ διαστάσεων 


42x60 cm
ΗΜ.2.18


ΑΤΗΕ 


8168.2
τεµ 6,00 31,52 189,12


20 Καθρέπτης τοίχου κεκλιµένος για WC AMEA
ΗΜ.2.19


ΑΤΗΕ 


Θ/8168.2
τεµ 1,00 382,02 382,02


21 Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωµιωµένη απλή 
ΗΜ.2.20


ΑΤΗΕ 


Θ/8178.3.


1


τεµ 7,00 8,69 60,83


22


Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 15 x15 


cm
ΗΜ.2.21


ΑΤΗΕ 


8171.3
τεµ 7,00 15,22 106,54


23 ∆οχείο ρευστού σάπωνα πλήρες επιχρωνιωµένο
ΗΜ.2.22


ΑΤΗΕ 


8174
τεµ 5,00 286,25 1.431,25


24 Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη
ΗΜ.2.23


ΑΤΗΕ 


8157.1
τεµ 2,00 115,14 230,28


25 Αυτόµατη βαλβίδα έκπλυσης ουρητηρίου
ΗΜ.2.24


ΑΤΗΕ 


Ν/8159.2
τεµ 2,00 381,93 763,86


26


Φρεάτιο αποχέτευσης 100*100 βάθους έως 2,00 µε 


καπάκι διαστάσεων 80*60 cm
ΗΜ.2.25


ATHE 


N/8066.3.5
τεµ 3,00 823,65 2.470,95


27


Φρεάτιο επίσκεωης δικτύων αποχέτευσης οµβρίων 


διαστάσεων 0,60x0,70 και βάθους µέχρι 2,30 µ
ΗΜ.2.26


ΑΤΗΕ 


Ν/8066.10.


1


τεµ 7,00 209,82 1.468,74


28 Κανάλι συγκέντρωσης και απορροής οµβρίων
ΗΜ.2.27


ΑΤΗΕ 


Ν/8066.1
m 6,00 134,18 805,08


29


Φρεάτιο επισκέψεως οµβρίων διαστάσεων 40x50 και 


βάθους από 0,50 έως 1,00 m
ΗΜ.2.28


ΑΤΗΕ 


Ν/8066.2.1
τεµ 6,00 174,24 1.045,44


31


Σύνδεση του αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής 


αποχέτευσης µε υφιστάµενο δίκτυο
ΗΜ.2.29


Υ∆Ρ-Α 


2Κ4.1
τεµ 2,00 305,00 610,00


Σύνολο 7.2. Εγκατάσταση Αποχέτευσης 26.825,32 26.825,32


7.3. Εγκατάσταση Θέρµανσης - Κλιµατισµού


1


Εκσκαφή χάνδακα πλάτους µέχρι 1,00 m και σε βάθος 


µέχρι 1,00 m
ΗΜ.1.1


ΑΤΗΕ 


9302.1
m3 12,00 18,89 226,68


2


Χρωµατισµοί γενικώς σωληνώσεων έως 1 ins ∆ιπλή 


στρώση ελαιοχρώµατος µινίου του άρθρου 7774
ΗΜ .1.2


ΑΤΟΕ 


7767.2
m 34,00 3,21 109,14


3


Χρωµατισµοί γενικώς σωληνώσεων 1 1/4 έως 2 ins 


∆ιπλή στρώση ελαιοχρώµατος µινίου του άρθρου 7774


ΗΜ .1.3
ΑΤΟΕ 


7767.3
m 5,00 5,36 26,80


4


Χρωµατισµοί γενικώς σωληνώσεων 2 1/4 έως 3 ins 


∆ιπλή στρώση ελαιοχρώµατος µινίου του άρθρου 7774


ΗΜ.3.1
ΑΤΟΕ 


7767.4
m 18,00 5,36 96,48


5


Σιδηροσωλήνας µαύρος βαρής (πράσινη ετικέτα) µε 


ραφή κατά DIN 2440 και ISO R65, MEDIUM SERIES 


διαµέτρου DN 20 ( 3/4 ins)


ΗΜ.3.2
ΑΤΗΕ 


8034.2
m 10,00 16,06 160,60


6


Σιδηροσωλήνας µαύρος µε ραφή βαρής (πράσινη 


ετικέτα) κατά DIN 2440 και ISO R65, MEDIUM SERIES 


διαµέτρου DN 25 ( 1 ins)


ΗΜ.3.3
ΑΤΗΕ 


8034.3
m 24,00 19,58 469,92


7


Σιδηροσωλήνας µαύρος µε ραφή βαρής (πράσινη 


ετικέτα) κατά DIN 2440 και ISO R65, MEDIUM SERIES 


διαµέτρου DN 32 (1 1/4 ins)


ΗΜ.3.4
ΑΤΗΕ 


8034.4
m 50,00 22,57 1.128,50
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8


Σιδηροσωλήνας µαύρος µε ραφή βαρής (πράσινη 


ετικέτα) κατά DIN 2440 και ISO R65, MEDIUM SERIES 


διαµέτρου DN 40 (1 1/2 ins)


ΗΜ.3.5
ΑΤΗΕ 


8034.5
m 25,00 25,56 639,00


9


Σιδηροσωλήνας µαύρος µε ραφή βαρής (πράσινη 


ετικέτα) κατά DIN 2440 και ISO R65, MEDIUM SERIES 


διαµέτρου DN 50 (2 ins)


ΗΜ.3.6
ΑΤΗΕ 


8034.6
m 55,00 29,98 1.648,90


10


Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή κατά DIN 2448 


Εξωτερικής διαµέτρου x Πάχος Φ 88,9 x 3,2 mm


ΗΜ.3.7
ΑΤΗΕ 


8038.14
m 90,00 54,20 4.878,00


11 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό µαύρο διαµέτρου Φ 3/4 ins ΗΜ.3.8
ΑΤΗΕ 


8035.2
τεµ 4,00 10,45 41,80


12 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό µαύρο διαµέτρου Φ 1 ins ΗΜ.3.9
ΑΤΗΕ 


8035.3
τεµ 4,00 11,50 46,00


13 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό µαύρο διαµέτρου Φ  1 1/4 ins ΗΜ.3.10
ΑΤΗΕ 


8035.4
τεµ 6,00 16,15 96,90


ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 50.818,25 50.818,25


ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 50.818,25 50.818,25


14 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό µαύρο διαµέτρου Φ 1 1/2 ins
ΗΜ.3.11


ΑΤΗΕ 


8035.5
τεµ 4,00 18,89 75,56


15


Ζεύγος φλαντζών µε λαιµό συγκολλήσεως γιά σύνδεση 


χαλυβδοσωλήνων ονοµ. πιέσεως 16 bar διαµέτρου Φ 50 


mm


ΗΜ.3.12
ΑΤΗΕ 


8039.7
τεµ 4,00 67,35 269,40


16


Ζεύγος φλαντζών µε λαιµό συγκολλήσεως γιά σύνδεση 


χαλυβδοσωλήνων ονοµ. πιέσεως 16 bar διαµέτρου Φ 80 


mm


ΗΜ.3.13
ΑΤΗΕ 


8039.3.9
τεµ 5,00 92,56 462,80


17


Θερµική µόνωση  σωληνώσεων µε αφρώδες πλαστικό 


υλικό armaflex για διάµετρο σωλήνα 3/4'' πάχους 


µόνωσης 13 mm


ΗΜ.1.9
ΑΤΗΕ 


Θ/N8540.2
m 10,00 15,58 155,80


18


Θερµική µόνωση  σωληνώσεων µε αφρώδες πλαστικό 


υλικό armaflex για διάµετρο σωλήνα 1'' πάχους µόνωσης 


13 mm


ΗΜ.1.10
ΑΤΗΕ 


Θ/N8540.3
m 24,00 17,85 428,40


19


Θερµική µόνωση  σωληνώσεων µε αφρώδες πλαστικό 


υλικό armaflex για διάµετρο σωλήνα 1 1/4'' πάχους 


µόνωσης 13 mm


ΗΜ.1.11
ΑΤΗΕ 


Θ/N8540.4
m 50,00 20,03 1.001,50


20


Θερµική µόνωση  σωληνώσεων µε αφρώδες πλαστικό 


υλικό armaflex για διάµετρο σωλήνα 1 1/2'' πάχους 


µόνωσης 13 mm


ΗΜ.3.14
ΑΤΗΕ 


Θ/N8540.5
m 25,00 22,50 562,50


21


Θερµική µόνωση  σωληνώσεων µε αφρώδες πλαστικό 


υλικό armaflex για διάµετρο σωλήνα 2'' πάχους µόνωσης 


19 mm


ΗΜ.3.15
ΑΤΗΕ 


Θ/Ν8540.6
m 55,00 25,22 1.387,10


22


Θερµική µόνωση  σωληνώσεων µε αφρώδες πλαστικό 


υλικό armaflex για διάµετρο σωλήνα 3'' πάχους µόνωσης 


19 mm


ΗΜ.3.16
ΑΤΗΕ 


Θ/N8540.8
m 90,00 59,51 5.355,90


23


Θερµική µόνωση αεραγωγών ή σωλήνων µε πάπλωµα 


υαλοβάµβακα πυκνότητας τουλάχιστον 30 kg/m3


ΗΜ.1.12


ATHE 


Θ/N8539.1


.5


m2 30,00 17,38 521,40


24


Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλενίου PP-R80 µε 


θερµική αυτοσυγκόληση για ύδρευση, θέρµανση και 


κλιµατισµό πράσινοι PN 20 bar  3ης γενιάς κατά DIN 


8077/78 διατοµής 20 mm και πάχους τοιχώµατος 3,4 mm 


(άρθρο υλικού Ν.571.Α.3.1)


ΗΜ.3.17


ΑΤΗΕ 


Θ/Ν6622.0


2


m 951,00 10,27 9.766,77


25


Σωλήνας από δικτυωµένο πολυαιθυλένιο VPE µε 


προστατευτικό κυµατοειδή σωλήνα πολυαιθυλενίου για 


δίκτυο θέρµανσης Φ18x2,5 mm


ΗΜ.3.18
ΑΤΗΕ 


Θ/Ν9760.2
m 400,00 7,10 2.840,00


26


Έξοδος µε το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή 


διανοµέα θερµού ή ψυχρού νερού χρήσεως από 


χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή διαµέτρου διανοµέως ή 


συλλέκτη 25 mm


ΗΜ.3.19
ΑΤΗΕ 


Ν/8601.17
τεµ 112,00 25,24 2.826,88


27


Έξοδος µε το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή 


διανοµέα θερµού ή ψυχρού νερού χρήσεως από 


χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή διαµέτρου διανοµέως ή 


συλλέκτη 150/159 mm


ΗΜ.3.20
ΑΤΗΕ 


8601.6
τεµ 12,00 77,91 934,92


28 Θερµοστάτης χώρου προοδευτικής λειτουργίας
ΗΜ.3.21


ΑΤΗΕ 


8647.2
τεµ 11,00 83,61 919,71
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29


Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα εγχώρια δίστηλα 


αξονικού ύψους 905 mm που αποτελούνται από 


οσαδήποτε στοιχεία πλήρως εγκατεστηµένα


ΗΜ.3.22
ΑΤΗΕ 


8431.1.1
m2 16,00 40,13 642,08


30


Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα εγχώρια τρίστηλα 


αξονικού ύψους 905 mm που αποτελούνται από 


οσαδήποτε στοιχεία πλήρως εγκατεστηµένα


ΗΜ.3.23
ΑΤΗΕ 


8431.2.1
m2 36,00 34,88 1.255,68


31


Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα εγχώρια τρίστηλα 


αξονικού ύψους 655 mm που αποτελούνται από 


οσαδήποτε στοιχεία πλήρως εγκατεστηµένα


ΗΜ.3.24
ΑΤΗΕ 


8431.2.2
m2 13,00 38,60 501,80


32


Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα εγχώρια τρίστηλα 


αξονικού ύψους 505 mm που αποτελούνται από 


οσαδήποτε στοιχεία πλήρως εγκατεστηµένα


ΗΜ.3.25
ΑΤΗΕ 


8431.2.3
m2 65,00 44,98 2.923,70


33


Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα εγχώρια τετράστηλα 


αξονικού ύψους 505 mm που αποτελούνται από 


οσαδήποτε στοιχεία πλήρως εγκατεστηµένα


ΗΜ.3.26
ΑΤΗΕ 


8431.3.3
m2 195,00 41,15 8.024,25


34


Ρυθµιστική βαλβίδα θερµαντικού σώµατος διαµέτρου 1/2 


ins
ΗΜ.3.27


ΑΤΗΕ 


8445.1
τεµ 56,00 8,90 498,40


35


Βαλβίδα εξαερισµού θερµαντικών σωµάτων ορειχάλκινη, 


επινικελωµένη διαµ. 1/4 ins
ΗΜ.3.28


ATHE 


8447
τεµ 56,00 7,10 397,60


ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 92.570,40 92.570,40


ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 92.570,40 92.570,40


36 Βαλβίδα διακοπής ορειχάλκινη Φ 1/2''
ΗΜ.3.29


ΑΤΗΕ 


8101.1
τεµ 116,00 13,15 1.525,40


37 Βαλβίδα διακοπής ορειχάλκινη Φ 3/4''
ΗΜ.3.30


ΑΤΗΕ 


8101.2
τεµ 4,00 13,66 54,64


38 Βαλβίδα διακοπής ορειχάλκινη Φ 1''
ΗΜ.3.31


ΑΤΗΕ 


8101.3
τεµ 6,00 14,00 84,00


39


Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve), ορειχάλκινη, 


βαρέως τύπου διαµέτρου 3/4  ins
ΗΜ.3.32


ATHE 


N/8106.2
τεµ 4,00 15,31 61,24


40


Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve), ορειχάλκινη, 


βαρέως τύπου διαµέτρου 1  ins
ΗΜ.3.33


ATHE 


N/8106.3
τεµ 2,00 18,25 36,50


41


Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve), ορειχάλκινη, 


βαρέως τύπου διαµέτρου 1 1/4  ins
ΗΜ.3.34


ATHE 


N/8106.4
τεµ 2,00 22,65 45,30


42


Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve), ορειχάλκινη, 


βαρέως τύπου διαµέτρου 1 1/2  ins
ΗΜ.3.35


ATHE 


N/8106.5
τεµ 2,00 30,00 60,00


43


Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve), ορειχάλκινη, 


βαρέως τύπου διαµέτρου 2  ins
ΗΜ.3.36


ATHE 


N/8106.6
τεµ 2,00 39,07 78,14


44


Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve), ορειχάλκινη, 


βαρέως τύπου διαµέτρου 2 1/2 ins
ΗΜ.3.37


ATHE 


N/8106.7
τεµ 2,00 69,52 139,04


45


Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα, δύο θέσεων, ελαφρού 


τύπου κοχλιωτής σύνδεσης 1/2''
ΗΜ.3.38


ΑΤΗΕ 


8622.3.1
τεµ 1,00 170,00 170,00


46


Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα, δύο θέσεων κοχλιωτής 


σύνδεσης διαµέτρου 3/4''
ΗΜ.3.39


ΑΤΗΕ 


8622.3.2
τεµ 4,00 190,00 760,00


47


Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα, δύο θέσεων, ελαφρού 


τύπου κοχλιωτής σύνδεσης 1''
ΗΜ.3.40


ΑΤΗΕ 


8622.3.3
τεµ 5,00 250,00 1.250,00


48


Τρίοδη χειροκίνητη βάνα φλατζωτής σύνδεσης διαµέτρου 


2''
ΗΜ.3.41


ΑΤΗΕ 


8623.2.6
τεµ 1,00 286,77 286,77


49 Τρίοδη χειροκίνητη βάνα φλατζωτής σύνδεσης 3''
ΗΜ.3.42


ΑΤΗΕ 


8623.2.8
τεµ 2,00 448,87 897,74


50


Κυκλοφορητής νερού µανοµετρικού ύψους 6,5 mΣΥ και 


παροχής 5,05 m3/h, ενδεικτικού τύπου WILO TOP-S 80-


7 ή ισοδύναµο


ΗΜ.3.43


ΑΤΗΕ 


Θ/8605.2.


3


τεµ 1,00 1.155,36 1.155,36


51


Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υφιστάµενου 


κυκλοφορητή του Α' Γυµνασίου
ΗΜ.3.44


ΑΤΗΕ 


Θ/8605
τεµ 1,00 232,64 232,64


52 ∆οχείο διαστολής, κλειστό χωρητικότητας 320 lit
ΗΜ.3.45


ΑΤΗΕ 


8473.1.10
τεµ 2,00 684,40 1.368,80


53


Σύστηµα αυτόµατης πλήρωσης εγκατάστασης κλειστού 


δοχείου διατολής διαµ. 3/4''
ΗΜ.3.46


ΑΤΗΕ 


8474.1
τεµ 2,00 238,12 476,24


54


Μανόµετρο µε κρουνό περιοχής ενδείξεων από 0 έως 10 


atm
ΗΜ.3.47


ΑΤΗΕ 


8641
τεµ 1,00 18,05 18,05
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Κωδικός 
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55


Θερµόµετρο εµβαπτίσεως, κεντρικής θερµάνσεως, ευθύ 


ή γωνιακό µε ορειχάλκινη θήκη , περιοχής ενδείξεως 0 - 


100 C


ΗΜ.3.48
ΑΤΗΕ 


8651
τεµ 1,00 23,05 23,05


56 Μειωτής πίεσης ρευστού κοχλιωτός ονοµ. διαµέτρου 3/4''
ΗΜ.3.49


ΑΤΗΕ 


8637.2
τεµ 1,00 147,79 147,79


57


Αυτόµατη βαλβίδα µε πλωτήρα, εξαερισµό σωληνώσεων 


νερού διαµέτρου 1/2'' σπειρώµατος για πίεση λειτουργίας 


12 atm


ΗΜ.1.19
ΑΤΗΕ 


8606.2.1
τεµ 4,00 58,58 234,32


58 Φίλτρο νερού ή ατµού διαµέτρου 3 ins
ΗΜ.3.50


ΑΤΗΕ 


8608.2.8
τεµ 1,00 75,82 75,82


59


Σύνδεσµος διαστολικός κοχλιωτής συνδέσεως ονοµ. 


διαµέτρου 20 mm
ΗΜ.3.51


ΑΤΗΕ 


8609.1.2
τεµ 3,00 191,02 573,06


60


Σύνδεσµος διαστολικός κοχλιωτής συνδέσεως ονοµ. 


διαµέτρου 25 mm
ΗΜ.3.52


ΑΤΗΕ 


8609.1.3
τεµ 2,00 245,60 491,20


61


Σύνδεσµος διαστολικός φλαντζωτής συνδέσεως ονοµ. 


διαµέτρου 32 mm
ΗΜ.3.53


ΑΤΗΕ 


8609.2.4
τεµ 2,00 219,39 438,78


62


Σύνδεσµος διαστολικός φλαντζωτής συνδέσεως ονοµ. 


διαµέτρου 40 mm
ΗΜ.3.54


ΑΤΗΕ 


8609.2.5
τεµ 3,00 227,51 682,53


63


Σύνδεσµος διαστολικός φλαντζωτής συνδέσεως ονοµ. 


διαµέτρου 50 mm
ΗΜ.3.55


ΑΤΗΕ 


8609.2.6
τεµ 3,00 271,99 815,97


64


Σύνδεσµος διαστολικός φλαντζωτής συνδέσεως ονοµ. 


διαµέτρου 80 mm
ΗΜ.3.56


ΑΤΗΕ 


8609.2.9
τεµ 1,00 372,03 372,03


ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 105.124,81 105.124,81


ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 105.124,81 105.124,81


65


Βαλβίδα εξαερισµού διπλής ενέργειας διατοµής 2'', 


πλαστική ή µεταλλική
ΗΜ.3.57


ΝΑΤΕΠ 


5819
τεµ 1,00 171,60 171,60


66


Αντλία θερµότητας split type (διαιρούµενη) ψυκτικής 


ικανότητας 6.000 kcal/h και 7.000 kcal/h σε θέρµανση µε 


µία εσωτερική και µία εξωτερική µονάδα.


ΗΜ.3.58
ΑΤΗΕ 


Θ/7777.5
τεµ 3,00 2.225,00 6.675,00


67


Αντλία θερµότητας split type (διαιρούµενη) ψυκτικής 


ικανότητας 8.000 kcal/h και 9.000 kcal/h σε θέρµανση µε 


µία εσωτερική και µία εξωτερική µονάδα.


ΗΜ.3.59
ΑΤΗΕ 


Θ/7777.6
τεµ 3,00 2.860,00 8.580,00


68


Αποξήλωση εγκαταστάσεων λεβητοστασίου Α' 


Γυµνασίου (λέβητα, σωληνώσεις κλπ) 
ΗΜ.3.60


ΑΤΗΕ 


Ν/8452
τεµ 1,00 928,82 928,82


Σύνολο 7.3. Εγκατάσταση θέρµανσης - Κλιµατισµού 80.230,70 80.230,70


7.4. Εγκατάσταση Αερίου Καυσίµου


1


Εκσκαφή χάνδακα πλάτους µέχρι 1,00 m και σε βάθος 


µέχρι 1,00 m
ΗΜ.1.1


ΑΤΗΕ 


9302.1
m3 11,00 18,89 207,79


2


Λέβητας αερίου συµπύκνωσης, επίτοιχος, θερµαντικής 


ισχύος  80 KW, ενδεικτικού τύπου Buderus Logamax 


plus GB162-80


ΗΜ.4.1


ΑΤΗΕ 


Θ/8452.2.


1


τεµ 3,00 6.300,00 18.900,00


3 Καµινάδα µονωµένη διατοµής Φ250
ΗΜ.4.2


ATHE 


Ν/8464
m 1,00 269,66 269,66


4


Σωλήνας πολυαιθυλενίου υπόγειας εγκατάστασης 


φυσικού αερίου σύµφωνα µε το πρότυπο prEN 1555-1, 


διαµέτρου Φ90 


ΗΜ.4.3
ΑΤΗΕ 


Ν/9317.6
m 30,00 54,87 1.646,10


5


Χαλυβδοσωλήνας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10217-1-2 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 


10216-1-2 (χωρίς ραφή) διαµέτρου 1 1/2 ins


ΗΜ.4.4
ΑΤΗΕ 


Ν/9316.5
m 8,00 37,47 299,76


6


Χαλυβδοσωλήνας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10217-1-2 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 


10216-1-2 (χωρίς ραφή) διαµέτρου 2 ins
ΗΜ.4.5


ΑΤΗΕ 


Ν/9316.6
m 6,00 45,56 273,36


7


Χαλυβδοσωλήνας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10217-1-2 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 


10216-1-2 (χωρίς ραφή) διαµέτρου 3 ins
ΗΜ.4.6


ΑΤΗΕ 


Ν/9316.8
m 27,00 82,47 2.226,69


8


Εξάρτηµα αλλαγής  (ΡΕ/ST-001) από χαλυβδοσωλήµα 


σε σωλήνα πολυαιθυλενίου PE/80 διαµέτρου 3 ins / 


DN90


ΗΜ.4.7
ΑΤΗΕ 


Θ/8024.7
τεµ 2,00 107,00 214,00


9


Σφαιρική βάννα διακοπής παροχής φυσικού αερίου, 


εγκεκριµένη από το DIN-DVGW σύµφωνα µε ΕΝ331 και 


DIN3586, ονοµαστικής πίεσης ΜΟΡ 5 (5 bar) διαµέτρου 


Φ 1 1/2 ins


ΗΜ.4.8
ΑΤΗΕ 


Ν/8107.1.6
τεµ 3,00 52,81 158,43
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10


Σφαιρική βάννα διακοπής παροχής φυσικού αερίου, 


εγκεκριµένη από το DIN-DVGW σύµφωνα µε ΕΝ331 και 


DIN3586, ονοµαστικής πίεσης ΜΟΡ 5 (5 bar) διαµέτρου 


Φ 3 ins


ΗΜ.4.9
ΑΤΗΕ 


Ν/8107.1.9
τεµ 1,00 76,07 76,07


11


Βαλβίδα θερµικής ασφάλειας φλαντζωτή κατά DIN3586 


µε σώµα από γαλβανισµένο ατσάλι διαµέτρου 3 ins


ΗΜ.4.10


ΑΤΗΕ 


Ν/8107.5.1


0


τεµ 1,00 2.041,26 2.041,26


12 Αντισεισµική βαλβίδα αερίου διαµέτρου 3 ins
ΗΜ.4.11


ATHE 


N/8107.6.8
τεµ 1,00 3.108,38 3.108,38


13 ∆οχείο αδρανοποίησης συµπυκνωµάτων
ΗΜ.4.12


ATHE 


Θ/8473.1.


1


τεµ 1,00 491,00 491,00


14


Επίτοιχος ψηφιακός πίνακας ελέγχου και αυτοµατισµού 


λεβητοστασίου για τον έλεγχο συστοιχίας τεσσάρων 


λεβήτων. Ενδεικτικού τύπου Logimatic 4122 


συµπεριλαµβανοµένης και της πλακέτας FM457 για τον 


έλεγχο των τεσσάρων λεβήτων


ΗΜ.4.13
ATHE 


Θ/8647.2
τεµ 1,00 984,00 984,00


15


Σετ υδραυλικής σύνδεσης κυκλοφορητή κάτω από τον 


λέβητα µε αναλογικό UPER 25-80, βαλβίδα ασφαλείας 3 


bar, βάνες, βαλβίδα αντεπιστροφής, µανόµετρο, αναµονή 


για δοχείο διαστολής και µονωτικό κάλυµµα


ΗΜ.4.14
ΑΤΗΕ 


Θ/8452
τεµ 3,00 744,00 2.232,00


16


Υδραυλική γέφυρα µέγ. παροχής 7 m3/h µε βάνα 


εκκένωσης και θερµική µόνωση, ενδεικτικού τύπου WST 


80-34


ΗΜ.4.15
ΑΤΗΕ 


Θ/8101
τεµ 3,00 310,00 930,00


Σύνολο 7.4. Εγκατάσταση Καυσίµου Αερίου 34.058,50 34.058,50


ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 155.538,73 155.538,73


ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 155.538,73 155.538,73


7.5. Εγκατάσταση Ενεργητικής Πυροπροστασίας - Πυρανίχνευσης


1


Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων 


πλάτους µέχρι 1,00 m και σε βάθος µέχρι 1,00 m
ΗΜ.1.1


ΑΤΗΕ 


9302.1
m3 11,00 18,89 207,79


2


Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa φορητός γοµώσεως 6 


kgr
ΗΜ.5.1


ΑΤΗΕ 


8201.1.2
τεµ 11,00 37,09 407,99


3


Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa φορητός γοµώσεως 


12 kgr
ΗΜ.5.2


ΑΤΗΕ 


8201.1.3
τεµ 1,00 61,14 61,14


4


Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα φορητός 


γοµόσεως 6 kgr
ΗΜ.5.3


ΑΤΗΕ 


8202.2
τεµ 2,00 59,09 118,18


5


Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa, αυτόµατος 


γοµώσεως 12 kgr πίεσης 25 bar µε µία κεφαλή 


καταιονισµού ξηράς σκόνης


ΗΜ.5.4


ΑΤΗΕ 


Θ/N8202.1


.4


τεµ 1,00 317,99 317,99


6


Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa, αυτόµατος 


γοµώσεως 35 kgr πίεσης 25 bar µε µία κεφαλή 


καταιονισµού ξηράς σκόνης


ΗΜ.5.5
ΑΤΗΕ 


Θ/N8202
τεµ 1,00 464,43 464,43


7


Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM 


βαρύς (πράσινη ετικέττα) διαµέτρου 3/4 ins πάχους 2,65 


mm
ΗΜ .1.5


ΑΤΗΕ 


8036.2
m 8,00 17,50 140,00


8


Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM 


βαρύς (πράσινη ετικέττα) διαµέτρου 1 ins πάχους 3,25 


mm


ΗΜ .1.6
ΑΤΗΕ 


8036.3
m 4,00 21,07 84,28


9 Κεφαλή springler ολικής κατάσβεσης
ΗΜ.5.6


ΑΤΗΕ 


N/8209
τεµ 4,00 17,49 69,96


10


Φωτιστικό ασφαλείας αυτόνοµο, φωτισµού και 


σήγµανσης οδεύσεων , µε λυχνία φθορισµού 8 W και 


συσσερευτή NI-CD 3,6 V/1,5 Ah, αυτονοµίας 90 min


ΗΜ.5.7
ΑΤΗΕ 


Ν/8987
τεµ 19,00 56,76 1.078,44


11


∆ιευθυνσιοτηµένος θερµοδιαφορικός ανιχνευτής, 


ψηφιακού τύπου σηµειακής αναγνώρησης
ΗΜ.5.8


ΑΤΗΕ 


Θ/Ν62.2.2
τεµ 1,00 76,65 76,65


12


∆ιευθυνσιοτηµένος  ανιχνευτής ιονισµού - καπνού, 


ψηφιακού τύπου σηµειακής αναγνώρησης
ΗΜ.5.9


ΑΤΗΕ 


Ν/Ν62.1.2
τεµ 9,00 62,57 563,13
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13 Ανιχνευτής εκρηκτικών µιγµάτων
ΗΜ.5.10


ΑΤΗΕ 


Θ/Ν62.2.1
τεµ 1,00 86,45 86,45


14


Επίτοιχος ελεγκτής χώρου φυσικού αερίου µε ένα στάδιο 


alarm led µε ενσωµατωµένο βοµβητή και µε σύστηµα 


αυτοελέγχου για πιθανή βλάβη µε τάση λειτουργίας AC 


230 και έξοδο 12 V µία ελεύθερη επαφή για κανονικά 


ανοιχτές ή κανονικά κλειστές βάνες, ενδεικτικού τύπου 


SIEMENS LYA16.G


ΗΜ.5.11
ΑΤΗΕ 


Θ/Ν8809
τεµ 1,00 368,00 368,00


15


∆ιευθυνσιοδοτηµένο υαλόφρακτο κοµβίο αναγγελίας 


φωτιάς
ΗΜ.5.12


ΑΤΗΕ 


Ν8809.1.2
τεµ 9,00 84,27 758,43


16


Φωτεινός επαναλλήπτης τοίχου µη συνεχούς λειτουργίας 


µε µία λάµπα LED
ΗΜ.5.13


ΑΤΗΕ 


Ν8983.1.1.


3


τεµ 3,00 36,06 108,18


17


Φαροσειρήνα συστήµατος πυρανίχνευσης για εσωτερική 


εγκατάσταση διευθυνσιοδοτηµένου τύπου


ΗΜ.5.14


ΑΤΗΕ 


Θ/8983.5.


1.1


τεµ 3,00 140,71 422,13


18


Φαροσειρήνα συστήµατος πυρανίχνευσης για εσωτερική 


εγκατάσταση συµβατικού τύπου
ΗΜ.5.15


ΑΤΗΕ 


Θ/8983.5.


1.2


τεµ 1,00 91,13 91,13


19


Καλώδιο εύκαµπτο µεταφοράς δεδοµένων µε 


συνεστραµµένα ζεύγη και µπλενταζ χαλκού  για 


ηλεκτρική θωράκιση του µεταφερόµενου σήµατος 
ΗΜ.5.16


ΑΤΗΕ 


Ν8774.2.1.


1


m 260,00 5,02 1.305,20


20


Καλώδιο εύκαµπτο µεταφοράς δεδοµένων µε 


συνεστραµµένα ζεύγη και µπλενταζ χαλκού  για 


ηλεκτρική θωράκιση του µεταφερόµενου σήµατος 
ΗΜ.5.17


ΑΤΗΕ 


Ν8774.2.1.


2


m 210,00 5,17 1.085,70


21


Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης από µεταλλικό 


ερµάριο, εντός του οποίου βρίσκονται τα στοιχεία 


τροφοδοσίας, εφεδρικής τροφοδοσίας, φορτίσεων 


συσσωρευτών, ηλεκτρονική διάταξη τεσσάρων βρόγχων 


(loop) και η µονάδα ελέγχου τάσης ρεύµατος, 


συµπεριλαµβανοµένων και των ενεργοποιητών tandem 


T


ΗΜ.5.18


ΑΤΗΕ 


Θ/Ν8840.2


.1.7


τεµ 1,00 4.384,59 4.384,59


ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 167.738,52 167.738,52


ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 167.738,52 167.738,52


22


Τοπικός υποπίνακας πυρανίχνευσης και κατάσβεσης, 


περιλαµβανοµένων των απαραίτητων ψηφιακών καρτών


ΗΜ.5.19


ΑΤΗΕ 


Θ/Ν8840.3


.1


τεµ 2,00 1.574,85 3.149,70


Σύνολο 7.5. Εγκατάσταση Ενεργητικής Πυροπροστασίας - Πυρανίχνευσης 15.349,49 15.349,49


7.6. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευµάτων


1


Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ορατός ή 


εντοιχισµένος, σπιραλ 13,5 mm
ΗΜ.6.1


ATHE 


8732.2.2
m 210,00 3,21 674,10


2


Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ορατός ή 


εντοιχισµένος, σπιραλ 16 mm
ΗΜ.6.2


ATHE 


8732.2.3
m 478,00 4,02 1.921,56


3


Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ορατός ή 


εντοιχισµένος, σπιραλ 23 mm
ΗΜ.6.3


ATHE 


8732.2.4
m 344,00 4,93 1.695,92


4


Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ορατός ή 


εντοιχισµένος, ευθύς13,5 mm
ΗΜ.6.4


ATHE 


8732.1.2
m 350,00 3,23 1.130,50


5


Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ορατός ή 


εντοιχισµένος, ευθύς 16 mm
ΗΜ.6.5


ATHE 


8732.1.3
m 200,00 4,03 806,00


6


Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ορατός ή 


εντοιχισµένος, ευθύς 23 mm
ΗΜ.6.6


ATHE 


8732.1.4
m 210,00 4,94 1.037,40


7 Κυτίο διακλάδωσης ορατό ή εντοιχισµένο, πλαστικό Φ70
ΗΜ.6.7


ΑΤΗΕ 


8735.2.1
τεµ 229,00 3,99 913,71


8


Κυτίο διακλάδωσης ορατό ή εντοιχισµένο, πλαστικό Φ 


80x80 cm
ΗΜ.6.8


ΑΤΗΕ 


8735.2.2
τεµ 100,00 4,88 488,00


9


Αγωγός τύπου ΝΥΑ πλαστικής επένδυσης µονόκλωνος 


διατοµής 1,5 mm2
ΗΜ.6.9


ATHE 


8751.1.2
τεµ 885,00 1,29 1.141,65


10


Αγωγός τύπου ΝΥΑ πλαστικής επένδυσης µονόκλωνος 


διατοµής 2,5 mm2
ΗΜ.6.10


ATHE 


8751.1.3
τεµ 802,00 1,39 1.114,78


11 Καλώδιο τύπου Ν.Υ.M. τριπολικό διατοµής 1,5 mm2
ΗΜ.6.11


ΑΤΗΕ 


8766.3.1
m 2.970,00 5,15 15.295,50


12 Καλώδιο τύπου Ν.Υ.M. τριπολικό διατοµής 2,5 mm2
ΗΜ.6.12


ΑΤΗΕ 


8766.3.2
m 3.180,00 5,50 17.490,00
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Μερική 


∆απάνη


Ολική 


∆απάνη


1 2 3 4 5 6 7 8 9


Είδος Εργασιών Ποσότητα


∆απάνηΤιµή 


µονάδας 


(Ευρώ)


Α/Α
Μον. 


Μετρ.


Κωδικός 


άρθρου
Α.Τ.


13 Καλώδιο τύπου Ν.Υ.Υ. πενταπολικό 5x4 mm2
ΗΜ.6.13


ΑΤΗΕ 


8773.6.3
m 15,00 6,93 103,95


14 Καλώδιο τύπου Ν.Υ.Υ. πενταπολικό 5x6 mm2
ΗΜ.6.14


ΑΤΗΕ 


8773.6.4
m 68,00 11,33 770,44


15 Καλώδιο τύπου Ν.Υ.Υ. πενταπολικό 5x10 mm2
ΗΜ.6.15


ΑΤΗΕ 


8774.6.5
m 40,00 13,53 541,20


16


Καλώδιο τύπου Ν.Υ.Υ. 3x50+25+25 mm2 για 


τοποθέτηση µέσα στο έδαφος τριπολικό, µε ουδέτερο 


µειωµένης διατοµής


ΗΜ.6.16
ΑΤΗΕ 


8773.4.3
m 40,00 26,12 1.044,80


17


Καλώδιο τύπου Ν.Υ.Υ. 1x25 mm2 για τοποθέτηση µέσα 


στο έδαφος τριπολικό, µε ουδέτερο µειωµένης διατοµής


ΗΜ.6.17
ΑΤΗΕ 


8773.1.7
m 40,00 4,68 187,20


18


Μικροαυτόµατος µονοφασικός για ασφάλιση ηλεκτρικών 


γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS εντάσεως 10 


Α


ΗΜ.6.18
ATHE 


8915.1.2
τεµ 21,00 8,65 181,65


19


Μικροαυτόµατος µονοφασικός για ασφάλιση ηλεκτρικών 


γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS εντάσεως 16 


Α


ΗΜ.6.19
ATHE 


8915.1.3
τεµ 16,00 10,08 161,28


20


Ασφάλεια µονοφασική, συντηκτική τύπου ΕΖ-SIEMENS 


βραδείας καύσης, εντάσεως 25Α
ΗΜ.6.20


ΑΤΗΕ 


8910.1.2
τεµ 11,00 9,24 101,64


21


Ασφάλεια τριφασική, συντηκτική τύπου ΕΖ-SIEMENS, 


βραδείας καύσης, εντάσεως 63Α σπειρώµατος 33
ΗΜ.6.21


ΑΤΗΕ 


8910.1.3
τεµ 1,00 23,47 23,47


22


Ασφάλεια τριφασική, συντηκτική τύπου ΕΖ-SIEMENS, 


βραδείας καύσης, εντάσεως 80Α σπειρώµατος 33


ΗΜ.6.22
ΑΤΗΕ 


8910.1.4
τεµ 1,00 43,00 43,00


23


Ενδεικτική λυχνία τάσεως έως 500 V πλήρης, 


εγκατεστηµένη σε πίνακα διανοµής 6Α
ΗΜ.6.23


ΑΤΗΕ 


8924
τεµ 5,00 16,77 83,85


24


∆ιακόπτης PACCΟ χωνευτός έντασης 25 Α, 


µονοπολικός, κατάλληλος για τοποθέτηση σε πίνακα 


διανοµής


ΗΜ.6.24
ΑΤΗΕ 


8856.1.2
τεµ 11,00 52,44 576,84


25


∆ιακόπτης PACCΟ χωνευτός έντασης 40 Α, 


µονοπολικός, κατάλληλος για τοποθέτηση σε πίνακα 


διανοµής


ΗΜ.6.25
ΑΤΗΕ 


8856.1.3
τεµ 1,00 33,62 33,62


26


∆ιακόπτης PACCΟ χωνευτός έντασης 25 Α, τριπολικός, 


κατάλληλος για τοποθέτηση σε πίνακα διανοµής
ΗΜ.6.26


ΑΤΗΕ 


8856.3.2
τεµ 5,00 131,88 659,40


27


∆ιακόπτης PACCΟ χωνευτός έντασης 40 Α, τριπολικός, 


κατάλληλος για τοποθέτηση σε πίνακα διανοµής
ΗΜ.6.27


ΑΤΗΕ 


8856.3.3
τεµ 1,00 71,03 71,03


28


∆ιακόπτης PACCΟ χωνευτός έντασης 63 Α, τριπολικός, 


κατάλληλος για τοποθέτηση σε πίνακα διανοµής


ΗΜ.6.28
ΑΤΗΕ 


8856.3.4
τεµ 2,00 84,56 169,12


ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 219.349,83 219.349,83


ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 219.349,83 219.349,83


29


∆ιακόπτης PACCΟ χωνευτός έντασης 100 Α, τριπολικός, 


κατάλληλος για τοποθέτηση σε πίνακα διανοµής


ΗΜ.6.29
ΑΤΗΕ 


8856.6.5
τεµ 1,00 110,16 110,16


30


Αυτόµατος διακόπτης προστασίας διαρροής ρεύµατος 


τετραπολικός 30mA, AC 230/400 V, εντάσεως 25Α


ΗΜ.6.30
ΑΤΗΕ 


Ν/8918.2.1
τεµ 3,00 82,63 247,89


31


Αυτόµατος διακόπτης προστασίας διαρροής ρεύµατος 


τετραπολικός 30mA, AC 230/400 V, εντάσεως 63Α


ΗΜ.6.31
ΑΤΗΕ 


Ν/8918.2.3
τεµ 1,00 123,43 123,43


32


Αυτόµατος διακόπτης προστασίας διαρροής ρεύµατος 


τετραπολικός 30mA, AC 230/400 V, εντάσεως 80 ή 100Α


ΗΜ.6.32
ΑΤΗΕ 


Ν/8918.2.4
τεµ 1,00 224,41 224,41


33


∆ιακόπτης απλός µονοπολικός πιεστικού κοµβίου 


χωνευτός, εντάσεως 6 Α, τάσης 250 V
ΗΜ.6.33


ATHE 


8801
τεµ 57,00 4,54 258,78


34


∆ιακόπτης πιεστικού κοµβίου χωνευτός διπολικός, 


εντάσεως 10 Α, τάσης 250 V
ΗΜ.6.34


ΑΤΗΕ 


Θ/8801.1.


2


τεµ 5,00 31,58 157,90


35


∆ιακόπτης πιεστικού κοµβίου χωνευτός αλλέ ρετούρ, 


εντάσεως 10 Α, τάσης 250 V
ΗΜ.6.35


ΑΤΗΕ 


Θ/8801.4
τεµ 13,00 36,00 468,00


36


∆ιακόπτης πιεστικού κοµβίου στεγανός, χωνευτός  


εντάσεως 6 Α, τάσης 250 V
ΗΜ.6.36


ΑΤΗΕ 


Θ/8814
τεµ 3,00 32,60 97,80
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Μερική 


∆απάνη


Ολική 


∆απάνη


1 2 3 4 5 6 7 8 9


Είδος Εργασιών Ποσότητα


∆απάνηΤιµή 


µονάδας 


(Ευρώ)


Α/Α
Μον. 


Μετρ.


Κωδικός 


άρθρου
Α.Τ.


37 Ρευµατοδότης χωνευτός schuko εντάσεως 16Α
ΗΜ.6.37


ΑΤΗΕ 


8826.3.2
τεµ 78,00 9,13 712,14


38


Ρευµατοδότης για τοποθέτηση σε κανάλι schuko 


εντάσεως 16Α
ΗΜ.6.38


ΑΤΗΕ 


Θ/8826.3.


2


τεµ 20,00 19,60 392,00


39


Ρευµατοδότης στεγανός χωνευτός schuko εντάσεως 


16Α, πλήρης
ΗΜ.6.39


ΑΤΗΕ 


8827.3.2
τεµ 4,00 10,35 41,40


40


Κανάλι διανοµής από PVC τύπου DLP (legrand) 


διαστάσεων 100x34 mm
ΗΜ.6.40


ΑΤΗΕ 


Θ/Ν8739.6
τεµ 110,00 32,20 3.542,00


41


Ηλεκτρικός Πίνακας από χαλυβδοέλασµα ντεκαπέ και 


µορφοσίδηρο εντοιχισµένο  χωρίς τα όργανα του αλλά µε 


όλα τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου-εξόδου 


των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις 


εσωτερικής συνδεσµολογίας  48 θέσεων


ΗΜ.6.41
ΑΤΗΕ 


8840.2.2
τεµ 2,00 216,09 432,18


42


Ηλεκτρικός Πίνακας από χαλυβδοέλασµα ντεκαπέ και 


µορφοσίδηρο εντοιχισµένο  χωρίς τα όργανα του αλλά µε 


όλα τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου-εξόδου 


των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις 


εσωτερικής συνδεσµολογίας διαστάσεων  72 θέσεων


ΗΜ.6.42
ΑΤΗΕ 


8840.2.2
τεµ 4,00 238,07 952,28


43


Ηλεκτρικός Πίνακας από χαλυβδοέλασµα ντεκαπέ και 


µορφοσίδηρο εντοιχισµένο χωρίς τα όργανα του αλλά µε 


όλα τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου-εξόδου 


των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις 


εσωτερικής συνδεσµολογίας διαστάσεων 82x55 cm, 96 


θέσεων


ΗΜ.6.43
ΑΤΗΕ 


8840.2.3
τεµ 1,00 319,95 319,95


44


Πεδίο ηλεκτρικού πίνακα χαµηλής τάσεως ιστάµενου 


τύπου διαστάσεων 0,80x0,80x2,20 m επιθεωρούµενου 


από µπροστά


ΗΜ.6.44
ΑΤΗΕ 


8841.1.1
τεµ 1,00 1.037,40 1.037,40


45


Φωτιστικό σώµα φθορισµού µε δύο λυχνίες ισχύος 36 W 


η κάθε µία, στεγασµένων χώρων
ΗΜ.6.45


ΑΤΗΕ 


Θ/Ν8975.2


.2


τεµ 23,00 153,91 3.539,93


46


Φωτιστικό σώµα φθορισµού µε δύο λυχνίες ισχύος 58 W 


η κάθε µία, στεγασµένων χώρων


ΗΜ.6.46


ΑΤΗΕ 


Θ/Ν8975.2


.4


τεµ 24,00 174,32 4.183,68


47


Φωτιστικό σώµα επίτοιχο µε σφαιρικό κώδωνα Φ25 cm 


µε λαµπτήρα  ισχύος 21 W, µε βαθµό προστασίας ΙΡ65


ΗΜ.6.47


ΑΤΗΕ 


Θ/8983.1.


1


τεµ 55,00 227,39 12.506,45


48


Φωτιστικό σώµα µε δύο λαµπτήρες φθορισµού FLC-L 


ισχύος 18 W, µε βαθµό προστασίας ΙΡ65


ΗΜ.6.48


ΑΤΗΕ 


Θ/8983.7.


2


τεµ 13,00 113,12 1.470,56


49


Φωτιστικό σώµα για τοποθέτηση σε τοίχο ή σε οροφή 


κυκλικό Φ300 και ύψος 10 cm για εξωτερική τοποθέτηση 


µε λαµπτήρα εξοικονόµησης ενέργειας ισχύος 11 W, 


στεγανό IP65


ΗΜ.6.49


ΑΤΗΕ 


Θ/8983.10


.1.2


τεµ 13,00 260,07 3.380,91


ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 253.549,08 253.549,08


ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 253.549,08 253.549,08


50 Ηλεκτρική συσκευή στεγνώµατος χεριών πλήρης ΗΜ.6.50
ΑΤΗΕ 


Θ/8177
τεµ 2,00 636,61 1.273,22


51


Τρίγωνο γείωσης αποτελούµενο από τρία ηλεκτρόδια 


κατασκευασµένο από χαλύβδινη ψυχή ηλεκτρολυτικά 


επιχαλκωµένo µε πάχος επιχάλκωσης 254µm, όπως 


φαίνεται στα σχέδια και στις Τεχνικές Προδιαγραφές


ΗΜ.6.51
ΑΤΗΕ 


Ν/9998
τεµ 1,00 227,16 227,16


52


Σετ οργάνων µέτρησης γενικού πίνακα (βολτόµετρο, 


αµπερόµετρο µεταγωγικός)
ΗΜ.6.52


ΑΤΗΕ 


Θ/8920
τεµ 1,00 217,16 217,16


Σύνολο 7.6. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευµάτων 84.378,40 84.378,40


7.7. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Περιβάλλοντος Χώρου


1


Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων 


πλάτους µέχρι 1,00 m και σε βάθος µέχρι 1,00 m
HM.1.1


ΑΤΗΕ 


9302.1
m3 156,00 18,89 2.946,84


2 Eγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο από χείµαρο ή ορυχείο
ΗΜ.7.1


Υ∆Ρ 


6069.1
m3 19,50 5,40 105,30
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3 Σωλήνας πλαστικός PVC 6 atm 50 mm
ΗΜ.7.2


ΑΤΗΕ 


Ν/9315.1.1
m 105,00 6,24 655,20


4 Σωλήνας πλαστικός PVC 6 atm 100 mm
ΗΜ.7.3


ΑΤΗΕ 


Ν/9315.1.3
m 285,00 8,55 2.436,75


5


Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος για τη διεύλευση 


καλωδίων διαµέτρου 1 ins
ΗΜ.7.4


ΑΤΗΕ 


9316.3
τεµ 1,00 14,49 14,49


6


Βάση σιδηροϊστού άοπλη, δηλαδή κατασκευή µίας βάσης 


από άοπλο σκυρόδεµα Σ 150 για την έδραση και 


στερέωση σιδηροϊστού. Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η 


αξία των εκσκαφών. ∆ιαστάσεων 0,50x0,50x1,00 m


ΗΜ.7.5


ΑΤΗΕ 


Θ/Ν9312.1


.3


τεµ 20,00 96,81 1.936,20


7


Φρεάτιο έλξης καλωδίων  εσωτερικών διαστάσεων 40x40 


και βάθους 70 cm
ΗΜ.7.6


ΑΤΗΕ 


9307.2
τεµ 30,00 138,27 4.148,10


8


Τρίγωνο γείωσης αποτελούµενο από τρία ηλεκτρόδια 


κατασκευασµένο από χαλύβδινη ψυχή ηλεκτρολυτικά 


επιχαλκωµένo µε πάχος επιχάλκωσης 254µm, όπως 


φαίνεται στα σχέδια και στις Τεχνικές Προδιαγραφές


ΗΜ.6.50
ΑΤΗΕ 


Ν/9998
τεµ 1,00 227,20 227,20


9 Καλώδιο τύπου Ν.Υ.Υ. πενταπολικό 5x4 mm2
ΗΜ.7.7


ΑΤΗΕ 


8773.6.3
m 404,00 5,78 2.335,12


10 Καλώδιο τύπου Ν.Υ.Υ. πενταπολικό 5x6 mm2
ΗΜ.7.8


ΑΤΗΕ 


8773.6.4
m 22,00 7,29 160,38


11 Καλώδιο τύπου Ν.Υ.Μ. τριπολικό 3x1,5 mm2
ΗΜ.7.9


ΑΤΗΕ 


9336.1.1
m 80,00 4,34 347,20


12


Ιστός αλουµινίου ύψους 4 µέτρων, ενδεικτικού τύπου 


DISANO 1408 Pole περιλαµβανοµένου και του 


ακροκιβωτίου και της βάσης κάλυψης των αγκυρίων 


πάκτωσης


ΗΜ.7.10
ATHE 


Θ/Ν9329.2
τεµ 20,00 1.170,88 23.417,60


13


Φωτιστικό σώµα κορυφής τύπου σφαιρικού κώδωνα µε 


λαµπτήρα µεταλλικών αλογονιδίων ισχύος 100 W,  


ενδεικτικού τύπου DISANO 1305 GLOBO


ΗΜ.7.11
ATHE 


Θ/9367.1
τεµ 20,00 347,74 6.954,80


14


Ηλεκτρόδιο γείωσης, χάλκινο µε περιλαίµιο, 5/8'' µήκους 


1,50 m
ΗΜ.7.12


ΑΤΗΕ 


Ν/8837.21.


1


τεµ 20,00 20,27 405,40


15 Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος διατοµής 16 mm2
ΗΜ.7.13


ΑΤΗΕ 


8757.2.2
m 36,00 3,76 135,36


16 Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος διατοµής 25 mm2
ΗΜ.7.14


ΑΤΗΕ 


8757.2.3
m 390,00 4,81 1.875,90


17 Ηλεκτρικός πίνακας τύπου pillar πλήρης
ΗΜ.7.15


ΑΤΗΕ 


Θ/Ν8843.8
τεµ 1,00 880,00 880,00


Σύνολο 7.7. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Περιβάλλοντος Χώρου 48.981,84 48.981,84


7.8. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ασθενών Ρευµάτων


1


Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων 


πλάτους µέχρι 1,00 m και σε βάθος µέχρι 1,00 m
HM.1.1


ΑΤΗΕ 


9302.1
m3 3,00 18,89 56,67


2 Σωλήνας πλαστικός PVC 6 atm 50 mm
ΗΜ.7.2


ΑΤΗΕ 


Ν9315.1.1
m 15,00 6,24 93,60


3


Φρεάτιο έλξης καλωδίων  εσωτερικών διαστάσεων 40x40 


και βάθους 70 cm
ΗΜ.7.6


ΑΤΗΕ 


9307.2
τεµ 2,00 138,27 276,54


4


Πρίζα DATA/VOICE ,cat 5, οκτώ επαφών για 


τοποθέτηση σε επίτοιχο κανάλι
ΗΜ.8.1


ATHE 


Θ/Ν9500.3
τεµ 40,00 19,15 766,00


ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 305.441,27 305.441,27


ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 305.441,27 305.441,27


5


Πρίζα τηλεόρασης - ραδιοφώνου διέλευσης χωνευτής 


τοποθέτησης ή τοποθέτησης σε κανάλι
ΗΜ.8.2


 ΑΤΗΕ 


N9730.5
τεµ 10,00 33,57 335,70


6


Πρίζα τηλεόρασης - ραδιοφώνου τερµατική χωνευτής 


τοποθέτησης ή τοποθέτησης σε κανάλι
ΗΜ.8.3


ΑΤΗΕ 


N9730.6
τεµ 1,00 33,57 33,57


7


Τηλεφωνικός κατανεµητής, οριολορίδων των 10 ζευγών 


µε δύο οριολορίδες ανά σειρά
ΗΜ.8.4


ΑΤΗΕ 


Θ/Ν8993.1


.2


τεµ 1,00 125,00 125,00


8


Καλώδιο UTP cat5 διατοµής AWG24, κατηγορίας 5e για 


τοποθέτηση σε κανάλι
ΗΜ.8.5


ATHE 


N8768.1
m 1.285,00 3,72 4.780,20
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Μερική 


∆απάνη


Ολική 


∆απάνη


1 2 3 4 5 6 7 8 9


Είδος Εργασιών Ποσότητα


∆απάνηΤιµή 


µονάδας 


(Ευρώ)


Α/Α
Μον. 


Μετρ.


Κωδικός 


άρθρου
Α.Τ.


9 Καλώδιο UTP 25'' κατηγορίας 5e
ΗΜ.8.6


ATHE 


N8768.4
m 45,00 9,53 428,85


10


Πλαίσιο, µε βύσµατα RJ45 (Pacth panel) κατηγορίας 


CAT5e 24 θέσεων
ΗΜ.8.7


ATHE 


N8993.4.2
τεµ 5,00 163,00 815,00


11


Επίπεδη καµπίνα µε ικριώµατα (RACK) 19''  42U και 


ύψους 2100 mm
ΗΜ.8.8


ATHE 


Θ/N8993.4


.3


τεµ 1,00 633,00 633,00


12


Κανάλι διανοµής από PVC τύπου DLP (legrand) 


διαστάσεων 100x34 mm
ΗΜ.6.37


ΑΤΗΕ 


Θ/Ν8739.6
τεµ 60,00 32,20 1.932,00


13


Τηλεφωνικό κέντρο ηλεκτρονικό 2 γραµµών  ISDN και 16 


εσωτερικών γραµµών, µε κάρτα θυροτηλεφώνου, 


θυροτηλέφωνο πλήρως εγκατεστηµένα


ΗΜ.8.9
ΑΤΗΕ 


Θ/Ν9502.1
τεµ 1,00 1.892,76 1.892,76


14 Τηλεφωνική συσκευή ψηφιακή µε αναγνώρηση κλήσης
ΗΜ.8.10


ΑΤΗΕ 


Θ/Ν9501.2


.1


τεµ 1,00 62,46 62,46


15 Τηλεφωνική συσκευή απλή
ΗΜ.8.11


ΑΤΗΕ 


Θ/Ν9501.2


.2


τεµ 10,00 44,96 449,60


16


Οµοαξονικό καλώδιο RG-11/75 Ω µε µόνωση SOLID PE 


και µανδύα από µαύρο PVC, θωρακισµένο µε πλέγµα 


από επικασσιτερωµένα σωµατίδια χαλκού


ΗΜ.8.12
ΑΤΗΕ 


Ν9730.8.1
τεµ 130,00 4,32 561,60


17


Κεντρική µονάδα µεγαφωνικής εγκατάστασης όπως 


περιγράφονται και προδιαγράφονται στο Τεύχος 


Τεχνικών Προδιαγραφών


ΗΜ.8.13


ΑΤΗΕ 


Θ/Ν9561.1


0


τεµ 1,00 980,00 980,00


18


Μεγάφωνο τοίχου ισχύος 20 W σύµφωνα µε όσο 


αναφέρονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών


ΗΜ.8.14


ΑΤΗΕ 


Θ/Ν9561.1


7


τεµ 12,00 164,73 1.976,76


19


Ενισχυτής ήχου 1x240 W/ 50-70-100 V/4ohm πλήρως 


εγκατεστηµένος
ΗΜ.8.15


ΑΤΗΕ 


Θ/Ν9562.5
τεµ 1,00 680,00 680,00


20


Μικροφωνικό καλώδιο για σύνδεση µικροφώνο µε 


ενισχυτικό κέντρο, διατοµής 0,8 mm2
ΗΜ.8.16


ΑΤΗΕ 


Ν9561.4
m 50,00 5,85 292,50


21 Καλώδιο ΝΥΜΗΥ (Η05VV-F) διατοµής 2x1,5 mm2
ΗΜ.8.17


ΑΤΗΕ 


Ν9337.1.1
m 62,00 4,25 263,50


22


Μικροφωνική µονάδα µε επιλογή πέντε (5) ζωνών 


(κονσόλα ανακοινώσεων)
ΗΜ.8.18


ΑΤΗΕ 


Θ/Ν9561.1


0


τεµ 1,00 490,00 490,00


23 Πρίζα µικροφώνου πλήρης
ΗΜ.8.19


ΑΤΗΕ 


Θ/Ν9561.1


1


τεµ 1,00 43,00 43,00


Σύνολο 7.8. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ασθενών Ρευµάτων 17.968,31 17.968,31


7.9. Εγκατάσταση Αντικεραυνικής Προστασίας


1


Μονόκλωνος αγωγός κυκλικής διατοµής, διαµέτρου 


Φ8mm κατασκευασµένος από καθαρό ηλεκτρολυτικό 


χαλκό (Cu), κατά EΛOT EN 50164-2.


ΗΜ.9.1
ATHE 


N/9980.2
m 275,00 14,60 4.015,00


2


Μονόκλωνος αγωγός κυκλικής διατοµής, διαµέτρου 


Φ10mm κατασκευασµένος από καθαρό ηλεκτρολυτικό 


χαλκό (Cu), κατά EΛOT EN 50164.


ΗΜ.9.2
ATHE 


Θ/N9980.3
m 110,00 19,57 2.152,70


3


Στήριγµα συλλεκτηρίων αγωγών για σκεπή από κεραµίδι, 


ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6122121. 
ΗΜ.9.3


ATHE 


N/9983
τεµ 210,00 12,44 2.612,40


4


Στήριγµα συλλεκτηρίων αγωγών ή αγωγών καθόδου για 


οριζόντια µη στεγανοποιηµένη επιφάνεια ή κατακόρυφη 


επιφάνεια τοίχου ή σκυροδέµατος. Ενδεικτικού κωδικού 


ΕΛΕΜΚΟ 6121100. 


ΗΜ.9.4
ATHE 


Ν/9980.4
τεµ 111,00 11,93 1.324,23


ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
332.321,10 332.321,10


ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
332.321,10 332.321,10
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Μερική 


∆απάνη


Ολική 


∆απάνη


1 2 3 4 5 6 7 8 9


Είδος Εργασιών Ποσότητα


∆απάνηΤιµή 


µονάδας 


(Ευρώ)


Α/Α
Μον. 


Μετρ.


Κωδικός 


άρθρου
Α.Τ.


5


Σφιγκτήρας διασταυρώσεως ή διακλαδώσεως βαρέως 


τύπου, ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6221808, για την 


σύνδεση ή την σύσφιξη, εντός και εκτός εδάφους, 


χάλκινων αγωγών κυκλικής διατοµής, διαµέτρου 


Φ8/10mm, τύπου ‘’Η’’ (Heavy type). 


ΗΜ.9.5
ATHE 


Ν/9980.6
τεµ 31,00 23,72 735,32


6


Ακίδα συλλήψεως, ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 


6421210
ΗΜ.9.6


ATHE 


Ν/9980.10
τεµ 4,00 104,66 418,64


7


Εξάρτηµα απορρόφησης συστολών - διαστολών 


χάλκινων συλλεκτηρίων αγωγών, ενδεικτικού κωδικού 


ΕΛΕΜΚΟ 6421300. 


ΗΜ.9.7
ATHE 


Ν/9980
τεµ 7,00 24,00 168,00


8


Τρίγωνο γείωσης αποτελούµενο από τρία ηλεκτρόδια 


κατασκευασµένο από χαλύβδινη ψυχή ηλεκτρολυτικά 


επιχαλκωµένo µε πάχος επιχάλκωσης 254µm, όπως 


φαίνεται στα σχέδια και στις Τεχνικές Προδιαγραφές


ΗΜ.7.7
ΑΤΗΕ 


Ν/9998
τεµ 4,00 227,20 908,80


9


Ρυθµιζόµενο περιλαίµιο, τύπου ‘’Ν’’ (Normal type), 


ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6523404, κατάλληλο για 


σύνδεση διακλάδωση χάλκινων αγωγών κυκλικής 


διατοµής, διαµέτρου Φ8mm, ή πολύκλωνων αγωγών 


50mm2 - 70mm2, και σωλήνων διαµέτρου από ¾’’ έως 


4’’. 


ΗΜ.9.8
ΑΤΗΕ 


Ν/9980.14
τεµ 10,00 31,03 310,30


10 Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος 1x50 mm2
ΗΜ.9.9


ATHE 


8757.2.5
m 49,00 8,00 392,00


11
Προστατευτικός αγωγός διαστάσεων Φ16x1500mm ΗΜ.9.10


ΑΤΗΕ Ν 


9980.15
τεµ 4,00 34,81 139,24


Σύνολο 7.9. Εγκατάσταση Αντικεραυνικής Προστασίας 13.176,63 13.176,63


7.10. Εγκατάσταση Άρδευσης


1


Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 


atm, κατά DIN 0874/8075 για HDPE, διατοµής Φ25


ΗΜ.10.1
ΝΑΤΕΠ 


5911.2.6
m 92,00 0,85 78,20


2 Σταλλακτηφόρος από γραµµικό πολυαιθυλένιο Φ16 
ΗΜ.10.2


ΝΑΤΕΠ 


5887.1.5
m 113,00 0,93 105,09


3


Συλλέκτης από σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή (TUBO) 


διατοµής 1 1/4''
ΗΜ.10.3


ΝΑΤΕΠ 


5784.1
τεµ 1,00 47,47 47,47


4


Φρεάτιο πλαστικό  6'' για τοποθέτηση ηλεκτροβανάς 


ποτίσµατος
ΗΜ.10.4


ΝΑΤΕΠ 


5918.1
τεµ 10,00 13,91 139,10


5


Μεταφορά σωλήνων, συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων 


σωλήνων υδροληψιών
ΗΜ.10.5


ΝΑΤΕΠ 


1011
tn 1,00 51,00 51,00


6


Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα), 13.5 atm µε 


µηχανισµό ρύθµισης παροχής (flow controler) διατοµής 


1''


ΗΜ.10.6
ΝΑΤΕΠ 


5911.2.6
τεµ 3,00 160,03 480,09


7 Καλώδιο ΝΥΥ 10*1,5 mm
ΗΜ.10.7


ΝΑΤΕΠ 


5920
m 92,00 1,35 124,20


8


Εκτοξευτήρας αυτοανυψούµενος (POP UP) νερού 


ανοξείδωτος
ΗΜ.10.8


ΝΑΤΕΠ 


5892.2.2
τεµ 10,00 58,30 583,00


9 Επαγγελµατικός προγραµµατιστής άρδευσης ρεύµατος
ΗΜ.10.9


ΝΑΤΕΠ 


5912.6.1
τεµ 1,00 540,59 540,59


10 Αισθητήριο βροχής 
ΗΜ.10.10


ΝΑΤΕΠ 


5916
τεµ 1,00 83,50 83,50


11 Φίλτρο νερού, σίτας ή δίσκων ΗΜ.10.11
ΝΑΤΕΠ 


5861
τεµ 1,00 58,80 58,80


2.291,04 2.291,04


7.11. Εγκατάσταση Υδραυλικού Ανελκυστήρα


1


Ανελκυστήρας ηλεκτροϋραυλικός όπως περιγράφεται 


στην Τεχνική Περιγραφή και προδιαγράφεται στις 


Τεχνικές Προδιαγραφές


ΗΜ.11.1
ΑΤΗΕ 


Θ/Ν9031
τεµ 1,00 18.250,00 18.250,00


Σύνολο 7.11. Εγκατάσταση Υδραυλικού Ανελκυστήρα 18.250,00 18.250,00


355.934,44∆ύκτυα, Η/Μ Εγκαταστάσεις


Σύνολο 7.10. Εγκατάσταση Άρδευσης








∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Αποκατάσταση του Παραρτήµατος του Α' Γυµνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης
(διατηρητέο)


ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΑΥ


Αλ. Μπελεγρίνος
Πολιτικός Μηχανικός


Ι. Καραγιάννη
Μηχανολόγος Μηχανικός


Α. Καραµπατάκη
Εργοδηγός ∆οµικών Έργων


Σµ. Θεοδωρίδου
Προϊσταµένη Τµήµατος Μελετών


Κ. Μπελιµπασάκης
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ  : 







ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
3.1 ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΟΚΩ
3.2 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
3.3 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
3.4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ


4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ


5. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ


7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ
7.1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
7.2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
7.3 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
7.4 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
7.5 ∆ΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
7.6 ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
7.7 ΥΓΙΕΙΝΗ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ







ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Το παρόν ΣΑΥ συντάχθηκε σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 305/1996 «Ελάχιστες 
προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά 
εργοτάξια σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212Α, 29/8/1996 και αποσκοπεί στην 
πρόληψη των κινδύνων κατά την κατασκευή του έργου.


Οι προβλέψεις του παρόντος ΣΑΥ στηρίζονται:
Στην Ελληνική Νοµοθεσία (Νοµοθετήµατα που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια των 
εργαζοµένων γενικά, αλλά και Νοµοθετήµατα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα τεχνικά έργα και 
τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτά).
Σε προδιαγραφές εξοπλισµού που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση του έργου.
Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο.
Στην καλή πρακτική, σύµφωνα µε τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της εµπειρίας και τέχνης.


Με βάση την ισχύουσα αναθεώρηση του ΣΑΥ κατά τη διάρκεια του έργου, ο Συντονιστής 
Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου πρέπει να ενηµερώσει τους επικεφαλής των συνεργείων, 
ώστε οι τελευταίοι να µεριµνήσουν για την εφαρµογή των προβλέψεων του ΣΑΥ από τα συνεργεία 
τους.


Σηµειώνεται ότι η εφαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των 
εργαζοµένων ελέγχεται από το αρµόδιο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου.


ΠΡΟΣΟΧΗ


Το παρόν ΣΑΥ σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νοµοθεσία.







ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Πολιτική και δέσµευση της εταιρείας µας είναι η επίτευξη και διατήρηση ασφαλών συνθηκών 
εργασίας σε όλες τις δραστηριότητές της. 


Για να υλοποιήσουµε την πολιτική µας προσπαθούµε να:


• αναγνωρίζουµε και προλαµβάνουµε όλους τους κινδύνους που προέρχονται από 
τις εργασίες στα πλαίσια των δραστηριοτήτων µας,


• συνεργαζόµαστε µε το προσωπικό µας για θέµατα ασφάλειας,


• παρέχουµε και διατηρούµε τον εξοπλισµό µας ασφαλή,


• διασφαλίζουµε τον ασφαλή χειρισµό των υλικών,


• ενηµερώνουµε, εκπαιδεύουµε και επιβλέπουµε το προσωπικό µας,


• διασφαλίζουµε ότι το προσωπικό µας είναι κατάλληλο για την εργασία που εκτελεί,


• αναθεωρούµε τα αναποτελεσµατικά µέτρα ασφάλειας,


ώστε να προλαµβάνουµε τα εργατικά ατυχήµατα και ασθένειες και να διατηρούµε ασφαλείς 
συνθήκες εργασίας για το προσωπικό µας.


Η εταιρεία µας πιστεύει ότι και το προσωπικό που εργάζεται σε αυτή θα συµµετέχει στην 
υλοποίηση της πολιτικής της αναλαµβάνοντας µε υπευθυνότητα το µερίδιο της ευθύνης που του 
αντιστοιχεί.


Για την Εταιρεία Ηµεροµηνία







1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


ΕΡΓΟ


Αποκατάσταση του Παραρτήµατος του Α' Γυµνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης (διατηρητέο)


ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ


ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ


Θεσσαλονίκη


ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ


ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ


ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


∆ήµος Θεσσαλονίκης


Αλ. Μπελεγρίνος
Πολιτικός Μηχανικός


Ι. Καραγιάννη
Μηχανολόγος Μηχανικός


Α. Καραµπατάκη
Εργοδηγός ∆οµικών Έργων


Σµ. Θεοδωρίδου
Προϊσταµένη Τµήµατος Μελετών


Κ. Μπελιµπασάκης
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων


ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ


Ο συντονιστής ασφαλείας κατά την εκπόνηση της µελέτης


Ο ανάδοχος


Ο συντονιστής ασφαλείας κατά την εκτέλεση τού έργου


ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΚΕΠΕΚ


ΚΕΠΕΚ  Μακεδονίας - Θράκης / ΤΤΥΕ: Θεσσαλονίκης / Εδρα: Θεσσαλονίκη







2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


Η τεχνική περιγραφή που ακολουθεί είναι σύντοµη και παρατίθεται για την ευκολότερη καταννόηση 
του έργου από τον αναγνώστη του ΣΑΥ. Η τεχνική περιγραφή δεν υποκαθιστά και δεν υπερισχύει 
της τεχνικής περιγραφής κάθε επιµέρους µελέτης του έργου. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε περίπτωση που ακολουθήσουν τροποποιήσεις της µελέτης κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο 
Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να ενηµερώσει την παρούσα σύντοµη 
τεχνική περιγραφή, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγµατικά δεδοµένα.







3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ


3.1  ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.


∆εν εντοπίστηκαν δίκτυα ΟΚΩ στην περιοχή του έργου.







3.2  ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ  -  ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ


Περίφραξη
Ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να είναι περιφραγµένος, ώστε να αποκλείεται η 
πρόσβαση σε µη έχοντες εργασία.


Για την περίφραξη των µετώπων θα γίνει τοποθέτηση φραγµάτων ελαφρού τύπου (πχ 
προκατασκευασµένα από πλαστικό). Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτηση πλαστικού 
πλέγµατος έντονου χρώµατος.


Έλεγχος στην είσοδο - έξοδο


Τα συνεργεία θα ελέγχονται µε ευθύνη των επικεφαλής τους, κατά την είσοδο και αποχώρηση από 
τα µέτωπα.







3.3  ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


Αποδυτήρια και ιµατιοφυλάκια
Στη διάθεση των εργαζοµένων πρέπει να τίθενται επαρκείς χώροι για να αλλάζουν ρουχισµό. Οι 
χώροι αυτοί πρέπει να είναι εξοπλισµένοι µε ιµατιοφυλάκια και καθίσµατα.


Ντους και νιπτήρες
Κοντά στα αποδυτήρια πρέπει να υπάρχουν νιπτήρες µε τρεχούµενο νερό. Στους νιπτήρες 
συνιστάται να υπάρχουν σαπούνια. Εφόσον επιβάλλεται για λόγους υγιεινής πρέπει να 
εγκατασταθούν ντους µε ζεστό και κρύο νερό (συνιστάται η εγκατάσταση ενός ντους ανά 10 
εργαζόµενους).


Αποχωρητήρια
Οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν στη διάθεση τους επαρκή αριθµό αποχωρητηρίων, τα οποία θα 
βρίσκονται κοντά στις θέσεις εργασίας, στους χώρους ανάπαυσης και στα αποδυτήρια (συνιστάται 
ένα WC ανά 40 εργαζόµενους, εφόσον ο αριθµός των εργαζοµένων δεν υπερβαίνει τους 200, ενώ 
ένα WC ανά 50 εργαζόµενους, εφόσον ο αριθµός των εργαζοµένων υπερβαίνει τους 200).


Χώροι εστίασης - ανάπαυσης
Στο εργοτάξιο πρέπει να προβλεφθούν χώροι εστίασης και ανάπαυσης του προσωπικού. Οι 
συγκεκριµένοι χώροι πρέπει να διαθέτουν επαρκή αριθµό καθισµάτων και χώρο διατήρησης 
φαγητού (υποχρεωτικά εφόσον ο αριθµός εργαζοµένων υπερβαίνει τους 70).


Χώρος παροχής πρώτων βοηθειών - φαρµακείο
Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών - φαρµακείο πρέπει να είναι κοντά στο χώρο εργασίας. 
Επίσης πρέπει να είναι προσπελάσιµος µε φορείο. Ο χώρος πρέπει να επισηµανθεί µε πινακίδες, 
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 105/1995. Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών συνιστάται 
να εποπτεύεται από το γιατρό εργασίας του Αναδόχου.


Αποκοµιδή απορριµµάτων
Σε διάφορες θέσεις του εργοταξίου πρέπει να τοποθετηθούν κάδοι απορριµµάτων. Συνιστάται η 
τοποθέτηση κάδων σε αποχωρητήρια, χώρους εστίασης, αποδυτήρια και κοντά στους χώρους 
εργασίας.


Για την αποκοµιδή των αχρήστων υλικών προτείνεται η τοποθέτηση µεγάλων κάδων (containers) 
σύµφωνα µε τις ανάγκες του έργου.


3.4  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 


Η κυκλοφορία των οχηµάτων εντός του εργοταξίου αφορά στη µεταφορά/τροφοδοσία και 
αποκοµιδή/αποµάκρυνση υλικών. Κάθε όχηµα που θα εισέρχεται εντός του εργοταξίου οφείλει να 
συµµορφώνεται µε τις διατάξεις που ισχύουν στο χώρο του εργοταξίου (επιπλέον αυτών του 
ΚΟΚ). Η διακίνηση υλικών (απόθεση, παραλαβή) θα γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις των 
αρµοδίων του εργοταξίου. 


Οι πεζοί δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν και να κινούνται σε χώρους κυκλοφορίας οχηµάτων και 
µηχανηµάτων.







4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ


Σύµφωνα µε το Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης έργου προκύπτουν οι φάσεις εργασιών που 
καταγράφονται παρακάτω. Σηµειώνεται ότι η ανάλυση εργασιών σε φάσεις δεν είναι δεσµευτική 
και περιοριστική για τον Ανάδοχο. Επίσης η παρούσα ανάλυση δεν υποκαθιστά και δεν υπερισχύει 
του χρονοδιαγράµµατος του έργου.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να επιβεβαιώσει την παρούσα 
ανάλυση εργασιών σε φάσεις. Εφόσον προχωρήσει σε αναθεώρηση της ανάλυσης συνιστάται να 
γίνει αναπροσαρµογή των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας που ακολουθούν. 


Χωµατουργικά - καθαιρέσεις


ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ-


ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ-


ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ-


∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ-


ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ-


ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-


Σκυροδέµατα


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ-


ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ-


ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-


Οικοδοµικές εργασίες


ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ-


ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ-


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ-


ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑ ΛΙΘΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ-


ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ-


ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ-


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ-


ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ - ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ-


ΜΟΝΩΣΕΙΣ-


Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ-


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ-


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ-


Εργασίες πρασίνου


ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-







5. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Με βάση την ανάλυση εργασιών σε φάσεις που προηγήθηκε παρατίθενται οι Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας για τα επιµέρους συνεργεία που αναµένεται να 
δραστηριοποιηθούν στο εργοτάξιο.


Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει:


• Ανάλυση της εργασίας σε επιµέρους


• Προσδιορισµό των κινδύνων που σχετίζονται µε τις επιµέρους εργασίες και 
ενδεικτική αξιολόγηση της επικινδυνότητας τους


• Περιγραφή των προτεινόµενων µέτρων προστασίας για την αντιµετώπιση των 
κινδύνων


• Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατοµικής Προστασίας που πρέπει να 
χρησιµοποιούνται από το προσωπικό που εκτίθεται στους προσδιορισθέντες 
κινδύνους.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να αναπροσαρµόσει τα περιεχόµενα των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας, σύµφωνα µε τα 
δεδοµένα της κατασκευής. Με βάση τα περιεχόµενα κάθε Οδηγίας Ασφαλούς Εργασίας πρέπει να ενηµερώσει τους επικεφαλής των αντίστοιχων συνεργείων, 
ώστε τελευταίοι να µεριµνήσουν για την εφαρµογή των προβλέψεων του ΣΑΥ από τα συνεργεία τους.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο Τεχνικός Ασφάλειας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριµένες εργασίες οφείλει να συντάξει Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου και να την 
υποβάλλει στον εργοδότη του. Ο επικεφαλής του συνεργείου πρέπει να λάβει υπόψη του τα περιεχόµενα της Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου.


Ιδιαίτερα χρήσιµη κρίνεται η συνεργασία µεταξύ του Συντονιστή Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου, του Τεχνικού Ασφάλειας και του επικεφαλής κάθε 
συνεργείου ώστε να λαµβάνονται υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες των εργασιών (διαθέσιµο προσωπικό, µεθοδολογία, εξοπλισµός, περιβάλλον εργασίας).


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στο παρόν ΣΑΥ γίνεται αξιολόγηση της επικινδυνότητας των κινδύνων που σχετίζονται µε τις επιµέρους εργασίες εκτέλεσης του έργου. Η αξιολόγηση γίνεται µε 
τη χρήση κλίµακας τριών βαθµίδων ως εξής:


3=ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ: Πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα για την εξάλειψη ή τον έλεγχο του κινδύνου
2=ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ: Είναι απαραίτητος ο προγραµµατισµός και η λήψη µέτρων πρόληψης
1=ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ: Γενικώς αποδεκτή επικινδυνότητα, εφόσον ληφθούν ορισµένα µέτρα ελέγχου


Ο συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου µπορεί να αναθεωρήσει τις τιµές της επικινδυνότητας καθώς και τη µεθοδολογία αξιολόγησης τους, 
εφόσον κριθεί απαραίτητο. Ανάλογη διεργασία µπορεί να γίνει από τον τεχνικό ασφαλείας συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριµένες εργασίες κατά την 
εκπόνηση της Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου.







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


 : Χωµατουργικά - καθαιρέσεις


Πρόσβαση µηχανηµάτων στο
χώρο
Εκσκαφές
Αποµάκρυνση προϊόντων
εκσκαφών µε οχήµατα


3Πτώση εργαζόµενου από
πρανές


Περίφραξη των πρανών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το πάτηµα, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ
(Π∆ 1073/1981)


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ


Περίφραξη των πρανών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το πάτηµα, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ
(Π∆ 1073/1981)


3


Περίφραξη των πρανών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το πάτηµα και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981)


3


Περίφραξη των πρανών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981)3


Πτώση αντικειµένων από
πρανή


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών στα άκρα των πρανών (Π∆ 778/1980)2


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών στα άκρα των πρανών (Π∆ 778/1980)2


Καταπτώσεις - καθιζήσεις Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής πρέπει να διερευνηθεί, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, η τυχόν ύπαρξη και
θέση υπογείων δικτύων. Η ακριβής θέση των δικτύων πρέπει να επιβεβαιωθεί µε επιτόπου ερευνητικές τοµές (Π∆ 1073/1981)


3


Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής πρέπει να διερευνηθεί, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, η τυχόν ύπαρξη και
θέση υπογείων δικτύων. Η ακριβής θέση των δικτύων πρέπει να επιβεβαιωθεί µε επιτόπου ερευνητικές τοµές (Π∆ 1073/1981)


3


Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής πρέπει να µελετηθεί η ανάγκη αντιστήριξης των πρανών της εκσκαφής (υπόγειος
ορίζοντας, παλαιότερες εκσκαφές στο χώρο, σύσταση εδαφικών υλικών) καθώς και των παρακείµενων κατασκευών. Τα
απαιτούµενα µέτρα αντιστήριξης πρέπει να µελετούνται από αρµόδιο µηχανικό. (Π∆ 1073/1981)


3


Κατά τις εκσκαφές πρέπει να αφαιρούνται προεξέχοντα τµήµατα βράχων, λίθων ή χωµάτων, τα οποία ενδέχεται να
καταπέσουν αργότερα (Π∆ 1073/1981)


3


Τα υπόγεια ύδατα πρέπει να αντλούνται συνεχώς. Τα νερά πρέπει να διοχετεύονται σε στόµια υπονόµων, εφόσον είναι εφικτό
(Π∆ 1073/1981)


3


Προσωρινή αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται σε θέσεις εκτός του εύρους κατάκλισης του πιθανού
πρίσµατος ολίσθησης. Τα προϊόντα εκσκαφής δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε κοινόχρηστους χώρους. Επίσης κοντά στα
πρανή δεν πρέπει να αποθηκεύονται υλικά και εργαλεία (Π∆ 1073/1981)


3


Οι χειριστές των µηχανηµάτων πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από πρανή και υφιστάµενες κατασκευές -
εξοπλισµό, δίκτυα. Ο χειρισµός των µηχανηµάτων πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή (Π∆ 1073/1981)


3


Οι εργασίες εντός της εκσκαφής πρέπει να ξεκινούν µετά τη βεβαίωση του αρµόδιου εργολάβου ότι δεν υπάρχει κίνδυνος (Π∆
1073/1981)


3


Εφόσον διαµορφωθεί προσωρινή πρόσβαση για τα φορτηγά αυτοκίνητα, αυτή πρέπει να διαθέτει πλάτος τουλάχιστον 3 µ και
µέγιστη κλίση 25% (Π∆ 1073/1981)


3


Εφόσον κατασκευαστούν κλιµακοστάσια, αυτά πρέπει να διαθέτουν σκαλοπάτια µέγιστου ύψους 25 cm. Επίσης πρέπει να
προεξέχουν κατά 1 µ από το χείλος της εκσκαφής. Σηµειώνεται ότι ανεµόσκαλες επιτρέπονται σε εκσκαφές βάθους µικρότερου
των 10 µ, µόνο εφόσον προσδένονται και στα δυο άκρα τους. Οι σκάλες πρέπει να διαθέτουν σε όλο το µήκος τους κουπαστή
σε ύψος 1 µ, και ενδιάµεση ράβδο σε ύψος 0,50 µ από το ύψος του σκαλοπατιού και σοβατεπί ύψος 15 cm. Για τις
ανεµόσκαλες συνιστάται η τοποθέτηση προστατευτικού κλωβού ακτίνας 0,75 µ (Π∆ 1073/1981)


3







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Τα πρανή των εκσκαφών και οι αντιστηρίξεις πρέπει να επιθεωρούνται από αρµόδιο πρόσωπο σε καθηµερινή βάση, εφόσον
το βάθος της εκσκαφής υπερβαίνει το 1,50 µ. Οι παρατηρήσεις των παραπάνω ελέγχων πρέπει να καταγράφονται στο
Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (Π∆ 1073/1981, Ν 1396/1983)


Καταπτώσεις - καθιζήσεις
(συνέχεια)


ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ
(συνέχεια)


3


Λεπτοµερής εξέταση της εκσκαφής διενεργείται από τον αρµόδιο µηχανικό µετά από ζηµιές ή καταπτώσεις πρανών, µετά τη
διακοπή εργασιών λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών (πχ θεοµηνία, παγετός), ανεξαρτήτως των παραπάνω, µια φορά
εβδοµαδιαίως. Οι παρατηρήσεις των παραπάνω ελέγχων πρέπει να καταγράφονται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του
έργου (Π∆ 1073/1981, Ν 1396/1983)


3


Σύγκρουση µε µηχάνηµα Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι µη έχοντες εργασία πρέπει να αποµακρύνονται από το χώρο κίνησης
και εργασίας των ΜΕ (Π∆ 1073/1981)


2


Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι µη έχοντες εργασία πρέπει να αποµακρύνονται από το χώρο κίνησης
και εργασίας των ΜΕ (Π∆ 1073/1981)


2


Οι εργαζόµενοι να µην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης δεν πρέπει να αναπαύονται
πάνω ή κοντά σε ΜΕ (Π∆ 1073/1981)


2


Ο χειρισµός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. Επίσης επιτρέπεται βοηθοί
χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για συγκεκριµένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν
άδεια αντίστοιχης Οµάδας και Κατηγορίας (Π∆ 31/1990, Π∆ 1073/1981)


2


Οι εργαζόµενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (Π∆ 396/1994)2


Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και να φέρουν την ένδειξη «CE» (Π∆ 395/1994, Π∆
89/1999, Π∆ 304/2000)


2


Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται µε ενηµερωµένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (στην Ελληνική γλώσσα). Ο
χειρισµός τους πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις προβλέψεις του εγχειριδίου και της Νοµοθεσίας (ακόµη και κατά την
ακινητοποίηση τους) (Π∆ 395/1994, Π∆ 1073/1981)


2


Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρµόδιο πρόσωπο (σύµφωνα µε το Β∆4/1951). Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ
κουµπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήµα οπισθοπορείας) καθώς τα συστήµατα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να
λειτουργούν κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταµπλό χειρισµού πρέπει να
λειτουργούν, όπως επίσης και η οι διατάξεις σήµανσης (φώτα, φάρος) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆
304/2000)


2


Τα ΜΕ καθώς και τα κινούµενα µέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση τους. Επίσης δεν πρέπει να
αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος
(Π∆ 1073/1981)


2


Οι χειριστές να µην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα εξασφάλισης τους (Π∆ 1073/1981)2


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, οχήµατος, εξοπλισµού και
σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το
σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


2


Τροχαίο Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές και οι άµεσα
ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003)


2







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές και οι άµεσα
ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003)


Τροχαίο (συνέχεια)ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ
(συνέχεια)


2


Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, ώστε να διευθετηθεί το θέµα
των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδροµή της τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας (ΥΑ
503/2003)


2


Η σήµανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική µελέτη (εφόσον η
περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα) (ΥΑ 503/2003)


2


Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, αποτρέποντας τους µη έχοντες
εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία
τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003)


2


Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)2


Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994)2


Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωµα εκτός του εργοταξιακού χώρου (ΥΑ 503/2003)2


Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται (Π∆ 1073/1981)2


Οι πινακίδες οδικής σήµανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην ανατραπούν (βαριές βάσεις,
πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)


2


Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της κυκλοφορίας αν κριθεί
απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης
πρέπει να είναι ενηµερωµένος για τους τρόπους ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά
τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 503/2003,
Π∆ 396/1994)


2


Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών (ΥΑ 503/2003)2


Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης ή ασφάλισης. Σε περίπτωση
που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)


2


Οι εργαζόµενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994)2


Ηλεκτροπληξία λόγω
υπογείου δικτύου


Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η ∆ΕΗ από τον Ανάδοχο,
πριν την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού µε την αρµόδια
υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα µέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ∆ΕΗ (Π∆ 1073/1981)


2


Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η ∆ΕΗ από τον Ανάδοχο,
πριν την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού µε την αρµόδια
υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα µέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ∆ΕΗ (Π∆ 1073/1981)


2


Έλεγχος σχεδίων για την ύπαρξη υπογείων δικτύων και διενέργεια ερευνητικών τοµών (Π∆ 1073/1981)2


Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ∆ΕΗ) από αγωγούς µέσης τάσης και γενικά κάθε είδους αγωγό
(Π∆ 1073/1981)


2


Πυρκαγιά Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981)2


Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981)2


Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Π∆
1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (Π∆ 1073/1981)2







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
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Αποψήλωση θάµνων και χαµηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς µήνεςΠυρκαγιά (συνέχεια)ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ
(συνέχεια)


2


Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρµανση) (Π∆ 1073/1981)2


Απαγόρευση καπνίσµατος και γυµνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Π∆ 1073/1981)2


Χρήση πυροσβεστικών µέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσµατική χρήση των πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται
ενηµέρωση του προσωπικού. Επίσης σηµειώνεται ότι τα πυροσβεστικά µέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα
προσβάσιµες θέσεις (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Σύσταση οµάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα µέλη της να βρίσκονται στο εργοτάξιο σε καθηµερινή βάση, να
γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενηµερωθεί για τη χρήση των πυροσβεστικών µέσων) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Θόρυβος από µηχανήµατα Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 85/1991, Π∆ 395/1994)1


Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 85/1991, Π∆ 395/1994)1


Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994)1


Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991)1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆
85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981)


1


Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994)1


Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας1


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο
βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική προσπάθεια (στροφή
κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού
περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός,
φωτισµός) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα,
διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 397/1994)


1


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η
σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό εργασίας της
επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


1


Γλίστριµα - παραπάτηµα ∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)1


Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981)1
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Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας.
Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981)


Γλίστριµα - παραπάτηµα
(συνέχεια)


ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ
(συνέχεια)


1


Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 1073/1981)1


∆ονήσεις από συµπύκνωση Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1


Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1


Περιορισµός της έκθεσης σε κραδασµούς µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή
εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆
17/1996, Ν 1568/1985)


1


Απόσταση ασφαλείας από τα µηχανήµατα συµπύκνωσης - δόνησης (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)1


Σκόνη από µηχανήµατα -
οχήµατα


∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιαβροχή µε υδροφόρα (Π∆ 1073/1981)1


Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (Π∆ 396/1994)1


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)


Αδιάβροχες µπότες ΕΝ 345 (S1)


Γάντια ΕΝ 388


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397


Φόρµα εργασίας ΕΝ 465


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)


Εργασίες σήµανσης -
ασφάλισης
Πρόσβαση µηχανηµάτων στο
χώρο
Εκσκαφές
Αποµάκρυνση προϊόντων
εκσκαφών µε οχήµατα


3Πτώση εργαζόµενου από
πρανές


Περίφραξη των πρανών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το πάτηµα, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ
(Π∆ 1073/1981)


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ


Περίφραξη των πρανών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το πάτηµα, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ
(Π∆ 1073/1981)


3


Περίφραξη των πρανών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το πάτηµα και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981)


3


Περίφραξη των πρανών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981)3


Πτώση αντικειµένων από
πρανή


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών στα άκρα των πρανών (Π∆ 778/1980)2


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών στα άκρα των πρανών (Π∆ 778/1980)2
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Καταπτώσεις - καθιζήσεις Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής πρέπει να διερευνηθεί, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, η τυχόν ύπαρξη και
θέση υπογείων δικτύων. Η ακριβής θέση των δικτύων πρέπει να επιβεβαιωθεί µε επιτόπου ερευνητικές τοµές (Π∆ 1073/1981)


3ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ
(συνέχεια)


Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής πρέπει να διερευνηθεί, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, η τυχόν ύπαρξη και
θέση υπογείων δικτύων. Η ακριβής θέση των δικτύων πρέπει να επιβεβαιωθεί µε επιτόπου ερευνητικές τοµές (Π∆ 1073/1981)


3


Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής πρέπει να µελετηθεί η ανάγκη αντιστήριξης των πρανών της εκσκαφής (υπόγειος
ορίζοντας, παλαιότερες εκσκαφές στο χώρο, σύσταση εδαφικών υλικών) καθώς και των παρακείµενων κατασκευών. Τα
απαιτούµενα µέτρα αντιστήριξης πρέπει να µελετούνται από αρµόδιο µηχανικό. (Π∆ 1073/1981)


3


Κατά τις εκσκαφές πρέπει να αφαιρούνται προεξέχοντα τµήµατα βράχων, λίθων ή χωµάτων, τα οποία ενδέχεται να
καταπέσουν αργότερα (Π∆ 1073/1981)


3


Τα υπόγεια ύδατα πρέπει να αντλούνται συνεχώς. Τα νερά πρέπει να διοχετεύονται σε στόµια υπονόµων, εφόσον είναι εφικτό
(Π∆ 1073/1981)


3


Προσωρινή αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται σε θέσεις εκτός του εύρους κατάκλισης του πιθανού
πρίσµατος ολίσθησης. Τα προϊόντα εκσκαφής δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε κοινόχρηστους χώρους. Επίσης κοντά στα
πρανή δεν πρέπει να αποθηκεύονται υλικά και εργαλεία (Π∆ 1073/1981)


3


Οι χειριστές των µηχανηµάτων πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από πρανή και υφιστάµενες κατασκευές -
εξοπλισµό, δίκτυα. Ο χειρισµός των µηχανηµάτων πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή (Π∆ 1073/1981)


3


Οι εργασίες εντός της εκσκαφής πρέπει να ξεκινούν µετά τη βεβαίωση του αρµόδιου εργολάβου ότι δεν υπάρχει κίνδυνος (Π∆
1073/1981)


3


Εφόσον διαµορφωθεί προσωρινή πρόσβαση για τα φορτηγά αυτοκίνητα, αυτή πρέπει να διαθέτει πλάτος τουλάχιστον 3 µ και
µέγιστη κλίση 25% (Π∆ 1073/1981)


3


Εφόσον κατασκευαστούν κλιµακοστάσια, αυτά πρέπει να διαθέτουν σκαλοπάτια µέγιστου ύψους 25 cm. Επίσης πρέπει να
προεξέχουν κατά 1 µ από το χείλος της εκσκαφής. Σηµειώνεται ότι ανεµόσκαλες επιτρέπονται σε εκσκαφές βάθους µικρότερου
των 10 µ, µόνο εφόσον προσδένονται και στα δυο άκρα τους. Οι σκάλες πρέπει να διαθέτουν σε όλο το µήκος τους κουπαστή
σε ύψος 1 µ, και ενδιάµεση ράβδο σε ύψος 0,50 µ από το ύψος του σκαλοπατιού και σοβατεπί ύψος 15 cm. Για τις
ανεµόσκαλες συνιστάται η τοποθέτηση προστατευτικού κλωβού ακτίνας 0,75 µ (Π∆ 1073/1981)


3


Τα πρανή των εκσκαφών και οι αντιστηρίξεις πρέπει να επιθεωρούνται από αρµόδιο πρόσωπο σε καθηµερινή βάση, εφόσον
το βάθος της εκσκαφής υπερβαίνει το 1,50 µ. Οι παρατηρήσεις των παραπάνω ελέγχων πρέπει να καταγράφονται στο
Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (Π∆ 1073/1981, Ν 1396/1983)


3


Λεπτοµερής εξέταση της εκσκαφής διενεργείται από τον αρµόδιο µηχανικό µετά από ζηµιές ή καταπτώσεις πρανών, µετά τη
διακοπή εργασιών λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών (πχ θεοµηνία, παγετός), ανεξαρτήτως των παραπάνω, µια φορά
εβδοµαδιαίως. Οι παρατηρήσεις των παραπάνω ελέγχων πρέπει να καταγράφονται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του
έργου (Π∆ 1073/1981, Ν 1396/1983)


3


Σύγκρουση µε µηχάνηµα Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι µη έχοντες εργασία πρέπει να αποµακρύνονται από το χώρο κίνησης
και εργασίας των ΜΕ (Π∆ 1073/1981)


2


Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι µη έχοντες εργασία πρέπει να αποµακρύνονται από το χώρο κίνησης
και εργασίας των ΜΕ (Π∆ 1073/1981)


2


Οι εργαζόµενοι να µην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης δεν πρέπει να αναπαύονται
πάνω ή κοντά σε ΜΕ (Π∆ 1073/1981)


2


Ο χειρισµός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. Επίσης επιτρέπεται βοηθοί
χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για συγκεκριµένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν
άδεια αντίστοιχης Οµάδας και Κατηγορίας (Π∆ 31/1990, Π∆ 1073/1981)


2


Οι εργαζόµενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (Π∆ 396/1994)2
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Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και να φέρουν την ένδειξη «CE» (Π∆ 395/1994, Π∆
89/1999, Π∆ 304/2000)


Σύγκρουση µε µηχάνηµα
(συνέχεια)


ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ
(συνέχεια)


2


Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται µε ενηµερωµένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (στην Ελληνική γλώσσα). Ο
χειρισµός τους πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις προβλέψεις του εγχειριδίου και της Νοµοθεσίας (ακόµη και κατά την
ακινητοποίηση τους) (Π∆ 395/1994, Π∆ 1073/1981)


2


Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρµόδιο πρόσωπο (σύµφωνα µε το Β∆4/1951). Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ
κουµπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήµα οπισθοπορείας) καθώς τα συστήµατα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να
λειτουργούν κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταµπλό χειρισµού πρέπει να
λειτουργούν, όπως επίσης και η οι διατάξεις σήµανσης (φώτα, φάρος) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆
304/2000)


2


Τα ΜΕ καθώς και τα κινούµενα µέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση τους. Επίσης δεν πρέπει να
αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος
(Π∆ 1073/1981)


2


Οι χειριστές να µην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα εξασφάλισης τους (Π∆ 1073/1981)2


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, οχήµατος, εξοπλισµού και
σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το
σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


2


Τροχαίο Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές και οι άµεσα
ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003)


2


Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές και οι άµεσα
ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003)


2


Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, ώστε να διευθετηθεί το θέµα
των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδροµή της τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας (ΥΑ
503/2003)


2


Η σήµανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική µελέτη (εφόσον η
περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα) (ΥΑ 503/2003)


2


Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, αποτρέποντας τους µη έχοντες
εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία
τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003)


2


Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)2


Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994)2


Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωµα εκτός του εργοταξιακού χώρου (ΥΑ 503/2003)2


Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται (Π∆ 1073/1981)2
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Οι πινακίδες οδικής σήµανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην ανατραπούν (βαριές βάσεις,
πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)


Τροχαίο (συνέχεια)ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ
(συνέχεια)


2


Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της κυκλοφορίας αν κριθεί
απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης
πρέπει να είναι ενηµερωµένος για τους τρόπους ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά
τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 503/2003,
Π∆ 396/1994)


2


Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών (ΥΑ 503/2003)2


Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης ή ασφάλισης. Σε περίπτωση
που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)


2


Οι εργαζόµενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994)2


Ηλεκτροπληξία λόγω
υπογείου δικτύου


Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η ∆ΕΗ από τον Ανάδοχο,
πριν την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού µε την αρµόδια
υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα µέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ∆ΕΗ (Π∆ 1073/1981)


2


Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η ∆ΕΗ από τον Ανάδοχο,
πριν την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού µε την αρµόδια
υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα µέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ∆ΕΗ (Π∆ 1073/1981)


2


Έλεγχος σχεδίων για την ύπαρξη υπογείων δικτύων και διενέργεια ερευνητικών τοµών (Π∆ 1073/1981)2


Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ∆ΕΗ) από αγωγούς µέσης τάσης και γενικά κάθε είδους αγωγό
(Π∆ 1073/1981)


2


Πυρκαγιά Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981)2


Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981)2


Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Π∆
1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (Π∆ 1073/1981)2


Αποψήλωση θάµνων και χαµηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες2


Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρµανση) (Π∆ 1073/1981)2


Απαγόρευση καπνίσµατος και γυµνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Π∆ 1073/1981)2


Χρήση πυροσβεστικών µέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσµατική χρήση των πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται
ενηµέρωση του προσωπικού. Επίσης σηµειώνεται ότι τα πυροσβεστικά µέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα
προσβάσιµες θέσεις (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Σύσταση οµάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα µέλη της να βρίσκονται στο εργοτάξιο σε καθηµερινή βάση, να
γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενηµερωθεί για τη χρήση των πυροσβεστικών µέσων) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Θόρυβος από µηχανήµατα Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 85/1991, Π∆ 395/1994)1


Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 85/1991, Π∆ 395/1994)1


Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994)1


Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991)1
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Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆
85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981)


Θόρυβος από µηχανήµατα
(συνέχεια)


ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ
(συνέχεια)


1


Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994)1


Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας1


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο
βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική προσπάθεια (στροφή
κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού
περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός,
φωτισµός) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα,
διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 397/1994)


1


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η
σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό εργασίας της
επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


1


Γλίστριµα - παραπάτηµα ∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)1


Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981)1


Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας.
Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981)


1


Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 1073/1981)1


∆ονήσεις από συµπύκνωση Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1


Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1


Περιορισµός της έκθεσης σε κραδασµούς µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή
εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆
17/1996, Ν 1568/1985)


1


Απόσταση ασφαλείας από τα µηχανήµατα συµπύκνωσης - δόνησης (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)1


Σκόνη από µηχανήµατα -
οχήµατα


∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981)1
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∆ιαβροχή µε υδροφόρα (Π∆ 1073/1981)Σκόνη από µηχανήµατα -
οχήµατα (συνέχεια)


ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ
(συνέχεια)


1


Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (Π∆ 396/1994)1


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)


Αδιάβροχες µπότες ΕΝ 345 (S1)


Γάντια ΕΝ 388


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397


Φόρµα εργασίας ΕΝ 465


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)


Μεταφορά υλικών στο χώρο
Απόθεση υλικών
Συµπύκνωση υλικών


3Πτώση εργαζόµενου από
πρανές


Περίφραξη των πρανών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το πάτηµα, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ
(Π∆ 1073/1981)


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ


Περίφραξη των πρανών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το πάτηµα, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ
(Π∆ 1073/1981)


3


Περίφραξη των πρανών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το πάτηµα και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981)


3


Περίφραξη των πρανών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981)3


Πτώση αντικειµένων από
πρανή


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών στα άκρα των πρανών (Π∆ 778/1980)2


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών στα άκρα των πρανών (Π∆ 778/1980)2


Σύγκρουση µε µηχάνηµα Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι µη έχοντες εργασία πρέπει να αποµακρύνονται από το χώρο κίνησης
και εργασίας των ΜΕ (Π∆ 1073/1981)


2


Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι µη έχοντες εργασία πρέπει να αποµακρύνονται από το χώρο κίνησης
και εργασίας των ΜΕ (Π∆ 1073/1981)


2


Οι εργαζόµενοι να µην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης δεν πρέπει να αναπαύονται
πάνω ή κοντά σε ΜΕ (Π∆ 1073/1981)


2


Ο χειρισµός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. Επίσης επιτρέπεται βοηθοί
χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για συγκεκριµένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν
άδεια αντίστοιχης Οµάδας και Κατηγορίας (Π∆ 31/1990, Π∆ 1073/1981)


2


Οι εργαζόµενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (Π∆ 396/1994)2


Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και να φέρουν την ένδειξη «CE» (Π∆ 395/1994, Π∆
89/1999, Π∆ 304/2000)


2


Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται µε ενηµερωµένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (στην Ελληνική γλώσσα). Ο
χειρισµός τους πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις προβλέψεις του εγχειριδίου και της Νοµοθεσίας (ακόµη και κατά την
ακινητοποίηση τους) (Π∆ 395/1994, Π∆ 1073/1981)


2







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρµόδιο πρόσωπο (σύµφωνα µε το Β∆4/1951). Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ
κουµπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήµα οπισθοπορείας) καθώς τα συστήµατα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να
λειτουργούν κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταµπλό χειρισµού πρέπει να
λειτουργούν, όπως επίσης και η οι διατάξεις σήµανσης (φώτα, φάρος) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆
304/2000)


Σύγκρουση µε µηχάνηµα
(συνέχεια)


ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ (συνέχεια) 2


Τα ΜΕ καθώς και τα κινούµενα µέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση τους. Επίσης δεν πρέπει να
αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος
(Π∆ 1073/1981)


2


Οι χειριστές να µην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα εξασφάλισης τους (Π∆ 1073/1981)2


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, οχήµατος, εξοπλισµού και
σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το
σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


2


Τροχαίο Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές και οι άµεσα
ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003)


2


Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές και οι άµεσα
ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003)


2


Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, ώστε να διευθετηθεί το θέµα
των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδροµή της τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας (ΥΑ
503/2003)


2


Η σήµανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική µελέτη (εφόσον η
περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα) (ΥΑ 503/2003)


2


Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, αποτρέποντας τους µη έχοντες
εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία
τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003)


2


Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)2


Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994)2


Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωµα εκτός του εργοταξιακού χώρου (ΥΑ 503/2003)2


Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται (Π∆ 1073/1981)2


Οι πινακίδες οδικής σήµανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην ανατραπούν (βαριές βάσεις,
πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)


2


Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της κυκλοφορίας αν κριθεί
απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης
πρέπει να είναι ενηµερωµένος για τους τρόπους ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά
τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 503/2003,
Π∆ 396/1994)


2
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Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών (ΥΑ 503/2003)Τροχαίο (συνέχεια)ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ (συνέχεια) 2


Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης ή ασφάλισης. Σε περίπτωση
που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)


2


Οι εργαζόµενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994)2


Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου
δικτύου


Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η ∆ΕΗ από τον Ανάδοχο,
πριν την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού µε την αρµόδια
υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα µέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ∆ΕΗ (Π∆ 1073/1981)


2


Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η ∆ΕΗ από τον Ανάδοχο,
πριν την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού µε την αρµόδια
υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα µέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ∆ΕΗ (Π∆ 1073/1981)


2


Υπογειοποίηση ή παραλλαγή του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος (Π∆ 1083/1981)2


Αποφυγή διακίνησης υλικών σε θέσεις κοντά στους αγωγούς (Π∆ 1073/1981)2


Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ∆ΕΗ) από αγωγούς µέσης τάσης και γενικά κάθε είδους αγωγό
(Π∆ 1073/1981)


2


Τοποθέτηση προστατευτικών δοκών για την εξασφάλιση της απαιτούµενης απόστασης ασφαλείας. Σε περίπτωση που είναι
αδύνατη η συγκεκριµένη λύση, προτείνεται η τοποθέτηση σήµανσης (πχ σχοινί µε κρεµασµένες πινακίδες ή αλυσίδες,
αναλόγως του ύψους) σε απόσταση ασφαλείας (Π∆ 1073/1981)


2


Πυρκαγιά Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981)2


Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981)2


Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Π∆
1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (Π∆ 1073/1981)2


Αποψήλωση θάµνων και χαµηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες2


Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρµανση) (Π∆ 1073/1981)2


Απαγόρευση καπνίσµατος και γυµνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Π∆ 1073/1981)2


Χρήση πυροσβεστικών µέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσµατική χρήση των πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται
ενηµέρωση του προσωπικού. Επίσης σηµειώνεται ότι τα πυροσβεστικά µέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα
προσβάσιµες θέσεις (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Σύσταση οµάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα µέλη της να βρίσκονται στο εργοτάξιο σε καθηµερινή βάση, να
γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενηµερωθεί για τη χρήση των πυροσβεστικών µέσων) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Θόρυβος από µηχανήµατα Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 85/1991, Π∆ 395/1994)1


Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 85/1991, Π∆ 395/1994)1


Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994)1


Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991)1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆
85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981)


1


Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994)1
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Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίαςΘόρυβος από µηχανήµατα
(συνέχεια)


ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ (συνέχεια) 1


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο
βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική προσπάθεια (στροφή
κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού
περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός,
φωτισµός) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα,
διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 397/1994)


1


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η
σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό εργασίας της
επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


1


Γλίστριµα - παραπάτηµα ∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)1


Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981)1


Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας.
Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981)


1


Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 1073/1981)1


∆ονήσεις από συµπύκνωση Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1


Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1


Περιορισµός της έκθεσης σε κραδασµούς µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή
εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆
17/1996, Ν 1568/1985)


1


Απόσταση ασφαλείας από τα µηχανήµατα συµπύκνωσης - δόνησης (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)1


Σκόνη από µηχανήµατα -
οχήµατα


∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιαβροχή µε υδροφόρα (Π∆ 1073/1981)1


Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (Π∆ 396/1994)1
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Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ (συνέχεια)


Αδιάβροχες µπότες ΕΝ 345 (S1)


Γάντια ΕΝ 388


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397


Φόρµα εργασίας ΕΝ 465


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)


Μεταφορά υλικών στο χώρο
∆ιαµόρφωση χώρου
Καθαριότητα


2Σύγκρουση µε µηχάνηµα Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι µη έχοντες εργασία πρέπει να αποµακρύνονται από το χώρο κίνησης
και εργασίας των ΜΕ (Π∆ 1073/1981)


ΕΡΓΑΣΙΑ : ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ


Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι µη έχοντες εργασία πρέπει να αποµακρύνονται από το χώρο κίνησης
και εργασίας των ΜΕ (Π∆ 1073/1981)


2


Οι εργαζόµενοι να µην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης δεν πρέπει να αναπαύονται
πάνω ή κοντά σε ΜΕ (Π∆ 1073/1981)


2


Ο χειρισµός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. Επίσης επιτρέπεται βοηθοί
χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για συγκεκριµένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν
άδεια αντίστοιχης Οµάδας και Κατηγορίας (Π∆ 31/1990, Π∆ 1073/1981)


2


Οι εργαζόµενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (Π∆ 396/1994)2


Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και να φέρουν την ένδειξη «CE» (Π∆ 395/1994, Π∆
89/1999, Π∆ 304/2000)


2


Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται µε ενηµερωµένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (στην Ελληνική γλώσσα). Ο
χειρισµός τους πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις προβλέψεις του εγχειριδίου και της Νοµοθεσίας (ακόµη και κατά την
ακινητοποίηση τους) (Π∆ 395/1994, Π∆ 1073/1981)


2


Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρµόδιο πρόσωπο (σύµφωνα µε το Β∆4/1951). Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ
κουµπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήµα οπισθοπορείας) καθώς τα συστήµατα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να
λειτουργούν κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταµπλό χειρισµού πρέπει να
λειτουργούν, όπως επίσης και η οι διατάξεις σήµανσης (φώτα, φάρος) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆
304/2000)


2


Τα ΜΕ καθώς και τα κινούµενα µέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση τους. Επίσης δεν πρέπει να
αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος
(Π∆ 1073/1981)


2


Οι χειριστές να µην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα εξασφάλισης τους (Π∆ 1073/1981)2


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, οχήµατος, εξοπλισµού και
σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


2
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Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το
σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα
(συνέχεια)


∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
(συνέχεια)


2


Τροχαίο Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές και οι άµεσα
ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003)


2


Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές και οι άµεσα
ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003)


2


Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, ώστε να διευθετηθεί το θέµα
των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδροµή της τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας (ΥΑ
503/2003)


2


Η σήµανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική µελέτη (εφόσον η
περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα) (ΥΑ 503/2003)


2


Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, αποτρέποντας τους µη έχοντες
εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία
τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003)


2


Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)2


Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994)2


Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωµα εκτός του εργοταξιακού χώρου (ΥΑ 503/2003)2


Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται (Π∆ 1073/1981)2


Οι πινακίδες οδικής σήµανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην ανατραπούν (βαριές βάσεις,
πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)


2


Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της κυκλοφορίας αν κριθεί
απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης
πρέπει να είναι ενηµερωµένος για τους τρόπους ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά
τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 503/2003,
Π∆ 396/1994)


2


Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών (ΥΑ 503/2003)2


Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης ή ασφάλισης. Σε περίπτωση
που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)


2


Οι εργαζόµενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994)2


Ηλεκτροπληξία Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη
ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη
ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανοµής πρέπει να είναι µεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, µε δυνατότητα κλειδώµατος. Οι
πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας –
αντιηλεκτροπληξιακός αυτόµατος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραµένουν κλειδωµένοι (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι γραµµές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος να είναι ενισχυµένης µηχανικής αντοχής και ηλεκτρικής µόνωσης (ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)


2







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Οι διαδροµές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στη λειτουργία του
εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασµα σε σωλήνες, σκέπασµα µε µαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδροµή
και η τοποθέτηση τους εκτός διαδρόµων κίνησης προσωπικού, µηχανηµάτων και οχηµάτων (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)


Ηλεκτροπληξία (συνέχεια)∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
(συνέχεια)


2


Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και πρίζες πρέπει να
αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Θόρυβος από µηχανήµατα Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 85/1991, Π∆ 395/1994)1


Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 85/1991, Π∆ 395/1994)1


Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994)1


Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991)1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆
85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981)


1


Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994)1


Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας1


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο
βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική προσπάθεια (στροφή
κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού
περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός,
φωτισµός) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα,
διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 397/1994)


1


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η
σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό εργασίας της
επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


1


Γλίστριµα - παραπάτηµα ∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)1


Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981)1


Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας.
Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981)


1


Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 1073/1981)1


∆ονήσεις από συµπύκνωση Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)∆ονήσεις από συµπύκνωση
(συνέχεια)


∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
(συνέχεια)


1


Περιορισµός της έκθεσης σε κραδασµούς µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή
εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆
17/1996, Ν 1568/1985)


1


Απόσταση ασφαλείας από τα µηχανήµατα συµπύκνωσης - δόνησης (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)1


Σκόνη από µηχανήµατα -
οχήµατα


∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιαβροχή µε υδροφόρα (Π∆ 1073/1981)1


Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (Π∆ 396/1994)1


Εγκαύµατα Τα θερµά µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994, Π∆ 377/1993)2


Τα θερµά µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994, Π∆ 377/1993)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από θερµά µέρη των µηχανηµάτων, οχηµάτων και εξοπλισµού (Π∆
395/1994, Π∆ 377/1993)


2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού που φέρει θερµά µέρη, εφόσον δεν έχουν
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 395/1994, Π∆ 377/1993)


2


Οι εργαζόµενοι που επεµβαίνουν σε σε θερµά µέρη εξοπλισµού πρέπει να εκτελούν την εργασία τους µόνο εφόσον η
θερµοκρασία έχει κατέλθει σε ανεκτά επίπεδα (Π∆ 395/1994, Π∆ 377/1993)


2


Οι εργαζόµενοι που επεµβαίνουν σε σε θερµά µέρη εξοπλισµού πρέπει να χρησιµοποιούν προστατευτικά γάντια (Π∆
395/1994, Π∆ 396/1994, Π∆ 377/1993)


2


Οι εργαζόµενοι που έρχονται σε επαφή µε θερµά υλικά πρέπει να χρησιµοποιούν προστατευτικά γάντια (Π∆ 395/1994, Π∆
396/1994, Π∆ 377/1993)


2


Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο (Π∆
339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο (Π∆
339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για την ασφαλή χρήση των χηµικών, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών
Ασφάλειας (MSDS) τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Αποθήκευση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986,
Π∆ 77/1993)


2


Χρήση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆
77/1993)


2


Χρήση ΜΑΠ, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των χηµικών (Π∆ 396/1994, Π∆
339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιµοποιεί χηµικά, κατά τα διαλείµµατα και µετά το
πέρας της εργασίας (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2
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Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιµοποιεί χηµικά, από το γιατρό εργασίας της
επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες
(συνέχεια)


∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
(συνέχεια)


2


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)


Αδιάβροχες µπότες ΕΝ 345 (S1)


Γάντια ΕΝ 388


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397


Φόρµα εργασίας ΕΝ 465


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)


Έλεγχος και προετοιµασία
χώρου
Κατεδαφίσεις
Συλλογή προϊόντων
κατεδάφισης


3Πτώση εργαζόµενου από
ύψος


Περίφραξη των περάτων πλακών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί
ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ


Περίφραξη των περάτων πλακών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί
ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των περάτων πλακών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ
(Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των περάτων πλακών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το πάτηµα, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους
15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το πάτηµα και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Περίφραξη των υπερυψωµένων θέσεων εργασίας, διαδρόµων και προσβάσεων µε διατάξεις πλευρικής προστασίας
(κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ ή µε προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 µ)
(Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981)3


Κάλυψη των οριζοντίων κενών µε υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που αναµένεται να δεχτεί (Π∆ 1073/1981)3


Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (Π∆ 1073/1981)3


Χρήση συστήµατος ατοµικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Π∆ 396/1994)3


Περίφραξη των διαδρόµων και των θέσεων εργασίας σε ύψος µεγαλύτερο του 0,75 µ, µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ
και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 7789/1980)


3
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Κατασκευή κεκλιµένων διαδρόµων και προσβάσεων µε κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η αντοχή των υλικών πρέπει να
υπερβαίνει τα αναµενόµενα φορτία (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


Πτώση εργαζόµενου από
ύψος (συνέχεια)


ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ (συνέχεια) 3


Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν αντισταθµιστικά µέτρα (Π∆ 1073/1981)3


Πτώση εργαζόµενου από
σκαλωσιά


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Κατασκευή ικριώµατος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ από την κατασκευή. Σε
διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του
ικριώµατος (Π∆ 778/1980)


3


∆ιαµόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωµάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής προστασίας) πρέπει να
περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να µην διακόπτονται (Π∆ 778/1980)


3


Πτώση εργαζόµενου από
σκάλα


Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συµπαγές δάπεδο (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση µεταλλικών σκαλών µε χωνευτά σκαλοπάτια (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές
(Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)


3


Πτώση αντικειµένων από
ύψος


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, κλιµακοστάσια, σκαλωσιές,
σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980)


2


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, κλιµακοστάσια, σκαλωσιές,
σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980)


2


Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώµατα ή προστασία αυτών µε πλέγµα (Π∆ 778/1980)2


Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώµατα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος µεγαλύτερο από 3,50 µ από το
πεζοδρόµιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης
πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 µ. Εν συνεχεία διαµορφώνεται κεκλιµένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (Π∆
778/1980)


2


Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώµατος στην εξωτερική πλευρά του ικριώµατος για τη συγκράτηση υλικών (Π∆ 1073/1981,
Π∆ 778/1980)


2


Αποφυγή παραµονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (Π∆ 1073/1981)2


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος (Π∆ 1073/1981)2


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (Π∆ 1073/1981, Π∆ 105/1995)2


Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης2







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Καταπλάκωση από υλικά Η διαδικασία κατεδάφισης πρέπει να συντονίζεται από υπεύθυνο µηχανικό (Π∆ 1073/1981)3ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ (συνέχεια)


Η διαδικασία κατεδάφισης πρέπει να συντονίζεται από υπεύθυνο µηχανικό (Π∆ 1073/1981)3


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να ελέγξει την προς κατεδάφιση κατασκευή, για να διαπιστώσει το είδος και τη κατάσταση του
φέροντα οργανισµού, καθώς και των υπολοίπων δοµικών στοιχείων (Π∆ 1073/1981)


3


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα πρόκλησης ζηµιών σε γειτονικές κατασκευές, τόσο κατά τη
διαδικασία της κατεδάφισης, όσο και µετά από αυτή (Π∆ 1073/1981)


3


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να διενεργήσει επιτόπου αυτοψία µε τον µελετητή, τον ιδιοκτήτη και τον εργοδηγό (Π∆
1073/1981)


3


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να ενηµερώσει τον εργοδηγό για τη µελέτη και τις επιτόπου συνθήκες (Π∆ 1073/1981)3


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να ελέγξει αν ο εξοπλισµός και η στελέχωση του συνεργείου επαρκούν για την ασφαλή
εκτέλεση της εργασίας (Π∆ 1073/1981)


3


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να επιβλέπει όλη τη διαδικασία για την αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων (Π∆ 1073/1981)3


Το διαθέσιµο προσωπικό είναι εξειδικευµένο στις εργασίες κατεδαφίσεων (Π∆ 1073/1981)3


Όλοι οι εργαζόµενοι γνωρίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται µε την εργασία τους, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους
γύρω τους (Π∆ 1073/1981)


3


Ο αριθµός των εργαζοµένων που επιβλέπεται από κάθε επικεφαλής δεν ξεπερνάει τα 10 άτοµα (Π∆ 1073/1981)3


Έχει αποκλειστεί η περιοχή περιµετρικά σε απόσταση µεγαλύτερη του ενός τετάρτου του ύψους της κατεδαφιστέας
κατασκευής, ή κατασκευάζονται κατάλληλες διαβάσεις και συλλεκτήρια πετάσµατα. Σε κάθε περίπτωση τοποθετούνται
κατάλληλα σήµατα προειδοποίησης τρίτων (Π∆ 1073/1981)


3


Έχουν διακοπεί ή µεταφερθεί όλες οι παροχές (Π∆ 1073/1981)3


Έχουν επισηµανθεί και καλυφθεί όλα τα κατακόρυφα κενά (Π∆ 1073/1981)3


Έχουν αποµακρυνθεί τα δοχεία – δεξαµενές που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνα υλικά (Π∆ 1073/1981)3


Στο χώρο προς κατεδάφιση βρίσκονται οι απολύτως απαραίτητοι εργαζόµενοι (Π∆ 1073/1981)3


Υπάρχει επικοινωνία µε τα συνεργεία κατεδάφισης (Π∆ 1073/1981)3


∆εν υπερφορτώνονται τα δάπεδα µε υλικά κατεδάφισης και µηχανήµατα - εξοπλισµό (Π∆ 1073/1981)3


Λαµβάνονται µέτρα προστασίας των γειτονικών κατασκευών (Π∆ 1073/1981)3


Οι εργαζόµενοι που υλοποιούν την κατεδάφιση πρέπει να χρησιµοποιούν τα προβλεπόµενα από τον κατασκευαστή Μέσα
Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 396/1994)


3


Σύγκρουση µε µηχάνηµα Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι µη έχοντες εργασία πρέπει να αποµακρύνονται από το χώρο κίνησης
και εργασίας των ΜΕ (Π∆ 1073/1981)


2


Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι µη έχοντες εργασία πρέπει να αποµακρύνονται από το χώρο κίνησης
και εργασίας των ΜΕ (Π∆ 1073/1981)


2


Οι εργαζόµενοι να µην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης δεν πρέπει να αναπαύονται
πάνω ή κοντά σε ΜΕ (Π∆ 1073/1981)


2


Ο χειρισµός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. Επίσης επιτρέπεται βοηθοί
χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για συγκεκριµένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν
άδεια αντίστοιχης Οµάδας και Κατηγορίας (Π∆ 31/1990, Π∆ 1073/1981)


2







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Οι εργαζόµενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (Π∆ 396/1994)Σύγκρουση µε µηχάνηµα
(συνέχεια)


ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ (συνέχεια) 2


Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και να φέρουν την ένδειξη «CE» (Π∆ 395/1994, Π∆
89/1999, Π∆ 304/2000)


2


Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται µε ενηµερωµένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (στην Ελληνική γλώσσα). Ο
χειρισµός τους πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις προβλέψεις του εγχειριδίου και της Νοµοθεσίας (ακόµη και κατά την
ακινητοποίηση τους) (Π∆ 395/1994, Π∆ 1073/1981)


2


Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρµόδιο πρόσωπο (σύµφωνα µε το Β∆4/1951). Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ
κουµπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήµα οπισθοπορείας) καθώς τα συστήµατα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να
λειτουργούν κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταµπλό χειρισµού πρέπει να
λειτουργούν, όπως επίσης και η οι διατάξεις σήµανσης (φώτα, φάρος) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆
304/2000)


2


Τα ΜΕ καθώς και τα κινούµενα µέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση τους. Επίσης δεν πρέπει να
αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος
(Π∆ 1073/1981)


2


Οι χειριστές να µην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα εξασφάλισης τους (Π∆ 1073/1981)2


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, οχήµατος, εξοπλισµού και
σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το
σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


2


Ηλεκτροπληξία Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη
ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη
ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανοµής πρέπει να είναι µεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, µε δυνατότητα κλειδώµατος. Οι
πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας –
αντιηλεκτροπληξιακός αυτόµατος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραµένουν κλειδωµένοι (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι γραµµές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος να είναι ενισχυµένης µηχανικής αντοχής και ηλεκτρικής µόνωσης (ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)


2


Οι διαδροµές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στη λειτουργία του
εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασµα σε σωλήνες, σκέπασµα µε µαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδροµή
και η τοποθέτηση τους εκτός διαδρόµων κίνησης προσωπικού, µηχανηµάτων και οχηµάτων (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)


2


Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και πρίζες πρέπει να
αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου
δικτύου


Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η ∆ΕΗ από τον Ανάδοχο,
πριν την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού µε την αρµόδια
υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα µέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ∆ΕΗ (Π∆ 1073/1981)


2ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ (συνέχεια)


Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η ∆ΕΗ από τον Ανάδοχο,
πριν την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού µε την αρµόδια
υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα µέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ∆ΕΗ (Π∆ 1073/1981)


2


Υπογειοποίηση ή παραλλαγή του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος (Π∆ 1083/1981)2


Αποφυγή διακίνησης υλικών σε θέσεις κοντά στους αγωγούς (Π∆ 1073/1981)2


Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ∆ΕΗ) από αγωγούς µέσης τάσης και γενικά κάθε είδους αγωγό
(Π∆ 1073/1981)


2


Τοποθέτηση προστατευτικών δοκών για την εξασφάλιση της απαιτούµενης απόστασης ασφαλείας. Σε περίπτωση που είναι
αδύνατη η συγκεκριµένη λύση, προτείνεται η τοποθέτηση σήµανσης (πχ σχοινί µε κρεµασµένες πινακίδες ή αλυσίδες,
αναλόγως του ύψους) σε απόσταση ασφαλείας (Π∆ 1073/1981)


2


Ηλεκτροπληξία λόγω
υπογείου δικτύου


Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η ∆ΕΗ από τον Ανάδοχο,
πριν την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού µε την αρµόδια
υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα µέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ∆ΕΗ (Π∆ 1073/1981)


2


Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η ∆ΕΗ από τον Ανάδοχο,
πριν την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού µε την αρµόδια
υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα µέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ∆ΕΗ (Π∆ 1073/1981)


2


Έλεγχος σχεδίων για την ύπαρξη υπογείων δικτύων και διενέργεια ερευνητικών τοµών (Π∆ 1073/1981)2


Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ∆ΕΗ) από αγωγούς µέσης τάσης και γενικά κάθε είδους αγωγό
(Π∆ 1073/1981)


2


Πυρκαγιά Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981)2


Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981)2


Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Π∆
1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (Π∆ 1073/1981)2


Αποψήλωση θάµνων και χαµηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες2


Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρµανση) (Π∆ 1073/1981)2


Απαγόρευση καπνίσµατος και γυµνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Π∆ 1073/1981)2


Χρήση πυροσβεστικών µέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσµατική χρήση των πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται
ενηµέρωση του προσωπικού. Επίσης σηµειώνεται ότι τα πυροσβεστικά µέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα
προσβάσιµες θέσεις (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Σύσταση οµάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα µέλη της να βρίσκονται στο εργοτάξιο σε καθηµερινή βάση, να
γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενηµερωθεί για τη χρήση των πυροσβεστικών µέσων) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Θόρυβος Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1


Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1


Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (Π∆ 85/1991)1
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Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (Π∆ 85/1991)Θόρυβος (συνέχεια)ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ (συνέχεια) 1


Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 85/1991, Π∆ 395/1994)1


Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994)1


Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991)1


Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή
εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (Π∆ 85/1991)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆
85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981)


1


Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994)1


Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας1


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο
βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική προσπάθεια (στροφή
κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού
περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός,
φωτισµός) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα,
διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 397/1994)


1


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η
σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό εργασίας της
επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


1


Γλίστριµα - παραπάτηµα ∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)1


Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981)1


Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας.
Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981)


1


Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 1073/1981)1


∆ονήσεις Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1


Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1


Συντήρηση των συστηµάτων αναρτήσεων φορτηγών και µηχανηµάτων (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1
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Επιλογή εργαλείων µε διατάξεις απορρόφησης ενέργειας (Π∆ 395/1994)∆ονήσεις (συνέχεια)ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ (συνέχεια) 1


Περιορισµός της έκθεσης σε κραδασµούς µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή
εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆
17/1996, Ν 1568/1985)


1


Χρήση ΜΑΠ (γάντια) (Π∆ 396/1994)1


Σκόνη ∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιαβροχή µε υδροφόρα (Π∆ 1073/1981)1


Χρήση συλλεκτηρίων αγωγών για τη ρίψη υλικών (Π∆ 1073/1981)1


Χρήση συλλεκτηρίων πετασµάτων για τη ρίψη υλικών (Π∆ 1073/1981)1


Χρήση κάδων για τη συλλογή µπαζών και αχρήστων υλικών (Π∆ 1073/1981)1


Τοποθέτηση λινάτσας στο ικρίωµα (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)1


∆ιεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισµα) σε εξωτερικούς χώρους1


∆ιεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισµα) µακριά από άλλα συνεργεία και τρίτους1


Αποµόνωση του χώρου εργασίας (πχ µε λινάτσα, νάυλον, γεωύφασµα)1


Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (Π∆ 396/1994)1


Σκόνη αµιάντου Ο εργοδότης της επιχείρησης που θα αναλάβει τις συγκεκριµένες εργασίες, από τις οποίες ενδέχεται να προκληθεί σκόνη
αµιάντου, πρέπει να διαθέτει γραπτή εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου (Π∆ 212/2006, Π∆ 17/1996)


3


Ο εργοδότης της επιχείρησης που θα αναλάβει τις συγκεκριµένες εργασίες, από τις οποίες ενδέχεται να προκληθεί σκόνη
αµιάντου, πρέπει να διαθέτει γραπτή εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου (Π∆ 212/2006, Π∆ 17/1996)


3


Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να καταρτιστεί και να υποβληθεί στο αρµόδιο ΚΕΠΕΚ ένα Σχέδιο Εργασίας στο οποίο
θα αναφέρονται όλα τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων (Π∆ 212/2006)


3


Καθ’ όλη τη διάρκεια εργασιών πρέπει να διενεργούνται µετρήσεις αµιάντου (Π∆ 212/2006)3


Ο χώρος εργασίας πρέπει να επισηµανθεί µε πινακίδες για την ενηµέρωση ύπαρξης σκόνης αµιάντου (Π∆ 212/2006)3


Το προσωπικό που χρησιµοποιείται πρέπει να είναι ενηµερωµένο για τις επιπτώσεις στην υγεία από εισπνοή ινών αµιάντου
καθώς και για τα µέτρα πρόληψης που πρέπει να λαµβάνονται (Π∆ 212/2006)


3


Τα υλικά που απελευθερώνουν ίνες αµιάντου πρέπει να καθαιρούνται ύστερα από επιµεληµένη διαβροχή, µε τη χρήση λαβών
µήκους τουλάχιστον 1 µ. και να συλλέγονται σε ειδικές συσκευασίες, οι οποίες θα απορρίπτονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του
αρµόδιου µηχανικού του Αναδόχου (Π∆ 212/2006)


3


Το προσωπικό πρέπει να εφοδιαστεί και να χρησιµοποιεί τα απαραίτητα ΜΑΠ (µάσκα πλήρους προσώπου µε αναπνευστική
συσκευή, γάντια, φόρµα) (Π∆ 212/2006, Π∆ 396/1994)


3


Η χρονικά σταθµισµένη µέση τιµή συγκέντρωσης ινών χρυσότιλου στον αέρα του χώρου εργασίας, στην οποία εκτίθενται οι
εργαζόµενοι κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 8ώρης ηµερήσιας εργασίας µιας 40ώρης εβδοµαδιαίας εργασίας δεν πρέπει να
ξεπερνά τις 0,60 ίνες ανά κυβικό εκατοστό αέρα (Π∆ 212/2006)


3
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Για όλους τους υπόλοιπους τύπους αµιάντου, είτε µεµονωµένους είτε σε µίγµατα, συµπεριλαµβανοµένων και των µιγµάτων
που περιέχουν χρυσότιλο, η χρονικά σταθµισµένη µέση τιµή συγκέντρωσης ινών στον αέρα του χώρου εργασίας στην οποία
εκτίθενται οι εργαζόµενοι κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 8ώρης ηµερήσιας εργασίας µιας 40ώρης εβδοµαδιαίας εργασίας δεν
πρέπει να ξεπερνά τις 0,30 ίνες ανά κυβικό εκατοστό αέρα (Π∆ 212/2006)


Σκόνη αµιάντου (συνέχεια)ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ (συνέχεια) 3


Ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης πρέπει να εξετάζει την κατάσταση της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε σκόνη
αµιάντου (Π∆ 212/2006, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


3


Γυαλιά ΕΝ 166(Β)


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)


Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 361


Γάντια ΕΝ 388


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)


Έλεγχος και προετοιµασία
χώρου
∆ιενέργεια καθαιρέσεων
Συλλογή προϊόντων
καθαιρέσεων


3Πτώση εργαζόµενου από
ύψος


Περίφραξη των περάτων πλακών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί
ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ


Περίφραξη των περάτων πλακών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί
ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των περάτων πλακών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ
(Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των περάτων πλακών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το πάτηµα, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους
15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το πάτηµα και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Περίφραξη των υπερυψωµένων θέσεων εργασίας, διαδρόµων και προσβάσεων µε διατάξεις πλευρικής προστασίας
(κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ ή µε προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 µ)
(Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981)3


Κάλυψη των οριζοντίων κενών µε υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που αναµένεται να δεχτεί (Π∆ 1073/1981)3


Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (Π∆ 1073/1981)3


Χρήση συστήµατος ατοµικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Π∆ 396/1994)3
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Περίφραξη των διαδρόµων και των θέσεων εργασίας σε ύψος µεγαλύτερο του 0,75 µ, µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ
και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 7789/1980)


Πτώση εργαζόµενου από
ύψος (συνέχεια)


ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ (συνέχεια) 3


Κατασκευή κεκλιµένων διαδρόµων και προσβάσεων µε κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η αντοχή των υλικών πρέπει να
υπερβαίνει τα αναµενόµενα φορτία (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν αντισταθµιστικά µέτρα (Π∆ 1073/1981)3


Πτώση εργαζόµενου από
σκαλωσιά


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Κατασκευή ικριώµατος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ από την κατασκευή. Σε
διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του
ικριώµατος (Π∆ 778/1980)


3


∆ιαµόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωµάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής προστασίας) πρέπει να
περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να µην διακόπτονται (Π∆ 778/1980)


3


Πτώση εργαζόµενου από
σκάλα


Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συµπαγές δάπεδο (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση µεταλλικών σκαλών µε χωνευτά σκαλοπάτια (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές
(Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)


3


Πτώση αντικειµένων από
ύψος


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, κλιµακοστάσια, σκαλωσιές,
σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980)


2


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, κλιµακοστάσια, σκαλωσιές,
σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980)


2


Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώµατα ή προστασία αυτών µε πλέγµα (Π∆ 778/1980)2


Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώµατα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος µεγαλύτερο από 3,50 µ από το
πεζοδρόµιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης
πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 µ. Εν συνεχεία διαµορφώνεται κεκλιµένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (Π∆
778/1980)


2


Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώµατος στην εξωτερική πλευρά του ικριώµατος για τη συγκράτηση υλικών (Π∆ 1073/1981,
Π∆ 778/1980)


2


Αποφυγή παραµονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (Π∆ 1073/1981)2


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος (Π∆ 1073/1981)2
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Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (Π∆ 1073/1981, Π∆ 105/1995)Πτώση αντικειµένων από
ύψος (συνέχεια)


ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ (συνέχεια) 2


Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης2


Καταπλάκωση από υλικά Η διαδικασία κατεδάφισης πρέπει να συντονίζεται από υπεύθυνο µηχανικό (Π∆ 1073/1981)3


Η διαδικασία κατεδάφισης πρέπει να συντονίζεται από υπεύθυνο µηχανικό (Π∆ 1073/1981)3


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να ελέγξει την προς κατεδάφιση κατασκευή, για να διαπιστώσει το είδος και τη κατάσταση του
φέροντα οργανισµού, καθώς και των υπολοίπων δοµικών στοιχείων (Π∆ 1073/1981)


3


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα πρόκλησης ζηµιών σε γειτονικές κατασκευές, τόσο κατά τη
διαδικασία της κατεδάφισης, όσο και µετά από αυτή (Π∆ 1073/1981)


3


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να διενεργήσει επιτόπου αυτοψία µε τον µελετητή, τον ιδιοκτήτη και τον εργοδηγό (Π∆
1073/1981)


3


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να ενηµερώσει τον εργοδηγό για τη µελέτη και τις επιτόπου συνθήκες (Π∆ 1073/1981)3


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να ελέγξει αν ο εξοπλισµός και η στελέχωση του συνεργείου επαρκούν για την ασφαλή
εκτέλεση της εργασίας (Π∆ 1073/1981)


3


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να επιβλέπει όλη τη διαδικασία για την αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων (Π∆ 1073/1981)3


Το διαθέσιµο προσωπικό είναι εξειδικευµένο στις εργασίες κατεδαφίσεων (Π∆ 1073/1981)3


Όλοι οι εργαζόµενοι γνωρίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται µε την εργασία τους, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους
γύρω τους (Π∆ 1073/1981)


3


Ο αριθµός των εργαζοµένων που επιβλέπεται από κάθε επικεφαλής δεν ξεπερνάει τα 10 άτοµα (Π∆ 1073/1981)3


Έχει αποκλειστεί η περιοχή περιµετρικά σε απόσταση µεγαλύτερη του ενός τετάρτου του ύψους της κατεδαφιστέας
κατασκευής, ή κατασκευάζονται κατάλληλες διαβάσεις και συλλεκτήρια πετάσµατα. Σε κάθε περίπτωση τοποθετούνται
κατάλληλα σήµατα προειδοποίησης τρίτων (Π∆ 1073/1981)


3


Έχουν διακοπεί ή µεταφερθεί όλες οι παροχές (Π∆ 1073/1981)3


Έχουν επισηµανθεί και καλυφθεί όλα τα κατακόρυφα κενά (Π∆ 1073/1981)3


Έχουν αποµακρυνθεί τα δοχεία – δεξαµενές που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνα υλικά (Π∆ 1073/1981)3


Στο χώρο προς κατεδάφιση βρίσκονται οι απολύτως απαραίτητοι εργαζόµενοι (Π∆ 1073/1981)3


Υπάρχει επικοινωνία µε τα συνεργεία κατεδάφισης (Π∆ 1073/1981)3


∆εν υπερφορτώνονται τα δάπεδα µε υλικά κατεδάφισης και µηχανήµατα - εξοπλισµό (Π∆ 1073/1981)3


Λαµβάνονται µέτρα προστασίας των γειτονικών κατασκευών (Π∆ 1073/1981)3


Οι εργαζόµενοι που υλοποιούν την κατεδάφιση πρέπει να χρησιµοποιούν τα προβλεπόµενα από τον κατασκευαστή Μέσα
Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 396/1994)


3


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)2







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, οχήµατος, εξοπλισµού και
σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα
(συνέχεια)


ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ (συνέχεια) 2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το
σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


2


Ηλεκτροπληξία Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη
ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη
ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανοµής πρέπει να είναι µεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, µε δυνατότητα κλειδώµατος. Οι
πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας –
αντιηλεκτροπληξιακός αυτόµατος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραµένουν κλειδωµένοι (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι γραµµές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος να είναι ενισχυµένης µηχανικής αντοχής και ηλεκτρικής µόνωσης (ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)


2


Οι διαδροµές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στη λειτουργία του
εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασµα σε σωλήνες, σκέπασµα µε µαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδροµή
και η τοποθέτηση τους εκτός διαδρόµων κίνησης προσωπικού, µηχανηµάτων και οχηµάτων (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)


2


Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και πρίζες πρέπει να
αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Πυρκαγιά Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981)2


Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981)2


Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Π∆
1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (Π∆ 1073/1981)2


Αποψήλωση θάµνων και χαµηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες2


Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρµανση) (Π∆ 1073/1981)2


Απαγόρευση καπνίσµατος και γυµνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Π∆ 1073/1981)2


Χρήση πυροσβεστικών µέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσµατική χρήση των πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται
ενηµέρωση του προσωπικού. Επίσης σηµειώνεται ότι τα πυροσβεστικά µέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα
προσβάσιµες θέσεις (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Σύσταση οµάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα µέλη της να βρίσκονται στο εργοτάξιο σε καθηµερινή βάση, να
γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενηµερωθεί για τη χρήση των πυροσβεστικών µέσων) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Θόρυβος Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1


Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1


Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (Π∆ 85/1991)1


Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (Π∆ 85/1991)1


Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 85/1991, Π∆ 395/1994)1
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Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994)Θόρυβος (συνέχεια)ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ (συνέχεια) 1


Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991)1


Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή
εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (Π∆ 85/1991)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆
85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981)


1


Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994)1


Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας1


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο
βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική προσπάθεια (στροφή
κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού
περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός,
φωτισµός) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα,
διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 397/1994)


1


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η
σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό εργασίας της
επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


1


Γλίστριµα - παραπάτηµα ∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)1


Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981)1


Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας.
Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981)


1


Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 1073/1981)1


∆ονήσεις Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1


Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1


Συντήρηση των συστηµάτων αναρτήσεων φορτηγών και µηχανηµάτων (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1


Επιλογή εργαλείων µε διατάξεις απορρόφησης ενέργειας (Π∆ 395/1994)1


Περιορισµός της έκθεσης σε κραδασµούς µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή
εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)


1
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Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆
17/1996, Ν 1568/1985)


∆ονήσεις (συνέχεια)ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ (συνέχεια) 1


Χρήση ΜΑΠ (γάντια) (Π∆ 396/1994)1


Σκόνη ∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιαβροχή µε υδροφόρα (Π∆ 1073/1981)1


Χρήση συλλεκτηρίων αγωγών για τη ρίψη υλικών (Π∆ 1073/1981)1


Χρήση συλλεκτηρίων πετασµάτων για τη ρίψη υλικών (Π∆ 1073/1981)1


Χρήση κάδων για τη συλλογή µπαζών και αχρήστων υλικών (Π∆ 1073/1981)1


Τοποθέτηση λινάτσας στο ικρίωµα (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)1


∆ιεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισµα) σε εξωτερικούς χώρους1


∆ιεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισµα) µακριά από άλλα συνεργεία και τρίτους1


Αποµόνωση του χώρου εργασίας (πχ µε λινάτσα, νάυλον, γεωύφασµα)1


Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (Π∆ 396/1994)1


Σκόνη αµιάντου Ο εργοδότης της επιχείρησης που θα αναλάβει τις συγκεκριµένες εργασίες, από τις οποίες ενδέχεται να προκληθεί σκόνη
αµιάντου, πρέπει να διαθέτει γραπτή εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου (Π∆ 212/2006, Π∆ 17/1996)


3


Ο εργοδότης της επιχείρησης που θα αναλάβει τις συγκεκριµένες εργασίες, από τις οποίες ενδέχεται να προκληθεί σκόνη
αµιάντου, πρέπει να διαθέτει γραπτή εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου (Π∆ 212/2006, Π∆ 17/1996)


3


Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να καταρτιστεί και να υποβληθεί στο αρµόδιο ΚΕΠΕΚ ένα Σχέδιο Εργασίας στο οποίο
θα αναφέρονται όλα τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων (Π∆ 212/2006)


3


Καθ’ όλη τη διάρκεια εργασιών πρέπει να διενεργούνται µετρήσεις αµιάντου (Π∆ 212/2006)3


Ο χώρος εργασίας πρέπει να επισηµανθεί µε πινακίδες για την ενηµέρωση ύπαρξης σκόνης αµιάντου (Π∆ 212/2006)3


Το προσωπικό που χρησιµοποιείται πρέπει να είναι ενηµερωµένο για τις επιπτώσεις στην υγεία από εισπνοή ινών αµιάντου
καθώς και για τα µέτρα πρόληψης που πρέπει να λαµβάνονται (Π∆ 212/2006)


3


Τα υλικά που απελευθερώνουν ίνες αµιάντου πρέπει να καθαιρούνται ύστερα από επιµεληµένη διαβροχή, µε τη χρήση λαβών
µήκους τουλάχιστον 1 µ. και να συλλέγονται σε ειδικές συσκευασίες, οι οποίες θα απορρίπτονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του
αρµόδιου µηχανικού του Αναδόχου (Π∆ 212/2006)


3


Το προσωπικό πρέπει να εφοδιαστεί και να χρησιµοποιεί τα απαραίτητα ΜΑΠ (µάσκα πλήρους προσώπου µε αναπνευστική
συσκευή, γάντια, φόρµα) (Π∆ 212/2006, Π∆ 396/1994)


3


Η χρονικά σταθµισµένη µέση τιµή συγκέντρωσης ινών χρυσότιλου στον αέρα του χώρου εργασίας, στην οποία εκτίθενται οι
εργαζόµενοι κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 8ώρης ηµερήσιας εργασίας µιας 40ώρης εβδοµαδιαίας εργασίας δεν πρέπει να
ξεπερνά τις 0,60 ίνες ανά κυβικό εκατοστό αέρα (Π∆ 212/2006)


3


Για όλους τους υπόλοιπους τύπους αµιάντου, είτε µεµονωµένους είτε σε µίγµατα, συµπεριλαµβανοµένων και των µιγµάτων
που περιέχουν χρυσότιλο, η χρονικά σταθµισµένη µέση τιµή συγκέντρωσης ινών στον αέρα του χώρου εργασίας στην οποία
εκτίθενται οι εργαζόµενοι κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 8ώρης ηµερήσιας εργασίας µιας 40ώρης εβδοµαδιαίας εργασίας δεν
πρέπει να ξεπερνά τις 0,30 ίνες ανά κυβικό εκατοστό αέρα (Π∆ 212/2006)


3
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Ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης πρέπει να εξετάζει την κατάσταση της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε σκόνη
αµιάντου (Π∆ 212/2006, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


Σκόνη αµιάντου (συνέχεια)ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ (συνέχεια) 3


Γυαλιά ΕΝ 166(Β)


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)


Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 361


Γάντια ΕΝ 388


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)


 : Σκυροδέµατα


Καλούπωµα
Κατασκευή - τοποθέτηση
σιδηρού οπλισµού
Σκυροδέτηση
Ξεκαλούπωµα


3Πτώση εργαζόµενου από
ύψος


Περίφραξη των περάτων πλακών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί
ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ


Περίφραξη των περάτων πλακών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί
ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των περάτων πλακών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ
(Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των περάτων πλακών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το πάτηµα, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους
15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το πάτηµα και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Περίφραξη των υπερυψωµένων θέσεων εργασίας, διαδρόµων και προσβάσεων µε διατάξεις πλευρικής προστασίας
(κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ ή µε προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 µ)
(Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981)3


Κάλυψη των οριζοντίων κενών µε υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που αναµένεται να δεχτεί (Π∆ 1073/1981)3


Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (Π∆ 1073/1981)3


Χρήση συστήµατος ατοµικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Π∆ 396/1994)3
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Περίφραξη των διαδρόµων και των θέσεων εργασίας σε ύψος µεγαλύτερο του 0,75 µ, µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ
και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 7789/1980)


Πτώση εργαζόµενου από
ύψος (συνέχεια)


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
(συνέχεια)


3


Κατασκευή κεκλιµένων διαδρόµων και προσβάσεων µε κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η αντοχή των υλικών πρέπει να
υπερβαίνει τα αναµενόµενα φορτία (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν αντισταθµιστικά µέτρα (Π∆ 1073/1981)3


Πτώση εργαζόµενου από
σκαλωσιά


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Κατασκευή ικριώµατος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ από την κατασκευή. Σε
διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του
ικριώµατος (Π∆ 778/1980)


3


∆ιαµόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωµάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής προστασίας) πρέπει να
περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να µην διακόπτονται (Π∆ 778/1980)


3


Πτώση εργαζόµενου από
σκάλα


Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συµπαγές δάπεδο (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση µεταλλικών σκαλών µε χωνευτά σκαλοπάτια (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές
(Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)


3


Πτώση αντικειµένων από
ύψος


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, κλιµακοστάσια, σκαλωσιές,
σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980)


2


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, κλιµακοστάσια, σκαλωσιές,
σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980)


2


Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώµατα ή προστασία αυτών µε πλέγµα (Π∆ 778/1980)2


Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώµατα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος µεγαλύτερο από 3,50 µ από το
πεζοδρόµιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης
πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 µ. Εν συνεχεία διαµορφώνεται κεκλιµένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (Π∆
778/1980)


2


Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώµατος στην εξωτερική πλευρά του ικριώµατος για τη συγκράτηση υλικών (Π∆ 1073/1981,
Π∆ 778/1980)


2


Αποφυγή παραµονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (Π∆ 1073/1981)2
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Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος (Π∆ 1073/1981)Πτώση αντικειµένων από
ύψος (συνέχεια)


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
(συνέχεια)


2


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (Π∆ 1073/1981, Π∆ 105/1995)2


Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης2


Πτώση φορτίων που
µεταφέρονται κατά τις
ανυψωτικές εργασίες


Αποφυγή παραµονής κάτω από φορτία (Π∆ 1073/1981)2


Αποφυγή παραµονής κάτω από φορτία (Π∆ 1073/1981)2


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆
304/2000)


2


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να φέρει πινακίδα µε διάγραµµα ανυψωτικής ικανότητας (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆
89/1999, Π∆ 304/2000)


2


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000, ΥΑ
593/2003)


2


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τις προβλεπόµενες πιστοποιήσεις, από τρίτο µέρος (ΥΑ 593/2003)2


Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται (πχ συρµατόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, ιµάντες) να είναι ο προβλεπόµενος και χωρίς
φθορές (Π∆ 1073/1981)


2


Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εµπειρία (Π∆ 31/1990)2


Τα συρµατόσχοινα – σαµπάνια να είναι ελεγµένα και προσαρτηµένα σωστά στο φορτίο (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆
89/1999, Π∆ 304/2000)


2


Η περιοχή να είναι αποκλεισµένη για τους µη έχοντες εργασία (Π∆ 1073/1981)2


Οι εργαζόµενοι σε γειτονικά σηµεία να έχουν ενηµερωθεί2


Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή υπάρχει έµπειρος κουµανταδόρος (Π∆ 1073/1981)2


Οι ανυψωτικοί µηχανισµοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασµένοι καλά (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού µηχανισµού (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας µεταφοράς φορτίου (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται  η απότοµη ανύψωση/ κατέβασµα (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζοµένους (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεµοι (Π∆ 1073/1981)2


Σύγκρουση µε µηχάνηµα Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι µη έχοντες εργασία πρέπει να αποµακρύνονται από το χώρο κίνησης
και εργασίας των ΜΕ (Π∆ 1073/1981)


2


Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι µη έχοντες εργασία πρέπει να αποµακρύνονται από το χώρο κίνησης
και εργασίας των ΜΕ (Π∆ 1073/1981)


2
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Οι εργαζόµενοι να µην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης δεν πρέπει να αναπαύονται
πάνω ή κοντά σε ΜΕ (Π∆ 1073/1981)


Σύγκρουση µε µηχάνηµα
(συνέχεια)


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
(συνέχεια)


2


Ο χειρισµός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. Επίσης επιτρέπεται βοηθοί
χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για συγκεκριµένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν
άδεια αντίστοιχης Οµάδας και Κατηγορίας (Π∆ 31/1990, Π∆ 1073/1981)


2


Οι εργαζόµενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (Π∆ 396/1994)2


Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και να φέρουν την ένδειξη «CE» (Π∆ 395/1994, Π∆
89/1999, Π∆ 304/2000)


2


Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται µε ενηµερωµένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (στην Ελληνική γλώσσα). Ο
χειρισµός τους πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις προβλέψεις του εγχειριδίου και της Νοµοθεσίας (ακόµη και κατά την
ακινητοποίηση τους) (Π∆ 395/1994, Π∆ 1073/1981)


2


Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρµόδιο πρόσωπο (σύµφωνα µε το Β∆4/1951). Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ
κουµπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήµα οπισθοπορείας) καθώς τα συστήµατα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να
λειτουργούν κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταµπλό χειρισµού πρέπει να
λειτουργούν, όπως επίσης και η οι διατάξεις σήµανσης (φώτα, φάρος) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆
304/2000)


2


Τα ΜΕ καθώς και τα κινούµενα µέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση τους. Επίσης δεν πρέπει να
αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος
(Π∆ 1073/1981)


2


Οι χειριστές να µην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα εξασφάλισης τους (Π∆ 1073/1981)2


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, οχήµατος, εξοπλισµού και
σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το
σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


2


Τροχαίο Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές και οι άµεσα
ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003)


2


Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές και οι άµεσα
ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003)


2


Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, ώστε να διευθετηθεί το θέµα
των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδροµή της τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας (ΥΑ
503/2003)


2


Η σήµανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική µελέτη (εφόσον η
περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα) (ΥΑ 503/2003)


2
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Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, αποτρέποντας τους µη έχοντες
εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία
τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003)


Τροχαίο (συνέχεια)ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
(συνέχεια)


2


Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)2


Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994)2


Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωµα εκτός του εργοταξιακού χώρου (ΥΑ 503/2003)2


Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται (Π∆ 1073/1981)2


Οι πινακίδες οδικής σήµανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην ανατραπούν (βαριές βάσεις,
πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)


2


Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της κυκλοφορίας αν κριθεί
απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης
πρέπει να είναι ενηµερωµένος για τους τρόπους ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά
τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 503/2003,
Π∆ 396/1994)


2


Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών (ΥΑ 503/2003)2


Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης ή ασφάλισης. Σε περίπτωση
που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)


2


Οι εργαζόµενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994)2


Ηλεκτροπληξία Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη
ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη
ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανοµής πρέπει να είναι µεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, µε δυνατότητα κλειδώµατος. Οι
πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας –
αντιηλεκτροπληξιακός αυτόµατος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραµένουν κλειδωµένοι (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι γραµµές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος να είναι ενισχυµένης µηχανικής αντοχής και ηλεκτρικής µόνωσης (ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)


2


Οι διαδροµές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στη λειτουργία του
εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασµα σε σωλήνες, σκέπασµα µε µαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδροµή
και η τοποθέτηση τους εκτός διαδρόµων κίνησης προσωπικού, µηχανηµάτων και οχηµάτων (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)


2


Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και πρίζες πρέπει να
αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου
δικτύου


Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η ∆ΕΗ από τον Ανάδοχο,
πριν την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού µε την αρµόδια
υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα µέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ∆ΕΗ (Π∆ 1073/1981)


2


Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η ∆ΕΗ από τον Ανάδοχο,
πριν την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού µε την αρµόδια
υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα µέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ∆ΕΗ (Π∆ 1073/1981)


2
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Υπογειοποίηση ή παραλλαγή του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος (Π∆ 1083/1981)Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου
δικτύου (συνέχεια)


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
(συνέχεια)


2


Αποφυγή διακίνησης υλικών σε θέσεις κοντά στους αγωγούς (Π∆ 1073/1981)2


Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ∆ΕΗ) από αγωγούς µέσης τάσης και γενικά κάθε είδους αγωγό
(Π∆ 1073/1981)


2


Τοποθέτηση προστατευτικών δοκών για την εξασφάλιση της απαιτούµενης απόστασης ασφαλείας. Σε περίπτωση που είναι
αδύνατη η συγκεκριµένη λύση, προτείνεται η τοποθέτηση σήµανσης (πχ σχοινί µε κρεµασµένες πινακίδες ή αλυσίδες,
αναλόγως του ύψους) σε απόσταση ασφαλείας (Π∆ 1073/1981)


2


Θόρυβος Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1


Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1


Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (Π∆ 85/1991)1


Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (Π∆ 85/1991)1


Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 85/1991, Π∆ 395/1994)1


Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994)1


Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991)1


Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή
εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (Π∆ 85/1991)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆
85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981)


1


Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994)1


Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας1


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο
βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική προσπάθεια (στροφή
κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού
περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός,
φωτισµός) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα,
διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 397/1994)


1


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η
σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό εργασίας της
επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


1
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Καταπτώσεις - καθιζήσεις
ικριωµάτων


Πριν την ανέγερση της σκαλωσιάς πρέπει να διενεργείται µελέτη κατασκευής και αντοχής αυτής από τον αρµόδιο µηχανικό,
εκτός αν κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του κατασκευαστή της (ΚΥΑ 16440/1994)


3ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
(συνέχεια)


Πριν την ανέγερση της σκαλωσιάς πρέπει να διενεργείται µελέτη κατασκευής και αντοχής αυτής από τον αρµόδιο µηχανικό,
εκτός αν κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του κατασκευαστή της (ΚΥΑ 16440/1994)


3


Για µεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχουν τα πιστοποιητικά τους, δηλαδή βεβαίωση εξέτασης τύπου, δήλωση πιστότητας,
τεύχος µελέτης αντοχής, οδηγίες συναρµολόγησης και προβλεπόµενες χρήσεις (ΚΥΑ 1440/1994)


3


Για µεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήµανση στα στοιχεία της σκαλωσιάς, η οποία συµφωνεί µε τα
πιστοποιητικά της (ΚΥΑ 1440/1994)


3


Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες και οι οδηγίες του κατασκευαστή της σκαλωσιάς για την ασφαλή και σταθερή ανέγερση
της (ΚΥΑ 1440/1994)


3


Πρέπει να ελέγχονται όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά της σκαλωσιάς πριν τη χρησιµοποίηση τους (ΚΥΑ 1440/1994)3


Μόνο έµπειροι και εξειδικευµένοι εργαζόµενοι να χρησιµοποιούνται για την συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση της
σκαλωσιάς (ΚΥΑ 1440/1994)


3


Η σκαλωσιά πρέπει να εδράζεται σε σταθερό έδαφος (Π∆ 778/1980)3


Για τη στήριξη σκαλωσιών σε χώµα πρέπει να χρησιµοποιούνται µαδέρια (Π∆ 778/1980)3


Η έδραση σκαλωσιών σε µπάζα πρέπει να αποφεύγεται (Π∆ 778/1980)3


Η έδραση σκαλωσιών σε υαλοπίνακες πρέπει να αποφεύγεται (Π∆ 778/1980)3


Η σκαλωσιά πρέπει να "δένεται" στην κατασκευή ή να αντιστηρίζεται. Το "δέσιµο" σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται µε
σχοινί ή σύρµα, αλλά σύµφωνα µε τις προβλέψεις του κατασκευαστή της σκαλωσιάς (Π∆ 778/1980)


3


Πριν ολοκληρωθεί µια σκαλωσιά δεν πρέπει να χρησιµοποιείται (Π∆ 778/1980)3


Πρέπει να διενεργείται τακτικός έλεγχος της αντοχής και σταθερότητας της σκαλωσιάς. Οι έλεγχοι πρέπει να καταγράφονται
στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (Π∆ 778/1980, Π∆ 1073/1981, Ν 1296/1983)


3


Γλίστριµα - παραπάτηµα ∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)1


Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981)1


Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας.
Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981)


1


Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 1073/1981)1


∆ονήσεις Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1


Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1


Συντήρηση των συστηµάτων αναρτήσεων φορτηγών και µηχανηµάτων (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1


Επιλογή εργαλείων µε διατάξεις απορρόφησης ενέργειας (Π∆ 395/1994)1







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Περιορισµός της έκθεσης σε κραδασµούς µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή
εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)


∆ονήσεις (συνέχεια)ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
(συνέχεια)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆
17/1996, Ν 1568/1985)


1


Χρήση ΜΑΠ (γάντια) (Π∆ 396/1994)1


Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο (Π∆
339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο (Π∆
339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για την ασφαλή χρήση των χηµικών, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών
Ασφάλειας (MSDS) τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Αποθήκευση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986,
Π∆ 77/1993)


2


Χρήση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆
77/1993)


2


Χρήση ΜΑΠ, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των χηµικών (Π∆ 396/1994, Π∆
339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιµοποιεί χηµικά, κατά τα διαλείµµατα και µετά το
πέρας της εργασίας (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιµοποιεί χηµικά, από το γιατρό εργασίας της
επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Γυαλιά ΕΝ 166(Β)


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)


Αδιάβροχες µπότες ΕΝ 345 (S1)


Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 361


Γάντια ΕΝ 388


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)


Προετοιµασία χώρου
Απόθεση υλικών και
εξοπλισµού
Εφαρµογή εκτοξευόµενου
σκυροδέµατος


2Πτώση τεµαχίων
εκτοξευόµενου σκυροδέµατος


Αποκλεισµός του χώρου για τους µη έχοντες εργασία


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ


Αποκλεισµός του χώρου για τους µη έχοντες εργασία2


Αποφυγή παραµονής κοντά σε θέσεις εφαρµογής εκτοξευόµενου σκυροδέµατος2


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα
(συνέχεια)


ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ (συνέχεια)


2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, οχήµατος, εξοπλισµού και
σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το
σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


2


Θόρυβος Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1


Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1


Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (Π∆ 85/1991)1


Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (Π∆ 85/1991)1


Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 85/1991, Π∆ 395/1994)1


Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994)1


Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991)1


Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή
εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (Π∆ 85/1991)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆
85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981)


1


Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994)1


Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας1


Γλίστριµα - παραπάτηµα ∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)1


Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981)1


Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας.
Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981)


1


Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 1073/1981)1


∆ονήσεις Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1


Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1


Συντήρηση των συστηµάτων αναρτήσεων φορτηγών και µηχανηµάτων (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1


Επιλογή εργαλείων µε διατάξεις απορρόφησης ενέργειας (Π∆ 395/1994)1







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Περιορισµός της έκθεσης σε κραδασµούς µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή
εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)


∆ονήσεις (συνέχεια)ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ (συνέχεια)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆
17/1996, Ν 1568/1985)


1


Χρήση ΜΑΠ (γάντια) (Π∆ 396/1994)1


Σκόνη εκτοξευόµενου
σκυροδέµατος


Αποµόνωση του χώρου εργασίας (πχ µε λινάτσα, νάυλον, γεωύφασµα)2


Αποµόνωση του χώρου εργασίας (πχ µε λινάτσα, νάυλον, γεωύφασµα)2


Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (Π∆ 396/1994)2


Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο (Π∆
339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο (Π∆
339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για την ασφαλή χρήση των χηµικών, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών
Ασφάλειας (MSDS) τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Αποθήκευση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986,
Π∆ 77/1993)


2


Χρήση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆
77/1993)


2


Χρήση ΜΑΠ, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των χηµικών (Π∆ 396/1994, Π∆
339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιµοποιεί χηµικά, κατά τα διαλείµµατα και µετά το
πέρας της εργασίας (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιµοποιεί χηµικά, από το γιατρό εργασίας της
επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Μάσκα πλήρους προσώπου µε φίλτρα ΕΝ 136 class 2


Φόρµα προστασίας από χηµικά ΕΝ 1513


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)


Αδιάβροχες µπότες ΕΝ 345 (S1)


Γάντια προστασίας έναντι χηµικών ΕΝ 374


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397


Μεταφορά υλικών -
εξοπλισµού στο χώρο
Τοποθέτηση αγκυρίων
Τοποθέτηση µεταλλικών
στοιχείων
Τοποθέτηση κοχλιών -
σύσφυξη - µετρήσεις


3Πτώση εργαζόµενου από
ύψος


Περίφραξη των περάτων πλακών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί
ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Περίφραξη των περάτων πλακών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί
ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


Πτώση εργαζόµενου από
ύψος (συνέχεια)


ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
(συνέχεια)


3


Περίφραξη των περάτων πλακών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ
(Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των περάτων πλακών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το πάτηµα, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους
15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το πάτηµα και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Περίφραξη των υπερυψωµένων θέσεων εργασίας, διαδρόµων και προσβάσεων µε διατάξεις πλευρικής προστασίας
(κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ ή µε προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 µ)
(Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981)3


Κάλυψη των οριζοντίων κενών µε υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που αναµένεται να δεχτεί (Π∆ 1073/1981)3


Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (Π∆ 1073/1981)3


Χρήση συστήµατος ατοµικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Π∆ 396/1994)3


Περίφραξη των διαδρόµων και των θέσεων εργασίας σε ύψος µεγαλύτερο του 0,75 µ, µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ
και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 7789/1980)


3


Κατασκευή κεκλιµένων διαδρόµων και προσβάσεων µε κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η αντοχή των υλικών πρέπει να
υπερβαίνει τα αναµενόµενα φορτία (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν αντισταθµιστικά µέτρα (Π∆ 1073/1981)3


Πτώση εργαζόµενου από
σκαλωσιά


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Κατασκευή ικριώµατος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ από την κατασκευή. Σε
διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του
ικριώµατος (Π∆ 778/1980)


3


∆ιαµόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωµάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής προστασίας) πρέπει να
περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να µην διακόπτονται (Π∆ 778/1980)


3


Πτώση εργαζόµενου από
σκάλα


Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)Πτώση εργαζόµενου από
σκάλα (συνέχεια)


ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
(συνέχεια)


3


Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συµπαγές δάπεδο (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση µεταλλικών σκαλών µε χωνευτά σκαλοπάτια (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές
(Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)


3


Πτώση εργαζόµενου από
εργοεξέδρα


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από εργοεξέδρα (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από εργοεξέδρα (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή χρήσης κουπαστών εργοεξέδρας ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα εργοεξέδρων (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή καθόδου από υπερυψωµένη εργοεξέδρα (να ζητείται το κατέβασµα µε χειρισµό από το κάτω χειριστήριο) (Π∆
1073/1981)


3


Χρήση ζωνών ασφαλείας δεµένων στο καλάθι της εργοεξέδρας (εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή τους ή τη γραπτή
εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου του τεχνικού ασφαλείας της επιχείρησης) (Π∆ 396/1994)


3


Πτώση αντικειµένων από
ύψος


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, κλιµακοστάσια, σκαλωσιές,
σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980)


2


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, κλιµακοστάσια, σκαλωσιές,
σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980)


2


Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώµατα ή προστασία αυτών µε πλέγµα (Π∆ 778/1980)2


Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώµατα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος µεγαλύτερο από 3,50 µ από το
πεζοδρόµιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης
πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 µ. Εν συνεχεία διαµορφώνεται κεκλιµένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (Π∆
778/1980)


2


Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώµατος στην εξωτερική πλευρά του ικριώµατος για τη συγκράτηση υλικών (Π∆ 1073/1981,
Π∆ 778/1980)


2


Αποφυγή παραµονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (Π∆ 1073/1981)2


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος (Π∆ 1073/1981)2


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (Π∆ 1073/1981, Π∆ 105/1995)2


Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης2


Πτώση φορτίων που
µεταφέρονται κατά τις
ανυψωτικές εργασίες


Αποφυγή παραµονής κάτω από φορτία (Π∆ 1073/1981)2


Αποφυγή παραµονής κάτω από φορτία (Π∆ 1073/1981)2







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆
304/2000)


Πτώση φορτίων που
µεταφέρονται κατά τις
ανυψωτικές εργασίες
(συνέχεια)


ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
(συνέχεια)


2


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να φέρει πινακίδα µε διάγραµµα ανυψωτικής ικανότητας (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆
89/1999, Π∆ 304/2000)


2


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000, ΥΑ
593/2003)


2


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τις προβλεπόµενες πιστοποιήσεις, από τρίτο µέρος (ΥΑ 593/2003)2


Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται (πχ συρµατόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, ιµάντες) να είναι ο προβλεπόµενος και χωρίς
φθορές (Π∆ 1073/1981)


2


Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εµπειρία (Π∆ 31/1990)2


Τα συρµατόσχοινα – σαµπάνια να είναι ελεγµένα και προσαρτηµένα σωστά στο φορτίο (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆
89/1999, Π∆ 304/2000)


2


Η περιοχή να είναι αποκλεισµένη για τους µη έχοντες εργασία (Π∆ 1073/1981)2


Οι εργαζόµενοι σε γειτονικά σηµεία να έχουν ενηµερωθεί2


Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή υπάρχει έµπειρος κουµανταδόρος (Π∆ 1073/1981)2


Οι ανυψωτικοί µηχανισµοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασµένοι καλά (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού µηχανισµού (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας µεταφοράς φορτίου (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται  η απότοµη ανύψωση/ κατέβασµα (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζοµένους (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεµοι (Π∆ 1073/1981)2


Σύγκρουση µε µηχάνηµα Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι µη έχοντες εργασία πρέπει να αποµακρύνονται από το χώρο κίνησης
και εργασίας των ΜΕ (Π∆ 1073/1981)


2


Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι µη έχοντες εργασία πρέπει να αποµακρύνονται από το χώρο κίνησης
και εργασίας των ΜΕ (Π∆ 1073/1981)


2


Οι εργαζόµενοι να µην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης δεν πρέπει να αναπαύονται
πάνω ή κοντά σε ΜΕ (Π∆ 1073/1981)


2


Ο χειρισµός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. Επίσης επιτρέπεται βοηθοί
χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για συγκεκριµένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν
άδεια αντίστοιχης Οµάδας και Κατηγορίας (Π∆ 31/1990, Π∆ 1073/1981)


2


Οι εργαζόµενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (Π∆ 396/1994)2


Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και να φέρουν την ένδειξη «CE» (Π∆ 395/1994, Π∆
89/1999, Π∆ 304/2000)


2







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
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Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται µε ενηµερωµένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (στην Ελληνική γλώσσα). Ο
χειρισµός τους πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις προβλέψεις του εγχειριδίου και της Νοµοθεσίας (ακόµη και κατά την
ακινητοποίηση τους) (Π∆ 395/1994, Π∆ 1073/1981)


Σύγκρουση µε µηχάνηµα
(συνέχεια)


ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
(συνέχεια)


2


Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρµόδιο πρόσωπο (σύµφωνα µε το Β∆4/1951). Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ
κουµπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήµα οπισθοπορείας) καθώς τα συστήµατα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να
λειτουργούν κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταµπλό χειρισµού πρέπει να
λειτουργούν, όπως επίσης και η οι διατάξεις σήµανσης (φώτα, φάρος) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆
304/2000)


2


Τα ΜΕ καθώς και τα κινούµενα µέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση τους. Επίσης δεν πρέπει να
αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος
(Π∆ 1073/1981)


2


Οι χειριστές να µην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα εξασφάλισης τους (Π∆ 1073/1981)2


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, οχήµατος, εξοπλισµού και
σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το
σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


2


Τροχαίο Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές και οι άµεσα
ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003)


2


Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές και οι άµεσα
ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003)


2


Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, ώστε να διευθετηθεί το θέµα
των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδροµή της τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας (ΥΑ
503/2003)


2


Η σήµανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική µελέτη (εφόσον η
περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα) (ΥΑ 503/2003)


2


Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, αποτρέποντας τους µη έχοντες
εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία
τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003)


2


Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)2


Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994)2


Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωµα εκτός του εργοταξιακού χώρου (ΥΑ 503/2003)2


Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται (Π∆ 1073/1981)2


Οι πινακίδες οδικής σήµανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην ανατραπούν (βαριές βάσεις,
πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)


2
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Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της κυκλοφορίας αν κριθεί
απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης
πρέπει να είναι ενηµερωµένος για τους τρόπους ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά
τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 503/2003,
Π∆ 396/1994)


Τροχαίο (συνέχεια)ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
(συνέχεια)


2


Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών (ΥΑ 503/2003)2


Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης ή ασφάλισης. Σε περίπτωση
που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)


2


Οι εργαζόµενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994)2


Ηλεκτροπληξία Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη
ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη
ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανοµής πρέπει να είναι µεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, µε δυνατότητα κλειδώµατος. Οι
πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας –
αντιηλεκτροπληξιακός αυτόµατος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραµένουν κλειδωµένοι (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι γραµµές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος να είναι ενισχυµένης µηχανικής αντοχής και ηλεκτρικής µόνωσης (ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)


2


Οι διαδροµές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στη λειτουργία του
εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασµα σε σωλήνες, σκέπασµα µε µαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδροµή
και η τοποθέτηση τους εκτός διαδρόµων κίνησης προσωπικού, µηχανηµάτων και οχηµάτων (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)


2


Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και πρίζες πρέπει να
αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου
δικτύου


Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η ∆ΕΗ από τον Ανάδοχο,
πριν την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού µε την αρµόδια
υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα µέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ∆ΕΗ (Π∆ 1073/1981)


2


Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η ∆ΕΗ από τον Ανάδοχο,
πριν την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού µε την αρµόδια
υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα µέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ∆ΕΗ (Π∆ 1073/1981)


2


Υπογειοποίηση ή παραλλαγή του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος (Π∆ 1083/1981)2


Αποφυγή διακίνησης υλικών σε θέσεις κοντά στους αγωγούς (Π∆ 1073/1981)2


Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ∆ΕΗ) από αγωγούς µέσης τάσης και γενικά κάθε είδους αγωγό
(Π∆ 1073/1981)


2


Τοποθέτηση προστατευτικών δοκών για την εξασφάλιση της απαιτούµενης απόστασης ασφαλείας. Σε περίπτωση που είναι
αδύνατη η συγκεκριµένη λύση, προτείνεται η τοποθέτηση σήµανσης (πχ σχοινί µε κρεµασµένες πινακίδες ή αλυσίδες,
αναλόγως του ύψους) σε απόσταση ασφαλείας (Π∆ 1073/1981)


2


Θόρυβος Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1


Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1


Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (Π∆ 85/1991)1
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Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (Π∆ 85/1991)Θόρυβος (συνέχεια)ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
(συνέχεια)


1


Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 85/1991, Π∆ 395/1994)1


Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994)1


Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991)1


Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή
εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (Π∆ 85/1991)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆
85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981)


1


Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994)1


Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας1


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο
βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική προσπάθεια (στροφή
κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού
περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός,
φωτισµός) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα,
διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 397/1994)


1


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η
σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό εργασίας της
επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


1


Γλίστριµα - παραπάτηµα ∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)1


Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981)1


Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας.
Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981)


1


Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 1073/1981)1


∆ονήσεις Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1


Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1


Συντήρηση των συστηµάτων αναρτήσεων φορτηγών και µηχανηµάτων (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1
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Επιλογή εργαλείων µε διατάξεις απορρόφησης ενέργειας (Π∆ 395/1994)∆ονήσεις (συνέχεια)ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
(συνέχεια)


1


Περιορισµός της έκθεσης σε κραδασµούς µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή
εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆
17/1996, Ν 1568/1985)


1


Χρήση ΜΑΠ (γάντια) (Π∆ 396/1994)1


Κίνδυνοι από
ηλεκτροσυγκολλήσεις


Λιµνάζοντα νερά έχουν αποµακρυνθεί πριν ξεκινήσουν οι εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως (Π∆ 95/1978)2


Λιµνάζοντα νερά έχουν αποµακρυνθεί πριν ξεκινήσουν οι εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως (Π∆ 95/1978)2


Υπάρχουν κατάλληλοι πυροσβεστήρες αναλόγως του χώρου όπου διεξάγονται οι εργασίες (Π∆ 95/1978)2


Οι εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως διεξάγονται σε απόσταση ασφαλείας από αποθηκευµένα εύφλεκτα υλικά στο χώρο του
εργοταξίου. ‘Όλα τα εύφλεκτα υλικά πρέπει να έχουν αποµακρυνθεί σε απόσταση ασφαλείας (Π∆ 95/1978)


2


Επισκευάζεται ή αντικαθίσταται τυχόν φθαρµένος εξοπλισµός (Π∆ 95/1978)2


Παρέχονται προστατευτικά µέσα για την ακτινοβολία και τις αναθυµιάσεις (Π∆ 95/1978)2


Ο θόρυβος από τις γεννήτριες δεν ενοχλεί τους εργαζόµενους ή τρίτους στο χώρο εργασίας (Π∆ 95/1978, Π∆ 85/1991)2


Σε περίπτωση που χρησιµοποιείται πίνακας παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, ο πίνακας παραµένει κλειδωµένος και
προφυλαγµένος από καιρικές συνθήκες, τα καλώδια είναι ελεγµένα για τυχόν φθορές και οι διαδροµές τους δεν δηµιουργούν
εµπόδια σε άλλες δραστηριότητες στο χώρο (Π∆ 1073/1981)


2


Όσοι δεν εµπλέκονται σε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης παραµένουν σε απόσταση ασφαλείας από τον χώρο όπου αυτές
εκτελούνται και δεν επεµβαίνουν στον σχετικό εξοπλισµό (Π∆ 95/1978)


2


∆εν καπνίζει κανείς και δεν γίνεται χρήση γυµνής φλόγας στο χώρο εργασίας ηλεκτροσυγκολλήσεων (Π∆ 95/1978)2


Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, οι εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως να γίνονται µε κάλυψη του χώρου και επαρκή αερισµό αυτού
(Π∆ 95/1978)


2


Γυαλιά ΕΝ 166(Β)


Κράνος µε ενσωµατωµένη µάσκα ηλεκτροσυγκολλητή ΕΝ 175, ΕΝ 169


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)


Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 361


Γάντια ΕΝ 388


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397


Γάντια για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 388, ΕΝ 407


Ποδιά για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 470


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)


 : Οικοδοµικές εργασίες







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Μεταφορά υλικών και
εξοπλισµού στο χώρο
Τοποθέτηση τούβλων
Κατασκευή σενάζ


3Πτώση εργαζόµενου από
ύψος


Περίφραξη των περάτων πλακών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί
ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ


Περίφραξη των περάτων πλακών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί
ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των περάτων πλακών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ
(Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των περάτων πλακών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το πάτηµα, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους
15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το πάτηµα και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Περίφραξη των υπερυψωµένων θέσεων εργασίας, διαδρόµων και προσβάσεων µε διατάξεις πλευρικής προστασίας
(κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ ή µε προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 µ)
(Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981)3


Κάλυψη των οριζοντίων κενών µε υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που αναµένεται να δεχτεί (Π∆ 1073/1981)3


Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (Π∆ 1073/1981)3


Χρήση συστήµατος ατοµικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Π∆ 396/1994)3


Περίφραξη των διαδρόµων και των θέσεων εργασίας σε ύψος µεγαλύτερο του 0,75 µ, µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ
και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 7789/1980)


3


Κατασκευή κεκλιµένων διαδρόµων και προσβάσεων µε κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η αντοχή των υλικών πρέπει να
υπερβαίνει τα αναµενόµενα φορτία (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν αντισταθµιστικά µέτρα (Π∆ 1073/1981)3


Πτώση εργαζόµενου από
σκαλωσιά


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3
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Κατασκευή ικριώµατος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ από την κατασκευή. Σε
διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του
ικριώµατος (Π∆ 778/1980)


Πτώση εργαζόµενου από
σκαλωσιά (συνέχεια)


ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ (συνέχεια) 3


∆ιαµόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωµάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής προστασίας) πρέπει να
περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να µην διακόπτονται (Π∆ 778/1980)


3


Πτώση εργαζόµενου από
σκάλα


Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συµπαγές δάπεδο (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση µεταλλικών σκαλών µε χωνευτά σκαλοπάτια (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές
(Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)


3


Πτώση αντικειµένων από
ύψος


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, κλιµακοστάσια, σκαλωσιές,
σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980)


2


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, κλιµακοστάσια, σκαλωσιές,
σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980)


2


Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώµατα ή προστασία αυτών µε πλέγµα (Π∆ 778/1980)2


Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώµατα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος µεγαλύτερο από 3,50 µ από το
πεζοδρόµιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης
πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 µ. Εν συνεχεία διαµορφώνεται κεκλιµένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (Π∆
778/1980)


2


Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώµατος στην εξωτερική πλευρά του ικριώµατος για τη συγκράτηση υλικών (Π∆ 1073/1981,
Π∆ 778/1980)


2


Αποφυγή παραµονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (Π∆ 1073/1981)2


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος (Π∆ 1073/1981)2


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (Π∆ 1073/1981, Π∆ 105/1995)2


Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης2


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, οχήµατος, εξοπλισµού και
σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το
σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


2







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Ηλεκτροπληξία Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη
ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ (συνέχεια)


Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη
ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανοµής πρέπει να είναι µεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, µε δυνατότητα κλειδώµατος. Οι
πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας –
αντιηλεκτροπληξιακός αυτόµατος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραµένουν κλειδωµένοι (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι γραµµές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος να είναι ενισχυµένης µηχανικής αντοχής και ηλεκτρικής µόνωσης (ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)


2


Οι διαδροµές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στη λειτουργία του
εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασµα σε σωλήνες, σκέπασµα µε µαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδροµή
και η τοποθέτηση τους εκτός διαδρόµων κίνησης προσωπικού, µηχανηµάτων και οχηµάτων (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)


2


Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και πρίζες πρέπει να
αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου
δικτύου


Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η ∆ΕΗ από τον Ανάδοχο,
πριν την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού µε την αρµόδια
υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα µέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ∆ΕΗ (Π∆ 1073/1981)


2


Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η ∆ΕΗ από τον Ανάδοχο,
πριν την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού µε την αρµόδια
υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα µέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ∆ΕΗ (Π∆ 1073/1981)


2


Υπογειοποίηση ή παραλλαγή του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος (Π∆ 1083/1981)2


Αποφυγή διακίνησης υλικών σε θέσεις κοντά στους αγωγούς (Π∆ 1073/1981)2


Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ∆ΕΗ) από αγωγούς µέσης τάσης και γενικά κάθε είδους αγωγό
(Π∆ 1073/1981)


2


Τοποθέτηση προστατευτικών δοκών για την εξασφάλιση της απαιτούµενης απόστασης ασφαλείας. Σε περίπτωση που είναι
αδύνατη η συγκεκριµένη λύση, προτείνεται η τοποθέτηση σήµανσης (πχ σχοινί µε κρεµασµένες πινακίδες ή αλυσίδες,
αναλόγως του ύψους) σε απόσταση ασφαλείας (Π∆ 1073/1981)


2


Θόρυβος Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1


Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1


Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (Π∆ 85/1991)1


Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (Π∆ 85/1991)1


Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 85/1991, Π∆ 395/1994)1


Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994)1


Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991)1


Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή
εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (Π∆ 85/1991)


1







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆
85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981)


Θόρυβος (συνέχεια)ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ (συνέχεια) 1


Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994)1


Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας1


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο
βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική προσπάθεια (στροφή
κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού
περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός,
φωτισµός) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα,
διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 397/1994)


1


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η
σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό εργασίας της
επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


1


Καταπτώσεις - καθιζήσεις
ικριωµάτων


Πριν την ανέγερση της σκαλωσιάς πρέπει να διενεργείται µελέτη κατασκευής και αντοχής αυτής από τον αρµόδιο µηχανικό,
εκτός αν κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του κατασκευαστή της (ΚΥΑ 16440/1994)


3


Πριν την ανέγερση της σκαλωσιάς πρέπει να διενεργείται µελέτη κατασκευής και αντοχής αυτής από τον αρµόδιο µηχανικό,
εκτός αν κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του κατασκευαστή της (ΚΥΑ 16440/1994)


3


Για µεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχουν τα πιστοποιητικά τους, δηλαδή βεβαίωση εξέτασης τύπου, δήλωση πιστότητας,
τεύχος µελέτης αντοχής, οδηγίες συναρµολόγησης και προβλεπόµενες χρήσεις (ΚΥΑ 1440/1994)


3


Για µεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήµανση στα στοιχεία της σκαλωσιάς, η οποία συµφωνεί µε τα
πιστοποιητικά της (ΚΥΑ 1440/1994)


3


Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες και οι οδηγίες του κατασκευαστή της σκαλωσιάς για την ασφαλή και σταθερή ανέγερση
της (ΚΥΑ 1440/1994)


3


Πρέπει να ελέγχονται όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά της σκαλωσιάς πριν τη χρησιµοποίηση τους (ΚΥΑ 1440/1994)3


Μόνο έµπειροι και εξειδικευµένοι εργαζόµενοι να χρησιµοποιούνται για την συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση της
σκαλωσιάς (ΚΥΑ 1440/1994)


3


Η σκαλωσιά πρέπει να εδράζεται σε σταθερό έδαφος (Π∆ 778/1980)3


Για τη στήριξη σκαλωσιών σε χώµα πρέπει να χρησιµοποιούνται µαδέρια (Π∆ 778/1980)3


Η έδραση σκαλωσιών σε µπάζα πρέπει να αποφεύγεται (Π∆ 778/1980)3


Η έδραση σκαλωσιών σε υαλοπίνακες πρέπει να αποφεύγεται (Π∆ 778/1980)3


Η σκαλωσιά πρέπει να "δένεται" στην κατασκευή ή να αντιστηρίζεται. Το "δέσιµο" σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται µε
σχοινί ή σύρµα, αλλά σύµφωνα µε τις προβλέψεις του κατασκευαστή της σκαλωσιάς (Π∆ 778/1980)


3







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Πριν ολοκληρωθεί µια σκαλωσιά δεν πρέπει να χρησιµοποιείται (Π∆ 778/1980)Καταπτώσεις - καθιζήσεις
ικριωµάτων (συνέχεια)


ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ (συνέχεια) 3


Πρέπει να διενεργείται τακτικός έλεγχος της αντοχής και σταθερότητας της σκαλωσιάς. Οι έλεγχοι πρέπει να καταγράφονται
στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (Π∆ 778/1980, Π∆ 1073/1981, Ν 1296/1983)


3


Γλίστριµα - παραπάτηµα ∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)1


Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981)1


Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας.
Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981)


1


Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 1073/1981)1


Σκόνη ∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιαβροχή µε υδροφόρα (Π∆ 1073/1981)1


Χρήση συλλεκτηρίων αγωγών για τη ρίψη υλικών (Π∆ 1073/1981)1


Χρήση συλλεκτηρίων πετασµάτων για τη ρίψη υλικών (Π∆ 1073/1981)1


Χρήση κάδων για τη συλλογή µπαζών και αχρήστων υλικών (Π∆ 1073/1981)1


Τοποθέτηση λινάτσας στο ικρίωµα (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)1


∆ιεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισµα) σε εξωτερικούς χώρους1


∆ιεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισµα) µακριά από άλλα συνεργεία και τρίτους1


Αποµόνωση του χώρου εργασίας (πχ µε λινάτσα, νάυλον, γεωύφασµα)1


Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (Π∆ 396/1994)1


Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο (Π∆
339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο (Π∆
339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για την ασφαλή χρήση των χηµικών, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών
Ασφάλειας (MSDS) τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Αποθήκευση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986,
Π∆ 77/1993)


2


Χρήση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆
77/1993)


2


Χρήση ΜΑΠ, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των χηµικών (Π∆ 396/1994, Π∆
339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιµοποιεί χηµικά, κατά τα διαλείµµατα και µετά το
πέρας της εργασίας (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες
(συνέχεια)


ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ (συνέχεια) 2


Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιµοποιεί χηµικά, από το γιατρό εργασίας της
επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)


Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 361


Γάντια ΕΝ 388


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397


Φόρµα εργασίας ΕΝ 465


Προσωρινή αποθήκευση
υλικών στο χώρο
Επεξεργασία υλικών (κατά
περίπτωση)
Τοποθέτηση υλικών


2Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, οχήµατος, εξοπλισµού και
σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το
σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


2


Ηλεκτροπληξία Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη
ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη
ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανοµής πρέπει να είναι µεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, µε δυνατότητα κλειδώµατος. Οι
πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας –
αντιηλεκτροπληξιακός αυτόµατος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραµένουν κλειδωµένοι (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι γραµµές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος να είναι ενισχυµένης µηχανικής αντοχής και ηλεκτρικής µόνωσης (ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)


2


Οι διαδροµές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στη λειτουργία του
εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασµα σε σωλήνες, σκέπασµα µε µαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδροµή
και η τοποθέτηση τους εκτός διαδρόµων κίνησης προσωπικού, µηχανηµάτων και οχηµάτων (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)


2


Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και πρίζες πρέπει να
αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Πυρκαγιά από "θερµές"
εργασίες


Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Π∆
1073/1981, Π∆ 95/1978)


2
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Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Π∆
1073/1981, Π∆ 95/1978)


Πυρκαγιά από "θερµές"
εργασίες (συνέχεια)


ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ -
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ (συνέχεια)


2


Χρήση πυροσβεστικών µέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσµατική χρήση των πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται
ενηµέρωση του προσωπικού. Επίσης σηµειώνεται ότι τα πυροσβεστικά µέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα
προσβάσιµες θέσεις (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Θόρυβος Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1


Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1


Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (Π∆ 85/1991)1


Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (Π∆ 85/1991)1


Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 85/1991, Π∆ 395/1994)1


Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994)1


Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991)1


Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή
εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (Π∆ 85/1991)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆
85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981)


1


Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994)1


Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας1


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο
βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική προσπάθεια (στροφή
κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού
περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός,
φωτισµός) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα,
διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 397/1994)


1


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η
σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό εργασίας της
επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


1


Γλίστριµα - παραπάτηµα ∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)1


Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981)1
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Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας.
Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981)


Γλίστριµα - παραπάτηµα
(συνέχεια)


ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ -
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ (συνέχεια)


1


Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 1073/1981)1


∆ονήσεις Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1


Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1


Συντήρηση των συστηµάτων αναρτήσεων φορτηγών και µηχανηµάτων (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1


Επιλογή εργαλείων µε διατάξεις απορρόφησης ενέργειας (Π∆ 395/1994)1


Περιορισµός της έκθεσης σε κραδασµούς µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή
εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆
17/1996, Ν 1568/1985)


1


Χρήση ΜΑΠ (γάντια) (Π∆ 396/1994)1


Κίνδυνοι από
ηλεκτροσυγκολλήσεις


Λιµνάζοντα νερά έχουν αποµακρυνθεί πριν ξεκινήσουν οι εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως (Π∆ 95/1978)2


Λιµνάζοντα νερά έχουν αποµακρυνθεί πριν ξεκινήσουν οι εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως (Π∆ 95/1978)2


Υπάρχουν κατάλληλοι πυροσβεστήρες αναλόγως του χώρου όπου διεξάγονται οι εργασίες (Π∆ 95/1978)2


Οι εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως διεξάγονται σε απόσταση ασφαλείας από αποθηκευµένα εύφλεκτα υλικά στο χώρο του
εργοταξίου. ‘Όλα τα εύφλεκτα υλικά πρέπει να έχουν αποµακρυνθεί σε απόσταση ασφαλείας (Π∆ 95/1978)


2


Επισκευάζεται ή αντικαθίσταται τυχόν φθαρµένος εξοπλισµός (Π∆ 95/1978)2


Παρέχονται προστατευτικά µέσα για την ακτινοβολία και τις αναθυµιάσεις (Π∆ 95/1978)2


Ο θόρυβος από τις γεννήτριες δεν ενοχλεί τους εργαζόµενους ή τρίτους στο χώρο εργασίας (Π∆ 95/1978, Π∆ 85/1991)2


Σε περίπτωση που χρησιµοποιείται πίνακας παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, ο πίνακας παραµένει κλειδωµένος και
προφυλαγµένος από καιρικές συνθήκες, τα καλώδια είναι ελεγµένα για τυχόν φθορές και οι διαδροµές τους δεν δηµιουργούν
εµπόδια σε άλλες δραστηριότητες στο χώρο (Π∆ 1073/1981)


2


Όσοι δεν εµπλέκονται σε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης παραµένουν σε απόσταση ασφαλείας από τον χώρο όπου αυτές
εκτελούνται και δεν επεµβαίνουν στον σχετικό εξοπλισµό (Π∆ 95/1978)


2


∆εν καπνίζει κανείς και δεν γίνεται χρήση γυµνής φλόγας στο χώρο εργασίας ηλεκτροσυγκολλήσεων (Π∆ 95/1978)2


Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, οι εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως να γίνονται µε κάλυψη του χώρου και επαρκή αερισµό αυτού
(Π∆ 95/1978)


2


Κράνος µε ενσωµατωµένη µάσκα ηλεκτροσυγκολλητή ΕΝ 175, ΕΝ 169


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)


Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 361


Γάντια ΕΝ 388


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397


Γάντια για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 388, ΕΝ 407


Ποδιά για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 470
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Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ -
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ (συνέχεια)


Μεταφορά υλικών στο χώρο
Τοποθέτηση σκελετού
Τοποθέτηση υλικού
πλαγιοκάλυψης


3Πτώση εργαζόµενου από
ύψος


Περίφραξη των περάτων πλακών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί
ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ


Περίφραξη των περάτων πλακών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί
ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των περάτων πλακών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ
(Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των περάτων πλακών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το πάτηµα, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους
15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το πάτηµα και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Περίφραξη των υπερυψωµένων θέσεων εργασίας, διαδρόµων και προσβάσεων µε διατάξεις πλευρικής προστασίας
(κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ ή µε προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 µ)
(Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981)3


Κάλυψη των οριζοντίων κενών µε υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που αναµένεται να δεχτεί (Π∆ 1073/1981)3


Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (Π∆ 1073/1981)3


Χρήση συστήµατος ατοµικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Π∆ 396/1994)3


Περίφραξη των διαδρόµων και των θέσεων εργασίας σε ύψος µεγαλύτερο του 0,75 µ, µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ
και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 7789/1980)


3


Κατασκευή κεκλιµένων διαδρόµων και προσβάσεων µε κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η αντοχή των υλικών πρέπει να
υπερβαίνει τα αναµενόµενα φορτία (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν αντισταθµιστικά µέτρα (Π∆ 1073/1981)3


Πτώση εργαζόµενου από
σκαλωσιά


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π∆ 1073/1981)3
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Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)Πτώση εργαζόµενου από
σκαλωσιά (συνέχεια)


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ (συνέχεια)


3


Κατασκευή ικριώµατος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ από την κατασκευή. Σε
διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του
ικριώµατος (Π∆ 778/1980)


3


∆ιαµόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωµάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής προστασίας) πρέπει να
περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να µην διακόπτονται (Π∆ 778/1980)


3


Πτώση εργαζόµενου από
σκάλα


Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συµπαγές δάπεδο (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση µεταλλικών σκαλών µε χωνευτά σκαλοπάτια (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές
(Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)


3


Πτώση εργαζόµενου από
εργοεξέδρα


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από εργοεξέδρα (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από εργοεξέδρα (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή χρήσης κουπαστών εργοεξέδρας ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα εργοεξέδρων (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή καθόδου από υπερυψωµένη εργοεξέδρα (να ζητείται το κατέβασµα µε χειρισµό από το κάτω χειριστήριο) (Π∆
1073/1981)


3


Χρήση ζωνών ασφαλείας δεµένων στο καλάθι της εργοεξέδρας (εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή τους ή τη γραπτή
εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου του τεχνικού ασφαλείας της επιχείρησης) (Π∆ 396/1994)


3


Πτώση αντικειµένων από
ύψος


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, κλιµακοστάσια, σκαλωσιές,
σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980)


2


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, κλιµακοστάσια, σκαλωσιές,
σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980)


2


Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώµατα ή προστασία αυτών µε πλέγµα (Π∆ 778/1980)2


Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώµατα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος µεγαλύτερο από 3,50 µ από το
πεζοδρόµιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης
πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 µ. Εν συνεχεία διαµορφώνεται κεκλιµένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (Π∆
778/1980)


2


Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώµατος στην εξωτερική πλευρά του ικριώµατος για τη συγκράτηση υλικών (Π∆ 1073/1981,
Π∆ 778/1980)


2


Αποφυγή παραµονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (Π∆ 1073/1981)2


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος (Π∆ 1073/1981)2
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Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (Π∆ 1073/1981, Π∆ 105/1995)Πτώση αντικειµένων από
ύψος (συνέχεια)


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ (συνέχεια)


2


Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης2


Πτώση φορτίων που
µεταφέρονται κατά τις
ανυψωτικές εργασίες


Αποφυγή παραµονής κάτω από φορτία (Π∆ 1073/1981)2


Αποφυγή παραµονής κάτω από φορτία (Π∆ 1073/1981)2


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆
304/2000)


2


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να φέρει πινακίδα µε διάγραµµα ανυψωτικής ικανότητας (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆
89/1999, Π∆ 304/2000)


2


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000, ΥΑ
593/2003)


2


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τις προβλεπόµενες πιστοποιήσεις, από τρίτο µέρος (ΥΑ 593/2003)2


Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται (πχ συρµατόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, ιµάντες) να είναι ο προβλεπόµενος και χωρίς
φθορές (Π∆ 1073/1981)


2


Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εµπειρία (Π∆ 31/1990)2


Τα συρµατόσχοινα – σαµπάνια να είναι ελεγµένα και προσαρτηµένα σωστά στο φορτίο (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆
89/1999, Π∆ 304/2000)


2


Η περιοχή να είναι αποκλεισµένη για τους µη έχοντες εργασία (Π∆ 1073/1981)2


Οι εργαζόµενοι σε γειτονικά σηµεία να έχουν ενηµερωθεί2


Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή υπάρχει έµπειρος κουµανταδόρος (Π∆ 1073/1981)2


Οι ανυψωτικοί µηχανισµοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασµένοι καλά (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού µηχανισµού (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας µεταφοράς φορτίου (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται  η απότοµη ανύψωση/ κατέβασµα (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζοµένους (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεµοι (Π∆ 1073/1981)2


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, οχήµατος, εξοπλισµού και
σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


2
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Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το
σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα
(συνέχεια)


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ (συνέχεια)


2


Ηλεκτροπληξία Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη
ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη
ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανοµής πρέπει να είναι µεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, µε δυνατότητα κλειδώµατος. Οι
πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας –
αντιηλεκτροπληξιακός αυτόµατος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραµένουν κλειδωµένοι (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι γραµµές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος να είναι ενισχυµένης µηχανικής αντοχής και ηλεκτρικής µόνωσης (ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)


2


Οι διαδροµές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στη λειτουργία του
εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασµα σε σωλήνες, σκέπασµα µε µαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδροµή
και η τοποθέτηση τους εκτός διαδρόµων κίνησης προσωπικού, µηχανηµάτων και οχηµάτων (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)


2


Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και πρίζες πρέπει να
αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου
δικτύου


Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η ∆ΕΗ από τον Ανάδοχο,
πριν την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού µε την αρµόδια
υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα µέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ∆ΕΗ (Π∆ 1073/1981)


2


Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η ∆ΕΗ από τον Ανάδοχο,
πριν την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού µε την αρµόδια
υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα µέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ∆ΕΗ (Π∆ 1073/1981)


2


Υπογειοποίηση ή παραλλαγή του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος (Π∆ 1083/1981)2


Αποφυγή διακίνησης υλικών σε θέσεις κοντά στους αγωγούς (Π∆ 1073/1981)2


Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ∆ΕΗ) από αγωγούς µέσης τάσης και γενικά κάθε είδους αγωγό
(Π∆ 1073/1981)


2


Τοποθέτηση προστατευτικών δοκών για την εξασφάλιση της απαιτούµενης απόστασης ασφαλείας. Σε περίπτωση που είναι
αδύνατη η συγκεκριµένη λύση, προτείνεται η τοποθέτηση σήµανσης (πχ σχοινί µε κρεµασµένες πινακίδες ή αλυσίδες,
αναλόγως του ύψους) σε απόσταση ασφαλείας (Π∆ 1073/1981)


2


Πυρκαγιά Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981)2


Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981)2


Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Π∆
1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (Π∆ 1073/1981)2


Αποψήλωση θάµνων και χαµηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες2


Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρµανση) (Π∆ 1073/1981)2


Απαγόρευση καπνίσµατος και γυµνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Π∆ 1073/1981)2
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Χρήση πυροσβεστικών µέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσµατική χρήση των πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται
ενηµέρωση του προσωπικού. Επίσης σηµειώνεται ότι τα πυροσβεστικά µέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα
προσβάσιµες θέσεις (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


Πυρκαγιά (συνέχεια)ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ (συνέχεια)


2


Σύσταση οµάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα µέλη της να βρίσκονται στο εργοτάξιο σε καθηµερινή βάση, να
γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενηµερωθεί για τη χρήση των πυροσβεστικών µέσων) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Θόρυβος Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1


Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1


Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (Π∆ 85/1991)1


Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (Π∆ 85/1991)1


Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 85/1991, Π∆ 395/1994)1


Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994)1


Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991)1


Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή
εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (Π∆ 85/1991)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆
85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981)


1


Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994)1


Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας1


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο
βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική προσπάθεια (στροφή
κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού
περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός,
φωτισµός) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα,
διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 397/1994)


1


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η
σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό εργασίας της
επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


1


Γλίστριµα - παραπάτηµα ∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)1


Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981)1







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας.
Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981)


Γλίστριµα - παραπάτηµα
(συνέχεια)


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ (συνέχεια)


1


Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 1073/1981)1


Σκόνη από λείανση - κόψιµο ∆ιεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισµα) σε εξωτερικούς χώρους1


∆ιεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισµα) σε εξωτερικούς χώρους1


∆ιεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισµα) µακριά από άλλα συνεργεία και τρίτους1


Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (Π∆ 396/1994)1


Κράνος µε ενσωµατωµένη µάσκα ηλεκτροσυγκολλητή ΕΝ 175, ΕΝ 169


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)


Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 361


Γάντια ΕΝ 388


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397


Γάντια για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 388, ΕΝ 407


Ποδιά για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 470


Προετοιµασία και καθαρισµός
επιφάνειας
 Προετοιµασία υλικών
 Αρµολόγηση
Μόρφωση επιφάνειας αρµών


3Πτώση εργαζόµενου από
σκαλωσιά


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑ ΛΙΘΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Κατασκευή ικριώµατος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ από την κατασκευή. Σε
διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του
ικριώµατος (Π∆ 778/1980)


3


∆ιαµόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωµάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής προστασίας) πρέπει να
περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να µην διακόπτονται (Π∆ 778/1980)


3


Πτώση εργαζόµενου από
πρανές


Περίφραξη των πρανών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το πάτηµα, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ
(Π∆ 1073/1981)


3


Περίφραξη των πρανών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το πάτηµα, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ
(Π∆ 1073/1981)


3


Περίφραξη των πρανών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το πάτηµα και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981)


3


Περίφραξη των πρανών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981)3







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Πτώση αντικειµένων από
ύψος


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, κλιµακοστάσια, σκαλωσιές,
σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980)


2ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑ
ΛΙΘΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (συνέχεια)


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, κλιµακοστάσια, σκαλωσιές,
σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980)


2


Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώµατα ή προστασία αυτών µε πλέγµα (Π∆ 778/1980)2


Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώµατα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος µεγαλύτερο από 3,50 µ από το
πεζοδρόµιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης
πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 µ. Εν συνεχεία διαµορφώνεται κεκλιµένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (Π∆
778/1980)


2


Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώµατος στην εξωτερική πλευρά του ικριώµατος για τη συγκράτηση υλικών (Π∆ 1073/1981,
Π∆ 778/1980)


2


Αποφυγή παραµονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (Π∆ 1073/1981)2


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος (Π∆ 1073/1981)2


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (Π∆ 1073/1981, Π∆ 105/1995)2


Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης2


Καταπτώσεις - καθιζήσεις
ικριωµάτων


Πριν την ανέγερση της σκαλωσιάς πρέπει να διενεργείται µελέτη κατασκευής και αντοχής αυτής από τον αρµόδιο µηχανικό,
εκτός αν κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του κατασκευαστή της (ΚΥΑ 16440/1994)


3


Πριν την ανέγερση της σκαλωσιάς πρέπει να διενεργείται µελέτη κατασκευής και αντοχής αυτής από τον αρµόδιο µηχανικό,
εκτός αν κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του κατασκευαστή της (ΚΥΑ 16440/1994)


3


Για µεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχουν τα πιστοποιητικά τους, δηλαδή βεβαίωση εξέτασης τύπου, δήλωση πιστότητας,
τεύχος µελέτης αντοχής, οδηγίες συναρµολόγησης και προβλεπόµενες χρήσεις (ΚΥΑ 1440/1994)


3


Για µεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήµανση στα στοιχεία της σκαλωσιάς, η οποία συµφωνεί µε τα
πιστοποιητικά της (ΚΥΑ 1440/1994)


3


Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες και οι οδηγίες του κατασκευαστή της σκαλωσιάς για την ασφαλή και σταθερή ανέγερση
της (ΚΥΑ 1440/1994)


3


Πρέπει να ελέγχονται όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά της σκαλωσιάς πριν τη χρησιµοποίηση τους (ΚΥΑ 1440/1994)3


Μόνο έµπειροι και εξειδικευµένοι εργαζόµενοι να χρησιµοποιούνται για την συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση της
σκαλωσιάς (ΚΥΑ 1440/1994)


3


Η σκαλωσιά πρέπει να εδράζεται σε σταθερό έδαφος (Π∆ 778/1980)3


Για τη στήριξη σκαλωσιών σε χώµα πρέπει να χρησιµοποιούνται µαδέρια (Π∆ 778/1980)3


Η έδραση σκαλωσιών σε µπάζα πρέπει να αποφεύγεται (Π∆ 778/1980)3


Η έδραση σκαλωσιών σε υαλοπίνακες πρέπει να αποφεύγεται (Π∆ 778/1980)3


Η σκαλωσιά πρέπει να "δένεται" στην κατασκευή ή να αντιστηρίζεται. Το "δέσιµο" σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται µε
σχοινί ή σύρµα, αλλά σύµφωνα µε τις προβλέψεις του κατασκευαστή της σκαλωσιάς (Π∆ 778/1980)


3


Πριν ολοκληρωθεί µια σκαλωσιά δεν πρέπει να χρησιµοποιείται (Π∆ 778/1980)3


Πρέπει να διενεργείται τακτικός έλεγχος της αντοχής και σταθερότητας της σκαλωσιάς. Οι έλεγχοι πρέπει να καταγράφονται
στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (Π∆ 778/1980, Π∆ 1073/1981, Ν 1296/1983)


3







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο (Π∆
339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑ
ΛΙΘΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (συνέχεια)


Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο (Π∆
339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για την ασφαλή χρήση των χηµικών, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών
Ασφάλειας (MSDS) τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Αποθήκευση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986,
Π∆ 77/1993)


2


Χρήση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆
77/1993)


2


Χρήση ΜΑΠ, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των χηµικών (Π∆ 396/1994, Π∆
339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιµοποιεί χηµικά, κατά τα διαλείµµατα και µετά το
πέρας της εργασίας (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιµοποιεί χηµικά, από το γιατρό εργασίας της
επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)


Γάντια ΕΝ 388


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397


Μεταφορά υλικών και
εξοπλισµού στο χώρο
Τοποθέτηση ικριωµάτων -
δαπέδων εργασίας
Εφαρµογή επιχρίσµατος


3Πτώση εργαζόµενου από
ύψος


Περίφραξη των περάτων πλακών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί
ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ


Περίφραξη των περάτων πλακών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί
ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των περάτων πλακών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ
(Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των περάτων πλακών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το πάτηµα, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους
15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το πάτηµα και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Περίφραξη των υπερυψωµένων θέσεων εργασίας, διαδρόµων και προσβάσεων µε διατάξεις πλευρικής προστασίας
(κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ ή µε προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 µ)
(Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
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Περίφραξη των κενών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


Πτώση εργαζόµενου από
ύψος (συνέχεια)


ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ (συνέχεια) 3


Περίφραξη των κενών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981)3


Κάλυψη των οριζοντίων κενών µε υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που αναµένεται να δεχτεί (Π∆ 1073/1981)3


Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (Π∆ 1073/1981)3


Χρήση συστήµατος ατοµικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Π∆ 396/1994)3


Περίφραξη των διαδρόµων και των θέσεων εργασίας σε ύψος µεγαλύτερο του 0,75 µ, µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ
και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 7789/1980)


3


Κατασκευή κεκλιµένων διαδρόµων και προσβάσεων µε κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η αντοχή των υλικών πρέπει να
υπερβαίνει τα αναµενόµενα φορτία (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν αντισταθµιστικά µέτρα (Π∆ 1073/1981)3


Πτώση εργαζόµενου από
σκαλωσιά


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Κατασκευή ικριώµατος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ από την κατασκευή. Σε
διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του
ικριώµατος (Π∆ 778/1980)


3


∆ιαµόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωµάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής προστασίας) πρέπει να
περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να µην διακόπτονται (Π∆ 778/1980)


3


Πτώση εργαζόµενου από
σκάλα


Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συµπαγές δάπεδο (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση µεταλλικών σκαλών µε χωνευτά σκαλοπάτια (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές
(Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)


3


Πτώση αντικειµένων από
ύψος


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, κλιµακοστάσια, σκαλωσιές,
σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980)


2


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, κλιµακοστάσια, σκαλωσιές,
σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980)


2


Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώµατα ή προστασία αυτών µε πλέγµα (Π∆ 778/1980)2
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Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώµατα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος µεγαλύτερο από 3,50 µ από το
πεζοδρόµιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης
πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 µ. Εν συνεχεία διαµορφώνεται κεκλιµένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (Π∆
778/1980)


Πτώση αντικειµένων από
ύψος (συνέχεια)


ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ (συνέχεια) 2


Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώµατος στην εξωτερική πλευρά του ικριώµατος για τη συγκράτηση υλικών (Π∆ 1073/1981,
Π∆ 778/1980)


2


Αποφυγή παραµονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (Π∆ 1073/1981)2


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος (Π∆ 1073/1981)2


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (Π∆ 1073/1981, Π∆ 105/1995)2


Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης2


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, οχήµατος, εξοπλισµού και
σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το
σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


2


Ηλεκτροπληξία Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη
ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη
ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανοµής πρέπει να είναι µεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, µε δυνατότητα κλειδώµατος. Οι
πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας –
αντιηλεκτροπληξιακός αυτόµατος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραµένουν κλειδωµένοι (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι γραµµές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος να είναι ενισχυµένης µηχανικής αντοχής και ηλεκτρικής µόνωσης (ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)


2


Οι διαδροµές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στη λειτουργία του
εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασµα σε σωλήνες, σκέπασµα µε µαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδροµή
και η τοποθέτηση τους εκτός διαδρόµων κίνησης προσωπικού, µηχανηµάτων και οχηµάτων (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)


2


Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και πρίζες πρέπει να
αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου
δικτύου


Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η ∆ΕΗ από τον Ανάδοχο,
πριν την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού µε την αρµόδια
υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα µέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ∆ΕΗ (Π∆ 1073/1981)


2


Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η ∆ΕΗ από τον Ανάδοχο,
πριν την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού µε την αρµόδια
υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα µέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ∆ΕΗ (Π∆ 1073/1981)


2
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Υπογειοποίηση ή παραλλαγή του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος (Π∆ 1083/1981)Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου
δικτύου (συνέχεια)


ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ (συνέχεια) 2


Αποφυγή διακίνησης υλικών σε θέσεις κοντά στους αγωγούς (Π∆ 1073/1981)2


Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ∆ΕΗ) από αγωγούς µέσης τάσης και γενικά κάθε είδους αγωγό
(Π∆ 1073/1981)


2


Τοποθέτηση προστατευτικών δοκών για την εξασφάλιση της απαιτούµενης απόστασης ασφαλείας. Σε περίπτωση που είναι
αδύνατη η συγκεκριµένη λύση, προτείνεται η τοποθέτηση σήµανσης (πχ σχοινί µε κρεµασµένες πινακίδες ή αλυσίδες,
αναλόγως του ύψους) σε απόσταση ασφαλείας (Π∆ 1073/1981)


2


Θόρυβος Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1


Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1


Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (Π∆ 85/1991)1


Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (Π∆ 85/1991)1


Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 85/1991, Π∆ 395/1994)1


Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994)1


Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991)1


Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή
εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (Π∆ 85/1991)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆
85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981)


1


Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994)1


Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας1


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο
βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική προσπάθεια (στροφή
κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού
περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός,
φωτισµός) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα,
διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 397/1994)


1


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η
σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό εργασίας της
επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


1


Γλίστριµα - παραπάτηµα ∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1
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∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)Γλίστριµα - παραπάτηµα
(συνέχεια)


ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ (συνέχεια) 1


∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)1


Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981)1


Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας.
Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981)


1


Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 1073/1981)1


Σκόνη ∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιαβροχή µε υδροφόρα (Π∆ 1073/1981)1


Χρήση συλλεκτηρίων αγωγών για τη ρίψη υλικών (Π∆ 1073/1981)1


Χρήση συλλεκτηρίων πετασµάτων για τη ρίψη υλικών (Π∆ 1073/1981)1


Χρήση κάδων για τη συλλογή µπαζών και αχρήστων υλικών (Π∆ 1073/1981)1


Τοποθέτηση λινάτσας στο ικρίωµα (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)1


∆ιεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισµα) σε εξωτερικούς χώρους1


∆ιεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισµα) µακριά από άλλα συνεργεία και τρίτους1


Αποµόνωση του χώρου εργασίας (πχ µε λινάτσα, νάυλον, γεωύφασµα)1


Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (Π∆ 396/1994)1


Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο (Π∆
339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο (Π∆
339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για την ασφαλή χρήση των χηµικών, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών
Ασφάλειας (MSDS) τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Αποθήκευση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986,
Π∆ 77/1993)


2


Χρήση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆
77/1993)


2


Χρήση ΜΑΠ, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των χηµικών (Π∆ 396/1994, Π∆
339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιµοποιεί χηµικά, κατά τα διαλείµµατα και µετά το
πέρας της εργασίας (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιµοποιεί χηµικά, από το γιατρό εργασίας της
επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Μάσκα ηµίσεως προσώπου ΕΝ 149 (FFP2)
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Γυαλιά ΕΝ 166(Β)ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ (συνέχεια)


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)


Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 361


Γάντια ΕΝ 388


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397


Φόρµα εργασίας ΕΝ 465


Κατασκευή ζευκτών
Κατασκευή σανιδώµατος
Επικεράµωση


3Πτώση εργαζόµενου από
σκάλα


Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ


Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συµπαγές δάπεδο (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση µεταλλικών σκαλών µε χωνευτά σκαλοπάτια (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές
(Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)


3


Πτώση εργαζόµενου από
στέγη


Περίφραξη της στέγης µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το πάτηµα, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη της στέγης µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το πάτηµα, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη της στέγης µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το πάτηµα και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη της στέγης µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981)3


Χρήση ειδικά διαµορφωµένων διαδρόµων για την κυκλοφορία πάνω στη στέγη.  Οι διάδροµοι συνιστάται να κατασκευάζονται
από µαδέρια πάχους 0,05 µ και να έχουν ως ελάχιστες διαστάσεις 2,00Χ0,60 µ. Επάνω στα δάπεδα των διαδρόµων
συνιστάται να τοποθετούνται εγκάρσιοι πήχεις (σανίδια), σε όλο το πλάτος τους. Εναλλακτικά προτείνεται η χρησιµοποίηση
άλλων υλικών αντίστοιχης αντοχής και ιδιοτήτων. Για την κυκλοφορία των εργαζοµένων πρέπει να χρησιµοποιούνται
τουλάχιστον δυο διάδροµοι, ώστε όταν µετατοπίζεται χειρωνακτικά ο ένας, οι εργαζόµενοι να βρίσκονται στον άλλο (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν αντισταθµιστικά µέτρα (Π∆ 1073/1981)3


Πτώση αντικειµένων από
ύψος


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, κλιµακοστάσια, σκαλωσιές,
σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980)


2


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, κλιµακοστάσια, σκαλωσιές,
σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980)


2


Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώµατα ή προστασία αυτών µε πλέγµα (Π∆ 778/1980)2







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώµατα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος µεγαλύτερο από 3,50 µ από το
πεζοδρόµιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης
πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 µ. Εν συνεχεία διαµορφώνεται κεκλιµένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (Π∆
778/1980)


Πτώση αντικειµένων από
ύψος (συνέχεια)


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ
(συνέχεια)


2


Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώµατος στην εξωτερική πλευρά του ικριώµατος για τη συγκράτηση υλικών (Π∆ 1073/1981,
Π∆ 778/1980)


2


Αποφυγή παραµονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (Π∆ 1073/1981)2


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος (Π∆ 1073/1981)2


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (Π∆ 1073/1981, Π∆ 105/1995)2


Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης2


Ηλεκτροπληξία Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη
ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη
ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανοµής πρέπει να είναι µεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, µε δυνατότητα κλειδώµατος. Οι
πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας –
αντιηλεκτροπληξιακός αυτόµατος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραµένουν κλειδωµένοι (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι γραµµές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος να είναι ενισχυµένης µηχανικής αντοχής και ηλεκτρικής µόνωσης (ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)


2


Οι διαδροµές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στη λειτουργία του
εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασµα σε σωλήνες, σκέπασµα µε µαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδροµή
και η τοποθέτηση τους εκτός διαδρόµων κίνησης προσωπικού, µηχανηµάτων και οχηµάτων (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)


2


Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και πρίζες πρέπει να
αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου
δικτύου


Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η ∆ΕΗ από τον Ανάδοχο,
πριν την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού µε την αρµόδια
υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα µέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ∆ΕΗ (Π∆ 1073/1981)


2


Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η ∆ΕΗ από τον Ανάδοχο,
πριν την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού µε την αρµόδια
υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα µέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ∆ΕΗ (Π∆ 1073/1981)


2


Υπογειοποίηση ή παραλλαγή του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος (Π∆ 1083/1981)2


Αποφυγή διακίνησης υλικών σε θέσεις κοντά στους αγωγούς (Π∆ 1073/1981)2


Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ∆ΕΗ) από αγωγούς µέσης τάσης και γενικά κάθε είδους αγωγό
(Π∆ 1073/1981)


2


Τοποθέτηση προστατευτικών δοκών για την εξασφάλιση της απαιτούµενης απόστασης ασφαλείας. Σε περίπτωση που είναι
αδύνατη η συγκεκριµένη λύση, προτείνεται η τοποθέτηση σήµανσης (πχ σχοινί µε κρεµασµένες πινακίδες ή αλυσίδες,
αναλόγως του ύψους) σε απόσταση ασφαλείας (Π∆ 1073/1981)


2


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί
(συνέχεια)


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ
(συνέχεια)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο
βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική προσπάθεια (στροφή
κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού
περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός,
φωτισµός) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα,
διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 397/1994)


1


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η
σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό εργασίας της
επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


1


Γλίστριµα - παραπάτηµα ∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)1


Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981)1


Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας.
Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981)


1


Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 1073/1981)1


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)


Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 361


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397


Μεταφορά υλικών
Προετοιµασία επιφάνειας
Τοποθέτηση υλικού


2Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, οχήµατος, εξοπλισµού και
σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το
σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


2







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Ηλεκτροπληξία Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη
ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ
(συνέχεια)


Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη
ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανοµής πρέπει να είναι µεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, µε δυνατότητα κλειδώµατος. Οι
πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας –
αντιηλεκτροπληξιακός αυτόµατος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραµένουν κλειδωµένοι (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι γραµµές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος να είναι ενισχυµένης µηχανικής αντοχής και ηλεκτρικής µόνωσης (ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)


2


Οι διαδροµές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στη λειτουργία του
εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασµα σε σωλήνες, σκέπασµα µε µαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδροµή
και η τοποθέτηση τους εκτός διαδρόµων κίνησης προσωπικού, µηχανηµάτων και οχηµάτων (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)


2


Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και πρίζες πρέπει να
αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Πυρκαγιά Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981)2


Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981)2


Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Π∆
1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (Π∆ 1073/1981)2


Αποψήλωση θάµνων και χαµηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες2


Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρµανση) (Π∆ 1073/1981)2


Απαγόρευση καπνίσµατος και γυµνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Π∆ 1073/1981)2


Χρήση πυροσβεστικών µέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσµατική χρήση των πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται
ενηµέρωση του προσωπικού. Επίσης σηµειώνεται ότι τα πυροσβεστικά µέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα
προσβάσιµες θέσεις (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Σύσταση οµάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα µέλη της να βρίσκονται στο εργοτάξιο σε καθηµερινή βάση, να
γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενηµερωθεί για τη χρήση των πυροσβεστικών µέσων) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Θόρυβος Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1


Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1


Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (Π∆ 85/1991)1


Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (Π∆ 85/1991)1


Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 85/1991, Π∆ 395/1994)1


Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994)1


Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991)1


Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή
εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (Π∆ 85/1991)


1
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ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
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Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆
85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981)


Θόρυβος (συνέχεια)ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ
(συνέχεια)


1


Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994)1


Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας1


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο
βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική προσπάθεια (στροφή
κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού
περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός,
φωτισµός) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα,
διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 397/1994)


1


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η
σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό εργασίας της
επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


1


Γλίστριµα - παραπάτηµα ∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)1


Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981)1


Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας.
Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981)


1


Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 1073/1981)1


Σκόνη από λείανση - κόψιµο ∆ιεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισµα) σε εξωτερικούς χώρους1


∆ιεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισµα) σε εξωτερικούς χώρους1


∆ιεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισµα) µακριά από άλλα συνεργεία και τρίτους1


Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (Π∆ 396/1994)1


Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο (Π∆
339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο (Π∆
339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για την ασφαλή χρήση των χηµικών, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών
Ασφάλειας (MSDS) τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2
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Αποθήκευση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986,
Π∆ 77/1993)


Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες
(συνέχεια)


ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ
(συνέχεια)


2


Χρήση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆
77/1993)


2


Χρήση ΜΑΠ, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των χηµικών (Π∆ 396/1994, Π∆
339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιµοποιεί χηµικά, κατά τα διαλείµµατα και µετά το
πέρας της εργασίας (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιµοποιεί χηµικά, από το γιατρό εργασίας της
επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Μάσκα ηµίσεως προσώπου ΕΝ 149 (FFP2)


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)


Γάντια ΕΝ 388


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397


Μεταφορά υλικών στο χώρο
Τοποθέτηση σκελετού
Τοποθέτηση υαλοπινάκων


3Πτώση εργαζόµενου από
ύψος


Περίφραξη των περάτων πλακών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί
ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ


Περίφραξη των περάτων πλακών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί
ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των περάτων πλακών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ
(Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των περάτων πλακών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το πάτηµα, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους
15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το πάτηµα και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Περίφραξη των υπερυψωµένων θέσεων εργασίας, διαδρόµων και προσβάσεων µε διατάξεις πλευρικής προστασίας
(κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ ή µε προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 µ)
(Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981)3


Κάλυψη των οριζοντίων κενών µε υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που αναµένεται να δεχτεί (Π∆ 1073/1981)3


Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (Π∆ 1073/1981)3
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Χρήση συστήµατος ατοµικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Π∆ 396/1994)Πτώση εργαζόµενου από
ύψος (συνέχεια)


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ (συνέχεια)


3


Περίφραξη των διαδρόµων και των θέσεων εργασίας σε ύψος µεγαλύτερο του 0,75 µ, µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ
και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 7789/1980)


3


Κατασκευή κεκλιµένων διαδρόµων και προσβάσεων µε κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η αντοχή των υλικών πρέπει να
υπερβαίνει τα αναµενόµενα φορτία (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν αντισταθµιστικά µέτρα (Π∆ 1073/1981)3


Πτώση εργαζόµενου από
σκαλωσιά


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Κατασκευή ικριώµατος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ από την κατασκευή. Σε
διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του
ικριώµατος (Π∆ 778/1980)


3


∆ιαµόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωµάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής προστασίας) πρέπει να
περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να µην διακόπτονται (Π∆ 778/1980)


3


Πτώση εργαζόµενου από
σκάλα


Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συµπαγές δάπεδο (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση µεταλλικών σκαλών µε χωνευτά σκαλοπάτια (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές
(Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)


3


Πτώση εργαζόµενου από
εργοεξέδρα


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από εργοεξέδρα (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από εργοεξέδρα (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή χρήσης κουπαστών εργοεξέδρας ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα εργοεξέδρων (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή καθόδου από υπερυψωµένη εργοεξέδρα (να ζητείται το κατέβασµα µε χειρισµό από το κάτω χειριστήριο) (Π∆
1073/1981)


3


Χρήση ζωνών ασφαλείας δεµένων στο καλάθι της εργοεξέδρας (εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή τους ή τη γραπτή
εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου του τεχνικού ασφαλείας της επιχείρησης) (Π∆ 396/1994)


3


Πτώση αντικειµένων από
ύψος


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, κλιµακοστάσια, σκαλωσιές,
σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980)


2
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Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, κλιµακοστάσια, σκαλωσιές,
σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980)


Πτώση αντικειµένων από
ύψος (συνέχεια)


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ (συνέχεια)


2


Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώµατα ή προστασία αυτών µε πλέγµα (Π∆ 778/1980)2


Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώµατα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος µεγαλύτερο από 3,50 µ από το
πεζοδρόµιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης
πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 µ. Εν συνεχεία διαµορφώνεται κεκλιµένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (Π∆
778/1980)


2


Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώµατος στην εξωτερική πλευρά του ικριώµατος για τη συγκράτηση υλικών (Π∆ 1073/1981,
Π∆ 778/1980)


2


Αποφυγή παραµονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (Π∆ 1073/1981)2


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος (Π∆ 1073/1981)2


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (Π∆ 1073/1981, Π∆ 105/1995)2


Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης2


Πτώση φορτίων που
µεταφέρονται κατά τις
ανυψωτικές εργασίες


Αποφυγή παραµονής κάτω από φορτία (Π∆ 1073/1981)2


Αποφυγή παραµονής κάτω από φορτία (Π∆ 1073/1981)2


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆
304/2000)


2


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να φέρει πινακίδα µε διάγραµµα ανυψωτικής ικανότητας (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆
89/1999, Π∆ 304/2000)


2


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000, ΥΑ
593/2003)


2


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τις προβλεπόµενες πιστοποιήσεις, από τρίτο µέρος (ΥΑ 593/2003)2


Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται (πχ συρµατόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, ιµάντες) να είναι ο προβλεπόµενος και χωρίς
φθορές (Π∆ 1073/1981)


2


Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εµπειρία (Π∆ 31/1990)2


Τα συρµατόσχοινα – σαµπάνια να είναι ελεγµένα και προσαρτηµένα σωστά στο φορτίο (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆
89/1999, Π∆ 304/2000)


2


Η περιοχή να είναι αποκλεισµένη για τους µη έχοντες εργασία (Π∆ 1073/1981)2


Οι εργαζόµενοι σε γειτονικά σηµεία να έχουν ενηµερωθεί2


Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή υπάρχει έµπειρος κουµανταδόρος (Π∆ 1073/1981)2


Οι ανυψωτικοί µηχανισµοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασµένοι καλά (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού µηχανισµού (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας µεταφοράς φορτίου (Π∆ 1073/1981)2
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Απαγορεύεται  η απότοµη ανύψωση/ κατέβασµα (Π∆ 1073/1981)Πτώση φορτίων που
µεταφέρονται κατά τις
ανυψωτικές εργασίες
(συνέχεια)


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ (συνέχεια)


2


Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζοµένους (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεµοι (Π∆ 1073/1981)2


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, οχήµατος, εξοπλισµού και
σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το
σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


2


Ηλεκτροπληξία Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη
ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη
ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανοµής πρέπει να είναι µεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, µε δυνατότητα κλειδώµατος. Οι
πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας –
αντιηλεκτροπληξιακός αυτόµατος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραµένουν κλειδωµένοι (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι γραµµές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος να είναι ενισχυµένης µηχανικής αντοχής και ηλεκτρικής µόνωσης (ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)


2


Οι διαδροµές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στη λειτουργία του
εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασµα σε σωλήνες, σκέπασµα µε µαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδροµή
και η τοποθέτηση τους εκτός διαδρόµων κίνησης προσωπικού, µηχανηµάτων και οχηµάτων (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)


2


Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και πρίζες πρέπει να
αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Πυρκαγιά από "θερµές"
εργασίες


Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Π∆
1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Π∆
1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Χρήση πυροσβεστικών µέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσµατική χρήση των πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται
ενηµέρωση του προσωπικού. Επίσης σηµειώνεται ότι τα πυροσβεστικά µέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα
προσβάσιµες θέσεις (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Θόρυβος Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1


Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1


Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (Π∆ 85/1991)1
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Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (Π∆ 85/1991)Θόρυβος (συνέχεια)ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ (συνέχεια)


1


Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 85/1991, Π∆ 395/1994)1


Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994)1


Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991)1


Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή
εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (Π∆ 85/1991)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆
85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981)


1


Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994)1


Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας1


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο
βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική προσπάθεια (στροφή
κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού
περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός,
φωτισµός) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα,
διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 397/1994)


1


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η
σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό εργασίας της
επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


1


Γλίστριµα - παραπάτηµα ∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)1


Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981)1


Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας.
Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981)


1


Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 1073/1981)1


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)


Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 361


Γάντια ΕΝ 388
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Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ (συνέχεια)


Μεταφορά υλικών και
εξοπλισµού στο χώρο
Προετοιµασία επιφάνειας για
βαφή
Βαφή


3Πτώση εργαζόµενου από
ύψος


Περίφραξη των περάτων πλακών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί
ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ


Περίφραξη των περάτων πλακών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί
ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των περάτων πλακών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ
(Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των περάτων πλακών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το πάτηµα, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους
15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το πάτηµα και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Περίφραξη των υπερυψωµένων θέσεων εργασίας, διαδρόµων και προσβάσεων µε διατάξεις πλευρικής προστασίας
(κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ ή µε προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 µ)
(Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981)3


Κάλυψη των οριζοντίων κενών µε υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που αναµένεται να δεχτεί (Π∆ 1073/1981)3


Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (Π∆ 1073/1981)3


Χρήση συστήµατος ατοµικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Π∆ 396/1994)3


Περίφραξη των διαδρόµων και των θέσεων εργασίας σε ύψος µεγαλύτερο του 0,75 µ, µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ
και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 7789/1980)


3


Κατασκευή κεκλιµένων διαδρόµων και προσβάσεων µε κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η αντοχή των υλικών πρέπει να
υπερβαίνει τα αναµενόµενα φορτία (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν αντισταθµιστικά µέτρα (Π∆ 1073/1981)3


Πτώση εργαζόµενου από
σκαλωσιά


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π∆ 1073/1981)3
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Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)Πτώση εργαζόµενου από
σκαλωσιά (συνέχεια)


ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 3


Κατασκευή ικριώµατος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ από την κατασκευή. Σε
διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του
ικριώµατος (Π∆ 778/1980)


3


∆ιαµόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωµάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής προστασίας) πρέπει να
περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να µην διακόπτονται (Π∆ 778/1980)


3


Πτώση εργαζόµενου από
σκάλα


Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συµπαγές δάπεδο (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση µεταλλικών σκαλών µε χωνευτά σκαλοπάτια (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές
(Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)


3


Πτώση εργαζόµενου από
εργοεξέδρα


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από εργοεξέδρα (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από εργοεξέδρα (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή χρήσης κουπαστών εργοεξέδρας ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα εργοεξέδρων (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή καθόδου από υπερυψωµένη εργοεξέδρα (να ζητείται το κατέβασµα µε χειρισµό από το κάτω χειριστήριο) (Π∆
1073/1981)


3


Χρήση ζωνών ασφαλείας δεµένων στο καλάθι της εργοεξέδρας (εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή τους ή τη γραπτή
εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου του τεχνικού ασφαλείας της επιχείρησης) (Π∆ 396/1994)


3


Πτώση αντικειµένων από
ύψος


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, κλιµακοστάσια, σκαλωσιές,
σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980)


2


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, κλιµακοστάσια, σκαλωσιές,
σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980)


2


Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώµατα ή προστασία αυτών µε πλέγµα (Π∆ 778/1980)2


Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώµατα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος µεγαλύτερο από 3,50 µ από το
πεζοδρόµιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης
πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 µ. Εν συνεχεία διαµορφώνεται κεκλιµένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (Π∆
778/1980)


2


Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώµατος στην εξωτερική πλευρά του ικριώµατος για τη συγκράτηση υλικών (Π∆ 1073/1981,
Π∆ 778/1980)


2


Αποφυγή παραµονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (Π∆ 1073/1981)2


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος (Π∆ 1073/1981)2
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Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (Π∆ 1073/1981, Π∆ 105/1995)Πτώση αντικειµένων από
ύψος (συνέχεια)


ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 2


Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης2


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, οχήµατος, εξοπλισµού και
σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το
σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


2


Ηλεκτροπληξία Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη
ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη
ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανοµής πρέπει να είναι µεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, µε δυνατότητα κλειδώµατος. Οι
πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας –
αντιηλεκτροπληξιακός αυτόµατος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραµένουν κλειδωµένοι (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι γραµµές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος να είναι ενισχυµένης µηχανικής αντοχής και ηλεκτρικής µόνωσης (ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)


2


Οι διαδροµές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στη λειτουργία του
εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασµα σε σωλήνες, σκέπασµα µε µαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδροµή
και η τοποθέτηση τους εκτός διαδρόµων κίνησης προσωπικού, µηχανηµάτων και οχηµάτων (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)


2


Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και πρίζες πρέπει να
αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Πυρκαγιά από χρώµατα Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981)2


Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981)2


Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Π∆
1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Απαγόρευση καπνίσµατος και γυµνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Π∆ 1073/1981)2


Χρήση πυροσβεστικών µέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσµατική χρήση των πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται
ενηµέρωση του προσωπικού. Επίσης σηµειώνεται ότι τα πυροσβεστικά µέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα
προσβάσιµες θέσεις (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Θόρυβος Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1


Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1


Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (Π∆ 85/1991)1
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Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (Π∆ 85/1991)Θόρυβος (συνέχεια)ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 1


Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 85/1991, Π∆ 395/1994)1


Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994)1


Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991)1


Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή
εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (Π∆ 85/1991)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆
85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981)


1


Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994)1


Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας1


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο
βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική προσπάθεια (στροφή
κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού
περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός,
φωτισµός) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα,
διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 397/1994)


1


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η
σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό εργασίας της
επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


1


Γλίστριµα - παραπάτηµα ∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)1


Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981)1


Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας.
Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981)


1


Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 1073/1981)1


Σκόνη από λείανση - κόψιµο ∆ιεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισµα) σε εξωτερικούς χώρους1


∆ιεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισµα) σε εξωτερικούς χώρους1


∆ιεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισµα) µακριά από άλλα συνεργεία και τρίτους1
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Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (Π∆ 396/1994)Σκόνη από λείανση - κόψιµο
(συνέχεια)


ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 1


Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο (Π∆
339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο (Π∆
339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για την ασφαλή χρήση των χηµικών, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών
Ασφάλειας (MSDS) τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Αποθήκευση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986,
Π∆ 77/1993)


2


Χρήση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆
77/1993)


2


Χρήση ΜΑΠ, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των χηµικών (Π∆ 396/1994, Π∆
339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιµοποιεί χηµικά, κατά τα διαλείµµατα και µετά το
πέρας της εργασίας (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιµοποιεί χηµικά, από το γιατρό εργασίας της
επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Μάσκα πλήρους προσώπου ή µάσκα τροφοδοτούµενη µε οξυγόνο ΕΝ 136270


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)


Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 361


Γάντια ΕΝ 388


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397


Μεταφορά υλικών στο χώρο
Τοποθέτηση σκελετού
Τοποθέτηση γυψοσανίδων
Αρµολόγηµα - στοκάρισµα


3Πτώση εργαζόµενου από
ύψος


Περίφραξη των περάτων πλακών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί
ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ - ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ


Περίφραξη των περάτων πλακών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί
ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των περάτων πλακών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ
(Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των περάτων πλακών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το πάτηµα, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους
15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το πάτηµα και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Περίφραξη των υπερυψωµένων θέσεων εργασίας, διαδρόµων και προσβάσεων µε διατάξεις πλευρικής προστασίας
(κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ ή µε προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 µ)
(Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


Πτώση εργαζόµενου από
ύψος (συνέχεια)


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ -
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ (συνέχεια)


3


Περίφραξη των κενών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981)3


Κάλυψη των οριζοντίων κενών µε υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που αναµένεται να δεχτεί (Π∆ 1073/1981)3


Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (Π∆ 1073/1981)3


Χρήση συστήµατος ατοµικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Π∆ 396/1994)3


Περίφραξη των διαδρόµων και των θέσεων εργασίας σε ύψος µεγαλύτερο του 0,75 µ, µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ
και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 7789/1980)


3


Κατασκευή κεκλιµένων διαδρόµων και προσβάσεων µε κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η αντοχή των υλικών πρέπει να
υπερβαίνει τα αναµενόµενα φορτία (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν αντισταθµιστικά µέτρα (Π∆ 1073/1981)3


Πτώση εργαζόµενου από
σκαλωσιά


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Κατασκευή ικριώµατος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ από την κατασκευή. Σε
διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του
ικριώµατος (Π∆ 778/1980)


3


∆ιαµόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωµάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής προστασίας) πρέπει να
περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να µην διακόπτονται (Π∆ 778/1980)


3


Πτώση εργαζόµενου από
σκάλα


Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συµπαγές δάπεδο (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση µεταλλικών σκαλών µε χωνευτά σκαλοπάτια (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές
(Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)


3


Πτώση εργαζόµενου από
εργοεξέδρα


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από εργοεξέδρα (Π∆ 1073/1981)3







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από εργοεξέδρα (Π∆ 1073/1981)Πτώση εργαζόµενου από
εργοεξέδρα (συνέχεια)


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ -
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ (συνέχεια)


3


Αποφυγή χρήσης κουπαστών εργοεξέδρας ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα εργοεξέδρων (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή καθόδου από υπερυψωµένη εργοεξέδρα (να ζητείται το κατέβασµα µε χειρισµό από το κάτω χειριστήριο) (Π∆
1073/1981)


3


Χρήση ζωνών ασφαλείας δεµένων στο καλάθι της εργοεξέδρας (εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή τους ή τη γραπτή
εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου του τεχνικού ασφαλείας της επιχείρησης) (Π∆ 396/1994)


3


Πτώση αντικειµένων από
ύψος


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, κλιµακοστάσια, σκαλωσιές,
σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980)


2


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, κλιµακοστάσια, σκαλωσιές,
σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980)


2


Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώµατα ή προστασία αυτών µε πλέγµα (Π∆ 778/1980)2


Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώµατα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος µεγαλύτερο από 3,50 µ από το
πεζοδρόµιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης
πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 µ. Εν συνεχεία διαµορφώνεται κεκλιµένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (Π∆
778/1980)


2


Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώµατος στην εξωτερική πλευρά του ικριώµατος για τη συγκράτηση υλικών (Π∆ 1073/1981,
Π∆ 778/1980)


2


Αποφυγή παραµονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (Π∆ 1073/1981)2


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος (Π∆ 1073/1981)2


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (Π∆ 1073/1981, Π∆ 105/1995)2


Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης2


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, οχήµατος, εξοπλισµού και
σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το
σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


2


Ηλεκτροπληξία Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη
ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη
ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανοµής πρέπει να είναι µεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, µε δυνατότητα κλειδώµατος. Οι
πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας –
αντιηλεκτροπληξιακός αυτόµατος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραµένουν κλειδωµένοι (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


Ηλεκτροπληξία (συνέχεια)ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ -
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ (συνέχεια)


2


Οι γραµµές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος να είναι ενισχυµένης µηχανικής αντοχής και ηλεκτρικής µόνωσης (ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)


2


Οι διαδροµές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στη λειτουργία του
εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασµα σε σωλήνες, σκέπασµα µε µαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδροµή
και η τοποθέτηση τους εκτός διαδρόµων κίνησης προσωπικού, µηχανηµάτων και οχηµάτων (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)


2


Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και πρίζες πρέπει να
αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Πυρκαγιά Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981)2


Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981)2


Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Π∆
1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (Π∆ 1073/1981)2


Αποψήλωση θάµνων και χαµηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες2


Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρµανση) (Π∆ 1073/1981)2


Απαγόρευση καπνίσµατος και γυµνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Π∆ 1073/1981)2


Χρήση πυροσβεστικών µέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσµατική χρήση των πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται
ενηµέρωση του προσωπικού. Επίσης σηµειώνεται ότι τα πυροσβεστικά µέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα
προσβάσιµες θέσεις (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Σύσταση οµάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα µέλη της να βρίσκονται στο εργοτάξιο σε καθηµερινή βάση, να
γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενηµερωθεί για τη χρήση των πυροσβεστικών µέσων) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Θόρυβος Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1


Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1


Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (Π∆ 85/1991)1


Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (Π∆ 85/1991)1


Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 85/1991, Π∆ 395/1994)1


Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994)1


Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991)1


Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή
εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (Π∆ 85/1991)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆
85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981)


1


Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994)1







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίαςΘόρυβος (συνέχεια)ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ -
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ (συνέχεια)


1


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο
βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική προσπάθεια (στροφή
κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού
περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός,
φωτισµός) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα,
διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 397/1994)


1


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η
σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό εργασίας της
επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


1


Γλίστριµα - παραπάτηµα ∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)1


Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981)1


Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας.
Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981)


1


Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 1073/1981)1


Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο (Π∆
339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο (Π∆
339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για την ασφαλή χρήση των χηµικών, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών
Ασφάλειας (MSDS) τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Αποθήκευση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986,
Π∆ 77/1993)


2


Χρήση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆
77/1993)


2


Χρήση ΜΑΠ, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των χηµικών (Π∆ 396/1994, Π∆
339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιµοποιεί χηµικά, κατά τα διαλείµµατα και µετά το
πέρας της εργασίας (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2
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Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιµοποιεί χηµικά, από το γιατρό εργασίας της
επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες
(συνέχεια)


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ -
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ (συνέχεια)


2


Γυαλιά ΕΝ 166(Β)


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)


Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 361


Γάντια ΕΝ 388


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397


Μεταφορά υλικών -
εξοπλισµού στο χώρο
Προετοιµασία επιφανειών
Εφαρµογή µονωτικού υλικού


3Πτώση εργαζόµενου από
ύψος


Περίφραξη των περάτων πλακών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί
ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΟΝΩΣΕΙΣ


Περίφραξη των περάτων πλακών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί
ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των περάτων πλακών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ
(Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των περάτων πλακών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το πάτηµα, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους
15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το πάτηµα και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Περίφραξη των υπερυψωµένων θέσεων εργασίας, διαδρόµων και προσβάσεων µε διατάξεις πλευρικής προστασίας
(κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ ή µε προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 µ)
(Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981)3


Κάλυψη των οριζοντίων κενών µε υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που αναµένεται να δεχτεί (Π∆ 1073/1981)3


Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (Π∆ 1073/1981)3


Χρήση συστήµατος ατοµικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Π∆ 396/1994)3


Περίφραξη των διαδρόµων και των θέσεων εργασίας σε ύψος µεγαλύτερο του 0,75 µ, µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ
και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 7789/1980)


3


Κατασκευή κεκλιµένων διαδρόµων και προσβάσεων µε κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η αντοχή των υλικών πρέπει να
υπερβαίνει τα αναµενόµενα φορτία (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν αντισταθµιστικά µέτρα (Π∆ 1073/1981)3







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Πτώση εργαζόµενου από
σκαλωσιά


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3ΜΟΝΩΣΕΙΣ (συνέχεια)


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Κατασκευή ικριώµατος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ από την κατασκευή. Σε
διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του
ικριώµατος (Π∆ 778/1980)


3


∆ιαµόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωµάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής προστασίας) πρέπει να
περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να µην διακόπτονται (Π∆ 778/1980)


3


Πτώση εργαζόµενου από
σκάλα


Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συµπαγές δάπεδο (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση µεταλλικών σκαλών µε χωνευτά σκαλοπάτια (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές
(Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)


3


Πτώση εργαζόµενου από
εργοεξέδρα


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από εργοεξέδρα (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από εργοεξέδρα (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή χρήσης κουπαστών εργοεξέδρας ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα εργοεξέδρων (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή καθόδου από υπερυψωµένη εργοεξέδρα (να ζητείται το κατέβασµα µε χειρισµό από το κάτω χειριστήριο) (Π∆
1073/1981)


3


Χρήση ζωνών ασφαλείας δεµένων στο καλάθι της εργοεξέδρας (εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή τους ή τη γραπτή
εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου του τεχνικού ασφαλείας της επιχείρησης) (Π∆ 396/1994)


3


Πτώση αντικειµένων από
ύψος


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, κλιµακοστάσια, σκαλωσιές,
σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980)


2


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, κλιµακοστάσια, σκαλωσιές,
σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980)


2


Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώµατα ή προστασία αυτών µε πλέγµα (Π∆ 778/1980)2


Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώµατα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος µεγαλύτερο από 3,50 µ από το
πεζοδρόµιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης
πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 µ. Εν συνεχεία διαµορφώνεται κεκλιµένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (Π∆
778/1980)


2
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Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώµατος στην εξωτερική πλευρά του ικριώµατος για τη συγκράτηση υλικών (Π∆ 1073/1981,
Π∆ 778/1980)


Πτώση αντικειµένων από
ύψος (συνέχεια)


ΜΟΝΩΣΕΙΣ (συνέχεια) 2


Αποφυγή παραµονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (Π∆ 1073/1981)2


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος (Π∆ 1073/1981)2


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (Π∆ 1073/1981, Π∆ 105/1995)2


Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης2


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, οχήµατος, εξοπλισµού και
σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το
σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


2


Ηλεκτροπληξία Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη
ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη
ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανοµής πρέπει να είναι µεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, µε δυνατότητα κλειδώµατος. Οι
πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας –
αντιηλεκτροπληξιακός αυτόµατος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραµένουν κλειδωµένοι (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι γραµµές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος να είναι ενισχυµένης µηχανικής αντοχής και ηλεκτρικής µόνωσης (ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)


2


Οι διαδροµές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στη λειτουργία του
εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασµα σε σωλήνες, σκέπασµα µε µαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδροµή
και η τοποθέτηση τους εκτός διαδρόµων κίνησης προσωπικού, µηχανηµάτων και οχηµάτων (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)


2


Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και πρίζες πρέπει να
αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Πυρκαγιά από χηµικά Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981)2


Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981)2


Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Π∆
1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Απαγόρευση καπνίσµατος και γυµνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Π∆ 1073/1981)2


Χρήση πυροσβεστικών µέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσµατική χρήση των πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται
ενηµέρωση του προσωπικού. Επίσης σηµειώνεται ότι τα πυροσβεστικά µέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα
προσβάσιµες θέσεις (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


2
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Θόρυβος Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1ΜΟΝΩΣΕΙΣ (συνέχεια)


Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1


Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (Π∆ 85/1991)1


Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (Π∆ 85/1991)1


Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 85/1991, Π∆ 395/1994)1


Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994)1


Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991)1


Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή
εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (Π∆ 85/1991)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆
85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981)


1


Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994)1


Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας1


Γλίστριµα - παραπάτηµα ∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)1


Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981)1


Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας.
Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981)


1


Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 1073/1981)1


Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο (Π∆
339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο (Π∆
339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για την ασφαλή χρήση των χηµικών, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών
Ασφάλειας (MSDS) τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Αποθήκευση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986,
Π∆ 77/1993)


2


Χρήση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆
77/1993)


2


Χρήση ΜΑΠ, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των χηµικών (Π∆ 396/1994, Π∆
339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιµοποιεί χηµικά, κατά τα διαλείµµατα και µετά το
πέρας της εργασίας (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιµοποιεί χηµικά, από το γιατρό εργασίας της
επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2
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Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)ΜΟΝΩΣΕΙΣ (συνέχεια)


Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 361


Γάντια ΕΝ 388


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397


Φόρµα εργασίας ΕΝ 465


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)


 : Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες


Μεταφορά υλικών στο χώρο
Τοποθέτηση στηριγµάτων
Τοποθέτηση αγωγών -
ειδικών εξαρτηµάτων
∆οκιµές


3Πτώση εργαζόµενου από
ύψος


Περίφραξη των περάτων πλακών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί
ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


Περίφραξη των περάτων πλακών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί
ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των περάτων πλακών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ
(Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των περάτων πλακών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το πάτηµα, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους
15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το πάτηµα και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Περίφραξη των υπερυψωµένων θέσεων εργασίας, διαδρόµων και προσβάσεων µε διατάξεις πλευρικής προστασίας
(κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ ή µε προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 µ)
(Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981)3


Κάλυψη των οριζοντίων κενών µε υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που αναµένεται να δεχτεί (Π∆ 1073/1981)3


Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (Π∆ 1073/1981)3


Χρήση συστήµατος ατοµικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Π∆ 396/1994)3


Περίφραξη των διαδρόµων και των θέσεων εργασίας σε ύψος µεγαλύτερο του 0,75 µ, µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ
και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 7789/1980)


3
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Κατασκευή κεκλιµένων διαδρόµων και προσβάσεων µε κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η αντοχή των υλικών πρέπει να
υπερβαίνει τα αναµενόµενα φορτία (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


Πτώση εργαζόµενου από
ύψος (συνέχεια)


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (συνέχεια)


3


Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν αντισταθµιστικά µέτρα (Π∆ 1073/1981)3


Πτώση εργαζόµενου από
σκαλωσιά


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Κατασκευή ικριώµατος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ από την κατασκευή. Σε
διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του
ικριώµατος (Π∆ 778/1980)


3


∆ιαµόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωµάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής προστασίας) πρέπει να
περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να µην διακόπτονται (Π∆ 778/1980)


3


Πτώση εργαζόµενου από
σκάλα


Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συµπαγές δάπεδο (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση µεταλλικών σκαλών µε χωνευτά σκαλοπάτια (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές
(Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)


3


Πτώση εργαζόµενου από
εργοεξέδρα


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από εργοεξέδρα (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από εργοεξέδρα (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή χρήσης κουπαστών εργοεξέδρας ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα εργοεξέδρων (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή καθόδου από υπερυψωµένη εργοεξέδρα (να ζητείται το κατέβασµα µε χειρισµό από το κάτω χειριστήριο) (Π∆
1073/1981)


3


Χρήση ζωνών ασφαλείας δεµένων στο καλάθι της εργοεξέδρας (εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή τους ή τη γραπτή
εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου του τεχνικού ασφαλείας της επιχείρησης) (Π∆ 396/1994)


3


Πτώση αντικειµένων από
ύψος


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, κλιµακοστάσια, σκαλωσιές,
σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980)


2


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, κλιµακοστάσια, σκαλωσιές,
σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980)


2


Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώµατα ή προστασία αυτών µε πλέγµα (Π∆ 778/1980)2
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Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώµατα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος µεγαλύτερο από 3,50 µ από το
πεζοδρόµιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης
πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 µ. Εν συνεχεία διαµορφώνεται κεκλιµένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (Π∆
778/1980)


Πτώση αντικειµένων από
ύψος (συνέχεια)


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (συνέχεια)


2


Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώµατος στην εξωτερική πλευρά του ικριώµατος για τη συγκράτηση υλικών (Π∆ 1073/1981,
Π∆ 778/1980)


2


Αποφυγή παραµονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (Π∆ 1073/1981)2


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος (Π∆ 1073/1981)2


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (Π∆ 1073/1981, Π∆ 105/1995)2


Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης2


Πτώση φορτίων που
µεταφέρονται κατά τις
ανυψωτικές εργασίες


Αποφυγή παραµονής κάτω από φορτία (Π∆ 1073/1981)2


Αποφυγή παραµονής κάτω από φορτία (Π∆ 1073/1981)2


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆
304/2000)


2


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να φέρει πινακίδα µε διάγραµµα ανυψωτικής ικανότητας (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆
89/1999, Π∆ 304/2000)


2


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000, ΥΑ
593/2003)


2


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τις προβλεπόµενες πιστοποιήσεις, από τρίτο µέρος (ΥΑ 593/2003)2


Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται (πχ συρµατόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, ιµάντες) να είναι ο προβλεπόµενος και χωρίς
φθορές (Π∆ 1073/1981)


2


Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εµπειρία (Π∆ 31/1990)2


Τα συρµατόσχοινα – σαµπάνια να είναι ελεγµένα και προσαρτηµένα σωστά στο φορτίο (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆
89/1999, Π∆ 304/2000)


2


Η περιοχή να είναι αποκλεισµένη για τους µη έχοντες εργασία (Π∆ 1073/1981)2


Οι εργαζόµενοι σε γειτονικά σηµεία να έχουν ενηµερωθεί2


Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή υπάρχει έµπειρος κουµανταδόρος (Π∆ 1073/1981)2


Οι ανυψωτικοί µηχανισµοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασµένοι καλά (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού µηχανισµού (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας µεταφοράς φορτίου (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται  η απότοµη ανύψωση/ κατέβασµα (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζοµένους (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεµοι (Π∆ 1073/1981)2
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Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (συνέχεια)


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, οχήµατος, εξοπλισµού και
σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το
σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


2


Ηλεκτροπληξία Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη
ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη
ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανοµής πρέπει να είναι µεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, µε δυνατότητα κλειδώµατος. Οι
πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας –
αντιηλεκτροπληξιακός αυτόµατος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραµένουν κλειδωµένοι (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Οι γραµµές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος να είναι ενισχυµένης µηχανικής αντοχής και ηλεκτρικής µόνωσης (ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)


2


Οι διαδροµές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στη λειτουργία του
εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασµα σε σωλήνες, σκέπασµα µε µαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδροµή
και η τοποθέτηση τους εκτός διαδρόµων κίνησης προσωπικού, µηχανηµάτων και οχηµάτων (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)


2


Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και πρίζες πρέπει να
αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Πυρκαγιά Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981)2


Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981)2


Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Π∆
1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (Π∆ 1073/1981)2


Αποψήλωση θάµνων και χαµηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες2


Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρµανση) (Π∆ 1073/1981)2


Απαγόρευση καπνίσµατος και γυµνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Π∆ 1073/1981)2


Χρήση πυροσβεστικών µέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσµατική χρήση των πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται
ενηµέρωση του προσωπικού. Επίσης σηµειώνεται ότι τα πυροσβεστικά µέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα
προσβάσιµες θέσεις (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Σύσταση οµάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα µέλη της να βρίσκονται στο εργοτάξιο σε καθηµερινή βάση, να
γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενηµερωθεί για τη χρήση των πυροσβεστικών µέσων) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Θόρυβος Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)Θόρυβος (συνέχεια)ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (συνέχεια)


1


Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (Π∆ 85/1991)1


Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (Π∆ 85/1991)1


Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 85/1991, Π∆ 395/1994)1


Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994)1


Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991)1


Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή
εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (Π∆ 85/1991)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆
85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981)


1


Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994)1


Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας1


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο
βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική προσπάθεια (στροφή
κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού
περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός,
φωτισµός) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα,
διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 397/1994)


1


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η
σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό εργασίας της
επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


1


Γλίστριµα - παραπάτηµα ∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)1


Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981)1


Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας.
Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981)


1


Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 1073/1981)1







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Κίνδυνοι από τη χρήση
εξοπλισµού εργασίας


Ο εξοπλισµός εργασίας πρέπει να είναι πιστοποιηµένος και να φέρει την ένδειξη CE. Επίσης πρέπει να συνοδεύεται µε
εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του, στην Ελληνική γλώσσα (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


2ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (συνέχεια)


Ο εξοπλισµός εργασίας πρέπει να είναι πιστοποιηµένος και να φέρει την ένδειξη CE. Επίσης πρέπει να συνοδεύεται µε
εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του, στην Ελληνική γλώσσα (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


2


Η συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση του εξοπλισµού εργασίας πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του
κατασκευαστή του (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


2


Οι χειριστές εξοπλισµού εργασίας πρέπει να έχουν τις απαιτούµενες γνώσεις για το χειρισµό του και άδειες εφόσον απαιτείται
από τη Νοµοθεσία ή τον κατασκευαστή του (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


2


Ο χειρισµός του εξοπλισµού εργασίας δεν πρέπει να δηµιουργεί κινδύνους στο προσωπικό (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)2


Ο εξοπλισµός εργασίας πρέπει να διαθέτει ασφαλή συστήµατα χειρισµού. Επίσης πρέπει να φέρει σύστηµα ασφαλούς
διακοπής λειτουργίας. Ακούσιος χειρισµός πρέπει να αποκλείεται (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


2


Ο εξοπλισµός εργασίας πρέπει να φέρει προστατευτικές διατάξεις (προφυλακτήρες) για την αποφυγή πιασίµατος των άκρων
των εργαζοµένων, ακούσιας διαφυγής υλικών, καθώς και τυχαίας επαφής µε θερµά µέρη τους (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


2


Ο εξοπλισµός εργασίας πρέπει να διαθέτει τις προβλεπόµενες ενδείξεις και σηµάνσεις (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)2


Πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του εξοπλισµού εργασίας (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)2


Ο φωτισµός του χώρου εργασίας πρέπει να είναι επαρκής2


Αν χρησιµοποιούνται µηχανές εσωτερικής καύσης (ή υπάρχουν αναθυµιάσεις), δεν πρέπει να λειτουργούν σε χώρο που δεν
αερίζεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


2


Ο εξοπλισµός εργασίας που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα πρέπει να είναι γειωµένος και διπλά µονωµένος (Π∆ 395/1984, Π∆
89/1999)


2


Οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας πρέπει να φέρουν σύστηµα πέδησης (και εφεδρικό, εφόσον απαιτείται) (Π∆ 395/1984, Π∆
89/1999)


2


Οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας πρέπει να φέρουν φώτα πορείας (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)2


Οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας πρέπει να φέρουν πυροσβεστήρες, εφόσον δεν προβλέπεται άλλο µέσο πυρόσβεσης στο
χώρο εργασίας (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


2


Οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας πρέπει να διαθέτουν συστήµατα µείωσης των συνεπειών ενδεχόµενης σύγκρουσης (Π∆
395/1984, Π∆ 89/1999)


2


Κατά το χειρισµό τους πρέπει να δίνεται προσοχή για την αποφυγή παγίδευσης εργαζόµενου σε κινούµενα µέρη (πχ τροχοί,
ερπύστριες) (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


2


Η εγκατάσταση των εξοπλισµών εργασίας που χρησιµοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να είναι ασφαλής (Π∆
395/1984, Π∆ 89/1999)


2


Οι εξοπλισµοί εργασίας που χρησιµοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να φέρουν ευδιάκριτη ένδειξη του ονοµαστικού
φορτίου τους (καθώς και κάθε συσχηµατισµού τους) (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


2


Οι εξοπλισµοί εργασίας που χρησιµοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να διαθέτουν τις προβλεπόµενες ενδείξεις και
σηµάνσεις (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


2


Πρέπει να δίνεται µέριµνα για την αποφυγή πρόσκρουσης, ελεύθερης πτώσης καθώς και ακούσιας απαγκίστρωσης του
φορτίου (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


2


Εφόσον από τη χρήση εξοπλισµού εργασίας προκύπτουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι, ο χειρισµός πρέπει να γίνεται µόνο από
εργαζόµενους στους οποίους έχει ανατεθεί η χρήση του (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


2
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Εφόσον από τη χρήση εξοπλισµού εργασίας προκύπτουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι, οι εργασίες ελέγχου, συντήρησης, µετατροπής
και επισκευής του πρέπει να γίνονται από αρµόδιο πρόσωπο (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


Κίνδυνοι από τη χρήση
εξοπλισµού εργασίας
(συνέχεια)


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (συνέχεια)


2


Κράνος µε ενσωµατωµένη µάσκα ηλεκτροσυγκολλητή ΕΝ 175, ΕΝ 169


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)


Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 361


Γάντια ΕΝ 388


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397


Γάντια για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 388, ΕΝ 407


Ποδιά για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 470


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)


Μεταφορά υλικών
Τοποθέτηση χυτοσίδηρων
τεµαχίων


2Πτώση φορτίων που
µεταφέρονται κατά τις
ανυψωτικές εργασίες


Αποφυγή παραµονής κάτω από φορτία (Π∆ 1073/1981)


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ


Αποφυγή παραµονής κάτω από φορτία (Π∆ 1073/1981)2


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆
304/2000)


2


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να φέρει πινακίδα µε διάγραµµα ανυψωτικής ικανότητας (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆
89/1999, Π∆ 304/2000)


2


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000, ΥΑ
593/2003)


2


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τις προβλεπόµενες πιστοποιήσεις, από τρίτο µέρος (ΥΑ 593/2003)2


Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται (πχ συρµατόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, ιµάντες) να είναι ο προβλεπόµενος και χωρίς
φθορές (Π∆ 1073/1981)


2


Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εµπειρία (Π∆ 31/1990)2


Τα συρµατόσχοινα – σαµπάνια να είναι ελεγµένα και προσαρτηµένα σωστά στο φορτίο (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆
89/1999, Π∆ 304/2000)


2


Η περιοχή να είναι αποκλεισµένη για τους µη έχοντες εργασία (Π∆ 1073/1981)2


Οι εργαζόµενοι σε γειτονικά σηµεία να έχουν ενηµερωθεί2


Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή υπάρχει έµπειρος κουµανταδόρος (Π∆ 1073/1981)2


Οι ανυψωτικοί µηχανισµοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασµένοι καλά (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού µηχανισµού (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας µεταφοράς φορτίου (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται  η απότοµη ανύψωση/ κατέβασµα (Π∆ 1073/1981)2
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Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζοµένους (Π∆ 1073/1981)Πτώση φορτίων που
µεταφέρονται κατά τις
ανυψωτικές εργασίες
(συνέχεια)


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
(συνέχεια)


2


Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεµοι (Π∆ 1073/1981)2


Καταπλάκωση από υλικά Η διαδικασία κατεδάφισης πρέπει να συντονίζεται από υπεύθυνο µηχανικό (Π∆ 1073/1981)3


Η διαδικασία κατεδάφισης πρέπει να συντονίζεται από υπεύθυνο µηχανικό (Π∆ 1073/1981)3


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να ελέγξει την προς κατεδάφιση κατασκευή, για να διαπιστώσει το είδος και τη κατάσταση του
φέροντα οργανισµού, καθώς και των υπολοίπων δοµικών στοιχείων (Π∆ 1073/1981)


3


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα πρόκλησης ζηµιών σε γειτονικές κατασκευές, τόσο κατά τη
διαδικασία της κατεδάφισης, όσο και µετά από αυτή (Π∆ 1073/1981)


3


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να διενεργήσει επιτόπου αυτοψία µε τον µελετητή, τον ιδιοκτήτη και τον εργοδηγό (Π∆
1073/1981)


3


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να ενηµερώσει τον εργοδηγό για τη µελέτη και τις επιτόπου συνθήκες (Π∆ 1073/1981)3


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να ελέγξει αν ο εξοπλισµός και η στελέχωση του συνεργείου επαρκούν για την ασφαλή
εκτέλεση της εργασίας (Π∆ 1073/1981)


3


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να επιβλέπει όλη τη διαδικασία για την αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων (Π∆ 1073/1981)3


Το διαθέσιµο προσωπικό είναι εξειδικευµένο στις εργασίες κατεδαφίσεων (Π∆ 1073/1981)3


Όλοι οι εργαζόµενοι γνωρίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται µε την εργασία τους, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους
γύρω τους (Π∆ 1073/1981)


3


Ο αριθµός των εργαζοµένων που επιβλέπεται από κάθε επικεφαλής δεν ξεπερνάει τα 10 άτοµα (Π∆ 1073/1981)3


Έχει αποκλειστεί η περιοχή περιµετρικά σε απόσταση µεγαλύτερη του ενός τετάρτου του ύψους της κατεδαφιστέας
κατασκευής, ή κατασκευάζονται κατάλληλες διαβάσεις και συλλεκτήρια πετάσµατα. Σε κάθε περίπτωση τοποθετούνται
κατάλληλα σήµατα προειδοποίησης τρίτων (Π∆ 1073/1981)


3


Έχουν διακοπεί ή µεταφερθεί όλες οι παροχές (Π∆ 1073/1981)3


Έχουν επισηµανθεί και καλυφθεί όλα τα κατακόρυφα κενά (Π∆ 1073/1981)3


Έχουν αποµακρυνθεί τα δοχεία – δεξαµενές που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνα υλικά (Π∆ 1073/1981)3


Στο χώρο προς κατεδάφιση βρίσκονται οι απολύτως απαραίτητοι εργαζόµενοι (Π∆ 1073/1981)3


Υπάρχει επικοινωνία µε τα συνεργεία κατεδάφισης (Π∆ 1073/1981)3


∆εν υπερφορτώνονται τα δάπεδα µε υλικά κατεδάφισης και µηχανήµατα - εξοπλισµό (Π∆ 1073/1981)3


Λαµβάνονται µέτρα προστασίας των γειτονικών κατασκευών (Π∆ 1073/1981)3


Οι εργαζόµενοι που υλοποιούν την κατεδάφιση πρέπει να χρησιµοποιούν τα προβλεπόµενα από τον κατασκευαστή Μέσα
Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 396/1994)


3


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα
(συνέχεια)


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
(συνέχεια)


2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, οχήµατος, εξοπλισµού και
σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το
σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


2


Τροχαίο Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές και οι άµεσα
ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003)


2


Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές και οι άµεσα
ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003)


2


Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, ώστε να διευθετηθεί το θέµα
των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδροµή της τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας (ΥΑ
503/2003)


2


Η σήµανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική µελέτη (εφόσον η
περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα) (ΥΑ 503/2003)


2


Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, αποτρέποντας τους µη έχοντες
εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία
τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003)


2


Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)2


Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994)2


Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωµα εκτός του εργοταξιακού χώρου (ΥΑ 503/2003)2


Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται (Π∆ 1073/1981)2


Οι πινακίδες οδικής σήµανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην ανατραπούν (βαριές βάσεις,
πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)


2


Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της κυκλοφορίας αν κριθεί
απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης
πρέπει να είναι ενηµερωµένος για τους τρόπους ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά
τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 503/2003,
Π∆ 396/1994)


2


Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών (ΥΑ 503/2003)2


Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης ή ασφάλισης. Σε περίπτωση
που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)


2


Οι εργαζόµενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994)2


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο
βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική προσπάθεια (στροφή
κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 397/1994)


1







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού
περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός,
φωτισµός) (Π∆ 397/1994)


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί
(συνέχεια)


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
(συνέχεια)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα,
διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 397/1994)


1


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η
σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό εργασίας της
επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


1


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)


Γάντια ΕΝ 388


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)


Μεταφορά υλικών
Τοποθέτηση βαθµίδων


2Πτώση φορτίων που
µεταφέρονται κατά τις
ανυψωτικές εργασίες


Αποφυγή παραµονής κάτω από φορτία (Π∆ 1073/1981)


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ


Αποφυγή παραµονής κάτω από φορτία (Π∆ 1073/1981)2


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆
304/2000)


2


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να φέρει πινακίδα µε διάγραµµα ανυψωτικής ικανότητας (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆
89/1999, Π∆ 304/2000)


2


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000, ΥΑ
593/2003)


2


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τις προβλεπόµενες πιστοποιήσεις, από τρίτο µέρος (ΥΑ 593/2003)2


Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται (πχ συρµατόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, ιµάντες) να είναι ο προβλεπόµενος και χωρίς
φθορές (Π∆ 1073/1981)


2


Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εµπειρία (Π∆ 31/1990)2


Τα συρµατόσχοινα – σαµπάνια να είναι ελεγµένα και προσαρτηµένα σωστά στο φορτίο (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆
89/1999, Π∆ 304/2000)


2


Η περιοχή να είναι αποκλεισµένη για τους µη έχοντες εργασία (Π∆ 1073/1981)2


Οι εργαζόµενοι σε γειτονικά σηµεία να έχουν ενηµερωθεί2


Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή υπάρχει έµπειρος κουµανταδόρος (Π∆ 1073/1981)2


Οι ανυψωτικοί µηχανισµοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασµένοι καλά (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού µηχανισµού (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας µεταφοράς φορτίου (Π∆ 1073/1981)2







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Απαγορεύεται  η απότοµη ανύψωση/ κατέβασµα (Π∆ 1073/1981)Πτώση φορτίων που
µεταφέρονται κατά τις
ανυψωτικές εργασίες
(συνέχεια)


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ
ΦΡΕΑΤΙΩΝ (συνέχεια)


2


Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζοµένους (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεµοι (Π∆ 1073/1981)2


Καταπλάκωση από υλικά Η διαδικασία κατεδάφισης πρέπει να συντονίζεται από υπεύθυνο µηχανικό (Π∆ 1073/1981)3


Η διαδικασία κατεδάφισης πρέπει να συντονίζεται από υπεύθυνο µηχανικό (Π∆ 1073/1981)3


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να ελέγξει την προς κατεδάφιση κατασκευή, για να διαπιστώσει το είδος και τη κατάσταση του
φέροντα οργανισµού, καθώς και των υπολοίπων δοµικών στοιχείων (Π∆ 1073/1981)


3


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα πρόκλησης ζηµιών σε γειτονικές κατασκευές, τόσο κατά τη
διαδικασία της κατεδάφισης, όσο και µετά από αυτή (Π∆ 1073/1981)


3


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να διενεργήσει επιτόπου αυτοψία µε τον µελετητή, τον ιδιοκτήτη και τον εργοδηγό (Π∆
1073/1981)


3


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να ενηµερώσει τον εργοδηγό για τη µελέτη και τις επιτόπου συνθήκες (Π∆ 1073/1981)3


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να ελέγξει αν ο εξοπλισµός και η στελέχωση του συνεργείου επαρκούν για την ασφαλή
εκτέλεση της εργασίας (Π∆ 1073/1981)


3


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να επιβλέπει όλη τη διαδικασία για την αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων (Π∆ 1073/1981)3


Το διαθέσιµο προσωπικό είναι εξειδικευµένο στις εργασίες κατεδαφίσεων (Π∆ 1073/1981)3


Όλοι οι εργαζόµενοι γνωρίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται µε την εργασία τους, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους
γύρω τους (Π∆ 1073/1981)


3


Ο αριθµός των εργαζοµένων που επιβλέπεται από κάθε επικεφαλής δεν ξεπερνάει τα 10 άτοµα (Π∆ 1073/1981)3


Έχει αποκλειστεί η περιοχή περιµετρικά σε απόσταση µεγαλύτερη του ενός τετάρτου του ύψους της κατεδαφιστέας
κατασκευής, ή κατασκευάζονται κατάλληλες διαβάσεις και συλλεκτήρια πετάσµατα. Σε κάθε περίπτωση τοποθετούνται
κατάλληλα σήµατα προειδοποίησης τρίτων (Π∆ 1073/1981)


3


Έχουν διακοπεί ή µεταφερθεί όλες οι παροχές (Π∆ 1073/1981)3


Έχουν επισηµανθεί και καλυφθεί όλα τα κατακόρυφα κενά (Π∆ 1073/1981)3


Έχουν αποµακρυνθεί τα δοχεία – δεξαµενές που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνα υλικά (Π∆ 1073/1981)3


Στο χώρο προς κατεδάφιση βρίσκονται οι απολύτως απαραίτητοι εργαζόµενοι (Π∆ 1073/1981)3


Υπάρχει επικοινωνία µε τα συνεργεία κατεδάφισης (Π∆ 1073/1981)3


∆εν υπερφορτώνονται τα δάπεδα µε υλικά κατεδάφισης και µηχανήµατα - εξοπλισµό (Π∆ 1073/1981)3


Λαµβάνονται µέτρα προστασίας των γειτονικών κατασκευών (Π∆ 1073/1981)3


Οι εργαζόµενοι που υλοποιούν την κατεδάφιση πρέπει να χρησιµοποιούν τα προβλεπόµενα από τον κατασκευαστή Μέσα
Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 396/1994)


3


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµόΠιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα
(συνέχεια)


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ
ΦΡΕΑΤΙΩΝ (συνέχεια)


2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, οχήµατος, εξοπλισµού και
σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το
σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


2


Τροχαίο Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές και οι άµεσα
ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003)


2


Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές και οι άµεσα
ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003)


2


Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, ώστε να διευθετηθεί το θέµα
των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδροµή της τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας (ΥΑ
503/2003)


2


Η σήµανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική µελέτη (εφόσον η
περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα) (ΥΑ 503/2003)


2


Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, αποτρέποντας τους µη έχοντες
εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία
τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003)


2


Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)2


Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994)2


Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωµα εκτός του εργοταξιακού χώρου (ΥΑ 503/2003)2


Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται (Π∆ 1073/1981)2


Οι πινακίδες οδικής σήµανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην ανατραπούν (βαριές βάσεις,
πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)


2


Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της κυκλοφορίας αν κριθεί
απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης
πρέπει να είναι ενηµερωµένος για τους τρόπους ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά
τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 503/2003,
Π∆ 396/1994)


2


Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών (ΥΑ 503/2003)2


Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης ή ασφάλισης. Σε περίπτωση
που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)


2


Οι εργαζόµενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994)2


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο
βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


1







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική προσπάθεια (στροφή
κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 397/1994)


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί
(συνέχεια)


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ
ΦΡΕΑΤΙΩΝ (συνέχεια)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού
περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός,
φωτισµός) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα,
διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 397/1994)


1


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η
σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό εργασίας της
επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


1


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)


Γάντια ΕΝ 388


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)


Μεταφορά υλικών
Τοποθέτηση καναλιών
αποστράγγισης


2Πτώση φορτίων που
µεταφέρονται κατά τις
ανυψωτικές εργασίες


Αποφυγή παραµονής κάτω από φορτία (Π∆ 1073/1981)


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ


Αποφυγή παραµονής κάτω από φορτία (Π∆ 1073/1981)2


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆
304/2000)


2


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να φέρει πινακίδα µε διάγραµµα ανυψωτικής ικανότητας (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆
89/1999, Π∆ 304/2000)


2


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000, ΥΑ
593/2003)


2


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τις προβλεπόµενες πιστοποιήσεις, από τρίτο µέρος (ΥΑ 593/2003)2


Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται (πχ συρµατόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, ιµάντες) να είναι ο προβλεπόµενος και χωρίς
φθορές (Π∆ 1073/1981)


2


Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εµπειρία (Π∆ 31/1990)2


Τα συρµατόσχοινα – σαµπάνια να είναι ελεγµένα και προσαρτηµένα σωστά στο φορτίο (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆
89/1999, Π∆ 304/2000)


2


Η περιοχή να είναι αποκλεισµένη για τους µη έχοντες εργασία (Π∆ 1073/1981)2


Οι εργαζόµενοι σε γειτονικά σηµεία να έχουν ενηµερωθεί2


Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή υπάρχει έµπειρος κουµανταδόρος (Π∆ 1073/1981)2


Οι ανυψωτικοί µηχανισµοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασµένοι καλά (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (Π∆ 1073/1981)2







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/
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Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού µηχανισµού (Π∆ 1073/1981)Πτώση φορτίων που
µεταφέρονται κατά τις
ανυψωτικές εργασίες
(συνέχεια)


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ (συνέχεια)


2


Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας µεταφοράς φορτίου (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται  η απότοµη ανύψωση/ κατέβασµα (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζοµένους (Π∆ 1073/1981)2


Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεµοι (Π∆ 1073/1981)2


Καταπλάκωση από υλικά Η διαδικασία κατεδάφισης πρέπει να συντονίζεται από υπεύθυνο µηχανικό (Π∆ 1073/1981)3


Η διαδικασία κατεδάφισης πρέπει να συντονίζεται από υπεύθυνο µηχανικό (Π∆ 1073/1981)3


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να ελέγξει την προς κατεδάφιση κατασκευή, για να διαπιστώσει το είδος και τη κατάσταση του
φέροντα οργανισµού, καθώς και των υπολοίπων δοµικών στοιχείων (Π∆ 1073/1981)


3


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα πρόκλησης ζηµιών σε γειτονικές κατασκευές, τόσο κατά τη
διαδικασία της κατεδάφισης, όσο και µετά από αυτή (Π∆ 1073/1981)


3


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να διενεργήσει επιτόπου αυτοψία µε τον µελετητή, τον ιδιοκτήτη και τον εργοδηγό (Π∆
1073/1981)


3


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να ενηµερώσει τον εργοδηγό για τη µελέτη και τις επιτόπου συνθήκες (Π∆ 1073/1981)3


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να ελέγξει αν ο εξοπλισµός και η στελέχωση του συνεργείου επαρκούν για την ασφαλή
εκτέλεση της εργασίας (Π∆ 1073/1981)


3


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να επιβλέπει όλη τη διαδικασία για την αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων (Π∆ 1073/1981)3


Το διαθέσιµο προσωπικό είναι εξειδικευµένο στις εργασίες κατεδαφίσεων (Π∆ 1073/1981)3


Όλοι οι εργαζόµενοι γνωρίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται µε την εργασία τους, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους
γύρω τους (Π∆ 1073/1981)


3


Ο αριθµός των εργαζοµένων που επιβλέπεται από κάθε επικεφαλής δεν ξεπερνάει τα 10 άτοµα (Π∆ 1073/1981)3


Έχει αποκλειστεί η περιοχή περιµετρικά σε απόσταση µεγαλύτερη του ενός τετάρτου του ύψους της κατεδαφιστέας
κατασκευής, ή κατασκευάζονται κατάλληλες διαβάσεις και συλλεκτήρια πετάσµατα. Σε κάθε περίπτωση τοποθετούνται
κατάλληλα σήµατα προειδοποίησης τρίτων (Π∆ 1073/1981)


3


Έχουν διακοπεί ή µεταφερθεί όλες οι παροχές (Π∆ 1073/1981)3


Έχουν επισηµανθεί και καλυφθεί όλα τα κατακόρυφα κενά (Π∆ 1073/1981)3


Έχουν αποµακρυνθεί τα δοχεία – δεξαµενές που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνα υλικά (Π∆ 1073/1981)3


Στο χώρο προς κατεδάφιση βρίσκονται οι απολύτως απαραίτητοι εργαζόµενοι (Π∆ 1073/1981)3


Υπάρχει επικοινωνία µε τα συνεργεία κατεδάφισης (Π∆ 1073/1981)3


∆εν υπερφορτώνονται τα δάπεδα µε υλικά κατεδάφισης και µηχανήµατα - εξοπλισµό (Π∆ 1073/1981)3


Λαµβάνονται µέτρα προστασίας των γειτονικών κατασκευών (Π∆ 1073/1981)3


Οι εργαζόµενοι που υλοποιούν την κατεδάφιση πρέπει να χρησιµοποιούν τα προβλεπόµενα από τον κατασκευαστή Μέσα
Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 396/1994)


3
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Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ (συνέχεια)


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, οχήµατος, εξοπλισµού και
σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το
σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


2


Τροχαίο Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές και οι άµεσα
ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003)


2


Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές και οι άµεσα
ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003)


2


Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, ώστε να διευθετηθεί το θέµα
των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδροµή της τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας (ΥΑ
503/2003)


2


Η σήµανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική µελέτη (εφόσον η
περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα) (ΥΑ 503/2003)


2


Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, αποτρέποντας τους µη έχοντες
εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία
τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003)


2


Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)2


Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994)2


Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωµα εκτός του εργοταξιακού χώρου (ΥΑ 503/2003)2


Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται (Π∆ 1073/1981)2


Οι πινακίδες οδικής σήµανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην ανατραπούν (βαριές βάσεις,
πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)


2


Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της κυκλοφορίας αν κριθεί
απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης
πρέπει να είναι ενηµερωµένος για τους τρόπους ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά
τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 503/2003,
Π∆ 396/1994)


2


Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών (ΥΑ 503/2003)2


Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης ή ασφάλισης. Σε περίπτωση
που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)


2


Οι εργαζόµενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994)2


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1
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Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο
βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί
(συνέχεια)


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ (συνέχεια)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική προσπάθεια (στροφή
κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού
περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός,
φωτισµός) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα,
διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 397/1994)


1


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η
σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό εργασίας της
επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


1


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)


Γάντια ΕΝ 388


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)


 : Εργασίες πρασίνου


Προετοιµασία εδάφους
Τοποθέτηση φυτών


3Πτώση εργαζόµενου από
ύψος


Περίφραξη των περάτων πλακών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί
ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


Περίφραξη των περάτων πλακών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί
ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των περάτων πλακών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ
(Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των περάτων πλακών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το πάτηµα, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους
15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το πάτηµα και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3


Περίφραξη των υπερυψωµένων θέσεων εργασίας, διαδρόµων και προσβάσεων µε διατάξεις πλευρικής προστασίας
(κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ ή µε προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 µ)
(Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆
1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Περίφραξη των κενών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981)3
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Κάλυψη των οριζοντίων κενών µε υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που αναµένεται να δεχτεί (Π∆ 1073/1981)Πτώση εργαζόµενου από
ύψος (συνέχεια)


ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(συνέχεια)


3


Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (Π∆ 1073/1981)3


Χρήση συστήµατος ατοµικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Π∆ 396/1994)3


Περίφραξη των διαδρόµων και των θέσεων εργασίας σε ύψος µεγαλύτερο του 0,75 µ, µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ
και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 7789/1980)


3


Κατασκευή κεκλιµένων διαδρόµων και προσβάσεων µε κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η αντοχή των υλικών πρέπει να
υπερβαίνει τα αναµενόµενα φορτία (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


3


Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν αντισταθµιστικά µέτρα (Π∆ 1073/1981)3


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, οχήµατος, εξοπλισµού και
σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το
σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


2


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο
βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική προσπάθεια (στροφή
κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού
περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός,
φωτισµός) (Π∆ 397/1994)


1


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα,
διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 397/1994)


1


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η
σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994)


1


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό εργασίας της
επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


1


Γλίστριµα - παραπάτηµα ∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)1


Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981)1
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Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας.
Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981)


Γλίστριµα - παραπάτηµα
(συνέχεια)


ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(συνέχεια)


1


Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 1073/1981)1


Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο (Π∆
339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο (Π∆
339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για την ασφαλή χρήση των χηµικών, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών
Ασφάλειας (MSDS) τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Αποθήκευση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986,
Π∆ 77/1993)


2


Χρήση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆
77/1993)


2


Χρήση ΜΑΠ, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των χηµικών (Π∆ 396/1994, Π∆
339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιµοποιεί χηµικά, κατά τα διαλείµµατα και µετά το
πέρας της εργασίας (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιµοποιεί χηµικά, από το γιατρό εργασίας της
επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


2


Κίνδυνοι από τη χρήση
εξοπλισµού εργασίας


Ο εξοπλισµός εργασίας πρέπει να είναι πιστοποιηµένος και να φέρει την ένδειξη CE. Επίσης πρέπει να συνοδεύεται µε
εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του, στην Ελληνική γλώσσα (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


2


Ο εξοπλισµός εργασίας πρέπει να είναι πιστοποιηµένος και να φέρει την ένδειξη CE. Επίσης πρέπει να συνοδεύεται µε
εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του, στην Ελληνική γλώσσα (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


2


Η συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση του εξοπλισµού εργασίας πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του
κατασκευαστή του (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


2


Οι χειριστές εξοπλισµού εργασίας πρέπει να έχουν τις απαιτούµενες γνώσεις για το χειρισµό του και άδειες εφόσον απαιτείται
από τη Νοµοθεσία ή τον κατασκευαστή του (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


2


Ο χειρισµός του εξοπλισµού εργασίας δεν πρέπει να δηµιουργεί κινδύνους στο προσωπικό (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)2


Ο εξοπλισµός εργασίας πρέπει να διαθέτει ασφαλή συστήµατα χειρισµού. Επίσης πρέπει να φέρει σύστηµα ασφαλούς
διακοπής λειτουργίας. Ακούσιος χειρισµός πρέπει να αποκλείεται (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


2


Ο εξοπλισµός εργασίας πρέπει να φέρει προστατευτικές διατάξεις (προφυλακτήρες) για την αποφυγή πιασίµατος των άκρων
των εργαζοµένων, ακούσιας διαφυγής υλικών, καθώς και τυχαίας επαφής µε θερµά µέρη τους (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


2


Ο εξοπλισµός εργασίας πρέπει να διαθέτει τις προβλεπόµενες ενδείξεις και σηµάνσεις (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)2


Πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του εξοπλισµού εργασίας (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)2


Ο φωτισµός του χώρου εργασίας πρέπει να είναι επαρκής2


Αν χρησιµοποιούνται µηχανές εσωτερικής καύσης (ή υπάρχουν αναθυµιάσεις), δεν πρέπει να λειτουργούν σε χώρο που δεν
αερίζεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


2


Ο εξοπλισµός εργασίας που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα πρέπει να είναι γειωµένος και διπλά µονωµένος (Π∆ 395/1984, Π∆
89/1999)


2
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Οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας πρέπει να φέρουν σύστηµα πέδησης (και εφεδρικό, εφόσον απαιτείται) (Π∆ 395/1984, Π∆
89/1999)


Κίνδυνοι από τη χρήση
εξοπλισµού εργασίας
(συνέχεια)


ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(συνέχεια)


2


Οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας πρέπει να φέρουν φώτα πορείας (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)2


Οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας πρέπει να φέρουν πυροσβεστήρες, εφόσον δεν προβλέπεται άλλο µέσο πυρόσβεσης στο
χώρο εργασίας (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


2


Οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας πρέπει να διαθέτουν συστήµατα µείωσης των συνεπειών ενδεχόµενης σύγκρουσης (Π∆
395/1984, Π∆ 89/1999)


2


Κατά το χειρισµό τους πρέπει να δίνεται προσοχή για την αποφυγή παγίδευσης εργαζόµενου σε κινούµενα µέρη (πχ τροχοί,
ερπύστριες) (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


2


Η εγκατάσταση των εξοπλισµών εργασίας που χρησιµοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να είναι ασφαλής (Π∆
395/1984, Π∆ 89/1999)


2


Οι εξοπλισµοί εργασίας που χρησιµοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να φέρουν ευδιάκριτη ένδειξη του ονοµαστικού
φορτίου τους (καθώς και κάθε συσχηµατισµού τους) (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


2


Οι εξοπλισµοί εργασίας που χρησιµοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να διαθέτουν τις προβλεπόµενες ενδείξεις και
σηµάνσεις (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


2


Πρέπει να δίνεται µέριµνα για την αποφυγή πρόσκρουσης, ελεύθερης πτώσης καθώς και ακούσιας απαγκίστρωσης του
φορτίου (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


2


Εφόσον από τη χρήση εξοπλισµού εργασίας προκύπτουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι, ο χειρισµός πρέπει να γίνεται µόνο από
εργαζόµενους στους οποίους έχει ανατεθεί η χρήση του (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


2


Εφόσον από τη χρήση εξοπλισµού εργασίας προκύπτουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι, οι εργασίες ελέγχου, συντήρησης, µετατροπής
και επισκευής του πρέπει να γίνονται από αρµόδιο πρόσωπο (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


2


Γυαλιά ΕΝ 166(Β)


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)


Γάντια ΕΝ 388


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397


Φόρµα εργασίας ΕΝ 465


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)







6. ΓΕΝΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ


Οι κανόνες ασφάλειας που περιγράφονται παρακάτω είναι γενικοί και ισχύουν ανεξαρτήτως 
φάσεως. Σε περίπτωση αντίθεσης µε τις Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που αναπτύχθηκαν 
παραπάνω ισχύ έχουν οι οδηγίες.


• Κάθε άτοµο στο εργοτάξιο πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και υγείας στο έργο 
που το αφορούν. 


• ∆εν θα ανατίθεται µία δουλειά σε κανένα άτοµο αν δεν είναι σωµατικά και πνευµατικά 
κατάλληλο γι’ αυτήν.


• Όλα τα άτοµα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλο προστατευτικό κράνος. 
Εξαιρούνται οι χώροι των γραφείων, υγιεινής και ανάπαυσης. 


• Όλα τα άτοµα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήµατα. Η  ελάχιστη 
απαίτηση ασφάλειας για τα υποδήµατα είναι να έχουν προστατευτική µεταλλική επένδυση 
για τα δάχτυλα και στη σόλα.


• Η ασφαλής προσέγγιση  και έξοδος  πρέπει να εξασφαλίζεται  σε όλες τις θέσεις εργασίες 
και χώρους.


• Όλα τα άτοµα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες της σήµανσης ασφάλειας του 
εργοταξίου.


• Φωτιές µε σκοπό την θέρµανση δεν επιτρέπονται στο εργοτάξιο.


• Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ στους χώρους του εργοταξίου.


• Κανένα άτοµο δεν θα ξεκινά την εργασία του εάν δεν είναι κατάλληλα ντυµένο. Οι 
εργαζόµενοι δεν επιτρέπεται να φορούν φαρδιά ξεκούµπωτα ρούχα, σορτς και να είναι 
γυµνοί από τη µέση και πάνω.


• Κανένα άτοµο δεν επιτρέπεται να επαναπροσδιορίσει, αποµακρύνει, τροποποιήσει, 
χαλάσει, καταστρέψει οποιοδήποτε σήµανση  ή εξοπλισµό ασφάλειας.


• Όλοι οι εργαζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να αναφέρουν οποιαδήποτε ανασφαλή κατάσταση 
εργασίας και να απευθυνθούν για βοήθεια αν δεν µπορούν να την ελέγξουν µόνοι τους.


• Το εργοτάξιο πρέπει να διατηρείται καθαρό.


• Μόνο εξουσιοδοτηµένα άτοµα να χειρίζονται τον εξοπλισµό του εργοταξίου.


• Όλοι οι επισκέπτες στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύονται από άτοµο που γνωρίζει τους 
χώρους του εργοταξίου και να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες του.







7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ


Για την υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας του Αναδόχου και τη λήψη των απαιτούµενων µέτρων 
ασφάλειας προτείνεται η κατανοµή αρµοδιοτήτων σε όλη την ιεραρχία εκτέλεσης του έργου, όπως 
καθορίζεται στο Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ).











Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας για την ασφάλεια κάθε εµπλεκόµενος στην 
εκτέλεση του έργου έχει συγκεκριµένες αρµοδιότητες, αναλόγως των γενικότερων καθηκόντων 
του. Συγκεκριµένα:


Ο εργοταξιάρχης, ως νόµιµος εκπρόσωπος του Αναδόχου, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των 
µέτρων ασφαλείας που αφορούν ολόκληρο το έργο. Συγκεκριµένα έχει τις παρακάτω 
υποχρεώσεις:
� Να  διαβιβάσει  στην  αρµόδια  επιθεώρηση  εργασίας  πριν  από  την  έναρξη  των 


εργασιών την εκ των προτέρων γνωστοποίηση του έργου.
� Να µεριµνήσει  για  την  εκπόνηση  Σχεδίου Ασφάλειας  και  Υγείας  και  για  την  κατάρτιση 


Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας, τα οποία πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο.
� Να τηρεί Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας.
� Να τηρεί, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τις οδηγίες του 


επιβλέποντος µηχανικού.
� Να λαµβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και υγείας και 


να µεριµνά για την τήρηση του ΣΑΥ.


Ο εργοταξιάρχης, ως νόµιµος εκπρόσωπος του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις όσον 
αφορά στο προσωπικό της εταιρείας του: 
� Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων ως προς όλες τις πτυχές της 


εργασίας, και να λαµβάνει µέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και  ασφάλεια των τρίτων.
� Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για 


την ασφάλεια  και  την  υγεία. H εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται από τους τεχνικό ασφάλειας, 
ιατρό εργασίας.


� Να χρησιµοποιεί  τις  υπηρεσίες  τεχνικού  ασφάλειας (και ιατρού εργασίας για επιχειρήσεις 
που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζοµένους). Οι υποχρεώσεις του τεχνικού 
ασφάλειας ή/και του ιατρού εργασίας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη.


� Να εξασφαλίζει  σε  κάθε  εργαζόµενο  κατάλληλη  και  επαρκή  εκπαίδευση  στον  τοµέα  
της ασφάλειας και της υγείας. 


� Να µεριµνεί για τη χορήγηση στο προσωπικό του, όλων των αναγκαίων Μέσων Ατοµικής 
Προστασίας για τη δουλειά που εκτελεί.


� Να εξασφαλίζει  ότι  οι  εργαζόµενοι  σε  εξωτερικές  επιχειρήσεις που εκτελούν  εργασίες  
στην επιχείρησή του έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία. 


� Να αναγγέλλει όλα  τα  εργατικά  ατυχήµατα στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις 
αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού  στον  οποίο  υπάγεται  ο  τραυµατίας  
εντός  24  ωρών.  Εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, πρέπει να 
τηρούνται αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των 
αιτίων του ατυχήµατος. Να τηρεί  ειδικό  βιβλίο  ατυχηµάτων  και κατάλογο  των  εργατικών  
ατυχηµάτων  που  είχαν  ως  συνέπεια  για  τον  εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας 
µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών. 


Ο εργοταξιάρχης, ως εργαζόµενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία 
για τον εργαζόµενο.


Κάθε αρµόδιος µηχανικός του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
� Να δίνει οδηγίες κατασκευής, σύµφωνες µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, για 


την εκτέλεση εργασιών στο τµήµα του έργου που έχει αναλάβει.
� Να επιβλέπει την τήρηση των οδηγιών του πριν από την έναρξη των εργασιών και 


περιοδικά κατά την εκτέλεσή τους (κατ’ ελάχιστον κάθε εβδοµάδα και ύστερα από θεοµηνία).
� Να εφαρµόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο 


τµήµα του έργου που έχει αναλάβει. 
� Να  τηρεί το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας του έργου (υποχρεωτικές αναγραφές που του 


αντιστοιχούν). 


Κάθε αρµόδιος µηχανικός του Αναδόχου, ως εργαζόµενος, έχει τις  υποχρεώσεις που 
προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τον εργαζόµενο.


Κάθε υπεργολάβος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
� Να λαµβάνει και να τηρεί όλα τα µέτρα ασφαλείας που αφορούν στο τµήµα του έργου που 


έχει αναλάβει.
� Να τηρεί, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τις οδηγίες του







επιβλέποντος.
� Να εφαρµόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο 


τµήµα του έργου που έχει αναλάβει.
� Να λαµβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και υγείας.


Ο υπεργολάβος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις, ως εργοδότης, όσον αφορά στο προσωπικό της 
εταιρίας του: 
� Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων ως προς όλες τις πτυχές της 


εργασίας, και να λαµβάνει µέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και  ασφάλεια των τρίτων.
� Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για 


την ασφάλεια  και  την  υγεία. H εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται από τους τεχνικό ασφάλειας, 
ιατρό εργασίας.


� Να χρησιµοποιεί  τις  υπηρεσίες  τεχνικού  ασφάλειας (και ιατρού εργασίας για επιχειρήσεις 
που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζοµένους). Οι υποχρεώσεις του τεχνικού 
ασφάλειας ή/και του ιατρού εργασίας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη.


� Να εξασφαλίζει  σε  κάθε  εργαζόµενο  κατάλληλη  και  επαρκή  εκπαίδευση  στον  τοµέα  
της ασφάλειας και της υγείας. 


� Να χορηγεί στο προσωπικό του, όλα τα αναγκαία Μέσα Ατοµικής Προστασίας για τη 
δουλειά που εκτελεί.


� Να εξασφαλίζει  ότι  οι  εργαζόµενοι  σε  εξωτερικές  επιχειρήσεις που εκτελούν  εργασίες  
στην επιχείρησή του έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία. 


� Να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις αρµόδιες υπηρεσίες του 
ασφαλιστικού οργανισµού  στον  οποίο  υπάγεται  ο  εργαζόµενος  εντός  24  ωρών  όλα  τα  
εργατικά  ατυχήµατα  και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί 
αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του 
ατυχήµατος. Να τηρεί  ειδικό  βιβλίο  ατυχηµάτων  και κατάλογο  των  εργατικών  ατυχηµάτων  
που  είχαν  ως  συνέπεια  για  τον  εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών 
εργάσιµων ηµερών. 


Ο υπεργολάβος, ως εργαζόµενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για 
τον εργαζόµενο.


Κάθε εργοδηγός, ως εκπρόσωπος του εργοδότη, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
� Να καθοδηγεί τους εργαζόµενους του συνεργείου του, για την τήρηση των απαιτούµενων 


µέτρων ασφαλείας σε κάθε φάση εργασίας.
� Να  επιθεωρεί το προσωπικό του συνεργείου του τουλάχιστον µια φορά την ηµέρα, 


προκειµένου να διαπιστώσει την τήρηση των µέτρων ασφαλείας από αυτούς.
� Να εφαρµόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο 


τµήµα του έργου που έχει αναλάβει.
� Να λαµβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και υγείας.


Κάθε εργοδηγός, ως εργαζόµενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για 
τον εργαζόµενο.


Κάθε εργαζόµενος έχει τις  παρακάτω υποχρεώσεις: 
� Να εφαρµόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα µε τις 


δυνατότητές του, για την ασφάλεια και την υγεία του καθώς και των  άλλων  ατόµων  που  
επηρεάζονται  από  τις  πράξεις  ή  παραλείψεις  του  κατά  την  εργασία, σύµφωνα µε την 
εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του. 


� Για  την  πραγµατοποίηση  αυτών  των  στόχων,  οφείλει ειδικότερα,  σύµφωνα  µε  την 
εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του: 
α) Nα  χρησιµοποιεί  σωστά  τις  µηχανές,  τις  συσκευές,  τα  εργαλεία,  τις  


επικίνδυνες  ουσίες,  τα µεταφορικά και άλλα µέσα. 
β) Nα  χρησιµοποιεί σωστά  τον  ατοµικό  προστατευτικό εξοπλισµό που  τίθεται στη  


διάθεσή  του και µετά τη χρήση να τον τακτοποιεί στη θέση του. 
γ) Nα µη θέτει εκτός λειτουργίας, αλλάζει ή µετατοπίζει αυθαίρετα τους µηχανισµούς 


ασφάλειας των  µηχανών,  εργαλείων,  συσκευών,  εγκαταστάσεων  και  κτιρίων  και  να  
χρησιµοποιεί  σωστά αυτούς τους µηχανισµούς ασφαλείας. 


δ) Nα αναφέρει αµέσως στον εργοδότη (ή/και σε όσους ασκούν αρµοδιότητες τεχνικού 
ασφάλειας και ιατρού εργασίας), όλες τις καταστάσεις που µπορεί να θεωρηθεί εύλογα 
ότι παρουσιάζουν άµεσο και σοβαρό  κίνδυνο  για  την  ασφάλεια  και  την  υγεία,  καθώς  
και  κάθε  έλλειψη  που  διαπιστώνεται  στα συστήµατα προστασίας. 







ε)Nα συντρέχει  τον  εργοδότη (και  όσους  ασκούν  αρµοδιότητες  τεχνικού  ασφάλειας  και  
ιατρού εργασίας),  όσον  καιρό  χρειαστεί,  ώστε  να  καταστεί  δυνατή  η  εκπλήρωση  
όλων  των  καθηκόντων  ή απαιτήσεων για  την  προστασία  της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία. 


στ) Nα συντρέχει τον  εργοδότη (και  όσους  ασκούν  αρµοδιότητες  τεχνικού  ασφάλειας  και  
ιατρού εργασίας), όσον καιρό χρειαστεί, ώστε ο εργοδότης να µπορεί να εγγυηθεί ότι το 
περιβάλλον και οι συνθήκες  εργασίας  είναι  ασφαλείς  και  χωρίς  κινδύνους  για  την  
ασφάλεια  και  την  υγεία  εντός  του πεδίου δραστηριότητάς του. 


� Να  παρακολουθεί  τα  σχετικά  σεµινάρια  ή  άλλα  επιµορφωτικά προγράµµατα σε θέµατα 
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Προκειµένου να µπορέσει να εκπληρώσει  την 
παραπάνω υποχρέωση, έχει δικαίωµα να λάβει επαρκή απαλλαγή από  την  εργασία  χωρίς 
απώλεια αποδοχών, καθώς και να του παρασχεθούν τα αναγκαία µέσα. 


� Να φορά κράνος προστασίας της κεφαλής και υποδήµατα ασφαλείας, τα οποία 
χορηγούνται από τον εργοδότη του.


Ο Τεχνικός Ασφάλειας κάθε επιχείρησης έχει τις  παρακάτω υποχρεώσεις:
� Να παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέµατα 


σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών 
ατυχηµάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της 
επιχείρησης (ΒΥΤΑ).


� Να συµβουλεύει σε θέµατα σχεδιασµού, προγραµµατισµού, κατασκευής και συντήρησης 
των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προµήθειας µέσων και 
εξοπλισµού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των ατοµικών µέσων 
προστασίας, καθώς και διαµόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος 
εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας


� Να ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών µέσων, πριν από τη 
λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και µεθόδων εργασίας πριν από 
την εφαρµογή τους και επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας της 
εργασίας και πρόληψης των ατυχηµάτων, ενηµερώνοντας σχετικά τους αρµόδιους 
προϊστάµενους των τµηµάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.


� Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της 
εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των µέτρων υγιεινής και 
ασφάλειας, να προτείνει µέτρα αντιµετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρµογή τους.


� Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατοµικών µέσων προστασίας,
� Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχηµάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσµατα 


των ερευνών του και να προτείνει µέτρα για την αποτροπή παρόµοιων ατυχηµάτων
� Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερµού για τη διαπίστωση 


ετοιµότητας προς αντιµετώπιση ατυχηµάτων.
� Να µεριµνά ώστε οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και 


ασφάλειας της εργασίας και να τους ενηµερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του 
επαγγελµατικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους


� Να συµµετέχει στην κατάρτιση και εφαρµογή των προγραµµάτων εκπαίδευσης των 
εργαζοµένων σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.


� Να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.
� Να συνεργάζεται κατά την εκτέλεση του έργου του µε τον ιατρό εργασίας, 


πραγµατοποιώντας µε αυτόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.
� Οφείλει να διαθέσει στον εργοδότη µια γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την 


εργασία κινδύνων για την ασφάλεια  και  την  υγεία  συµπεριλαµβανοµένων  εκείνων  που  
αφορούν  οµάδες  εργαζοµένων  που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. H εκτίµηση αυτή 
πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε τον ιατρό εργασίας, EΣYΠΠ ή EΞYΠΠ, σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις.


Ο Τεχνικός Ασφάλειας, ως εργαζόµενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη 
νοµοθεσία για τον εργαζόµενο


Η άσκηση του έργου του Τεχνικού Ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σ’ αυτόν από τον 
εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως 
τεχνικού ασφάλειας.


Ο Τεχνικός Ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, κατά την άσκηση 
του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζοµένους. Τυχόν 
διαφωνία του µε τον εργοδότη, για θέµατα της αρµοδιότητάς του, δεν µπορεί να αποτελέσει λόγο







καταγγελίας της σύµβασης του. 


Ο Ιατρός Εργασίας κάθε επιχείρησης έχει τις  παρακάτω υποχρεώσεις:
� Να παρέχει υποδείξεις και συµβουλές στον εργοδότη, στους εργαζοµένους και στους 


εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται 
για τη σωµατική και ψυχική υγεία των εργαζοµένων. Τις γραπτές υποδείξεις τις καταχωρεί στο 
ειδικό βιβλίο υποδείξεων. Ο εργοδότης λαµβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που 
καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο. 


� Να προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζοµένων σχετικό µε τη θέση εργασίας τους, µετά 
την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο 
κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτηµα της επιτροπής υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζοµένων, όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόµο. Να µεριµνά για τη 
διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και µετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε 
εφαρµογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Να εκτιµά την καταλληλότητα των 
εργαζοµένων για τη συγκεκριµένη εργασία, να αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσµατα των 
εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιµήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. 
Το περιεχόµενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του 
εργαζοµένου και µπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονοµικούς επιθεωρητές του Υπουργείου 
Εργασίας, για την κατοχύρωση του εργαζοµένου και του εργοδότη.


� Να επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων προστασίας της υγείας των εργαζοµένων και 
πρόληψης των ατυχηµάτων. Για το σκοπό αυτό:


� Να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.
� Να αναγγέλλει µέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας ασθένειες των 


εργαζοµένων που οφείλονται στην εργασία.
� Να ενηµερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζοµένους για οποιοδήποτε παράγοντα 


στο χώρο εργασίας και έχει επίπτωση στην υγεία.
� Να συνεργάζεται  κατά την εκτέλεση του έργου του µε τον τεχνικό ασφάλειας, 


πραγµατοποιώντας µε αυτόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.


Ο Ιατρός Εργασίας, ως εργαζόµενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία 
για τον εργαζόµενο: 


Ο Ιατρός Εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, κατά την άσκηση του 
έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζοµένους. Τυχόν διαφωνία 
του µε τον εργοδότη, για θέµατα της αρµοδιότητάς του, δεν µπορεί να αποτελέσει λόγο 
καταγγελίας της σύµβασης του. 


Ο Συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
� Να συντονίζει την εφαρµογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας στις τεχνικές 


ή/και οργανωτικές επιλογές, προκειµένου  να προγραµµατίζονται  οι  διάφορες  εργασίες ή 
φάσεις  εργασίας που  διεξάγονται ταυτόχρονα ή  διαδοχικά και στην πρόβλεψη  της  
διάρκειας  εκτέλεσης των  διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων εργασίας. 


� Συντονίζει την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων µεριµνώντας ώστε ο Ανάδοχος και οι 
υπεργολάβοι και, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία των εργαζοµένων, οι 
αυτοαπασχολούµενοι να εφαρµόζουν µε συνέπεια τις υποχρεώσεις που τους αντιστοιχούν και 
να  εφαρµόζουν  το  Σχέδιο  Ασφάλειας  και  Υγείας  του έργου.


� Να αναπροσαρµόζει ή να µεριµνά ώστε να αναπροσαρµοστεί το Σχέδιο και ο Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας.


� Να οργανώνει µαζί µε τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας τη 
συνεργασία, µεταξύ του Αναδόχου και των υπεργολάβων, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων 
που διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο εργοτάξιο, και  το  συντονισµό  των  δραστηριοτήτων  
για  την  προστασία  των  εργαζοµένων  και  την  πρόληψη  των ατυχηµάτων και των 
επαγγελµατικών ασθενειών, καθώς και την αµοιβαία ενηµέρωση τους, όταν πολλές 
επιχειρήσεις µοιράζονται τον  ίδιο  χώρο  εργασίας, µεριµνώντας  για  τη  συµµετοχή  εφόσον  
υπάρχει  ανάγκη  των αυτοαπασχολουµένων. 


� Να συντονίζει την εποπτεία για την ορθή εφαρµογή των εργασιακών διαδικασιών. 
� Να λαµβάνει  τα αναγκαία µέτρα ώστε να  επιτρέπεται η  είσοδος  στο εργοτάξιο µόνο στα 


πρόσωπα που έχουν τη σχετική άδεια. 
� Να συνεργάζεται µε τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας καθ' όλη τη 


διάρκεια απασχόλησης στο εργοτάξιο και να ζητά τη γνώµη τους κάθε φορά που κρίνει 
απαραίτητο. 







Ο Συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου, ως εργαζόµενος, έχει τις  υποχρεώσεις 
που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τον εργαζόµενο.


Στο Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας είναι δυνατόν να ανατεθεί το έργο και οι αρµοδιότητες του 
Τεχνικού Ασφάλειας. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος απασχόλησης δεν συµψηφίζεται, αλλά 
υπολογίζεται και εκτελείται ανεξάρτητα. 







7.1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ


Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 17/1996 και Π∆ 305/1996, µε ευθύνη του Αναδόχου, πρέπει 
να συντονίζονται οι δραστηριότητες εκτέλεσης του έργου. Επίσης πρέπει να γίνεται αµοιβαία 
ενηµέρωση µεταξύ των υπεργολάβων, µέσω του Αναδόχου, για τους κινδύνους που συνεπάγονται 
οι εργασίες καθώς και τα µέτρα πρόληψης τους. Για την υλοποίηση του συντονισµού µεταξύ του 
Αναδόχου και των υπεργολάβων ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:


• Σε κάθε υπεργολάβο, πριν την υπογραφή Ιδιωτικού Συµφωνητικού, αναλύονται οι 
Νοµοθετικές υποχρεώσεις του, όπως καταγράφονται στο ΣΑΥ του έργου. Η τήρηση των 
Νοµοθετικών υποχρεώσεων αποτελεί και συµβατική υποχρέωση του υπεργολάβου.


• Πριν την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο αυτός ενηµερώνει τον Ανάδοχο για τα 
στοιχεία του εκπροσώπου του στο έργο, του τεχνικού ασφαλείας του (και του γιατρού 
εργασίας, εφόσον απασχολεί).


• Οι παραπάνω αρµόδιοι του υπεργολάβου παραλαµβάνουν τις Εκτιµήσεις Επαγγελµατικού 
Κινδύνου του ΣΑΥ που σχετίζεται µε τις δραστηριότητες που αναλαµβάνουν. Κάθε Εκτίµηση 
Επαγγελµατικού Κινδύνου πρέπει να αναθεωρηθεί από το Τεχνικό Ασφάλειας της επιχείρησης.


• Με την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο γίνεται ενηµέρωση του εκπροσώπου του 
από τον Ανάδοχο σχετικά µε τη λειτουργία του εργοταξίου.


• Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου ενηµερώνει το προσωπικό του για τους 
κινδύνους και τα µέτρα πρόληψης τους.


• Εφόσον κριθεί σκόπιµο, ο Ανάδοχος ενηµερώνει τους ήδη εγκατεστηµένους υπεργολάβους 
για τη δραστηριοποίηση του νέου υπεργολάβου.


• Καθ’ όλη τη διάρκεια εργασιών του υπεργολάβου στο έργο πρέπει να εφαρµόζονται µέτρα 
πρόληψης των κινδύνων. Για την αµοιβαία ενηµέρωση των υπεργολάβων και του Αναδόχου 
προβλέπεται η διενέργεια συσκέψεων σε τακτά χρονικά διαστήµατα που θα καθοριστούν από 
τον Ανάδοχο. Επίσης προβλέπεται η διενέργεια έκτακτων συσκέψεων, όταν προκύπτουν 
σχετικά θέµατα.











7.2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 17/1996 και Π∆ 305/1996 κάθε υπεργολάβος πρέπει να 
ενηµερώνει το προσωπικό του για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι εργασίες του συνεργείου, 
καθώς και των άλλων συνεργείων, στο εργοτάξιο. Επίσης πρέπει να ενηµερώνει το προσωπικό 
για όλα τα σχετικά µέτρα προστασίας που λαµβάνονται, σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία και το ΣΑΥ 
του έργου. Για την υλοποίηση της ενηµέρωσης προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:


• Με την εγκατάσταση στο εργοτάξιο, εκπρόσωπος του υπεργολάβου, αφού ενηµερωθεί 
σχετικά από τον Ανάδοχο, ενηµερώνει το συνεργείο του.


• Μετά από κάθε σύσκεψη για θέµατα ασφάλειας που διενεργείται στο έργο ακολουθεί 
ενηµέρωση του προσωπικού, εφόσον προκύπτουν σχετικά θέµατα.


Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου.







7.3 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 17/1996 κάθε εργοδότης (Ανάδοχος και υπεργολάβοι) πρέπει 
να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόµενο επαρκή εκπαίδευση σε θέµατα ασφάλειας και υγείας µε την 
ευκαιρία:


• Της πρόσληψης του


• Τυχόν µετάθεσης ή αλλαγής καθηκόντων


• Εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισµού εργασίας και γενικότερα νέας τεχνολογίας που αφορά 
στην εργασία του.


Η εκπαίδευση πρέπει να προσαρµόζεται εφόσον προκύπτουν νέοι κίνδυνοι και να 
επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.


Για την υλοποίηση της εκπαίδευσης προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:


• Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, µε τη συνδροµή του τεχνικού ασφαλείας, εκπαιδεύει το 
προσωπικό του µε την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο εργοτάξιο. Η συγκεκριµένη 
εκπαίδευση συνιστάται να συνδυαστεί µε την ενηµέρωση που προβλέπεται.


• Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου εκπαιδεύει κάθε νεοεισερχόµενο στο έργο εργαζόµενο 
του συνεργείου του.


• Η παραπάνω εκπαίδευση επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ανάλογα µε τη 
διάρκεια δραστηριοποίησης του υπεργολάβου, την εµφάνιση νέων κινδύνων και την αύξηση 
της επικινδυνότητας των ήδη υπαρχόντων.


Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου.











7.4 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ


Σύµφωνα µε τις προβλέψεις των Π∆ 17/1996, Π∆ 305/1996 και Π∆ 1073/1981 κάθε εργοδότης 
(Ανάδοχος και υπεργολάβοι) οφείλει σε περίπτωση ατυχήµατος να εξασφαλίζει την παροχή 
πρώτων βοηθειών στον παθόντα. Επίσης πρέπει να µεριµνήσει για την ασφαλή διακοµιδή του 
παθόντα σε νοσοκοµειακή µονάδα (εφόσον υπάρχει σχετική ανάγκη). Επίσης πρέπει να 
ενηµερώσει τις αρµόδιες Αρχές εντός 24 ωρών. Σε περίπτωση σοβαρού συµβάντος πρέπει να 
διατηρούνται αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που µπορεί να χρησιµεύσουν στην εξακρίβωση των 
αιτιών του ατυχήµατος. Τέλος τα στοιχεία που προκύπτουν από τη διερεύνηση του ατυχήµατος 
πρέπει να καταχωρούνται στα αντίστοιχα αρχεία (Βιβλίο Ατυχηµάτων, Βιβλίο Υποδείξεων τεχνικού 
ασφαλείας - γιατρού εργασίας, Κατάλογος Εργατικών Ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον 
εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών ηµερών). Για τη διαχείριση των 
ατυχηµάτων ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:


• Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο διερευνάται η ύπαρξη (και στοιχεία 
όπως τηλέφωνα και διευθύνσεις) νοσοκοµειακών µονάδων που βρίσκονται κοντά στο 
εργοτάξιο.


• Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο οργανώνεται φαρµακείο, οποίο περιέχει 
κατ’ ελάχιστον τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτηµα 1 του ΣΑΥ, ανάλογα µε τη θέση του 
έργου και το συνολικό αριθµό των εργαζοµένων σε αυτό.


• Κατά την εγκατάσταση κάθε υπεργολάβου στο εργοτάξιο γίνεται ενηµέρωση του για 
θέµατα οργάνωσης πρώτων βοηθειών.


Σε περίπτωση ατυχήµατος:


• Όποιος αντιληφθεί το συµβάν πρέπει να προσφέρει πρώτες βοήθειες στον παθόντα, 
εφόσον γνωρίζει, και να ζητήσει βοήθεια (από άλλους εργαζόµενους που γνωρίζουν). Επίσης 
πρέπει άµεσα να ενηµερωθεί ο εκπρόσωπος του εργοδότη του παθόντα.


• Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, εφόσον κρίνει απαραίτητο, πρέπει να ζητήσει βοήθεια 
από ειδικευµένο άτοµο (εντός ή εκτός εργοταξίου). Ταυτόχρονα πρέπει να ενηµερώσει τον 
Ανάδοχο για το συµβάν. Εφόσον υπάρχει ανάγκη, ο παθών πρέπει να µεταφερθεί σε 
νοσοκοµειακή µονάδα.


• Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου πρέπει να ενηµερώσει τις αρµόδιες αρχές (ΚΕΠΕΚ, 
Αστυνοµία) εντός 24 ωρών.


Μετά το ατύχηµα:


• Ο τεχνικός ασφαλείας του υπεργολάβου (και ο γιατρός εργασίας, εφόσον απασχολείται), 
σε συνεργασία µε τον εκπρόσωπο του στο εργοτάξιο, διερευνά τα αίτια του συµβάντος και 
προτείνει µέτρα για την αποφυγή επανάληψης στο µέλλον. Η παραπάνω διερεύνηση 
καταγράφεται στο Βιβλίο Ατυχηµάτων ή/και στο Βιβλίο Υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας - 
γιατρού εργασίας. Επίσης πρέπει να ενηµερωθεί ο Κατάλογος Εργατικών Ατυχηµάτων που 
είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών ηµερών.


• Εφόσον κριθεί απαραίτητο, προβλέπεται ενηµέρωση των εργαζοµένων του συνεργείου, 
σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή επανάληψης παρόµοιου 
ατυχήµατος στο µέλλον.


Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου.


Σε περίπτωση σοβαρού συµβάντος πρέπει να διατηρούνται αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που 
µπορεί να χρησιµεύσουν στην εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήµατος.











7.5 ∆ΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ


Στο εργοτάξιο ενδέχεται να παρουσιαστούν συνθήκες καύσωνα κατά τους καλοκαιρινούς µήνες και 
ψύχους κατά τους χειµερινούς. Για την αντιµετώπιση τέτοιων καιρικών φαινοµένων προβλέπονται 
(εφόσον επηρεάζουν τις εργασίες): 


• Καθορισµός διαλειµµάτων διάρκειας και συχνότητας αναλόγως των καιρικών συνθηκών που 
επικρατούν.


• Μετακύλιση του ωραρίου (αποφυγή εργασίας στις πρωινές ώρες το χειµώνα και στις 
µεσηµεριανές το καλοκαίρι).


• ∆ιακοπή των εργασιών όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσµενείς (καύσωνας, ψύχος, 
θυελλώδεις άνεµοι, έντονες βροχοπτώσεις).


• Παροχή στους εργαζόµενους πόσιµου δροσερού νερού (10°-15° C) σε συνθήκες καύσωνα 
και ζεστών ροφηµάτων σε συνθήκες ψύχους.


• Προγραµµατισµός των εργασιών που συνεπάγονται υψηλή θερµική καταπόνηση εκτός 
θερµοκρασιακών αιχµών, από τον υπεύθυνο του συνεργείου, και  µετακύληση ή ενίσχυση του 
ωραρίου ώστε να υλοποιούνται κανονικά τα διαλείµµατα. 







7.6 ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 105/1995 πρέπει να τοποθετείται σήµανση ασφάλειας όταν οι 
υπαρκτοί ή πιθανοί κίνδυνοι δεν µπορούν να αποφευχθούν ή να µειωθούν επαρκώς µε τεχνικά 
µέσα συλλογικής προστασίας ή µε µέτρα, µεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας.
 
Η σηµατοδότηση ασφάλειας των χώρων εργασίας σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά ή 
περιορίζει τη λήψη των αναγκαίων εκάστοτε µέτρων προστασίας των εργαζοµένων.


Η συµµόρφωση µε τη σήµανση ασφάλειας είναι υποχρεωτική και κανείς µη εξουσιοδοτηµένος δεν 
επιτρέπεται να τη µετακινεί ή καταστρέφει.


Στο Παράρτηµα 2 του ΣΑΥ παρατίθενται συνήθη σήµατα ασφάλειας.







7.7 ΥΓΙΕΙΝΗ


Η τήρηση της υγιεινής των εργαζοµένων ελέγχεται από τους επικεφαλής των τµηµάτων 
(εργοδηγοί, εκπρόσωποι υπεργολάβων, γιατροί εργασίας). Συγκεκριµένα πρέπει οι εργαζόµενοι 
να µην τρώνε ή πίνουν στο χώρο εργασίας, παρά µόνο στους χώρους που προβλέπονται για την 
εστίασή τους. Επίσης, µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται για την τήρηση της υγιεινής πριν το φαγητό 
και την αναχώρηση από το εργοτάξιο. Τα απορρίµµατα από τα φαγητά πρέπει να εναποτίθενται 
στους κάδους απορριµµάτων. Οι κάδοι απορριµµάτων πρέπει να αδειάζονται και τα απορρίµµατα 
να αποµακρύνονται από το εργοτάξιο σε χρονικά διαστήµατα, κατάλληλα επιλεγµένα, ώστε να 
διασφαλίζονται άριστες συνθήκες υγιεινής στο εργοτάξιο. 







ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ


Για τα εργοτάξια εντός κατοικηµένων περιοχών τα παρακάτω είδη είναι απαραίτητο να περιέχονται στο 
φαρµακείο του εργοταξίου:


Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
1-25 25-50 51-100


1 Αντισηπτικό διάλυµα ιωδίου 1 1 1
2 Σκεύασµα για κάψιµο 1 2 3
3 Οινόπνευµα 1 1 1
4 Οξυζενέ 1 1 1
5 Εισπνεύσιµη αµµωνία 1 2 2
6 Αποστειρωµένες γάζες 1 2 3
7 Επίδεσµοι γάζας 2 4 6
8 Τριγωνικοί επίδεσµοι 1 1 1
9 Ελαστικός επίδεσµος 1 1 1
10 Λευκοπλάστ ρολλό 2 2 2
11 Ύφασµα καθαρισµού 1 1 1
12 Υγρό σαπούνι 1 1 1
13 Ψαλίδι 1 1 1
14 Τσιµπίδα 1 1 1
15 Βαµβάκι 1 1 1
16 Αντισταµινική αλοιφή 1 1 1
17 Σπασµολυτικό 1 1 1
18 Γάντια µιας χρήσης 1 1 1
19 Φυλλάδιο πρώτων βοηθειών 1 1 1


Για εργοτάξια εκτός κατοικηµένων περιοχών, το φαρµακείο του εργοταξίου πρέπει να περιέχει επιπλέον:


Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
1-25 25-50 51-100


20 Ενέσιµο κορτιζονούχο 1 1 1
21 Σύριγγες πλαστικές 6 6 6
22 ∆ισκία αντιδιαρροϊκά 1 1 1
23 ∆ισκία αντιόξινα 1 1 1







ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Γεωµετρικό σχήµα Σηµασία


Σήµατα απαγόρευσης


Σήµατα υποχρέωσης


Σήµατα προειδοποίησης


Σήµατα διάσωσης ή βοήθειας


Σήµατα που αφορούν το
πυροσβεστικό υλικό ή εξοπλισµό


Απαγορεύεται
το κάπνισµα


Mη πόσιµο νερό Απαγορεύεται
η είσοδος στους


µη έχοντες
ειδική άδεια


Απαγορεύεται
η χρήση γυµνής
φλόγας και το
κάπνισµα


Απαγορεύεται
η κατάσβεση


µε νερό


Απαγορεύεται
η διέλευση πεζών


Απαγορεύεται
η διέλευση στα


οχήµατα
διακίνησης φορτίων


Mην αγγίζετε


Σήµατα
απαγόρευσης


Υποχρεωτική
προστασία των


µατιών


Υποχρεωτική
προστασία του


σώµατος


Υποχρεωτική
προστασία του
προσώπου


Υποχρεωτική
προστασία του


κεφαλιού


Υποχρεωτική
προστασία των
αναπνευστικών


οδών


Υποχρεωτική
προστασία των


αυτιών


Υποχρεωτική
ατοµική προστασία
έναντι πτώσεων


Υποχρεωτική
διάβαση για
πεζούς


Υποχρεωτική
προστασία των


ποδιών


Γενική
υποχρέωση


Υποχρεωτική
προστασία των


χεριών


Σήµατα
υποχρέωσης







Εύφλεκτες ύλες
ή/ και υψηλή
θερµοκρασία


Αιωρούµενα
φορτία


Οχήµατα
διακίνησης
φορτίων


Εκρηκτικές ύλες ∆ιαβρωτικές ύλεςΤοξικές ύλες


Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας


Ραδιενεργά υλικά


Γενικός κίνδυνος Kίνδυνος
παραπατήµατος


Σήµατα
προειδοποίησης


Πρώτες βοήθειες Φορείο Πλύση µατιώνΘάλαµος
καταιονισµού
ασφαλείας


Τηλέφωνο για
διάσωση και


πρώτες βοήθειες


Όταν πρέπει να δείξουµε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουµε για να φτάσουµε
στα µέσα βοήθειας ή διάσωσης τότε τα αντίστοιχα σήµατα συνδυάζονται ανάλογα µε τα


παρακάτω σήµατα κατεύθυνσης


Σήµατα
διάσωσης ή
βοήθειας


Πυροσβεστική
µάνικα


Σκάλα Πυροσβεστήρας Τηλέφωνο για την
καταπολέµηση
πυρκαγιών


Όταν πρέπει να δείξουµε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουµε για να φτάσουµε
στον πυροσβεστικό εξοπλισµό τότε τα αντίστοιχα σήµατα συνδυάζονται ανάλογα µε τα


παρακάτω σήµατα κατεύθυνσης


Σήµατα που
αφορούν το
πυροσβεστικό
υλικό ή
εξοπλισµό



























ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το Χρονοδιάγραµµα του έργου επισυνάπτεται µε την έναρξη των εργασιών και ενηµερώνεται καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έργου.







ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η Μελέτη Κατασκευής Ικριωµάτων θα επισυναφθεί σε µεταγενέστερη φάση του έργου. Η Μελέτη 
Κατασκευής Ικριωµάτων θα εκπονηθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή της και 
τα αναµενόµενα φορτία (ΚΥΑ 16440/1993).







ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


• Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων», ΦΕΚ 117Α/85


• Ν2224/1994 «Ρύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, Υγιεινής - 
Ασφάλειας κλπ», ΦΕΚ 112Α/94


• Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφάλειας στις οικοδοµές και 
λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83


• N1430/1984 «Κύρωση της αριθµ. 62 ∆ιεθνούς Συµβάσεις Εργασίας, που αφορά τις 
διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία και τη ρύθµιση θεµάτων που έχουν σχέση µε 
αυτή», ΦΕΚ 49Α/84


• Π∆17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων σε 
συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Π∆159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99)


• Π∆305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται 
στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 
212Α/96


• Π∆1073/1981 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81


• Π∆395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση 
εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την 
οδηγία του Συµβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε µε τα Π∆89/1999 
(ΦΕΚ 94Α/99) και Π∆304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00)


• Π∆396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς την 
οδηγία του Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94


• Π∆397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική 
διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των 
εργαζοµένων σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 90/269/ΕΟΚ», ΦΕΚ 221Α/94


• Π∆225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89


• Π∆778/1980 «Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών», 
ΦΕΚ 193Α/80


• Π∆31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων» ΦΕΚ 11Α/90, όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆49/1991 (ΦΕΚ 180Α/91)


• Π∆95/1978 «Περί µέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουµένων εις εργασίας 
συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78


• Π∆77/1993 «προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς 
παράγοντες. Τροποποίηση και συµπλήρωση προς την οδηγία του συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ», 
ΦΕΚ 34Α/93


• Π∆ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση 
εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασµούς), σε 
συµµόρφωση µε την Οδηγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05


• Π∆105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην 
εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95


• ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων 
εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03


• ΥΑ130646/1984 «Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84


• ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων 
µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 
756Β/93


• ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου 
στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00


• ΑΠ. ∆ΙΠΑ∆/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη του έργου», ΦΕΚ







266Β/01


• ΑΠ.∆ΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση µελέτης στο 
στάδιο της οριστικής µελέτης ή/και της µελέτης εφαρµογής σε κάθε ∆ηµόσιο Έργο», ΦΕΚ 
686Β/01


• ΑΠ. ∆ΙΠΑ∆/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την 
κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03





