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1. ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΠΡΟΣΟΨΗΣ 


 


Τα πάνελ της ξύλινης επένδυσης της πρόσοψης του κτιρίου είναι υψηλής πυκνότητας µε πυρήνα 


θερµοσκληρυµένης συνθετικής ρητίνης κυψελωτών ινών. Το τελείωµα (φινίρισµα) των πάνελ 


αποτελείται από άριστο φυσικό καπλαµά πάχους 1mm µε πρόσθετη επεξεργασία ακρυλικού φιλµ 


ειδικής σύνθεσης, που φραζεί όλους τους πόρους της ρητίνης µε την οποία έχει εµποτιστεί ο 


φυσικός καπλαµάς καθιστώνας έτσι το πάνελ αυτοπλενόµενο, ώστε να µην υπάρχουν πόροι ή 


ανάγλυφη επιφάνεια για να εισέλθει η σκόνη και οι υγροί λεκέδες. Η ρητίνη αυτή θα εξασφαλίζει την 


πλήρη ανθυγρότητα αλλά και την σταθερότητα των χρωµάτων της επένδυσης κατά την έκθεσή της 


σε UV ακτινοβολία. Τα πάνελ θα διέπονται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 


• Η επιφάνεια θα είναι λεία semi mat και το ειδικό βάρος 1,40 kg/dm3 κατά NF 51005. 


• H υγροαπορρόφηση θα είναι <2% σε 72h/20o C. 


•  Η µηχανική αντοχή σε θραύση θα είναι 170 MPa κατά ISO 178 και σε στατική κάµψη 120 


Mpa κατά ISO 178. 


•  Η ελαστικότητα Module θα είναι 11.000 Mpa κατά ISO 178 και σε κάµψη 9.000 Mpa κατά 


ISO 178. 


•  Ο δείκτης πυραντίστασης είναι κατηγορίας M2 σύµφωνα µε το UNE 23727 & NF P 92507 


ή κατηγορίας Μ1 σύµφωνα µε το UNE 23727. 


 


Η ανάρτηση των πάνελ θα γίνει επί πλαισιωτού µεταλλικού σκελετού από γαλβανισµένες διατοµές 


40Χ40 ή 60Χ40, ο οποίος στερεώνεται πάνω σε πλαίσιο από µεταλλικές κοιλοδικούς 


100x100x3mm ποιότητας χάλυβα S235 µέγιστης οριζόντιας και κατακόρυφης απόστασης 3m. 


Ενδιάµεσα τοποθετείται ανά 1,5m οριζόντια τραβέρσα ίδιας διατοµής. Το πλαίσιο αυτό στηρίζεται 


σε κάνναβο από εγκάρσιες µεταλλικές κοιλοδοκούς 100x100x3mm ποιότητας χάλυβα S235 


µήκους 20cm, οι οποίες λειτουργούν ως πρόβολοι και βιδώνονται επί του φέροντα οργανισµού του 


κτιρίου (οπλισµένο σκυρόδεµα) µέσω µεταλλικών ελασµάτων (λαπάτσες) 300x300x10mm µε 


χηµικά βύσµατα. Το σχέδιο στερέωσης του πάνελ βρίσκεται στα σχέδια της Υπηρεσίας.  


 


Τα πάνελ, πάχους 8mm, στερεώνονται επί του µεταλλικού σκελετού µε εµφανείς γαλβανιζέ 


αυτοδιάτρητες ανοξείδωτες βίδες, το κεφάλι των οποίων είναι βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή σε 


χρώµα όµοιο του πάνελ. Η διάµετρος των οπών, που γίνονται στα πάνελ θα πρέπει να είναι 3mm 


µεγαλύτερες από τη διάµετρο του βύσµατος στερέωσης. 
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2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ 


 


Το µεταλλικό στέγαστρο (αίθριο αλουµινίου) θα έχει  διαστάσεις 6,60µ Χ 2,00µ και θα είναι 


ηλεκτροστατικά βαµµένο αποτελούµενο από : 


Α. Τον φορέα στήριξης της επικάλυψης ο οποίος θα είναι βιοµηχανοποιηµένος και θα 


αποτελείται από: 


1.Έξι(6)εξωτερικά µπράτσα τραπεζοειδούς διατοµής από ανοδιωµένο αλουµίνιο 


διαστάσεων 1305(ύψος)x347(βάση µεγάλη) x43 (βάση µικρή)χιλ., 


2.Έξι(6)µεταλλικές κάθετες στηρίξεις κολώνας αιθρίου ύψους 347 χιλ διατοµής Τ,  


3.Τρείς(3)ανά µπράτσο µεταλλικές οριζόντιες στηρίξεις επικάλυψης αιθρίου διατοµής Τ, 


4.Κολώνες πλάτους 55,00 mm και ύψους 147 mm και 


5.Oριζόντιες τραβέρσες πλάτους 55,00 mm και ύψους 82 mm. 


Τα δοµικά αυτά στοιχεία θα έχουν διατοµές αλουµινίου σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης , 


θα είναι ηλεκτροστατικά βαµµένες σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο Qualicoat και 


συνδεδεµένες µεταξύ τους µε ειδικά εξαρτήµατα αλουµινίου. Η στήριξη του στεγάστρου θα γίνει µε 


ειδικά µεταλλικά στηρίγµατα τα οποία θα τοποθετηθούν κάτω από κάθε κάθετη κολώνα αλουµινίου.  


Τα εξωτερικά µπράτσα (6) τεµάχια , θα είναι από ανοδιωµένο αλουµίνιο , χρώµατος RAL 


MAT. Το αλουµίνιο θα είναι κράµα Αλουµινίου AlMgSi 0,5F22 (6060) βάσει DIN 1748 βάσει του 


προτύπου EN AW 6060, χρώµατος RAL MAT .Η κατασκευή θα βιδωθεί  µε ειδικές βίδες 


ανοξείδωτες σε δοµικά στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος µε ιδιαίτερη προσοχή κατά την 


διάτρηση της εξωτερικής θερµοπρόσοψης . 


 


Β. Την επικάλυψη του στεγάστρου που θα γίνει µε πολυκαρβονικό φύλλο µασίφ 


(συµπαγούς) συνολικού πάχους 5χιλ., τυποποιηµένων διαστάσεων ,χρώµατος οπάλ (γαλακτερό) 


το οποίο θα παρέχει φυσικό φωτισµό, σκίαση (µπλοκάρισµα της υπεριώδους ακτινοβολίας κατά 


100%) και θα διαθέτει επιπλέον φίλτρο ανάκλασης της θερµότητας ή θα είναι ενσωµατωµένο εξ' 


αρχής από την κατασκευή του.  


 


Επίσης το όλο σύστηµα θα διαθέτει πλήρη στεγάνωση (προστασία από την βροχή ) µε την 


τοποθέτηση λάστιχων στεγάνωσης τύπου EPDM και σύστηµα απορροής των οµβρίων υδάτων 


ενσωµατωµένο στην κατασκευή. 


Ο συντελεστής θερµοπερατότητας της επικάλυψης θα είναι τουλάχιστον KR=2,5 w/(m2.k) 


κατά DIN 52619 και κατηγορίας Gruppe 2,1 κατά DIN 4108. 


Επίσης θα διαθέτει θερµοδιακοπή η οποία θα είναι από πολυαµίδιο 25,4 mm. 


 


Το  µεταλλικό αυτό στέγαστρο (αίθριο) για να θεωρηθεί ως πλήρως αποπερατούµενη 


κατασκευή (δηλ. να είναι σε άρτια και άψογη λειτουργία και εµφάνιση ), θα πρέπει (κατά το στάδιο 


παραγωγής, συναρµολόγησης και τελικής ενσωµάτωσης όλων των συντιθέµενων δοµικών 


στοιχείων) να έχουν ενσωµατωθεί όλα εκείνα τα απαραίτητα υλικά και µικρουλικά κατασκευής, 


βαφής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρµών , 


αλληλοεπικάλυψης φύλλων, ήλων διάτρησης κλπ. 


Τέλος τα µεταλλικά δοµικά υλικά του στεγάστρου οφείλουν να συµµορφώνονται µε τα 


ισχύοντα Εθνικά ή ελλείψει αυτών Ευρωπαϊκά πρότυπα και βάσει των αναφεροµένων στην 
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Π.Ε.ΤΕ.Π (Προσωρινή Εθνική ΤΕχνική Προδιαγραφή ) µε αριθµό 03.05.02.01 Εκδοχή 28/12/2005 


΄΄Επιστεγάσεις µε µεταλλικά φύλλα αυτοφερόµενα΄΄. 


 


 


3  ΧΩΜΑΤΙΝΟ ∆ΑΠΕ∆Ο (ΒΑΣΗ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ) 


 


To χωµάτινο δάπεδο παρασκευάζεται από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιηµένου τύπου 


µε µέγιστο κόκκο d<10mm κοκκοµετρικής διαβάθµισης, που κείται µεταξύ των οριακών 


καµπυλών (άνω και κάτω) του Πίνακα 1 του Παραρτήµατος, συµπυκνωµένη σε ποσοστό 


ανώτερο του 85%, την σκόνη του οικολογικού σταθεροποιητή σε αναλογία 0,6% κατά βάρους 


αδρανών (κ.β.α.) και την προσθήκη νερού σε ποσοστό 14% κ.β.α.. Είναι σταθερό, 


υδατοπερατό, και δίνει την ακριβή όψη µονοπατιού µε την φερόµενη υλη στην επιφάνεια 1-


3mm. Ο οικολογικός σταθεροποιητής είναι ένα απολύτως φυσικό φυτικό προϊόν υλικό (8063-


16-9 Psyllium) σε µορφή σκόνης (παιπάλης).  


 


Χαρακτηριστικά του οικολογικού σταθεροποιητή (σκόνης) είναι τα παρακάτω : 


• Φυσικό υλικό (psyllium, δηλαδή κάκτος, 100% φυτικό υλικό (ανήκει στον 8063-


16-9 κωδικό εισαγωγής) µε απόφαση της Ευρωπαϊκής επιτροπής 2004/278/ΕΚ 


όπου δεν απαιτείται ειδικά έγγραφα φυτοπροστασίας. Είναι 100% οικολογικό όχι 


απλά φιλικό προς το περιβάλλον 
 


• ∆ιαλυτότητα: Αδιάλυτο στο νερό. Όποτε δεν εισχωρεί στον υδροφόρο ορίζοντα 


ούτε τον εµποτίζει και δεν έχει καµία επίδραση στο περιβάλλον 
  


• Περιεκτικότητα σε σταθερά 100% 
  


• ∆εν περιέχει αλλά πρόσθετα όπως σόδα, κόλλες κλπ 
  


• ∆εν περιέχει συγκολλητικά στοιχεία , είναι φυσικό φυτικό συγκολλητικό 
  


• Τοξικότητα 0% και αναφλεξιµότητα 0% 
  


• ∆εν έχει σηµείο βρασµού  
 


• Υδατοπερατότητα. (Ci ) συντελεστής  K10 [m/s] 5.3*10 στην -5 Βαθµός 


υδατοπερατότητας  l/hr/m2  128 
 


• Εµφάνιση: Πορώδες υδατοπερατό µε ελάχιστη χαλαρή κοκκοµετρία στην 


επιφάνεια 1-3mm  όπως τα φυσικά µονοπάτια και χωµάτινες επιφάνειες για να 


δείχνει φυσικό 
  


∆εν περιέχει ενζυµα , που σηµαίνει ότι δεν υποδοµείται µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα 


λόγο ηλίου 
    


• ∆εν επιτρέπει την φυτική ανάπτυξη (εφόσον συµπυκνωθεί κατάλληλα) 
 


• Αντοχή: 1200 psi (αναπτυσσόµενη δύναµη σε λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα 


όταν η άσφαλτος έχει 300-400 psi ) 
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• ∆εν απαιτεί αρµούς συστολής διαστολής  
 


• ∆εν περιέχει καµία χηµική ουσία ούτε τσιµέντο  
 


• ∆εν λασπώνει παραµένει σκληρό, συµπαγές και µετά την διαβροχή του µε νερό  
 


• Κάνει διαχείριση νερού, δηλαδή αφού στεγνώσει αρχικά για να πάρει τις 


αντοχές του (1  έως και 6 ηµέρες καλοκαίρι) κατόπιν εφόσον βραχεί απορροφά 


ένα µέρος του νερού χωρίς να χάνει την σκληρή δοµή του και το υπόλοιπο το 


απορρέει (αποστράγγιση καλή) και αυτό που απορρόφησε το αποδίδει στο 


έδαφος σιγά-σιγά έως και δεκαπέντε ηµέρες  
 


• ∆εν επηρεάζεται από τις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου έτσι δεν χάνει την συνοχή 


του και δεν αυξάνει την θερµοκρασία του περιβάλλοντος  
 


• Επισκευάζεται πλήρως και απλά προσθέτουµε µίγµα άµµου στο µέρος της 


καταστροφής, ποτίζουµε , συµπυκνώνουµε , τέλος πλήρη συγκόλληση χωρίς 


αρµούς , πρόσθετα, η διαφοροποίηση χρώµατος και αντοχής 
  


• ∆εν απαιτεί κανένα ειδικό µέτρο προστασίας για την υγεία, αποθήκευση, 


αποκοµιδή, απόρριψη, εφαρµογής κλπ  
 


• Aντοχή στην επιφανειακή τριβή  ts in KN/m2  87,3  
 


• ∆ιάρκεια ζωής 20-25 έτη 
 


• Oυδέτερο Ph  
 


Σηµείο που πρέπει να προσεχθεί είναι η σωστή υποδοµή και αποστράγγισή του. 


Πιο συγκεκριµένα η διάστρωση του οικολογικού σταθεροποιητή γίνεται πάνω σε στρώση 


στράγγισης οδοστρώµατος (Π.Τ.Π. Ο – 155), συµπυκνωµένου πάχους 10cm, η οποία θα έχει 


κοκκοµετρική διαβάθµιση, που κείται µεταξύ των οριακών καµπυλών (άνω και κάτω) του 


Πίνακα 2 του Παραρτήµατος.  


Για να συνεργάζεται η στρώση στράγγιση οδοστρώµατος (ΣΣΟ) µε την επιφανειακή στρώση 


(ΕΣ) του  οικολογικού σταθεροποιητή πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω τρεις συνθήκες: 


1.  D15EΣ/d85ΣΣΟ< 5 


2.  D15EΣ/d15ΣΣΟ> 5 


3.  D50EΣ/d50ΣΣΟ< 25. 


Για παράδειγµα όπου d15EΣ , η προβολή του σηµείου στη γραφική παράσταση της κοκκοµετρικής 


διαβάθµισης της µελέτης σύνθεσης της επιφανειακής στρώσης ΕΣ που αντιστοιχεί σε διερχόµενο 


ποσοστό 15% στον άξονα Χ. 


 Σε κάθε περίπτωση το υλικό κατασκευής της επιφανειακής στρώσης (ΕΣ) είναι πιο 


λεπτόκοκκο από το υλικό στρώσης στράγγισης οδοστρώµατος (ΣΣΟ), ώστε η ΣΣΟ να µπορεί 


να επιτελέσει το σκοπό της. 


Το χαλικόδεµα θα παραχθεί σε βέλτιστη υγρασία 3,00% κ.β.α.. 
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4  ΣΤΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  


 


Για την στρώση εξωτερικού γηπέδου καλαθοσφαίρισης απαιτείται η εφαρµογή δύο 


στρώσεων χυτών υλικών, όπως περιγράφονται στο άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\79.12.02. Ως 


υπόστρωµα τοποθετείται υλικό ακρυλικής βάσης δύο συστατικών (ακρυλική και ασφαλτική 


ρητίνη). 


Το υλικό που χρησιµοποιείται ως υπόστρωµα είναι χυτό και αυτοεπιπεδούµενο 


(ισοδυνάµου τύπου Elastosport 853) και έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 


 


Χηµική βάση: Ακρυλική, ασφαλτική ρητίνη ενός συστατικού, 


ειδική κονία 


Κατάσταση υλικού: Υγρό παχύρρευστο 


Απόχρωση: Μαύρη 


Ιξώδες (Α+Β): 337 ± 3 mPa s στους 23
ο
 C 


Πυκνότητα (Α+Β): 1,632 ± 0,014 gr/cm
3 


Φαινόµενο βάρος (Β): 1387 ± 8 gr/lt 


Αναλογία ανάµιξης (Α+Β): 33,3:66,7 κατά βάρος 


Κοκκοµετρία (Β): 63 µm - 800 µm 


Χρόνος εφαρµογής υλικού0: Περίπου 30 λεπτά στους 23
ο
 C 


Χρόνος για την εφαρµογή της τελικής 


επίστρωσης: 


 


Μετά από 2 ηµέρες στους 25
ο
 C 


Θερµοκρασία εφαρµογής του υλικού: 5 - 30
ο
 C 


Βατότητα: Μετά από 2 ηµέρες 


Το υλικό του υποστρώµατος εφαρµόζεται µόνο σε στεγνές επιφάνειες, 


προστατευµένες από ανερχόµενες υγρασίες και απαλλαγµένες από υλικά που εµποδίζουν 


την πρόσφυση, όπως σκόνες, σαθρά υλικά, λίπη κλπ. Η επιτυχία στην εφαρµογή εξαρτάται 


από την σωστή προετοιµασία της υπάρχουσας υπόβασης και την εφαρµογή του υλικού, 


οπότε γίνεται σχολαστικός, στεγνός καθαρισµός της επιφάνειας από σκόνες, σαθρά 


υπολείµµατα µε απορροφητική σκούπα και ρακλέτα. Για τη σωστή πρόσφυση του υλικού 


εφαρµόζεται στην επιφάνεια της υπόβασης ειδική συγκολλητική ρητίνη ως αστάρι σε µία ή 


περισσότερες στρώσεις, έως ότου η επιφάνεια κορεστεί. Όταν το αστάρι αρχίσει να στεγνώνει 


εφαρµόζεται το υλικό του υποστρώµατος για την σφράγιση των πόρων της αρχικής 


επιφανείας, το οποίο αποτελείται από το συστατικό Α (ρητίνη) και το συστατικό Β (αδρανή). Η 


ανάµιξη των συστατικών γίνεται µε την πρόσθεση του Β (αδρανή) στο Α (υγρό) και το µίγµα 


εφαρµόζεται σε δύο ή περισσότερες στρώσεις, ανάλογα µε το επιθυµητό πάχος και την 


αδρότητα της αρχικής επιφάνειας. 


 


Ως τελική επίστρωση, µετά το υπόστρωµα, τοποθετείται υλικό ακρυλικής βάσης ενός 


συστατικού (ακρυλική ρητίνη), χυτό, ελαστικό, αυτοεπιπεδούµενο και αντιολισθηρό 


(ισοδυνάµου τύπου Elastoturf 851) και έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 


 


Χηµική βάση: Ακρυλική ρητίνη ενός συστατικού 


Κατάσταση υλικού: Υγρό παχύρρευστο 


Απόχρωση: Επιλογή της Υπηρεσίας 
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Ιξώδες (Α+Β): 24000 ± 1250 mPa s στους 23
ο
 C 


Πυκνότητα (Α+Β): 1,61 ± 0,01 gr/cm
3 


Θερµοκρασία εφαρµογής του υλικού: 10 - 30
ο
 C 


Βατότητα: Μετά από 1 ηµέρα 


Τελική σκλήρυνση: 5 ηµέρες στους 23
ο
 C 


Αντοχή σε πρόσφυση: 1,20 ± 0,08 Ν/mm
2
 


Χρόνος για την εφαρµογή της τελικής 


επίστρωσης: 


 


Μετά από 2 ηµέρες στους 25
ο
 C 


 


Το υλικό της τελικής επίστρωσης εφαρµόζεται στην επιθυµητή επιφάνεια, µόλις 


στεγνώσει το υλικό του υποστρώµατος. Ανάλογα µε τη θερµοκρασία περιβάλλοντος, 


αραιώνεται µε προσθήκη 6-10% νερού, πριν την εφαρµογή, µε σκοπό την επίτευξη καλύτερης 


ρευστότητας. Εφαρµόζεται σε δύο ή περισσότερες στρώσεις, ανάλογα µε το επιθυµητό 


πάχος. Η µία στρώση ακολουθεί την προηγούµενη, αφού αυτή αρχίσει να στεγνώνει. 


 


Για την ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου, απαιτείται και η γραµµογράφησή 


του µε χρώµα δαπέδου υψηλών αντοχών ακρυλικής βάσης κατάλληλου για εξωτερικές 


επιφάνειες (ισοδυνάµου τύπου Elastomark 818), το οποίο διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά 


χαρακτηριστικά: 


 


Χηµική βάση: Ακρυλική ρητίνη ενός συστατικού 


Κατάσταση υλικού: Υγρό παχύρρευστο 


Απόχρωση: Επιλογή της Υπηρεσίας 


Ιξώδες (Α+Β): 19500 ± 500 mPa s στους 23
ο
 C 


Πυκνότητα (Α+Β): 1,539 ± 0,047 gr/cm
3 


pH: 7,60 ± 0,1 


Θερµοκρασία εφαρµογής του υλικού: 5 - 30
ο
 C 


Βατότητα: Μετά από 1 ηµέρα στους 25
ο
 C 


 


Το υλικό του χρώµατος εφαρµόζεται µόνο σε στεγνές επιφάνειες, προστατευµένες 


από ανερχόµενες υγρασίες και απαλλαγµένες από υλικά που εµποδίζουν την πρόσφυση, 


όπως σκόνες, σαθρά υλικά, λίπη κλπ. Η επιτυχία στην εφαρµογή εξαρτάται από την σωστή 


προετοιµασία του υποστρώµατος και την εφαρµογή του υλικού, οπότε γίνεται σχολαστικός, 


στεγνός καθαρισµός της επιφάνειας από σκόνες, σαθρά υπολείµµατα µε απορροφητική 


σκούπα και ρακλέτα. Για τη σωστή πρόσφυση του υλικού εφαρµόζεται στην επιφάνεια ειδική 


συγκολλητική ρητίνη ως αστάρι σε µία ή περισσότερες στρώσεις, έως ότου η επιφάνεια 


κορεστεί. Όταν το αστάρι αρχίσει να στεγνώνει εφαρµόζεται το υλικό του χρώµατος. 


 


 
5  ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ  


 


Για τον χρωµατικό εµποτισµό ασφαλτικών επιφανειών χρησιµοποιείται ειδικό προϊόν, 


τύπου Streetprint 
TM


 Standard Formula, αποτελούµενο από τροποποιηµένο λευκό τσιµέντο, 


ακρυλικά πολυµερή, που περιέχουν συσσωµατώµατα και κατάλληλες χρωστικές ουσίες, 
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αναµεµειγµένα µε λευκά ειδικά τροποποιηµένα αδρανή και εποξική ρητίνη ως σκληρυντικό. 


Τα φυσικά χαρακτηριστικά του καθώς και οι δοκιµές των προδιαγραφών των διεθνών 


κανονισµών ASTM D, που οφείλουν να ικανοποιούνται, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:  


 
Χαρακτηριστικά Πρότυπα Απαιτούµενες τιµές 


Στερεά ανα όγκο % ASTM D 5201 53+/-3% 


Στερεά κατά βάρος % ASTM D 1351 75,5+/-2% 


Πυκνότητα  ASTM D 1475 14,6+/-0,2 lbs/gal (ή 1,75kg/lt) 


Σηµείο ανάφλεξης  ASTM D 3278 >200ºF (93Cº) 


Ποσοστό  χρωστικής (κατά βάρος 


συµπεριλαµβανοµένου του τροποποιη-


µένου λευκού τσιµέντου) 


ASTM D  3723 62+/-2% 


Λαµπρότητα  ASTM D 523 <3 στους 85º 


Συνεκτικότητα  επικάλυψης  H-10 ASTM D 4060 0,4gr/1000 κύκλους 


Προσκόλληση ASTM D4640 Η συνεκτικότητα ασφάλτου 


καταρρέει  πριν επέλθει 2η 


αποκόλληση της επικάλυψης  


QUV ASTM D G-53/ G-154 300 ώρες 2,35 CIE  µονάδες  


(ASTM) 


Υδροφοβικότητα (3 ηµέρες) ASTM D-570 12% πρόσθεση  βάρους  


Σκληρότητα  ASTM D-2240 80 D 


Αντιολισθηρότητα  SVR or BIN 90 


Από τον παραπάνω πίνακα συνάγεται ότι το χρώµα πρέπει να έχει απόλυτη 


προσκόλληση στον ασφαλτοτάπητα, να είναι σταθερό, να έχει αντοχή σε απόξεση, στα 


χηµικά και σε τριβή. Το χρώµα δεν πρέπει να διαστρώνεται σε θερµοκρασίες κάτω των 12
ο
C 


ή πολύ υψηλές θερµοκρασίες (άνω των 40
 ο
C) ή όταν αναµένονται βροχοπτώσεις εντός 24h.  


Για την περίπτωση του συγκεκριµένου έργου, που δεν κυκλοφορούν οχήµατα, 


αρκούν δύο επιστρώσεις του χρώµατος, που έχει περιγραφεί παραπάνω, που έχει πάχος 


περίπου 2,0-2,5mm και υλοποιείται µε επάλληλες λεπτές στρώσεις µε σκούπα - βούρτσες ή 


µέσω ψεκαστήρων. 


H διαδικασία χρωµατισµού της ασφάλτου ολοκληρώνεται µε την διάστρωση του 


σφραγιστικού διαλύµατος (sealer), ισοδύναµου τύπου Streetprint
ΤΜ


, ένα ακρυλικό πολυµερές, 


διάφανο, το οποίο δηµιουργώντας µια στεγανή µεµβράνη αφήνει την υποκείµενη επιφάνεια να 


αναπνέει και προσθέτει αντοχή και διάρκεια ζωής στο προϊόν του χρώµατος της ασφάλτου. 


Το διάλυµα αυτό διαστρώνεται στην επιφάνεια προς εφαρµογή µε ψεκαστήρα. 


 


 


6  ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΛΙΝΟΤΑΠΗΤΑ (∆ΑΠΕ∆Ο LINOLEUM)  


 


Επίστρωση δαπέδων µε τάπητες LINOLEUM, ισοδύναµου τύπου Marmoleum Real, 


πλάτους 2m και πάχους 2,0mm, µε µεγάλη αντοχή στη σκληρή χρήση και στο χρόνο, 


οιουδήποτε χρώµατος. 


Οι τάπητες είναι κατασκευασµένοι από λάδι λιναρόσπορου, ρετσίνι, κόκκους ξύλου 


και ορυκτά χρώµατα (δεν περιέχουν φελλό). Όλα τα υλικά είναι πεπιεσµένα βιοµηχανικώς σε 
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ειδικό καµβά (γιούτα) ώστε να µην διακρίνονται στην επιφάνεια του δαπέδου οι κυψέλες του, 


προκειµένου να γίνεται εύκολα, αβλαβώς και οικονοµικά ο καθαρισµός του δαπέδου. Οι 


τάπητες αποσκληραίνονται σε ειδικούς φούρνους στεγνώµατος για να αποκτήσουν την 


απαιτούµενη ελαστικότητα, ευκαµψία και αντοχή. 


Είναι άκαυστοι, δεν συσσωρεύουν ηλεκτρικά φορτία, είναι µικροβιοκτόνοι µη 


αλλεργικοί και µε την µέθοδο της θερµικής συγκόλλησης των αρµών γίνονται στεγανοί.  


Οι τάπητες επικολλούνται µε ειδική κόλλα, ισοδύναµου τύπου 610 Forbo, επάνω σε 


υπόστρωµα λείο, στέρεο, µόνιµα στεγνό. Οι αρµοί συγκολλούνται µε την µέθοδο της θερµικής 


συγκόλλησης µε ειδικά εργαλεία και ειδικό θερµοκολλητικο κορδόνι συγκόλλησης, ισοδύναµου 


τύπου Marmoweld, για τάπητες LINOLEUM. Σε διαφορετική περίπτωση αν οι αρµοί είναι από 


υψηλής περιεκτικότητας PVC, τότε λόγω διαφορετικής σύστασης των υλικών συγκόλλησης 


δεν επιτυγχάνεται η επιθυµητή διάρκεια ζωής της αρµοκόλλησης µε το δάπεδο λόγω 


διαστολής και συστολής του κτιρίου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το δάπεδο θα 


στιλβωθεί µε προστατευτικό υλικό, ισοδύναµου τύπου 887 Forbo.  


Τα χαρακτηριστικά των ταπήτων Linoleum καθώς και τα αντίστοιχα πρότυπα που 


ικανοποιούνται για κάθε ένα χαρακτηριστικό φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:  


 
Χαρακτηριστικά Πρότυπα Απαιτούµενες τιµές 


Τοµέας εφαρµογής ΕΝ 685 Κλάση 32 (εµπορική) 


Μείωση των κτυπογενών ήχων EN ISO 717-2 ≤ 4 dB 


Αντίσταση σε φωτιά ΕΝ 13501-1 Cn / s1 


Ηλεκτροστατικό φορτίο ΕΝ 1815 < 2kV 


Αντίσταση σε ολίσθηση DIN 51130 R9 


Θερµική αγωγιµότητα EN 12524 0,17 W / mK 


Σταθερότητα χρώµατος ISO 105-B02 Μέθοδος 3: κλίµακα κυανού, 
ελάχιστο 6.  


* 


Αντίσταση στα χηµικά EN 423 Ανθεκτικό στα αραιωµένα οξέα, 
έλαια , λίπη και τους συµβατικούς 
διαλύτες (οινόπνευµα κα) 


Ανθεκτικότητα σε ρόδες EN 425 Κατάλληλο για καρέκλες µε ρόδες 


Αντίσταση σε «καύτρες» τσιγάρων EN 1399 Ο λινοτάπητας δε λιώνει απ’ το 
κάψιµο. 


*
 Ανάλογα µε το χρώµα η σταθερότητα του χρώµατος είναι συνήθως υψηλότερη, όντας συχνά 8. 


 


 


7  ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ ∆ΑΠΕ∆Ο  


 


Το σύστηµα υπερυψωµένου δαπέδου ύψους (α. 50cm στην αίθουσα συγκεντρώσεως 


της προσθήκης, β. 8-10cm στις δύο νέες αίθουσες του υφισταµένου) περιλαµβάνει τον 


µεταλλικό σκελετό και την επένδυση-επίστρωση µε δάπεδο Laminate. 


Ο µεταλλικός σκελετός αποτελείται από γαλβανισµένους στυλίσκους, χάλυβα STI, 


ρυθµιζόµενου ύψους 50 εκ. (ή 8-10 εκ.) και από γαλβανισµένες διαδοκίδες 18x28x18 από 


χάλυβα ST3 U type. Η επένδυση-επίστρωση µε δάπεδο Laminate αποτελείται από πλάκες 


µοριοσανίδας υψηλής πυκνότητας (720kg/m3), διαστάσεων 60x60 εκ. και πάχους 38 χιλ. µε 


άνω επικάλυψη laminate και κάτω φύλλο αλουµινίου 0,05mm, ισοδύναµου τύπου Topfloor 
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GT40. Η περίµετρος θα είναι από άκαυστο ABS για προστασία από υγρασία και µηχανικές 


φθορές. 


Το σύστηµα υπερυψωµένου δαπέδου, θα πρέπει να διαθέτει την φέρουσα ικανότητα 


που προβλέπεται από την µελέτη, να εξασφαλίζει ευχερή αφαίρεση της επικάλυψης (σε 


περίπτωση απαίτησης εκ των υστέρων κατά την λειτουργία του σχολείου π.χ τυχόν διέλευση 


δικτύων), θα  είναι άκαυστο και θα παρέχει πλήρη ηχοµόνωση.  


Oι πλάκες τοποθετούνται πάνω στο µεταλλικό σκελετό σε ειδικές θέσεις υποδοχής 


και το σοβατεπί θα κολληθεί ή βιδωθεί µόνο στον τοίχο ώστε να µη εµποδίζει τις διαστολές 


του δαπέδου. 


Ο χώρος που θα γίνει η τοποθέτηση πρέπει να έχει θερµοκρασία πάνω από 18 


βαθµούς και σχετική υγρασία 50-60% και να µην εξαερίζεται κατά τη διάρκεια της 


τοποθέτησης. 


Το όλο σύστηµα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 


 
Χαρακτηριστικά Πρότυπα Απαιτούµενες τιµές 


Ηλεκτρική αγωγιµότητα ΕΝ 1081,EN 1815 10
7
 Ohm 


Αντίσταση στην φωτιά   βάση prEN 13501-1:1999 - 


Αντίδραση στην φωτιά ΕΝ 12825 κλάσης Α1 


Ηχοµόνωση  ΕΝ ISO 140-12 RW  45 db 


Παραλαβή κατανεµηµένου φορτίου - έως 18 KN/m2 


Παραλαβή σηµειακού φορτίου: ΕΝ 12825 >5,1 KN 


Βάρος συστήµατος - έως 50kgr/m2 


 


 
8  ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ  


 


α) Θερµοµόνωση βατού αντεστραµµένου δώµατος  µε σύνθετο προϊόν που αποτελείται από 


πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης xps πάχους 6/10 εκ και κεραµικά πλακίδια πλήρους 


υάλωσης. 


Για τη θερµοµόνωση του βατού αντεστραµµένου δώµατος επιλέχθηκε βάσει των 


απαιτήσεων που θέτει ο Κ.ΕΝ.Α.Κ. ένα σύνθετο θερµοµονωτικό πλακίδιο αποτελούµενο από 


εξηλασµένη πολυστερίνη και επικολληµένα κεραµικά πλακίδια πλήρους υάλωσης, 


ισοδυνάµου τύπου FIBRANxps 300-D, κατάλληλο για την κατασκευή αντεστραµµένου βατού 


δώµατος. Το κεραµικό πλακίδιο είναι κατηγορίας 4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14411 και συνοδεύεται µε 


δήλωση συµµόρφωσης CE και έχει διαµόρφωση πλευρικών ακµών τύπου – D. Ο δείκτης 


ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία του λευκού πλακιδίου είναι SRI = 83. 


Το θερµοµονωτικό προϊόν υποβάλλεται σε δοκιµές σε συµφωνία µε τους 


κανονισµούς EN 13164, EN 13501-1, EN ISO 11925-2: 2002 από πιστοποιηµένα εργαστήρια. 


Επιπλέον οφείλει να παράγεται µε φιλικά προς το περιβάλλον διογκωτικά µέσα και να είναι 


100% ανακυκλώσιµο. 


Το σύστηµα των θερµοµονωτικών πλακιδίων έχει τα εξής χαρακτηριστικά:  


XPS – EN 13164 – T3 – CS(10\Y)* – DS(TH) – TR400 – WL(T)1,5 


Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Μονάδα 
Μέτρησης 


Πρότυπο ΕΝ Θερµοµονωτικό προϊόν 


∆ιαµόρφωση ακµών     D 


Επιφάνεια     Ανάγλυφη 
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∆ιαστάσεις µήκοςxπλάτοςx(διάφορα πάχη) mm ΕΝ 822 600x600x(50/60/70/80/90/100) 


Ανοχές Πάχους   ΕΝ 823 Τ1 


∆ηλωµένη τιµή αντοχής σε 10% συµπίεση kPa ΕΝ 826 300 


20mm≤d≤30mm 0,033 


40mm≤d≤50mm 0,036 


∆ηλωµένη τιµή Θερµικής 
αγωγιµότητας(µετά από 25 
χρόνια) ≥60mm 


W/(m*K) ΕΝ 12667 


0,038 
Μακροχρόνια 
απορρόφηση νερού µε 
ολική εµβάπτιση 


Επιφάνεια 
εξέλασης 


vol. % 
ΕΝ 12087 0,5 


Απορρόφηση νερού µε διάχυση vol. % ΕΝ 12088 1,5 


Αντίσταση διάχυσης υδρατµών - ΕΝ 12086 150-50 


Θερµοκρασία λειτουργίας °C   Από -50 µέχρι +75 


Κατηγορία ακαυστότητας Κλάση ΕΝ 13501-1 Ε 


 


Η κατασκευή ενός αντεστραµµένου δώµατος µε το ανώτερο θερµοµονωτικό προϊόν 


ακολουθούνται τα παρακάτω βήµατα: 


1. η δηµιουργία στρώσης κλίσεων 2% µε περλιτόδεµα στην πλάκα του δώµατος και 


την τοποθέτηση υδρορροών για την απορροή των όµβριων υδάτων, 


2. η διάστρωση ασφαλτικού γαλακτώµατος ως αστάρι µετά την ξήρανση του 


περλιτοδέµατος, 


3. η τοποθέτηση της στεγανοποιητικής στρώσης, η οποία αποτελείται από 


ασφαλτικές µεµβράνες (ασφαλτόπανα), των οποίων οι ραφές πρέπει να είναι πολύ καλά 


εξοµαλυµένες, 


4. η εναπόθεση των πλακών του θερµοµονωτικού προϊόντος, οι οποίες πρέπει να 


τοποθετούνται σε επίπεδες και καθαρές επιφάνειες σε µια πρώτη σειρά αρχίζοντας από την 


περίµετρο και ταιριάζοντας τις ειδικές πατούρες ώστε να βελτιώνεται η σταθερότητα και η 


βατότητα του δώµατος, 


5. η αρµολόγηση περιµετρικά του δώµατος στη συµβολή µε τα στηθαία και τους 


τοίχους, όπως επίσης και στους αρµούς διαστολής που προκύπτουν για µεγάλες επιφάνειες, 


η οποία γίνεται µε ελαστική µαστίχη, ισοδυνάµου τύπου ECOSEALANT και 


6. τέλος η αρµολόγηση όλων των υπόλοιπων αρµών µε τον τσιµεντοειδή αρµόστοκο 


δύο συστατικών. 


Σηµειώσεις: α) Οι άκρες των πλακών είναι διαµορφωµένες ως «D». Πριν την 


τοποθέτηση εφαρµόζεται στην πίσω πλευρά των πλακών µικρή ποσότητα κόλλας, 


ισοδυνάµου τύπου ECOBOND (περίπου 150 g/m2). Η κάθε επόµενη σειρά που ακολουθεί, 


διαστρώνεται «ψαθωτά» ξεκινώντας µε µετατόπιση κατά 30 cm.  


β) Για την ολοκλήρωση της κατασκευής του συστήµατος γίνεται 


αρµολόγηση. (Αρµοί διαστολής στις µεγάλες επιφάνειες πρέπει να αφήνονται σε κάναβο ανά 


20,00 έως 25,00 m² µε µήκη όχι µεγαλύτερα των 6,00 m.)  


γ) Η επεξεργασία των πλακών απευθείας µε φλόγα πρέπει να 


αποφεύγεται.  


 


β)  Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης  


Για την εξωτερική θερµοµόνωση του κτιρίου επιλέχθηκε βάσει των απαιτήσεων που 


θέτει ο Κ.ΕΝ.Α.Κ. µια θερµοµονωτική πλάκα από εξηλασµένη πολυστερίνη, µε τραχιά 
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(γκοφρέ) επιφάνεια για την καλύτερη εφαρµογή κονιαµάτων και συγκολλητικών ουσιών, 


ισοδυνάµου τύπου FIBRANxps ETICS GF 100mm. 


Το θερµοµονωτικό προϊόν υποβάλλεται σε δοκιµές σε συµφωνία µε τους 


κανονισµούς EN 13164, EN 13501-1, EN ISO 11925-2: 2002, ETAG 004 από πιστοποιηµένα 


εργαστήρια. Επιπλέον οφείλει να παράγεται µε φιλικά προς το περιβάλλον διογκωτικά µέσα 


και να είναι 100% ανακυκλώσιµο. 


Ο τρόπος εφαρµογής του θερµοµονωτικού προϊόντος αναλύεται στο άρθρο ΝΑΟΙΚ 


Θ\Α79.49.04 του Τιµολογίου της παρούσης. 


Το σύστηµα των θερµοµονωτικών πλακιδίων έχει τα εξής χαρακτηριστικά:  
 


XPS – EN 13164 – T1 – CS(10\Y)* – TR 550 – DS(TH) – WL(T)1,5 


Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Μονάδα 


Μέτρησης 
Πρότυπο ΕΝ 


Θερµοµονωτικό 


προϊόν 


∆ιαµόρφωση ακµών   I / L 


Επιφάνεια   Γκοφρέ 


1250/600 
∆ιαστάσεις mm ΕΝ 822 


2500/600 


Ανοχές Πάχους  ΕΝ 823 Τ1 


∆ηλωµένη τιµή αντοχής σε 10% συµπίεση kPa ΕΝ 826 200-300 


Αντοχή σε εφελκυσµό κατακόρυφα των όψεων  kPa 
EN 1607/ 


ETAG 004 550 


∆ύναµη αποκόλλησης τ N/mm2 EN 12090 0,24 


Μέτρο αποκόλλησης G N/mm2 EN 12090 6,7 


20mm≤d≤30mm 0,033 


40mm≤d≤50mm 0,036 


∆ηλωµένη τιµή Θερµικής 


αγωγιµότητας(µετά από 25 


χρόνια) ≥60mm 


W/(m*K) ΕΝ 12667 


0,038 


Μακροχρόνια απορρόφηση 


νερού µε ολική εµβάπτιση 


Χωρίς 


επιδερµίδα 
vol. % 


ΕΝ 12087 1,5 


Αντίσταση διάχυσης υδρατµών - ΕΝ 12086 50 


Θερµοκρασία λειτουργίας °C  Από -50 µέχρι +75 


Κατηγορία ακαυστότητας Κλάση ΕΝ 13501-1 Ε 


 


γ) Θερµοµόνωση διπλής δροµικής τοιχοποιίας µε πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης xps 


πάχους 4/10 εκ. 


Για τη θερµοµόνωση διπλής εξωτερικής δροµικής τοιχοποιίας σε επαφή µε το 


υφιστάµενο σχολικό κτίριο καθώς και διπλής εσωτερικής δροµικής τοιχοποιίας διαχωρισµού 


των χώρων του κλιµακοστασίου στο υπόγειο, πάχους 10 και 4 εκ. αντίστοιχα, επιλέχθηκε 


βάσει των απαιτήσεων που θέτει ο Κ.ΕΝ.Α.Κ. µια θερµοµονωτική πλάκα από εξηλασµένη 


πολυστερίνη, µε λεία επιφάνεια και διαµόρφωση πλευρικών ακµών τύπου – L για την 


αποφυγή δηµιουργίας θερµικών γεφυρών, ισοδυνάµου τύπου FIBRANxps MAESTRO-L. 
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Το θερµοµονωτικό προϊόν υποβάλλεται σε δοκιµές σε συµφωνία µε τους 


κανονισµούς EN 13164, EN 13501-1, EN ISO 11925-2: 2002 από πιστοποιηµένα εργαστήρια. 


Επιπλέον οφείλει να παράγεται µε φιλικά προς το περιβάλλον διογκωτικά µέσα και να είναι 


100% ανακυκλώσιµο. 


Το σύστηµα των θερµοµονωτικών πλακιδίων έχει τα εξής χαρακτηριστικά:  


XPS  – EN 13164 – T1 – CS(10\Y)* – DS(TH) – WL(T) 0,7 – WD(V)3 


 


Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Μονάδα 


Μέτρησης 


Πρότυπο 


ΕΝ 


Θερµοµονωτικό 


προϊόν 


∆ιαµόρφωση ακµών   L 


Επιφάνεια   


Επιφάνεια 


εξέλασης 


∆ιαστάσεις mm ΕΝ 822 2500/600 


Ανοχές Πάχους  ΕΝ 823 Τ1 


∆ηλωµένη τιµή αντοχής σε 10% συµπίεση kPa ΕΝ 826 250-300 


20mm≤d≤30mm 0,033 


40mm≤d≤50mm 0,036 


∆ηλωµένη τιµή Θερµικής 


αγωγιµότητας(µετά από 25 


χρόνια) ≥60mm 


W/(m*K) ΕΝ 12667 


0,038 


Μακροχρόνια απορρόφηση 


νερού µε ολική εµβάπτιση 


Επιφάνεια 


εξέλασης 
vol. % 


ΕΝ 12087 0,7 


Απορρόφηση νερού µε διάχυση vol. % ΕΝ 12088 3 


Αντίσταση διάχυσης υδρατµών - ΕΝ 12086 100-50 


Θερµοκρασία λειτουργίας °C  Από -50 µέχρι +75 


Κατηγορία ακαυστότητας Κλάση ΕΝ 13501-1 Ε 


 


Για την κατασκευή της θερµοµονωµένης διπλής τοιχοποιίας µε το ανώτερο 


θερµοµονωτικό προϊόν ακολουθούνται τα παρακάτω βήµατα: 


1. η κατασκευή της εξωτερικής οπτοπλινθοδοµής  


2. η τοποθέτηση ειδικών βυσµάτων επί της εξωτερικής πλινθοδοµής, τα οποία θα 


συνδεθούν εσωτερικά µε   


2. η κατασκευή της εσωτερικής οπτοπλισνθοδοµής ως κάποιο ύψος και την 


αποµάκρυνση του νωπού συνδετικού κονιάµατος από την εσωτερική, προς το διάκενο, 


επιφάνεια της, 


3. η τοποθέτηση των πλακών του θερµοµονωτικού προϊόντος πάχους σύµφωνα µε τη 


µελέτη θερµοµόνωσης σε επαφή µε την εσωτερική τοιχοποιία και αφήνοντας ένα µικρό 


διάκενο εφόσον αυτό είναι εφικτό, 


4. η εν συνεχεία πλήρωση του διακένου µε κατάλληλο υλικό, ώστε να µην παραµείνει 


κανένα κενό, 


5. η κατασκευή διαζώµατος (σενάζ) στο ενδιάµεσο ύψος της τοιχοποιίας για λόγους 


αντισεισµικής συµπεριφοράς και 
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6. τέλος η τοποθέτηση θερµοµονωτικής λωρίδας, ισοδύναµου τύπου FIBRANxps 


ETICS BT, στην εξωτερική παρειά του διαζώµατος (σενάζ) πάχους ίσου µε αυτό των 


θερµοµονωτικών πλακών στο µέσο της τοιχοποιίας. 


Σηµειώσεις: α) Οι άκρες των πλακών είναι διαµορφωµένες ως «L» ή «D».  


β) Οι πλάκες τοποθετούνται σε µία στρώση.  


γ) Η επεξεργασία των πλακών απευθείας µε φλόγα πρέπει να 


αποφεύγεται.  


  


δ) Θερµοµόνωση πλάκας επί φυσικού εδάφους µε εξηλασµένη πολυστερίνη xps πάχους 7 εκ.  


Για τη θερµοµόνωση πλάκας επί φυσικού εδάφους επιλέχθηκε βάσει των απαιτήσεων 


που θέτει ο Κ.ΕΝ.Α.Κ. µια θερµοµονωτική πλάκα από εξηλασµένη πολυστερίνη µε λεία 


επιφάνεια και διαµόρφωση πλευρικών ακµών, τύπου – L για την αποφυγή δηµιουργίας 


θερµικών γεφυρών πάχους 7 εκ., ισοδυνάµου τύπου FIBRANxps 400-L. 


Το θερµοµονωτικό προϊόν υποβάλλεται σε δοκιµές σε συµφωνία µε τους 


κανονισµούς EN 13164, EN 13501-1, EN ISO 11925-2: 2002 από πιστοποιηµένα εργαστήρια. 


Επιπλέον οφείλει να παράγεται µε φιλικά προς το περιβάλλον διογκωτικά µέσα και να είναι 


100% ανακυκλώσιµο. 


Το σύστηµα των θερµοµονωτικών πλακιδίων έχει τα εξής χαρακτηριστικά:  


XPS  – EN 13164 – T1 – CS(10\Y) 400 – DS(TH) – WL(T) 0,7 – WD(V)3 


 


Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Μονάδα 


Μέτρησης 


Πρότυπο 


ΕΝ 


Θερµοµονωτικό 


προϊόν 


∆ιαµόρφωση ακµών   L 


Επιφάνεια   


Επιφάνεια 


εξέλασης 


∆ιαστάσεις mm ΕΝ 822 1250/600 


Ανοχές Πάχους  ΕΝ 823 Τ1 


∆ηλωµένη τιµή αντοχής σε 10% συµπίεση kPa ΕΝ 826 400 


20mm≤d≤30mm 0,033 


40mm≤d≤50mm 0,036 


∆ηλωµένη τιµή Θερµικής 


αγωγιµότητας(µετά από 25 


χρόνια) ≥60mm 


W/(m*K) ΕΝ 12667 


0,038 


Μακροχρόνια απορρόφηση 


νερού µε ολική εµβάπτιση 


Επιφάνεια 


εξέλασης 
vol. % 


ΕΝ 12087 0,7 


Απορρόφηση νερού µε διάχυση vol. % ΕΝ 12088 3 


Αντίσταση διάχυσης υδρατµών - ΕΝ 12086 150-50 


Θερµοκρασία λειτουργίας °C  Από -50 µέχρι +75 


Κατηγορία ακαυστότητας Κλάση ΕΝ 13501-1 Ε 


 


Για την κατασκευή της θερµοµόνωσης της πλάκας επί φυσικού εδάφους µε το 


ανώτερο θερµοµονωτικό προϊόν ακολουθούνται τα παρακάτω βήµατα: 
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1. η διάστρωση άµµου επί του σκυροδέµατος καθαριότητας, ώστε να προκύψει µια 


απόλυτα επίπεδη επιφάνεια, ώστε οι θερµοµονωτικές πλάκες να εφάπτονται µε όλη τους την  


επιφάνεια επί του υποστρώµατος, 


2. η διάστρωση των πλακών του θερµοµονωτικού υλικού και  


3. τέλος το καλούπωµα του ξυλοτύπου, η τοποθέτηση του οπλισµού και η τελική 


σκυροδέτηση της πλάκας δαπέδου του υπογείου. 


Σηµειώσεις: α) Οι άκρες των πλακών είναι διαµορφωµένες ως «L».  


β) Οι πλάκες τοποθετούνται σε µία στρώση.  


γ) Η επεξεργασία των πλακών απευθείας µε φλόγα πρέπει να 


αποφεύγεται.  


 


ε) Θερµοµόνωση πλάκας δαπέδου ισογείου (ή δαπέδου υπερκείµενου υπογείου) και των δύο 


σκελών του πυρήνα του εσωτερικού κλιµακοστασίου στο υπόγειο µε εξηλασµένη πολυστερίνη 


xps πάχους 7 και 5εκ. αντίστοιχα  


Για τη θερµοµόνωση πλάκας δαπέδου ισογείου (ή δαπέδου υπερκείµενου υπογείου) 


των δύο σκελών του πυρήνα του εσωτερικού κλιµακοστασίου στο υπόγειο επιλέχθηκε βάσει 


των απαιτήσεων που θέτει ο Κ.ΕΝ.Α.Κ. θερµοµονωτική πλάκα από εξηλασµένη πολυστερίνη 


µε επιφάνεια ραµποτέ µε διαµήκεις αυλακώσεις για την καλύτερη εφαρµογή κονιαµάτων και 


συγκολλητικών ουσιών, µε πλευρική διαµόρφωση τύπου – L, για την αποτροπή δηµιουργίας 


θερµικών γεφυρών, ισοδυνάµου τύπου FIBRANxps ETICS BT πάχους 7 και 5 εκ. αντίστοιχα. 


Το θερµοµονωτικό προϊόν υποβάλλεται σε δοκιµές σε συµφωνία µε τους 


κανονισµούς EN 13164, EN 13501-1, EN ISO 11925-2: 2002 από πιστοποιηµένα εργαστήρια. 


Επιπλέον οφείλει να παράγεται µε φιλικά προς το περιβάλλον διογκωτικά µέσα και να είναι 


100% ανακυκλώσιµο. 


Το σύστηµα των θερµοµονωτικών πλακών έχει τα εξής χαρακτηριστικά:  


XPS  – EN 13164 – CS(10\Y)* – DS(TH) – TR400 – WL(T)1,5 


 


Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Μονάδα 
Μέτρησης 


Πρότυπο 
ΕΝ 


Θερµοµονωτικό 
προϊόν 


∆ιαµόρφωση ακµών     L/Ι 


Επιφάνεια     
Χωρίς επιδερµίδα - 


µε αυλακώσεις 


∆ιαστάσεις mm ΕΝ 822 
1250/600 και 


2500/600 


Ανοχές Πάχους   ΕΝ 823 Τ3 


∆ηλωµένη τιµή αντοχής σε 10% συµπίεση kPa ΕΝ 826 200-300 


20mm≤d≤30mm 0,033 


40mm≤d≤50mm 0,036 


∆ηλωµένη τιµή Θερµικής 
αγωγιµότητας(µετά από 25 
χρόνια) ≥60mm 


W/(m*K) ΕΝ 12667 


0,038 
Μακροχρόνια 
απορρόφηση νερού µε 
ολική εµβάπτιση 


Χωρίς 
επιδερµίδα 


vol. % 
ΕΝ 12087 1,5 


Αντίσταση διάχυσης υδρατµών - ΕΝ 12086 50 


Αξονική δύναµη κατακόρυφα των όψεων σmt   EN 1607 400 


Θερµοκρασία λειτουργίας °C   Από -50 µέχρι +75 


Κατηγορία ακαυστότητας Κλάση ΕΝ 13501-1 Ε 
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Για την κατασκευή της θερµοµόνωσης της πλάκας δαπέδου του ισογείου µε το 


ανώτερο θερµοµονωτικό προϊόν ακολουθούνται τα παρακάτω βήµατα: 


1. η τοποθέτηση του ξυλότυπου της πλάκας της οροφής υπογείου κατά 7εκ. 


χαµηλότερα, ώστε να συµπεριληφθεί το πάχος της θερµοµόνωσης, 


2.  η διάστρωση των θερµοµονωτικών πλακών επί του ξυλοτύπου   


3. η στρώση του οπλισµού του απαιτούµενου οπλισµού και η τελική σκυροδέτηση της 


πλάκας και  


4. τέλος η επίχριση µε ασβεστοκονίαµα ελάχιστου πάχους 2εκ. µετά την αφαίρεση 


του ξυλοτύπου. 


Σηµειώσεις: α) Οι άκρες των πλακών είναι διαµορφωµένες ως «L».  


β) Οι πλάκες τοποθετούνται σε µία στρώση.  


γ) Η επεξεργασία των πλακών απευθείας µε φλόγα πρέπει να 


αποφεύγεται. 


 


στ) Θερµοµόνωση της πλάτης του πυρήνα του εσωτερικού κλιµακοστασίου στο υπόγειο µε 


εξηλασµένη πολυστερίνη xps πάχους 6εκ.  


Για τη θερµοµόνωση της πλάτης του πυρήνα του εσωτερικού κλιµακοστασίου στο 


υπόγειο, που βρίσκεται σε επαφή µε το έδαφος, επιλέχθηκε βάσει των απαιτήσεων που θέτει 


ο Κ.ΕΝ.Α.Κ. θερµοµονωτική πλάκα από εξηλασµένη πολυστερίνη µε λεία επιφάνεια και 


διαµόρφωση πλευρικών ακµών τύπου – L, για την αποτροπή δηµιουργίας θερµικών 


γεφυρών, ισοδυνάµου τύπου FIBRANxps 300-L d>60 πάχους 6 εκ.. 


Το θερµοµονωτικό προϊόν υποβάλλεται σε δοκιµές σε συµφωνία µε τους 


κανονισµούς EN 13164, EN 13501-1, EN ISO 11925-2: 2002 από πιστοποιηµένα εργαστήρια. 


Επιπλέον οφείλει να παράγεται µε φιλικά προς το περιβάλλον διογκωτικά µέσα και να είναι 


100% ανακυκλώσιµο. 


Το σύστηµα των θερµοµονωτικών πλακών έχει τα εξής χαρακτηριστικά:  


XPS  – EN 13164 – T1 – CS(10\Y)* – DS(TH) – WL(T)0,7 – WD(V)3 


 


Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Μονάδα 


Μέτρησης 
Πρότυπο ΕΝ 


Θερµοµονωτικό 


προϊόν 


∆ιαµόρφωση ακµών     L 


Επιφάνεια     Επιφάνεια εξέλασης 


∆ιαστάσεις mm ΕΝ 822 1250/600 


Ανοχές Πάχους   ΕΝ 823 Τ1 


<50mm 250 ∆ηλωµένη τιµή αντοχής 


σε 10% συµπίεση ≥50mm 
kPa ΕΝ 826 


300 


20mm≤d≤30mm 0,033 


40mm≤d≤50mm 0,036 


∆ηλωµένη τιµή Θερµικής 


αγωγιµότητας(µετά από 


25 χρόνια) ≥60mm 


W/(m*K) ΕΝ 12667 


0,038 


Μακροχρόνια 


απορρόφηση νερού µε 


ολική εµβάπτιση Επιφάνεια εξέλασης 


vol. % 


ΕΝ 12087 0,7 


Απορρόφηση νερού µε διάχυση vol. % ΕΝ 12088 3 
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Αντίσταση διάχυσης υδρατµών - ΕΝ 12086 150-50 


Θερµοκρασία λειτουργίας °C   Από -50 µέχρι +75 


Κατηγορία ακαυστότητας Κλάση ΕΝ 13501-1 Ε 


 


Ο τρόπος εφαρµογής του θερµοµονωτικού προϊόντος αναλύεται στο άρθρο ΝΑΟΙΚ 


Θ\Α79.49.08 του Τιµολογίου της παρούσης. 


 
9  ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  


 


α) Εξωτερική στεγανωτική προστασία επιφανειών σκυροδέµατος (προ της διαδικασίας 


επίχωσης) µε υδατοδιαλυτή ελαστικοποιηµένη ασφαλτική επάλειψη  


Για την εξωτερική στεγανωτική προστασία επιφανειών σκυροδέµατος (προ της 


διαδικασίας επικάλυψης), χρησιµοποιείται υδατοδιαλυτό, ασφαλτικής βάσης, ελαστοµερές 


γαλάκτωµα, χωρίς διαλύτες, τροποποιηµένο µε πολυµερές προϊόν χωρίς φαινόλες, 


ενισχυµένο µε γαλάκτωµα συνθετικών ρητινών, ισοδυνάµου τύπου Sinbitum Rubber. 


Τα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι τα εξής: 


 
Χαρακτηριστικά Απαιτούµενες τιµές Πρότυπα 


Πυκνότητα (+20
ο
 C): ~0,98-1,04 kg/lt ASTM D 2939/98 & D 12227/95 


Ξηρό υπόλειµµα απόσταξης:   ~40-60% κ.β. ASTM D 2939/98 & D 12227/95 


Περιεκτικότητα σε νερό: ~40-60% κ.β. ASTM D 2939/98 & D 12227/95 


Στερεό υπόλειµµα (τέφρα):  ~30-50% κ.β. Type III ASTM D 2939/98 & D 12227/95 


∆είκτης βαθµού όξινσης (pH): 8  


Θερµοκρασία υποστρώµατος: +5
 ο
 C / +40


ο
 C  


Θερµοκρασία περιβάλλοντος: +5
 ο
 C / +40


ο
 C  


Ανοιγµένη επιµήκυνση: ~255% πριν τη γήρανση 


~189% µετά τη γήρανση 


 


Ευκαµψία: Χωρίς εµφάνιση ρηγµατώσεων ή απιοφλοίωσης 


Αντοχή στο νερό: Χωρίς φουσκάλες ή επαναγαλακτωµατοποίηση  


Αντοχή στη θέρµανση: Χωρίς φουσκάλες, πτυχώσεις ή ρευστοποίηση  


Ωρίµανση: ~2-3 ηµέρες  


 


Η εργασία εκτελείται επί οποιωνδήποτε επιφανειών σκυροδέµατος ή πλινθοδοµών, 


ελευθέρου πορώδους και στεγνών για την αντιµετώπιση των επιδράσεων της υγρασίας, του 


νερού τυχόν εδαφικών οξέων και  αλάτων. 


Η επιφάνεια προς εφαρµογή πρέπει να είναι ξηρή, σταθερή, στεγνή και καθαρή, 


χωρίς σκόνες, ρύπους, εξανθήµατα-αλατώσεις, βρύα και λειχήνες ή ελαιώδεις- λιπαρές ουσίες 


(πχ. λάδια, λίπη, γράσα). Εύθρυπτα στοιχεία µειωµένων αντοχών, σκουριά πρέπει να 


αποµακρυνθούν διά χειρός ή µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων (πχ. υδροβολή) και τα 


φθαρµένα τµήµατα να αποκατασταθούν µε επισκευαστικά κονιάµατα. 


Η εφαρµογή του προϊόντος πραγµατοποιείται µε βούρτσα. Η πρώτη στρώση του 


προϊόντος (αστάρι) µπορεί να αραιωθεί έως και περίπου 30% µε νερό, ενώ οι επόµενες 


επάλληλες στρώσεις εφαρµόζονται χωρίς αραίωση για την πλήρη προστασία επιφανείας 


έναντι αρνητικών πιέσεων υδάτων. 
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Μεταξύ των διαδοχικών στρώσεων πρέπει να υπάρχει αναµονή 5-12 ώρες περίπου 


σε κανονικές συνθήκες σχετικής υγρασίας (~50% υγρασία µε θερµοκρασία +20
ο
 C) 


 


β) Εσωτερική στεγάνωση (προστασία) επιφανειών σκυροδέµατος, οπτοπλινθοδοµών, 


τσιµεντοκονιαµάτων κλπ., διά στεγανοποιητικού, επαλειφόµενου τσιµεντοειδούς, κονιάµατος 


ενός συστατικού, µε δυνατότητα ανάπτυξης ενεργών κρυστάλλων στεγανοποίησης στη µάζα 


του υποστρώµατος.  


Για την εσωτερική στεγανωτική προστασία επιφανειών σκυροδέµατος (προ της 


διαδικασίας επικάλυψης), χρησιµοποιείται στεγανοποιητικό, επαλειφόµενο τσιµεντοειδές 


κονιάµα ενός συστατικού, µε δυνατότητα ανάπτυξης ενεργών κρυστάλλων στεγανοποίησης 


στη µάζα του υποστρώµατος, ισοδυνάµου τύπου Goldenseal. 


Τα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι τα εξής: 


 
Χαρακτηριστικά Απαιτούµενες τιµές 


Πυκνότητα (+20
ο
 C): ~2,00 kg/lt 


Μέγιστη κοκκοµετρία αδρανών: 0,7 mm 


Πρώιµος χρόνος πήξης και ανάπτυξης αντοχών: 1 ώρα 


Τελικός χρόνος πήξης: 3 ώρες 


Πρόσφυση σε σκυρόδεµα: 0,6 Ν/mm
2
 (1ηµέρα) 


2,8 Ν/mm
2
 (28 ηµέρες) 


Μέτρο Ελαστικότητας: 14.000 – 16.000 Ν/mm
2
 (28 ηµέρες) 


Θλιπτική αντοχή: 12 Ν/mm
2
 (1ηµέρα) 


58 Ν/mm
2
 (28 ηµέρες) 


Καµπτική αντοχή: 3,6 Ν/mm
2
 (1ηµέρα) 


8,2 Ν/mm
2
 (28 ηµέρες) 


Συντελεστής ∆ιάχυσης Υδρατµών (µH2O): 80-100 


Αντίσταση σε υδροστατικές πιέσεις νερού: Θετική πίεση: 7 bar (test method MF P 14.301) 


Αρνητική πίεση: 5,5 bar 


 


Ο τρόπος εφαρµογής του στεγανωτικού προϊόντος αναλύεται στο άρθρο ΝΑΟΙΚ 


Θ\Α79.04.2 του Τιµολογίου της παρούσης. 


 


 


10. ΜΑΡΜΑΡΟ ΛΕΥΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 


 


Περιγραφή: Φυσικές πλάκες από µάρµαρο λευκό Βεροίας, διαστάσεων όπως 


περιγράφεται στα σχέδια 


Πρόκειται για ασβεστιτικό µάρµαρο άριστης ποιότητας. Εξορύσσεται στο όρος Βέρµιο 


στην Καστανιά Ηµαθίας. Η µεγάλη σκληρότητά του καθώς και η εξαιρετικά χαµηλή 


απορροφητικότητα (0,02 Wt %) το καθιστούν ιδανικό για την εφαρµογή του στο συγκεκριµένο 


έργο. 


Φυσικές Ιδιότητες: λευκό, σκληρό έως εξαιρετικώς σκληρό. 


Μηχανικές  Ιδιότητες: Φαινόµενη ειδική πυκνότητα (Κg/m3)  : 2.714,0 


   Συντελεστής απορρόφητικότητας (wt%)  : 0,02 







ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  


4
ΟΥ


 ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ∆ΕΛΦΩΝ 150 


Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών  


  -18- 


   Αντοχή σε θλίψη (Ν/mm
2
)   : 112,0  


   Αντοχή σε κάµψη (Ν/mm
2
)   : 21,0  


   Αντοχή σε φθορά από τριβή (mm)  : 6,69 


 
9.  ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ IROCCO. 


 


Η περιγραφή του καθιστικού βρίσκεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής και οι 


διαστάσεις του φαίνονται στο αντίστοιχο σχέδιο λεπτοµερειών. Αποτελείται από τη θέση 


καθίσµατος και τη βάση από σκυρόδεµα.  


Η θέση καθίσµατος κατασκευάζεται από τρεις ξύλινες δοκούς διατοµής 


50x150x2060mm. Τα ξύλα της επένδυσης είναι από ξυλεία Irocco, πλανισµένη και λειασµένη 


µε γυαλόχαρτο. Η ξυλεία είναι υλοτοµηµένη σύµφωνα µε το DIN 1052, που ικανοποιεί τις 


συνθήκες καταλληλότητας του DIN 4074 (Ξυλεία µε µεγάλη αντοχή σε φορτίσεις). Ως προς το 


στάδιο ξήρανσης, η τελική υγρασία του ξύλου πρέπει να  είναι 8–12 %, κατά DIN 52 183. 


Πρέπει να γίνεται αφαίρεση µη επιτρεπτών ρόζων και κατόπιν συρραφή κατά µήκος µε 


οδοντωτή σφήνωση βάση DIN 68 140.  


Τα ξύλα βάφονται εξωτερικά µε ελαστική λάκα εξωτερικής χρήσης µε εξαιρετική 


αντοχή στο νερό, στον ήλιο και τις απότοµες αλλαγές θερµοκρασίας. Η βαφή αυτή δηµιουργεί 


µεγάλο πάχος χωρίς τρεξίµατα και δεν κιτρινίζει λόγω της απουσίας φυσικής ρητίνης από την 


σύνθεση του. Παράγεται µε βάση ειδική ακρυλική διασπορά και είναι ασφαλές υλικό κατά 


ONORM S 2101/TA-ABFALL / BRD – 55503. 


Πριν τη βαφή τους τα ξύλα εµβαπτίζονται σε ισχυρό µυκητοκτόνο συντήρησης ξύλων 


βαθέως εµβαπτισµού για την προστασία από µύκητες και σαράκι, το οποίο παράγεται από 


βιοκτόνο µε χαµηλό ιξώδες σε αλκυδο-ακρυλική βάση και είναι άοσµο, ασφαλές υλικό κατά 


ONORM B 3803/ DIN 68805. Στο τέλος τα ξύλα επαλείφονται µε αδιάβροχο, ελαστικό βερνίκι 


µε εξαιρετικά υψηλό ιξώδες, το οποίο παρέχει προστασία και από την ηλιακή ακτινοβολία. 


Παράγεται από ενισχυµένη µορφή ακρυλικής διασποράς και ELEN-CAL και είναι αβλαβές 


υλικό κατά ONORM S 155-DIN 53160 EN 71/3. 
 


Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2012 
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Καµπύλη κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών για την παρασκευή 
του οικολογικού σταθεροποιητή (χωµάτινο δάπεδο) 


Π
οσ


οσ
τό


 δ
ιε


ρ
χό


µε
νω


ν 
κό


κκ
ω


ν 


∆ιάµετρος κόκκου 


ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
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Οριακές καµπύλες (άνω και κάτω) κοκκοµετρικής 
διαβάθµισης της στρώσης στράγγισης, κάτω από 
τη στρώση του οικολογικού σταθεροποιητή 


(χωµάτινου δαπέδου)  


Κόκκος γαιοπολτού 


Προσδιορισµός κατανοµής µεγέθους κόκκων 


Κόκκος άµµου 


Λεπτό Μέτριο Μεγάλο 


Κόκκος ηθµού 
Κόκκος άµµου Κόκκος χαλικιού 


Λεπτό Μέτριο Μεγάλο Μεγάλο Μέτριο Λεπτό 


∆ιάµετρος κόκκου (mm)   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ποσοστό 
διερχόµενων 


κόκκων (%) 


ΠΙΝΑΚΑΣ 2 








 


ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


  
ΤΥΠΟΣ 


 
Β


 
 


 
 
 


 


 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 


 


∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 


 


Επιχειρησιακό Πρόγραµµα: 


 


 


 


Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013  


 


 Κωδικός Π∆Ε Πράξης: Κωδικός Πράξης 2012ΕΠ00880025 


 


 


  
Φορέας 


ΣΑ: 


Περιφέρεια Κεντρικής 


Μακεδονίας 


 
Κωδικός έργου στο Ο.Π.Σ.: 
ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ 


373251 


 Τίτλος έργου: 
Προσθήκη κατ’ επέκταση σχολικού 


συγκροτήµατος 4
ου


 ∆ηµοτικού Σχολείου 


στην οδό ∆ελφών 150 


 Αριθµός υποέργου: 1 


 Τίτλος υποέργου: 
Προσθήκη κατ’ επέκταση σχολικού 


συγκροτήµατος 4
ου


 ∆ηµοτικού Σχολείου 


στην οδό ∆ελφών 150 


 Προϋπολογισµός έργου: 3.000.000 € 


 Χρηµατοδότηση: Ε.Τ.Π.Α. & ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 


 Φορέας Υλοποίησης: ∆ήµος Θεσσαλονίκης 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 


 


(Τύπος  Β) 


 


 


Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των 


Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 


 


 


 
(Τόπος)  …………………………… 


(Ηµεροµηνία)  …………………….  
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ου
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 Αριθµός υποέργου: 1 
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ου
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Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης 


 


δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   


 
τη µε ανοικτή δηµοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 


 
 


«« ΠΠ ρρ οο σσ θθ ήή κκ ηη   κκ αα ττ ’’   εε ππ έέ κκ ττ αα σσ ηη   σσ χχ οο λλ ιι κκ οο ύύ   σσ υυ γγ κκ ρρ οο ττ ήή µµ αα ττ οο ςς   44 οο υυ   
∆∆ ηη µµ οο ττ ιι κκ οο ύύ   ΣΣ χχ οο λλ εε ίί οο υυ   σσ ττ ηη νν   οο δδ όό   ∆∆ εε λλ φφ ώώ νν   11 55 00 »»  


 


 
Προϋπολογισµού 3.000.000 Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 


 
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 και  


β) τους όρους του παρόντος τεύχους και  


καλεί 


τους ενδιαφερόµενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως 


άνω έργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 


 
 


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 Προϊσταµένη 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 16/10/2012 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 Κ/ξία 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 ν. 3669/2008 (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 του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης, οδός Αγγελάκη 13, Πληροφορίες κ. Ξουρίδα Φωτεινή τηλ.: 2310 296 871. 


 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από την αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισµό µέχρι και την 11/10/2012.


3
. Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα χορηγούνται το 


αργότερο εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από την υποβολή της αίτησης 


                                                           
3
  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.  
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χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη 
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 0 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 
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 
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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 
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 
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και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις
4
, 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. 
 
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.  
 
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.∆.  
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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 
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)


5
. 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


6
, 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 


                                                           
5
    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 
του οικείου Υπουργείου ή της Περιφέρειας. 


6
    Εφόσον συµµετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ηµεδαπές, χωρίς ενηµερότητα πτυχίου, 
προσκοµίζουν για επανέλεγχο τα στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε) 
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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 
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 εγκεκριµµένα 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 
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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. 


 
 
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), όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών            


Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».   
 


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» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 
2013», µε κωδικό αριθµό στο ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ 373251, έχει εγγραφεί στη ΣΑ ΕΠ 0088 
(κωδικός πράξης 2012ΕΠ00880025) 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. 







∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
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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.  







∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
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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:  
 «Προσθήκη κατ΄επέκταση σχολικού συγκροτήµατος 4


ου
 ∆ηµοτικού Σχολείου στην οδό 


∆ελφών 150». 
  


11.2 Προϋπολογισµός του έργου 
 


 


Σύνολο Εργασιών: 1.733.408,91 €


ΓΕ & ΟΕ (18%): 312.013,60 €


2.045.422,51 €


Απρόβλεπτα (15%): 306.813,38 €


Σύνολο Σ1: 2.352.235,89 €


Απολογιστικά: 1.700,00 €


ΓΕ & ΟΕ (18%) απολογιστικών: 306,00 €


Αναθεώρηση: 84.782,50 €


Σύνολο Σ2: 2.439.024,39 €


Φ.Π.Α. (23%): 560.975,61 €


ΣΥΝΟΛΟ: 3.000.000,00 €  
 


 
 


 


11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 


 Το έργο θα εκτελεστεί στο Νοµό Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 


  
 Αντικείµενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή νέας πτέρυγας του 4


ου
 ∆ηµοτικού Σχολείου και η 


πραγµατοποίηση εργασιών συντήρησης στην υπάρχουσα πτέρυγα. 
 


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,  







∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
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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 δεκαοκτώ (18) µήνες και αρχίζει 
από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.  
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου αναφέρονται στην 
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 επτά χιλιάδων ογδόντα πέντε (47.085 €) 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 
ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από τη σχετική 
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ειδοποίηση, κατά τα αναφερόµενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 


(Κ∆Ε) 
7
. 


 


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 σύµβας.  
 


 


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 εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων επτακοσίων δεκατριών (117.713 €)  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 16


η
/10/2012, 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


8
 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 


 


                                                           
7
      Η λέξη «το πολύ» σηµαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές µε µικρότερη προθεσµία 
πληρωµής π.χ. 5 ηµέρες (ηµερολογιακές) ή τρεις εργάσιµες. 


8
  Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 
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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 πεντακοσίων 


ΕΥΡΩ, 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. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 


 


 


Άρθρο 21: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 
  


Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου αναλύεται ως εξής: 


 


 


Οικοδοµικές εργασίες 1.228.549,46 €


ΓΕ & ΟΕ (18%): 221.138,90 €


1.449.688,36 €


Απρόβλεπτα (15%): 217.453,25 €


1.667.141,62 €


Απολογιστικές εργασίες: 1.700,00 €


ΓΕ & ΟΕ (18%) Απολογιστικών: 306,00 €


1.669.147,62 €


ΗΜ εργασίες: 504.859,45 €


ΓΕ & ΟΕ (18%): 90.874,70 €


595.734,15 €


Απρόβλεπτα (15%): 89.360,12 €


685.094,27 €


2.354.241,89 €


Αναθεώρηση: 84.782,50 €


2.439.024,39 €


ΦΠΑ (23%) 560.975,61 €


3.000.000,00 €  
 


 


 


 
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
, 3


η
 τάξη ανεξαρτήτως έδρας 


 


 


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 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. 
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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)


9
 


(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.  


21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στις τάξεις 3
η
, 4


η
 ανεξαρτήτως 


έδρας για την κατηγορία των Οικοδοµικών, µε εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στις 
τάξεις 1


η
 , 2


η
, 3


η
 ανεξαρτήτως έδρας για την κατηγορία των Ηλεκτροµηχανολογικών έργων 


του Μ.Ε.Ε.Π, 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 στις τάξεις 2
η
 σε αναβάθµιση για 


την κατηγορία των Οικοδοµικών του Μ.Ε.Ε.Π, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 
16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


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. 


 
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, 


                                                           
9
  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.  


12
    Αν δεν υπάρχει φωτοαντίγραφο στο φάκελο εκδίδεται ένα µε επιµέλεια του Προέδρου της 
Επιτροπής και επικυρώνεται από τον ίδιο. 
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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: 
 


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)
12


.  


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). 







∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
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Τα δικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής, προκειµένου να γίνουν αποδεκτά, θα 


πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ 
13


 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 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  


ι) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση
15


, 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 
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   Υπενθυµίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 3669/08.  


15
   Σε εκκαθάριση µπορούν να τεθούν µόνο νοµικά πρόσωπα και όχι ατοµικές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις, άρα από τους ατοµικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 
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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 (ή στα Νοµαρχιακά Μητρώα) και δεν 


κατέχουν Ενηµερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκοµίσουν Υπεύθυνη 


∆ήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα
16


 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.  
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 Χωρίς ονοµαστική αναφορά στα πρόσωπα.  


 


 


 


 


 


 


 


18
   Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενηµερότητας Πτυχίου (για το χρόνο που 
αυτή χορηγήθηκε) εκτός της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. 
ανεκτέλεστου εργολαβικών συµβάσεων.  
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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.  


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 
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κοινοπραξία και εκδίδονται στο εξάµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του 
έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε)
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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.  
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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 
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 84 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.    
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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 
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 
ολογράφως και αριθµητικώς.   
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.   
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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 


 


Η Συντάξασα 


 


 


 


Κλ. Αρβανιτίδου 


 


 


 


 


  


Η Τµηµατάρχης 


 


 


Σµ. Θεοδωρίδου 


 


 


ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 


Με την αριθµό πρωτ. ……………………………………………… απόφαση 


 


 


Ο ∆ιευθυντής 


 


 


∆. Καµπαλαµπίδης 


 
 
 


Ο ∆ήµαρχος 


 


 


Ι. Μπουτάρης 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ


1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα εκτελεσθεί
το έργο.


1.2 Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης εργασίας και
που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα
από την θέση αυτών περιλαµβάνονται:
1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που
αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης
και των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.2.2 ‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί που
να έχει σχέση µε το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του
εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων ή εκρηκτικών
υλών.


1.3 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου
‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των τιµών του παρόντος
Τιµολογίου.
1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [
πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]
Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη
εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για Τελωνειακό ∆ασµολόγιο εισαγωγής και µε τις
διατάξεις του νόµου 3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση
του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την
παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και
δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν
χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων
των κάθε είδους µεταφορικών µέσων.
1.3.2 Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης,
επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωµατουµένων και
µή, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε όλες τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις,
χαµένους χρόνους µεταφορικών µέσων και τις κάθε είδους µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση
(ή/και χρήση τους) ή/και µεταφοράς, σύµφωνα µε τα παραπάνω, των περισσευµάτων ή/και άχρηστων υλικών
στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών
περιορισµών που θα ισχύουν.
1.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους
ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π.
δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού,
του ειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, µηχανηµάτων, συνεργείων κ.λπ. ηµεδαπού ή
αλλοδαπού εργαζοµένου στον τόπο του έργου ή άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος).
1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή,
οργάνωση, διαρρύθµιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού,
ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων
Αναδόχου, σύµφωνα µε τους Όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες
αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών µετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε
βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία.
1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου όταν τούτο προβλέπεται κατά
την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους Όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης (-εων) προκατασκευασµένων στοιχείων, που
κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου
χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών
έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κ.λπ. όπως επίσης περιλαµβανοµένων και των δαπανών
φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη θέση της τελικής
ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων
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µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία, (για την
περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε χώρους για τους
οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της
παρούσας σύµβασης.
1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, προσωπικού
εγκαταστάσεων κ.λπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους
∆ηµοπράτησης έργου.
1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, ή δαπανών
πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
1.3.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δηµοπράτησης.
Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου,
περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιµαστικά τµήµατα» (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση
µηχανηµάτων, απόδοση εργασίας, κ.λπ.)
1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, που
απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η
συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η
επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του
χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυτών µαζί µε την τυχόν
απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα,
λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο
και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν
χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε
άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους Όρους ∆ηµοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό
τρόπον, ή προκύπτει κατά έµµεσο τρόπον, προκειµένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση
εργασιών που συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων, ή ακόµη και στην περίπτωση που ο
Ανάδοχος θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών.
1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης, µε ή χωρίς τις
προσωρινές αποθέσεις, και πλάγιες µεταφορές κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων κ.λπ. µαζί µε την
εργασία εµπλουτισµού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε
περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν.
1.3.13 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης,  µετακινήσεων µηχανηµάτων και προσωπικού για
την εκτέλεση των έργων µε µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντωµένων εµποδίων στο
χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρηµάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των παρεµβάσεων που θα
προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ και λοιποί οργανισµοί
κοινής ωφέλειας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω
εµποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών,
οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού γενικά).
1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για τη µη
παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά
στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόµενες περιοχές απ’ αυτά.
1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασ-σαλώσεων εγκατάστασης
χωροσταθµικών ασφαλειών (REPERS), που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν
αµείβονται ιδιαίτερα (σύµφωνα µε τους λοιπούς Όρους ∆ηµοπράτησης).
1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών
έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιµετρητικών στοιχείων
από κοινού µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και
των επιµετρήσεων που θα τα υποβάλει για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε
επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι οποίοι θα
πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία,  η δαπάνη προσαρµογής των στοιχείων της
µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών
σχεδίων µε την ένδειξη ‘’όπως κατασκευάσθηκε’’.
1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση
εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών
και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρµοδίους φορείς, εκτός αν
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.20 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις
της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε ενηµερωτικά στοιχεία ως προς
το έργο.
1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, µετά το τέλος
των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
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1.3.22 Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων
κ.λπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23 Οι δαπάνες για την δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τµήµατα του
έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί
σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών για την αποξήλωση και
αποµάκρυνσή τους.
1.3.24 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις που
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται
στους Όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.26 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων κ.λπ.
1.3.27 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών, κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή και τους
Οργανισµούς Κοινής Ωφέλείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του
Τιµολογίου.
1.3.28 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους
υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου.


1.4 Στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου δεν συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) για
πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως και για Όφελος αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες
επιστασίας, δαπάνες σήµανσης εργοταξίων και για τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα,
τέλη, συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωµών, κ.λ.π. για τόκους και κεφαλαίων
κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους
µετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και
εµποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα,
από δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της
παραγράφου αυτής, συµπεριλαµβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων του Αναδόχου.
Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων, καθορίζεται σε δέκα οκτώ
στα εκατό (18%) ως προς τις τιµές του Τιµολογίου
1.5 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιµολογίων του Αναδόχου επιβαρύνει τον Kύριο
του Έργου.


2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ


2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


2.1.1 Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει
µετρήσεων και των συντασσόµενων µε τη βοήθειά τους επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων
υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζοµένων ανοχών.
2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειµένου να
επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη
της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.
2.1.3 Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιµετρούµενης ως
ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο
παρόν Περιγραφικό Τιµολόγιο.
2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωµής
καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του
παρόντος Τιµολογίου.
2.1.5 Αν το περιεχόµενο ένός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρεται σε µια τιµή
µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του
συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο
πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο.


2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα


* Ως ‘’χαλαρά εδάφη’’ χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει
από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.
* Ως ‘’γαίες και ηµίβραχος’’ χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή αµµοχαλικώδη υλικά, καθώς και
µίγµατα αυτών, οι µάργες, τα µετρίως τσιµεντωµένα (cemented) αµµοχάλικα, ο µαλακός, κατακερµατισµένος ή
αποσαθρωµένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε συνήθη
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εκσκαπτικά µηχανήµατα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή
κρουστικού εξοπλισµού.
* Ως ‘’βράχος’’ χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί
προηγουµένως µε εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισµό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές
σφύρες). Στην κατηγορία του ‘’βράχου’’ περιλαµβάνονται και µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους πάνω από 0,50
m3.
* Ως ‘’σκληρά γρανιτικά’’ και ‘’κροκαλοπαγή’’ χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηµατισµοί
από πυριγενή πετρώµατα και οι ισχυρώς τσιµεντωµένες κροκάλες ή αµµοχάλικα, θλιπτικής αντοχής
µεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηµατισµών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναµοχλέυονται µε το
ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι µειωµένη)


2.2.2 ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ


Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να
προµηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
- Χειρολαβές
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες
στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης
(πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες
στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς
ασφαλείας.
- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα στερέωσης (µέσα), µε µηχανισµό
ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).
- Κλειδαριές και κύλινδροι
- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος
- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας
- Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου
- Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω -
κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).
- Μηχανισµοί επαναφοράς θυρών
- Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις
πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της θύρας.
- Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας.
- Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση
- Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ.
- Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές µε
κλειδαριά ασφαλείας.
- Αναστολείς (stoppers)
- Αναστολείς θύρας - δαπέδου
- Αναστολείς θύρας - τοίχου
- Αναστολείς φύλλων ερµαρίου
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
- Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα)
- Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
- Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών ασφαλείας, µε Master Key
- Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου
- Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε ηλεκτρονική µονάδα ελέγχού, µε συσκευή
µικροκυµάτων


Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύµφωνα µε τις διαδικασίες πού
προβλέπονται από τις κείµενες «περί ∆ηµοσίων Εργων» διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα
οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους
κουφώµατος.


2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ


Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε µέτρα µήκους (m)
γραµµικών στοιχείων ορισµένων λοιπών διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού που
εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Από τις επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά
στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού. Η εφαρµογή
συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών
επιµετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
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Η (οι) ποσότητα (-ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (-ες) επιµετρήθηκε (-αν)
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (-αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ο-νται) σύµφωνα µε την
παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωµατισµών. Η (οι) τιµή (-ές) µονάδας θα αποτελεί (-ούν) πλήρη
αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Ειδικοί όροι» του παρόντος άρθρου, καθώς και
για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο «Γενικοί Όροι».


Όλες οι τιµές όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε πραγµατική
χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς που
εκτελούνται σε ύψος µεγαλύτερο, δίνονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία ισχύουν
γενικά όταν η δαπάνη των ικριωµάτων δεν πληρώνεται µε άλλο άρθρο του Τιµολογίου που αφορά
προηγούµενες εργασίες (π.χ. επιχρίσµατα) ή όταν τα ικριώµατα πληρώνονται ιδιαιτέρως.


Οι πρόσθετες τιµές χρωµατισµών καταβάλλονται εφ΄ άπαξ για την ίδια επιφάνεια άσχετα µε τις εργασίες
προπαρασκευής και ανακαίνισης ή χρωµατισµού, που εκτελούνται στην ίδια επιφάνεια και πληρώνονται µε τις
ιδιαίτερες τιµές τους.


Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, οι δοκιµαστικές βαφές
για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώµατα τα οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε
τα καθοριζόµενα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες
εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων
κουφωµάτων κλπ) στις περιπτώσεις που απαιτείται ή επιβάλλεται η εκτέλεση των χρωµατισµών να γίνει χωρίς
αυτά να είναι στη θέση τους.


Όταν πρόκεται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ’ ολοκλήρου, η επιµετρούµενη
επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής συµβατικής επιφάνειας
κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της
κατεχόµενης από µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συµβατικό συντελεστή ο
οποίος ορίζεται παρακάτω:


α/α     Είδος Συντελεστής
 1. Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή


µε υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 2,30
β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου 2,70
γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου 3,00


 2. Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές
µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,90
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου 2,30
γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου 3,00


 3. Υαλοστάσια :
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,00
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου 1,40
γ) µε κάσσα επί µπατικού 1,80
δ) παραθύρων ρολλών 1,60
ε) σιδερένια 1,00


 4. Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών. 3,70


 5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60


 6. Σιδερένιες θύρες :
   α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα 2,80
   β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές 2,00
   γ) χωρίς επένδύση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά) 1,00
   δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 1,60
 7. Προπετάσµατα σιδηρά :
   α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα 2,50
   β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα 1,00
   γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας) 1,60
 8. Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά :
   α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00
   β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,50
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9. Θερµαντικά σώµατα :
Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής
των θερµαντικών σωµάτων


2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ


1. Τα συνήθη µάρµαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και
σκληρότητα


ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας


1 Πεντέλης Λευκό
2 Κοκκιναρά Τεφρόν
3 Κοζάνης Λευκό
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό
6 Μαραθώνα Γκρί
7 Νάξου Λευκό
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν -µελανό
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν - µελανό
10 Βέροιας Λευκό
11 Θάσου Λευκό
12 Πηλίου Λευκό


ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας


1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο
2 Αµαρύνθου Ερυθρότεφρο
3 ∆οµβραϊνης Θηβών Μπεζ
4 ∆οµβραϊνης Θηβών Κίτρινο
5 ∆οµβραϊνης Θηβών Ερυθρό
6 Στύρων Πράσινο
7 Λάρισας Πράσινο
8 Ιωαννίνων Μπεζ
9 Φαρσάλων Γκρι
10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωµο
11 ∆ιονύσου Χιονόλευκο


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας


1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν
2 Χίου Τεφρό
3 Χίου Κίτρινο
4 Τήνου Πράσινο
5 Ρόδου Μπεζ
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο
7 Βυτίνας Μαύρο
8 Μάνης Ερυθρό
9 Ναυπλίου Ερυθρό
10 Ναυπλίου Κίτρινο
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωµο
12 Τρίπολης Γκρι µε λευκές φέτες
13 Σαλαµίνας Γκρι ή πολύχρωµο
14 Αράχωβας Kαφέ


2. Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο).
3. Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό τσιµέντο.


2.2.5. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ.


Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλλουµινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιµολογούνται µε
τα άρθρα 61.30 και 61.31.


Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων  τοιχοπετάσµατος σε έτοιµο σκελετό τιµολογείται
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ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


µε το άρθρο 78.05.


Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται επιπλέον και µε την πρόσθετη τιµή του
άρθρου 78.12.


Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο σκελετό αποζηµιώνονται, µαζί µε τις
εργασίες αλλουµινίου, µε το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο 78.35. Στην
περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόµενο στα παραπάνω άρθρα 78.34
και 78.35, οι τιµές προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου 61.30.


Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του τιµολογείται µε το άρθρο 79.55.


Χωµατουργικά - Καθαιρέσεις


Α.Τ. 1


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\20.02


:


: Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία
υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων
εκσκαφής


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112  100%


Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για την
δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και
συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00
m από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου χώρου, εν ξηρώ ή
εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε
υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την
µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα, τις τυχόν απαιτούµενες σποραδικές
αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε µέση
απόσταση έως 30 m.


Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και
µετά την εκσκαφή.


ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


3,50


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 2


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\20.10


:


: Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162  100%


Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων διαµορφωµένων χώρων ή
τµηµάτων αυτών, σε µέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προϊόντων έως
10,00 m, µε την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 20 cm, διαβροχή και
συµπύκνωση. Στην περίπτωση χρησιµοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάµου, η
µεταφορά τους επί τόπου του έργου αποζηµιώνεται ιδιαίτερα.


Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου.


ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ


5,20


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 3


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\20.30


:


: Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171  100%


Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά πάσης φύσεως
προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, µε την σταλία του αυτοκινήτου
για την φόρτωση, εκφόρτωση και λοιπούς χειρισµούς του και µε την διάστρωσή τους
µετά την εκφόρτωση. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη αναµονής του µεταφορικού
µέσου κατά την φόρτωση.


Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος.
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ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ


1,20


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 4


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\20.40


:


: Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2177  100%


Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων µε
ζεµπίλι, τζιβιέρα, µονότροχο και λοιπά παρεµφερή µέσα, ανά δεκάµετρο µέσης
οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της καθ' ύψος µεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια µε
συντελεστή προσαύξησης 2,0.


Tιµή ανά τόννο και δεκάµετρο (ton x 10 m).


ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


4,60


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 5


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\22.04


:


: Καθαιρέσεις πλινθοδοµών


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222  100%


Καθαίρεση πλινθοδοµών κάθε είδους. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα
ικριώµατα και προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις
φόρτωσης.


Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως.


ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


28,80


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 6


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\22.15.03


:


: Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο
σκυρόδεµα, ειδικών τµηµάτων σκυροδεµάτων µε δυσχερή εφαρµογή
τεχνικών µή διαταραγµένης κοπής προκειµένου να δηµιουργηθεί
αντισεισµικός αρµός εντός του σώµατος του κτιρίου ή µε όµορο κτίριο


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226  100%


Καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο
σκυρόδεµα, πλήν δαπέδων. Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως
απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των ικριωµάτων και προσωρινών
αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, µετά από τεµαχισµό του όγκου
σκυροδέµατος, στις θέσεις φόρτωσης.


 Καθαίρεση ειδικών τµηµάτων σκυροδεµάτων µε δυσχερή εφαρµογή τεχνικών µή
διαταραγµένης κοπής προκειµένου να δηµιουργηθεί αντισεισµικός αρµός εντός
του σώµατος του κτιρίου ή µε όµορο κτίριο.


 Τιµή ανά µέτρο µήκους(m)  και ανά εκατoστό (cm) βάθους κοπής.


ΤΡΙΑΝΤΑ


30,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 7


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\22.20.01


:


: Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε
πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
πλακών


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236  100%


Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιµέντου,
µαρµάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών,  σχιστολίθου κλπ), µε το
κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το εδάφος, µε την συσσώρευση
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των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.


 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.
 .


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ


4,10


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 8


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\22.21.01


:


: Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται
προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238  100%


Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραµεικών κλπ), καθώς και
πλακών µαρµάρου οποιουδήποτε πάχους, µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε
ύψος. Συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη των απαιτουµένων ικριωµάτων και η συσσώρευση των
προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.


 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.
 .


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ


4,10


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 9


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\22.23


:


: Καθαίρεση επιχρισµάτων


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252  100%


Καθαίρεση επιχρισµάτων (ασβεστοκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων,
µαρµα-ροκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοµαρµαροκονιαµάτων, τσιµεντοκονιαµάτων και
θηραϊκοκονιαµάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος
εργασίας. Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των αρµών και η συσσώρευση των προϊόντων
προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2).


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.


ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


5,80


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 10


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\22.45


:


: Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275  100%


Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαµβάνεται η αφαίρεση των
φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά
στηρίγµατα (τζινέτια) µε προσοχή για την επαναχρησιµοποίησή του, και η µεταφορά
προς φόρτωση ή αποθήκευση.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ακροτάτου περιγράµµατος τετραξύλου ή πλαισίου.


∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


17,30


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 11


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\22.53


:


: Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275  100%


Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συµπεριλαµβανοµένου του σκελετου ανάρτησής τους
και του µονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, µε την µεταφορά των
προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.


ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


1,80


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 12


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\22.56


:


: Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102  100%


Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε
οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, µε µηχανικές ή θερµικές µεθόδους.
Συµπεριλαµβάνονται τα απαιτούµενα ικριώµατα και η συσσώρευση των προϊόντων προς
φόρτωση ή αποθήκευση.


Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών.


ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


0,30


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 13


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\22.60


:


: Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236  100%


Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (µοκέτες κλπ), µε πλήρη
απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού µε φλόγιστρο, διαλύτες ή
αποξεστικά εργαλεία και µεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.


ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ


1,20


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 14


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\22.65.02


:


: Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων για µεταλλικά κιγκλιδώµατα


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275  100%


Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, µε την συσσώρευση
των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόµηση και αποθήκευση των χρησίµων
υλικών.


 Για µεταλλικά κιγκλιδώµατα.
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.


ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


0,30


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 15


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\23.03


:


: Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303  100%


Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά συµβατικού τύπου, µε δάπεδο εργασίας από µαδέρια. Στην
τιµή συµπεριλαµβάνεται το ενοίκιο των µεταλλικών πλαισίων και στηριγµάτων, η
µεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρµο-λόγησης
και αποσυναρµολόγησης των ικριωµάτων και η φθορά της ξυλείας και των µεταλλικών
µερών.


Τα ικριώµατα θα είναι επαρκώς στερεωµένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα
παρουσιάζουν κινητότητα και µεγάλα βέλη κάµψεως και θα φέρουν κιγκλιδώµατα
ασφαλείας και κλίµακες ανόδου.


Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την
µελέτη του έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωµάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται
ανηγµένα στις επί µέρους τιµές µονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως
της Υπηρεσίας.


Ως επιφάνεια προς επιµέτρηση λαµβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας
εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόµενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του
ικριώµατος, εφ' όσον έχουν βάθος µεγαλύτερο από 0,20 m. ∆εν περιλαµβάνονται
ενδεχόµενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


5,80


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 16


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\23.04


:


: Τροποποιήσεις-συµπληρώσεις υφισταµένων ικριωµάτων


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2304  100%


Πρόσθετη αποζηµίωση ικριωµάτων από ξυλεία ή/και µεταλλικά πλαίσια στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) Εκτέλεση εργασιών κατόπιν εντολής που δόθηκε από την Υπηρεσία πριν από την
αποσύνθεση των ικριωµάτων που είχαν ανεγερθεί για τις ανάγκες άλλης εργασίας.
β) Για την επιφάνεια των ικριωµάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση συνήθων
µεµονωµένων εργασιών (υδρορροών, κορνιζών κλπ).
γ) Για την επιφάνεια των ικριωµάτων που απαιτούνται για την διαµόρφωση της
στάθµης εκτέλεσης των νέων εργασιών (προσθήκη στοιχείων καθ ύψος).
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες και τα υλικά τροποποιήσεων και
συµπληρώσεων των ικριωµάτων.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ


1,20


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 17


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\23.14


:


: Επενδύσεις πρόσοψης ικριωµάτων


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2314.1  100%


Επένδυση πρόσοψης ικριωµάτων µε λινάτσα ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεµένα µε
σύρµα ή συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώµατος. Η
επικάλυψη θα είναι πλήρης και τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυσµένα.


Επισηµαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωµάτων είναι υποχρεωτική για όλες
τις κατασκευές εντός κατοικηµένων περιοχών.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


0,60


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 18


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\79.16.01


:


: Φράγµατα υδρατµών από συνθετικά υλικά µε φύλλα πολυαιθυλενίου
πάχους 0,40 mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914  100%


∆ηµιουργία φράγµατος υδρατµών µε διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών, σε
οποιαδήποτε θέση του έργου.


 Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm.


Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας.


ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


0,90


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 19


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\22.56.02


:


: Καθαίρεση µπασκέτας


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102  100%


Καθαίρεση µεταλλικού σκελετού µπασκέτας σε οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας, µε µηχανικές ή θερµικές µεθόδους. Συµπεριλαµβάνονται τα απαιτούµενα
ικριώµατα και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση.


Το παρόν άρθρο αποζηµιώνει επίσης:
α) Τον καθαρισµό του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης.
β) Τη φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά των πάσης
φύσεως προϊόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων της µπασκέτας, µε την σταλία του
αυτοκινήτου για την φόρτωση, εκφόρτωση και λοιπούς χειρισµούς του και µε την
διάστρωσή τους µετά την εκφόρτωση. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη αναµονής
του µεταφορικού µέσου κατά την φόρτωση.
γ) Τη µεταφορά µε αυτοκίνητο σε οποιαδήποτε απόσταση των πάσης φύσεως προϊόντων
καθαιρέσεων και αποξηλώσεων της µπασκέτας, σε οποιαδήποτε απόσταση προβλέπεται
από την µελέτη ή καθορίζεται από την Επίβλεψη σε περιοχές επιτρεπόµενες από τις
Αρχές, µε τη διάστρωση στον χώρο απόθεσης, σε οποιαδήποτε οδό.


(Μέτρηση σε τεµάχια µπασκέτας)


ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ


131,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 20


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\22.65.06


:


: Αποξήλωση, αποθήκευση και επανατοποθέτηση καλαθιών απορριµµάτων
και γραµµατοκιβωτίων ΕΛΤΑ


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275  100%


Αποξήλωση, αποθήκευση και επανατοποθέτηση καλαθιών απορριµµάτων και
γραµµατοκιβωτίων ΕΛΤΑ σε σηµεία και µε τρόπο που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η αποξήλωση µετά προσοχής, η αποθήκευση και η πλήρης
επανατοποθέτηση στα σηµεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία, καθώς και οι µεταφορές
που θα απαιτηθούν.
(Μέτρηση σε τεµάχια.)


ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ


5,11


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 21


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\22.65.12


:


: Αποξήλωση και αποθήκευση ή απόρριψη καθιστικού (παγκάκι)


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275  100%


Αποξήλωση µετά προσοχής και µεταφορά για αποθήκευση ή απόρριψη ξύλινου καθιστικού
(παγκακιού) µε µεταλλικό ή από σκυρόδεµα σκελετό, σε µέρος που θα υποδειχθεί από
την Επίβλεψη.
 Στην τιµή περιλαµβάνεται η αποξήλωση µετά προσοχής, η φορτοεκφόρτωση και η
µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση υποδείξει η Επίβλεψη για αποθήκευση ή απόρριψη.
 (Μέτρηση σε τεµάχια)


ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


32,67


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 22


Άρθρο ΝΑΟ∆Ο Α\Β64.2


:


: Γεωύφασµα διαχωρισµού υλικών


Σχετικό : ΟΙΚ 7914


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914  100%


Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση µη υφαντού γεωυφάσµατος από
πολυπροπυλένιο συνεχών ινών µηχανικής κατεργασίας, ελάχιστου βάρους 285 gr/m2
εφελκυστικής αντοχής τουλάχιστον 7 ΚΝ/m (κατά DIN 53857/2) ή 350Ν/5cm (κατά ΕΝ
ISO 10319), επιµήκυνση σε θραύση (κατά DIN 53857/2) >60% και αντοχή σε διάτρηση
τουλάχιστον 1000Ν (κατά DIN 54307 και ΕΝ 12236), για το διαχωρισµό δυο εδαφικών
στρώσεων ώστε να µη επιτρέπεται η ανάµιξη των υλικών, σύµφωνα µε τη σχετική
µελέτη, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και την Τ.Σ.Υ.


        Στη τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του γεωυφάσµατος επί τόπου του έργου,
η κοπή του στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση στη θέση τοποθέτησης, η
τοποθέτησή του, η προσωρινή στερέωση, η διαµόρφωση αντιστήριξης (µε ξυλότυπους ή
µε άλλη µέθοδο) για τη στερέωση του γεωυφάσµατος, σύµφωνα µε τη µελέτη, οι
προβλεπόµενες επικαλύψεις του, η τυχόν συρραφή των φύλλων, όπως και κάθε άλλη
εργασία, υλικά, µικροϋλικά, οι µεταφορές από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του
έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ, οι χρήσεις ικριωµάτων, συσκευών, µηχανηµάτων
κλπ. για πλήρη εργασία σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης. Στην τιµή περιλαµβάνονται επίσης ανηγµένα οι φθορές, οι
αλληλοεπικαλύψεις, οι αποµειώσεις, οι οποιεσδήποτε ειδικές διαµορφώσεις του
γεωυφάσµατος, η δαπάνη των τυχόν απαιτούµενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους
δυσχερειών από παρουσία νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών για
την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.


        Επισηµαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων µηχανηµάτων και υλικών, ώστε να
αποφευχθούν τυχόν φθορές στο γεωύφασµα.


        Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας διαχωρισµού µε γεωύφασµα.


ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


1,65


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 23


Άρθρο ΝΑΟ∆Ο Α\∆01


:


: Κοπή ασφαλτ/δέµατος


Σχετικό : ΟΙΚ 2269


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α  100%


Για την ευθύγραµµη και συνεχή τοµή πάχους µέχρι 0,15 µ σε οδόστρωµα οποιουδήποτε
πάχους και τύπου, από ασφαλτοσκυρόδεµα ή σκυρόδεµα άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο, η
οποία γίνεται αποκλειστικά και µόνον µε χρήση ειδικού ασφαλτοκόπτη µε µηχανικό
τροχό (π.χ. τύπου TCC3 VIBROM ROBIN) ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα
χαραγµένα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το οδόστρωµα από φθορές κατά τη
διάρκεια των εργασιών.


        Στην τιµή περιλαµβάνεται η  δαπάνη  εργασίας και υλικών που απαιτούνται
για την έντεχνη εκτέλεση της κοπής ως άνω στις απαιτούµενες και καθορισµένες
θέσεις, ενώ η καθαίρεση του αποκοπτόµενου τµήµατος και η αποµάκρυνση των
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προϊόντων καθαίρεσης, θα πληρωθούν µε το άρθρο Εκσκαφή σε έδαφος
γαιώδες-ηµιβραχώδες του παρόντος Τιµολογίου.


        Το παρόν άρθρο δεν αφορά κοπές ασφαλτοσκυροδέµατος, που απαιτούνται για
την κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων είτε αφορούν παλιό είτε προσφάτως διαστρωθέν
ασφαλτοσκυρόδεµα (ενώσεις, αρµοί διακοπής εργασίας κ.λ.π.), η δαπάνη των οποίων
περιλαµβάνεται ανηγµένα στα αντίστοιχα άρθρα κατασκευής ασφαλτικών εργασιών.


        Τιµή ανά µέτρο µήκους τοµής πάχους µέχρι 0,15µ σε οδόστρωµα αόπλου ή
ελαφρώς οπλισµένου σκυροδέµατος ή ασφαλτοσκυροδέµατος.


ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


0,86


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 24


Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Β\4.05


:


: Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µή


Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6808  100%


Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδροµίων µε χρήση αεροσφυρών µε ή χωρίς υποβοήθηση
µηχανικού εξοπλισµού, µε την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την µεταφορά σε
οποιαδήποτε απόσταση.
Η εργασία θα εκτελείται µε ιδιαίτερη επιµέλεια προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το
ποσοστό θραυοµένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση.
Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του
ορύγµατος προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του
πεζοδροµίου.


Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).


ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


3,15


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 25


Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Β\7.02


:


: Προµήθεια χαλύβδινων πασσαλοσανίδων.


Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6102  100%


Για την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων
αναγνωρισµένου τύπου για την κατασκευή κιβωτίων ή φραγµάτων, δηλαδή για την
προµήθεια των πασσαλοσανίδων, τύπου καθοριζόµενου από την εγκεκριµένη Μελέτη,
την φορτοεκφόρτωση, τις σταλίες φορτοεκφόρτωσης και την µεταφορά τους στον τόπο
των έργων.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον όταν οι πασσαλοσανίδες παραµένουν µονίµως στο
Εργο. Αλλως εφαρµόζεται το άρθρο 7.03 του Τιµολογίου: "Χρήση χαλυβδίνων
πασσαλοσανίδων"


Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων ως άνω.


ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


1,05


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 26


Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Β\7.04


:


: Εµπηξη χαλύβδινων πασσαλοσανίδων.


Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6104  100%


Για την έµπηξη ενός τετραγωνικού µέτρου χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων,
συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης προσέγγισης  των πασσαλοσανίδων, της έµπηξης, της
στεγανοποίησης, των αναγκαίων ικριωµάτων και των λοιπών βοηθητικών κατασκευών
καθώς και της ενδεχοµένης κατασκευής βοηθητικών διαβαθρών κ.λ.π.
Επίσης συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες προσκόµισης, λειτουργίας, µετακινήσεων
και αποκόµισης του πασσαλόπηκτου, οι ερεγασίες προσωρινής αντιστήριξης των
πασσάλων κατά την έµπηξή τους (απασχόληση προσωπικού και χρήση-φθορά-αποµείωση
υλικών) καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη
περαίωση της εργασίας.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας πασσαλοσανίδων εντός του εδάφους,
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επιµετρούµενης µε προβολή σε κατακόρυφο επιπέδο.


∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


15,80


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 27


Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Β\12.32.01.01


:


: Σωληνώσεις αποστράγγισης µε σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας (HDPE), διπλού δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία εσωτερική
επιφάνεια, διάτρητους κατά 220° ή 360°, δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969. Τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων  (DN)
κατά την εσωτερική διάµετρο [DN/ID], κατασκευασµένους κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
13476-1:2007, ∆ίκτυα µε σωλήνες SN4, DN/ID 300 mm


Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.4  100%


Κατασκευή δικτύου αποστράγγισης µε σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
(HDPE), διπλού δοµηµένου τοιχώµατος, διάτρητους κατά 220 ή 360, µε λεία
εσωτερική επιφάνεια, κατά EΛΟΤ EN 13476-1:2007, δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, µε µία µούφα και δύο δακτυλίους.
Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ ενός µεν µε βάση την δακτυλιοειδή ακαµψία (ring
stiffness), κατα ΕΝ ISO 9969, η οποία µετράται σε kN/m2 διατοµής τοιχώµατος
αγωγού (χαρακτηριστικό µέγεθος SN = ring stiffness class = κατηγορία
δακτυλιοειδούς ακαµψίας) και αφ ετέρου µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN.
Σύµφωνα µε το πρότυπο EN 13746-1:2007, ως ονοµαστική διάµετρος λαµβάνεται είτε
η εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter).
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων
δακτυλίων στεγάνωσης, η µεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασµός στο όρυγµα, η
ευθυγράµµιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεποµένων δοκιµών στεγανότητας.
Η εκσκαφή του ορύγµατος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισµός των σωλήνων, η επανεπίχωση
και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ειδικά τεµάχια επιµετρώνται ιδιαιτέρως µε βάση
τα οικεία άρθρα του τιµολογίου.


 Τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική
διάµετρο (DN/ID)


 ∆ίκτυα µε σωλήνες SN4, DN/ΙD 300 mm


Τιµή ανά αξονικό µέτρο (m) πλήρως κατασκευασµένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω.


ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


29,73


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 28


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Β20.04.01.02


:


: Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων, µε την
καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής


Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122  60%
ΟΙΚ 2171  5%
ΟΙΚ 2180  35%


Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων και εκρηκτικών, εκτός
από αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά
επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από το χαµηλότερο χείλος
της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η
στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία
πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των παρειών
και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών. Στην
εργασία περιλαµβάνεται και η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας
σταθεροποιηµένων µε συµπύκνωση ή µε τσιµέντο.


(σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη)


Στις δαπάνες του άρθρου περιλαµβάνεται και η φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί
αυτοκινήτου προς µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών, µε την σταλία του αυτοκινήτου
για την φόρτωση, εκφόρτωση και λοιπούς χειρισµούς του και µε την διάστρωσή τους
µετά την εκφόρτωση. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη αναµονής του µεταφορικού
µέσου κατά την φόρτωση.
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Επίσης, το παρόν άρθρο αποζηµιώνει τη µεταφορά µε αυτοκίνητο ενός κυβικού µετρου
των προϊόντων εκσκαφών, σε οποιαδήποτε απόσταση προβλέπεται από την µελέτη ή
καθορίζεται από την Επίβλεψη, µε τη διάστρωση στον χώρο απόθεσης, σε οποιαδήποτε
οδό.


Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και
µετά την εκσκαφή.


ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


36,50


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 29


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Β20.42.1


:


: Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε αυτοκίνητο
σε οποιαδήποτε απόσταση


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2180  100%


Mεταφορά µε αυτοκίνητο ενός κυβικού µετρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,
εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, σε οποιαδήποτε απόσταση καθορίζεται από την
Υπηρεσία ή προβλέπεται από την µελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την
διάστρωση στον χώρο απόθεσης.


Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος ή στοιχείου προ καθαιρέσεως.


∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ


18,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 30


Άρθρο ΝΑΟ∆Ο Θ\Α12.05


:


: Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα


Σχετικό : ΟΙΚ 2227


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2227  100%


Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα,  µε την
εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης µετά της φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς σε
οποιαδήποτε απόσταση υποδείξει η επίβλεψη.


        Στην εργασία περιλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου
εξοπλισµού και εργαλείων, των ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η
συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, µετά από τεµαχισµό του όγκου
σκυροδέµατος και η αποκοµιδή σε οποιαδήποτε θέση της επιλογής του Αναδόχου, προς
απόθεση, απόρριψη ή άλλη χρήση σε περιοχές επιτρεπόµενες από τις Αρχές και ύστερα
από έγκριση της Υπηρεσίας, περιλαµβανοµένης της δαπάνης απόθεσης.


        Η καθαίρεση θα γίνει µε άκρα προσοχή ώστε, ανάλογα µε τη µελέτη ή και τις
εντολές της Υπηρεσίας, να είναι δυνατή η συµπλήρωση του υπάρχοντος έργου µε νέο
τµήµα αυτού. Στη δαπάνη περιλαµβάνεται η τυχόν προσωρινή εναπόθεση των προϊόντων
καθαίρεσης, ο χαµένος χρόνος των φορτοεκφορτώσεων (ανεξάρτητα από τις δυσχέρειες,
που παρουσιάζει η εργασία αυτή) και ο καθαρισµός του χώρου από τα προϊόντα
καθαίρεσης.


Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως.


ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


41,30


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 31


Άρθρο ΝΑΟ∆Ο Θ\ΑΓ02.3


:


: Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)


Σχετικό : Ο∆ΟΝ 3211.Β


Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 3211Β  100%


Για την πλήρη κατασκευή βάσης οδοστρωµάτων µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή
υλικά σταθεροποιουµένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο-155 µε συµπύκνωση κατά στρώσεις,
µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους κάθε στρώσης ίσου προς 0,10 µ, ανεξάρτητα από τη
µορφή και έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα, µετά της
µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.
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        Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας των αδρανών, του νερού και
των λοιπών απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση
στον τόπο του έργου, µε τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το
χαµένο χρόνο φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβρoxής και πλήρους
κυλίνδρωσης, ώστε να προκύψει η επιθυµητή γεωµετρική επιφάνεια καθώς και κάθε
άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της
εργασίας σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., την παρ. 10.4.1 της Π.Τ.Π. Ο-155 και τους
υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.


        Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη στοιχείων γεωµετρικής χωροστάθµησης σε
διατοµές πριν και µετά την κατασκευή των έργων και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη
τεχνική µελέτη και τις παρ. 10.1 και 10.2 της Π.Τ.Π. Ο-155.


        Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένου όγκου πλήρους κατασκευής βάσης
µεταβλητού πάχους, µετά της προµήθειας και µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε
απόσταση.


∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


15,09


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 32


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Β20.02.03


:


: Γενικές εκσκαφές οποιουδήποτε βάθους σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες
για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, µε την καθαρή µεταφορά των
προϊόντων εκσκαφής


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112  100%


Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για την
δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και
συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 m2, οποιουδήποτε βάθους
από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου χώρου, εν ξηρώ ή
εντός ύδατος, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή
συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την µόρφωση των παρειών ή
πρανών και του πυθµένα, τις τυχόν απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των
παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m. Στην
εργασία περιλαµβάνεται η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας
σταθεροποιηµένων µε συµπύκνωση ή µε τσιµέντο.


Στις δαπάνες του άρθρου περιλαµβάνεται και η φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί
αυτοκινήτου προς µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών, µε την σταλία του αυτοκινήτου
για την φόρτωση, εκφόρτωση και λοιπούς χειρισµούς του και µε την διάστρωσή τους
µετά την εκφόρτωση. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη αναµονής του µεταφορικού
µέσου κατά την φόρτωση.


Επίσης, το παρόν άρθρο αποζηµιώνει τη µεταφορά µε αυτοκίνητο των προϊόντων
εκσκαφών, σε οποιαδήποτε απόσταση προβλέπεται από την µελέτη ή καθορίζεται από
την Επίβλεψη, µε τη διάστρωση στον χώρο απόθεσης.


Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και
µετά την εκσκαφή.


ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


22,70


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 33


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Β20.20.2


:


: Επιχώσεις εξυγιαντικής στρώσης αµµοχαλικώδους σύστασης


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162  100%


Επίχωση µε υλικό αµµοχαλικώδους σύστασης (αµµοχάλικο κατηγορίας Α-1-α ή Α-1-b
κατά AASHO, σύµφωνα µε τη γεωτεχνική µελέτη), επαρκώς συµπυκνωµένη (βαθµός
συµπύκνωσης κατά AASHO Τ108-D>=95%). Περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά των
υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου µε
ή χωρίς µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 10 cm, η διαβροχή και η συµπύκνωση
µε δονητικές πλάκες.


Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ
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και µετά την επίχωση.


ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


26,33


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 34


Άρθρο ΝΑΟ∆Ο Θ\ΑΑ23.2


:


: Κατασκευή στρώσης άµµου -σκύρων µεταβλητού πάχους


Σχετικό : Ο∆ΟΝ 3121Α


Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 3121Α  100%


Για την πλήρη κατασκευή στρώσης µεταβλητού πάχους καθαρής άµµου ποταµού ή σκύρων,
είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις υπό τα επιχώµατα και υπό τα
θεµέλια τεχνικών έργων, από σκύρα προερχόµενα από κοσκίνισµα καθαρών
αµµοχαλικωδών υλικών ποταµού ή θραύση καταλλήλων πετρωµάτων της εγκρίσεως της
Υπηρεσίας, των οποίων η µεγάλη διάµετρος δε θα υπερβαίνει τα 20 εκ., ή άµµο
καθαρή από ποτάµι ή χείµαρρο, µετά της µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση
επί τόπου των έργων.


        Στην τιµή του άρθρου αυτού περιλαµβάνεται η δαπάνη:


* της εργασίας µόρφωσης και συµπύκνωσης του εδάφους έδρασης της στρώσης άµµου
σκύρων (µετά την τυχόν αφαίρεση των φυτικών γαιών ή την εκσκαφή ακαταλλήλων, τη
συµπλήρωση κοιλωµάτων και την κατασκευή αναβαθµών) µέχρι βάθους τουλάχιστον 0,30
µ., σε βαθµό συµπύκνωσης, που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ
ελάχιστον προς το 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιηµένη δοκιµή PROCTOR MODIFIED, σύµφωνα µε τη δοκιµή AASHO T 180.


* προµήθειας και µεταφοράς, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης, της
άµµου, των σκύρων, του απαιτούµενου νερού διαβροχής, µετά των φορτοεκφορτώσεων,
του χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας του αυτοκινήτου,


* διάστρωσης, διαβροχής και συµπύκνωσης,


* καθώς και κάθε άλλη δαπάνη κάθε υλικού και εργασίας που απαιτούνται για την
έντεχνη εκτέλεση της στρώσης σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.


        Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένου όγκου µε λήψη αρχικών και τελικών
διατοµών.


        Τιµή για ένα κυβικό µέτρο πλήρους κατασκευής στρώσης καθαρής άµµου ή
σκύρων, µετά της µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των έργων.


ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ


9,92


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 35


Άρθρο ΝΑΟ∆Ο Θ\ΑΓ01.1


:


: Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)


Σχετικό : Ο∆ΟΝ 3121.Β


Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 3121Β  100%


Για την πλήρη κατασκευή υπόβασης οδοστρωµάτων µεταβλητού πάχους από θραυστά
αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο-150, µε συµπύκνωση κατά
στρώσεις µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους κάθε στρώσης ίσου προς 0,10 µ, ανεξάρτητα
από τη µορφή και έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα,
µετά της µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.


        Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας των αδρανών, του νερού και
των λοιπών απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση
στον τόπο του έργου, µε τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το
χαµένο χρόνο φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβρoxής και πλήρους
κυλίνδρωσης ώστε να προκύψει η επιθυµητή γεωµετρική επιφάνεια καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας
σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., την παρ. 10.4.1 της Π.Τ.Π. Ο-150 και τους υπόλοιπους όρους
δηµοπράτησης.


        Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη στοιχείων γεωµετρικής χωροστάθµησης σε
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διατοµές πριν και µετά την κατασκευή των έργων, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη
τεχνική µελέτη και τις παρ. 10.1 και 10.2 της Π.Τ.Π. Ο150.


        Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένου όγκου πλήρους κατασκευής υπόβασης
µεταβλητού πάχους, µετά της προµήθειας και µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε
απόσταση.


∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


14,83


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 36


Άρθρο ΝΑΟ∆Ο Θ\ΑΓ03.01


:


: Στρώση στράγγισης οδοστρώµατος ως υπόβαση της στρώσης του
οικολογικού σταθεροποιητή  (Π.Τ.Π. 0-155)Σχετικό : ΟΙΚ 


Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 3211Β  100%


Για την πλήρη κατασκευή στρώσης στράγγισης οδοστρώµατος, ως υπόβαση της στρώσης
του οικολογικού σταθεροποιητή (Π.Τ.Π. 0-155), από θραυστά αδρανή υλικά
συµπυκνωµένου πάχους 10cm, ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας
κατασκευής, µετά της µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση του υλικού. Η στρώση
στράγγισης θα είναι ασυνεχούς διαβάθµισης µε µέγιστο κόκκο 32mm, µε συντελεστή
υδατοπερατότητας k*> 0.02 cm/s, µε ποσοστό παιπάλης επί του τελικού µίγµατος
0,063 mm < 5,00% µε συντελεστή παραµόρφωσης Ev2> 80 MN/m2, συµπυκνωµένη σε
ποσοστό ανώτερο του 95% της τροποποιηµένης δοκιµής PROCTOR (PROCTOR MODIFIED).


        Οι άνω και κάτω οριακές καµπύλες κοκκοµετρικής διαβάθµισης, µεταξύ των
οποίων οφείλει να κυµαίνεται η κοκκοµετρική καµπύλη της στρώσης στράγγισης
οδοστρώµατος, παρατίθενται στον Πίνακα 2 του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών
(Τ.Π.) ή της Ειδικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Τ.Σ.Υ.) και αποτελούν
αναπόσταστο µέρος του άρθρου. Για να συνεργάζεται η στρώση στράγγιση οδοστρώµατος
(ΣΣΟ) µε την επιφανειακή στρώση (ΕΣ) του  οικολογικού σταθεροποιητή πρέπει να
ικανοποιούνται τρεις συνθήκες, που αναφέρονται στις Τ.Π. ή την Ε.Τ.Σ.Υ.. Σε κάθε
περίπτωση το υλικό κατασκευής της επιφανειακής στρώσης (ΕΣ) είναι πιο λεπτόκοκκο
από το υλικό στρώσης στράγγισης οδοστρώµατος (ΣΣΟ), ώστε η ΣΣΟ να µπορεί να
επιτελέσει το σκοπό της.


        Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας όλων των
απαιτουµένων υλικών (π.χ. των αδρανών, της προσθήκης ασβεστολιθικού filler σε
ικανό ποσοστό κ.β. αδρανών, ώστε να ικανοποιούνται οι τρεις συνθήκες, που
αναφέρονται στις Τ.Π. ή την Ε.Τ.Σ.Υ. κλπ), η δαπάνη της πλήρους ανάµιξης σε
µόνιµη βιοµηχανική εγκατάσταση, η δαπάνη µεταφοράς του τελικού µίγµατος επί τόπου
του έργου από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπου του έργου µετά των
φορτοεκφορτώσεων, της σταλίας των αυτοκινήτων και του χαµένου χρόνου
φορτοεκφορτώσεων, η δαπάνη διάστρωσης (µε διαστρωτήρα τύπου finisher ή
χειρονακτικά όπου επιβάλλεται), διαβροχής και πλήρους κυλίνδρωσης ώστε να
προκύψει η επιθυµητή γεωµετρική επιφάνεια µε τον επιθυµητό βαθµό συµπύκνωσης (µε
οδοστρωτήρες 1 µέχρι 5 τόνων) και της δαπάνης επαναδιαβροχής µέχρι κορεσµού της
επιφανειακής στρώσης προ της τοποθέτησης της στρώση του οικολογικού σταθεροποιητή
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών για την εκτέλεση της στρώσης όπως
ορίζεται στην Τ.Σ.Υ., στην παρ. 10.4.1 της Π.Τ.Π. Ο-155 και στους υπόλοιπους
όρους δηµοπράτησης.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ., πλήρους κατασκευής
στρώσης στράγγισης οδοστρώµατος, µετά της προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση.


ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ


1,71


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Σκυροδέµατα


Α.Τ. 37


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\32.01.03


:


: Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από
σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213  100%


Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού
και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των
καλουπιών.


Στην τιµή περιλαµβάνονται:


α.Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου,
του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο
εργοτάξιο προς διάστρωση.


Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη
της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική
διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα
η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.


Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος
καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.


β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται
και πληρώνονται ιδιαιτέρως.


γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω
στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του
τελειώµατος.


δ.Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του
σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής
της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν
υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.


ε.∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).


Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από
κελύφη, αψίδες και τρούλους.


Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.


 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15.


Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).


ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


86,30


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 38


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\32.01.05


:


: Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από
σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215  100%


Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού
και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των
καλουπιών.


Στην τιµή περιλαµβάνονται:


α.Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου,
του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο
εργοτάξιο προς διάστρωση.


Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη
της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική
διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα
η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.


Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος
καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.


β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται
και πληρώνονται ιδιαιτέρως.


γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω
στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του
τελειώµατος.


δ.Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του
σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής
της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν
υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.


ε.∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).


Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από
κελύφη, αψίδες και τρούλους.


Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.


 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25.


Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).


ΕΚΑΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΑ


104,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 39


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\32.01.06


:


: Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από
σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215  100%


Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού
και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των
καλουπιών.


Στην τιµή περιλαµβάνονται:


α.Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου,
του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο
εργοτάξιο προς διάστρωση.


Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη
της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική
διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα
η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.


Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος
καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.


β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται
και πληρώνονται ιδιαιτέρως.


γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω
στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του
τελειώµατος.


δ.Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του
σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής
της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν
υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.


ε.∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).


Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από
κελύφη, αψίδες και τρούλους.


Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.


 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30.


Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).


ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ


113,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 40


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\32.15


:


: Σώµατα πλήρωσης διακένων φορέων από οπλισµένο σκυρόδεµα


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7933.1  100%


Προµήθεια, κοπή, τοποθέτηση και στερέωση σωµάτων από διογκωµένη πολυστερίνη
ειδικού βάρους τουλάχιστον 25 kg/m3, για την πλήρωση διακένων φορέων από
σκυρόδεµα (λ.χ. πλακών τύπου Zollner), διακένων αρµών και εγκοπών.
Η στερέωση των σωµάτων πλήρωσης θα εξασφαλίζει την σταθερότητά τους κατά την
διάστρωση και συµπύκνωση του σκυροδέµατος.


Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) τοποθετηµέτων σωµάτων πλήρωσης.


ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


36,80


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 41


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\35.04


:


: Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέµατος των 200 kg στσιµέντου ανά m3


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3506  100%


Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα µε διωγκωµένο περλίτη και 200 kg
τσιµέντου ανά m3, σε oποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασιών. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η
ανάµιξη (χειρονακτικά ή µε αναµικτήρα σκυροδέµατος), η διάστρωση στις
προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις, η συµπύκνωση και η διαµόρφωση της άνω
στάθµης.


Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).


ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ


110,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 42


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\38.01


:


: Ξυλότυποι χυτών τοίχων


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3801  100%


Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθµη από το
έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 4,00 m. Οι διαστάσεις των στοιχείων
των ικριωµάτων, σανιδωµάτων, µεταλλικών πλαισίων κλπ στοιχείων του καλουπιού και
του ικριώµατος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να µπορούν να παραλαµβάνουν όλα τα
επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς οποιαδήποτε παραµόρφωση και
υποχώρηση του καλουπιού. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η φθορά και αποµείωση των
χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία
αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν
για την διαµόρφωσή του.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας.


ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


11,60


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 43


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\38.02


:


: Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811  100%


Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για την
διαµόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων εµβαδού
µέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οιονδήποτε όροφο υπό ή υπέρ το έδαφος. Στην τιµή
συµπεριλαµβάνεται η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία
ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης
όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας.
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∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ


15,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 44


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\38.03


:


: Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816  100%


Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, στύλων,
πεδίλων, υπερθύρων, κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, αλλά σε
ύψος του πυθµένα του ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το υποκείµενο δάπέδο εργασίας.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η
εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και
αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.


∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


13,30


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 45


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\38.06


:


: Προσαύξηση τιµής ξυλοτύπων λόγω ύψους


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3824  100%


Προσαύξηση τιµής ξυλοτύπων ανά βαθµίδα ύψους 2,00 m ή κλάσµα αυτής, πέραν του
βασικού ύψους που αναφέρεται στο οικείο άρθρο.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας ξυλοτύπου.


ΕΠΤΑ


7,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 46


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\38.13


:


: Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841  100%


Ξυλότυποι επιπέδων ή καµπύλων ή κεκλιµένων τοίχων εµφανών επιφανειών
σκυροδεµάτων, µε κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM γιά πέντε χρήσεις, για επίτευξη
επιµεληµένης επιφάνειας σκυροδέµατος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής
µελέτης, επάλειψης των ξυλοτύπων µε κατάλληλο αντικολλητικό, και ειδικής
τοποθέτησης πλαστικών παρεµβληµάτων στά δεσίµατα του ξυλότυπου, και της
υδατοστεγανούς σφράγισης τών αρµών του ξυλότυπου.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.


∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ


17,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 47


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\38.14.01


:


: Πλαστικότυποι φατνωµατικών πλακών µε φατνώµατα ύψους 300 mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816  100%


Πλαστικότυποι φατνωµατικών πλακών, οιοασδήποτε µορφής και σχεδίου.


 Με φατνώµατα ύψους 300 mm.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


28,80


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 48


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\38.18


:


: ∆ιαµόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεµα


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816  100%


∆ιαµόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειες στοιχείων από σκυρόδεµα,
µε χρήση ξύλινης ή πλαστικής διατοµής συνολικών διαστάσεων έως 75x75 mm
στερεουµένης στους ξυλοτύπους όλα σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και το
προβλεπόµενο επιφανειακό τελειώµα του στοιχείου, περιλαµβανοµένης της σηµειακής
επιδιόρθωσης βλαβών που είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν κατά την αποσύνθεση του
ξυλοτύπου.


Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).


∆ΥΟ


2,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 49


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\38.20.02


:


: Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος κατηγορίας B500C (S500s)


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873  100%


Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ
1422-2 / 1423-3 : 2006 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος, κάθε
διαµέτρου, έτοιµοι επί οποιωνδήποτε τµηµάτων έργου.


 Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C (S500s).


Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).


ΕΝΑ


1,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 50


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\38.20.03


:


: Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος δοµικά πλέγµατα B500C (S500s)


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873  100%


Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ
1422-2 / 1423-3 : 2006 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος, κάθε
διαµέτρου, έτοιµοι επί οποιωνδήποτε τµηµάτων έργου.


 ∆οµικά πλέγµατα B500C (S500s).


Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).


ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


0,95


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 51


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\38.45


:


: Αποστάτες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873  100%


Προµήθεια και τοποθέτηση πλαστικών στηριγµάτων (αποστάτες) χαλυβδίνου οπλισµού
στοιχείων από σκυρόδεµα, για την επίτευξη της προβλεπόµενης από τους κανονισµούς
και την µελέτη επικάλυψης του οπλισµού, ενδεικτικού τύπου SEIFERT SPACERS ή
ισοδυνάµου, σε οποιαδήποτε τµήµατα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.


ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


1,50


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 52


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\49.01.01


:


: ∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα, γραµµικά
δροµικών τοίχων


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213  100%


Πλήρης κατασκευή γραµµικού διαζώµατος (σενάζ) ή ποδιών ή ανωφλίων τοίχων
πληρώσεως µε σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισµό S500s (µέχρι 4Φ12 µε
συνδετήρες Φ8/10), διατοµής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου,
οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης
εργασία κατασκευής και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµατα της
κατασκευής. Στη περίπτωση κατασκευής διαζωµάτων µεγαλύτερης διατοµής, η τιµή
προσαυξάνεται αναλογικά µε βάση το προαναφερόµενο εµβαδόν των 0,06 µ2, και στη
περίπτωση προσαυξηµένου οπλισµού, κατά την επιπλέον διαφορά του ονοµαστικού
βάρους τους.


 Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων.


Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).


∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ


15,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 53


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\49.01.02


:


: ∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα, γραµµικά
µπατικών τοίχων


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213  100%


Πλήρης κατασκευή γραµµικού διαζώµατος (σενάζ) ή ποδιών ή ανωφλίων τοίχων
πληρώσεως µε σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισµό S500s (µέχρι 4Φ12 µε
συνδετήρες Φ8/10), διατοµής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου,
οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης
εργασία κατασκευής και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµατα της
κατασκευής. Στη περίπτωση κατασκευής διαζωµάτων µεγαλύτερης διατοµής, η τιµή
προσαυξάνεται αναλογικά µε βάση το προαναφερόµενο εµβαδόν των 0,06 µ2, και στη
περίπτωση προσαυξηµένου οπλισµού, κατά την επιπλέον διαφορά του ονοµαστικού
βάρους τους.


 Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) µπατικών τοίχων.


Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).


∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


18,40


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 54


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\79.21


:


: Στεγανωτικό µάζης σκυροδέµατος


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7921  100%


Στεγανωτικό υλικό µάζης τύπου εγχώριας παραγωγής εν υγρά καταστάσει ή κόνις
πληρούν τας απαιτήσεις των σχετικών κανονισµών και προδιαγραφών, ήτοι
στεγανωτικόν και εργασία διαλύσεως, µετρήσεως αναλογίας και εκχύσεως εντός της
µάζης των σκυροδεµάτων ή τσιµεντοκονιαµάτων και εν γένει υλικά και εργασία
πλήρους κατασκευής.


Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) µετρούµενο πρό της διαλύσεως ή αναµίξεως.


ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ


1,20


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 55


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\79.37


:


: Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές
πολυουρεθανικό υλικό


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936  100%


Πλήρωση οριζοντίων αρµών διαστολής, πλάτους έως 40 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως
8 mm, οποιωνδήποτε δοµικών στοιχείων, δια ελαστοµερούς πολυουρεθανικού υλικού,
και ελαστικού κορδονιού κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο µε τό 0,70 έως 0,80 του
πλάτους του αρµού και όχι λιγώτερο από 7mm, οιουδήποτε τύπου και προελεύσεως,
πληρουµένου του αρµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υλικού, δηλαδή υλικά και
εργασία πλήρους κατασκευής.


Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αρµού.


∆ΥΟ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ


2,10


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 56


Άρθρο ΝΑΟ∆Ο Α\Β43.1


:


: Σφράγιση οριζόντιων αρµών µε PLASTIC 77 ή αναλόγου


Σχετικό : Υ∆Ρ 6370


Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6370  100%


Για τη σφράγιση οριζόντιων αρµών οποιουδήποτε πλάτους και βάθους, η οποία
εκτελείται σε κάθε θέση και σε κάθε είδους επιφάνεια οποιουδήποτε έργου (τοίχων,
βάθρων, σπονδύλων οχετών κτλ.), εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, µε υλικό µε βάση την
άσφαλτο και το λάστιχο τύπου PLASTIC 77 ή αναλόγου.


        Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου των
έργων του υλικού και των συσκευών επεξεργασίας, η δαπάνη τοποθέτησής του στους
αρµούς µετά από προηγούµενο καθαρισµό ή κοπή του αρµού, η δαπάνη ασταρώµατος του
αρµού µε συγκολλητική ουσία τύπου EXPANDITE PRIMER Νο 3 ή αναλόγου, καθώς και
κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη
σφράγιση των αρµών, ώστε να προκύπτει τεχνικά και αισθητικά αποδεκτή διαµόρφωση.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης (Π.Κ.Ε.
κτλ.)
        Τιµή ανά µέτρο µήκους έτοιµου σφραγισµένου αρµού.


ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


3,15


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 57


Άρθρο ΝΑΟ∆Ο Α\Β43.3


:


: Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες 12mm τύπου
FLEXCELL ή αναλόγουΣχετικό : Υ∆Ρ 6370


Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6370  100%


Για την προµήθεια και την πλήρη κατασκευή αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες
πλήρωσης αρµών πάχους 12 χλστ, τύπου FLEXCELL ή αναλόγου, που εκτελείται σε
οποιαδήποτε θέση κάθε είδους κατασκευής από σκυρόδεµα εν ξηρώ ή µέσα σε νερό,
σύµφωνα µε τα Π.Κ.Ε. και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.


         Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου των
έργων των προκατασκευασµένων πλακών και όλων των απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη
των εργασιών µόρφωσης του αρµού, επεξεργασίας, κοπής, τοποθέτησης και στερέωσης
του υλικού, όπως και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικού που απαιτείται για την
πλήρη και έντεχνη κατασκευή του αρµού.


        Στην περίπτωση που θα απαιτηθούν αρµοί πλάτους µεγαλύτερου από 12 χλστ
(εφόσον δε θα χρησιµοποιηθεί µια πλάκα υλικού κατασκευασµένη στο προδιαγραφόµενο
πάχος), είναι δυνατή η χρήση πολλαπλών πλακών µικρότερου πάχους, οι οποίες θα
ενώνονται µεταξύ τους αφού επαλειφθούν µε ασφαλτικό γαλάκτωµα και καρφωθούν σε
κατάλληλη πυκνότητα µε ανοξείδωτα καρφιά. Επισηµαίνεται πάντως ότι θα πρέπει να
χρησιµοποιείται µια πλάκα µε προδιαγραφόµενο πάχος εφόσον τέτοια πλάκα διατίθεται
στην αγορά.


        Για την περίπτωση δηµιουργίας αρµού σε θέση υπάρχουσας επιφάνειας
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σκυροδέµατος, οι προκατασκευασµένες πλάκες πλήρωσης αρµού θα συγκολλούνται στην
υπάρχουσα επιφάνεια σκυροδέµατος (αφού πρώτα επαλειφθούν-η πλάκα πλήρωσης αρµού
και η προϋπάρχουσα επιφάνεια σκυροδέµατος-µε ασφαλτικό γαλάκτωµα) και στη
συνέχεια θα στερεώνονται µε ατσαλόκαρφα (µπετόκαρφα).


        Η πληρωµή του αναδόχου, σε περίπτωση χρήσης προκατασκευασµένων πλακών
πάχους (συνολικού σε περίπτωση πολλαπλών πλακών) DN µεγαλύτερου του πάχους των
συµβατικών πλακών (12χλστ), θα γίνεται ύστερα από αναγωγή της επιφάνειας των
χρησιµοποιούµενων πλακών αρµών σε επιφάνεια συµβατικών πλακών, όπως ορίζεται
στους γενικούς όρους του τιµολογίου αυτού.


        Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρως µορφωµένου αρµού από προκατασκευασµένες
πλάκες πάχους 12 χλστ.


ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ


11,72


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 58


Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\10.02.03


:


: Ταινίες στεγανοποίησης αρµών τύπου Waterstop Για ταινίες πλάτους 300
mm


Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6373  100%


Ταινίες στεγανοποίησης αρµών τύπου waterstop, από σκληρό PVC, Neopren ή ελαστικό,
ενσωµατουµένου ή επιφανειακού τύπου, πλήρως στερεωµένες και διατεταγµένες σύµφωνα
µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.


Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η ειδική διαµόρφωση του ξυλοτύπου για την συγκράτηση
της ταινίας στην θέση της κατά την σκυροδέτηση, οι ενώσεις µε παράθεση ή ψυχρό
βουλκανισµό, τα πάσης φύσεως ειδικά τεµάχια και κάθε άλλη εργασία για την ακριβή
τοποθέτηση και προστασία των ταινιών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη και
την ΠΕΤΕΠ 08-05-02-02.


 Για ταινίες πλάτους 300 mm


Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) πλήρους εργασίας.


ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


21,60


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 59


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α73.41


:


: Επεξεργασία (θραπινάρισµα) επιφάνειας σκυροδέµατος


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7341  100%


Επεξεργασία (θραπινάρισµα) επιφάνειας σκυροδέµατος µε µηχανικό τρόπο. ∆ηλαδή
επεξεργασία της επιφάνειας του σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα ή εργαλεία και
ηλεκτροεργαλείας χειρός, για την απόκτηση αδρής επιφάνειας (θραπινάρισµα) σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις της µελέτης.
(1 m2)


∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


16,34


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Τοιχοδοµές-Επιχρίσµατα


Α.Τ. 60


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\46.15.01


:


: Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x19x24
cm ή και µεγαλυτέρων διαστάσεων, πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι)


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4662.1  100%


Πλινθοδοµές µε τυποποιηµένους οπτόπλινθους µε διάκενα ή/και θερµοµονωτικά
παρεµβύσµατα διαστάσεων 9x19x24 cm ή/και µεγαλυτέρων, σε οποιαδήποτε θέση του
έργου και οποιαδήποτε στάθµη ορόφου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος παραδιδόµενο σε
σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου.


 Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι).
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.


ΕΙΚΟΣΙ


20,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 61


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\46.15.02


:


: Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x19x24
cm ή και µεγαλυτέρων διαστάσεων, πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί
τοίχοι)


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4662.1  100%


Πλινθοδοµές µε τυποποιηµένους οπτόπλινθους µε διάκενα ή/και θερµοµονωτικά
παρεµβύσµατα διαστάσεων 9x19x24 cm ή/και µεγαλυτέρων, σε οποιαδήποτε θέση του
έργου και οποιαδήποτε στάθµη ορόφου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος παραδιδόµενο σε
σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου.


 Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι).


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.


ΣΑΡΑΝΤΑ


40,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 62


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\61.13


:


: Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακµών επιχρισµάτων


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6116  100%


Γωνιόκρανα από γαλβανισµένη λαµαρίνα κατάλληλα διαµορφωµένη, ενδεικτικού τύπου
CATNIC ή KNAUF, διατοµής 30x30x1mm, τοποθετούµενα για προστασία των κατακόρυφων
ακµών επιχρισµένων τοίχων, στερεούµενα µε γαλβανισµένους ήλους και τσιµεντοκονία
στον τοίχο.


Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).


∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


2,90


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 63


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\71.22


:


: Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7122  100%


Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, πάχους 2,5
cm, εις τρείς διαστρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη από το
έδαφος, και σε  ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


11,50


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 64


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\71.36


:


: Επιχρίσµατα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7136  100%


Επιχρίσµατα τριπτά (πεταχτά) εκτελούµενα µε το µιστρί, χωρίς διάστρωση
λασπώµατος, µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 επί τοίχων, σε οποιασδήποτε στάθµη από
το έδαφος, και σε  ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σε δυο στρώσεις
ασβεστοτσιµεντοκονιάµατος 1:2 (µε άµµο µεσόκοκκη), τελικού µέσου πάχους 15 mm.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
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ΕΠΤΑ


7,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 65


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\71.71


:


: Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7171  100%


Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων, ανά 2,00 m ή κλάσµα αυτών προσθέτου ύψους πέραν
των 4,00 m ύψους από το κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος, πεζοδρόµιο,
εξώστη).


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


0,60


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 66


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\73.78


:


: Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυµένο uPVC


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396  100%


Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυµένο uPVC, διαστάσεων 125x30 mm  ή
200x30 mm µετά του απαιτουµένου µεταλλικού γαλβανισµένου σκελετού που στερεώνεται
στον τοίχο µε κατάλληλα µπουλόνια, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της προµηθεύτριας
εταιρείας. Yλικά και µικροϋλικά επί τόπου και  εργασία τοποθέτησης, στερέωσης,
ευθυγράµµισης.


Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).


ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ


46,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 67


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\77.10


:


: Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε
ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725  100%


Υδροχρωµατισµοί µε τσιµεντόχρωµα επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος,
σε δύο ή περισσότερες στρώσεις µέχρι να επιτευχθεί τέλεια οµοιοχρωµία και
συνολικό πάχος στεγνού υµένα 125 µικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΤΕΣΣΕΡΑ


4,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 68


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\77.15


:


: Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735  100%


Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς. Αποκατάσταση της
επιφανείας του επιχρίσµατος, αφαίρεση των ανωµαλιών, καθαρισµός, λείανση µε
γυαλόχαρτο, αστάρωµα µε κατάλληλο υλικό ακρυλικής ρητίνης βάσεως, διαλύτου ή
ακρυλικού µικροµοριακού, βάσεως νερού, µε αντοχή στα αλκάλια.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


1,50


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 69


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\77.17.01


:


: Σπατουλάρισµα προετοιµασµένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισµάτων
ή σκυροδεµάτων


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7737  100%


Σπατουλάρισµα προετοιµασµένης επιφανείας. Τρίψιµο µε γυαλόχαρτο για την µόρφωση
λείας επιφανείας, εφαρµογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσµατος, τρίψιµο µε
γυαλόχαρτο, εφαρµογή δεύτερης στρώσης, διασταυρουµένης προς την προηγούµενη,
τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισµα. Εναλλακτικά, Τρίψιµο µε γυαλόχαρτο
για την µόρφωση λείας επιφάνειας εφαρµογή πρώτης στρώσεως υλικού
σπατουλαρίσµατος µε τσιµεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό σε µορφή σκόνης ή
ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσµατος έτοιµου προς χρήση, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο,
εφαρµογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσµατος, τρίψιµο µε
γυαλόχαρτο.


 Επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδεµάτων


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΤΡΙΑ


3,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 70


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\77.20.02


:


: Αντισκωριακές βαφές, εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος δύο ή
τριών συστατικών διαλύτου, µε βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή
ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744  100%


Εφαρµογή αντισκωριακής βαφής µε την απαιτούµενη προετοιµασία της επιφανείας.


 Εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, µε βάση
εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο (Zinc Ethyl Silicate)
ως βασικό φορέα του συστήµατος προστασίας και υψηλής περιεκτικότητας σε
ψευδάργυρο (Zinc Rich Primer) µε συνολικό τελικό πάχος ξηρού υµένα τα 80 µικρά. Η
συµµετοχή του ψευδάργυρου στο συνολικό τελικό πάχος του ξηρού υµένα του
υποστρώµατος θα υπερβαίνει το 85%.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


2,50


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 71


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\77.30


:


: Υπόστρωµα (αστάρι) τσιµεντοχρωµάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως
διαλύτου


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735  100%


Υπόστρωµα (αστάρι) τσιµεντοχρωµάτων, µε βάση τις διαλυτές στο νέφτι και το λευκό
οινόπνευµα ακρυλικές ρητίνες. Προετοιµασία επιφανειών, πρώτη στρώση,
επιµεληµένο τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και δεύτερη στρώση.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


∆ΥΟ


2,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 72


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\77.55


:


: Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνµε χρώµατα αλκυδικών ή
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755  100%


Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών. Απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και
σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώµατος ενός συστατικού και δύο
στρώσεις ελαιοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΕΞΙ


6,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 73


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\77.80.01


:


: Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής
διασποράς,  ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
εσωτερικών επιφανειών µε  χρήση χρωµάτων, ακρυλικής
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1  100%


Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής,
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο
σπατουλάρισµα. Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων
του τελικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.


 Εσωτερικών επιφανειών µε  χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-
ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


8,50


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 74


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\77.80.02


:


: Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής
διασποράς,  ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
εξωτερικών επιφανειών µε  χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή
στυρενιο-ακριλικής βάσεως.


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1  100%


Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής,
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο
σπατουλάρισµα. Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων
του τελικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.


 Εξωτερικών επιφανειών µε  χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής
βάσεως.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


∆ΕΚΑ


10,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 75


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\77.84.02


:


: Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς
ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, µε
σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1  100%


Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις. Προετοιµασία των
επιφανειών, εφαρµογή ειδικής γάζας στις συναρµογές των γυψοσανίδων, αστάρωµα µε
υλικό έµφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την µείωση της απορροφήτικότητάς
της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώµατος ακρυλικής ή βινυλικής ή
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στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου και εργασία.


 Με σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


∆Ω∆ΕΚΑ


12,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 76


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\77.91


:


: Ανακαίνιση παλαιών χρωµατισµένων επιφανειών µε διπλή στρώση
ελαιοχρώµατος


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7791  100%


Ανακαίνιση οποιωνδήποτε παλαιών χρωµατισµένων επιφανειών, µε διπλή στρώση
ελαιοχρώµατος, µε την απαιτούµενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της
επιφανείας των παλαιών χρωµάτων.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


4,50


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 77


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\77.95


:


: Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) µόνιµης προστασίας, ενός ή δύο
συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744  100%


Επάλειψη επιφανειών επιχρισµάτων, σκυροδέµατος, κεραµικών, µαρµάρων και λιθωδών
υλικών µε υδρόφοβα υλικά, διαφανή, µόνιµης προστασίας µετά από κατάλληλη
προετοιµασία της επιφάνειας εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη και τις οδηγίες
του παραγωγού. Συνολικό πάχος ξηρού φιλµ 30 µικρά.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


4,50


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 78


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\77.99


:


: Προσαύξηση τιµής χρωµατισµών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7797  100%


Προσαύξηση τιµής χρωµατισµών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσµα αυτών προσθέτου
ύψους, πέραν των 5,00 m ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου εργασίας
(εδάφους, πεζοδροµίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών). Η τιµή του άρθρου αυτού
επιπροστίθεται στην προσαύξηση της προηγούµενης, διαδοχικά, για κάθε βαθµίδα
επιπλέον της πρώτης.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


0,50


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Επενδύσεις-Επιστρώσεις







Σελίδα 34Τιµολόγιο Μελέτης


Α.Τ. 79


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\31.02.02


:


: Γαρµπιλοδέµατα των 250 kg τσιµέντου ανά m3


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3208  100%


Γαρµπιλόδεµα µε λιθοσύντριµµα (γαρµπίλι) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, παντός είδους
τµηµάτων έργου, σε στρώσεις µέσου πάχους άνω των 4 και µέχρι 7 cm, σε οποιοδήποτε
ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των
υλικών επί τόπου του έργου, η ανάµιξη (χειρονακτικά ή µε αναµικτήρα
σκυροδέµατος), η διάστρωση στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις, η συµπύκνωση
και η διαµόρφωση της άνω στάθµης.


 Για γαρµπιλόδεµα των 250 kg τσιµέντου ανά m3.


Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).


ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ


85,10


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 80


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\73.31.01


:


: Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια εφυαλωµένα ή µη (µατ) ή οξύµαχα (γκρέ),
20x10 cm,µε χρήση κονιαµάτων


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331  100%


Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια εφυαλωµένα ή µη (µατ) ή οξύµαχα (γκρέ),
οιουδήποτε χρώµατος, µε επιφάνεια λείας ή αδρή, ή αντιολισθητική, σε υπόστρωµα
τσιµεντοασβεστοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου (το οποίο
αποζηµιώνεται ιδιαίτερα), ή κολλητά,  µε αρµούς το πολύ 1 mm, µε  πλήρωση των
κενών µε λεπτόρρευστο τσιµεντοκονίαµα των 600 kg και αρµολόγηµα µε λευκό
τσιµέντο. Συµπεριλαµβάνεται η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση
υδραυλικών σωληνώσεων.


 Επενδύσεις µε πλακίδια εφυαλωµένα ή οξύµαχα 20x10 cm, µε χρήση κονιαµάτων
Υλικά, πλακίδια, µικροϋλικά,  κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους
κατασκευής.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ


55,20


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 81


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\73.33.01


:


: Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20
cm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331  100%


Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα,
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20
cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη.
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε
στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου (το οποίο αποζηµιώνεται
ιδιαίτερα), ή µε ειδική κόλλα συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των
αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο
υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της
τελικής επιφανείας του δαπέδου. Πλήρης περαιωµένη εργασία χάραξης σχεδίου,
τοποθέτησης, αρµολόγησης, καθαρισµού υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε
την µελέτη. Υλικά, πλακίδια, µικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία
πλήρους κατασκευής.


 Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


28,80


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :







Σελίδα 35Τιµολόγιο Μελέτης


Α.Τ. 82


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\73.33.03


:


: Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40
cm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331  100%


Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα,
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20
cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη.
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε
στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου (το οποίο αποζηµιώνεται
ιδιαίτερα), ή µε ειδική κόλλα συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των
αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο
υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της
τελικής επιφανείας του δαπέδου. Πλήρης περαιωµένη εργασία χάραξης σχεδίου,
τοποθέτησης, αρµολόγησης, καθαρισµού υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε
την µελέτη. Υλικά, πλακίδια, µικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία
πλήρους κατασκευής.


 Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


34,60


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 83


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\73.34.01


:


: Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1  100%


Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια εφυαλωµένα, χρωµατιστά, αντοχής σε
απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου. Περολαµβάνεται η
προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση
τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου (το οποίο αποζηµιώνεται ιδιαίτερα) µε
πρόσµικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης µε την επιφάνεια εφαρµογής, ή µε κόλλα
συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των
600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, το αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, ή µε ειδικό
υλικό συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια, ο επιµελής καθαρισµός των τελικών
επιφανειών του τοίχου και η διαµόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών
σωληνώσεων, διακοπτών, ρευµατοδοτών κ.λπ. Πλήρης περαιωµένη εργασία χάραξης
σχεδίου, τοποθέτησης, αρµολόγησης, καθαρισµού, υλικά, πλακίδια, µικροϋλικά,
κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη.


 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΤΡΙΑΝΤΑ


30,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 84


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\73.35


:


: Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1  100%


Περιθώρια (σουβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου διαστάσεων 7,5
x40 cm ή 7,5 x 30 cm ή 7,5x20 cm,  µονόχρωµα ή έχρωµα, µε αρµούς πλάτους 2 mm. Η
δόµηση και η αρµολόγηση, θα γίνει µε κατάλληλη τσιµεντοκονία ή κόλλα. Πλήρης
περαιωµένη εργασία, τοποθέτησης, αρµολόγησης, καθαρισµού, υλικά, πλακίδια,
µικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την
µελέτη.


Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).


ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


3,50


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :







Σελίδα 36Τιµολόγιο Μελέτης


Α.Τ. 85


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\73.36.01


:


: Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε τρεις
στρώσεις, πάχους 3,0 cm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7335  100%


Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων µε τσιµεντοκονίαµα σε δύο
διαστρώσεις τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου µε άµµο χονδρόκοκκη και τρίτη
διάστρωση µε πατητό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου µε λεπτοκόκκη άµµο.


 Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 3,0 cm.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ


16,20


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 86


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\73.36.02


:


: Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε τρεις
στρώσεις, πάχους 2,5 cm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7336  100%


Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων µε τσιµεντοκονίαµα σε δύο
διαστρώσεις τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου µε άµµο χονδρόκοκκη και τρίτη
διάστρωση µε πατητό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου µε λεπτοκόκκη άµµο.


 Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 2,5 cm.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


13,80


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 87


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\73.37.01


:


: Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε
τσιµεντοασβεστοκονίαµα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7337  100%


Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων.


 Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 2,0 cm, µε τσιµεντοκονίαµα αποτελούµενες
από µία διάστρωση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου µε άµµο χονδρόκοκκη
και µεσαίας διαβάθµισης και δεύτερη διάστρωση µε πατητό τσιµεντοκονίαµα των 600
kg τσιµέντου µε λεπτοκόκκη άµµο


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


12,70


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 88


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\73.37.02


:


: Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε
τσιµεντοασβεστοκονίαµα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7338  100%


Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων.


 Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 1,5 cm, µε τσιµεντοκονίαµα και κατά τα
λοιπά ως άνω.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).







Σελίδα 37Τιµολόγιο Μελέτης


∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


10,40


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 89


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\73.91


:


: Κατασκευή ελαφρού βιοµηχανικού δαπέδου


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1  100%


Κατασκευή εγχρώµου ελαφρού βιοµηχανικού δαπέδου, µετά της απαιτουµένης υποβάσεως
από οπλισµένο σκυρόδεµα πάχους 5 cm ή ινοπλισµένη κονία (µε ίνες
προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, µε σµύριδα ή χαλαζιακή άµµο,
σύµφωνα µε την µελέτη. Περιλαµβάνονται:
α) ∆ιάστρωση σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20, οπλισµένου µε δοµικό πλέγµα
κατηγορίας S500, ελαχίστου πάχους 5 cm στα σηµεία απορροής και 7 έως 8 cm στις
κορυφές. Στις θέσεις των φρεατίων θα εφαρµόζεται περιµετρικά υλικό συγκόλλησης
του νέου σκυροδέµατος µε το παλαιό, εποξειδικής βάσεως.
β) Εξοµάλυνση της επιφανείας του σκυροδέµατος µε πήχη (δονητικό ή κοινό).
γ) Συµπύκνωση του σκυροδέµατος και λείανση της επιφανείας του µε χρήση στροφείου
(ελικόπτερο), συγχρόνως µε την επίπαση µε µίγµα αποτελούµενο σε ποσοστό 60%
περίπου από χαλαζιακή άµµο και 40% από τσιµέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές
ουσίες, σύµφωνα µε την µελέτη.
δ) ∆ιαµόρφωση αρµών µε κοπή εκ των υστέρων µε αρµοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και σε
βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών µε ελαστοµερές υλικό.


ε) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ηµέρες τουλάχιστον, µε κάλυψη αυτής
µε νάϋλον.
Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, διαµόρφωσης, συντήρησης, υλικά και
µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως επεξεργασµένου δαπέδου.


ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


20,80


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 90


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\74.23


:


: Αδροποίηση επιφανειών από µάρµαρο


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7416  100%


Επεξεργασία της επιφάνειας του µαρµάρου µε µηχανικά µέσα ή εργαλεία και
ηλεκτροεργλεί χειρός, για την απόκτηση αδρής επιφάνειας (π.χ. σκαπιτσάρισµα)
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πραγµατικής επιφάνειας (m2).


ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


5,80


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 91


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\74.30.03


:


: Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου, µαλακού, πάχους
2 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7433  100%


Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου, ορθογωνισµένες.
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψης, τσιµεντοκονιαµάτων ή γενικά κονιαµάτων, στρώσεως και
καθαρισµού και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος
και καθαρισµού.
Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra).


Επιστρώσεις µε πλάκες  µαλακού µαρµάρου,
πάχους  2 cm,  σε αναλογία  11 έως 25 τεµάχια            ανά τετραγωνικό µέτρο.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).







Σελίδα 38Τιµολόγιο Μελέτης


ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


89,70


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 92


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\74.30.09


:


: Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου, σκληρού έως
εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεµάχια ανά
τετραγωνικό µέτρο


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7441  100%


Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου, ορθογωνισµένες.
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψης, τσιµεντοκονιαµάτων ή γενικά κονιαµάτων, στρώσεως και
καθαρισµού και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος
και καθαρισµού.
Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra).


Επιστρώσεις µε πλάκες  µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού,
πάχους  2 cm,  σε αναλογία  έως 5 τεµάχια                ανά τετραγωνικό µέτρο.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ


92,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 93


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\74.30.13


:


: Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου, σκληρού έως
εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεµάχια ανά
τετραγωνικό µέτρο


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7461  100%


Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου, ορθογωνισµένες.
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψης, τσιµεντοκονιαµάτων ή γενικά κονιαµάτων, στρώσεως και
καθαρισµού και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος
και καθαρισµού.
Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra).


Επιστρώσεις µε πλάκες  µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού,
πάχους  3 cm,  σε αναλογία  έως 5 τεµάχια                ανά τετραγωνικό µέτρο.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΕΑ


109,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 94


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\75.01.02


:


: Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο,
σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7503  100%


Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο και κατά τα λοιπά
όπως στο άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Κατώφλια από  µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11-30
cm.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


80,60


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 95


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\75.11.02


:


: Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό,
πάχους 2


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7513  100%


Περιθώρια (σοβατεπιά) από µαρµάρου πλάτους έως 10 cm και κατά τα λοιπά όπως στο
άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Σοβατεπιά από  µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.


Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).


ΕΝΤΕΚΑ


11,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 96


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\75.21.04


:


: Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) µε µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά
σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7526  100%


Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) µε µάρµαρο. Περιλαµβάνονται τά πάσης φύσεως
υλικά και η εργασία µόρφωσης εγκοπής (ποταµού) κάτω από το εξέχον άκρο και
πλήρους τοποθέτησης και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30.


 Επιστρώσεις στηθαίων  µε µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και
πλάτους άνω των 20 cm.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ


77,10


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 97


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\75.31.01


:


: Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο µαλακό, πάχους 2 cm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7531  100%


Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο πλάτους έως 35 cm, µε την µόρφωση εγκοπής (ποταµού)
κάτω από το εξέχον άκρο τους και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30. Υλικά και
εργασία πλήρους κατασκευής.


Ποδιές παραθύρων από  µαλακό µάρµαρο πάχους 2 cm.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


82,80


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 98


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\75.31.02


:


: Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό µάρµαρο d =
2 cm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7532  100%


Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο πλάτους έως 35 cm, µε την µόρφωση εγκοπής (ποταµού)
κάτω από το εξέχον άκρο τους και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30. Υλικά και
εργασία πλήρους κατασκευής.


Ποδιές παραθύρων από  µάρµαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


87,40


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 99


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\75.41.01


:


: Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m µε µάρµαρο λευκό, πάχους 3 / 2
cm (βατήρων/µετώπων)


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7541  100%


Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, µε µάρµαρο λευκό. Μάρµαρο
σχιστό, και υλικά λειοτρίψεως, στρώσεως και καθαρισµού επί τόπου και εργασία
κοπής πλακών, λειοτρίψεως, στρώσεως και καθαρισµού και κατά τα λοιπά όπως στο
άρθρο 74.30.
Επενδύσεις βαθµίδων µε µάρµαρο πάχους   3 / 2 cm.      (βατήρων/µετώπων).


Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) προσθίας ακµής βατήρων.


ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ


55,20


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 100


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\75.58.02


:


: Σκαλοµέρια από µάρµαρο σκληρό πάχους 2 cm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7559  100%


Σκαλοµέρια από µαρµάρου, αποτελούµενα από ένα τραπεζοειδές τεµάχιο ή από δύο
ορθογωνικά τεµάχια (κλιµακωτά). Μάρµαρο και υλικά τοποθετήσεως και εργασία
κοπής, λειάνσεως, τοποθετήσεως και καθαρισµού και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο
74.30.
Σκαλοµέρια από µάρµαρο  σκληρό πάχους 2 cm.


Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).


∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ


16,20


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 101


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\78.30.01


:


: Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών
ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809  100%


Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική, από έτοιµες πλάκες τυποποιηµένων
διαστάσεων αναρτηµένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη. Περιλαµβάνονται:
α) Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
β) Η τοποθέτηση των εµφανών ή µή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωµάτων
της ψευδοροφής, από ανοδιωµένο αλουµίνιο, κατάλληλης διατοµής και αισθητικού
αποτελέσµατος


γ) Η τοποθέτηση των πλακών µε ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της
Υπηρεσίας.
δ)Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων.


 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή
625x625 mm.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τοποθετηµένης ψευδοροφής.


ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ


23,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 102


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\78.34


:


: Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809  100%


Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιµες
κοινές ή ανθυγρές ή πυράντοχες (DIN 4102) λείες πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12,5
mm, οποιωνδήποτε δαστάσεων σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα µε την
µελέτη. Περιλαµβάνονται:
α) Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
β) Η τοποθέτηση των εµφανών ή µή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωµάτων
της ψευδοροφής, από ανοδιωµένο αλουµίνιο, κατάλληλης διατοµής και αισθητικού
αποτελέσµατος


γ) Η τοποθέτηση των πλακών µε ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της
Υπηρεσίας.
δ)Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένης ψευδοροφής.


∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


19,60


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 103


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\79.09


:


: Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912  100%


Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2 .


Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας.


ΕΠΤΑ


7,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 104


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\79.18


:


: Μεµβράνη HDPE µε κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912  100%


Σύστηµα στεγάνωσης, από µεµβράνη HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) µε
κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στερέωση της
µεµβράνης µεταξύ σιδηροπλισµού και παρειών ορύγµατος µε κατάλληλους αποστάτες, ή
στην εξωτερική επιφάνεις των τοιχίων πριν την επίχωσή τους. Μάτιση µε επικάλυψη
τουλάχιστον 30 cm.


Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτόµενης επιφάνειας.


ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ


9,20


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 105


Άρθρο ΝΑΟ∆Ο Α\Β51


:


: Πρόχυτα κράσπεδα  0.15x0,30m από σκυρόδεµα


Σχετικό : Ο∆ΟΝ 2921


Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 2921  100%


Για την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας C
12/15, διατοµής 0.15Χ0.30 µ. µε απότµηση, σύµφωνα µε τις Π.Τ.Π., προς κατασκευή
κρασπέδων, νησίδων ασφαλείας, πεζοδροµίων, κόµβων κ.λ.π., τα οποία θα
παρασκευάζονται στο εργοστάσιο µε ταυτόχρονη δόνηση και συµπίεση, αποκλειοµένης
της παρασκευής τους επί τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους ξυλότυπους.


       Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς των κρασπέδων
και όλων των απαιτούµενων υλικών πλην του σκυροδέµατος της βάσης έδρασης, η
δαπάνη για την τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις
από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι
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µικρότερου των 0,50 µ. µε λεία επιφάνεια, η δαπάνη τέλειας στερέωσης των
κρασπέδων µε κατασκευή πίσω από αυτά ενός συνεχούς πρίσµατος διατοµής  0,10Χ0,20µ
από σκυρόδεµα κατηγορίας C 8/10, η δαπάνη εγκιβωτισµού τους, η  δαπάνη
αρµολογήµατος µε τσιµεντοκονία αναλογίας 650 χγρ τσιµέντου ανά µ3 άµµου  καθώς
και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται για την πλήρη  και
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.


        Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου χωρίς τη βάση
έδρασής του.


ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


6,70


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 106


Άρθρο ΝΑΟ∆Ο Α\∆03


:


: Ασφαλτική προεπάλειψη


Σχετικό : Ο∆ΟΝ 4110


Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 4110  100%


Για την πλήρη ασφαλτική προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα
τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο ασφαλτικό γαλάκτωµα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή
της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, η οποία θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές ΑΣ-11, Α-201 και Α-203 και τους
όρους δηµοπράτησης.


        Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του καθαρού (φωτιστικού)
πετρελαίου, του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος, της ασφάλτου
και των λοιπών απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλιών, χαµένου
χρόνου φορτοεκφορτώσεων και µεταφοράς όλων των υλικών επί τόπου των έργων, η
δαπάνη παρασκευής του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανσης, εναποθήκευσης, φύλαξης
κλπ.), η δαπάνη καθαρισµού της επιφάνειας, που θα προεπαλειφθεί, µε αυτοκίνητη
βούρτσα και µε τα χέρια, η δαπάνη µεταφοράς και διάχυσης του ασφαλτικού
διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκίνητο διανοµέα ασφάλτου (FEDERAL) µε την
ενδεχόµενη επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση, η δαπάνη ενδεχόµενης
διάστρωσης αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την αξία παραγωγής ή προµήθειας και
µεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης, όπως και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και
εργασίας που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα
µε τους όρους δηµοπράτησης.


        Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους ασφαλτικής προεπάλειψης.


ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


1,08


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 107


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\78.98.02


:


: ∆ιακοσµητική βαφή ασφαλτοµίγµατος


Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΙΚ 73.16  100%


Για τον χρωµατικό εµποτισµό ασφαλτικών επιφανειών χρησιµοποιείται ειδικό προϊόν,
τύπου Streetprint TM Standard Formula ή ισοδυνάµου, αποτελούµενο από
τροποποιηµένο λευκό τσιµέντο, ακρυλικά πολυµερή, που περιέχουν συσσωµατώµατα και
κατάλληλες χρωστικές ουσίες, αναµεµειγµένα µε λευκά ειδικά τροποποιηµένα αδρανή
και εποξική ρητίνη ως σκληρυντικό.
      Για τον άρτιο χρωµατισµό του ασφαλτοµίγµατος απαιτούνται δύο επιστρώσεις
του χρώµατος, που έχει πάχος περίπου 2,0-2,5mm και υλοποιούνται µε επάλληλες
λεπτές στρώσεις µε σκούπα, βούρτσες ή µέσω ψεκαστήρων. H διαδικασία χρωµατισµού
της ασφάλτου ολοκληρώνεται µε την διάστρωση του σφραγιστικού διαλύµατος (sealer),
τύπου StreetprintΤΜ ή ισοδυνάµου, ένα ακρυλικό πολυµερές, διάφανο, το οποίο
δηµιουργώντας µια στεγανή µεµβράνη αφήνει την υποκείµενη επιφάνεια να αναπνέει
και προσθέτει αντοχή και διάρκεια ζωής στο προϊόν του χρώµατος της ασφάλτου. Το
διάλυµα αυτό διαστρώνεται στην επιφάνεια προς εφαρµογή µε ψεκαστήρα. Το χρώµα δεν
πρέπει να διαστρώνεται σε θερµοκρασίες κάτω των 12οC ή πολύ υψηλές θερµοκρασίες
(άνω των 40οC) ή όταν αναµένονται βροχοπτώσεις εντός 24h.
      Το τελικό αποτέλεσµα του χρωµατισµού πρέπει να έχει απόλυτη προσκόλληση
στον ασφαλτοτάπητα, να είναι σταθερό (να µην ξεθωριάζει, κιτρινίζει, ξεραίνεται)
να έχει αντοχή σε απόξεση, στα χηµικά, στη διάβρωση (από έλαια, αλάτι) και σε
τριβή. Οφείλει να διαθέτει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες (χιόνι,
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βροχή, υψηλές θερµοκρασίες) και σε ελαφριά κυκλοφορία οχηµάτων.
      Τα φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά του χρώµατος οφείλουν να ικανοποιούν
προδιαγραφές των διεθνών κανονισµών (όπως ASTM D), όπως αναλύονται στο τεύχος της
Ειδικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
      Στην τιµή περιλαµβάνεται η πλήρης περαιωµένη εργασία και τα υλικά σύµφωνα
µε την µελέτη και τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις εντολές της επίβλεψης.
(Μέτρηση σε m2 διακοσµηµένης ασφαλτικής στρώσεως)


ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


25,04


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 108


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\79.12.02


:


: Κατασκευή αθλητικού δαπέδου εξωτερικού γηπέδου καλαθοσφαίρισης
µετά της γραµµογράφησης


Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆Ο 4521.Β  100%


Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης µε την γραµµογράφησή του,
πιστοποιηµένου από τη ∆ιεθνή Οµοσπονδία Αντισφαίρισης I.T.F. στην κατηγορία 4
medium fast.
       Το δάπεδο κατασκευάζεται από δύο στρώσεις χυτών υλικών. Ως τελική
επίστρωση τοποθετείται υλικό ακρυλικής βάσης ενός συστατικού (ακρυλική ρητίνη),
χυτό, ελαστικό, αυτοεπιπεδούµενο και αντιολισθηρό, τύπου Elastoturf 851 ή
ισοδυνάµου. Ως υπόστρωµα τοποθετείται υλικό ακρυλικής βάσης δύο συστατικών
(ακρυλική και ασφαλτική ρητίνη), χυτό και αυτοεπιπεδούµενο, τύπου Elastosport 853
ή ισοδυνάµου. Η γραµµογράφηση της τελικής επιφάνειας γίνεται µε χρώµα υψηλών
αντοχών κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες, µε βάση από ακρυλικές ρητίνες, τύπου
Elastomark 818 ή ισοδυνάµου.
       Το σύστηµα των δύο στρώσεων εφαρµόζεται σε λεία και απολύτως επίπεδη
επιφάνεια από άσφαλτο. Πριν την έναρξη των εργασιών το υπόστρωµα πρέπει να
καθαριστεί επιµελώς από σκόνες και τυχόν σαθρά υπολείµµατα. Εν συνεχεία,
εφαρµόζεται στην επιφάνεια ειδική συγκολλητική ρητίνη ως αστάρι και κατόπιν
σφραγίζονται οι πόροι µε το υλικό του υποστρώµατος σε πάχος ενός χιλιοστoύ (1mm),
µε ειδικά εργαλεία (ρακλέτες). Ακολουθεί η διάστρωση της τελικής επιφάνειας µε το
υλικό της τελικής επίστρωσης (χωρίς την επιπλέον προσθήκη χαλαζιακής άµµου) σε 2
σταυροειδείς στρώσεις, στην επιθυµητή απόχρωση σε πάχος ενός χιλιοστού (1mm).
Τελικά γίνεται η γραµµογράφηση του γηπέδου µε το χρώµα, που περιγράφηκε παραπάνω,
µετά από εφαρµογή ειδικής συγκολλητικής ρητίνης.
       Ο Ανάδοχος, πριν την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να προσκοµίσει στην
Υπηρεσία το αντίστοιχο πιστοποιητικό I.T.F. του συστήµατος δαπέδου προς έγκριση
καθώς επίσης και πιστοποιητικό ISO 9001 ως προς την τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων
είτε του ιδίου είτε του συνεργείου εφαρµογής στο οποίο θα αναθέσει την εργασία
τοποθέτησης.
       Στην τιµή περιλαµβάνεται όλο το σύστηµα (οι δύο στρώσεις των υλικών και η
γραµµογράφηση του γηπέδου µε την ειδική συγκολλητική ρητίνη, όπως περιγράφηκαν
πιο πάνω), τα υλικά και µικρουλικά που θα απαιτηθούν και η εργασία πλήρους
διάστρωσης, κατασκευής σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή και τις προδιαγραφές
των υλικών και τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) περαιωµένης επιφανείας.


∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ


17,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 109


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α50.05.07


:


: ∆ιαχωριστικά - Επένδυση µε διπλές γυψοσανίδες


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4713  100%


Ελαφρά εσωτερικά χωρίσµατα κάθε τύπου, µε µεταλλικό σκελετό από στραντζαριστή
λαµαρίνα γαλβανισµένη εν θερµώ και αµφίπλευρη επένδυση µε γυψοσανίδες ανθυγρές
πάχους 12,5 mm για λόγους ηχοµόνωσης και µηχανικής προστασίας, τοποθετηµένες ανά
60cm µεταξύ τους σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια. Στην τιµή περιλαµβάνεται
και ο σκελετός που αποτελείται από ορθοστάτες 75mm.
       Το εσωτερικό κενό πληρούται µε πετροβάµβακα πάχους 5cm, πυκνότητας ελαχ.
50χγρ./µ3.
       Ο ακριβής τρόπος τοποθέτησης των διαχωριστικών τοίχων περιγράφεται
αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης.
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΣΑΡΑΝΤΑ


40,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 110


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α53.50.02


:


: Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 10cm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5352  100%


Περιθώρια (Σουβατεπιά) εκ ξυλείας τύπου Σουηδίας ,πλάτους 10cm, πάχους
τουλάχιστον 12 mm και µήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατειργασµένα και
τοποθετηµένα διά τάκων (τοποθετουµένων κατ' αποστάσεις ουχί µεγαλυτέρας των 0,80
m και οπωσδήποτε εις τας συνδέσεις των περιθωρίων ως και εκατέρωθεν εκάστης
γωνίας), γύψου και ξυλοβιδών µε τας κεφαλάς χωνευτάς καλυπτοµένας διά στόκου
αποχρώσεως της του ξύλου, ήτοι εν γένει υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής όπως
λεπτοµερώς αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή.


Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)


ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


6,05


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 111


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α73.16.02


:


: Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς αντιολισθητικής επιφάνειας
άνω των 30cm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316  100%


Επιστρώσεις διά πλακών τσιµέντου αντιολισθητικής επιφάνειας πλευράς άνω των 30cm
και πάχους 3 έως 5cm, µεθ' αρµών µεγίστου πλάτους 5mm τοποθετουµένων επί
υποστρώµατος πάχους 2cm, εκ τσιµεντοασβεστοκονιάµατος των 350kg τσιµέντου και
0,04m3 ασβέστου και όπως λεπτοµερώς αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)


ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


22,97


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 112


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α73.95


:


: Επίστρωση δαπέδων µε τάπητα Linoleum πάχους 2,00mm.


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396  100%


Επίστρωση δαπέδων µε τάπητες LINOLEUM, τύπου Marmoleum Real ή ισοδυνάµου, πλάτους
2m και πάχους 2,0mm, µε µεγάλη αντοχή στη σκληρή χρήση και στο χρόνο, οιουδήποτε
χρώµατος.
     Οι τάπητες είναι κατασκευασµένοι από λάδι λιναρόσπορου, ρετσίνι, κόκκους
ξύλου και ορυκτά χρώµατα (δεν περιέχουν φελλό). Όλα τα υλικά είναι πεπιεσµένα
βιοµηχανικώς σε ειδικό καµβά (γιούτα) ώστε να µην διακρίνονται στην επιφάνεια του
δαπέδου οι κυψέλες του, προκειµένου να γίνεται εύκολα, αβλαβώς και οικονοµικά ο
καθαρισµός του δαπέδου. Οι τάπητες αποσκληραίνονται σε ειδικούς φούρνους
στεγνώµατος για να αποκτήσουν την απαιτούµενη ελαστικότητα, ευκαµψία και αντοχή.
     Είναι άκαυστοι, δεν συσσωρεύουν ηλεκτρικά φορτία, είναι µικροβιοκτόνοι µη
αλλεργικοί και µε την µέθοδο της θερµικής συγκόλλησης των αρµών γίνονται
στεγανοί.
     Οι τάπητες επικολλούνται µε ειδική κόλλα, τύπου 610 Forbo ή ισοδυνάµου,
επάνω σε υπόστρωµα λείο, στέρεο, µόνιµα στεγνό. Οι αρµοί συγκολλούνται µε την
µέθοδο της θερµικής συγκόλλησης µε ειδικά εργαλεία και ειδικό θερµοκολλητικο
κορδόνι συγκόλλησης, τύπου Marmoweld ή ισοδυνάµου, για τάπητες LINOLEUM. Σε
διαφορετική περίπτωση αν οι αρµοί είναι από υψηλής περιεκτικότητας PVC, τότε λόγω
διαφορετικής σύστασης των υλικών συγκόλλησης δεν επιτυγχάνεται η επιθυµητή
διάρκεια ζωής της αρµοκόλλησης µε το δάπεδο λόγω διαστολής και συστολής του
κτιρίου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το δάπεδο θα στιλβωθεί µε
προστατευτικό υλικό, τύπου 887 Forbo ή ισοδυνάµου.
     Η τελική επιλογή επιθυµητής απόχρωσης γίνεται σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική
µελέτη.
     Οι τάπητες πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 548. Οι
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τεχνικές προδιαγραφές των ταπήτων αναφέρονται στο τεύχος της Ειδικής Τεχνικής
Συγγραφής Υποχρεώσεων.
    Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τάπητες, οι κόλλες, τα κορδόνια συγκόλλησης, το
προστατευτικό υγρό και η εργασία πλήρους κατασκευής σύµφωνα µε τις οδηγίες του
προµηθευτή και τις προδιαγραφές του υλικού.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο(m2)


∆ΕΚΑ


10,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 113


Άρθρο ΝΑΟ∆Ο Θ\∆Β51.2


:


: Χυτό κράσπεδο από σκυρόδεµα κατασκευασµένο επί τόπου διατοµής
15Χ15


Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 2921  100%


Χυτό κράσπεδο κατασκευασµένο επί τόπου από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 έγχρωµο µε
ταυτόχρονη δόνηση και συµπίεση ώστε να δηµιουργηθεί εύπλαστο σκυρόδεµα υψηλών
προδιαγραφών και αντοχών, διατοµής 15Χ15 εκ., για την κατασκευή κρασπέδων,
νησίδων ασφαλείας πεζοδροµίων, κόµβων, οριοθετήσεις κήπων, ποδηλατοδρόµων κ.λ.π.,
οπλισµένο µε ίνες προπυλενίου, µε χρήση αυτοκινούµενου (µηχανοκίνητου)
ολισθαίνοντος ξυλοτύπου µε την µέθοδο slip form paver, χωρίς αρµούς και συνθέσεις
απεριορίστου συνεχούς µήκους και δυνατότητα κατασκευής καµπυλών. Κατόπιν, µε τη
χρήση του επιλεγµένου στένσιλ "τυπώνεται" ο ανάγλυφος σχεδιασµός.
       Στην τιµή περιλαµβάνεται η χωµατουργική προεργασία µε σκαπτικό µηχάνηµα
τύπου sod cutter ή ισοδυνάµου, βάθους εκσκαφής σύµφωνα µε τα σχέδια µελέτης καθώς
και η αποµάκρυνση των υπολειµµάτων ώστε το άδαφος να είναι καθαρό και έτοιµο για
την εφαρµογή του κρασπέδου, η προµήθεια και η µεταφορά όλων των απιατούµενων
υλικών, η δαπάνη της κατασκευής είτε σε ευθυγραµµία είτε σε καµπύλη στις
προβλεπόµενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά µε λεία
επιφάνεια, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτείται για την
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
       Σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 12394/406/12-8-2009 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.
µε τίτλο "Κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδροµίου και κράσπεδα από σκυρόδεµα", θα πρέπει τα
ως άνω δοµικά προϊόντα, όταν χρησιµοποιούνται σε δοµικές κατασκευές εντός της
Ελληνικής επικράτειας, να συµµορφώνονται:
α) µε ΕΛΟΤ ΕΝ 1340:2003 (ΕΝ:2003, ΕΝ 1340:2003/AC:2006) "Κράσπεδα από σκυρόδεµα -
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής", όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά.
β) ή µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του π.δ. 334/1994,
και υποχρεούνται να φέρουν τη σήµανση CE, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΖΑ των ως άνω
προτύπων ή αντίστοιχα µε τις σχετικές Ευρωπαϊκές Τεχνικές Έγκρίσεις.
        Όσο για τον χρωµατισµό των κρασπέδων εφαρµόζεται αυτό που υποδευκνύει το
σχέδιο µελέτης της Υπηρεσίας.


 Τιµή ανά τρέχον µέτρο µήκους (µ.µ) πλήρους τοποθετηµένου κρασπέδου.


∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


16,30


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 114


Άρθρο ΝΑΟ∆Ο Θ\∆Γ02.5


:


: Βάση πάχους 50mm µε οικολογικό σταθεροποιητή (ΠΤΠ Ο -155) - Χωµάτινο
δάπεδο


Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 3211Β  100%


Για την πλήρη κατασκευή στρώσης οδοστρώµατος από θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποιηµένου τύπου µε µέγιστο κόκκο d<10mm, συµπυκνωµένη σε ποσοστό ανώτερο
του 85%, ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε
υπαίθρια έργα, µετά της µεταφοράς των υλικών και την πρόσθεση φυτικού - φυσικού
οικολογικού σταθεροποιητή σε αναλογία 0,6% κατά βάρους αδρανών.


        Οι άνω και κάτω οριακές καµπύλες κοκκοµετρικής διαβάθµισης, µεταξύ των
οποίων οφείλει να κυµαίνεται η κοκκοµετρική καµπύλη των θραυστών αδρανών υλικών,
παρατίθενται στον Πίνακα 1 του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) ή της
Ειδικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Τ.Σ.Υ.) και αποτελούν αναπόσταστο µέρος
του άρθρου.
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        Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας της ασβεστολιθικής άµµου,
της προσθήκης κατάλληλου ασβεστολιθικού filler µέχρι 10% κ.β. αδρανών, του
φυσικού - οικολογικού σταθεροποιητή αδρανών σε αναλογία βάρους 0,6% των αδρανών,
η δαπάνη της πλήρους ανάµιξης σε µόνιµη βιοµηχανική εγκατάσταση µε τα αδρανή, η
δαπάνη µεταφοράς του τελικού µίγµατος στον τόπο του έργου, της διάστρωσης µε
διαστρωτήρα τύπου finisher ή χειρωνακτικά όπου επιβάλλεται έτσι ώστε να προκύψει
η επιθυµητή γεωµετρική επιφάνεια, η διαβροχή σε ποσοστό 14% κ.β.α., του χαµένου
χρόνου ωρίµανσης, της κυλίνδρωσης και της συµπύκνωσης µε οδοστρωτήρες 1 µέχρι 3
τόνων, τις φορτοεκφορτώσεις και την σταλία των αυτοκινήτων και της δαπάνης
επαναδιαβροχής µέχρι κορεσµού της επιφανειακής στρώσης.
   Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 10.1 και 10.3.1 της Π.Τ.Π
Ο-155.
   Το µίγµα µε τον οικολογικό σταθεροποιητή τοποθετείται πάνω σε στρώση
στράγγισης οδοστρώµατος (Π.Τ.Π. Ο - 155), πάχους περίπου 10cm, η οποία δεν
περιλαµβάνεται στις δαπάνες του παρόντος άρθρου.


   Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους κατασκευής συµπυκνωµένου πάχους 50mm µετά
της προµήθειας του οικολογικού σταθεροποιητή.


ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ


32,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 115


Άρθρο ΝΑΟ∆Ο Θ\Α∆08.2.1


:


: Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 µ µε χρήση τροποποιηµένης
ασφάλτου


Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 4521Β  100%


Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05
µ, που θα κατασκευασθεί σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση
και τη µορφή της επιφάνειας, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Α-265 και τους υπόλοιπους
όρους δηµοπράτησης, µε ασφαλτόµιγµα που παρασκευάζεται εν θερµώ, σε µόνιµη
εγκατάσταση µε αδρανή υλικά προερχόµενα από παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους
λατοµείου, µετά της µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση.


       Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του τυχόν απαιτούµενου
αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος και όλων των απαιτούµενων αδρανών υλικών σε
ποσότητα και ποιότητα που θα καθοριστούν από σχετική µελέτη, η δαπάνη µεταφοράς
αυτών και της ασφάλτου από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής του
ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη παρασκευής του ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη µεταφοράς  του
έτοιµου ασφαλτοµίγµατος από την εγκατάσταση παραγωγής του στη θέση  διάστρωσης
επί τόπου των έργων, κάθε είδους σταλία, φορτοεκφορτώσεις και  χαµένοι χρόνοι
φορτοεκφορτώσεων υλικών και σφαλτοµίγµατος, η δαπάνη διάστρωσης  και συµπύκνωσής
του καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται  για την έντεχνη
εκτέλεση της κατασκευής και κατά τα λοιπά, όπως ορίζεται στην  Π.Τ.Π. Α265, στην
Τ.Σ.Υ, και στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. Στην τιµή δεν  περιλαµβάνεται η
αξία της ασφάλτου και η ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική  επάλειψη που θα
πληρώνεται ιδιαίτερα.


Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις παρ. 8.1, 8.3 της Π.Τ.Π. Α 265.


        Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 µ µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου
   Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον και η δαπάνη προµήθειας, ενσωµάτωσης και
χρήσης χηµικού πολυµερούς βελτιωτικού υλικού ασφάλτου τύπου EVA ή ισοδυνάµου, σε
ποσοστό που θα προσδιοριστεί από την ειδική µελέτη σύνθεσης, όπως θα εγκριθεί από
την Υπηρεσία.


        Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας
συµπυκνωµένου πάχους 0,05 µ, µετά της µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε
απόσταση στη θέση παραγωγής και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης.


ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


8,45


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 116


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α78.70.1


:


: Σύστηµα υπερυψωµένου δαπέδου ύψους 50cm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809  100%


Σύστηµα υπερυψωµένου δαπέδου ύψους 50cm, που περιλαµβάνει τον µεταλλικό σκελετό
και την επένδυση-επίστρωση µε δάπεδο Laminate.
    Ο µεταλλικός σκελετός αποτελείται από γαλβανισµένους στυλίσκους, χάλυβα STI,
ρυθµιζόµενου ύψους 50 εκ. και από γαλβανισµένες διαδοκίδες 18x28x18 από χάλυβα
ST3 U type. Η επένδυση-επίστρωση µε δάπεδο Laminate αποτελείται από πλάκες
µοριοσανίδας υψηλής πυκνότητας (720kg/m3), διαστάσεων 60x60 εκ. και πάχους 38
χιλ. µε άνω επικάλυψη laminate και κάτω φύλλο αλουµινίου 0,05mm, ισοδύναµου τύπου
Topfloor GT40. Η περίµετρος θα είναι από άκαυστο ABS για προστασία από υγρασία
και µηχανικές φθορές.
   Το σύστηµα υπερυψωµένου δαπέδου, θα πρέπει να διαθέτει την φέρουσα ικανότητα
που προβλέπεται από την µελέτη (18kN/m2 και να έχει βάρος έως 50kg/m2), να
εξασφαλίζει ευχερή αφαίρεση της επικάλυψης (σε περίπτωση απαίτησης εκ των υστέρων
κατά την λειτουργία του σχολείου π.χ τυχόν διέλευση δικτύων), θα  είναι άκαυστο
και θα παρέχει πλήρη ηχοµόνωση.
   Oι πλάκες τοποθετούνται πάνω στο µεταλλικό σκελετό σε ειδικές θέσεις υποδοχής
και το σοβατεπί θα κολληθεί ή βιδωθεί µόνο στον τοίχο ώστε να µη εµποδίζει τις
διαστολές του δαπέδου.
    Ο χώρος που θα γίνει η τοποθέτηση πρέπει να έχει θερµοκρασία πάνω από 18
βαθµούς και σχετική υγρασία 50-60% και να µην εξαερίζεται κατά τη διάρκεια της
τοποθέτησης.
    H επιλογή του σχεδίου µε τον χρωµατισµό θα γίνει σύµφωνα µε την Τεχνική
Περιγραφή και µε οδηγίες της Επίβλεψης. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήµατος
αναλύονται στο τεύχος της Ειδικής Τεχνικής Συγγραφής υποχρεώσεων.
    Στην τιµή περιλαµβάνεται όλο το σύστηµα, δηλαδή σκελετός,πλάκες και σοβατεπί,
τα υλικά και µικρουλικά που θα απαιτηθούν και η εργασία πλήρους κατασκευής
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή και τις προδιαγραφές του υλικού.
Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, ρύθµισης, υλικά και
µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας


ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ


66,20


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 117


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\74.24.01


:


: Λειότριψη και στίλβωση επιφανειών από µωσαϊκό ή/και µάρµαρο


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7416  100%


Επεξεργασία της επιφάνειας από µωσαϊκό ή/και µάρµαρο µε µηχανικά µέσα ή εργαλεία
και ηλεκτροεργαλεία χειρός, για την απόκτηση λείας και στιλπνής επιφάνειας
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πραγµατικής επιφάνειας (m2).


ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


6,70


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 118


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α78.70.2


:


: Σύστηµα υπερυψωµένου δαπέδου ύψους 8-10cm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809  100%


Σύστηµα υπερυψωµένου δαπέδου ύψους 8-10cm (το τελικό ύψος θα καθορισθεί από την
Επίβλεψη, ώστε το δάπεδο να έρθει στην ίδια στάθµη µε την εµφανή πατούρα της
αίθουσας), που περιλαµβάνει τον µεταλλικό σκελετό και την επένδυση-επίστρωση µε
δάπεδο Laminate.
    Ο µεταλλικός σκελετός αποτελείται από γαλβανισµένους στυλίσκους, χάλυβα STI,
ρυθµιζόµενου ύψους 8-10 εκ. και από γαλβανισµένες διαδοκίδες 18x28x18 από χάλυβα
ST3 U type. Η επένδυση-επίστρωση µε δάπεδο Laminate αποτελείται από πλάκες
µοριοσανίδας υψηλής πυκνότητας (720kg/m3), διαστάσεων 60x60 εκ. και πάχους 38
χιλ. µε άνω επικάλυψη laminate και κάτω φύλλο αλουµινίου 0,05mm, τύπου Topfloor
GT40 ή ισοδυνάµου. Η περίµετρος θα είναι από άκαυστο ABS για προστασία από
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υγρασία και µηχανικές φθορές.
   Το σύστηµα υπερυψωµένου δαπέδου, θα πρέπει να διαθέτει την φέρουσα ικανότητα
που προβλέπεται από την µελέτη (18kN/m2 και να έχει βάρος έως 30kg/m2), να
εξασφαλίζει ευχερή αφαίρεση της επικάλυψης (σε περίπτωση απαίτησης εκ των υστέρων
κατά την λειτουργία του σχολείου π.χ τυχόν διέλευση δικτύων), θα  είναι άκαυστο
και θα παρέχει πλήρη ηχοµόνωση.
   Oι πλάκες τοποθετούνται πάνω στο µεταλλικό σκελετό σε ειδικές θέσεις υποδοχής
και το σοβατεπί θα κολληθεί ή βιδωθεί µόνο στον τοίχο ώστε να µη εµποδίζει τις
διαστολές του δαπέδου.
    Επίσης το παρόν άρθρο αποζηµιώνει και την κατασκευαστική διαµόρφωση του
υπερυψωµένου δαπέδου ως ράµπα µε ήπια κλίση (<5%) προς όλες τις κατευθύνσεις,
ώστε βαθµιαία να καταλήγει στην ενιαία στάθµη του διαδρόµου. Η ράµπα θα
διαµορφωθεί υπό τις οδηγίες της Επίβλεψης. Στη συναρµογή του επιπέδου της ράµπας
και του διαδρόµου θα τοποθετηθεί κατάλληλο επίθεµα (λωρίδα pvc), ώστε να µην
προκύπτει πρόσκοµµα κατά την κίνηση των µαθητών.


    Ο χώρος που θα γίνει η τοποθέτηση πρέπει να έχει θερµοκρασία πάνω από 18
βαθµούς και σχετική υγρασία 50-60% και να µην εξαερίζεται κατά τη διάρκεια της
τοποθέτησης.
    H επιλογή του σχεδίου µε τον χρωµατισµό θα γίνει σύµφωνα µε την Τεχνική
Περιγραφή και µε οδηγίες της Επίβλεψης. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήµατος
αναλύονται στο τεύχος της Ειδικής Τεχνικής Συγγραφής υποχρεώσεων.
    Στην τιµή περιλαµβάνεται όλο το σύστηµα, δηλαδή σκελετός,πλάκες και σοβατεπί,
τα υλικά και µικρουλικά που θα απαιτηθούν και η εργασία πλήρους κατασκευής
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή και τις προδιαγραφές του υλικού.
Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, ρύθµισης, υλικά και
µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας


ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ


66,20


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Κατασκευές ξύλινες ή µεταλλικές


Α.Τ. 119


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\54.46.01


:


: Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές µε κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1  100%


Κατασκευή θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, µε περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και
στις δύο όψεις µε φύλλα πρεσσαριστά µε κόντρα - πλακέ, πλήρη ή µε φεγγίτη,
συνολικού πάχους 5 cm αποτελούµενα από πλαίσιο 4x7 cm µε ενίσχυση στο ύψος της
κλειδαριάς µε ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, µε σκελετό σταυρωτό από ξύλα µισοχαρακτά
4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές µισοχαρακτές καθαρής διατοµής
τουλάχιστον 36x8 mm µε κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και
κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και
λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και µικροϋλικά και
εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση για πλήρη λειτουργία
περιλαµβανοµένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.


 Με κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ


162,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 120


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\56.21


:


: Πάγκος από άκαυστη φορµάικα τύπου DUROPAL


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617  100%


Πάγκος από άκαυστη φορµάικα τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm περίπου,
που περιλαµβάνει:
α) την επικάλυψη του πάγκου µε ειδική φορµάϊκα τύπου DUROPAL, συνολικού πάχους 32
mm και πλάτους 90 cm, µε ειδικό περιθώριο από PVC πάχους 3 mm µε σπασµένες ακµές
στα εµφανή σόκορα. Η στερέωση στην υπάρχουσα υποδοµή γίνεται µέσω κατάλληλης
συγκολλητικής ύλης.
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β) την διαµόρφωση - κοπή κατάλληλου ανοίγµατος οιουδήποτε σχεδίου, για την
υποδοχή του επικαθήµενου νεροχύτη, σύµφωνα µε την µελέτη.
γ) την ολοκληρωµένη στεγάνωση της επιφάνειας (π.χ. σηµεία συµβολής µε τον τοίχο),
µε αντιµικροβιακή σιλικόνη, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης,
επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά & µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την
µελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης.


ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


20,80


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 121


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\56.23


:


: Ερµάρια κουζίνας δαπέδου µή τυποποιηµένα


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1  100%


Ερµάρια κουζίνας δαπέδου, µή τυποποιηµένα, µε βάθος 60 cm, µε κουτιά από νοβοπάν
συνολικού πάχους 18 mm, αµφίπλευρα επενδυµένα µε µελαµίνη ή φορµάικα, πάχους 1,0
mm, µε τελείωµα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, µε ενώσεις των
επιφανειών µε ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και µε κατάλληλες εντορµίες.
Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν µε φρέζα. Η πλάτη του κουτιού προς τον τοίχο
θα κατασκευασθεί από φορµάϊκα πάχους 8 mm, τα οριζόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα
σταθερά χωρίσµατα, θα κατασκευαστούν από µοριοσανίδες επενδυµένες και στις δύο
επιφάνειες µε µελαµίνη (1 mm) συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα µε το πλάτος
τους, µε περιθώριο από PVC πάχους 3 mm στα εµφανή σόκορα µε σπασµένες ακµές. Τα
φύλλα (µονά ή διπλά) οιασδήποτε µορφής ή λειτουργίας θα κατασκευαστούν από
νοβοπάν µε µελαµίνη οιουδήποτε χρώµατος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1
mm), συνολικού πάχους 18 mm, µε περιθώρια από PVC πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες
ακµές. Τα είδη κιγκαλερίας περιλαµβάνουν χειρολαβές (πόµολα) φύλλων και κρυφούς
µεταλλικούς µεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτους και
ρυθµιζόµενους. Ολη η κατασκευή θα στηρίζεται σε ρυθµιζόµενα ποδαρικά πάνω σε
πλαστικό προφίλ (ή ελαστικές λωρίδες) για την προστασία τους από την υγρασία µε
κουµπωτή µπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν µε επένδυση µελαµίνης πάχους 1,0 mm. Εάν
προβλέπονται συρτάρια τιµολογούνται χωριστά.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης.


∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ


230,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 122


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\56.24


:


: Ερµάρια κουζίνας τοίχου κρεµαστα µή τυποποιηµένα


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1  100%


Ερµάρια κουζίνας τοίχου κρεµαστα, µή τυποποιηµένα, µε βάθος 35 cm, διάταξης
σύµφωνα µε την µελέτη, µε κουτιά από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αµφίπλευρα
επενδυµένα µε µελαµίνη ή φορµάικα, πάχους 1mm, µε τελείωµα σε όλα τα ορατά σόκορα
από PVC πάχους 3 mm, µε ενώσεις των επιφανειών µε ανοξείδωτες ξυλόβιδες και
κόλλα, καθώς και µε κατάλληλες εντορµίες. Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν µε
φρέζα. Η πλάτη του κουτιού προς τον τοίχο, θα κατασκευασθεί από φορµάϊκα πάχους 8
mm, τα οριζόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα σταθερά χωρίσµατα, θα κατασκευαστούν
από µοριοσανίδες επενδυµένες και στις δύο επιφάνειες µε µελαµίνη (1 mm.)
συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα µε το πλάτος τους, µε περιθώριο από PVC
πάχους 3 mm στα εµφανή σόκορα µε σπασµένες ακµές. Τα φύλλα (µονά ή διπλά)
οιασδήποτε µορφής ή λειτουργίας θα κατασκευαστούν από νοβοπάν µε µελαµίνη
οιουδήποτε χρώµατος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1 mm.), συνολικού πάχους
18 mm., µε περιθώρια από PVC πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες ακµές. Τα είδη
κιγκαλερίας περιλαµβάνουν, χειρολαβές (πόµολα) φύλλων και κρυφούς µεταλλικούς
µεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής ανοξείδωτους και ρυθµιζόµενους. Εάν
προβλέπεται ειδικός εξοπλισµός τιµολογείται χωριστά.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης.
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ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ


196,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 123


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\61.05


:


: Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως
160 mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104  100%


Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, µε ύψος ή
πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235, οποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου,
και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεµένων
µεταξύ τους µε κοχλίες (µπουλόνια) µε διπλά περικόχλια µέσα από ειδικά
διανοιγόµενες οπές και µε παρεµβολή τµηµάτων ελασµάτων, ή µε ηλεκτροσυγκόλληση,
σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες, και
την έδρασή τους µε χρήση µη συρρικνωµένου κονιάµατος (τύπου EMACO S66 ή
παρεµφερές) επί των στοιχείων θεµελίωσης ή λοιπών δοµικών στοιχείων.
Με την τιµή του παρόντος άρθρου τιµολογούνται και τα ειδικά εξαρτήµατα
µεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.
Περιλαµβάνεται η χρήση ανυψωτικών µέσων.


Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)κατασκευής.


∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


2,40


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 124


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\61.22


:


: Κατακευή σιδηρών εσχαρών - λασπωτήρων πεζοδροµίων


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6122  100%


Σιδηρές εσχάρες - λασπωτήρες, πεζοδροµίων ή αυλών, σταθερές ή κινητές, από
µορφοσίδηρο και από ορθογωνικό ή στρογγυλλό σίδηρο, οποιασδήποτε διατοµής, και
γενικά υλικά και µικροϋλικά καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση,
στερέωση και χρωµατισµό µε δύο στρώσεις µίνιου.


Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).


∆ΥΟ


2,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 125


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\61.29


:


: Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωµα επιστέγασης


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118  100%


Κατασκευή µεταλλικού σκελετού ή µεταλλικού δικτυώµατος επιστέγασης, οποιουδήποτε
ανοίγµατος, από µεταλλικές δοκούς ή άλλη απλή ή σύνθετη διατοµή, από χάλυβα
ποιότητας S235 (St 37-2), σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας σύµφωνα µε
τα κατασκευαστικά σχέδια, σε υπαρχουσα υποδοµή, µε οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης,
στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., µέ ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως
ολοκληρωµένη εργασία, συναρµολόγησης, ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και
µικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες εδράσεως, κοµβοελάσµατα κορυφής κ.λπ.


Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)τοποθετηµένου µορφοσίδηρου.


∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


2,90


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 126


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\61.30


:


: Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118  100%


Κατασκευή εµφανούς ή µή, επιπέδου ή βαθµιδωτού µεταλλικού σκελετού ελαφράς
ψευδοροφής οποιουδήποτε σχήµατος και µεγέθους και σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο, αποτελούµενου από απλές διατοµές γαλβανισµένου µορφοσίδηρου ή διατοµές
γαλβανισµένης στραντζαριστής λαµαρίνας, ειδικές γαλβανισµένες ράβδους, γάντζους,
γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσµους οριζοντίωσης, αναρτηµένου µε γαλβανισµένους
ήλους µηχανικά ή χηµικά αγκυρωµένους, και γενικά µορφοσίδηρος, στραντζαριστές
διατοµές, ήλοι ενδεικτικού τύπου 'HILTI', σύνδεσµοι και µικροϋλικά καθώς και
εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.


Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).


∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


2,40


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 127


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\62.50


:


: Μεταλλικές θύρες, τυποποιηµένες, βιοµηχανικής προέλευσης


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236  100%


Προµήθεια και τοποθέτηση µονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας βιοµηχανικής προέλευσης, µε
ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες, ανοιγόµενες ή µη, µε θυρόφυλλα από δύο
φύλλα λαµαρίνας DKP, ελάχιστου πάχους 1,5 mm, µε πλήρωση από ορυκτοβάµβακα των 50
kg/m3, κάσσα δροµική ή µπατική από στρατζαριστή λαµαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον
1,5 mm, µε ελαστικά παρεµβύσµατα, αντισκωριακή προστασία µε δύο στρώσεις
βερνικοχρώµατος συνθετικών ρητινών, µε την προµήθεια και τοποθέτηση των
εξαρτηµάτων λειτουργίας, και γενικά υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας θυροφύλλου.


ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ


184,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 128


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\62.60.05


:


: Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, µονόφυλλες µε φεγγίτη από
πυρίµαχο οπλισµένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236  100%


Προµήθεια και τοποθέτηση µονόφυλλης µεταλλικής ανοιγόµενης θύρας πυρασφαλείας,
συνοδευόµενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από αναγνωρισµένο φορέα της
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η πόρτα θα αποτελείται από κάσσα από στραντζαρισµένη λαµαρίνα
DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm µε διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από
θερµοδιογκούµενες ταινίες ενδεικτικού τύπου PALUSOL ή αναλόγου), θυρόφυλλο τύπου
sandwich, µε εξωτερική επένδυση από λαµαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου
πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάµβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140
kg/m3 µε συνδετικό υλικό αποτελούµενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές
ρητίνες), µε µεντεσσέδες βαρέως τύπου µε αξονικά ρουλµάν (BD), κλειδαριά και
χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήµατα µε ιδιαίτερο
πιστοποιητικό πυρασφαλείας, µηχανισµό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και µπάρα
πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαµµένα στο εργοστάσιο,
σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.  Συµπεριλαµβάνεται η  προµήθεια της
κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η
πλήρωση του διακένου µε  τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου (αριάνι) και η
τοποθέτηση και ρύθµιση όλων των εξαρτηµάτων της θύρας.


 Θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, µε φεγγίτη από πυρίµαχο οπλισµένο
κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ


346,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 129


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\62.61.05


:


: Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, δίφυλλες µε φεγγίτη από
πυρίµαχο οπλισµένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236  100%


Προµήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόµενης µεταλλικής θύρας πυρασφαλείας,
συνοδευόµενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από αναγνωρισµένο φορέα της
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η πόρτα θα αποτελείται από κάσσα από στραντζαρισµένη λαµαρίνα
DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm µε διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από
θερµοδιογκούµενες ταινίες ενδεικτικού τύπου PALUSOL ή αναλόγου), θυρόφυλλο τύπου
sandwich, µε εξωτερική επένδυση από λαµαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου
πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάµβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140
kg/m3 µε συνδετικό υλικό αποτελούµενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές
ρητίνες), µε µεντεσσέδες βαρέως τύπου µε αξονικά ρουλµάν (BD), κλειδαριά και
χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήµατα µε ιδιαίτερο
πιστοποιητικό πυρασφαλείας, µηχανισµό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, µηχανισµό
προτεραιότητας κλεισίµατος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός
θυροφύλλου και µπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά
βαµµένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση
της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου µε  τσιµεντοκονίαµα των 600
kg τσιµέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθµιση όλων των εξαρτηµάτων της
θύρας.


 Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόµενες, µε φεγγίτη από πυρίµαχο οπλισµένο
κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ


414,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 130


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\64.01.02


:


: Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών, συνθέτου σχεδίου
από ευθύγραµµες και καµπύλες ράβδους


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6402  100%


Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων εξωστών, κλιµάκων, περιφράξεων
κλπ., από ράβδους συνήθων διατοµών. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του
µορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την
πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωµάτων.


 Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραµµες και καµπύλες ράβδους.


Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).


ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


4,70


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 131


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\64.16.01


:


: Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους, Φ 1''


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6416  100%


Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώµατος απλού από οριζόντια τµήµατα και ορθοστάτες
από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες, µε όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεµάχια και γενικά
σιδηροσωλήνες, ειδικά τεµάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον
χρωµατισµό.


 Από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους Φ 1.


Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).


∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


10,50


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 132


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\64.16.03


:


: Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους, Φ 2''


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6418  100%


Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώµατος απλού από οριζόντια τµήµατα και ορθοστάτες
από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες, µε όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεµάχια και γενικά
σιδηροσωλήνες, ειδικά τεµάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον
χρωµατισµό.


 Από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους Φ 2.


Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).


∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


15,50


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 133


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\64.26.03


:


: Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων γαλβανισµένοι, Φ 2 ''


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428  100%


Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων γαλβανισµένοι, χωρίς ειδικά τεµάχια, χρωµατισµένοι µε
διπλή στρώση µινίου, Πληρης κατασκευή και τοποθέτηση.


 Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι Φ 2.


Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) τοποθετηθέντος σωλήνα.


ΕΝΤΕΚΑ


11,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 134


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\64.29


:


: Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428  100%


Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατοµή Φ50x2 mm,
ποιότητας AISI 304, οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση µε κατάλληλο πείρο
(αρσενικό-θηλυκό) ή µε ήλωση ή ηλεκτροσυγκόλληση Argon µε ηλεκτρόδια ανοξειδώτων
χαλύβων. Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής,
κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και τις
κατασκευαστικές λεπτοµέρειες.


Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) τοποθετηµένου πλήρους χειρολισθήρος.


∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ


18,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 135


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\65.02.01.05


:


: Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες, από ηλεκτροστατικά βαµµένο
αλουµίνιο, τρίφυλλες, µε δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, µε σταθερό
φεγγίτη


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6506  100%


Υαλόθυρες από αλουµίνιο, ανοιγόµενες µε µεντεσέδες, οποιωνδήποτε διαστάσεων.


 Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο


 Υαλόθυρες ανοιγόµενες, τρίφυλλες, µε δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, µε
σταθερό φεγγίτη.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
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ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ


120,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 136


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\65.02.01.07


:


: Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες, από ηλεκτροστατικά βαµµένο
αλουµίνιο, τετράφυλλες, µε δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, µε σταθερό
φεγγίτη


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6506  100%


Υαλόθυρες από αλουµίνιο, ανοιγόµενες µε µεντεσέδες, οποιωνδήποτε διαστάσεων.


 Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο


 Υαλόθυρες ανοιγόµενες, τετράφυλλες, µε δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, µε
σταθερό φεγγίτη.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ


130,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 137


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\65.05


:


: Θύρες αλουµινίου χωρίς υαλοστάσιο.


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502  100%


Θύρες συµπαγείς σπό θερµοµονωτικό πέτασµα (πάνελ) αλουµινίου, µονόφυλλες,
ανοιγόµενες, οποιωνδήποτε διαστάσεων.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ


152,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 138


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\77.33


:


: Θερµό γαλβάνισµα χαλυβδίνων στοιχείων


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7740  100%


Θερµό γαλβάνισµα (επιψευδαργύρωση) χαλυβδίνων στοιχείων µέχου πάχους 80 µm,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές.


Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) γαλβανισµένης σιδηροκατασκετής.


ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


0,30


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 139


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\22.45.03


:


: Τοποθέτηση αποξηλωµένων  µεταλλικών κιγκλιδωµάτων


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5442.1  100%


Τοποθέτηση αποξηλωµένων µεταλλικών κιγκλιδωµάτων, που αποξηλώθηκαν µε σκοπό να
συντηρηθούν (τρίψιµο, βάψιµο κλπ)και να επαναχρησιµοποιηθούν, όπως προβλέπεται
από τα κατασκευαστικά σχέδια, όπως λεπτοµερώς αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή
και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επίβλεψης.
     Στην τιµή περιλαµβάνεται η πλήρης εργασία ανεξαρτήτως µεγέθους, θέσης και
υλικού κατασκευής.


   (Μέτρηση σε τεµάχια)


ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


3,77


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 140


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\52.03.03


:


: Ξυλεία Irocco καθιστικού 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5276  100%


Ξυλεία Irocco καθιστικού διαστάσεων, όπως φαίνεται στο σχέδιο λεπτοµερειών της
µελέτης. Τα ξύλα είναι πλανισµένα, λειαίνονται µε γυαλόχαρτο και βάφονται, όπως
περιγράφεται στο τεύχος των Τεχινκών Προδιαγραφών (Τ.Π.) ή στην Ειδική Τεχνική
Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Τ.Σ.Υ.).


     Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια της ξυλείας, η κοπή της στα κατάλληλα
κοµµάτια, η κατάλληλη επεξεργασία της επιφανείας τους (όπως περιγράφεται στο
τεύχος των Τ.Π. ή στην Ε.Τ.Σ.Υ.), η µεταφορά και η τελική τοποθέτηση. Επίσης,
περιλαµβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά και η εργασία την πλήρη
κατασκευή του καθιστικού.
(Μέτρηση σε m3.)


∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ


2.500,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 141


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α52.32.04


:


: Μεταλλική θύρα


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6221  100%


Μεταλλική πόρτα διαστάσεων 1,20x2,00 m αποτελούµενη από σχάρα ηλεκτροσυντηγµένη ,
µε κατακόρυφες λάµες 25x2 mm , βροχίδα αξονική 132x62mm ,οριζόντια Φ5mm µε
πλαίσιο από κοιλοδοκό 40x40 mm και δύο (2) τεµάχια ορθοστάτες από κοιλοδοκό
40x40mm,µε κλειδαριά και σύρτη. Η θύρα θα τοποθετηθεί στο τελευταίο πλατύσκαλο
του εξωτερικού κλιµακοστασίου για την αποτροπή πρόσβασης των µαθητών στο
επισκέψιµο (βατό) δώµα.


Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των υλικών και µικροϋλικών,των υλικών ήλωσης
και στερέωσης,  καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και
στερέωση της µεταλλικής θύρας . Επίσης στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες
και τα υλικά βαφής (αντιδιαβρωτικού υποστρώµατος-προεργασίας και τελικής στρώσης
) για µεταλλικά στοιχεία.


Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)


ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


5,50


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 142


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α52.51.1


:


: Ξύλινη επένδυση εξωτερικής όψης


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5251  100%


Τοποθέτηση ξύλινης επένδυσης εξωτερικής όψης µε υψηλής πυκνότητας ξύλινα πανέλα
(τυποποιηµένο προϊόν) οποιασδήποτε µορφής και σχήµατος βάσει των σχεδίων της
µελέτης, από πυρήνα θερµοσκληρυµένης συνθετικής ρητίνης κυψελωτών ινών υψηλής
πυκνότητας, της οποίας το φινίρισµα θα είναι άριστος φυσικός καπλαµάς αµφίπλευρα
τοποθετηµένος, πάχους 1 mm. Ο φυσικός καπλαµάς θα έχει πρόσθετη επεξεργασία
ακρυλικού φίλµ ειδικής σύνθεσης που θα φράζει όλους τους πόρους της ρητίνης µε
την οποία θα έχει εµποτιστεί, καθιστώντας έτσι το πανέλο αυτοπλενόµενο, ώστε να
µην υπάρχουν πόροι ή ανάγλυφη επιφάνεια για να ''φωλιάσει'' η σκόνη και οι υγροί
λεκέδες.
Η ρητίνη αυτή θα εξασφαλίζει την πλήρη ανθυγρότητα αλλά και την σταθερότητα των
χρωµάτων της επένδυσης κατά την έκθεσή της σε UV ακτινοβολία.
 Η επιφάνεια θα είναι λεία semi mat και το ειδικό βάρος 1,40 kg/dm3 κατά NF
51005.
 H υγροαπορρόφηση θα είναι <2% σε 72h/20o C.
 Η µηχανική αντοχή σε θραύση θα είναι 170 MPa κατά ISO 178 και σε στατική κάµψη
120 Mpa κατά ISO 178.
 Η ελαστικότητα Module θα είναι 11.000 Mpa κατά ISO 178 και σε κάµψη 9.000 Mpa
κατά ISO 178.
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Ο δείκτης πυραντίστασης είναι κατηγορίας M2 σύµφωνα µε το UNE 23727 & NF P 92507
ή κατηγορίας Μ1 σύµφωνα µε το UNE 23727.
 Η ανάρτηση των πανέλων θα γίνει επί πλαισιωτού µεταλλικού σκελετού από
γαλβανισµένες διατοµές 40Χ40 ή 60Χ40, ο οποίος στερεώνεται πάνω σε πλαίσιο από
µεταλλικές κοιλοδικούς 100x100x3mm ποιότητας χάλυβα S235 µέγιστης οριζόντιας και
κατακόρυφης απόστασης 3m. Ενδιάµεσα τοποθετείται ανά 1,5m οριζόντια τραβέρσα
ίδιας διατοµής. Το πλαίσιο αυτό στηρίζεται σε κάνναβο από εγκάρσιες µεταλλικές
κοιλοδοκούς 100x100x3mm ποιότητας χάλυβα S235 µήκους 20cm, οι οποίες λειτουργούν
ως πρόβολοι και βιδώνονται επί του φέροντα οργανισµού του κτιρίου (οπλισµένο
σκυρόδεµα) µέσω µεταλλικών ελασµάτων (λαπάτσες) 300x300x10mm µε χηµικά βύσµατα.
Το σχέδιο στερέωσης του πανέλου βρίσκεται στα σχέδια της Υπηρεσίας.
 Τα πανέλα, πάχους 8mm, στερεώνονται επίτου µεταλλικού σκελετού µε εµφανείς
γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες ανοξείδωτες βίδες, το κεφάλι των οποίων είνα βαµµένο µε
ηλεκτροστατική βαφή σε χρώµα όµοιο του πανέλου. Η διάµετρος των οπών, που
γίνονται στα πανέλα θα πρέπει να είναι 3mm µεγαλύτερες από τη διάµετρο του
βύσµατος στερέωσης.
 Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται ο πλαισιωτός µεταλλικός σκελετός από γαλβανισµένες
διατοµές 40Χ40 ή 60Χ40 επί του οποίου αναρτώνται τα πανέλα (τυποποιηµένο προϊόν),
οι απαραίτητες κοπές, διατρήσεις και η προµθεια και τοποθέτηση των πανέλων καθώς
και κάθε είδους υλικά (βίδες κ.λ.π) που απαιτούνται για την πλήρη περαιωµένη
εργασία.
 Το πλαίσιο των µεταλλικών κοιλοδοκών 100x100x3mm, επί του οποίου στερεώνεται ο
σκελετός από τις γαλβανισµένες διατοµές 40Χ40 ή 60Χ40, αποζηµιώνεται από το άρθρο
ΝΑΟΙΚ Α\61.05.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)


ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ


147,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 143


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α64.03.01


:


: Μεταλλικό  κιγκλίδωµα εξωτερικού κλιµακοστασίου


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6417  100%


Κατασκευή, µεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου µεταλλικού κιγκλιδώµατος εξωτερικού
κλιµακοστασίου από γαλβανιζέ στοιχεία αποτελούµενο από :


1.Κουπαστή διατοµής RHS 60x40x2 mm
2.Ορθοστάτης FB 40x10 mm ανά 1,00 µ
3.Συγκράτηση κάθε ορθοστάτη PL 120x120x10 mm τριγωνική λεπίδα -διπλή
4.Έδραση κάθε ορθοστάτη PL 120x120x10 mm
5.Συγκράτηση πλαισίου µε κατακόρυφα στοιχεία FB 40x6 mm
6.Πλαίσιο L 40x40x4 mm
7.Βίδες συγκράτησης λαµαρίνας ALLEN ποµπέ Μ8x15mm όσες απαιτούνται.
8.Λαµαρίνα διάτρητη Φ25mm πάχους 2mm


Όλα τα επιµέρους στοιχεία θα είναι γαλβανισµένα εν θερµώ και θα αποτελούν µαζί µε
τα κάθε είδους υλικά και µικροϋλικά που θα απαιτηθούν , ένα πλήρες κιγκλίδωµα
ασφαλείας στο εξωτερικό κλιµακοστάσιο ύψους τουλάχιστον 1,10m και σύµφωνα µε τα
ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας για σχολικές µονάδες και µε βάση τα σχέδια της
µελέτης.


Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται κοπές, διατρήσεις καθώς και κάθε είδους υλικά
(γαλβανισµένες βίδες κ.λ.π) που απαιτούνται για πλήρη περαιωµένη εργασία όπως
επίσης και τα υλικά και εργασίες τελικής βαφής σε απόχρωση επιλογής της
Υπηρεσίας.


Τιµή ανά τρέχον µέτρο πλήρως τοποθετηµένου και βαµµένου κιγκλιδώµατος  (µµ)


∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ


262,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 144


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Β64.16.02.4


:


: Χειρολισθήρας κλιµακοστασίου από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα Φ2,
τοποθετηµένος σε ύψος 70 εκ. από την ακµή της βαθµίδας


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6418  100%


Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα κλιµακοστασίου από στρογγυλή διατοµή Φ2 από
γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα, τοποθετηµένος σε ύψος 90 εκ. από την ακµή της βαθµίδα,
σε κάθετη απόσταση 4,5-5εκ από την κατακόρυφη επιφάνεια, στερέωση µε κατάλληλο
πείρο (αρσενικό-θηλυκό) ή µε ήλωση ή ηλεκτροσυγκόλληση Argon µε ηλεκτρόδια
ανοξειδώτων χαλύβων. Όλα τα µεταλλικά στοιχεία, µετά την κατάλληλη προεργασία, θα
βαφούν µε δύο στρώσεις αντισκωριακού και θα χρωµατισθούν µε βερνικόχρωµα
συνθετικών ρητινών σε χρώµα που θα υποδείξει η Επίβλεψη. Συµπεριλαµβάνονται υλικά
και µικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης,
στερέωσης και βαφής, σύµφωνα µε την µελέτη και τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες.


Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) τοποθετηµένου πλήρους χειρολισθήρος


∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


17,50


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 145


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α72.60.1


:


: Μεταλλικό στέγαστρο (αίθριο αλουµινίου µε πολυκαρβουνική επικάλυψη)


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401  100%


Μεταλλικό στέγαστρο (αίθριο αλουµινίου) διαστάσεων 6,60µ Χ 2,00µ ηλεκτροστατικά
βαµµένο αποτελούµενα από :
Α. Τον φορέα στήριξης της επικάλυψης ο οποίος θα είναι βιοµηχανοποιηµένος και θα
αποτελείται από:
1.Έξι(6)εξωτερικά µπράτσα τραπεζοειδούς διατοµής από ανοδιωµένο αλουµίνιο
διαστάσεων  1305(ύψος)x347(βάση µεγάλη) x43 (βάση µικρή)χιλ.,
2.Έξι(6)µεταλλικές κάθετες στηρίξεις κολώνας αιθρίου ύψους 347 χιλ διατοµής Τ,
3.Τρείς(3)ανά µπράτσο µεταλλικές οριζόντιες στηρίξεις επικάλυψης αιθρίου
διατοµής Τ,
4.Κολώνες πλάτους 55,00 mm και ύψους 147 mm και
2.Oριζόντιες τραβέρσες πλάτους 55,00 mm και ύψους 82 mm,


Τα δοµικά αυτά στοιχεία θα έχουν διατοµές αλουµινίου σύµφωνα µε τα σχέδια της
µελέτης , θα είναι ηλεκτροστατικά βαµµένε σύµφωνα µε το ευρωαπαϊκό πρότυπο
Qualicoat και συνδεδεµένες µεταξύ τους µε ειδικά εξαρτήµατα αλουµινίου. Η στήριξη
του στεγάστρου θα γίνει µε ειδικά µεταλλικά στηρίγµατα τα οποία θα τοποθετηθούν
κάτω από κάθε κάθετη κολώνα αλουµινίου.
Τα εξωτερικά µπράτσα (6) τεµάχια , θα είναι από ανοδιωµένο αλουµίνιο , χρώµατος
RAL MAT. Το αλουµίνιο θα είναι κράµα Αλουµινίου AlMgSi 0,5F22 (6060) βάσει DIN
1748 βάσει του προτύπου EN AW 6060, χρώµατος RAL MAT .Η κατασκευή θα βιδωθεί  µε
ειδικές βίδες ανοξείδωτες σε δοµικά στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος µε ιδιαίτερη
προσοχή κατά την διάτρηση της εξωτερικής θερµοπρόσοψης .


Β. Την επικάλυψη του στεγάστρου που θα γίνει µε πολυκαρβονικό φύλλο µασίφ
(συµπαγούς) συνολικού πάχους 5χιλ., τυποποιηµένων διαστάσεων ,χρώµατος οπάλ
(γαλακτερό) το οποίο θα παρέχει φυσικό φωτισµό, σκίαση (µπλοκάρισµα της
υπεριώδους ακτινοβολίας κατά 100%) και θα διαθέτει επιπλέον φίλτρο ανάκλασης της
θερµότητας ή θα είναι ενσωµατωµένο εξ' αρχής από την κατασκευή του.
Επίσης το όλο σύστηµα θα διαθέτει πλήρη στεγάνωση (προστασία από την βροχή ) µε
την τοποθέτηση λάστιχων στεγάνωσης τύπου EPDM και σύστηµα απορροής των οµβρίων
υδάτων ενσωµατωµένο στην κατασκευή.
Ο συντελεστής θερµοπερατότητας της επικάλυψης θα είναι τουλάχιστον KR=2,5
w/(m2.k) κατά DIN 52619 και κατηγορίας Gruppe 2,1 κατά DIN 4108.
Επίσης θα διαθέτει θερµοδιακοπή η οποία θα είναι από πολυαµίδιο 25,4 mm.


Η τιµή αφορά εργασία εκτελούµενη σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις εντολές
της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από το
δαπέδο εργασίας. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες : προµήθεια όλων των
κατάλληλων υλικών και µικρουλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτηση, στερέωσης,
ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρµών , αλληλοεπικάλυψης των φύλλων, ήλων
διάτρησης κλπ, προµήθεια και τοποθέτηση µηχανισµών στερέωσης και γενικώς παράδοση
του στεγάστρου σε άρτια και άψογη λειτουργία και εµφάνιση.
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Τιµή ενός τεµ στεγάστρου


ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ


4.560,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 146


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.1


:


: Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου µε
υαλοπίνακες τύπου Κ1


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6511  100%


Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου, ηλεκτροστατικής βαφής
πάχους τουλάχιστον 75µm µε διπλούς θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες     5+12+(4+4)
LAMINATED, αποτελούµενα από συνδυασµό ή συροµένων ή ανοιγοµένων ή σταθερών
συστηµάτων (σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και την τεχνική περιγραφή) έτσι ώστε
να εξασφαλίζεται η απόλυτη αεροστεγάνωση - υδατοστεγάνωση και θερµοδιακοπή των
κουφωµάτων του κτιρίου. Θα προέρχονται από πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 παραγωγική
διαδικασία, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τις τεχνικές περιγραφές, τα
σχέδια και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην µελέτη ΚΕΝΑΚ. Το
κράµα αλουµινίου των προφίλ θα είναι 6060 (AlMgSi) και οι µηχανικές ιδιότητες του
κράµατος θα συµµορφώνονται µε το ΕΝ 755-2, ενώ οι χηµική σύσταση του κράµατος µε
το ΕΝ 755-3. Θα προέρχονται όλα από τον ίδιο επώνυµο κατασκευαστή και θα είναι
από κατάλληλη σειρά διατοµών για κάθε περίπτωση λειτουργίας.Η παραγωγός εταιρεία
των προφίλ θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό FPC (Factory Production Control)
από επίσηµο φορέα πιστοποίησης, ενώ η βαφή των προφίλ θα γίνεται σε πιστοποιηµένο
βαφείο κατά Qualicoat.Στην τιµή περιλαµβάνεται το προφίλ αλουµινίου, τα
υαλοστάσια, όλοι οι µηχανισµοί ανοίγµατος και ασφάλισης, όλα τα µικρουλικά, η
ηλεκτροστατική βαφή στο χρώµα επιλογής της επιβλέπουσας Υπηρεσίας (ενδεικτικό
χρώµα RAL 7005), καθώς και η παράδοση στον τόπο του έργου, η εργασία τοποθέτησης
και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
 ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.  1  Θερµονωτικό κούφωµα όπως παραπάνω, τύπου     Κ1       µε
υαλοπίνακες  5+12+(4+4)   LAMINATED
 .
 .
 .
 .
(Μέτρηση σε τεµάχιο.)


ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ


1.829,52


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 147


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.2


:


: Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου µε
υαλοπίνακες τύπου Κ2


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6511  100%


Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου, ηλεκτροστατικής βαφής
πάχους τουλάχιστον 75µm µε διπλούς θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες     5+12+(4+4)
LAMINATED, αποτελούµενα από συνδυασµό ή συροµένων ή ανοιγοµένων ή σταθερών
συστηµάτων (σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και την τεχνική περιγραφή) έτσι ώστε
να εξασφαλίζεται η απόλυτη αεροστεγάνωση - υδατοστεγάνωση και θερµοδιακοπή των
κουφωµάτων του κτιρίου. Θα προέρχονται από πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 παραγωγική
διαδικασία, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τις τεχνικές περιγραφές, τα
σχέδια και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην µελέτη ΚΕΝΑΚ. Το
κράµα αλουµινίου των προφίλ θα είναι 6060 (AlMgSi) και οι µηχανικές ιδιότητες του
κράµατος θα συµµορφώνονται µε το ΕΝ 755-2, ενώ οι χηµική σύσταση του κράµατος µε
το ΕΝ 755-3. Θα προέρχονται όλα από τον ίδιο επώνυµο κατασκευαστή και θα είναι
από κατάλληλη σειρά διατοµών για κάθε περίπτωση λειτουργίας.Η παραγωγός εταιρεία
των προφίλ θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό FPC (Factory Production Control)
από επίσηµο φορέα πιστοποίησης, ενώ η βαφή των προφίλ θα γίνεται σε πιστοποιηµένο
βαφείο κατά Qualicoat.Στην τιµή περιλαµβάνεται το προφίλ αλουµινίου, τα
υαλοστάσια, όλοι οι µηχανισµοί ανοίγµατος και ασφάλισης, όλα τα µικρουλικά, η
ηλεκτροστατική βαφή στο χρώµα επιλογής της επιβλέπουσας Υπηρεσίας (ενδεικτικό
χρώµα RAL 7005), καθώς και η παράδοση στον τόπο του έργου, η εργασία τοποθέτησης
και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
 ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.  2  Θερµονωτικό κούφωµα όπως παραπάνω, τύπου     Κ2       µε
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υαλοπίνακες  5+12+(4+4)   LAMINATED
 .
 .
 .
 .
(Μέτρηση σε τεµάχιο.)


ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


639,98


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 148


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.3


:


: Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου µε
υαλοπίνακες τύπου Κ3


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6511  100%


Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου, ηλεκτροστατικής βαφής
πάχους τουλάχιστον 75µm µε διπλούς θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες     5+12+(4+4)
LAMINATED, αποτελούµενα από συνδυασµό ή συροµένων ή ανοιγοµένων ή σταθερών
συστηµάτων (σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και την τεχνική περιγραφή) έτσι ώστε
να εξασφαλίζεται η απόλυτη αεροστεγάνωση - υδατοστεγάνωση και θερµοδιακοπή των
κουφωµάτων του κτιρίου. Θα προέρχονται από πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 παραγωγική
διαδικασία, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τις τεχνικές περιγραφές, τα
σχέδια και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην µελέτη ΚΕΝΑΚ. Το
κράµα αλουµινίου των προφίλ θα είναι 6060 (AlMgSi) και οι µηχανικές ιδιότητες του
κράµατος θα συµµορφώνονται µε το ΕΝ 755-2, ενώ οι χηµική σύσταση του κράµατος µε
το ΕΝ 755-3. Θα προέρχονται όλα από τον ίδιο επώνυµο κατασκευαστή και θα είναι
από κατάλληλη σειρά διατοµών για κάθε περίπτωση λειτουργίας.Η παραγωγός εταιρεία
των προφίλ θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό FPC (Factory Production Control)
από επίσηµο φορέα πιστοποίησης, ενώ η βαφή των προφίλ θα γίνεται σε πιστοποιηµένο
βαφείο κατά Qualicoat.Στην τιµή περιλαµβάνεται το προφίλ αλουµινίου, τα
υαλοστάσια, όλοι οι µηχανισµοί ανοίγµατος και ασφάλισης, όλα τα µικρουλικά, η
ηλεκτροστατική βαφή στο χρώµα επιλογής της επιβλέπουσας Υπηρεσίας (ενδεικτικό
χρώµα RAL 7005), καθώς και η παράδοση στον τόπο του έργου, η εργασία τοποθέτησης
και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
 ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.  3  Θερµονωτικό κούφωµα όπως παραπάνω, τύπου     Κ3       µε
υαλοπίνακες  5+12+(4+4)   LAMINATED
 .
 .
 .
 .
(Μέτρηση σε τεµάχιο.)


ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


327,60


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 149


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.4


:


: Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου µε
υαλοπίνακες τύπου Κ4


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6511  100%


Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου, ηλεκτροστατικής βαφής
πάχους τουλάχιστον 75µm µε διπλούς θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες     5+12+(4+4)
LAMINATED, αποτελούµενα από συνδυασµό ή συροµένων ή ανοιγοµένων ή σταθερών
συστηµάτων (σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και την τεχνική περιγραφή) έτσι ώστε
να εξασφαλίζεται η απόλυτη αεροστεγάνωση - υδατοστεγάνωση και θερµοδιακοπή των
κουφωµάτων του κτιρίου. Θα προέρχονται από πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 παραγωγική
διαδικασία, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τις τεχνικές περιγραφές, τα
σχέδια και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην µελέτη ΚΕΝΑΚ. Το
κράµα αλουµινίου των προφίλ θα είναι 6060 (AlMgSi) και οι µηχανικές ιδιότητες του
κράµατος θα συµµορφώνονται µε το ΕΝ 755-2, ενώ οι χηµική σύσταση του κράµατος µε
το ΕΝ 755-3. Θα προέρχονται όλα από τον ίδιο επώνυµο κατασκευαστή και θα είναι
από κατάλληλη σειρά διατοµών για κάθε περίπτωση λειτουργίας.Η παραγωγός εταιρεία
των προφίλ θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό FPC (Factory Production Control)
από επίσηµο φορέα πιστοποίησης, ενώ η βαφή των προφίλ θα γίνεται σε πιστοποιηµένο
βαφείο κατά Qualicoat.Στην τιµή περιλαµβάνεται το προφίλ αλουµινίου, τα
υαλοστάσια, όλοι οι µηχανισµοί ανοίγµατος και ασφάλισης, όλα τα µικρουλικά, η
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ηλεκτροστατική βαφή στο χρώµα επιλογής της επιβλέπουσας Υπηρεσίας (ενδεικτικό
χρώµα RAL 7005), καθώς και η παράδοση στον τόπο του έργου, η εργασία τοποθέτησης
και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
 ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.  4  Θερµονωτικό κούφωµα όπως παραπάνω, τύπου     Κ4       µε
υαλοπίνακες  5+12+(4+4)   LAMINATED
 .
 .
 .
 .
(Μέτρηση σε τεµάχιο.)


∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ


2.041,20


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 150


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.5


:


: Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου µε
υαλοπίνακες τύπου Κ5


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6511  100%


Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου, ηλεκτροστατικής βαφής
πάχους τουλάχιστον 75µm µε διπλούς θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες     5+12+(4+4)
LAMINATED, αποτελούµενα από συνδυασµό ή συροµένων ή ανοιγοµένων ή σταθερών
συστηµάτων (σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και την τεχνική περιγραφή) έτσι ώστε
να εξασφαλίζεται η απόλυτη αεροστεγάνωση - υδατοστεγάνωση και θερµοδιακοπή των
κουφωµάτων του κτιρίου. Θα προέρχονται από πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 παραγωγική
διαδικασία, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τις τεχνικές περιγραφές, τα
σχέδια και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην µελέτη ΚΕΝΑΚ. Το
κράµα αλουµινίου των προφίλ θα είναι 6060 (AlMgSi) και οι µηχανικές ιδιότητες του
κράµατος θα συµµορφώνονται µε το ΕΝ 755-2, ενώ οι χηµική σύσταση του κράµατος µε
το ΕΝ 755-3. Θα προέρχονται όλα από τον ίδιο επώνυµο κατασκευαστή και θα είναι
από κατάλληλη σειρά διατοµών για κάθε περίπτωση λειτουργίας.Η παραγωγός εταιρεία
των προφίλ θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό FPC (Factory Production Control)
από επίσηµο φορέα πιστοποίησης, ενώ η βαφή των προφίλ θα γίνεται σε πιστοποιηµένο
βαφείο κατά Qualicoat.Στην τιµή περιλαµβάνεται το προφίλ αλουµινίου, τα
υαλοστάσια, όλοι οι µηχανισµοί ανοίγµατος και ασφάλισης, όλα τα µικρουλικά, η
ηλεκτροστατική βαφή στο χρώµα επιλογής της επιβλέπουσας Υπηρεσίας (ενδεικτικό
χρώµα RAL 7005), καθώς και η παράδοση στον τόπο του έργου, η εργασία τοποθέτησης
και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
 ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.  5  Θερµονωτικό κούφωµα όπως παραπάνω, τύπου     Κ5       µε
υαλοπίνακες  5+12+(4+4)   LAMINATED
 µε µηχανισµό επαναφοράς
 µε µηχανισµό προτεραιότητας κλεισίµατος φύλλων
 µε σύρτες ακινητοποίησης του ενός φύλλου
 µε δύο µπάρες πανικού
(Μέτρηση σε τεµάχιο.)


ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


3.617,46


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 151


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.6


:


: Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου µε
υαλοπίνακες τύπου Κ6


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6511  100%


Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου, ηλεκτροστατικής βαφής
πάχους τουλάχιστον 75µm µε διπλούς θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες     5+12+(4+4)
LAMINATED, αποτελούµενα από συνδυασµό ή συροµένων ή ανοιγοµένων ή σταθερών
συστηµάτων (σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και την τεχνική περιγραφή) έτσι ώστε
να εξασφαλίζεται η απόλυτη αεροστεγάνωση - υδατοστεγάνωση και θερµοδιακοπή των
κουφωµάτων του κτιρίου. Θα προέρχονται από πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 παραγωγική
διαδικασία, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τις τεχνικές περιγραφές, τα
σχέδια και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην µελέτη ΚΕΝΑΚ. Το
κράµα αλουµινίου των προφίλ θα είναι 6060 (AlMgSi) και οι µηχανικές ιδιότητες του
κράµατος θα συµµορφώνονται µε το ΕΝ 755-2, ενώ οι χηµική σύσταση του κράµατος µε
το ΕΝ 755-3. Θα προέρχονται όλα από τον ίδιο επώνυµο κατασκευαστή και θα είναι
από κατάλληλη σειρά διατοµών για κάθε περίπτωση λειτουργίας.Η παραγωγός εταιρεία
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των προφίλ θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό FPC (Factory Production Control)
από επίσηµο φορέα πιστοποίησης, ενώ η βαφή των προφίλ θα γίνεται σε πιστοποιηµένο
βαφείο κατά Qualicoat.Στην τιµή περιλαµβάνεται το προφίλ αλουµινίου, τα
υαλοστάσια, όλοι οι µηχανισµοί ανοίγµατος και ασφάλισης, όλα τα µικρουλικά, η
ηλεκτροστατική βαφή στο χρώµα επιλογής της επιβλέπουσας Υπηρεσίας (ενδεικτικό
χρώµα RAL 7005), καθώς και η παράδοση στον τόπο του έργου, η εργασία τοποθέτησης
και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
 ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.  6  Θερµονωτικό κούφωµα όπως παραπάνω, τύπου     Κ6       µε
υαλοπίνακες  5+12+(4+4)   LAMINATED
 .
 .
 .
 .
(Μέτρηση σε τεµάχιο.)


ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


302,40


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 152


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.7


:


: Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου µε
υαλοπίνακες τύπου Κ7


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6511  100%


Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου, ηλεκτροστατικής βαφής
πάχους τουλάχιστον 75µm µε διπλούς θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες     5+12+(4+4)
LAMINATED, αποτελούµενα από συνδυασµό ή συροµένων ή ανοιγοµένων ή σταθερών
συστηµάτων (σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και την τεχνική περιγραφή) έτσι ώστε
να εξασφαλίζεται η απόλυτη αεροστεγάνωση - υδατοστεγάνωση και θερµοδιακοπή των
κουφωµάτων του κτιρίου. Θα προέρχονται από πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 παραγωγική
διαδικασία, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τις τεχνικές περιγραφές, τα
σχέδια και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην µελέτη ΚΕΝΑΚ. Το
κράµα αλουµινίου των προφίλ θα είναι 6060 (AlMgSi) και οι µηχανικές ιδιότητες του
κράµατος θα συµµορφώνονται µε το ΕΝ 755-2, ενώ οι χηµική σύσταση του κράµατος µε
το ΕΝ 755-3. Θα προέρχονται όλα από τον ίδιο επώνυµο κατασκευαστή και θα είναι
από κατάλληλη σειρά διατοµών για κάθε περίπτωση λειτουργίας.Η παραγωγός εταιρεία
των προφίλ θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό FPC (Factory Production Control)
από επίσηµο φορέα πιστοποίησης, ενώ η βαφή των προφίλ θα γίνεται σε πιστοποιηµένο
βαφείο κατά Qualicoat.Στην τιµή περιλαµβάνεται το προφίλ αλουµινίου, τα
υαλοστάσια, όλοι οι µηχανισµοί ανοίγµατος και ασφάλισης, όλα τα µικρουλικά, η
ηλεκτροστατική βαφή στο χρώµα επιλογής της επιβλέπουσας Υπηρεσίας (ενδεικτικό
χρώµα RAL 7005), καθώς και η παράδοση στον τόπο του έργου, η εργασία τοποθέτησης
και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
 ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.  7  Θερµονωτικό κούφωµα όπως παραπάνω, τύπου     Κ7       µε
υαλοπίνακες  5+12+(4+4)   LAMINATED
 .
 .
 .
 .
(Μέτρηση σε τεµάχιο.)


ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ


315,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 153


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.8


:


: Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου µε
υαλοπίνακες τύπου Κ8


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6511  100%


Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου, ηλεκτροστατικής βαφής
πάχους τουλάχιστον 75µm µε διπλούς θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες     5+12+(4+4)
LAMINATED, αποτελούµενα από συνδυασµό ή συροµένων ή ανοιγοµένων ή σταθερών
συστηµάτων (σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και την τεχνική περιγραφή) έτσι ώστε
να εξασφαλίζεται η απόλυτη αεροστεγάνωση - υδατοστεγάνωση και θερµοδιακοπή των
κουφωµάτων του κτιρίου. Θα προέρχονται από πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 παραγωγική
διαδικασία, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τις τεχνικές περιγραφές, τα
σχέδια και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην µελέτη ΚΕΝΑΚ. Το







Σελίδα 62Τιµολόγιο Μελέτης


κράµα αλουµινίου των προφίλ θα είναι 6060 (AlMgSi) και οι µηχανικές ιδιότητες του
κράµατος θα συµµορφώνονται µε το ΕΝ 755-2, ενώ οι χηµική σύσταση του κράµατος µε
το ΕΝ 755-3. Θα προέρχονται όλα από τον ίδιο επώνυµο κατασκευαστή και θα είναι
από κατάλληλη σειρά διατοµών για κάθε περίπτωση λειτουργίας.Η παραγωγός εταιρεία
των προφίλ θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό FPC (Factory Production Control)
από επίσηµο φορέα πιστοποίησης, ενώ η βαφή των προφίλ θα γίνεται σε πιστοποιηµένο
βαφείο κατά Qualicoat.Στην τιµή περιλαµβάνεται το προφίλ αλουµινίου, τα
υαλοστάσια, όλοι οι µηχανισµοί ανοίγµατος και ασφάλισης, όλα τα µικρουλικά, η
ηλεκτροστατική βαφή στο χρώµα επιλογής της επιβλέπουσας Υπηρεσίας (ενδεικτικό
χρώµα RAL 7005), καθώς και η παράδοση στον τόπο του έργου, η εργασία τοποθέτησης
και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
 ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.  8  Θερµονωτικό κούφωµα όπως παραπάνω, τύπου     Κ8       µε
υαλοπίνακες  5+12+(4+4)   LAMINATED
 .
 .
 .
 .
(Μέτρηση σε τεµάχιο.)


ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ


1.307,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 154


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.9


:


: Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου µε
υαλοπίνακες τύπου Κ9


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6511  100%


Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου, ηλεκτροστατικής βαφής
πάχους τουλάχιστον 75µm µε διπλούς θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες     5+12+(4+4)
LAMINATED, αποτελούµενα από συνδυασµό ή συροµένων ή ανοιγοµένων ή σταθερών
συστηµάτων (σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και την τεχνική περιγραφή) έτσι ώστε
να εξασφαλίζεται η απόλυτη αεροστεγάνωση - υδατοστεγάνωση και θερµοδιακοπή των
κουφωµάτων του κτιρίου. Θα προέρχονται από πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 παραγωγική
διαδικασία, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τις τεχνικές περιγραφές, τα
σχέδια και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην µελέτη ΚΕΝΑΚ. Το
κράµα αλουµινίου των προφίλ θα είναι 6060 (AlMgSi) και οι µηχανικές ιδιότητες του
κράµατος θα συµµορφώνονται µε το ΕΝ 755-2, ενώ οι χηµική σύσταση του κράµατος µε
το ΕΝ 755-3. Θα προέρχονται όλα από τον ίδιο επώνυµο κατασκευαστή και θα είναι
από κατάλληλη σειρά διατοµών για κάθε περίπτωση λειτουργίας.Η παραγωγός εταιρεία
των προφίλ θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό FPC (Factory Production Control)
από επίσηµο φορέα πιστοποίησης, ενώ η βαφή των προφίλ θα γίνεται σε πιστοποιηµένο
βαφείο κατά Qualicoat.Στην τιµή περιλαµβάνεται το προφίλ αλουµινίου, τα
υαλοστάσια, όλοι οι µηχανισµοί ανοίγµατος και ασφάλισης, όλα τα µικρουλικά, η
ηλεκτροστατική βαφή στο χρώµα επιλογής της επιβλέπουσας Υπηρεσίας (ενδεικτικό
χρώµα RAL 7005), καθώς και η παράδοση στον τόπο του έργου, η εργασία τοποθέτησης
και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
 ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.  9  Θερµονωτικό κούφωµα όπως παραπάνω, τύπου     Κ9       µε
υαλοπίνακες  5+12+(4+4)   LAMINATED
 .
 .
 .
 .
(Μέτρηση σε τεµάχιο.)


ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ


3.049,20


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 155


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.10


:


: Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου µε
υαλοπίνακες τύπου Κ10


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6511  100%


Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου, ηλεκτροστατικής βαφής
πάχους τουλάχιστον 75µm µε διπλούς θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες     5+12+(4+4)
LAMINATED, αποτελούµενα από συνδυασµό ή συροµένων ή ανοιγοµένων ή σταθερών
συστηµάτων (σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και την τεχνική περιγραφή) έτσι ώστε
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να εξασφαλίζεται η απόλυτη αεροστεγάνωση - υδατοστεγάνωση και θερµοδιακοπή των
κουφωµάτων του κτιρίου. Θα προέρχονται από πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 παραγωγική
διαδικασία, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τις τεχνικές περιγραφές, τα
σχέδια και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην µελέτη ΚΕΝΑΚ. Το
κράµα αλουµινίου των προφίλ θα είναι 6060 (AlMgSi) και οι µηχανικές ιδιότητες του
κράµατος θα συµµορφώνονται µε το ΕΝ 755-2, ενώ οι χηµική σύσταση του κράµατος µε
το ΕΝ 755-3. Θα προέρχονται όλα από τον ίδιο επώνυµο κατασκευαστή και θα είναι
από κατάλληλη σειρά διατοµών για κάθε περίπτωση λειτουργίας.Η παραγωγός εταιρεία
των προφίλ θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό FPC (Factory Production Control)
από επίσηµο φορέα πιστοποίησης, ενώ η βαφή των προφίλ θα γίνεται σε πιστοποιηµένο
βαφείο κατά Qualicoat.Στην τιµή περιλαµβάνεται το προφίλ αλουµινίου, τα
υαλοστάσια, όλοι οι µηχανισµοί ανοίγµατος και ασφάλισης, όλα τα µικρουλικά, η
ηλεκτροστατική βαφή στο χρώµα επιλογής της επιβλέπουσας Υπηρεσίας (ενδεικτικό
χρώµα RAL 7005), καθώς και η παράδοση στον τόπο του έργου, η εργασία τοποθέτησης
και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
 ΝΑΟΙΚ Θ\65.03. 10  Θερµονωτικό κούφωµα όπως παραπάνω, τύπου     Κ10      µε
υαλοπίνακες  5+12+(4+4)   LAMINATED
 .
 .
 .
 .
(Μέτρηση σε τεµάχιο.)


ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ


582,12


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 156


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.11


:


: Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου µε
υαλοπίνακες τύπου Κ11


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6511  100%


Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου, ηλεκτροστατικής βαφής
πάχους τουλάχιστον 75µm µε διπλούς θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες     5+12+(4+4)
LAMINATED, αποτελούµενα από συνδυασµό ή συροµένων ή ανοιγοµένων ή σταθερών
συστηµάτων (σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και την τεχνική περιγραφή) έτσι ώστε
να εξασφαλίζεται η απόλυτη αεροστεγάνωση - υδατοστεγάνωση και θερµοδιακοπή των
κουφωµάτων του κτιρίου. Θα προέρχονται από πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 παραγωγική
διαδικασία, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τις τεχνικές περιγραφές, τα
σχέδια και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην µελέτη ΚΕΝΑΚ. Το
κράµα αλουµινίου των προφίλ θα είναι 6060 (AlMgSi) και οι µηχανικές ιδιότητες του
κράµατος θα συµµορφώνονται µε το ΕΝ 755-2, ενώ οι χηµική σύσταση του κράµατος µε
το ΕΝ 755-3. Θα προέρχονται όλα από τον ίδιο επώνυµο κατασκευαστή και θα είναι
από κατάλληλη σειρά διατοµών για κάθε περίπτωση λειτουργίας.Η παραγωγός εταιρεία
των προφίλ θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό FPC (Factory Production Control)
από επίσηµο φορέα πιστοποίησης, ενώ η βαφή των προφίλ θα γίνεται σε πιστοποιηµένο
βαφείο κατά Qualicoat.Στην τιµή περιλαµβάνεται το προφίλ αλουµινίου, τα
υαλοστάσια, όλοι οι µηχανισµοί ανοίγµατος και ασφάλισης, όλα τα µικρουλικά, η
ηλεκτροστατική βαφή στο χρώµα επιλογής της επιβλέπουσας Υπηρεσίας (ενδεικτικό
χρώµα RAL 7005), καθώς και η παράδοση στον τόπο του έργου, η εργασία τοποθέτησης
και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
 ΝΑΟΙΚ Θ\65.03. 11  Θερµονωτικό κούφωµα όπως παραπάνω, τύπου     Κ11      µε
υαλοπίνακες  5+12+(4+4)   LAMINATED
 .
 .
 .
 .
(Μέτρηση σε τεµάχιο.)


∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


245,70


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 157


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.12


:


: Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου µε
υαλοπίνακες τύπου Κ12


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6511  100%


Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου, ηλεκτροστατικής βαφής
πάχους τουλάχιστον 75µm µε διπλούς θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες     5+12+(4+4)
LAMINATED, αποτελούµενα από συνδυασµό ή συροµένων ή ανοιγοµένων ή σταθερών
συστηµάτων (σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και την τεχνική περιγραφή) έτσι ώστε
να εξασφαλίζεται η απόλυτη αεροστεγάνωση - υδατοστεγάνωση και θερµοδιακοπή των
κουφωµάτων του κτιρίου. Θα προέρχονται από πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 παραγωγική
διαδικασία, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τις τεχνικές περιγραφές, τα
σχέδια και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην µελέτη ΚΕΝΑΚ. Το
κράµα αλουµινίου των προφίλ θα είναι 6060 (AlMgSi) και οι µηχανικές ιδιότητες του
κράµατος θα συµµορφώνονται µε το ΕΝ 755-2, ενώ οι χηµική σύσταση του κράµατος µε
το ΕΝ 755-3. Θα προέρχονται όλα από τον ίδιο επώνυµο κατασκευαστή και θα είναι
από κατάλληλη σειρά διατοµών για κάθε περίπτωση λειτουργίας.Η παραγωγός εταιρεία
των προφίλ θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό FPC (Factory Production Control)
από επίσηµο φορέα πιστοποίησης, ενώ η βαφή των προφίλ θα γίνεται σε πιστοποιηµένο
βαφείο κατά Qualicoat.Στην τιµή περιλαµβάνεται το προφίλ αλουµινίου, τα
υαλοστάσια, όλοι οι µηχανισµοί ανοίγµατος και ασφάλισης, όλα τα µικρουλικά, η
ηλεκτροστατική βαφή στο χρώµα επιλογής της επιβλέπουσας Υπηρεσίας (ενδεικτικό
χρώµα RAL 7005), καθώς και η παράδοση στον τόπο του έργου, η εργασία τοποθέτησης
και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
 ΝΑΟΙΚ Θ\65.03. 12  Θερµονωτικό κούφωµα όπως παραπάνω, τύπου     Κ12      µε
υαλοπίνακες  5+12+(4+4)   LAMINATED
 .
 .
 .
 .
(Μέτρηση σε τεµάχιο.)


ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ


3.049,20


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 158


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.13


:


: Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου µε
υαλοπίνακες τύπου Κ13


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6511  100%


Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου, ηλεκτροστατικής βαφής
πάχους τουλάχιστον 75µm µε διπλούς θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες     5+12+(4+4)
LAMINATED, αποτελούµενα από συνδυασµό ή συροµένων ή ανοιγοµένων ή σταθερών
συστηµάτων (σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και την τεχνική περιγραφή) έτσι ώστε
να εξασφαλίζεται η απόλυτη αεροστεγάνωση - υδατοστεγάνωση και θερµοδιακοπή των
κουφωµάτων του κτιρίου. Θα προέρχονται από πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 παραγωγική
διαδικασία, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τις τεχνικές περιγραφές, τα
σχέδια και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην µελέτη ΚΕΝΑΚ. Το
κράµα αλουµινίου των προφίλ θα είναι 6060 (AlMgSi) και οι µηχανικές ιδιότητες του
κράµατος θα συµµορφώνονται µε το ΕΝ 755-2, ενώ οι χηµική σύσταση του κράµατος µε
το ΕΝ 755-3. Θα προέρχονται όλα από τον ίδιο επώνυµο κατασκευαστή και θα είναι
από κατάλληλη σειρά διατοµών για κάθε περίπτωση λειτουργίας.Η παραγωγός εταιρεία
των προφίλ θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό FPC (Factory Production Control)
από επίσηµο φορέα πιστοποίησης, ενώ η βαφή των προφίλ θα γίνεται σε πιστοποιηµένο
βαφείο κατά Qualicoat.Στην τιµή περιλαµβάνεται το προφίλ αλουµινίου, τα
υαλοστάσια, όλοι οι µηχανισµοί ανοίγµατος και ασφάλισης, όλα τα µικρουλικά, η
ηλεκτροστατική βαφή στο χρώµα επιλογής της επιβλέπουσας Υπηρεσίας (ενδεικτικό
χρώµα RAL 7005), καθώς και η παράδοση στον τόπο του έργου, η εργασία τοποθέτησης
και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
 ΝΑΟΙΚ Θ\65.03. 13  Θερµονωτικό κούφωµα όπως παραπάνω, τύπου     Κ13      µε
υαλοπίνακες  5+12+(4+4)   LAMINATED
 µε µηχανισµό επαναφοράς
 µε µηχανισµό προτεραιότητας κλεισίµατος φύλλων
 µε σύρτες ακινητοποίησης του ενός φύλλου
 µε δύο µπάρες πανικού
(Μέτρηση σε τεµάχιο.)







Σελίδα 65Τιµολόγιο Μελέτης


∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


2.479,68


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 159


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.14


:


: Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου µε
υαλοπίνακες τύπου Κ14


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6511  100%


Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου, ηλεκτροστατικής βαφής
πάχους τουλάχιστον 75µm µε διπλούς θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες     5+12+(4+4)
LAMINATED, αποτελούµενα από συνδυασµό ή συροµένων ή ανοιγοµένων ή σταθερών
συστηµάτων (σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και την τεχνική περιγραφή) έτσι ώστε
να εξασφαλίζεται η απόλυτη αεροστεγάνωση - υδατοστεγάνωση και θερµοδιακοπή των
κουφωµάτων του κτιρίου. Θα προέρχονται από πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 παραγωγική
διαδικασία, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τις τεχνικές περιγραφές, τα
σχέδια και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην µελέτη ΚΕΝΑΚ. Το
κράµα αλουµινίου των προφίλ θα είναι 6060 (AlMgSi) και οι µηχανικές ιδιότητες του
κράµατος θα συµµορφώνονται µε το ΕΝ 755-2, ενώ οι χηµική σύσταση του κράµατος µε
το ΕΝ 755-3. Θα προέρχονται όλα από τον ίδιο επώνυµο κατασκευαστή και θα είναι
από κατάλληλη σειρά διατοµών για κάθε περίπτωση λειτουργίας.Η παραγωγός εταιρεία
των προφίλ θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό FPC (Factory Production Control)
από επίσηµο φορέα πιστοποίησης, ενώ η βαφή των προφίλ θα γίνεται σε πιστοποιηµένο
βαφείο κατά Qualicoat.Στην τιµή περιλαµβάνεται το προφίλ αλουµινίου, τα
υαλοστάσια, όλοι οι µηχανισµοί ανοίγµατος και ασφάλισης, όλα τα µικρουλικά, η
ηλεκτροστατική βαφή στο χρώµα επιλογής της επιβλέπουσας Υπηρεσίας (ενδεικτικό
χρώµα RAL 7005), καθώς και η παράδοση στον τόπο του έργου, η εργασία τοποθέτησης
και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
 ΝΑΟΙΚ Θ\65.03. 14  Θερµονωτικό κούφωµα όπως παραπάνω, τύπου     Κ14      µε
υαλοπίνακες  5+12+(4+4)   LAMINATED
 .
 .
 .
 .
(Μέτρηση σε τεµάχιο.)


∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


2.445,14


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 160


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α54.46.01


:


: Ξύλινες πρεσσαριστές πόρτες µε µεταλλική κάσα και λαµαρίνα στο κάτω
µέρος. τύπου Π01, διαστάσεων 1,10x2,20x0,10m


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1  100%


Θύρες τύπου HPL µε πλαίσιο σκληρής λευκής ξυλείας διατοµής 50x 33 µε πυρήνα
διάτρητης µοριοσανίδας 33mm, µε αµφίπλευρη επένδυση (H.D.F) 3,2+3,2=6,4mm, µάζας
όγκου 850kg ανά m3. Τα περιθώρεια κατακόρυφα ξύλου ενδεικτικού τύπου Meranti ή
ισοδυνάµου  1,00Χ3,80 µε επένδυση. Τελική αµφίπλευρη επένδυση (H.P.L) φορµάϊκα.
       Οι θύρες θα φέρουν διατρύσεις έτοιµες να δεχθούν κλειδαριές-χειρολαβές
πάχους θυρών 40mm.
       Οι κάσες θα είναι στραντζαριστές µεταλλικές από γαλβανισµένη λαµαρίνα
πάχους 1,5mm δροµικές 10-15cm µε υποδοχή για περιµετρικό λάστιχο και µε θήκες για
την υποδοχή µεντεσέδων S.W. µε πατούρα υποδοχής 45mm για θυρόφυλλο πάχους 40mm.
Απαραίτητα 3 τεµ. µεντεσέδων.
       Οι χειρολαβές W.C. πρέπει να είναι σχήµατος (U) µε ενδείξεις
κατειληµµένου-ελεύθερου INOX όπως θα είναι και οι κλειδαριές.
       Στο κάτω µέρος θα µπουν φάσες προστασίας αλουµινίου SATIN 20εκ. (σετ 2
τεµ. ανά θύρα)
       Στην τιµή περιλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά καθώς η εργασία κατασκευής,
τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαµβανοµένης της προµήθειας και της εργασίας
τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.


Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
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ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ


317,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 161


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α54.46.02


:


: Ξύλινες πρεσσαριστές πόρτες µε µεταλλική κάσα και λαµαρίνα στο κάτω
µέρος. τύπου Π02, διαστάσεων 1,10x2,20x0,15m


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1  100%


Θύρες τύπου HPL µε πλαίσιο σκληρής λευκής ξυλείας διατοµής 50x 33 µε πυρήνα
διάτρητης µοριοσανίδας 33mm, µε αµφίπλευρη επένδυση (H.D.F) 3,2+3,2=6,4mm, µάζας
όγκου 850kg ανά m3. Τα περιθώρεια κατακόρυφα ξύλου ενδεικτικού τύπου Meranti ή
ισοδυνάµου  1,00Χ3,80 µε επένδυση. Τελική αµφίπλευρη επένδυση (H.P.L) φορµάϊκα.
       Οι θύρες θα φέρουν διατρύσεις έτοιµες να δεχθούν κλειδαριές-χειρολαβές
πάχους θυρών 40mm.
       Οι κάσες θα είναι στραντζαριστές µεταλλικές από γαλβανισµένη λαµαρίνα
πάχους 1,5mm δροµικές 10-15cm µε υποδοχή για περιµετρικό λάστιχο και µε θήκες για
την υποδοχή µεντεσέδων S.W. µε πατούρα υποδοχής 45mm για θυρόφυλλο πάχους 40mm.
Απαραίτητα 3 τεµ. µεντεσέδων.
       Οι χειρολαβές W.C. πρέπει να είναι σχήµατος (U) µε ενδείξεις
κατειληµµένου-ελεύθερου INOX όπως θα είναι και οι κλειδαριές.
       Στο κάτω µέρος θα µπουν φάσες προστασίας αλουµινίου SATIN 20εκ. (σετ 2
τεµ. ανά θύρα)
       Στην τιµή περιλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά καθώς η εργασία κατασκευής,
τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαµβανοµένης της προµήθειας και της εργασίας
τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.


Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ


296,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 162


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α54.46.03


:


: Ξύλινες πρεσσαριστές πόρτες µε µεταλλική κάσα και λαµαρίνα στο κάτω
µέρος. τύπου Π03 , διαστάσεων 0,80x2,20x0,10m


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1  100%


Θύρες τύπου HPL µε πλαίσιο σκληρής λευκής ξυλείας διατοµής 50x 33 µε πυρήνα
διάτρητης µοριοσανίδας 33mm, µε αµφίπλευρη επένδυση (H.D.F) 3,2+3,2=6,4mm, µάζας
όγκου 850kg ανά m3. Τα περιθώρεια κατακόρυφα ξύλου ενδεικτικού τύπου Meranti ή
ισοδυνάµου  1,00Χ3,80 µε επένδυση. Τελική αµφίπλευρη επένδυση (H.P.L) φορµάϊκα.
       Οι θύρες θα φέρουν διατρύσεις έτοιµες να δεχθούν κλειδαριές-χειρολαβές
πάχους θυρών 40mm.
       Οι κάσες θα είναι στραντζαριστές µεταλλικές από γαλβανισµένη λαµαρίνα
πάχους 1,5mm δροµικές 10-15cm µε υποδοχή για περιµετρικό λάστιχο και µε θήκες για
την υποδοχή µεντεσέδων S.W. µε πατούρα υποδοχής 45mm για θυρόφυλλο πάχους 40mm.
Απαραίτητα 3 τεµ. µεντεσέδων.
       Οι χειρολαβές W.C. πρέπει να είναι σχήµατος (U) µε ενδείξεις
κατειληµµένου-ελεύθερου INOX όπως θα είναι και οι κλειδαριές.
       Στο κάτω µέρος θα µπουν φάσες προστασίας αλουµινίου SATIN 20εκ. (σετ 2
τεµ. ανά θύρα)
       Στην τιµή περιλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά καθώς η εργασία κατασκευής,
τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαµβανοµένης της προµήθειας και της εργασίας
τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.


Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ


314,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 163


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α54.46.04


:


: Ξύλινες πρεσσαριστές πόρτες µε µεταλλική κάσα και λαµαρίνα στο κάτω
µέρος. τύπου Π04, διαστάσεων 0,70x2,20x0,10m


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1  100%


Θύρες τύπου HPL µε πλαίσιο σκληρής λευκής ξυλείας διατοµής 50x 33 µε πυρήνα
διάτρητης µοριοσανίδας 33mm, µε αµφίπλευρη επένδυση (H.D.F) 3,2+3,2=6,4mm, µάζας
όγκου 850kg ανά m3. Τα περιθώρεια κατακόρυφα ξύλου ενδεικτικού τύπου Meranti ή
ισοδυνάµου  1,00Χ3,80 µε επένδυση. Τελική αµφίπλευρη επένδυση (H.P.L) φορµάϊκα.
       Οι θύρες θα φέρουν διατρύσεις έτοιµες να δεχθούν κλειδαριές-χειρολαβές
πάχους θυρών 40mm.
       Οι κάσες θα είναι στραντζαριστές µεταλλικές από γαλβανισµένη λαµαρίνα
πάχους 1,5mm δροµικές 10-15cm µε υποδοχή για περιµετρικό λάστιχο και µε θήκες για
την υποδοχή µεντεσέδων S.W. µε πατούρα υποδοχής 45mm για θυρόφυλλο πάχους 40mm.
Απαραίτητα 3 τεµ. µεντεσέδων.
       Οι χειρολαβές W.C. πρέπει να είναι σχήµατος (U) µε ενδείξεις
κατειληµµένου-ελεύθερου INOX όπως θα είναι και οι κλειδαριές.
       Στο κάτω µέρος θα µπουν φάσες προστασίας αλουµινίου SATIN 20εκ. (σετ 2
τεµ. ανά θύρα)
       Στην τιµή περιλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά καθώς η εργασία κατασκευής,
τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαµβανοµένης της προµήθειας και της εργασίας
τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.


Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΤΕΚΑ


311,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 164


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Β65.03.1


:


: Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου
οποιωνδήποτε διαστάσεων µε υαλοπίνακες


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501  100%


Τυποποιηµένα θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου (οποιωνδήποτε
διαστάσεων), ηλεκτροστατικής βαφής  πάχους τουλάχιστον 75µm µε διπλούς
θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες (5+12+(4+4)) LAMINATED, αποτελούµενα από συνδυασµό ή
συροµένων ή ανοιγοµένων ή σταθερών συστηµάτων (σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης
και την τεχνική περιγραφή) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη αεροστεγάνωση -
υδατοστεγάνωση και θερµοδιακοπή των κουφωµάτων του κτιρίου. Θα προέρχονται από
πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές, τις τεχνικές περιγραφές, τα σχέδια και τα τεχνικά χαρακτηριστικά
που περιγράφονται στην µελέτη ΚΕΝΑΚ. Το κράµα αλουµινίου των προφίλ θα είναι 6060
(AlMgSi) και οι µηχανικές ιδιότητες του κράµατος θα συµµορφώνονται µε το ΕΝ
755-2, ενώ η χηµική σύσταση του κράµατος µε το ΕΝ 755-3. Θα προέρχονται όλα από
τον ίδιο επώνυµο κατασκευαστή και θα είναι από κατάλληλη σειρά διατοµών για κάθε
περίπτωση λειτουργίας. Η παραγωγός εταιρεία των προφίλ θα πρέπει να διαθέτει
πιστοποιητικό FPC (Factory Production Control) από επίσηµο φορέα πιστοποίησης,
ενώ η βαφή των προφίλ θα γίνεται σε πιστοποιηµένο βαφείο κατά Qualicoat. Στην
τιµή περιλαµβάνεται το προφίλ αλουµινίου, τα υαλοστάσια, όλοι οι µηχανισµοί
ανοίγµατος και ασφάλισης, όλα τα µικρουλικά, η ηλεκτροστατική βαφή στο χρώµα
επιλογής της επιβλέπουσας Υπηρεσίας (ενδεικτικό χρώµα RAL 7005), καθώς και η
παράδοση στον τόπο του έργου, η εργασία τοποθέτησης και η παράδοση σε πλήρη
λειτουργία.


Τιµή ανά m2 έτοιµου πλήρως τοποθετηµένου κουφώµατος εν λειτουργία µε το
υαλοστάσιο του.


∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


288,60


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 165


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Β65.03.2


:


: Θύρα από θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου
(οποιωνδήποτε διαστάσεων) µε υαλοπίνακες


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501  100%


Θύρα ανοιγόµενη από τυποποιηµένα θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα
αλουµινίου (οποιωνδήποτε διαστάσεων), ηλεκτροστατικής βαφής  πάχους τουλάχιστον
75µm µε διπλούς θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες (5+12+(4+4)) LAMINATED, (σύµφωνα µε
τα σχέδια της µελέτης και την τεχνική περιγραφή) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
απόλυτη αεροστεγάνωση - υδατοστεγάνωση και θερµοδιακοπή των κουφωµάτων του
κτιρίου. Θα προέρχονται από πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία,
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τις τεχνικές περιγραφές, τα σχέδια και τα
τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην µελέτη ΚΕΝΑΚ. Το κράµα αλουµινίου
των προφίλ θα είναι 6060 (AlMgSi) και οι µηχανικές ιδιότητες του κράµατος θα
συµµορφώνονται µε το ΕΝ 755-2, ενώ η χηµική σύσταση του κράµατος µε το ΕΝ 755-3.
Θα προέρχονται όλα από τον ίδιο επώνυµο κατασκευαστή και θα είναι από κατάλληλη
σειρά διατοµών για κάθε περίπτωση λειτουργίας. Η παραγωγός εταιρεία των προφίλ θα
πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό FPC (Factory Production Control) από επίσηµο
φορέα πιστοποίησης, ενώ η βαφή των προφίλ θα γίνεται σε πιστοποιηµένο βαφείο κατά
Qualicoat. Στην τιµή περιλαµβάνεται το προφίλ αλουµινίου, τα υαλοστάσια, όλοι οι
µηχανισµοί ανοίγµατος και ασφάλισης, όλα τα µικρουλικά, η ηλεκτροστατική βαφή στο
χρώµα επιλογής της επιβλέπουσας Υπηρεσίας (ενδεικτικό χρώµα RAL 7005), καθώς και
η παράδοση στον τόπο του έργου, η εργασία τοποθέτησης και η παράδοση σε πλήρη
λειτουργία.
Επίσης, στις δαπάνες του άρθρου περιλαµβάνονται:
- ο µηχανισµός επαναφοράς
- ο µηχανισµός προτεραιότητας κλεισίµατος φύλλων
- σύρτες ακινητοποίησης φύλλου
- δύο µπάρες πανικού


Τιµή ανά m2 έτοιµης πλήρως τοποθετηµένης θύρας εν λειτουργία µε το υαλοστάσιο
της.


ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


348,60


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 166


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Β54.46.02.1


:


: Θύρα ξύλινη πρεσσαριστή µε κάσσα πλάτους έως 23 cm και φεγγίτη


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.2  100%


Κατασκευή θύρας ξύλινης µε φεγγίτη, παρόµοιας µε τις υπάρχουσες θύρες του 4ου
∆ηµοτικού Σχολείου (υφιστάµενο κτίριο).


Κατασκευή θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, µε περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και
στις δύο όψεις µε φύλλα πρεσσαριστά µε κόντρα - πλακέ, πλήρη, συνολικού πάχους 5
cm αποτελούµενα από πλαίσιο 4x7 cm µε ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς µε ξύλο
διαστάσεων 4x5x40 cm, µε σκελετό σταυρωτό από ξύλα µισοχαρακτά 4x5 cm ανά 15 cm
το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές µισοχαρακτές καθαρής διατοµής τουλάχιστον 36x8 mm
µε κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και
γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας, χωνευτή κλεδαριά
και χειρολαβές και µικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση
για πλήρη λειτουργία περιλαµβανοµένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής
κλειδαριάς και χειρολαβών.


Το άνω τµήµα της θύρας περιλαµβάνει υαλοστάσιο, σταθερό, από ξυλεία τύπου
Σουηδίας, επίσης µε την κάσσα, διαστάσεων σύµφωνα µε των υπαρχουσών θυρών, µε
υαλοδόχους πήχεις (καϊτια) 4x4 cm για διπλούς υαλοπίνακες, µε πηχάκια υαλοπινάκων
και γενικά ξυλεία, σιδηρικά και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και
ανάρτησης (εκτός από χειρολαβή γρύλλου) και εργασία για πλήρη κατασκευή,
τοποθέτηση.


Οι διπλοί υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους
6mm(3mm+µεµβράνη+3mm), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear float)
και µεµβράνη πολυβινυλίου, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετηµένοι µε
ελαστικά περεµβύσµατα από E.P.D.M. και σιλικόνη περιλαµβάνονται ανηγµένοι στις
δαπάνες του παρόντος άρθρου. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
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τοποθέτησης.


Η θύρα είναι πλήρως βερνικοχρωµατισµένη µε βερνικόχρωµα ξύλινων επιφανειών δύο
συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου. Περιλαµβάνονται απόξεση, αστάρι, ξερόζιασµα,
σπατουλάρισµα, στοκαρίσµατα, ψιλοστοκαρίσµατα, διάστρωση αλκυδικού υποστρώµατος
ή υποστρώµατος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώµατος. Υλικά και
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) κατασκευασµένης, βαµµένης και τοποθετηµένης,
στερεωµένης θύρας µε κλειδαριά και χειρολαβή.


∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


206,26


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Λοιπά-Τελειώµατα


Α.Τ. 167


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\56.16


:


: Κρεµάστρες (port-manteau) απλές


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5616  100%


Κρεµάστρες (port-manteau) απλές αποτελούµενες από διατοµή ξυλείας τύπου Σουηδίας
πλάτους έως 15 cm και πάχους έως 2,5 cm και οιουδήποτε µήκους, µε περιθώρια και
τυχόν απλές ευθύγραµµες γλυφές, ευθύγραµµες ή τεθλασµένες µε βιδωτά αλουµίνια
άγγιστρα µήκους 5 - 15 cm ανά 18 cm. Η κρεµάστρα αναρτάται µε µεταλλικές θηλιές
από βίδες σε UPAT ανά αποστάσεις 0,50 m και γενικά ξυλεία Σουηδίας, άγγιστρα
αλουµινίου, υλικά συνδέσεως τοποθετήσεως και στερεώσεως.


Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).


ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ


23,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 168


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\72.70


:


: Επιστεγάσεις µε επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231  100%


Επιστεγάσεις µε επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, πάχους 16 mm, άθραυστα,
υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, φωτοδιαπερατότητα 76% για διαφανές, 50%
για οπάλ, 42% για φυµέ φύλλα, θερµοµονωτικής ικανότητας τουλάχιστον 2,1 kcal/
m2.h.C, πυραντοχής κατηγορίας Β1 - Β2 κατά DIN 4102 και ηχοµόνωσης τουλάχιστον
20db κατά DIN 52210. Η στερέωση στην υπάρχουσα υποδοµή θα γίνεται µε ειδικά
στοιχεία (σύνδεσµοι τύπου Π ή τύπου Η), της ιδίας εταιρείας. Πλήρης περαιωµένη
εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και
µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη και τις οδηγίες του προµηθευτή.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.


ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


80,60


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 169


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\73.76


:


: Αντιολισθητικό ελαστικό παρέµβληµα µαρµάρινων βαθµίδων


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396  100%


Αντιολισθητικό ελαστικό παρέµβληµα µαρµάρινων βαθµίδων εσωτερικών ή εξωτερικών
χώρων, σε υπάρχουσα εγκοπή, διατοµής 10x10 mm και πάχους 3 mm, που τοποθετείται
ακριβώς στις διαστάσεις της εγκοπής (φρακαριστό) µε ισχυρή κόλλα, σύµφωνα µε τις
οδηγίες του προµηθευτή. Yλικά και µικροϋλικά επί τόπου και  εργασία τοποθέτησης,
στερέωσης, ευθυγράµµισης.


Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).


ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ


4,10


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 170


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\79.02


:


: Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό
γαλάκτωµα


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902  100%


Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ασφαλτικό ελαστοµερές γαλάκτωµα, εκτελούµενη
επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία
καθαρισµού της επιφανείας και επαλείψεως σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή του υλικού και σε όσες στρώσεις απαιτείται.


Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


2,60


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 171


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\79.46


:


: Θερµοµόνωση κεκλιµένων οροφών µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη
πολυστερίνη


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934  100%


Θερµοµόνωση κεκλιµένων οροφών, µε κλίσεις µικρότερες από 40%, οποιασδήποτε
διάταξης, µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 5 cm, µε επικόλληση
αυτών µε θερµή άσφαλτο. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.


∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


12,70


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 172


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Β79.04.1


:


: Εξωτερική στεγάνωση (προστασία) επιφανειών σκυροδέµατος (προ της
διαδικασίας επίχωσης) µε υδατοδιαλυτή ελαστικοποιηµένη ασφαλτική
επάλειψη


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902  100%


Εξωτερική στεγανωτική προστασία επιφανειών σκυροδέµατος (προ της διαδικασίας
επικάλυψης), µέσω υδατοδιαλυτού, ασφαλτικής βάσης, ελαστοµερούς γαλακτώµατος,
χωρίς διαλύτες, τροποποιηµένου µε πολυµερές προϊόν χωρίς φαινόλες, ενισχυµένο µε
γαλάκτωµα συνθετικών ρητινών.
Η εργασία εκτελείται επί οποιωνδήποτε επιφανειών σκυροδέµατος ή πλινθοδοµών ως
άνω, ελευθέρου πορώδους και ελευθέρων από οποιαδήποτε σαθρά - χαλαρά τµήµατα, για
την αντιµετώπιση των επιδράσεων της υγρασίας, του νερού τυχόν εδαφικών οξέων και
αλάτων, και περιλαµβάνει τα ακόλουθα :


Α) Επιµελή καθαρισµό και αφαίρεση σκόνης ή τυχόν σαθρών στοιχείων από την
επιφάνεια αναφοράς.
Β) Προεπάλειψη επί της προαναφερθείσας επιφανείας, σε µία στρώση εφαρµογής υλικού
ως άνω, αραιωµένης µε νερό κατά 20%, ως στρώση ασταρώµατος για προστασία,
εκτελεσµένης επιµελώς µε βούρτσα.
Γ) Εφαρµογή κύριας στρώσης επί της προαναφερθείσας επιφανείας, σε µία στρώση
εφαρµογής υλικού ως άνω, χωρίς αραίωση, για πλήρη προστασία επιφανείας έναντι
αρνητικών πιέσεων υδάτων, εκτελεσµένης επιµελώς µε βούρτσα σε διασταυρούµενη
επάλληλη διάστρωση.


Πλήρης περαιωµένη εργασία και υλικά, επί οιωνδήποτε επιφανειών ως άνω, σε
οποιασδήποτε στάθµη αναφοράς, επιφάνειας υγιούς, εκτελεσµένης σύµφωνα µε την
µελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισµούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες
της Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης του έργου, για την εφαρµογή, διάστρωση, µόρφωση και
τις τεχνικές οδηγίες του προµηθευτή, συµπεριλαµβανοµένης επίσης της όποιας
εισκόµισης, λειτουργίας και αποκόµισης οιουδήποτε εξοπλισµού που απαιτείται.


(1 m2 επιφάνειας ως άνω)
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∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


2,60


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 173


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α79.04.2


:


: Εσωτερική στεγάνωση (προστασία) επιφανειών σκυροδέµατος,
οπτοπλινθοδοµών, τσιµεντοκονιαµάτων κλπ., διά στεγανοποιητικού,
επαλειφόµενου τσιµεντοειδούς, κονιάµατος ενός συστατικού.


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903  100%


Υγροµόνωση και προστασία επιφανειών σκυροδέµατος, οπτοπλινθοδοµών
τσιµεντοκονιαµάτων κλπ., διά στεγανοποιητικού, επαλειφόµενου τσιµεντοειδούς,
κονιάµατος ενός συστατικού που στεγανοποιεί την κατασκευή αντιδρώντας χηµικά µε
το υπόστρωµα, δηµιουργώντας εσωτερικά στην µάζα του σκυροδέµατος κλπ., φράγµα
προστασίας, αποτελούµενο από δεσµούς κρυστάλλων, ικανών να σφραγίσουν πόρους,
εσωτερικά κενά, τριχοειδείς ρωγµές και µικρο-ρηγµατώσεις.  Το σύστηµα θα
µπλοκάρει την κίνηση του νερού στο εσωτερικό του σκυροδέµατος κλπ., και θα έχει
δυνατότητα υψηλής διείσδυσης και πολύ υψηλής αντίστασης σε θετικές και αρνητικές
πιέσεις νερού. Η εργασία εκτελείται επί οποιωνδήποτε πορωδών επιφανειών ως άνω,
ελευθέρου πορώδους και ελευθέρων από οποιαδήποτε σαθρά - χαλαρά τµήµατα,
υπολείµµατα τσιµέντου ή λιπαρές ουσίες, για την αντιµετώπιση των επιδράσεων της
υγρασίας,  υδροστατικών πιέσεων νερού κλπ. Θα εφαρµοστεί πλήρως ο τρόπος
κατασκευής και µείξεως του προϊόντος µε νερό σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
προµηθευτή του χρησιµοποιούµενου υλικού. Το άρθρο αποζηµιώνει όλα τα απαραίτητα
υλικά και µικροϋλικά επί τόπου του έργου, την προεργασία καθαρισµού επιφανείας
και επαλείψεως σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υλικού. Επίσης, αναλυτικά
περιλαµβάνει:


Α) Επιµελή καθαρισµό και αφαίρεση τυχόν σαθρών στοιχείων από την επιφάνεια
αναφοράς.
Β) Επαναλαµβανόµενη διαβροχή του υποστρώµατος αναφοράς µέχρι κορεσµού.
Γ) Πρώτη επάλειψη επί της προαναφερθείσας επιφανείας, ως πρώτη στρώση εφαρµογής
µε υλικό ως άνω, για σφράγιση πορώδους, εκτελεσµένης επιµελώς διά πλατιάς σκληρής
βούρτσας κλπ.
∆) Μετά την αρχική σκλήρυνση της πρώτης στρώσης, εφαρµογή δεύτερης στρώσης επί
της προαναφερθείσας επιφανείας η οποία θα διαβραχεί πλήρως µέχρι κορεσµού, σε µία
επίσης στρώση εφαρµογής υλικού ως άνω, εκτελεσµένης σταυρωτά µε επιµέλεια ως άνω.


Πλήρης περαιωµένη εργασία και υλικά, επί οιωνδήποτε επιφανειών ως άνω, σε
οποιασδήποτε στάθµη αναφοράς, επιφάνειας υγιούς σκυροδέµατος, εκτελεσµένης
σύµφωνα µε την µελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισµούς και τις
κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή Επίβλεψης του έργου, για την ανάµιξη,
εφαρµογή, συµπίεση, µόρφωση και τις τεχνικές οδηγίες του προµηθευτή,
συµπεριλαµβανοµένης επίσης της όποιας εισκόµισης, λειτουργίας και αποκόµισης
οιουδήποτε εξοπλισµού που απαιτείται.
(1 m2 επιφάνειας ως άνω)


ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


9,54


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 174


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α79.49.01


:


: Θερµοµόνωση βατού αντεστραµµένου δώµατος µε σύνθετο προϊόν που
αποτελείται από πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης xps πάχους 6 εκ. και
κεραµικά πλακίδια πλήρους υάλωσης .


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934  100%


Θερµοµόνωση βατού αντεστραµµένου δώµατος  µε σύνθετο προϊόν που αποτελείται από
πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης xps πάχους 6 εκ και κεραµικά πλακίδια πλήρους
υάλωσης .


Η εξ.πολυστερίνη είναι µεγίστου συντελεστού θερµικής αγωγιµότητας 0,038 W/(mK)
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη κατά ΚΕΝΑΚ µε πιστοποίηση CE κατά ΕΝ 13164 και
πάχους 0,06m.


Τα κεραµικά πλακίδια είναι µεγίστου συντελεστού θερµικής αγωγιµότητας 1,840
(m^2K)/W σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη θερµοµόνωσης κατά ΚΕΝΑΚ , κατηγορίας 4
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κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14411 και επικολλούνται στην εξ.πόλυστερίνη µε σηµειακή κόλληση
τύπου MS.


Στα υλικά και εργασίες που αποζηµιώνονται από το παρόν άρθρο , περιλαµβάνονται
επίσης  και τα ακόλουθα:
1.Ελαστική σφράγιση αρµών διαστολής µε σφραγιστική µαστίχη ανά 20-25 m2 και
2.Αρµολόγηση των υπολοίπων αρµών µε τσιµεντοειδή αρµόστοκο τύπο CG2 κατά ΕΝ
13888.


Τα υλικά και εργασίες κατασκευής των υποκείµενων της εξηλασµένης πολυστερίνης
στρώσεων που αποζηµιώνονται ξεχωριστά από τα αντίστοιχα άρθρα είναι:


1.∆ιάστρωση περλιτοδέµατος 600kg/m^3 ελάχιστης κλίσης 2%για τη δηµιουργία κλίσεων
απορροής υδάτων.
2.θα χρησιµοποιηθεί µεταλλικό πλέγµα οπλισµένου σκυροδέµατος
3.∆ιάστρωση ασφαλτικού ασταριού µετά την ξήρανση του περλιτοδέµατος.
4.Εφαρµογή ασφαλτικής µεµβράνης µε πιστοποίηση CE κατά ΕΝ 13707 πάχους 4 mm,
χωρίς ψηφίδα.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας έτοιµης θερµοµόνωσης


ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


41,60


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 175


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α79.49.02


:


: Θερµοµόνωση βατού αντεστραµµένου δώµατος µε σύνθετο προϊόν που
αποτελείται από πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης xps πάχους 10 εκ. και
κεραµικά πλακίδια πλήρους υάλωσης .


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934  100%


Θερµοµόνωση βατού αντεστραµµένου δώµατος  µε σύνθετο προϊόν που αποτελείται από
πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης xps πάχους 10 εκ και κεραµικά πλακίδια πλήρους
υάλωσης .


Η εξ.πολυστερίνη είναι µεγίστου συντελεστού θερµικής αγωγιµότητας 0,038
W/(mK)σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη κατά ΚΕΝΑΚ µε πιστοποίηση CE κατά ΕΝ
13164 και πάχους 0,10m.


Τα κεραµικά πλακίδια είναι µεγίστου συντελεστού θερµικής αγωγιµότητας 1,840
(m^2K)/W σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη  κατά ΚΕΝΑΚ , κατηγορίας 4 κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 14411 και επικολλούνται στην εξ.πόλυστερίνη µε σηµειακή κόλληση τύπου MS.


Στα υλικά και εργασίες που αποζηµιώνονται από το παρόν άρθρο , περιλαµβάνονται
επίσης  και τα ακόλουθα:
1.Ελαστική σφράγιση αρµών διαστολής µε σφραγιστική µαστίχη ανά 20-25 m2 και
2.Αρµολόγηση των υπολοίπων αρµών µε τσιµεντοειδή αρµόστοκο τύπο CG2 κατά ΕΝ
13888.


Τα υλικά και εργασίες κατασκευής των υποκείµενων της εξηλασµένης πολυστερίνης
στρώσεων που αποζηµιώνονται ξεχωριστά από τα αντίστοιχα άρθρα είναι:


1.∆ιάστρωση περλιτοδέµατος 600kg/m^3 ελάχιστης κλίσης 2%για τη δηµιουργία κλίσεων
απορροής υδάτων.
2.θα χρησιµοποιηθεί µεταλλικό πλέγµα οπλισµένου σκυροδέµατος
3.∆ιάστρωση ασφαλτικού ασταριού µετά την ξήρανση του περλιτοδέµατος.
4.Εφαρµογή ασφαλτικής µεµβράνης µε πιστοποίηση CE κατά ΕΝ 13707 πάχους 4 mm,
χωρίς ψηφίδα.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας έτοιµης θερµοµόνωσης


ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


47,45


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 176


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α79.49.03


:


: Θερµοµόνωση πλάκας επί φυσικού εδάφους µε εξηλασµένη πολυστερίνη
xps πάχους 7 εκ.


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934  100%


Θερµοµόνωση πλάκας επί φυσικού εδάφους που αποτελείται από σκληρές θερµοµονωτικές
πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης xps πάχους 7 εκ λείας επιφάνειας .


Η εξ.πολυστερίνη είναι µεγίστου συντελεστού θερµικής αγωγιµότητας 0,030 W/(mK)
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη κατά ΚΕΝΑΚ µε πιστοποίηση CE κατά ΕΝ 13164 και
πάχους 0,07m.


Οι πλάκες θα τοποθετηθούν επί λείας επιφάνειας .


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας έτοιµης θερµοµόνωσης


∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


15,40


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 177


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α79.49.04


:


: Σύνθετο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης  µε εξηλασµένη πολυστερίνη
xps πάχους 10 εκ. µετά  έγχρωµου ακρυλικού επιχρίσµατος.


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934  100%


Κατασκευή σύνθετου συστήµατος πλήρους εξωτερικής θερµοµόνωσης κελύφους κτιρίου ,
στηθαίου δώµατος και δαπέδων και οροφής αρχιτεκτονικών προεξοχών (erker) µε
πλάκες, ενδεικτικού τύπου FIBRANxps ETICS GF ή ισοδυνάµου.


Τα απαιτούµενα υλικά και οι εργασίες εφαρµογής τους σε στρώσεις είναι οι
ακόλουθες:


1.Το υπόστρωµα πρέπει να είναι καθαρό και σταθερό και το σύστηµα εξωτερικής
θερµοµόνωσης εφαρµόζεται απευθείας πάνω σε τούβλο ή σκυρόδεµα.
2.Τοποθετείται οδηγός εκκίνησης/στήριξης, όσο δυνατόν χαµηλότερα γίνεται π.χ. 5mm
από το έδαφος, ο οποίος θα πρέπει να σφραγιστεί µε κορδόνι αρµών και µαστίχα. Για
την σωστή κατακορύφωση θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο να γίνει σωστή
τοποθέτηση του οδηγού στήριξης και του νήµατος στάθµης και να γίνεται χρήση
αλφαδιού στην εκάστοτε πλάκα.
3.Παρασκευάζετα ινοπλισµένη κόλλα  ειδική για την επικόλληση θερµοµονωτικών
πλακών µε βάση το τσιµέντο σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
4.Σε µη οµαλό υπόστρωµα η κόλλα θα πρέπει να εφαρµόζεται περιµετρικά και στο
κέντρο της επιφάνειας της µονωτικής πλάκας µέχρι πάχους 3cm. Σε τοιχοποιία
ευθύγραµµη µπορεί να εφαρµοστεί και µε οδοντωτή σπάτουλα σε όλη την επιφάνεια της
πλάκας σε πάχος 1cm.
5.Οι θερµονωτικές  πλάκες από εξηλασµένη πολυστερίνη θα έχουν πιστοποίηση CE κατά
ΕΝ 13164 θα είναι µεγίστου συντελεστού θερµικής αγωγιµότητας 0,038 W/(mK)σύµφωνα
µε την εγκεκριµένη µελέτη κατά ΚΕΝΑΚ ,πάχους 0,10m ,τραχιάς (γκοφρέ) επιφάνειας
για την καλύτερη εφαρµογή κονιαµάτων και συγκολλητικών ουσιών και θα
επικολλούνται οριζόντια στην τοιχοποιία σε διάταξη πλέγµατος.Στην περίπτωση που
υπάρχουν κενά ανάµεσα στις πλάκες θα πρέπει να αρµολογηθούν µε αφρό πολυουρεθάνης
χαµηλής διόγκωσης.
6.Σε περίπτωση που υπάρχουν στρογγυλάδες στο κτίριο θα πρέπει να κοπεί το
θερµοµονωτικό υλικό σε λωρίδες εφόσον η ακτίνα της στρογγυλάδας θα είναι µεγάλη
και τα κενά να γεµίσουνε µε αφρό πολυουρεθάνης. Εάν υπάρχει µικρότερη ακτίνα
αρκεί να κοπεί η πλάκα σε σχήµα V και να γεµίσει το ενδιάµεσο κενό πάλι µε
πολυουρεθάνη χαµηλής διόγκωσης.
7.Έπειτα τοποθετούνται γαλβανιζέ βύσµατα ειδικά για θερµοµόνωση κτιρίων για την
µηχανική υποβοήθηση στήριξης των πλακών περιµετρικά (6 βύσµατα / m2) µε αύξηση
του αριθµού τους στις γωνίες του κτιρίου λόγω αυξηµένης ανεµοπιέσης και κίνδυνο
αποκόλλησης (κάρφωµα γίνεται ~ 20cm από το γωνία του κτιρίου). Τα βύσµατα θα
πρέπει να µπουν στα σηµεία όπου υπάρχει κόλλα κάτω από την πλάκα. Τα σηµεία αυτά
εντοπίζονται εύκολα χτυπώντας την πλάκα µε το χέρι. Το βάθος αγκύρωσης των
βυσµάτων αναφέρεται στο τελευταίο µέρος του βύσµατος, η ακίδα δεν θα πρέπει να
σκίσει το βύσµα, αλλά να κάνει διόγκωση. Η διάτρηση του τοιχώµατος θα πρέπει να
γίνει χωρίς κρούση για να µην τραυµατιστεί η κόλλα και τουλάχιστον µία ηµέρα µετά
την επικόλληση των θερµοµονωτικών πλακών στο υπόστρωµα. Το βύσµα µπαίνει πατώντας
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το µε το χέρι ή µε σφυρί χτυπώντας την καρφίδα µε ένα µόνο χτύπηµα µε σκοπό να
αποφευχθούν οι κρούσεις.
8.Εν συνεχεία, παρασκευάζεται η ίδια ινοπλισµένη κόλλα και εφαρµόζεται το προϊόν
µε π.χ. οδοντωτή σπάτουλα Νο10 ή No8 αφήνοντας έτσι κόλλα σε πάχος περίπου 3 -
5mm σε όλη την επιφάνεια για να µπορέσει να βυθιστεί το υαλόπλεγµα µέσα της.
9.Στη συνέχεια και ενώ η κόλλα είναι νωπή, τοποθετείται το υαλόπλεγµα 5 x 5 mm µε
βάρος 160 gr/m2 σε όλη την επιφάνεια της πλάκας.  Είναι σηµαντικό το ένα φύλλο
υαλοπλέγµατος να εφαρµόζεται κατακόρυφα και να αλληλοεπικαλυφθεί µε το επόµενο
κατά 10 cm περίπου προσθέτοντας αυτή την φορά επιπλέον ινοπλισµένη κόλλα στα
σηµεία που θα χρειαστεί ώστε να καλυφθεί πλήρως. Στις βάσεις του κτιρίου θα
πρέπει να εφαρµόζουµε υαλόπλεγµα 0,30 cm σε οριζόντιες λωρίδες ταυτόχρονα µε το
υπόλοιπο πλέγµα.
10.Στις γωνιές του κτιρίου θα πρέπει να τοποθετηθούν ειδικά γωνιόκρανα PVC µε
πλέγµα 5 x 5mm και διαστάσεως 10 x 10cm για επιπλέον προστασία. Η τοποθέτηση
γίνεται µε την ίδια ινοπλισµένη κόλλα . Η χρήση του αλφαδιού κρίνεται απαραίτητη
για την σωστή ευθυγράµµιση.
11.Οι εργασίες εφαρµογής της τελικής στρώσης επιχρίσµατος, του ακρυλικού και
έγχρωµου σοβά , θα πρέπει να γίνουν αναλόγως των καιρικών συνθηκών εφόσον η κόλλα
έχει πάρει τις συρρικνώσεις της.  Το υπόστρωµα θα πρέπει να είναι επίπεδο, καθαρό
και απαλλαγµένο από τυχόν σκόνη για να δεχτεί τον σοβά, µια ελαφρά διαβροχή µε
καθαρό νερό συνιστάται. Αν απαιτηθεί από την Επίβλεψη επιπλέον αστάρωµα της
επιφάνειας, ανάλογα µε την απόχρωση και κοκκοµετρία του σοβά που θα επιλεχθεί θα
γίνε µε ειδικό αστάρι προεργασίας πριν τον σοβά, ώστε να αναδειχθεί το τελικό
αποτέλεσµα.
12.Ο ακρυλικός σοβάς ετοιµάζεται µε καλή ανάδευση του περιεχοµένου του δοχείου.Ο
σοβάς αυτός θα είναι ένας έγχρωµος, ελαστοµερής και διεισδυτικός  σε µορφή
πάστας, έτοιµος προς χρήση,µε αντοχές σε ψύξη και θέρµανση σύµφωνα και µε
δυνατότητα  επιλογής απόχρωσης από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Το επίχρισµα θα
είναι σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 1794/Β/28-08-2009 ) η οποία καθιστά υποχρεωτική
την σήµανση CE του υλικού "Επιχρίσµατα τοιχοποιίας" (σχετική εγκύκλιος
20/02-10-2009 του ΥΠΕΧΩ∆Ε) :


Ο σοβάς θα πρέπει να είναι 100% αδιάβροχος,κατάλληλος για κτίρια εκτεθειµένα σε
έντονες καιρικές συνθήκες, όπως µεγάλες αυξοµειώσεις της θερµοκρασίας, υγρασία,
αλµύρα κτλ. ώστε να να παραδίδεται τελικά επιφάνεια βαµµένη µε χρώµα ανεξίτηλο
στον χρόνο, χωρίς τον φόβο ρηγµατώσεων.
Τα εργαλεία που θα χρειαστούν για την εφαρµογή του σοβά είναι πλαστικό
φραγκόφτυαρο και µυστρί για την εφαρµογή του υλικού στον τοίχο, µακριά σπάτουλα
ξυσίµατος για το άπλωµα, τριβίδι από φελιζόλ για το φινίρισµα, σκληρό πλαστικό
τριβίδι για το φινίρισµα.
Μετά την εφαρµογή του σοβά σε πάχος όσο της επιλεγίσας µέγιστης κοκκοµετρίας , θα
υπάρχει ένα ικανό χρονικό διάστηµα αναµονής για να "τραβήξει" και να µπορεί ο
σοβάς να δεχτεί το τελικό φινίρισµα του µε τα τριβίδια από φελιζόλ και σκληρό
πλαστικό και να δώσει στην συνέχεια την χαρακτηριστική "γραφιάτο" όψη του.
13.Η ινοπλισµένη κόλλα καθώς και ο ακρυλικός σοβάς τελικής στρώσης µπορούν να
εφαρµοστούν µε χρήση ειδικής µηχανής για γρηγορότερη εφαρµογή και µικρότερες
καταναλώσεις.
14.Αρµοί διαστολής θα είναι περίπου 50 m2 τυφλού τοίχου.


Σηµειώνεται ότι στις θέσεις των ανοιγµάτων (ανωκάσια, λαµπάδες) και µέχρι την
ψευδόκασα η θερµοπρόσοψη έχει πάχος 5cm, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα
σχέδια της µελέτης. Η εργασία τοποθέτησης και τα απαραίτητα υλικά
συµπεριλαµβάνται στο παρόν άρθρο.


Το παρόν άρθρο αποζηµιώνει όλα τα απαιτούµενα υλικά ,µικροϋλικά και εργασίες
ακόµα και αν δεν κατανοµάζονται ρητά για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του
σύνθετου συστήµατος πλήρους εξωτερικής θερµοµόνωσης(π.χ βύσµατα, υαλόπλεγµα,
κορδόνια αρµών και µαστίχες,έγχρωµοι σοβάδες,κονιάµατα,γωνιόκρανα P.V.C,κόλλες,
κ.λ.π)


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τελικής πραγµατικής επιφανείας σύνθετου
συστήµατος πλήρους εξωτερικής θερµοµόνωσης


ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ


35,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 178


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α79.49.05


:


: Θερµοµόνωση  δαπέδου υπερκείµενου υπογείου  µε εξηλασµένη
πολυστερίνη xps πάχους 7 εκ.


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934  100%


Θερµοµόνωση δαπέδου υπερκείµενου υπογείου  µε εξηλασµένη πολυστερίνη xps πάχους 7
εκ. µε επιφάνεια ραµποτέ µε διαµήκεις αυλακώσεις για την καλύτερη εφαρµογή
κονιαµάτων και συγκολλητικών ουσιών.


Η εξ.πολυστερίνη είναι µεγίστου συντελεστού θερµικής αγωγιµότητας 0,033 W/(mK)
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη κατά ΚΕΝΑΚ µε πιστοποίηση CE κατά ΕΝ 13164 και
πάχους 0,07m.


Οι θερµοµονωτικές πλάκες τοποθετούνται επί του ξυλοτύπου της πλάκας και των δοκών
οροφής υπογείου, ακολουθεί ο σιδηροπλισµός και η διάστρωση του σκυροδέµατος.Μετά
την αφαίρεση του ξυλοτύπου η ορατή επιφάνειά τους θα είναι έτοιµη για επίχριση µε
επίχρισµα.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας έτοιµης θερµοµόνωσης


∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


15,40


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 179


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α79.49.06


:


: Θερµοµόνωση διπλής δροµικής τοιχοποιίας  µε εξηλασµένη πολυστερίνη
xps πάχους 4 εκ.


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934  100%


Τοποθέτηση θερµοµόνωσης µε εξηλασµένη πολυστερίνη xps πάχους 4 εκ.σε διπλή
δροµική εσωτερική τοιχοποιία διαχωρισµού χώρων κλιµακοστασίου στο υπόγειο.


Τα απαιτούµενα υλικά καιεργασίες είναι οι ακόλουθες:


1.Κατασκευή εξωτερικής οπτοπλισνθοδοµής.
2.Κατασκευή της εσωτερικής οπτοπλινθοδοµής ως κάποιο ύψος και αποµάκρυνση του
νωπού συνδετικού κονιάµατος από την εσωτερική, προς το διάκενο, επιφάνεια της.
3.Τοποθέτηση των θερµοµονωτικών πλακών από εξηλασµένη πολυστερίνη µε πιστοποίηση
CE κατά ΕΝ 13164 και µεγίστου συντελεστού θερµικής αγωγιµότητας 0,03
W/(mK)σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη κατά ΚΕΝΑΚ ,πάχους 0,04 ,σε επαφή µε την
εσωτερική τοιχοποιία και αφήνοντας ένα µικρό διάκενο εφόσον αυτό είναι εφικτό.
4.Κατά την πλήρωση του διάκενου δεν πρέπει να αφήνεται κανένα κενό.
5.Για αυξηµένη αντισεισµική προστασία κατασκευάζεται σενάζ στο ενδιάµεσο ύψος της
τοιχοποιίας.
6.Η εξωτερική παρειά του σενάζ επενδύεται µε το υλικό και πάχος της εξωτερικής
θερµοµόνωσης.


Το παρόν άρθρο αποζηµιώνει όλα τα απαιτούµενα υλικά ,µικροϋλικά και εργασίες
ακόµα και αν δεν κατανοµάζονται ρητά για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή της
θερµοµόνωσης διπλής δροµικής τοιχοποιίας.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τελικής πραγµατικής επιφανείας θερµοµόνωσης
διπλής δροµικής τοιχοποίας


∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


10,40


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 180


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α79.49.07


:


: Θερµοµόνωση διπλής δροµικής τοιχοποιίας  µε εξηλασµένη πολυστερίνη
xps πάχους 10 εκ.


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934  100%


Τοποθέτηση θερµοµόνωσης µε εξηλασµένη πολυστερίνη xps πάχους 10 εκ.σε διπλή
εξωτερική δροµική τοιχοποιία επαφής µε το υφιστάµενο σχολικό  κτίριο .


Τα απαιτούµενα υλικά καιεργασίες είναι οι ακόλουθες:


1.Κατασκευή εξωτερικής οπτοπλινθοδοµής.
2.Κατασκευή της εσωτερικής οπτοπλινθοδοµής ως κάποιο ύψος και αποµάκρυνση του
νωπού συνδετικού κονιάµατος από την εσωτερική, προς το διάκενο, επιφάνεια της.
3.Τοποθέτηση των θερµοµονωτικών πλακών από εξηλασµένη πολυστερίνη µε πιστοποίηση
CE κατά ΕΝ 13164 και µεγίστου συντελεστού θερµικής αγωγιµότητας 0,027
W/(mK)σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη κατά ΚΕΝΑΚ ,πάχους 0,10 m ,σε επαφή µε
την εσωτερική τοιχοποιία και αφήνοντας ένα µικρό διάκενο εφόσον αυτό είναι
εφικτό.
4.Κατά την πλήρωση του διάκενου δεν πρέπει να αφήνεται κανένα κενό.
5.Για αυξηµένη αντισεισµική προστασία κατασκευάζεται σενάζ στο ενδιάµεσο ύψος της
τοιχοποιίας.


Το παρόν άρθρο αποζηµιώνει όλα τα απαιτούµενα υλικά ,µικροϋλικά και εργασίες
ακόµα και αν δεν κατανοµάζονται ρητά για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή της
θερµοµόνωσης διπλής δροµικής τοιχοποιίας.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τελικής πραγµατικής επιφανείας θερµοµόνωσης
διπλής δροµικής τοιχοποίας


ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


20,80


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 181


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α79.49.08


:


: Θερµοµόνωση περιµετρικού τοιχείου σε επαφή µε το έδαφος  µε
εξηλασµένη πολυστερίνη xps πάχους 6 εκ.


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934  100%


Τοποθέτηση θερµοµόνωσης µε εξηλασµένη πολυστερίνη xps πάχους 6 εκ.στο περιµετρικό
τοιχείο της εσωτερικής σκάλας.


Τα απαιτούµενα υλικά καιεργασίες είναι οι ακόλουθες:


1.Μετά την αφαίρεση του ξυλότυπου πραγµατοποιούµε µηχανική εξυγίανση και αφαίρεση
των σαθρών τµηµάτων.
2.Φουρκέτες, µορέλα και αρµοί διακοπής εργασίας σκάβονται σε βάθος 2-3 cm.
3.Ακολουθεί καλός καθαρισµός της επιφάνειας από υπολείµµατα λαδιών ξυλοτύπων,
σαθρά υλικά, σκόνες κλπ. µε υδροβολή υψηλής πίεσης (200bar).
3.Όσο το σκυρόδεµα παραµένει υγρό, πραγµατοποιούµε πλήρωση και εξοµάλυνση σε όλα
τα ασθενή σηµεία (φουρκέτες, µορέλα αρµούς διακοπής εργασίας και φωλιές από κακή
σκυροδέτηση) µε µη συρρικνώµενο επισκευαστικό κονίαµα.
4.Οµοίως περιµετρικά στη βάση που συνδέονται τα τοιχία µε το δάπεδο, αφού σκαφτεί
λούκι σε µορφή V σε βάθος και πλάτος 4x4cm, επισκευάζουµε µε µη συρρικνώµενο
επισκευαστικό κονίαµα.
5.Ακολούθως στεγανοποιούµε µε επαλειφόµενο στεγανωτικό τσιµεντοειδούς ή
ασφαλτικής βάσης.
6.Στη συνέχεια, τοποθετούµε τις πλακες εξηλασµένης πολυστερίνης µε πιστοποίηση CE
κατά ΕΝ 13164 και µεγίστου συντελεστού θερµικής αγωγιµότητας 0,038 W/(mK)σύµφωνα
µε την εγκεκριµένη µελέτη κατά ΚΕΝΑΚ ,πάχους 0,06, µε την ειδική κόλλα µονωτικών
πλακών.
7.Πάνω από τη γραµµή στεγανοποίησης στερεώνουµε την αποστραγγιστική µεµβράνη. Η
διάστρωση της γίνεται κατακόρυφα έτσι ώστε να καλύπτουµε και το σωλήνα
αποστράγγισης.
8.Πραγµατοποιείται λιθοροπή κροκάλας για τη λειτουργία της ως φυσικού
στραγγιστηριού πριν το µπάζωµα µε το χώµα.
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Όλα τα παραπάνω υλικά και εργασίες στεγανοποίησης του τοιχείου (εκτός της
τοποθέτησης των πλακών µε εξηλασµένη πολυστερίνη xps πάχους 6 εκ.η οποία
αποζηµιώνεται µε το παρόν άρθρο),  αποζηµιώνονται ξεχωριστά από τα αντίστοιχα
άρθρα :


Το παρόν άρθρο αποζηµιώνει επίσης όλα τα απαιτούµενα υλικά ,µικροϋλικά και
εργασίες ακόµα και αν δεν κατανοµάζονται ρητά που αφορούν µόνο την πλήρη και
έντεχνη τοποθέτηση , στήριξη της θερµοµόνωσης.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τελικής πραγµατικής επιφανείας θερµοµόνωσης στο
περιµετρικό τοιχείο της εσωτερικής σκάλας.


∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


12,48


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 182


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α79.49.09


:


: Θερµοµόνωση τοιχείων διαχωρισµού  µε εξηλασµένη πολυστερίνη xps
πάχους 5 εκ.


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934  100%


Θερµοµόνωση τοιχείων διαχωρισµού υπογείου (τοιχεία εσωτερικής σκάλας)    µε
εξηλασµένη πολυστερίνη xps πάχους 5 εκ. µε επιφάνεια ραµποτέ µε διαµήκεις
αυλακώσεις για την καλύτερη εφαρµογή κονιαµάτων και συγκολλητικών ουσιών.


Η εξ.πολυστερίνη είναι µεγίστου συντελεστού θερµικής αγωγιµότητας 0,033 W/(mK)
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη κατά ΚΕΝΑΚ µε πιστοποίηση CE κατά ΕΝ 13164 και
πάχους 0,05m.


Οι θερµοµονωτικές πλάκες τοποθετούνται επί του ξυλοτύπου των τοιχείων υπογείου ,
ακολουθεί ο σιδηροπλισµός και η διάστρωση του σκυροδέµατος.Μετά την αφαίρεση του
ξυλοτύπου η ορατή επιφάνειά τους θα είναι έτοιµη για επίχριση µε επίχρισµα.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας έτοιµης θερµοµόνωσης


∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


10,40


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 183


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\57.05.01


:


: Μπασκέτα σχολική


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118  100%


Προµήθεια επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Σχολικής Μπασκέτας.


ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ :
α) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΟΡΜΟ (ΠΡΟΒΟΛΟΣ)
β) ΤΑΜΠΛΟ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1200Χ900


Ο κορµός του οργάνου κατασκευάζεται από χαλυβδοσωλήνα St-37 πάχους διατοµής
Φ114Χ3mm, ο οποία πακτώνεται στο έδαφος σε βάθος 400mm και πάνω στον οποίο
προσαρµόζεται το ταµπλό.


Το ταµπλό  κατασκευάζεται από χαλυβδοέλασµα St-37 διατοµής 40Χ20. Για την
καλύτερη συγκράτηση και µεγαλύτερη αντοχή τοποθετούνται αντηρίδες,
κατασκευασµένες από χαλυβδοσωλήνα St-37 διατοµής Φ26mm οι οποίες ''δένουν'' επάνω
στον πρόβολο. Η τελική του επιφάνεια διαµορφώνεται από Plexiglas πάχους 10mm.


ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ :
 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα µεταλλικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή (κοχλίες ,αλυσίδες,
διάφοροι σύνδεσµοι, βάσεις)είναι από µαλακό χάλυβα St-37 θερµογαλβανισµένο η
ηλεκτρογαλβανισµένο και από ανοξείδωτο χάλυβα.


ΒΑΦΗ


ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Υλικό βαφής εξωτερικών ξύλινων και µεταλλικών κατασκευών µε αντοχή στο νερό ,
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ήλιο και τις απότοµες αλλαγές θερµοκρασίας .
Υλικό µε απουσία φυσικής ρητίνης από την σύνθεση του, που θα παράγεται µε βάση
ειδική ακρυλική διασπορά.
Ασφαλές υλικό κατά ONORM S 2101/TA-ABFALL / BRD - 55503


Το παρόν άρθρο αποζηµιώνει την προµήθεια του οργάνου, τη µεταφορά του επί τόπου
του έργου και την τοποθέτηση του. Περιλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και
µικροϋλικά, ακόµα κι αν δεν αναφέρονται ρητά, καθώς και η εργασία, που
απαιτούνται για την τοποθέτησή του επί θεµελίου οπλισµένου σκυροδέµατος. Το
θεµέλιο και οι εκσκαφές που απαιτουνται για την κατασκευή του αποζηµιώνονται από
τα αντίστοιχα άρθρα οικοδοµικών εργασιών.


Τιµή ανά τεµ πλήρως τοποθετηµένης µπασκέτας.


ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ


596,20


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 184


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Β99.00.01


:


: Χτιστή βρύση µε πέντε (5) κρουνούς και επένδυση τουβλάκι, µήκους 2,70m
και διατοµής σύµφωνα µε τα σχέδια της Υπηρεσίας.


Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122  60%
ΟΙΚ 2171  5%
ΟΙΚ 2180  35%


Χτιστή βρύση µε πέντε (5) κρουνούς και επένδυση τουβλάκι, εµφανών διαστάσεων
1,30x2,70x0,74 σύµφωνα µε τα σχέδια της Υπηρεσίας.


Στην τιµή περιλαµβάνονται οι παρακάτω εργασίες :
α) Εκσκαφή (σε βάθος περίπου 0,50εκ.) θεµελίων και φρεατίου σύνδεσης σωληνώσεων
   για παροχή από το δίκτυο - µηχανήµατα και εργασία
β) Ξυλότυπος απλός - υλικά και µικροϋλικά και εργασία
γ) Εµφανής ξυλότυπος - υλικά και µικροϋλικά και εργασία
δ) Σκυρόδεµα καθαριότητας C8/10 - υλικά και µικροϋλικά και εργασία
ε) Σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 - υλικά και µικροϋλικά και εργασία
στ)Πλέγµα - υλικά και µικροϋλικά και εργασία
ζ) Οπλισµός S500s - υλικά και µικροϋλικά και εργασία
η) Σωλήνας - υλικά και µικροϋλικά και εργασία
θ) Εγκιβωτισµός σωλήνων - υλικά και µικροϋλικά και εργασία
ι) Σχάρα - υλικά και µικροϋλικά και εργασία
κ) Κρουνοί - υλικά και µικροϋλικά και εργασία
λ) ∆ροµικές οπτοπλινθοδοµές επένδυσης - υλικά και µικροϋλικά και εργασία


Επίσης, το παρόν άρθρο αποζηµιώνει τη µεταφορά µε αυτοκίνητο ενός κυβικού µετρου
των προϊόντων εκσκαφών, σε οποιαδήποτε απόσταση προβλέπεται από την µελέτη ή
καθορίζεται από την Επίβλεψη, µε τη διάστρωση στον χώρο απόθεσης, σε οποιαδήποτε
οδό.


Τιµή ενός τεµαχίου.


ΧΙΛΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


1.097,73


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 185


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Θ\∆7


:


: Συµπλήρωση µε κηπαίο χώµα


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1710  100%


Η εργασία για τη συµπλήρωση νησίδων - παρτεριών σε αστικές περιοχές αφορά στην
προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και στη διάστρωση του κηπευτικού χώµατος  µε τα
κατάλληλα µηχανήµατα. Το κηπευτικό χώµα θα είναι γόνιµο, επιφανειακό, εύθρυπτο,
αµµοαργιλώδους σύστασης, µε αναλογία σε άµµο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν
απαλλαγµένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείµµατα ριζών, λίθους µεγαλύτερους των 5
cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών.Στην τιµή
περιλαµβάνονται και οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και
των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν.


Τιµή εφαρµογής /m3 διαστρωµένου κηπαίου χώµατος







Σελίδα 79Τιµολόγιο Μελέτης


∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ


13,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 186


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Θ\Α02.01


:


: Εκσκαφή κηπευτικού χώµατος


Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 1123Α  100%


Για τη γενική εκσκαφή, µετά της µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών
και ηµιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και  κλίσεως
πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος,
ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή µακριά,
χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και µε
οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο ή και µε τα χέρια, εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, σύµφωνα µε
την Π.Τ.Π. Χ1 και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.


Με το άρθρο αυτό πληρώνεται επίσης η, ανάλογης σκληρότητας εδαφών, εκσκαφή:
- ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µ. µετά της
µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα τους,
- για τη διευθέτηση χειµάρρων πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µ,
- για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων,
- τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη
συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,
- για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µέτρων,
- τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των
πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνεται µε άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου
- για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover


Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη:
* προσέγγισης µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, εκσκαφής µε οποιοδήποτε µέσο ή
και µε τα χέρια και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αποστράγγισης των υδάτων, µόρφωσης
των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της σκάφης, σχηµατισµού των αναβαθµών
* διαλογής, φύλαξης, φορτοεκφόρτωσης σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο
(χωµατοσυλλέκτη, αυτοκίνητο κλπ) και µεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε
απόσταση για τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωµάτων)
ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές ή
προσωρινές θέσεις, η δαπάνη του χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και κάθε είδους
σταλίας των αυτοκινήτων, η δαπάνη εναπόθεσης σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η
δαπάνη επαναφόρτωσης των προσωρινών αποθέσεων και εκφόρτωσης σε τελικές θέσεις, η
δαπάνη διάστρωσης και διαµόρφωσης των αποθέσεων σύµφωνα  µε τις απαιτήσεις των
όρων δηµοπράτησης και της περιβαλλοντικής µελέτης
* αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε
συµπύκνωση ή µε τσιµέντο, αποξήλωσης πλακοστρώσεων, και καθαίρεσης συρµατόπλεκτων
κιβωτίων (SΕRAZANETI), µανδροτοίχων από λιθοδοµή, γενικών λιθοδοµών και
οπτοπλινθοδοµών (θεµελίων ή ανωδοµής), κρασπεδορείθρων και στερεών εγκιβωτισµού,
που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών.
* απαιτούµενης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής όπου τυχόν αυτή απαιτείται καθώς
και η δαπάνη εκθάµνωσης κοπής, ξερίζωσης και αποµάκρυνσης δένδρων ανεξαρτήτως
περιµέτρου σε οποιαδήποτε απόσταση.
* αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη
κυκλοφορία, άσχετα εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της, όπως
περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
* συµπύκνωσης της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώµατος"
µέχρι του βάθους που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της Φέρουσας Ικανότητας
Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στο σχέδιο ΤΥΠΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ κ.λ.π. στα
Π.Κ.Ε. σε βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση
κατ' ελάχιστο µε το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιηµένη δοκιµή PROCTOR (PROCTOR MODIFIED, σύµφωνα µε τη δοκιµή AASHO T
180).
* κοπής υπάρχουσας ασφαλτικής στρώσης οδοστρωµάτων µε κατάλληλες µεθόδους σύµφωνα
µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης
* κάθε είδους σταλίας του µηχανικού εξοπλισµού και η δαπάνη αντιµετώπισης κάθε
είδους δυσκολίας για την εφαρµογή των µέτρων προσωρινής ή µόνιµης αντιστήριξης
των πρανών των Cut and Cover και των στοµίων σηράγγων και Cut and Cover
* επανεπίχωσης (µε προϊόντα εκσκαφών) θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της
οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό και δεν υπάρχει
απαίτηση συµπύκνωσης
* καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την
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έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, και
την παρ. 6.2.1.1 της Π.Τ.Π. Χ1.


Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεσης της
εργασίας σε µια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύθηκαν από το πρόγραµµα
εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισµούς.


Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση τον πραγµατικό όγκο των εκτελεσµένων γενικών
εκσκαφών γαιών και ηµίβραχου µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα
όρια εκσκαφής των εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο
χαρακτηρισµού. ∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία αποζηµίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο
για τις επί πλέον των προβλεποµένων από τη µελέτη εκσκαφές εκτός εάν δοθεί ειδική
εντολή από την Υπηρεσία µε τεκµηριωµένους λόγους.


Τιµή ανά κυβικό µέτρο γενικής εκσκαφής γαιών και ηµιβράχου µετά της µεταφοράς των
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.


ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


11,30


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 187


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Γ01


:


: Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή
εγκατάσταση χλοοτάπητα


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1140  100%


Αποκοµιδή πλεοναζόντων χωµάτων, καθάρισµα, συγκέντρωση και αποκοµιδή κάθε
άχρηστου υλικού (πέτρες, υπολείµµατα ριζών, κλαδιά κλπ), αναµόχλευση της
επιφάνειας µε οποιοδήποτε µέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική µόρφωση του
ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση
χλοοτάπητα. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των
µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της
εργασίας.


Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)


ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ


105,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 188


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Γ02


:


: Ενσωµάτωση βελτιωτικών εδάφους


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620  100%


Ενσωµάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη,
οργανοχουµικά, περλίτης κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, µε οποιοδήποτε µέσο,
σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται
για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.
Η προµήθεια των βελτιωτικών εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα.


Τιµή ανά κυβικό µέτρο εδάφους επεξεργασµένου µε βελτιωτικά (m3)


ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


5,50


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 189


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Θ\ΣΧ6


:


: Προµήθεια βελτιωτικών εδάφους


Σχετικό : ΝΑΠΡΣ ΣΧ6


Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΠΡΣ ΣΧΒ.01  100%


Η εργασία  αφορά στην προµήθεια ειδικών βελτιωτικών εδάφους, ορυκτών µε ιδιότητες
προσρόφησης ύδατος, αποθήκευσης και σταδιακής απόδοσής του στο έδαφος, καθώς και
οξυγόνωσης του εδάφους,  µε κοκκοµετρική και χηµική σύσταση όπως αναφέρεται στις
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, µαζί µε τις τυχόν δαπάνες προσωρινής
αποθήκευσης και συντήρησής τους στο χώρο του εργοταξίου, τις δαπάνες για τη
φορτοεκφόρτωση και τη µεταφορά του στον τόπο του έργου.
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Τιµή εφαρµογής /m3:


ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ


110,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 190


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Σ6


:


: Προµήθεια δενδρώδους Λιγούστρου,  µπάλα χώµατος ή γλάστρα 120 λίτρα,
στηθαία περίµετρος 14 έως 16 εκατοστά, ύψος 3,00 έως 3,50µέτραΣχετικό : 3\ΝΠΡΣ .91


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100%


Για την προµήθεια ενός καλλωπιστικού δένδρου Λιγούστρου, Ligustrum japonicum, µε
µπάλα χώµατος ή γλάστρα 120 λίτρα, στηθαία περίµετρο 14 έως 16 εκατοστά, ύψος
3,00 έως 3,50 µέτρα, µαζί µε τις δαπάνες για τη συσκευασία, φορτοεκφόρτωση και
µεταφορά στον τόπο του έργου, τις τυχόν δαπάνες προσωρινής αποθήκευσης και
συντήρησής του στο φυτώριο του εργοταξίου µέχρι τη φύτευσή του, τις πλάγιες
µεταφορές, τις τυχόν απώλειες κατά τη µεταφορά, φορτοεκφόρτωση αποθήκευση και
φύλαξη, τη δαπάνη των υλικών που θα χρειαστούν, την αµοιβή του εργατοτεχνικού
προσωπικού και την αποζηµίωση των εργαλείων και µηχανηµάτων που θα
χρησιµοποιηθούν, όπως και κάθε άλλη δαπάνη που  δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι
απαραίτητη για την προµήθεια.


Τιµή εφαρµογής /τεµ:


∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ


250,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 191


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Θ\∆01.7.55.1


:


: Γκίνγκο Ginkgo biloba, γλάστρα 50 λίτρα, ύψος 2,5-3,00 µέτρα, περίµετρος
κορµού 16-18 εκατοστάΣχετικό : ΝΑΠΡΣ Φ\∆01.7.55


Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά,
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη
κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους.


 ΝΑΠΡΣ ∆01. 7  ∆ένδρα κατηγορίας  ∆7
 ΝΑΠΡΣ ∆01. 7.56   Γκίνγκο, Ginkgo biloba, µπάλα χώµατος 50 λίτρα, ύψος 2,50 έως
3,00 µέτρα, περίµετρος κορµού 16-18 εκατοστά
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ


150,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 192


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ε01.2


:


: Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,50 Χ
0,50 Χ 0,50 m


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5120  100%


Aνοιγµα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, µε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισµός και
αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών. Στην τιµή
περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού,
εργαλείων και µέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.


 ΝΑΠΡΣ Ε01. 2  Ανοιγµα λάκων διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


1,60


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 193


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ε09.8


:


: Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 41 - 80 lt


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100%


Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 41 - 80 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου
µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης,
λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης και µια άρδευση του µε κατάκλυση της
λεκάνης. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η
δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες,
σακούλες, δοχεία κλπ).


Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


6,80


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 194


Άρθρο ΝΑΠΡΣ ΣΤ01.2


:


: Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών, διαµέτρου από 0,61 m και άνω


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5330  100%


Σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σε έδαφος οποιασδήποτε κλίσεως, µε εκσκαφή του
εδάφους γύρω από τον κορµό του φυτού σε βάθος 10 cm και εκρίζωση και αποµάκρυνση
τυχόν ζιζανίων. Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού
προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων.


 ΝΑΠΡΣ ΣΤ01. 2  Με διάµετρο  από 0,61 m και άνω
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


0,75


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 195


Άρθρο ΝΑΠΡΣ ΣΗΛ1


:


: Προµήθεια και τοποθέτηση εύκαµπτου σωλήνα αποστράγγισης


Σχετικό : ΝΑΠΡΣ ΣΗΛ1


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ Η01.1.1.6  100%


Προµήθεια και τοποθέτηση εύκαµπτου σωλήνα αποστράγγισης σε λάκκο φύτευσης δέντρου
σε βάθος έως 0.5 m. Ο σωλήνας θα έχει διάµετρο 50 mm και θα περιέχει υλικό
ευκαµψίας πολύ ισχυρό PVC και ατσάλινο σπείρωµα. Το εξωτερικό υλικό (τοίχωµα) του
σωλήνα θα είναι από ειδικό νάυλον µε συνθετικές ίνες. Στην τιµή περιλαµβάνονται η
µεταφορά επί τόπου του έργου και τα τυχόν απαραίτητα µικρουλικά για την
τοποθέτησή του.


 Η01.1.1. 6  ∆ιατοµής  Φ 50
Τιµή εφαρµογής /m:


∆ΕΚΑ


10,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 196


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Θ\Ε11.1


:


: Στήριξη µεγάλων δέντρων µε σύστηµα πασσάλων


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5240  100%


Η εργασία αφορά στην υποστύλωση ενός τεµαχίου δέντρου µε α) την προµήθεια
τεσσάρων (4) ειδικών πασσάλων καστανιάς που να είναι ευθυτενείς, κυλινδρικοί,
ύψους τουλάχιστον δύο µέτρων και διαµέτρου έξι εκατοστών. Η κάτω άκρη τους
εµποτισµένη µε πίσσα µέχρι 70 εκ. και διαµορφωµένη κατάλληλα ώστε εύκολα να
µπορεί να στερεωθεί στο έδαφος. Ο πάσσαλοι να µην έχουν προβλήµατα από προσβολές
εντόµων ή µηκύτων και να είναι χωρίς ρόζους. β) την προµήθεια δύο ή τριών
ελαστικών ζωνών πρόσδεσης µε πλάτος τουλάχιστον 1 εκ. οι οποίες θα δεθούν σε δύο
ή τρία σηµεία χιαστί, ανάλογα µε το ύψος των φυτών. Οι ζώνες οφείλουν να είναι
κατασκευασµένες από από µαύρο µαλακό πλαστικό ή λάστιχο για να µην τραυµατίζεται
το δέντρο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του και να είναι ανθεκτικές σε όλες τις
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καιρικές συνθήκες.


Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η συσκευασία, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά στον τόπο
του έργου, η αποφλοίωση και το πισσάρισµα των πασσάλων, η πάκτωση και η στερέωση
των πασσάλων στο λάκκο φύτευσης του δέντρου µετά τη φύτευσή του, η πρόσδεση και
διπλή στήριξη του δέντρου (µε τις δύο ζώνες) στους πασσάλους µετά τη φύτευσή του.
Οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µικροϋλικών και των εργαλείων που
θα χρησιµοποιηθούν  για τη στήριξη των ζωνών στους πασσάλους και στο δέντρο σε
οποιοδήποτε τύπο εδάφους και σε οποιαδήποτε κλίση.


ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ


22,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 197


Άρθρο ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.1.4


:


: Άρδευση φυτών από παροχές


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5321  100%


Άρδευση φυτού από παροχές, δηλ. πότισµα του φυτού µε λάστιχο κατάλληλης
διατοµής, σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους σε ποσότητα 15 lt ανά θάµνο και 30 lt ή
περισσότερο ανά δένδρο. ∆εν περιλαµβάνεται η αξία του νερού.


Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ


0,045


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 198


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ε10.1


:


: Μεταφύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 45 - 150 lt


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100%


Προετοιµασία του φυτού (κλάδεµα κλπ), ριζοκοπή, εκρίζωση µε χρήση καταλλήλων
µηχανηµάτων, επένδυση της µπάλας χώµατος όγκου 45 - 150 lt µε κατάλληλα υλικά,
φόρτωση και µεταφορά στον νέο λάκκο φύτευσης, εκφόρτωση, φύτευση, λίπανση και
διαµόρφωση λεκάνης άρδευσης ανάλογης µε την κόµη του και µια άρδευση του µε
κατάκλυση της λεκάνης. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του
νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη
µεταφύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).


Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ


45,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


∆ΙΚΤΥΑ


∆ίκτυο Ίσχυρών Ρευµάτων


Φωτιστικά


Α.Τ. 201


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8745


:


: Ηλεκτρικός µηχανισµός ανοίγµατος παραθύρων-φεγγιτών


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42  100%


Ηλεκτρικός µηχανισµός ανοίγµατος παραθύρων-φεγγιτών, για άνοιγµα φεγγιτών µήκους
µέχρι 1,5m και ύψος µέχρι 1,00m µε τροφοδοσία ρεύµατος 230V AC, ενδεικτικού τύπου
MINARDI lineo4 ή ισοδυναµού. ∆ηλαδή ηλεκτρικός µηχανισµός ανοίγµατος
παραθύρων-φεγγιτών, όπως παραπάνω παραδοτέο στον τόπο του έργου, πλήρως
τοποθετηµένο στο κώφωµα του παραθύρου.
(1 m τεµάχιο)


∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


232,40


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 202


Άρθρο ΑΤΗΕ Α\8747.2


:


: Ράγα ηλεκτροφόρος οροφής


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42  100%


Ράγα ηλεκτροφόρος επί της οροφής, εγκεκριµένου τύπου κατά VDE, δια την
ηλεκτροδότηση δια επαφής-ολισθήσεως ειδικής προς τούτο βάσης φωτιστικού σώµατος.
∆ηλαδή προµήθεια ράγας, τροφοδοτικού, στερέωση και σωστή ηλεκτροδότηση µετά των
µικρουλικών και των εργατικών.
   (1 m)


ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


135,07


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 203


Άρθρο ΑΤΗΕ Α\8748.1


:


: Ειδικό φωτιστικό σε ράγα


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%


Ειδικό φωτιστικό µε ολισθένουσα βάση εντός ράγας ηλεκτροφόρου πρός λήψη
ηλεκτρικού ρεύµατος µετά λυχνιολαβής εκ πορσελάνης και µε λυχνία προβολέα τύπου
καθρέπτου έως75W ή µικρού αλογόνου 12V/50W. ∆ηλαδή προµήθεια
µικρουλικά και εργασία πλήρους εγκατάστασης.Θα είναι της αποδοχής της επίβλεψης,
ως εις τεχνικές προδιαγραφές.
 (1 τεµ)


∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


277,43


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 204


Άρθρο ΑΤΗΕ 8982.6.2Β.2


:


: Φωτιστικό σώµα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής µε ελλειψοειδή κώδωνα
και προφυλακτήρα (χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό χυτοσιδηρούν µε
λαµπτήρα 100 W πυρακτώσεως CONCENTRA


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60  100%


Φωτιστικό  σώµα  πυρακτώσεως,  τοίχου  ή  οροφής δηλαδή  προµήθεια, προσκόµιση,
εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος και λαµπτήρων,δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεµ)
  8982.  6   µε ελλειψοειδή κώδωνα και
             προφυλακτήρα(χελώνα)
             προστασίας ΙΡ 44 στεγανό
  8982. 6. 2.Β  Με λαµπτήρα  100  W
 8982. 6.2.Β.  2  πυρακτώσεως  CONCENTRA


ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


53,03


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 205


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8995


:


: Φωτιστικό σώµα φθορισµού τοίχου 8W, T5


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%


Φωτιστικό σώµα φθορισµού µε λαµπτήρα T5 8W µε ηλεκτρονικό ballast µε ενσωµατωµένα
τα όργανα αφής,(ballast κ.τ.λ)συµπεριλαµβανοµένου και του λαµπτήρα, εργασία
πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης για  παράδοση σε πλήρη λειτουργία .
 (Μέτρηση σε τεµ)


ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


31,64


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 206


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8995.90.1


:


: Φωτιστικό σηµείο απλό ή στεγανό, χωνευτό ή ορατό


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49  100%


Φωτιστικό  σηµείο  απλό ή στεγανό, χωνευτό ή ορατό που περιλαµβάνει από τον
ηλεκτρικό πίνακα µέχρι το  φωτιστικό  σηµείο τα αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής
γραµµής από πλαστικό σωλήνα ευθύ  και  σπιράλ και τα κυτία διακλαδώσεως σύµφωνα
µε τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τους
διακλαδωτήρες, και  τα  κάθε  φύσεως  λοιπά  υλικά  και  µικροϋλικά
εγκαταστάσεως και συνδέσεως  και  την  απαιτούµενη  εργασία γιά παράδοση του
φωτιστικού σηµείου σε πλήρη και κανονική λειτουργία (για οποιοδήποτε µήκος
γραµµής, περιλαµβάνεται και η αναλογία ηλεκτρικής γραµµής µέχρι τον αντίστοιχο
διακόπτη καθώς και ο διακόπτης)
(1 τεµ)


ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


45,27


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 207


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8997


:


: Φωτιστικό σώµα  οροφής µε παραβολικές περσίδες  2Χ14W Τ5


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%


Φωτιστικό σώµα  οροφής µε παραβολικές περσίδες ή στεγανό IP65,µε λαµπτήρες T5
2Χ14W µε ηλεκτρονικό ballast επιθυµητών διαστάσεων 640Χ220Χ80 µε ενσωµατωµένα τα
όργανα αφής,(ballast κ.τ.λ)συµπεριλαµβανοµένων και των λαµπτήρων, εργασία
πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης για  παράδοση σε πλήρη λειτουργία .
 (Μέτρηση σε τεµ)


ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ


47,02


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 208


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8998


:


: Φωτιστικό σώµα  οροφής, µε παραβολικές περσίδες, 2Χ28W Τ5, µε
ηλεκτρονικό µπάλαστ ρυθµιζόµενης φωτεινότητας (1-10V)


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%


Φωτιστικό σώµα  οροφής µε λαµπτήρες,  Τ5 2Χ28W, µε παραβολικές περσίδες, µε
ηλεκτρονικό µπάλαστ ρυθµιζόµενης φωτεινότητας (1-10V), κατάλληλο για δίκτυο  KNX
,µε ενσωµατωµένα τα όργανα αφής,(ballast κ.τ.λ)συµπεριλαµβανοµένων των λαµπτήρων,
εργασία  πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης για  παράδοση σε πλήρη λειτουργία .
 (Μέτρηση σε τεµ)


ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


187,18


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 209


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8999


:


: Φωτιστικό σώµα  οροφής 4Χ14W Τ5, µε παραβολικές περσίδες


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%


Φωτιστικό σώµα  οροφής µε λαµπτήρες Τ5 4Χ14W, µε παραβολικές περσίδες,
ηλεκτρονικό µπάλαστ σταθερής φωτεινότητας µε ενσωµατωµένα τα όργανα αφής,(ballast
κ.τ.λ)συµπεριλαµβανοµένων και τους λαµπτήρων, εργασία  πλήρους εγκατάστασης και
σύνδεσης για  παράδοση σε πλήρη λειτουργία .
 (Μέτρηση σε τεµ)


∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


261,18


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 210


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9000


:


: Φωτιστικό σώµα στεγανό IP65 οροφής 2Χ24W Τ5


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%


Φωτιστικό σώµα στεγανό IP65 οροφής 2Χ24W µε λαµπτήρες Τ5, µε ανταυγαστήρα από
γαλβανισµένη εν θερµώ λαµαρίνα και ηλεκτρονικό ballast µε ενσωµατωµένα τα όργανα
αφής,(ballast κ.τ.λ)συµπεριλαµβανοµένων και των λαµπτήρων, εργασία  πλήρους
εγκατάστασης και σύνδεσης για  παράδοση σε πλήρη λειτουργία .  (Μέτρηση σε τεµ)


ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


50,96


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 211


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9002


:


: Φωτιστικό σώµα  οροφής 1Χ35W T5, µε ράγα και δυνατότητα ρύθµισης
φωτεινότητας(dimmable 0-10V)


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%


Φωτιστικό σώµα ενδεικτικών διαστάσεων 1605Χ197Χ52  µε δυνατότητα ελέγχου
φωτεινότητας (dimmable 0-10V)λευκού χρώµατος, µε οθόνη νέας τεχνολογίας υψηλής
απόδοσης γυαλιστερή Visual 60 µε πολυεδρικό οπτικό,  LOR up to 90% & DFF 100%,
πολύ χαµηλής λαµπρότητας L<200 cd/m2, µε λαµπτήρα Τ5 35W 840 3300 lm,.
Τοποθέτηµένο σε ειδική ράγα (single circuit track system)µε όλα τα απαιτούµενα
υλικά-µικρουλικά(ράγα,αντάπτορες,συνδέσµους αλλαγής κατεύθυνσης,καλώδιο 5X1.5mm2,
εργασία  πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης για  παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
 (Μέτρηση σε τεµ)


ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ


454,52


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 212


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9018


:


: Φωτιστικό τύπου σποτ, µε λαµπτήρα TC-EL 11W


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%


Φωτιστικό τύπου σποτ, κατασκευασµένο από ατσάλινο φύλλο µε δακτύλιο, για
λαµπτήρες κάθετης τοποθέτησης µε λυχνιολαβή Ε14, Ε27 καιλαµπτήρα TC-EL 11W
ηλεκτρονική µε σταθερή ή κινούµενη κεφαλή, συµπεριλαµβανοµένων και του λαµπτήρα,
µε εργασία  πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης για  παράδοση σε πλήρη λειτουργία .
Μέτρηση σε τεµ)


ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ


29,21


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 213


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9066


:


: Φωτιστικό  χωνευτής τοποθέτησης


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101  100%


Φωτιστικό χωνευτής τοποθέτησης µε σώµα από άθραυστο fiberglass µεγάλης θερµικής
και µηχανικής αντοχής και διαχύτη από θερµοανθεκτικό κρύσταλο. Εµπρόσθια πρόσοψη
από ατσάλι.
Ασύµµετρος ανταυγαστήρας από ριγωτό αλουµίνιο. Τα όργανα έναυσης
συµπεριλαµβάνονται και είναι προκαλωδιοµένα.
Το φωτιστικό συνοδεύεται από κατάλληλο κυτίο εγκιβωτισµού.
Κλάση µόνωσης ΙΙ
Αντοχή σε κρούση ΙΚ 08
IP 66
Κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς
ΕΝ 60598-1 CEI34-21
Φέρει πιστοποίηση ENEC
Στο φωτιστικό συµπεριλαµβάνεται λαµπτήρας FLC-D 1X26W (λαµπτήρας φθορισµού
compact)
 ∆ηλαδή προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση κυτίου και φωτιστικού σύµφωνα µε τα
σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές, τα µικροϋλικά, σε πλήρη λειτουργία.
 (Τιµή ενός τεµαχίου)
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ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


157,73


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 214


Άρθρο ΝΑΟ∆Ο Α\Ζ03.1.1


:


: Φωτιστικό σώµα µε βραχίονα και λαµπτήρα Na, χαµηλής πίεσης, ισχύος
180 WΣχετικό : ΗΛΜ 103


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100%


Για την προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση ειδικού φωτιστικού σώµατος χαµηλής ή
υψηλής πίεσης, πλήρους (λυχνιολαβές, λαµπτήρες, όργανα αφής κλπ), µε βραχίονα και
λαµπτήρα Νατρίου, κατάλληλων για εγκατάσταση σε ιστό οδοφωτισµού, σύµφωνα µε τις
Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.


        Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
α.τον ευθύγραµµο µονό (ή η αναλογία από διπλό, τριπλό κλπ.) µεταλλικό βραχίονα
οριζόντιας προβολής ανά φωτιστικό σώµα
β.το λαµπτήρα Νατρίου χαµηλής ή υψηλής πίεσης µε Dimer
γ.τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου ΝΥΜ διατοµής 3Χ1,5 χλστ2,
συµπεριλαµβανοµένων των µικροϋλικών στήριξης-προστασίας των καλωδίων, από το
ακροκιβώτιο του ιστού µέχρι το φωτιστικό σώµα.
δ.όλα τα υλικά και εξαρτήµατα που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτιστικού στο
βραχίονα και του βραχίονα στον ιστό, ανεξαρτήτως του αριθµού βραχιόνων ανά ιστό.


        Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των
απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη
της εργασίας εγκατάστασης όλων των παραπάνω υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης και
σύνδεσης των προς τις τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού
δικτύου, των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού
και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή
της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και
τα εγκεκριµένα σχέδια.


Φωτιστικό σώµα µε βραχίονα και λαµπτήρα Na,  χαµηλής Πίεσης   , ισχύος  180 W
Τιµή ανά τεµάχιο φωτιστικού σώµατος µε βραχίονα και λαµπτήρα Νατρίου.


ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ


461,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 215


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8972.1.4


:


: Φωτιστικό σώµα φθορισµού 2Χ36W, µε ανταυγαστήρα, εστεγασµένων
χώρων,  οροφής ή αναρτηµένο .


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%


Φωτιστικό  σώµα  φθορισµού, επίµηκες  µε δύο λυχνίες 36W, εστεγασµένων χώρων, µε
ανταυγαστήρα και περσίδα,  οροφής  ή αναρτηµένο  αποτελούµενο από ενισχυµένη βάση
βαµµένη µε ψηµένο  χρώµα,  µε  ενσωµατωµένα  τα  όργανα  αφής, δηλαδή
στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και µε τα µικροϋλικά
συνδέσεως (καλωδιώσεις, κλέµες). Στην τιµή περιλαµβάνεται και η εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και πιθανής αποξήλωσης υπάρχοντος φωτιστικού σώµατος και παράδοσή
του στην υπηρεσία.
(Μέτρηση σε τεµ)


ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ


48,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 216


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8977.2.2


:


: Φωτιστικό σώµα φθορισµού, οροφής, 4Χ18W


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60  100%


Φωτιστικό σώµα φθορισµού διαστ.60Χ60cm, για τέσσερες λυχνίες  18W, εστεγασµένων
χώρων, µε ανταυγαστήρα διπλής παραβολικότητας, µε αραιή ή πυκνή περσίδα, οροφής ή
αναρτηµένο, αποτελούµενο από ενισχυµένη βάση ηλεκτροστατικά βαµµένη, µε
ενσωµατωµένους τους λαµπτήρες και τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία,
λυχνιολαβές, πυκνωτές, εκκινητές και µε τα µικροϋλικά συνδέσεως (καλωδιώσεις,
κλέµες). Στην τιµή περιλαµβάνεται και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και πιθανής
αποξήλωσης υπάρχοντος φωτιστικού σώµατος και παράδοσή του στην υπηρεσία.
 (Μέτρηση σε τεµ)


 42,00
σαράντα δύο


ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ


42,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 217


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8983.10.1.1


:


: Φωτιστικό σώµα µε λαµπτήρες εξοικονόµησης ενέργειας, τοίχου ή οροφής


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60  100%


Φωτιστικό   σώµα απλό, µε κώδωνα και προφυλακτήρα (χελώνα)  τοίχου  ή οροφής
προστασίας  ΙΡ  44, µε λαµπτήρα εξοικονόµησης ενέργειας 15-20W,  δηλαδή
προµήθεια,  προσκόµιση,  εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος και λαµπτήρων,δοκιµή και
παράδοση σε λειτουργία. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η πιθανή αποξήλωση του
υπάρχοντος φωτιστικού πυράκτωσης και παράδοσή του στην υπηρεσία.
(Μέτρηση σε τεµ)
 23,00
είκοσι τρία


ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ


23,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


∆ιακοπτικό Υλικό-Πίνακες


Α.Τ. 218


Άρθρο ΑΤΗΕ 8801.1.1


:


: ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως
10Α απλός µονοπολικός


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49  100%


∆ιακόπτης  χωνευτός  µε  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  µε το κυτίο δηλαδή
προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεµ)
  8801.  1  Εντάσεως 10 Α
  8801. 1.  1   απλός µονοπολικός


∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


10,29


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 219


Άρθρο ΑΤΗΕ 8801.1.4


:


: ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως
10Α κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49  100%


∆ιακόπτης  χωνευτός  µε  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  µε το κυτίο δηλαδή
προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεµ)
  8801.  1  Εντάσεως 10 Α
  8801. 1.  4   κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ
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∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


12,46


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 220


Άρθρο ΑΤΗΕ 8826.3.2


:


: Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49  100%


Ρευµατοδότης  χωνευτός µε  το  κυτίο  δηλαδή  προµήθεια  προσκόµιση ,µικροϋλικά
εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία
(1 τεµ)
  8826.  3   SCHUKO                 0
  8826. 3.  2  Εντάσεως  16  Α


∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ


18,12


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 221


Άρθρο ΑΤΗΕ 8827.3.2


:


: Ρευµατοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO εντάσεως 16 Α


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49  100%


Ρευµατοδότης  στεγανός χωνευτός πλήρης δηλαδή προµήθεια προσκόµιση ρευµατοδότου
και µικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεµ)
  8827.  3   SCHUKO                               0
  8827. 3.  2  Εντάσεως  16    Α  0


∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


16,46


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 222


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8846.1


:


: Επίτοιχος µεταλλικός πίνακας διανοµής IP43, ΑΤ ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ
ΑΤ22Ε ή ισοδυνάµου


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%


Ηλεκτρικός πίνακας µεταλλοπλαστικός επίτοιχος βαµµένος µε ηλεκτροστατική βαφή
χωρίς τα όργανά του  (διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  αλλά
µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, ράγες κατά DIN 50022-35 X 7,5 οπές  εισόδου  και
εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραµµών,  ακροδέκτες, καλωδιώσεις  εσωτερικής
συνδεσµολογίας, αδιαφανή λευηή πόρτα µε κλειδαριά  κλπ µικροϋλικά ,
κατασκευασµένο µε το πρότυπο IEC 60439-1,κλάσης µόνωσης ΙΙ, δηλαδή προµήθεια και
εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των  οργάνων,  διάνοιξη οπής ερµαρίου,
εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα,
συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία γιά τη
δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεµ)


   ΑΤΗΕ Θ\8840.  1  σειρών  2     και στηλών  2
και  48           αυτοµάτων ασφαλειών (πάχους 17,5mm).


∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


264,39


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 223


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8846.4


:


: Επίτοιχος µεταλλικός πίνακας διανοµής IP43, ΑΤ ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ
ΑΤ42 ή ισοδυνάµου


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%


Ηλεκτρικός πίνακας µεταλλοπλαστικός επίτοιχος βαµµένος µε ηλεκτροστατική βαφή
χωρίς τα όργανά του  (διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  αλλά
µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, ράγες κατά DIN 50022-35 X 7,5 οπές  εισόδου  και
εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραµµών,  ακροδέκτες, καλωδιώσεις  εσωτερικής
συνδεσµολογίας, αδιαφανή λευηή πόρτα µε κλειδαριά  κλπ µικροϋλικά ,
κατασκευασµένο µε το πρότυπο IEC 60439-1,κλάσης µόνωσης ΙΙ, δηλαδή προµήθεια και
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εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των  οργάνων,  διάνοιξη οπής ερµαρίου,
εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα,
συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία γιά τη
δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεµ)


   ΑΤΗΕ Θ\8840.  4  σειρών  4     και στηλών  2
και  96           αυτοµάτων ασφαλειών (πάχους 17,5mm).


ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


334,74


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 224


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8846.6


:


: Επίτοιχος µεταλλικός πίνακας διανοµής IP43, ΑΤ ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ
ΑΤ51 ή ισοδυνάµου


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%


Ηλεκτρικός πίνακας µεταλλοπλαστικός επίτοιχος βαµµένος µε ηλεκτροστατική βαφή
χωρίς τα όργανά του  (διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  αλλά
µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, ράγες κατά DIN 50022-35 X 7,5 οπές  εισόδου  και
εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραµµών,  ακροδέκτες, καλωδιώσεις  εσωτερικής
συνδεσµολογίας, αδιαφανή λευηή πόρτα µε κλειδαριά  κλπ µικροϋλικά ,
κατασκευασµένο µε το πρότυπο IEC 60439-1,κλάσης µόνωσης ΙΙ, δηλαδή προµήθεια και
εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των  οργάνων,  διάνοιξη οπής ερµαρίου,
εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα,
συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία γιά τη
δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεµ)


   ΑΤΗΕ Θ\8840.  6  σειρών  5     και στηλών  1
και  60           αυτοµάτων ασφαλειών (πάχους 17,5mm).


∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


297,99


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 225


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8859.3.6


:


: Αυτόµατος τριπολικός διακόπτης ράγας γιά ασφάλιση ηλεκτρικών
γραµµών εντάσεως 80Α


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


Αυτόµατος τριπολικός διακόπτης ράγας εντάσεως 80Α, γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών
γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS ή ισοδυνάµου κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση
µέσα  σε  µεταλλικό  πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη   γιά   αγωγούς
εσωτερικής  συνδεσµολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  µονωτικά στηρίγµατα  και λοιπές
εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την
εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
(Μέτρηση σε τεµ)


ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


98,95


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 226


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8874.2.2


:


: Τετραπολικός αυτόµατος διακόπτης διαρροής ρεύµατος 4Χ40Α/30mA


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53  100%


Τετραπολικός αυτόµατος διακόπτης 4Χ40A/30mA, µε στοιχείο διαρροής ρεύµατος πρός
τη γη 30mA, σε πλήρη εγκατάσταση σε ηλεκτρικό πίνακα και µε όλα τα µικροϋλικά
σύνδεσης, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.
  Τιµή ενός τεµ


ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


120,85


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 227


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8881.1.2


:


: Ραγοδιακόπτης φορτίου απλός µονοπολικός εντάσεως 45 Α


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


Ραγοδιακόπτης φορτίου περιορισµένων διαστάσεων  χωνευτός  µε µοχλίσκο, δηλαδή
προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεµ)
  Θ\8881.  1   απλός µονοπολικός
  Θ\8881. 1.  2  Εντάσεως  45   Α


∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


14,24


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 228


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8881.3.2


:


: Ραγοδιακόπτης φορτίου απλός τριπολικός εντάσεως 45 Α


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


Ραγοδιακόπτης φορτίου περιορισµένων διαστάσεων  χωνευτός  µε µοχλίσκο, δηλαδή
προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεµ)
  Θ\8881.  3   απλός τριπολικός
  Θ\8881. 3.  2  Εντάσεως  45   Α


ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


24,63


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 229


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8881.3.6


:


: Ραγοδιακόπτης φορτίου απλός τριπολικός εντάσεως 125 Α


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


Ραγοδιακόπτης φορτίου περιορισµένων διαστάσεων  χωνευτός  µε µοχλίσκο, δηλαδή
προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεµ)
  Θ\8881.  3   απλός τριπολικός
  Θ\8881. 3.  5  Εντάσεως  125  Α


ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


36,97


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 230


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8887.1.2


:


: Αυτόµατος διακόπτης διαρροής ευαισθησίας 30mA διπολικός εντάσεως 25
Α


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


Αυτόµατος διακόπτης διαρροής ευαισθησίας 30mA ενδεικτικού τύπου 5SM1-SIEMENS ή
ισοδυνάµου κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  µέσα  σε  µεταλλικό  πίνακα διανοµής µε
την ανάλογη δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσµολογίας,  γιά  κάθε
φύσεως  µονωτικά στηρίγµατα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και
βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
(1 τεµ)
  Ν\8887.  1   διπολικός
 Ν\8887. 1.  2  Εντάσεως  40  Α


ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


52,03


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :







Σελίδα 92Τιµολόγιο Μελέτης


Α.Τ. 231


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8887.2.3


:


: Αυτόµατος διακόπτης διαρροής ευαισθησίας 30mA τετραπολικός εντάσεως
63 Α


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


Αυτόµατος διακόπτης διαρροής ευαισθησίας 30mA ενδεικτικού τύπου 5SM1-SIEMENS ή
ισοδυνάµου κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  µέσα  σε  µεταλλικό  πίνακα διανοµής µε
την ανάλογη δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσµολογίας,  γιά  κάθε
φύσεως  µονωτικά στηρίγµατα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και
βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
(1 τεµ)
  Ν\8887.  2   τετραπολικός
 Ν\8887. 2.  3  Εντάσεως  63  Α


ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


111,19


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 232


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8902.1


:


: Ασφαλειοθήκη ράγας µονοπολική κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση
µέχρι 32Α


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51  100%


Ασφαλειοθήκη ράγας µονοπολική µε την αντίστοιχη ασφάλεια κατάλληλη γιά χωνευτή
εγκατάσταση, για την προστασία φορτίων από υπερένταση και βραχυκύκλωµα µε την
δυνατότητα κλειδώµατος για την ασφάλεια του χειριστή κατά την συντήρηση, δηλαδή
προµήθεια, προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεµ)
 Θ\8902. 1 Εντάσεως µέχρι  32   Α


∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


12,54


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 233


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8902.2


:


: Ασφαλειοθήκη ράγας µονοπολική κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση
µέχρι 50Α


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51  100%


Ασφαλειοθήκη ράγας µονοπολική µε την αντίστοιχη ασφάλεια κατάλληλη γιά χωνευτή
εγκατάσταση, για την προστασία φορτίων από υπερένταση και βραχυκύκλωµα µε την
δυνατότητα κλειδώµατος για την ασφάλεια του χειριστή κατά την συντήρηση, δηλαδή
προµήθεια, προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεµ)
 Θ\8902. 2 Εντάσεως µέχρι  50   Α


ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


22,54


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 234


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8902.3


:


: Ασφαλειοθήκη ράγας µονοπολική κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση
µέχρι 125Α


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51  100%


Ασφαλειοθήκη ράγας µονοπολική µε την αντίστοιχη ασφάλεια κατάλληλη γιά χωνευτή
εγκατάσταση, για την προστασία φορτίων από υπερένταση και βραχυκύκλωµα µε την
δυνατότητα κλειδώµατος για την ασφάλεια του χειριστή κατά την συντήρηση, δηλαδή
προµήθεια, προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεµ)
 Θ\8902. 3 Εντάσεως µέχρι  125  Α


ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


54,64


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 235


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8918.1.2


:


: Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ή συσκευών
µονοπολικός εντάσεως 10 Α


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


Μικροαυτόµατος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραµµών ή συσκευών κατάλληλος  γιά
τοποθέτηση  µέσα  σε  µεταλλικό  πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη   γιά
αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσµολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  µονωτικά στηρίγµατα  και
λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά
και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
(1 τεµ)
  8918.  1   µονοπολικός
 Ν\8918. 1.  2  Εντάσεως      10 Α


∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ


10,71


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 236


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8918.1.3


:


: Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ή συσκευών
µονοπολικός εντάσεως 16 Α


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


Μικροαυτόµατος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραµµών ή συσκευών κατάλληλος  γιά
τοποθέτηση  µέσα  σε  µεταλλικό  πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη   γιά
αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσµολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  µονωτικά στηρίγµατα  και
λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά
και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
(1 τεµ)
  8918.  1   µονοπολικός
 Ν\8918. 1.  3  Εντάσεως      16 Α


∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


12,76


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 237


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8918.2.2


:


: Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ή συσκευών
τριπολικός εντάσεως 10 Α


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


Μικροαυτόµατος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραµµών ή συσκευών κατάλληλος  γιά
τοποθέτηση  µέσα  σε  µεταλλικό  πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη   γιά
αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσµολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  µονωτικά στηρίγµατα  και
λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά
και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
(1 τεµ)
  8918.  2   τριπολικός
 Ν\8918. 2.  2  Εντάσεως      10 Α


ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


28,57


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 238


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8918.2.3


:


: Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ή συσκευών
τριπολικός εντάσεως 16 Α


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


Μικροαυτόµατος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραµµών ή συσκευών κατάλληλος  γιά
τοποθέτηση  µέσα  σε  µεταλλικό  πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη   γιά
αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσµολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  µονωτικά στηρίγµατα  και
λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά
και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
(1 τεµ)
  8918.  2   τριπολικός
 Ν\8918. 2.  3  Εντάσεως      16 Α
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ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


29,59


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 239


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8918.2.5


:


: Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ή συσκευών
τριπολικός εντάσεως 25 Α


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


Μικροαυτόµατος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραµµών ή συσκευών κατάλληλος  γιά
τοποθέτηση  µέσα  σε  µεταλλικό  πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη   γιά
αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσµολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  µονωτικά στηρίγµατα  και
λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά
και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
(1 τεµ)
  8918.  2   τριπολικός
 Ν\8918. 2.  5  Εντάσεως      25 Α


ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


31,63


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 240


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8925.1


:


: Τριπλή ενδεικτική λυχνία LED, τάσεως  250 V πλήρης.


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%


Τριπλή ενδεικτική λυχνία LED, τάσεως  250 V πλήρης  εγκατεστηµένη σε πίνακα
διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, µε τα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και
συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 τεµ)


∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


17,34


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 241


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8925.2


:


: Ενδεικτική λυχνία LED, τάσεως  250 V πλήρης.


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%


Ενδεικτική λυχνία LED, τάσεως  250 V πλήρης  εγκατεστηµένη σε πίνακα διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας, µε τα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και
την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 τεµ)


ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


6,38


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 242


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8995.90.2


:


: Σηµείο ρευµατοδότη ή συσκευής ή διακόπτη απλό ή στεγανό, χωνευτό ή
ορατό


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49  100%


Σηµείο  ρευµατοδότη ή συσκευής ή διακόπτη απλό ή στεγανό χωνευτό ή ορατό που
περιλαµβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα µέχρι το  σηµείο τα αναλογούντα µήκη
ηλεκτρικής γραµµής από πλαστικό σωλήνα ευθύ  και  σπιράλ και τα κυτία
διακλαδώσεως σύµφωνα µε τη µελέτη, τους διακλαδωτήρες, και  τα  κάθε  φύσεως
λοιπά  υλικά  και  µικροϋλικά  εγκαταστάσεως και συνδέσεως  και  την  απαιτούµενη
εργασία γιά παράδοση του σηµείου σε πλήρη και κανονική λειτουργία (για
οποιοδήποτε µήκος γραµµής)
(1 τεµ)


ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


30,19


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 243


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9016


:


: ∆ιπολικό ρελέ διαφυγής 30mA µε µαγνητοθερµική προστασία C 10A 4,5KA,


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53  100%


∆ιπολικό ρελέ διαφυγής 30mA µε µαγνητοθερµική προστασία C 10A 4,5KA, σε πλήρη
εγκατάσταση και µε τα µικροϋλικά.
  Τιµή ενός τεµ


ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ


69,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 244


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9410


:


: Γενικός πίνακας χαµηλής τάσεως προκαλωδιωµένος, ιστάµενου τύπου


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%


Γενικός πίνακας  χαµηλής  τάσεως για παροχή Νο6, µε όλες τις αναχωρήσεις σύµφωνα
µε τα µονογραµµικά σχέδια,διαστάσεων  0,80  Χ  0,80  Χ 2,20 m ιστάµενου  τύπου,
επιθεωρούµενο από µπροστά,   ανεξάρτητο ή συναρµολογηµένο µε άλλα πεδία, από
χαλυβδοέλασµα ντεκαπέ   πάχους τουλάχιστο 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 πίνακα,  τις  πινακίδες ενδείξεων των οργάνων του, τον
χρωµατισµό των µεταλλικών µερών  αυτού  µε  βασικό  χρώµα  και  δύο στρώσεις
εψηµµένου βερνικοχρώµατος, τα απαραίτητα   υλικά  και  µικροϋλικά  και  την
απαιτούµενη  εργασία  κατασκευής, συνδεσµολογίας,  εγκαταστάσεως  κλπ  γιά  την
παράδοση  του πεδίου σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιµή περιλαµβάνονται
όλα τα υλικά χειρισµού και προστασίας προκαλωδιωµένα σύµφωνα µε τα µονογραµµικά
σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές.
(1 τεµ)
  Θ\9410   Γενικός πίνακας  χαµηλής  τάσεως για παροχή Νο6, µε όλες τις
αναχωρήσεις σύµφωνα µε τα µονογραµµικά σχέδια


ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


1.744,33


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 245


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9051


:


: Σύστηµα συναγερµού


Σχετικό : ΗΛΜ 61


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61  100%


Σύστηµα συναγερµού αποτελούµενο από τον κεντρικό πίνακα, τα αισθητήρια κίνησης,
την εσωτερική και εξωτερική σειρήνα συναγερµού,  πλήρες σύµφωνα µε τα σχέδια, την
Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή προµήθεια πίνακα,
αισθητηρίων, πληκτρολογίου χειρισµού και µικροϋλικών προσκόµιση στον τόπο του
έργου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθµισης, ελέγχου και δοκιµών για
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Στην τιµή περιλαµβάνεται και το κόστος καλωδίωσης των αισθητηρίων και του
κεντρικού πίνακα και των σειρήνων.
Κατά αποκοπή.


∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ


2.850,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 246


Άρθρο ΑΤΗΕ 8732.2.2


:


: Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ 13,5mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41  100%


Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας
µε  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.
(1 m)
 8732.  2   σπιράλ
 8732. 2. 2  ∆ιαµέτρου Φ 13,5mm
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ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ


3,22


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 247


Άρθρο ΑΤΗΕ 8732.2.4


:


: Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ 23mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41  100%


Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας
µε  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.
(1 m)
 8732.  2   σπιράλ
 8732. 2. 4  ∆ιαµέτρου Φ 23mm


ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


4,96


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 248


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8732.2


:


: Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών διαστ. 4,0Χ4,0cm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41  100%


Σωλήνας για την διέλευση των ηλεκτρικών καλωδίων, πλαστικός , ορατός, διαστ.
4,0Χ4,0cm , δηλαδή πλαστικός σωλήνας  µε τα µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως
και µε την εργασία τοποθέτησης των παλιών ή των νέων ηλεκτρικών καλωδίων. Στην
τιµή περιλαµβάνεται και η τυχόν αποξήλωση των ανενεργών καλωδίων.
(Μέτρηση σε m)


ΤΡΙΑ


3,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 249


Άρθρο ΑΤΗΕ 8734.1.4


:


: Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος ευθύς 29mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42  100%


Σωλήνας  ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας
µε  τις  απαραίτητα  ευθεία  ή  καµπύλα  από  πορσελάνη προστόµια και µικρουλικά
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.
(1 m)
 8734.  1   ευθύς
 8734. 1. 4  ∆ιαµέτρου Φ 29mm


∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ


13,51


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 250


Άρθρο ΑΤΗΕ 8735.2.1


:


: Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41  100%


Κυτίο  διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και µικρουλικά
(γύψος,  πίσσα µονωτική, κανάβα, µινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, µαστοί διαστολές,
συστολές,  κόντρα, παξιµάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
και συνδέσεως.
(1 τεµ)
 8735.  2   Πλαστικό
            0
 8735. 2.  1  ∆ιαµέτρου ή διαστάσεων  Φ 70mm
                                      0


ΤΕΣΣΕΡΑ


4,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 251


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8743.1


:


: Προµήθεια και εγκατάσταση θυροµεγαφώνου αµφίπλευρης οµιλίας µε
ηλεκτρική κλειδαριά


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100%


Προµήθεια και εγκατάσταση ενός θυροµεγαφώνου µε ηλεκτρική κλειδαριά, µε τις
απαραίτητες ανορθωτικές ενισχυτικές και τροφοδοτικές διατάξεις. ∆ηλαδή
περιλαµβάνει την συσκευή εξώθυρας (µε ενσωµατωµένο µεγάφωνο-µικρόφωνο, µε φωτεινή
ένδειξη και µε µπουτόν ειδοποίησης) χωνευτό ή επίτοιχο. Το εσωτερικό
µικροτηλέφωνο (θυροτηλέφωνο)επίτοιχο µε  µπουτόν για το άνοιγµα της εξώθυρας. Την
ηλεκτρική κλειδαριά. Τον µετασχηµατιστή και όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις,
υλικά και µικροϋλικά εγκατάστασης, δοκιµή και παράδοση σε άριστη  λειτουργία
χωρίς µικροφωνισµούς και παράσιτα.
(Μέτρηση σε τεµ)


ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


311,53


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 252


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8801.1.1


:


: Αντικατάσταση οιουδήποτε φωτιστικού σηµείου τάσεως 250 V


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%


Αντικατάσταση φωτιστικού σηµείου τάσεως 250 V & εντάσεως 10-16Α. ∆ηλαδή αποξήλωση
οιουδήποτε υπάρχοντος κατεστραµµένου ρευµατοδότου και διακόπτη διπολικού ή
τριπολικού ορατού ή εντοιχισµένου και αντικατάστασή του µε καινούργιο αντίστοιχο
φωτιστικό σηµείο. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια η προσκόµιση η εγκατάσταση
και η σύνδεση, έτοιµο προς λετουργία.
(1 τεµ)


ΕΞΙ


6,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 253


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8843.2.1.1


:


: Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος έως 24 θέσεων στεγανός ΙΡ44


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%


Ηλεκτρικός πίνακας διανοµής επίτοιχος ΙΡ44, ονοµαστική τάση λειτουργίας 400V-50ΗΖ
µε πόρτα και πλάτη, έως 24 θέσεων περίπου, µεταλλικός ή από θερµοπλαστικό υλικό,
χωρίς τα όργανά 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  αυτού  µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου
και δύο στρώµατα εψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια και εργασία
εσωτερικής συνδεσµολογίας των  οργάνων, στερέωση επί του τοίχου, συνδέσεως των
εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιµή και
παράδοση σε λειτουργία. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η τυχόν αποξήλωση παλιού
υπάρχοντος Η.Π.
( Μέτρηση σε τεµ)


ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ


135,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 254


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8845.2


:


: Αποξήλωση οιουδήποτε ηλεκτρικού πίνακα χωνευτού, επίτοιχου ή
διαιρούµενου


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%


Αποξήλωση οιουδήποτε ηλεκτρικού πίνακα χωνευτού, επίτοιχου ή ηλεκτρικού πίνακα
από κιβώτια, µεταλλικός ή πλαστικός, µε όλα τα ασφαλιστικά του (διακόπτες,
ασφάλειες, µικροαυτόµατοι, ρελέ, ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ). Ο πίνακας και τα
όργανα που δεν θα χρησιµοποιηθούν θα παραδοθούν στην Υπηρεσία, δηλαδή εργασία
αποξήλωσης ηλεκτρικού πίνακα και ασφαλιστικών.
(Μέτρηση σε τεµ)
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∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


18,87


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 255


Άρθρο ΑΤΗΕ 8910.1.1


:


: Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 Α και σπειρώµατος
Ε 16 (µινιόν)


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  γιά χωνευτή
εγκατάσταση  σε  πίνακα  τύπου  ερµαρίου  ή  µέσα  σε  στεγανό  κιβώτιο,  δηλαδή
προµήθεια, προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεµ)
 8910. 1. 1 Εντάσεωςέως  25  Α και σπειρώµατος  Ε 16 (µινιόν)


ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


7,66


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 256


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8915.1.1


:


: Μικροαυτόµατος µονοπολικός  γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών
ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS εντάσεως έως 40Α


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


Μικροαυτόµατος µονοπολικός  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου
WL-SIEMENS ή ισοδυνάµου εντάσεως έως 40Α, κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  µέσα  σε
µεταλλικό  πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής
συνδεσµολογίας,  γιά κάθε  φύσεως  µονωτικά στηρίγµατα  και λοιπές εσωτερικές
διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία
πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
(Μέτρηση σε τεµ)


ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


8,04


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 257


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8919.2


:


: ∆ιακόπτης µε φωτοκύτταρο


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 50  100%


∆ιακόπτης µε φωτοκύτταρο(ανίχνευση ηµέρας-νύχτας) 230V\16A, στεγανός, κατάλληλος
για την τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο,µε ρύθµιση χρόνου και φωτεινότητας, µετά των
υλικών και µικροϋλικών στερέωσης και συνδέσεως και της εργασίας,  σε  πλήρη  και
κανονική  λειτουργία.
(Μέτρηση σε τεµ.)


ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ


55,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 258


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8924


:


: Ενδεικτική λυχνία τάσεως µέχρι 500 V


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%


Ενδεικτική  λυχνία  τάσεως µέχρι 500 V   εγκατεστηµένη σε πίνακα διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερµάριου (πεδίου) µε  τα υλικά
και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη
και κανονική λειτουργία
(1 τεµ)


ΕΠΤΑ


7,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 259


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\9338.1.1


:


: Επανέλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%


Στον επανέλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης ή τµηµάτων αυτής περιλαµβάνονται, η
οπτική επιθεώρηση, οι δοκιµές και οι µετρήσεις της αντίστασης µόνωσης µεταξύ κάθε
ενεργού αγωγού και του αγωγού προστασίας και η µέτρηση της συνέχειας των αγωγών
προστασίας. Επίσης στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η µέτρηση της αντίστασης γείωσης
της εγκατάστασης, ο έλεγχος των διατάξεων διαφορικού ρεύµατος και γενικά
περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα µε τα οποία να διαπιστώνεται ότι ολόκληρη η
εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται από το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ
HD 384 και στο παράρτηµα Π.61-ΣΤ και το µέρος 6. Τα όργανα µέτρησης θα πρέπει να
πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 61557. Μετά από κάθε επαναληπτικό έλεγχο θα
συντάσεται ένα πρωτόκολλο ελέγχου στο οποίο θα περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα
της οπτικής επιθεώρησης, τα αποτελέσµατα των µετρήσεων όπως επίσης και κάθε
πληροφορία για τις αλλαγές ή τις επεκτάσεις της εγκατάστασης και όλες οι
αποκλίσεις από τις προδιαγραφές των αντίστοιχων τµηµάτων της εγκατάστασης.
(Μέτρηση ανά ηλεκτρικό πίνακα διανοµής δύο σειρών και ως 36 θέσεων)


ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ


170,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 260


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\9411.1


:


: Καθαίρεση φωτιστικού σώµατος νατρίου -υδραργύρου 125W ή 250W ή
400W


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100%


Καθαίρεση κατεστραµµένου φωτιστικού  σώµατος  νατρίου-υδραργύρου 125W ή 250W ή
400W, οιουδήποτε ύψους, δηλαδή εργασία για   την  αποσύνδεση  της  ηλεκτρικής
εγκαταστάσεως  και  την καθαίρεση  του φωτιστικού   σώµατος   από   τον επίτοιχο
µεταλλικό  βραχίονα ή από σιδηροϊστό ή από τσιµεντοϊστό.
(1 τεµ)


∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


17,13


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Θεατρικός Φωτισµός-Ήχος


Α.Τ. 261


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8979.1


:


: Θεατρικό φωτιστικό τύπου Zoom Profile


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%


Θεατρικό φωτιστικό τύπου Zoom Profile 16 µε γωνία φωτιστικής δέσµης : 16-35,
ενδεικτικού τύπου ADB A59Z ή ισοδυνάµου.Θα είναι κατασκευασµένα από
χυτοπρεσσαριστο αλουµίνιο και θα συνοδεύονται από γάντζο ανάρτησης κατάλληλο για
σωλήνα φ 48,3mm και από πλαίσιο συγκράτησης ζελατίνας χρωµάτων. Θα διαθέτουν
καλώδιο σιλικόνης µε ρευµατολήπτη τύπου Shucko µαύρου χρώµατος.Στην τιµή
περιλαµβάνονται ο λαµπτήρας, τα οπτικά : Condenser Optics µε σφαιρικό ανακλαστήρα
από καθαρό αλουµίνιο, τα όργανα έναυσης, τα τέσσερα µαχαίρια και η εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιµών, σύµφωνα µε τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή
και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
(1 τεµ)


ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


847,89


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 262


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8979.2


:


: Θεατρικό φωτιστικό τύπου Cyclorama Lights


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%


Θεατρικό φωτιστικό τύπου Cyclorama Lights, ενδεικτικού τύπου ADB ACP10001 ή
ισοδυνάµου,ισχύος 625W.Θα είναι κατασκευασµένο από φύλλα από ατσάλι και θα
συνοδεύονται από γάντζο ανάρτησης κατάλληλο για σωλήνα φ 48,3mm και από πλαίσιο
συγκράτησης ζελατίνας χρωµάτων. Θα διαθέτουν καλώδιο σιλικόνης µε ρευµατολήπτη
τύπου Shucko µαύρου χρώµατος.Στην τιµή περιλαµβάνονται ο λαµπτήρας, ο
ανακλαστήρας πίσω από τον λαµπτήρα ασύµµετρου τύπου από καθαρό ανοδιωµένο
αλουµίνιο, οι ανακλαστήρες δεξια και αριστερά από τον λαµπτήρα, τα τέσσερα
µαχαίρια, τα όργανα έναυσης, και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιµών,
σύµφωνα µε τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές
(1 τεµ)


ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


533,56


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 263


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8979.3


:


: Θεατρικό προβολέας τύπου Fesner


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%


Θεατρικός προβολέας τύπου Fresnel ισχύος 650W, ενδεικτικού τύπου ADB A57F ή
ισοδυνάµου, θα είναι κατασκευασµένα από χυτοπρεσσαριστο αλλουµίο και θα
συνοδεύονται από γάντζο ανάρτησης κατάλληλο για σωλήνα φ 48,3mm, Περιστρεφόµενα
πτερύγια τύπου Barndoors και από πλαίσιο συγκράτησης ζελατίνας χρωµάτων. Θα
διαθέτουν καλώδιο σιλικόνης µε ρευµατολήπτη τύπου Shucko µαύρου χρώµατος. Στην
τιµή περιλαµβάνονται ο λαµπτήρας, ο σφαιρικός ανακλαστήρας από καθαρό αλουµίνιο,
ο φακός τύπου Fesner διαµέτρου 120mm, τα όργανα έναυσης, και η εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και δοκιµών, σύµφωνα µε τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις
Τεχνικές Προδιαγραφές
(1 τεµ)


ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


560,13


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 264


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8983


:


: Σύστηµα ελέγχου φωτισµού


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%


Σύστηµα ελέγχου φωτισµού αποτελούµενο από εξειδικευµένη κονσόλα φωτισµού 24
καναλίων µέσω του πρωτοκόλλου DMX 512 και εξασθενητής φωτισµού(dimmer) σε δύο
συστοιχίες Rack Mount µε 12 εξόδους. Οι έξοδοι θα είναι ρευµατοδότες schuko 16Α.
Στην τιµή περιλαµβανονται, η γέφυρα φωτισµού ,ο ηλεκτρικός πίνακας ασφάλισης µε
τους διακόπτες προστασίας τύπου MCB, τα καλώδια και τα κουτιά τερµαισµού των
φωτιστικών γραµµών και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιµών, σύµφωνα µε τα
σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές
(1 τεµ)


ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


9.793,30


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 265


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9131.29.1


:


: Ερµάριο RACK 19'' 18U


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100%


Eρµάριο  RACK 19'' 18U για την τοποθέτηση όλων των µηχανηµάτων, σύµφωνα µε τα
σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές,  εγκατεστηµένο και
συνδεδεµένο σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεµ)


ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


628,30


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 266


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9133


:


: Παθητικό ηχείο αναπαραγωγής µουσικής και οµιλίας


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100%


Παθητικό ηχείο υψηλής ποιότητας  κατάλληλα για πλήρους εύρους αναπαραγωγή
µουσικής και οµιλίας επαγγελµατικού τύπου µαζί µε τις βάσεις στήριξης. Το ηχείο
θα διαθέτει δύο οδηγούς LF 12"  και  Compression HF 2" Οµόκεντρης τοποθέτησης
στον οδηγό χαµηλών συχνοτήτων. Θα είναι σύµφωνο µε τα σχέδια, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, εγκατεστηµένο και συνδεδεµένο σε πλήρη
λειτουργία.
(1 τεµ)


∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ


2.001,21


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 267


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9134


:


: Επαγγελµατικός τελικός ενισχυτής ήχου


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100%


Επαγγελµατικός τελικός ενισχυτής ήχου δύο εξόδων ισχύος 800W @ 4Ω σε µέγιστη
αρµονική παραµόρφωση 0,5%. Στην τιµή περιλαµβάνονται, τα καλώδια σύνδεσης και τα
βύσµατα εξόδου και εισόδου.Θα είναι σύµφωνο µε τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή
και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, εγκατεστηµένο και συνδεδεµένο σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεµ)


ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


1.292,76


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 268


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9135


:


: Καλώδιο ηχείου 2Χ2,5mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100%


Καλώδιο ηχείου 2Χ2,5mm, ενδεικτικού τύπου Klotz LY225T ή ισοδυνάµου. Στην τιµή
περιλαµβάνεται και η εργασία τοποθέτησης και οι απαραίτητοι συνδετήρες, σύµφωνα
µε τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
(1 µ)


∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ


14,51


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 269


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9136


:


: Επαγγελµατική κονσόλα µίξης


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100%


Επαγγελµατική κονσόλα µίξης µε 16 x Balanced εισόδους Mic/Line µε εύρος ρύθµισης
60dB και δυνατότητα µέγιστου σήµατος εισόδου 120dB.Στην τιµή περιλαµβάνεται και
ένα πεδίο βυσµάτωσης τύπου Stage Box. To πεδίο θα παρέχει µεταφορά   16 σηµάτων
από µικρόφωνα προς την κονσόλα του ήχου και επιστροφή 4 σηµάτων Line από την
κονσόλα προς την σκηνή.Θα είναι σύµφωνα µε τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και
τις Τεχνικές Προδιαγραφές, εγκατεστηµένα και συνδεδεµένα σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεµ)


ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


1.292,76


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 270


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9137


:


: Συλλογή µικροφώνωνεπαγγελαµτικού  τύπου


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100%


Συλλογή µικροφώνων επαγγελµατικού τύπου και υψηλής ποιότητας  επωνυµων
κατασκευαστών  (Ενδεικτικά αναφέρονται Shure, Beyerdynamic, AKG, Sennheiser,Audio
technica ή ισοδυνάµου) Μικρόφωνα που αποτελουν αποµιµήσεις των προϊόντων των
κατασκευαστών  που αναφέρονται παραπάνω δεν θα γίνουν αποδεκτά.
Η συλλογή θα αποτελείται από τα παρακάτω:
2 x ασύρµατα µικρόφωνα χειρός µε διπλό δέκτη ( Diversity)  στην περιοχή των UHF 4
συχνοτήτων


4 x ∆υναµικά καρδιοειδή µικρόφωνα  για φωνή µε µεταλλικό στέλεχος  και διακόπτη
On/Off.
4 x Πυκνωτικά µικρόφωνα πυκνωτικού τύπου µε µεταλλικό στέλεχος κατάλληλα για λήψη
ήχου από έγχορδα µουσικά όργανα
10 x Βασεις µικροφώνων µε µπράτσο γενικής χρήσης
12 x Καλώδια µικροφώνων µήκους 7m για την σύνδεση των µικροφώνων µε το πεδίο
βυσµάτων της σκηνής.
(1 τεµ)


ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


1.305,97


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 271


Άρθρο ΝΑΦΡΑ Α\10.17.02


:


: Εσχάρα καλωδίων βαρέως τύπου Για πλάτος 200 mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34  100%


Εσχάρα καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισµένη εν θερµώ, λαµαρίνα
πάχους 1,0 mm, ύψους 60 mm, µε όλα τα ειδικά εξαρτήµατα σχηµατισµού (γωνίες,
συστολές κ.λ.π.), στήριξη ή ανάρτηση, πλήρης,  σύµφωνα µε την µελέτη, τις
Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, δηλ. προµήθεια και
προσκόµιση εσχάρας και εξαρτηµάτων στον τόπο του έργου και εργασία πλήρους
έγκρισης για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.


 Για πλάτος 200 mm.


Τιµή ανά µέτρο µήκους (µµ).


∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


18,90


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Καλώδια


Α.Τ. 272


Άρθρο ΑΤΗΕ 8751.1.2


:


: Αγωγός τύπου ΝΥΑ 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 µικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες,
σύρµα  συνδέσεως, µονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
συνδέσεως και δοκιµών µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 m)
  8751.  1   Μονόκλωνος
 8751. 1.  2  ∆ιατοµής:  1,5 mm2


ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ


1,32


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 273


Άρθρο ΑΤΗΕ 8751.1.3


:


: Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος  διατοµής 2,5mm2


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44  100%


Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούµενος µέσα σε σωλήνες,
δηλαδή  προµήθεια  και  προσκόµιση αγωγού και µικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες,
σύρµα  συνδέσεως, µονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
συνδέσεως και δοκιµών µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 m)
  8751.  1   Μονόκλωνος
 8751. 1.  3  ∆ιατοµής:  2,5 mm2


ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


1,45


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 274


Άρθρο ΑΤΗΕ 8751.1.4


:


: Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος  διατοµής 4mm2


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44  100%


Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούµενος µέσα σε σωλήνες,
δηλαδή  προµήθεια  και  προσκόµιση αγωγού και µικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες,
σύρµα  συνδέσεως, µονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
συνδέσεως και δοκιµών µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 m)
  8751.  1   Μονόκλωνος
 8751. 1.  4  ∆ιατοµής:  4   mm2


ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


1,64


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 275


Άρθρο ΑΤΗΕ 8758.2.6


:


: Αγωγός γυµνός χάλκινος γαλβανισµένος Πολύκλωνος διατοµής 70mm2


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100%


Αγωγός   γυµνός   χάλκινος   γαλβανισµένος ,   δηλαδή   αγωγός  και  µικρουλικά
(στηρίγµατα  ή  µονωτήρες,  τάκοι,  βίδες,  γύψος  κλπ)  επί  τόπου  και εργασία
τοποθετήσεως µε στηρίγµατα ή µε µονωτήρες.
(1 m)
  8758.  2   Πολύκλωνος
 8758. 2.  6  ∆ιατοµής:  70  mm2


ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


36,74


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 276


Άρθρο ΑΤΗΕ 8767.2.1


:


: Καλώδιο τύπου NYIFY Τριπολικό διατοµής 3 Χ 1,5 mm2


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44  100%


Καλώδιο  τύπου  NYIFY   χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια,
προσκόµιση   υλικών  και  µικροϋλικών  (ήλοι,γύψος,  τσιµέντο,  κασσιτεροκόληση,
πέδιλα,  µονωτικά  κάθε φύσεως όπως και ειδικά στηρίγµατα) 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
εγκαταστάσεως) και  πλήρους εγκαταστάσεως
(1 m)
  8767.  2   Τριπολικό
  8767. 2.  1  ∆ιατοµής  3 Χ 1,5   mm2


ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


4,47


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 277


Άρθρο ΑΤΗΕ 8767.2.2


:


: Καλώδιο τύπου NYIFY Τριπολικό διατοµής 3 Χ 2,5 mm2


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44  100%


Καλώδιο  τύπου  NYIFY   χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια,
προσκόµιση   υλικών  και  µικροϋλικών  (ήλοι,γύψος,  τσιµέντο,  κασσιτεροκόληση,
πέδιλα,  µονωτικά  κάθε φύσεως όπως και ειδικά στηρίγµατα) 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
εγκαταστάσεως) και  πλήρους εγκαταστάσεως
(1 m)
  8767.  2   Τριπολικό
  8767. 2.  2  ∆ιατοµής  3 Χ 2,5   mm2


ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


4,90


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 278


Άρθρο ΑΤΗΕ 9337.2.1


:


: Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό ∆ιατοµής 3 Χ 2,5mm2


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102  100%


Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος
µέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W µέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιµεντοσωλήνα.
(1 m)
 9337. 2   τριπολικό
 9337. 2. 1 Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής:  3 Χ 2,5mm2


ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


6,79


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 279


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9343.4.2


:


: Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό ∆ιατοµής 5 Χ 4mm2


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102  100%


Καλώδιο ΝΥY για εγκατάσταση σε ξηρούς ή υγρούς χώρους στον αέρα ή στο έδαφος,
δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος µέτρου καλωδίου
ΝΥY, µέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιµεντοσωλήνα.
(1 m)
 Θ\9343. 4   πενταπολικό
 Θ\9343. 4. 2 Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής:  5 Χ 4mm2


∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


14,14


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 280


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9343.4.3


:


: Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό ∆ιατοµής 5 Χ 6mm2


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102  100%


Καλώδιο ΝΥY για εγκατάσταση σε ξηρούς ή υγρούς χώρους στον αέρα ή στο έδαφος,
δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος µέτρου καλωδίου
ΝΥY, µέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιµεντοσωλήνα.
(1 m)
 Θ\9343. 4   πενταπολικό
 Θ\9343. 4. 3 Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής:  5 Χ 6mm2


∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


15,50


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 281


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9343.4.4


:


: Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό ∆ιατοµής 5 Χ 10mm2


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102  100%


Καλώδιο ΝΥY για εγκατάσταση σε ξηρούς ή υγρούς χώρους στον αέρα ή στο έδαφος,
δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος µέτρου καλωδίου
ΝΥY, µέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιµεντοσωλήνα.
(1 m)
 Θ\9343. 4   πενταπολικό
 Θ\9343. 4. 4 Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής:  5 Χ 10mm2


ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


26,37


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 282


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9343.4.5


:


: Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό ∆ιατοµής 5 Χ 16mm2


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102  100%


Καλώδιο ΝΥY για εγκατάσταση σε ξηρούς ή υγρούς χώρους στον αέρα ή στο έδαφος,
δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος µέτρου καλωδίου
ΝΥY, µέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιµεντοσωλήνα.
(1 m)
 Θ\9343. 4   πενταπολικό
 Θ\9343. 4. 5 Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής:  5 Χ 16mm2


ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


35,85


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 283


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9343.4.6


:


: Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό ∆ιατοµής 5 Χ 25mm2


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102  100%


Καλώδιο ΝΥY για εγκατάσταση σε ξηρούς ή υγρούς χώρους στον αέρα ή στο έδαφος,
δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος µέτρου καλωδίου
ΝΥY, µέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιµεντοσωλήνα.
(1 m)
 Θ\9343. 4   πενταπολικό
 Θ\9343. 4. 6 Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής:  5 Χ 25mm2


ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


46,05


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 284


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9343.4.7


:


: Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό ∆ιατοµής 5 Χ 35mm2


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102  100%


Καλώδιο ΝΥY για εγκατάσταση σε ξηρούς ή υγρούς χώρους στον αέρα ή στο έδαφος,
δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος µέτρου καλωδίου
ΝΥY, µέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιµεντοσωλήνα.
(1 m)
 Θ\9343. 4   πενταπολικό
 Θ\9343. 4. 7 Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής:  5 Χ 35mm2


ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


61,27


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 285


Άρθρο ΑΤΗΕ 8774.1.11


:


: Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Μονοπολικό διατοµής 1 Χ 95
mm2


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100%


Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισµένο  δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών
και  µικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση,   µονωτικά,   ειδικά   στηρίγµατα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων
κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο
του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαµόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και
τα   εξαρτήµατα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική
λειτουργία


(1 m)
  8774.  1   Μονοπολικό
             0
  8774. 1. 11  ∆ιατοµής  1 Χ 95          mm2


ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


22,40


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 286


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.1


:


: Καλώδιο  τύπου JIVV-U  (πρώην ΝΥΥ), διατοµής 2 x 1,5 mm2


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100%


Καλώδιο τύπου JIVV-U (πρώην ΝΥΥ) και µικροϋλικά (κολάρα, κλέµµες κλπ) επί τόπου
του έργου, µε την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης
καλωδίων, διαµόρφωσης, σύνδεσης και ελέγχου.


 Η09.2.15. 1  ∆ιατοµή  2 x 1,5 mm2
Tιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


0,37


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 287


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.9


:


: Καλώδιο  τύπου JIVV-U  (πρώην ΝΥΥ), διατοµής 4 x 2,5 mm2


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100%


Καλώδιο τύπου JIVV-U (πρώην ΝΥΥ) και µικροϋλικά (κολάρα, κλέµµες κλπ) επί τόπου
του έργου, µε την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης
καλωδίων, διαµόρφωσης, σύνδεσης και ελέγχου.


 Η09.2.15. 9  ∆ιατοµή  4 x 2,5 mm2
Tιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


0,65


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 288


Άρθρο ΝΑΦΡΑ Α\10.17.03


:


: Εσχάρα καλωδίων βαρέως τύπου Για πλάτος 300 mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34  100%


Εσχάρα καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισµένη εν θερµώ, λαµαρίνα
πάχους 1,0 mm, ύψους 60 mm, µε όλα τα ειδικά εξαρτήµατα σχηµατισµού (γωνίες,
συστολές κ.λ.π.), στήριξη ή ανάρτηση, πλήρης,  σύµφωνα µε την µελέτη, τις
Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, δηλ. προµήθεια και
προσκόµιση εσχάρας και εξαρτηµάτων στον τόπο του έργου και εργασία πλήρους
έγκρισης για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.


 Για πλάτος 300 mm.


Τιµή ανά µέτρο µήκους (µµ).
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ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


24,80


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 289


Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\12.36.01.06


:


: Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας (HDPE), διπλού δοµηµένου τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50086,
µε ενσωµατωµένη µούφα. Με σωλήνες σε κουλούρες, µε ενσωµατωµένη
ατσάλινα και µούφα, µε τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων
(DN) κατά την εξωτερική διάµετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής > =450 Ν
κατά την πρότυπη δοκιµή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 50086.
Σωληνώσεις DN/OD 110 mm


Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.1  100%


Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας
καλωδίων από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), διπλού δοµηµένου
τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086, µε ενσωµατωµένη ατσαλίνα.
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος επιµετράται µε βάση τα οικεία άρθρα του
τιµολογίου.


 Με σωλήνες σε κουλούρες, µε τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων (DN)
κατά την εξωτερική διάµετρο (DN/ΟD), θλιπτικής αντοχής >= 450 N κατά την
πρότυπη δοκιµή που καθορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50086.


 Σωληνώσεις DN/ΟD 110 mm


Τιµή ανά µέτρο µήκους σωλήνωση (m) κατά τα ανωτέρω.


∆ΥΟ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ


2,10


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 290


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9307.4


:


: Φρεάτιο επισκέψεως 0,40χ0,40 m,  πάχους 10 cm από σκυρόδεµα, µε
χυτοσιδηρούν κάλυµµα (µεσαίου τύπου)


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10  100%


Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεµα εσωτερικών διαστ. 0.40Χ0.40m, βάθους 0.50m,
πάχους 10 cm, µε χυτοσιδηρούν κάλυµµα(µεσαίου τύπου) δηλαδή προµήθεια, µεταφορά
όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλοτύπου, ενσωµάτωση των άκρων
υπογείων σωλήνων διελεύσεως τροφοδοτικών καλωδίων και γενικά εκτέλεση κάθε
εργασίας γιά την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου. Ο πυθµένας του
φρεατίου θα εδράζεται επί του εδάφους.
 (Μέτρηση σε τεµάχια.)


ΕΚΑΤΟΝ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


107,97


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 291


Άρθρο ΚΤΙΡ 1380


:


: Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων


Σχετικό : Υ∆Ρ Τ\6752


Κωδικός αναθεώρησης: ΚΤΙΡ 1380  100%


Χυτοσιδηρά  καλύµµατα  φρεατίων, σχάρες υπονόµων, σίφωνες φρεατίων υδροσυλλογής
και κάθε χυτοσιδηρό αντικείµενο, πλήν βαθµίδων, πλήρως τοποθετηµένα .
Τιµή ανά χιλιόγραµµο.
(1 kg)


ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


1,97


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :







Σελίδα 108Τιµολόγιο Μελέτης


Α.Τ. 292


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8766.2.1


:


: Καλώδιο ΝΥΜ 2Χ1,5 mm2


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100%


Καλώδιο τύπου ΝΥΜ διατοµής 2Χ1,5mm, ορατό ή εντοιχισµένο,δηλαδή προµήθεια
προσκόµιση υλικών και µικρουλικών  τσιµεντοκονίαµα,  µονωτικά και ειδικά
στηρίγµατα, µε εργασία διάνοιξης αυλακών και οπών επί οποιουδήποτε δοµικού
στοιχείου του κτιρίου και σύνδεσης των άκρων αυτού (εντός των κοιτίων και
εξαρτηµάτων της εγκατάστασης) και πλήρους εγκασταστάσεως.
(1 m)
∆ΙΠΟΛΙΚΟ


Καλώδιο ΝΥΜ διατοµής:  1,5 mm2


ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


1,93


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 293


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8766.3.1


:


: Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100%


Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατοµής 1,5mm, ορατό ή εντοιχισµένο,δηλαδή προµήθεια
προσκόµιση υλικών και µικρουλικών  τσιµεντοκονίαµα,  µονωτικά και ειδικά
στηρίγµατα, µε εργασία διάνοιξης αυλακών και οπών επί οποιουδήποτε δοµικού
στοιχείου του κτιρίου και σύνδεσης των άκρων αυτού (εντός των κοιτίων και
εξαρτηµάτων της εγκατάστασης) και πλήρους εγκασταστάσεως.
(1 m)
 ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ
Καλώδιο ΝΥΜ διατοµής:  1,5 mm2


∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


2,73


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 294


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8766.3.2


:


: Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100%


Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατοµής 2,5mm , ορατό ή εντοιχισµένο,δηλαδή
προµήθεια προσκόµιση υλικών και µικρουλικών τσιµεντοκονίαµα, µονωτικά και ειδικά
στηρίγµατα, µε εργασία διάνοιξης αυλακών και οπών επί οποιουδήποτε δοµικού
στοιχείου του κτιρίου και σύνδεσης των άκρων αυτού (εντός των κοιτίων και
εξαρτηµάτων της εγκατάστασης) και πλήρους εγκασταστάσεως.
(1 m)


ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ


3,10


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 295


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8766.3.4


:


: Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ6 mm2


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100%


Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατοµής 6mm , ορατό ή εντοιχισµένο,δηλαδή προµήθεια
προσκόµιση υλικών και µικρουλικών, τσιµεντοκονίαµα, µονωτικά και ειδικά
στηρίγµατα, µε εργασία διάνοιξης αυλακών και οπών επί οποιουδήποτε δοµικού
στοιχείου του κτιρίου και σύνδεσης των άκρων αυτού (εντός των κοιτίων και
εξαρτηµάτων της εγκατάστασης) και πλήρους εγκασταστάσεως.
(1 m)


ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ


5,10


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 296


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8766.5.2


:


: Καλώδιο ΝΥΜ  5Χ2,5 mm2


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100%


Καλώδιο τύπου ΝΥΜ πενταπολικό διατοµής 2,5mm, ορατό ή εντοιχισµένο,δηλαδή
προµήθεια προσκόµιση υλικών και µικρουλικών  τσιµεντοκονίαµα, µονωτικά και ειδικά
στηρίγµατα, µε εργασία διάνοιξης αυλακών και οπών επί οποιουδήποτε δοµικού
στοιχείου του κτιρίου και σύνδεσης των άκρων αυτού (εντός των κοιτίων και
εξαρτηµάτων της εγκατάστασης) και πλήρους εγκασταστάσεως.
(1 m)


ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


4,80


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Θεµελιακή Γείωση


Α.Τ. 297


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9015


:


: ∆ίκτυο θεµελιακής γείωσης & αντικεραυνικής προστασίας


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100%


∆ίκτυο θεµελιακής γείωσης & αντικεραυνικής προστασίας 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου
∆ήµου Θεσσαλονίκης.
Προµήθεια υλικών και εργασία πλήρους εγκατάστασης προς λειτουργία του δικτύου
θεµελιακής γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας (ΣΑΠ), σύµφωνα µε την Τεχνική
περιγραφή.
Το ΣΑΠ του άρθρου περιλαµβάνει το εξωτερικό και το εσωτερικό σύστηµα.
1.Το εξωτερικό σύστηµα περιλαµβάνει:
Το συλλεκτήριο σύστηµα που σκοπό έχει να συλλέξει το κεραυνικό ρεύµα και να το
διοχετεύσει µέσω των αγωγών καθόδου στο σύστηµα γείωσης µε ασφάλεια. Αποτελείται
από ράβδους (ακίδες), τεταµένα σύρµατα, πλέγµα αγωγών (βρόχοι), µεµονωµένα ή σε
συνδυασµό.
Τους αγωγούς καθόδου που σκοπό έχουν να οδηγήσουν το κεραυνικό ρεύµα από το
συλλεκτήριο, µε ασφάλεια στο σύστηµα γείωσης. Αποτελείται από αγωγούς
διατεταγµένους συνήθως περιµετρικά της κατασκευής ορατούς ή µη.
Το σύστηµα γείωσης που σκοπός του είναι να επιτευχθεί η διάχυσης του κεραυνικού
ρεύµατος µέσα στη γη, µε ασφάλεια χωρίς να δηµιουργούνται επικίνδυνες υπερτάσεις.
Αποτελείται από οριζόντια ή κατακόρυφα ηλεκτρόδια γείωσης, τοποθετηµένα εντός του
εδάφους ή εγκιβωτισµένα σε σκυρόδεµα.
Ο ανάδοχος υποχρεούται - σύµφωνα και µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1197/2002 και αναλόγως
της απαιτούµενης στάθµης προστασίας - να ορίσει τις διαστάσεις των βρόχων του
συλλεκτήριου συστήµατος, τη γωνία προστασίας ακίδος που πιθανός να περιέχεται σε
αυτό καθώς επίσης και τη µέση απόσταση των αγωγών καθόδου. Επίσης πρέπει να
ορίσει το σχεδιασµό του συστήµατος γείωσης σε σχέση µε την απαιτούµενη στάθµη
προστασίας και τα ελάχιστα µήκη ηλεκτροδίων.
2. Το εσωτερικό σύστηµα αποτελείται από :
Τις ισοδυναµικές συνδέσεις που σκοπό έχουν την προστασία ατόµων από τάσεις επαφής
και την αποτροπή ανάπτυξης επικίνδυνων τόξων εντός της προστατευόµενης
κατασκευής.
Τους απαγωγούς κρουστικών υπερτάσεων που σκοπό έχουν τη µείωση επαγόµενων
κρουστικών τάσεων σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήµατα.
3. Εξωτερική αντικεραυνική προστασία
Η αντικεραυνική προστασία και η απαιτούµενη στάθµη είναι IV και III.
3.1 Συλλεκτήριο σύστηµα
Στο δώµα και ειδικότερα στις ακµές και τις αρχιτεκτονικές εξάρσεις του κτιρίου
κατασκευάζεται συλλεκτήριο σύστηµα που σχηµατίζει βρόχους οι διαστάσεις των
οποίων εξαρτώνται από τη στάθµη προστασίας. Το σύστηµα αποτελείται από αγωγούς
Φ8mm κατά ΕΝ 50164-2 οι οποίοι πρέπει να στερεώνονται µε κατάλληλα στηρίγµατα,
κάθε 1 m περίπου. Οι µη ηλεκτρικά αγώγιµες εξάρσεις µικρού εµβαδού προστατεύονται
µε συλλεκτήριες ράβδους (ακίδες) ώστε η παρεχόµενη γωνία προστασίας να περιέχει
την υπό προστασία έξαρση. Οι συνδέσεις των αγωγών του συλλεκτήριου µε τους
αγωγούς καθόδου και οι διασταρώσεις τους πραγµατοποιούνται µε σφικτήρες τύπου Τ ή
διασταυρώσεως βαρέως τύπου κατά ΕΝ 50164-1.
3.2 Αγωγού καθόδου
Οι αγωγοί καθόδου εγκιβωτίζονται εντός του σκυροδέµατος και κατασκευάζονται µε
αγωγό Φ 10 mm κατά EN 50164-2 στηριζόµενοι - συνδεόµενοι ηλεκτρικά στο φέροντα
οπλισµό ανά 2 m µε σφικτήρες οπλισµού. Η κάθε κάθοδος στο άνω µέρος του
υποστηλώµατος µέσω διπλού σφικτήρα καταλήγει σε υποδοχή σύνδεσης η οποία
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συνδέεται µε συλλεκτήριο σύστηµα µε γωνιακό ακροδέκτη και σφικτήρα διασταύρωσης.
Η κάθε κάθοδος συνδέεται µε το σύστηµα γείωσης µε σφικτήρα Τ ή διασταύρωσης. Η
υποδοχή και όλοι οι σφικτήρες ικανοποιούν τα ΕΝ 50164-1.
Οι αγωγοί καθόδου κατασκευάζονται µε αγωγό Φ10mm κατά ΕΝ 50164-2 και στηρίζονται
στην εξωτερική επιφάνεια της κατασκευής µε κατάλληλα στηρίγµατα ανά 1 m. Η
σύνδεση τους µε το συλλεκτήριο σύστηµα και το σύστηµα γείωσης πραγµατοποιείται µε
σφικτήρες Τ ή διασταύρωσης  κατά ΕΝ 50164-1.
3.3 Σύστηµα Γείωσης
Το σύστηµα γείωσης κατασκευάζεται µε ταινία σύµφωνα µε τα ΕΝ 50164-2 σε µορφή
κλειστού δακυλίου εγκιβωτισµένη εντός των εξωτερικών πεδιλοδοκών και τοιχείων της
κατασκευής καθώς και σε εγκάρσια ή διαµήκη τµήµατα πεδιλοδοκών όπου απαιτείται. Η
ταινία στηρίζεται - συνδέται στο φέροντα οπλισµό ανά 2 m µε σφικτήρες οπλισµού.
Στα προβλεπόµενα υποστηλώµατα όδευσης καθόδων , αφήνονται αναµονές από αγωγό Φ8mm
συνδεόµενες στην ταινία της θεµελιακής γείωσης µε σφικτήρα Τ. Αναµονές αφήνονται
και οπουδήποτε απαιτείται γεφύρωση µε τη θεµελιακή γείωση όπως στα σηµεία εισόδου
εξωτερικών δικτύων κ.τ.λ.
Το σύστηµα γείωσης κατασκευάζεται από ταινία σύµφωνα µε τα ΕΝ 50164-2 σε µορφή
κλειστού δακτυλίου περιµετρικά της κατασκευής σε απόσταση 2 m εντός χάνδακα. Η
ταινία τοποθετείται επί δύο ορθοστατών ανά 2 m περίπου µε τη µεγάλη της επιφάνεια
κάθετη. Η γείωση συνδέεται µε τις καθόδους µε σφικτήρες κατά ΕΝ 50164-1 (100kA,
10/350µs).
3.4 Εξωτερικές ισοδυναµικές συνδέσεις
Η γεφύρωση όλων των µεταλλικών µερών µε το συλλεκτήριο και τον αγωγό καθόδου όπου
τηρείται η απόσταση ασφαλείας, πραγµατοποιειται µέσω κατάλληλων ακροδεκτών, για
επίπεδες επιφάνειες (π.χ. κουπαστές, κλιµατιστικές µονάδες πλαίσια παραθύρων
κ.τ.λ) ή µέσω περιλαιµίων για τις σωληνώσεις υδρορροές κ.τ.λ Όλοι οι σφικτήρες,
ακροδέκτες, περιλαίµια κ.τ.λ. ικανοποιούν τα ΕΝ 50164-1 (50 kA, 10/350 µs)
Σε περίπτωση που µε την θεµελειακή γείωση δεν επιτευχθεί αντίσταση γειώσεως
µικρότερη του 1 Ohm θα τοποθετηθούν πρόσθετα ηλεκτρόδια που θα συνδεθούν µε το
σύστηµα της θεµελειακής γείωσης.


Στις δαπάνες του άρθρου περιλαµβάνεται κάθε υλικό, µικροϋλικό και εργασία που
απαιτείται για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση του δικτύου, ακόµα κι αν δεν
αναφέρεται ρητά.


Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει µελέτη του δικτύου, η οποία θα πρέπει να
εγκριθεί από την Υπηρεσία προτού προχωρήσει στην εγκατάσταση του δικτύου.


(1 τεµ)


ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


7.550,73


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


∆ίκτυο Ασθενών Ρευµάτων


∆ίκτυο ∆οµηµένης Καλωδίωσης


Α.Τ. 226


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8874.2.2


:


: Τετραπολικός αυτόµατος διακόπτης διαρροής ρεύµατος 4Χ40Α/30mA


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53  100%


Τετραπολικός αυτόµατος διακόπτης 4Χ40A/30mA, µε στοιχείο διαρροής ρεύµατος πρός
τη γη 30mA, σε πλήρη εγκατάσταση σε ηλεκτρικό πίνακα και µε όλα τα µικροϋλικά
σύνδεσης, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.
  Τιµή ενός τεµ


ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


120,85


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 232


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8902.1


:


: Ασφαλειοθήκη ράγας µονοπολική κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση
µέχρι 32Α


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51  100%


Ασφαλειοθήκη ράγας µονοπολική µε την αντίστοιχη ασφάλεια κατάλληλη γιά χωνευτή
εγκατάσταση, για την προστασία φορτίων από υπερένταση και βραχυκύκλωµα µε την
δυνατότητα κλειδώµατος για την ασφάλεια του χειριστή κατά την συντήρηση, δηλαδή
προµήθεια, προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεµ)
 Θ\8902. 1 Εντάσεως µέχρι  32   Α


∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


12,54


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 235


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8918.1.2


:


: Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ή συσκευών
µονοπολικός εντάσεως 10 Α


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


Μικροαυτόµατος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραµµών ή συσκευών κατάλληλος  γιά
τοποθέτηση  µέσα  σε  µεταλλικό  πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη   γιά
αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσµολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  µονωτικά στηρίγµατα  και
λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά
και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
(1 τεµ)
  8918.  1   µονοπολικός
 Ν\8918. 1.  2  Εντάσεως      10 Α


∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ


10,71


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 240


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8925.1


:


: Τριπλή ενδεικτική λυχνία LED, τάσεως  250 V πλήρης.


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%


Τριπλή ενδεικτική λυχνία LED, τάσεως  250 V πλήρης  εγκατεστηµένη σε πίνακα
διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, µε τα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και
συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 τεµ)


∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


17,34


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 265


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9131.29.1


:


: Ερµάριο RACK 19'' 18U


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100%


Eρµάριο  RACK 19'' 18U για την τοποθέτηση όλων των µηχανηµάτων, σύµφωνα µε τα
σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές,  εγκατεστηµένο και
συνδεδεµένο σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεµ)


ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


628,30


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 278


Άρθρο ΑΤΗΕ 9337.2.1


:


: Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό ∆ιατοµής 3 Χ 2,5mm2


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102  100%


Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος
µέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W µέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιµεντοσωλήνα.
(1 m)
 9337. 2   τριπολικό
 9337. 2. 1 Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής:  3 Χ 2,5mm2


ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


6,79


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 298


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8740.1


:


: Κανάλια δαπέδου πλαστικό,  διανοµής ισχυρών και ασθενών ρευµάτων
διαστάσεως 105 Χ 50 mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41  100%


Καλωδιόδροµος ηλεκτρικών γραµµών δαπέδου ή τοίχου, ορατός, πλαστικός, διατοµής
περίπου  105 Χ 50   mm, δηλαδή βάση καναλιού µε καλλύµατα, γωνίες συναρµογής και
τα απαραίτητα εξαρτήµατα τοποθέτησης.
(Μέτρηση σε m)
 θ\8740. 1                   ∆ιατοµής  105 Χ 50       mm


ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ


21,81


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 299


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8795.91.2


:


: Καλώδιο τύπου UTP, διατοµής AWG24, κατηγορίας 5e 4 ζευγών


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48  100%


Καλώδιο τύπου UTP, διατοµής AWG24,  4   ζευγών, κατηγορίας 5e δηλαδή καλώδιο και
µικροϋλικά  επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως και δοκιµών γιά πλήρη και κανονική
λειτουργία


(1 m)


ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


1,29


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 300


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8840.1.1


:


: Ηλεκτρικός πίνακας µεταλλοπλαστικός επίτοιχοςβαµµένος
ηλεκτροστατικής βαφής ,µε λευκή πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισµένος
διαστάσεων 35 Χ 25 cm και 16 θέσεων


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%


Ηλεκτρικός πίνακας µεταλλοπλαστικός επίτοιχος βαµµένος µε ηλεκτροστατική βαφή
χωρίς τα όργανά του  (διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  αλλά
µε τα απαραίτητα στηρίγµατα,   οπές  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών
γραµµών,  ακροδέκτες, καλωδιώσεις  εσωτερικής  συνδεσµολογίας  κλπ µικροϋλικά ,
δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των  οργάνων,  διάνοιξη
οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου µε πακτούµενα
σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και
κάθε εργασία γιά τη δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεµ)


   8840. 1. 1  ∆ιαστάσεων  25 Χ 36     cm
και  16      αυτοµάτων ασφαλειών (πάχους 17,5mm).


ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


109,06


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 301


Άρθρο ΑΤΗΕ 8880.3.2


:


: ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός
εντάσεως 40 Α


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


∆ιακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισµένων
διαστάσεων  χωνευτός  µε µοχλίσκο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και
παράδοση σε λειτουργία
(1 τεµ)
  8880.  3   απλός τριπολικός
  8880. 3.  2  Εντάσεως  40   Α


ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


21,38


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 302


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8995.90.9


:


: Σηµείο λήψης ή συσκευής εγκατάστασης κεραίας Radio-TV


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49  100%


Σηµείο  λήψης ή συσκευής εγκατάστασης κεραίας Radio-TV, απλό ή στεγανό χωνευτό ή
ορατό που περιλαµβάνει τα αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής γραµµής µέχρι το σηµείο από
πλαστικό σωλήνα ευθύ  και  σπιράλ, τα κυτία διακλαδώσεως και όλες τις απαραίτητες
καλωδιώσεις (εξαιρούνται οι κατακόρυφες µεταξύ κατανεµητών), σύµφωνα µε τα
σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, και  τα  κάθε
φύσεως λοιπά  υλικά  και  µικροϋλικά  εγκαταστάσεως και συνδέσεως  και  την
απαιτούµενη  εργασία γιά παράδοση του σηµείου σε πλήρη και κανονική λειτουργία
(για οποιοδήποτε µήκος γραµµής)
(1 τεµ)


ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ


67,92


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 303


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9003


:


: ∆ιαδραστικός πίνακας


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


∆ιαδραστικός πίνακας 80 ιντσών µε τεχνολογία υπερύθρων µε το αντίστοιχο λογισµικό
λειτουργίας καθώς και βιβλιοθήκη ψηφιακού υλικού για διαφορετικές θεµατικές
ενότητες. ∆υνατότητα εγγραφής µε ψηφιακή µελάνη, αλληλεπίδραση µε τον Η/Υ
απευθείας από τον πίνακα σύµφωνα µε τα σχέδια,την Τεχνική Περιγραφή και τις
τεχνικές προδιαγραφές. ∆ηλαδή µεταφορά,εγκατάσταση(συµπεριλαµβάνεται η βάση
στήριξης) ,δοκιµή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.


Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)κατασκευής


ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ


765,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 304


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9040


:


: Πρίζα  RJ45 , κατ. 5e για τοποθέτηση σε κανάλι


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49  100%


Πρίζα RJ45, κατ. 5e σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 11801 εκδ. 2.0 EN 50173-1 και
EIA/TIA 568,µε κονέκτορες γρήγορης σύνδεσης για τοποθέτηση σε κανάλι δηλαδή
προµήθεια,  προσκόµιση, µικροϋλικά,βάση στήριξης σε κανάλι, κάλλυµα,ετικέττα,
εγκατάσταση .
(1 τεµ)


ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


11,95


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 305


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9041


:


: Πρίζα  διπλή σούκο  διέλευσης για κανάλι


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49  100%


Πρίζα διπλή 10/16Α, 250V διέλευσης µε τους ακροδέκτες στο πλαι για τοποθέτηση σε
κανάλι δηλαδή  προµήθεια,  προσκόµιση, βάση, µικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση,
παραδοτέα σε λειτουργία
(1 τεµ)


∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


12,15


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 306


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9131.12


:


: Καλώδιο σύνδεσης µονάδων οµοαξονικό θωρακισµένο 50Ω


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100%


Καλώδιο σύνδεσης µονάδων οπτικοακουστικού συστήµατος οµοαξονικό θωρακισµένο 50Ω
µε τα κατάλληλα βύσµατα σύµφωνα µε τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις
Τεχνικές Προδιαγραφές,  εγκατεστηµένο και συνδεδεµένο σε πλήρη λειτουργία.
(1 m)


ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


4,19


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 307


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9132.1


:


: Patch Panel 19" UTP κατηγορίας CAT5e 24 θέσεων


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49  100%


Patch Panel 19"  UTP     κατηγορίας  CAT5e   και  24       θυρών µε µεταλλικά
πόδια, οπίσθια στηρίγµατα ταξινόµησης καλωδίων, πινακίδες σήµανσης και τέσσερις
βίδες στήριξης µε παξιµάδια ασφαλείας για στήριξη σε Rack. Στην τιµή
περιλαµβάνεται και η εργασία τοποθέτησης στο Rack καθώς και η εργασία και τα
µικροϋλικά τερµατισµού των αντίστοιχων θέσεων εργασίας στο patch panel.
(1 τεµ)


ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


156,78


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 308


Άρθρο ΑΤΗΕ Α\9981.2.1


:


: Κεντρική κεραία Τηλεόρασης - πλήρης


Κεντρική κεραία τηλεόρασης πλήρης τοποθετηµένη επι ιστου απο γαλβανισµένο
σιδηροσωλήνα κατάλληλη για ληψη δύο καναλιών  τηλεόρασης  µε  τα  ανάλογα
στοιχεία ενισχυτές µείκτες και τον ιστό σύµφωνα µε την  τεχνικη περιγραφή η
προδιαγραφή και τα σχέδια της µελέτης δηλαδη προµήθεια µεταφορά υλικών και
µικροϋλικών και εργασία τοποθέτησης σύνδεσης πλήρους εγκατάστασης δοκιµών και
παραδοσης σε λειτουργία.
(1 τεµ.)


ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ


453,92


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 309


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8826.91.4


:


: Λήψη κεραίας Radio-TV, οµοαξονικού λήπτη


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49  100%


Λήψη     κεραίας Radio-TV  ορατή ή χωνευτή ή σε κεφαλή δαπέδου ή σε κανάλι
ηλεκτρολογικών πλήρης µε  το  κυτίο, τη πλάκα και το µηχανισµό, σύµφωνα µε τα
σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή  προµήθεια
προσκόµιση ,µικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση, δοκιµές, παραδοτέα σε λειτουργία
(1 τεµ)
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ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


24,49


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


∆ίκτυο Κτιριακού αυτοµατισµού


Α.Τ. 310


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\Ε002.1


:


: ∆υαδική έξοδος ισχύος δικτύου ΚΝΧ 2 X 230V AC


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


∆υαδική έξοδος ισχύος ,              2Χ 230V AC   , AC\16A, για τοποθέτηση σε
ράγα πίνακα. Για την τοποθέτηση σε πίνακα µε ονοµαστική  ένταση 16A  για κάθε
έξοδο. Με τέσσερις  εξόδους οι οποίες µπορούν  να προγραµµατιστούν  ανεξάρτητα.
Οι επαφές εξόδου µπορούν να προγραµµατιστούν για ανοικτή η κλειστή λειτουργία και
έχουν την δυνατότητα χειροκίνητου ελέγχου. Ακόµη προγραµµατίζονται οι παράµετροι
λειτουργίας όπως πχ η συµπεριφορά σε περίπτωση διακοπής και επαναφοράς της τάσεως
τροφοδοσίας.H σύνδεση µε το bus επιτυγχάνεται αυτόµατα µε την τοποθέτηση της
συσκευής στην ράγα πίνακα εφόσον στην ράγα πίνακα έχει τοποθετηθεί ράγα µεταφοράς
δεδοµένων. Για την σύνδεση των εξόδων προβλέπονται κλέµµες χωρίς βίδες.Τιµή ανά
τεµάχιο (τεµ)κατασκευής.
 ΑΤΗΕ Θ\Ε002.  1  ∆υαδική έξοδος ισχύος δικτύου ,        2Χ 230V AC , AC\16A


ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


157,78


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 311


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\Ε002.2


:


: ∆υαδική έξοδος ισχύος δικτύου ΚΝΧ 4 X 230V AC


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


∆υαδική έξοδος ισχύος ,              4Χ 230v AC   , AC\16A, για τοποθέτηση σε
ράγα πίνακα. Για την τοποθέτηση σε πίνακα µε ονοµαστική  ένταση 16A  για κάθε
έξοδο. Με τέσσερις  εξόδους οι οποίες µπορούν  να προγραµµατιστούν  ανεξάρτητα.
Οι επαφές εξόδου µπορούν να προγραµµατιστούν για ανοικτή η κλειστή λειτουργία και
έχουν την δυνατότητα χειροκίνητου ελέγχου. Ακόµη προγραµµατίζονται οι παράµετροι
λειτουργίας όπως πχ η συµπεριφορά σε περίπτωση διακοπής και επαναφοράς της τάσεως
τροφοδοσίας.H σύνδεση µε το bus επιτυγχάνεται αυτόµατα µε την τοποθέτηση της
συσκευής στην ράγα πίνακα εφόσον στην ράγα πίνακα έχει τοποθετηθεί ράγα µεταφοράς
δεδοµένων. Για την σύνδεση των εξόδων προβλέπονται κλέµµες χωρίς βίδες.Τιµή ανά
τεµάχιο (τεµ)κατασκευής.
 ΑΤΗΕ Θ\Ε002.  2  ∆υαδική έξοδος ισχύος δικτύου ,        4Χ 230v AC , AC\16A


ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


174,83


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 312


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\Ε002.3


:


: ∆υαδική έξοδος ισχύος δικτύου ΚΝΧ 8 X 230V AC


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


∆υαδική έξοδος ισχύος ,              8Χ 230v AC   , AC\16A, για τοποθέτηση σε
ράγα πίνακα. Για την τοποθέτηση σε πίνακα µε ονοµαστική  ένταση 16A  για κάθε
έξοδο. Με τέσσερις  εξόδους οι οποίες µπορούν  να προγραµµατιστούν  ανεξάρτητα.
Οι επαφές εξόδου µπορούν να προγραµµατιστούν για ανοικτή η κλειστή λειτουργία και
έχουν την δυνατότητα χειροκίνητου ελέγχου. Ακόµη προγραµµατίζονται οι παράµετροι
λειτουργίας όπως πχ η συµπεριφορά σε περίπτωση διακοπής και επαναφοράς της τάσεως
τροφοδοσίας.H σύνδεση µε το bus επιτυγχάνεται αυτόµατα µε την τοποθέτηση της
συσκευής στην ράγα πίνακα εφόσον στην ράγα πίνακα έχει τοποθετηθεί ράγα µεταφοράς
δεδοµένων. Για την σύνδεση των εξόδων προβλέπονται κλέµµες χωρίς βίδες.Τιµή ανά
τεµάχιο (τεµ)κατασκευής.
 ΑΤΗΕ Θ\Ε002.  3  ∆υαδική έξοδος ισχύος δικτύου ,        8Χ 230v AC , AC\16A


ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


300,23


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :







Σελίδα 116Τιµολόγιο Μελέτης


Α.Τ. 313


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\Ε002.4


:


: ∆υαδική έξοδος ισχύος δικτύου ΚΝΧ 16 X 230V AC


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


∆υαδική έξοδος ισχύος ,              16Χ 230v AC  , AC\16A, για τοποθέτηση σε
ράγα πίνακα. Για την τοποθέτηση σε πίνακα µε ονοµαστική  ένταση 16A  για κάθε
έξοδο. Με τέσσερις  εξόδους οι οποίες µπορούν  να προγραµµατιστούν  ανεξάρτητα.
Οι επαφές εξόδου µπορούν να προγραµµατιστούν για ανοικτή η κλειστή λειτουργία και
έχουν την δυνατότητα χειροκίνητου ελέγχου. Ακόµη προγραµµατίζονται οι παράµετροι
λειτουργίας όπως πχ η συµπεριφορά σε περίπτωση διακοπής και επαναφοράς της τάσεως
τροφοδοσίας.H σύνδεση µε το bus επιτυγχάνεται αυτόµατα µε την τοποθέτηση της
συσκευής στην ράγα πίνακα εφόσον στην ράγα πίνακα έχει τοποθετηθεί ράγα µεταφοράς
δεδοµένων. Για την σύνδεση των εξόδων προβλέπονται κλέµµες χωρίς βίδες.Τιµή ανά
τεµάχιο (τεµ)κατασκευής.
 ΑΤΗΕ Θ\Ε002.  4  ∆υαδική έξοδος ισχύος δικτύου ,       16Χ 230v AC , AC\16A


ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


374,73


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 314


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\Ε006


:


: Τροφοδοτικό 640mA µε ενσωµατωµένο πηνίο, για σύνδεση στο instabus.


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


Τροφοδοτικό 640mA µε ενσωµατωµένο πηνίο, για σύνδεση στο instabus. Συσκευή
κατάλληλη για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα. Το τροφοδοτικό θα παράγει και θα ελέγχει
την συνεχή τάση που απαιτείται για την τροφοδοσία δύο γραµµών του συστήµατος. Θα
περιέχει ενσωµατωµένο πηνίο για να εξασφαλίζει την λειτουργία της µιας γραµµής η
οποία θα τροφοδοτείται µέσω της ράγας δεδοµένων. Η τροφοδοσία της δεύτερης
γραµµής θα επιτυγχάνεται µε την  παρεµβολή ενός εξωτερικού πηνίου. Θα
τροφοδοτείται µε τάση 230V 50Ηz και παρέχει την απαιτούµενη συνεχή τάση και
ένταση για τις δύο γραµµές. Το τροφοδοτικό, θα τοποθετηθεί εντός του πίνακα
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, σε ράγα τύπου DIN EN 50022-35 X7,5 στην οποία έχει
ήδη τοποθετηθεί αυτοκόλλητη ράγα µεταφοράς δεδοµένων.Η σύνδεση της πρώτης
bus-γραµµής θα γίνεται µέσω τεσσάρων ελατηριωτών επαφών που βρίσκονται στο πίσω
µέρος του τροφοδοτικού και έρχονται σε επαφή µε την ράγα µεταφοράς δεδοµένων. H
σύνδεση της δεύτερης γραµµής µέσω µίας bus-κλέµας. Η σύνδεση της τάσης
τροφοδοσίας 230V 50Ηz θα γίνεται µε κλέµµες χωρίς βίδες.Τιµή ανά τεµάχιο
(τεµ)κατασκευής


ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ


355,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 315


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\Ε007


:


: Προσαρµοστής γραµµής ή περιοχής, για σύνδεση ΚΝΧ


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


Προσαρµοστής γραµµής ή περιοχής, για σύνδεση στο instabus.Συσκευή κατάλληλη για
τοποθέτηση σε ράγα πίνακα. Ο προσαρµοστής γραµµής ή περιοχής, θα χρησιµοποιηθεί
για την επικοινωνιακή σύνδεση γραµµών ή περιοχών και ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει
την γαλβανική αποµόνωση τους. Ο προσαρµοστής γραµµής ή περιοχής θα έχει επίσης
την δυνατότητανα δέχεται µε ανάλογο προγραµµατισµό πίνακες στοιχείων, οι οποίοι
θα λειτουργούν σαν φίλτρο που θα αποκόπτουν τηλεγραφήµατα η θα αναµεταδίδουν
τηλεγραφήµατα σε άλλες γραµµές. Ο προσαρµοστής γραµµής ή περιοχής, θα τοποθετηθεί
εντός του πίνακα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, σε ράγα τύπου DIN EN 50022-35 X7,5
στην οποία έχει ήδη τοποθετηθεί αυτοκόλλητη ράγα µεταφοράς δεδοµένων.Η
επικοινωνία µε την πρώτη γραµµή η περιοχή θα γίνεται µέσω τεσσάρων επαφών που
βρίσκονται στο πίσω µέρος του προσαρµοστή γραµµής ή περιοχής και έρχονται σε
επαφή µε την ράγα µεταφοράς δεδοµένων. Η επικοινωνία µε την δεύτερη γραµµή η
περιοχή θα γίνεται µέσω bus-κλέµµας. (τεµ)κατασκευής


ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ


390,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 316


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\Ε009


:


: Ράγα µεταφοράς δεδοµένων, για σύνδεση στο δίκτυο ΚΝΧ


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


Ράγα µεταφοράς δεδοµένων, για σύνδεση στο instabus.Για την επικοινωνία των bus-
συσκευών, που θα τοποθετηθούν µέσα στους πίνακες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας,
αλλά και για την τροφοδοσία τους από το bus θα χρησιµοποιηθεί αυτοκόλλητη ράγα
δεδοµένων κατάλληλη για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα τύπου DIN EN 50022-35 x 7,5.
Κάθε ράγα µεταφοράς δεδοµένων, θα τοποθετηθεί , σε ράγα τύπου DIN EN 50022-35
X7,5 εντός του πίνακα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στην οποία στερεώνονται οι
αντίστοιχες bus- συσκευές.
τεµ)κατασκευής


∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


10,80


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 317


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\Ε010


:


: ∆ιπολική κλέµµα για την σύνδεση και την διακλάδωση της γραµµής bus.


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


∆ιπολική κλέµµα για την σύνδεση και την διακλάδωση της γραµµής bus. Χωρίς βίδες,
σε χρωµατισµό κόκκινο και µαύρο για σήµανση της πολικότητας. Με δυνατότητα µέχρι
τεσσάρων µονοπολικών bus- καλωδίων.Για τοποθέτηση στις bus συσκευές.
τεµ)κατασκευής


ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


1,18


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 318


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\Ε011


:


: Προστατευτικό υπέρτασης


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


Προστατευτικό υπέρτασης, για προστασία από υπερτάσεις των ηλεκτρολογικό υλικών
του πίνακα.
(τεµ)κατασκευής


ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


57,50


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 319


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\Ε013


:


: Ανιχνευτής παρουσίας /κίνησης µε έλεγχο φωτισµού βάση φωτεινότητας
για δίκτυο ΚΝΧ


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


Ανιχνευτής παρουσίας /κίνησης µε έλεγχο φωτισµού βάση φωτεινότητας για δίκτυο
ΚΝΧ,δηλαδή παθητικός ανιχνευτής υπερύθρων για εσωτερικούς χώρους, µε οριζόντιο
εύρος παρακολούθησης 360 µοιρών και κάθετο περίπου 100 µοιρών, µε δυνατότητα
περιστροφής της κεφαλής του αισθητήρα, µε δυνατότητα περιορισµού της περιοχής
ανίχνευσης, για κάλυψη περιοχής 3Χ3m έως περίπου 5Χ5m (ανάλογα µε το ύψος
τοποθέτησης), µε ευέλικτη µέτρηση φωτεινότητας (άµεση/έµµεση, µε ανίχνευση
παρουσίας 3 λειτουργιών (ως ανιχνευτής παρουσίας, ανιχνευτής κίνησης, και HVAC
ανιχνευτής, µε παράλληλη λειτουργία διαφόρων ανιχνευτών παρουσίας (master-slave,
master-master), µε παροχή τροφοδοσίας από το bus, µε ενσωµατωµένο bus
προσαρµοστή,κατάλληλο για τοποθέτηση και οροφή πλήρες
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)κατασκευής


∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ


240,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 320


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\Ε014


:


: Είσοδος/έξοδος γενικής χρήσης για δίκτυο ΚΝΧ


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


Είσοδος/έξοδος γενικής χρήσης για δίκτυο ΚΝΧ, για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα µε
την τροφοδοσία του.Περιλαµβάνει µία ψηφιακή είσοδο, µία ψηφιακή έξοδο και δύο
αναλογικές εισόδους. Οι αναλογικές εισοδοι χρησιµοποιούνται για την σύνδεση
αισθητηρίων όπως θερµοκρασίας ή αισθητηρίου CO2 µε το δίκτυο ΚΝΧ. ∆ηλαδή
Είσοδος/έξοδος γενικής χρήσης για δίκτυο ΚΝΧ, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή
και τις προδιαγραφές, πλήρης έτοιµη για τοποθέτηση.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)κατασκευής


∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


259,36


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 321


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\Ε015.3


:


: Εξασθενιτής φωτισµού δικτύου ΚΝΧ για λαµπτήρες φθορισµού 8 Χ 230V AC


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


Εξασθενιτής φωτισµού δικτύου ΚΝΧ για λαµπτήρες φθορισµού ,              8 Χ 230V
AC  , για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα και ισάριθµα ζεύγη εισόδων 1-10V για κάθε
κανάλι. Ο ρυθµιστής ενσωµατώνει επίσης έναν ελεγκτή φωτεινότητας ο οποίος µπορεί
να ρυθµίζει αυτόµατα την φωτεινότητα σε κάθε κανάλι ανεξάρτητα, λαµβάνοντας
στοιχεία από τους ειδικούς αισθητήρες φωτεινότητας.Μπορεί να λειτουργήσει σαν
απλή συσκευή για λειτουργία dimming, on/off εφόσον δεν έχει συνδεθεί µε τους
ειδικούς αισθητήρες. Σύνδεση µε το bus µέσω της ενσωµατωµένης bus κλέµµας.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)κατασκευής.
 ΑΤΗΕ Θ\Ε015.  3  Εξασθενιτής φωτισµού δικτύου ΚΝΧ για λαµπτήρες φωτισµού ,
      8 Χ 230V AC ,


ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ


562,52


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 322


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\Ε017


:


: Πολυλειτουργική έγχρωµη Οθόνη Αφής για δίκτυο ΚΝΧ


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


Πολυλειτουργική οθόνη έγχρωµη - TFT ένδειξης / ελέγχου για KNX, µε 320 x 240
pixels, διαστάσεων 5,7".
∆ιαθέτει:
1. LED φωτισµού µε δυνατότητα ρύθµισης από το µενού του χρήστη
2. Ένδειξη και έλεγχο τουλάχιστον 210 στοιχείων επικοινωνίας σε τουλάχιστον 20
   σελίδες ένδειξης.
3. Μια πρόσθετη σελίδα για την ένδειξη και την αναγνώριση τουλάχιστον 16
συναγερµών (alarm).
4. ∆υνατότητα χρονικού προγραµµατισµού (εβδοµαδιαίο πρόγραµµα) για τουλάχιστον
   110 στοιχεία επικοινωνίας µε τουλάχιστον 10 σεναρίων φωτισµού για κάθε µέρα
   της εβδοµάδας
5. Προσοµοίωση παρουσίας για τουλάχιστον 50 στοιχεία επικοινωνίας.
6. Με 1-bit ή 8-bit έλεγχο σεναρίων για τουλάχιστον 64 σενάρια.
7. Τουλάχιστον 32 λογικές πράξεις AND/OR αντίστοιχα για τουλάχιστον 4 στοιχεία
   επικοινωνίας
8. Τουλάχιστον 16 συνθήκες ενεργοποίησης για την ενεργοποίηση ενός συµβάντος για
   την     κάθεµια.
9.  Ανεξάρτητη προστασία κωδικού για κάθε σελίδα ένδειξης,
10. Εσωτερικό ρολόι πραγµατικού χρόνου και ένδειξη ηµεροµηνίας και ώρας.
11. Με επιλογή από τουλάχιστον 4 διαφορετικών γραφικών µοτίβων για την αµφίδροµη
    επικοινωνία µε τον χρήστη.
12. ∆υνατότητα χρήσης οποιασδήποτε εικόνας η οποία µπορεί να φορτωθεί από τον
    χρήστη για χρήση της ως φόντο στην επιφάνεια εργασίας. Επίσης, έως 100
εικόνες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως προφύλαξης οθόνης.
13. Έξοδος USB για να φορτωθούν εικόνες ή σύµβολα.
14. Καλώδιο USB, µήκους 1 µέτρου µε ρυθµό µετάδοσης 480 MBit/sec,
15. Κουµπί για την ενεργοποίηση της συσκευής,
16. Ενσωµατωµένο bus προσαρµοστής και bus κλέµµα για σύνδεση σε δίκτυα KNX,
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Στην τιµή περιλαµβάνεται η τροφοδοσία του και το κυτίο εντοιχισµού, πλήρης έτοιµη
για τοποθέτηση.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)κατασκευής


ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


1.744,15


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 323


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\Ε018


:


: Μετατροπέας σήµατος µεταξύ ενός δικτύου ΚΝΧ και ενός δικτύου ΙΡ (IP
VIEWER)


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


Μετατροπέας σήµατος µεταξύ ενός δικτύου ΚΝΧ και ενός δικτύου ΙΡ, µε το
τροφοδοτικό του.Μπορεί να χρησιµοποιηθεί συχρόνως για την εκτέλεση των παρακάτω
λειτουργιών:
1) Ως web server για την επιτήρηση και χειρισµό έως και 40 καταστάσεων από τις
συσκευές του δικτύου. Οι τιµές µεταφέρονται από το δίκτυο ΚΝΧ και µέσω του
µετατροπέα σε PC το οποίο βρίσκεται σε δίκτυο Ethernet/IP. Υπάρχει η δυνατότητα
να απεικονισθούν έως 5 σελίδες σε µορφή ιστοσελίδας, οι οποίες µπορούν να
αναγνωσθούν από οποιονδήποτε web browser.
2) Για να ορισθούν οι παράµετροι ενός συστήµατος ΚΝΧ µέσω του λογισµικού
προγραµµατισµού ETS3.
3) Για την επικοινωνία µεταξύ ενός δικτύου ΚΝΧ και ενός λογισµικού απεικόνισης
(ComBridge Studio).
Τεχνικά χαρακτηριστικά
- Ειδική ιστοσελίδα για πολύγλωσση προσαρµογή της οθόνης σε µοναδική σελίδα, και
ύπαρξη ειδικής ιστοσελίδας για αναβαθµίσεις υλικολογισµικού.
- Θύρα RJ45, για σύνδεση σε δίκτυο Ethernet 10 Mbits/s µέσω πρωτοκόλλου IP.
- 2 φωτεινές ενδείξεις LED για την κατάσταση αναµονής και την ένδειξη
επικοινωνίας ΙΡ.
- Ενσωµατωµένος bus προσαρµοστής και κλέµµα bus για σύνδεση στο δίκτυο ΚΝΧ.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)κατασκευής


ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ


514,92


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 324


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\Ε020


:


: Θύρα επικοινωνίας USB µε το δίκτυο ΚΝΧ


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


θύρα επικοινωνίας µε το bus µέσω USB σύνδεσης  για παραµετροποίηση, οπτικοποίηση,
καταγραφή και διάγνωση bus συσκευών.Η USB θύρα τοποθετείτε εντός του πίνακα
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, σε ράγα τύπου DIN EN 50022-35 Χ 7,5
Ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων µε USB1.1 ταχύτητα (12 Mbit/s) µεταξύ PC και USB
interface.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)κατασκευής


∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


246,49


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 325


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\Ε021


:


: Bus-προσαρµοστής για δίκτυο ΚΝΧ


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


Bus-προσαρµοστής για δίκτυο ΚΝΧ. Κατάλληλος για χωνευτή τοποθέτηση σε κουτιά
εγκαταστάσεων διαµέτρου 60 mm, για στερέωση µε βίδες O bus-προσαρµοστής
απαιτείται για την επικοινωνία των συσκευών  που προσαρµόζονται σ' αυτόν µε την
bus-γραµµή. Συσκευές τέτοιες είναι ο θερµοστάτης χώρου, η οθόνη υγρών κρυστάλλων,
τα µπουτόν και ο ανιχνευτής κίνησης.Ο bus-προσαρµοστής θα εγκατασταθεί σε χωνευτά
κουτιά εγκαταστάσεων διαµέτρου 60mm για στερέωση µε βίδες. Θα συνδέεται µε την
bus-γραµµή µέσω µια bus-κλέµµας η οποία θα µπορεί να αφαιρεθεί εύκολα. Η σύνδεση
των συνεργαζόµενων συσκευών θα γίνεται µέσω δεκαπολικού βύσµατος. ∆ηλαδή
bus-προσαρµοστής για δίκτυο ΚΝΧ, πλήρες έτοιµο για τοποθέτηση.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)κατασκευής
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ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


82,08


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 326


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\Ε023


:


: Bus γραµµή (τύπος καλωδίου)


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


Ένα ζεύγος (κόκκινο, µαύρο) για µεταφορά σήµατος και τροφοδοσία, ένα ζεύγος
(κίτρινο, άσπρο) εφεδρικό ή για πρόσθετες εφαρµογές
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)κατασκευής


ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ


1,21


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 327


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\Ε025


:


: Επίτοιχος αισθητήρας καταγραφής των συγκεντρώσεων CO2 και υγρασίας
του χώρου , για σύνδεση στο δίκτυο ΚΝΧ


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


Επίτοιχος αισθητήρας καταγραφής των συγκεντρώσεων CO2 και υγρασίας. Το αισθητήριο
θα µπορεί να σύνδεθεί απ' ευθείας στο δίκτυο ΚΝΧ ή µέσω µιας εισόδου/εξόδου
γενικής χρήσης. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η καλωδίωση για την σύνδεση µε την
γενική είσοδο έξοδο.Τιµή ανά τεµάχιο
(τεµ)κατασκευής


ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ


464,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 328


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\Ε100


:


: Σηµείο ρευµατοδότη ή συσκευής ή διακόπτη απλό ή στεγανό, χωνευτό ή
ορατό για εγκατάσταση ΚΝΧ


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49  100%


Σηµείο  ρευµατοδότη ή συσκευής ή διακόπτη απλό ή στεγανό χωνευτό ή ορατό που
περιλαµβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα µέχρι το  σηµείο τα αναλογούντα µήκη
ηλεκτρικής γραµµής από πλαστικό σωλήνα ευθύ  και  σπιράλ και τα κυτία
διακλαδώσεως το αντίστοιχο καλώδιο bus YCYM 2X2X0,8mm , σύµφωνα µε τη µελέτη,
τους διακλαδωτήρες, και  τα  κάθε  φύσεως λοιπά  υλικά  και  µικροϋλικά
εγκαταστάσεως και συνδέσεως  και  την  απαιτούµενη  εργασία γιά παράδοση του
σηµείου σε πλήρη και κανονική λειτουργία (για οποιοδήποτε µήκος γραµµής)
(1 τεµ)


ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ


83,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 329


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\Ε101


:


: Σηµείο ηλεκτρολογικού υλικού για τοποθέτηση σε πίνακα εγκατάστασης
ΚΝΧ


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49  100%


Σηµείο ηλεκτρολογικού υλικού για τοποθέτηση σε πίνακα εγκατάστασης Eib που
περιλαµβάνει τα αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής γραµµής µε αντίστοιχο καλώδιο bus
YCYM 2X2X0,8mm , σύµφωνα µε τη µελέτη, τους διακλαδωτήρες, και  τα  κάθε  φύσεως
λοιπά  υλικά  και  µικροϋλικά  εγκαταστάσεως και συνδέσεως  και  την  απαιτούµενη
εργασία γιά παράδοση του σηµείου σε πλήρη και κανονική λειτουργία (για
οποιοδήποτε µήκος γραµµής)
(1 τεµ)


∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


15,09


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 330


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\Ε102


:


: Έξοδος ηλεκτρικών ρολλών/περσίδων/φεγγιτών 2Χ230V AC/6A


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


Έξοδος ηλεκτρικών ρολλών/περσίδων/φεγγιτών 2Χ230V AC/6A για δίκτυο ΚΝΧ, µε δύο
κανάλια εξόδων. Σε κάθε κανάλι µπορούν να συνδεθούν µέχρι δύο
ρολλά/περσίδες/φεγγιτές, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές περιγραφές.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)κατασκευής


ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


181,79


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 331


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\Ε103


:


: Μονάδα συµβάντων και χρονικού προγραµµατισµού και λογικής για δίκτυο
ΚΝΧ.


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


Μονάδα συµβάντων και χρονικού προγραµµατισµού και λογικής για δίκτυο ΚΝΧ,για
τοποθέτηση σε ράγα πίνακα. Θα µπορεί να αποστείλει στο δίκτυο προγραµµατισµένα
συµβάντα σε εβδοµαδιαία βάση και λογικές πράξεις σύµφωνα µε τις τεχνικές
περιγραφές και προδιαγραφές.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)κατασκευής


ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


348,74


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 332


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\Ε105.1


:


: Μπουτόν χειρισµού για δικτύου ΚΝΧ µονό (διπλό), 2 LED κατάστασης


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


Μπουτόν       µονό (διπλό) µε     2   led κατάστασης, για δίκτυο ΚΝΧ, για
τοποθέτηση σε κυτίου τοίχου µε bus προσαρµοστή. ∆ηλαδή µπουτόν χειρισµού για
δικτύου ΚΝΧ σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές, πλήρες, έτοιµο
για τοποθέτηση.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)κατασκευής.
 ΑΤΗΕ Θ\Ε105.  1  Μπουτόν ,       µονό (διπλό)  µε {  2 ) led κατάστασης, όπως
παραπάνω:


ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


94,97


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 333


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\Ε105.2


:


: Μπουτόν χειρισµού για δικτύου ΚΝΧ διπλό (4πλό), 4 LED κατάστασης


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


Μπουτόν       διπλό (4πλό) µε     4   led κατάστασης, για δίκτυο ΚΝΧ, για
τοποθέτηση σε κυτίου τοίχου µε bus προσαρµοστή. ∆ηλαδή µπουτόν χειρισµού για
δικτύου ΚΝΧ σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές, πλήρες, έτοιµο
για τοποθέτηση.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)κατασκευής.
 ΑΤΗΕ Θ\Ε105.  2  Μπουτόν ,       διπλό (4πλό)  µε {  4 ) led κατάστασης, όπως
παραπάνω:


ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


114,68


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 334


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\Ε105.3


:


: Μπουτόν χειρισµού για δικτύου ΚΝΧ τριπλό (6πλό), 6 LED κατάστασης


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


Μπουτόν      τριπλό (6πλό) µε     6   led κατάστασης, για δίκτυο ΚΝΧ, για
τοποθέτηση σε κυτίου τοίχου µε bus προσαρµοστή. ∆ηλαδή µπουτόν χειρισµού για
δικτύου ΚΝΧ σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές, πλήρες, έτοιµο
για τοποθέτηση.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)κατασκευής.
 ΑΤΗΕ Θ\Ε105.  3  Μπουτόν ,      τριπλό (6πλό)  µε {  6 ) led κατάστασης, όπως
παραπάνω:


ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


118,03


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 335


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\Ε106


:


: Πολλαπλό αισθητήριο καταγραφής µετεορολογικών δεδοµένων για
σύνδεση στο δίκτυο ΚΝΧ


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


Πολλαπλό αισθητήριο καταγραφής µετεορολογικών δεδοµένων για σύνδεση στο δίκτυο
ΚΝΧ.Θα έχει δυνατότητα καταγραφής ταχύτητας ανέµου, φωτειότητας, θερµοκρασίας,
βροχόπτωσης, ώρας και ηµεροµηνίας και να τα αποστέλνει στο δίκτυο ΚΝΧ. Θα έχει
την δυνατότητα να αποστέλνει σήµα συναγερµου σε περίπτωση παγετού, βροχόπτωσης
καθώς και θυελλωδών ανέµων. ∆ηλαδή κεντρική µονάδα ενδεικτικού τύπου ΑΡ 257/32
GPS ή ισοδυνάµου (πλήρης-µε ενσωµατωµένους αισθητήρες) πλήρες µε τροφοδοσία και
όλα τα υλικά για την πλήρη τοποθέτηση.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)κατασκευής


ΕΞΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


617,30


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


∆ίκτυο θέρµανσης-Κλιµατισµού


Α.Τ. 336


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\5917


:


: Σύστηµα βεβιασµένης κυκλοφορίας µε 6 ηλιακούς συλλέκτες  για ΖΝΧ


Κωδικός αναθεώρησης: ΚΤΙΡ 5917  100%


Θα αποτελείται από 6 επιλεκτικούς ηλιακούς συλλέκτες. Ο ηλιακός συλλέκτης θα
είναι ενεργής επιφάνειας τουλάχιστον 2,2 m2, υψηλής απόδοσης, µε χάλκινο
απορροφητή συγκολληµένο µε υπερήχους, µε ειδική επίστρωση µε µαύρο χρώµιο. Το
κρύσταλλο θα έχει µεγάλο συντελεστή διαπερατότητας και ισχυρή µόνωση και θα είναι
ασφαλείας. Ο βαθµός απορροφητικότητας α θα είναι 92% και ο βαθµός εκποµπής θα
είναι 30%.
Θα τοποθετηθεί σε βάσεις στήριξης σε ταράτσα σε δύο σειρές των τριών ηλιακών. Οι
βάσεις θα είναι κατάλληλες για κτίριο µέχρι 20m ενώ θα αντέχουν σε φορτίο χιονιού
µέχρι 2KN/m2.
Το κιτ υδραυλικής σύνδεσης ηλιακού κυκλώµατος θα περιλαµβάνει κυκλοφορητή ηλιακού
ενδεικτικού τύπου Grundfos UPS 25-50 ή ισοδύναµου, µε βαλβίδα ασφαλείας 6 bar,
µανόµετρο, 2 βάνες, 2 θερµόµετρα, µία βάνα πλήρωσης/εκκένωσης και δοχείο
διαστολής 35lt. Περιλαµβάνεται επίσης και θερµοστατική βάνα ανάµιξης και
προστασίας ZNX µε ρύθµιση, καθώς και ο ψηφιακός διαφορικός θερµοστάτης µε οθόνη
ρύθµισης και ελεγκτού , καθώς και οι αισθητήρες NTC ηλιακού συλλέκτη και
θερµαντήρα.
Στην τιµή εριλαµβάνεται η εργασία τοποθέτησης, ενώ οι σωληνώσεις από τους
ηλιακούς στο θερµαντήρα νερού επιµετρούνται ξεχωριστά.
(1 τεµ)


ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


6.420,26


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 337


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8041.2


:


: Πλαστικός σωλήνας δικτυωµένου πολυαιθυλενίου λευκός επενδεδυµένος
διαµέτρου 16 X 2,0mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100%


Πλαστικός σωλήνας δικτυωµένου πολυαιθυλενίου λευκός επενδεδυµένος µε σπιράλ
προστασίας τοποθετηµένος  πλήρως  σε  εγκατάσταση κεντρικής  θερµάνσεως  -
κλιµατισµού.Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως πλαστικά και
ορειχάλκινα καθώς και τα υλικά στηρίξεως  συγκολλήσεως  κλπ  και  η  εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιµές πιέσεως και λειτουργίας.
(1 m)
  8041.  2   ∆ιαµέτρου   16         mm  και πάχος τοιχώµατος  2,00   mm


ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


5,37


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 338


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8051.6.2


:


: Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώµατος 1,00mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7  100%


Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώµατος      1.0   mm  και εξωτερικής διαµέτρου   18
mm τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως
(απαγορεύεται  η  στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,
σύνδεσµοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
συνδέσεως


(1 m)
  θ\8051. 6.  2  Εξωτ. ∆ιαµέτρου   18     mm


∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


10,50


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 339


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8051.7.2


:


: Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου Φ 22 mm πάχους τοιχώµατος 1,00mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7  100%


Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώµατος      1,00  mm  και εξωτερικής διαµέτρου   22
mm τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως
(απαγορεύεται  η  στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,
σύνδεσµοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
συνδέσεως


(1 m)
  θ\8051. 7.  2  Εξωτ. ∆ιαµέτρου   22     mm


∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


13,28


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 340


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8051.8.2


:


: Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου Φ 28 mm πάχους τοιχώµατος 1,50mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7  100%


Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώµατος      1,5   mm  και εξωτερικής διαµέτρου   28
mm τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως
(απαγορεύεται  η  στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,
σύνδεσµοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
συνδέσεως


(1 m)
  θ\8051. 8.  2  Εξωτ. ∆ιαµέτρου   28     mm


ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


21,66


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 341


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8051.9.2


:


: Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου Φ 35 mm πάχους τοιχώµατος 1,50mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7  100%


Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώµατος      1,50  mm  και εξωτερικής διαµέτρου   35
mm τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως
(απαγορεύεται  η  στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,
σύνδεσµοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
συνδέσεως


(1 m)
  θ\8051. 9.  2  Εξωτ. ∆ιαµέτρου   35     mm


ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


27,50


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 342


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8051.10.2


:


: Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου Φ 42 mm πάχους τοιχώµατος 1,50 mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7  100%


Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώµατος      1,50  mm  και εξωτερικής διαµέτρου   42
mm τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως
(απαγορεύεται  η  στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,
σύνδεσµοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
συνδέσεως


(1 m)
  θ\8051.10.  2  Εξωτ. ∆ιαµέτρου   42     mm


ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


32,40


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 343


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8051.11.3


:


: Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου Φ 54 mm πάχους τοιχώµατος 2,00 mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7  100%


Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώµατος      2,00  mm  και εξωτερικής διαµέτρου   54
mm τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως
(απαγορεύεται  η  στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,
σύνδεσµοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
συνδέσεως


(1 m)
  θ\8051.11.  3  Εξωτ. ∆ιαµέτρου   54     mm


ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ


51,91


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 344


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8101.90.1.1


:


: Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve) βαρέως τύπου µε λαβή διαµέτρου
Φ1/2 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%


Ορειχάλκινη επιχρωµιωµένη σφαιρική βάνα βαρέος τύπου  µε λαβή
µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
  Ν\8101.90. 1. 1  ∆ιαµέτρου  1/2     ins


∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


18,76


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 345


Άρθρο ΑΤΗΕ 8104.3


:


: Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµέτρου Φ 1 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%


Συρταρωτή  βαλβίδα  (βάννα)  ορειχάλκινη   πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm µε τα
µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
  8104.   3 ∆ιαµέτρου  1       ins


∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


16,38


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 346


Άρθρο ΑΤΗΕ 8104.4


:


: Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµέτρου Φ 1 1/4 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%


Συρταρωτή  βαλβίδα  (βάννα)  ορειχάλκινη   πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm µε τα
µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
  8104.   4 ∆ιαµέτρου  1 1/4   ins


∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ


19,20


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 347


Άρθρο ΑΤΗΕ 8104.7


:


: Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµέτρου Φ 2 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%


Συρταρωτή  βαλβίδα  (βάννα)  ορειχάλκινη   πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm µε τα
µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
  8104.   7 ∆ιαµέτρου  2       ins


ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


40,56


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 348


Άρθρο ΑΤΗΕ 8125.1.3


:


: Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεοµένη µε
σπείρωµα διαµέτρου Φ 1 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%


Βαλβίδα  αντεπιστροφής  ορειχάλκινη   κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, µε
λυόµενο  πώµα  γιά  επιθεώρηση του µηχανισµού της, δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά
επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεµ)
  8125.1  Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεοµένη µε σπείρωµα
  8125.1.  3  ∆ιαµέτρου   1      ins


ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ


26,11


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 349


Άρθρο ΑΤΗΕ 8125.1.6


:


: Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεοµένη µε
σπείρωµα διαµέτρου Φ 2  ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%


Βαλβίδα  αντεπιστροφής  ορειχάλκινη   κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, µε
λυόµενο  πώµα  γιά  επιθεώρηση του µηχανισµού της, δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά
επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεµ)
  8125.1  Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεοµένη µε σπείρωµα
  8125.1.  6  ∆ιαµέτρου   2      ins
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ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


50,15


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 350


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8259.1


:


: Θερµαντήρας νερού (µπόϊλερ) διπλής ενέργειας χωρητικότητας 400lt


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24  100%


Θερµαντήρας  νερού  (µπόϊλερ) διπλής ή τριπλής ενέργειας κατασκευασµένος  σύµφωνα
µε  τους  γερµανικούς κανονισµούς  εξ' ολοκλήρου γαλβανισµένος εν θερµώ µετά  την
αποκατασκευή του, γιά πίεση λειτουργίας 10 ατµοσφαιρών, πλήρης δηλαδή
θερµαντήρας, µε δύο εναλλακτες και  µικροϋλικά  επί  τόπου  και εργασία
τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
  8257.  1  DIN  4753-1
  8257. 1  Χωρητηκότητας  400    l


ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


1.911,46


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 351


Άρθρο ΑΤΗΕ 8432.1


:


: Θερµαντικά σώµατα ρούνταλ τύπου Κ τύπου Κ 140


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%


Θερµαντικά  σώµατα  ρούνταλ  τύπου  Κ   εγχώρια χαλύβδινα πλήρως εγκατεστηµένα,
δηλαδή  σώµατα, στηρίγµατα τοίχου ή δαπέδου και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως
(1 m αξονικού µήκους)
  8432.  1  Τύπου  Κ 140


ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


168,09


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 352


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8436.3.4.1


:


: Θερµαντικά σώµατα τύπου PANEL ενσ. βρόγχου Τύπου 33 Ύψους 600
Μήκους400mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%


Θερµαντικά σώµατα τύπου PANEL για µονοσωλήνιο και δισωλήνιο σύστηµα,ενσωµατωµένου
βρόγχου, µε ενσωµατωµένο προρυθµισµένο θερµοστατικό διακόπτη (ventil), εγχώρια ή
εισαγωγής, που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία πλήρως   εγκατεστηµένα,
δηλαδή  στοιχεία,  στηρίγµατα  τοίχου  ή  δαπέδου, εξαεριστικό, διακόπτη
multiflex 3/4'' X 3/4''  και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως. Θα
διαθέτουν πιστοποιητικό απόδοσης κατά DIN EN 442 και ποιότητας ISO 9001 και θα
είναι βαµµένα µε ηλεκτρoστατική βαφή κατά DIN 55900-2.
(Μ2)
  8433. 3. 4.  1      33    /600   /400


∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


200,24


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 353


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8436.3.4.4


:


: Θερµαντικά σώµατα τύπου PANEL ενσ. βρόγχου Τύπου 33 Ύψους 600
Μήκους 700mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%


Θερµαντικά σώµατα τύπου PANEL για µονοσωλήνιο και δισωλήνιο σύστηµα,ενσωµατωµένου
βρόγχου, µε ενσωµατωµένο προρυθµισµένο θερµοστατικό διακόπτη (ventil), εγχώρια ή
εισαγωγής, που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία πλήρως   εγκατεστηµένα,
δηλαδή  στοιχεία,  στηρίγµατα  τοίχου  ή  δαπέδου, εξαεριστικό, διακόπτη
multiflex 3/4'' X 3/4''  και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως. Θα
διαθέτουν πιστοποιητικό απόδοσης κατά DIN EN 442 και ποιότητας ISO 9001 και θα
είναι βαµµένα µε ηλεκτρoστατική βαφή κατά DIN 55900-2.
(Μ2)
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8433. 3. 4.  4      33    /600   /700


∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


257,84


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 354


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8436.3.4.6


:


: Θερµαντικά σώµατα τύπου PANEL ενσ. βρόγχου Τύπου 33 Ύψους 600
Μήκους 900mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%


Θερµαντικά σώµατα τύπου PANEL για µονοσωλήνιο και δισωλήνιο σύστηµα,ενσωµατωµένου
βρόγχου, µε ενσωµατωµένο προρυθµισµένο θερµοστατικό διακόπτη (ventil), εγχώρια ή
εισαγωγής, που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία πλήρως   εγκατεστηµένα,
δηλαδή  στοιχεία,  στηρίγµατα  τοίχου  ή  δαπέδου, εξαεριστικό, διακόπτη
multiflex 3/4'' X 3/4''  και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως. Θα
διαθέτουν πιστοποιητικό απόδοσης κατά DIN EN 442 και ποιότητας ISO 9001 και θα
είναι βαµµένα µε ηλεκτρoστατική βαφή κατά DIN 55900-2.
(Μ2)
  8433. 3. 4.  6      33    /600   /900


∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


296,24


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 355


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8436.3.4.7


:


: Θερµαντικά σώµατα τύπου PANEL ενσ. βρόγχου Τύπου 33 Ύψους 600
Μήκους 1000mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%


Θερµαντικά σώµατα τύπου PANEL για µονοσωλήνιο και δισωλήνιο σύστηµα,ενσωµατωµένου
βρόγχου, µε ενσωµατωµένο προρυθµισµένο θερµοστατικό διακόπτη (ventil), εγχώρια ή
εισαγωγής, που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία πλήρως   εγκατεστηµένα,
δηλαδή  στοιχεία,  στηρίγµατα  τοίχου  ή  δαπέδου, εξαεριστικό, διακόπτη
multiflex 3/4'' X 3/4''  και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως. Θα
διαθέτουν πιστοποιητικό απόδοσης κατά DIN EN 442 και ποιότητας ISO 9001 και θα
είναι βαµµένα µε ηλεκτρoστατική βαφή κατά DIN 55900-2.
(Μ2)
  8433. 3. 4.  7      33    /600   /1000


ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


315,44


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 356


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8436.3.4.8


:


: Θερµαντικά σώµατα τύπου PANEL ενσ. βρόγχου Τύπου 33 Ύψους 600
Μήκος 1200mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%


Θερµαντικά σώµατα τύπου PANEL για µονοσωλήνιο και δισωλήνιο σύστηµα,ενσωµατωµένου
βρόγχου, µε ενσωµατωµένο προρυθµισµένο θερµοστατικό διακόπτη (ventil), εγχώρια ή
εισαγωγής, που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία πλήρως   εγκατεστηµένα,
δηλαδή  στοιχεία,  στηρίγµατα  τοίχου  ή  δαπέδου, εξαεριστικό, διακόπτη
multiflex 3/4'' X 3/4''  και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως. Θα
διαθέτουν πιστοποιητικό απόδοσης κατά DIN EN 442 και ποιότητας ISO 9001 και θα
είναι βαµµένα µε ηλεκτρoστατική βαφή κατά DIN 55900-2.
(Μ2)
  8433. 3. 4.  8      33    /600   /1200


ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


355,04


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 357


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8436.3.4.9


:


: Θερµαντικά σώµατα τύπου PANEL ενσ. βρόγχου Τύπου 33 Ύψους 600
Μήκος 1400


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%


Θερµαντικά σώµατα τύπου PANEL για µονοσωλήνιο και δισωλήνιο σύστηµα,ενσωµατωµένου
βρόγχου, µε ενσωµατωµένο προρυθµισµένο θερµοστατικό διακόπτη (ventil), εγχώρια ή
εισαγωγής, που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία πλήρως   εγκατεστηµένα,
δηλαδή  στοιχεία,  στηρίγµατα  τοίχου  ή  δαπέδου, εξαεριστικό, διακόπτη
multiflex 3/4'' X 3/4''  και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως. Θα
διαθέτουν πιστοποιητικό απόδοσης κατά DIN EN 442 και ποιότητας ISO 9001 και θα
είναι βαµµένα µε ηλεκτρoστατική βαφή κατά DIN 55900-2.
(Μ2)
  8433. 3. 4.  9      33    /600   /1400


ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


392,24


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 358


Άρθρο ΑΤΗΕ 8447


:


: Βαλβίδα εξαερισµού θερµαντικών σωµάτων, ορειχάλκινη επινικελωµένη
διαµ.1/4 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%


Βαλβίδα εξαερισµού θερµαντικών σωµάτων, ορειχάλκινη επινικελωµένη διαµ.1/4 ins
πλήρως  τοποθετηµένη  σε  εγκατάσταση  κεντρικής θερµάνσεως, σε πώµα θερµαντικού
σώµατος  ή  σε  σωλήνα κλπ.Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ
και η εργασία διανοίξεως και ελικοτοµήσεως της οπής στηρίξεως
(1 τεµ)


ΕΞΙ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


6,13


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 359


Άρθρο ΑΤΗΕ Σ\8453.2


:


: Αναλογικός καυστήρας φυσικού αερίου ισχύος έως τουλάχιστον 160 KW,
διβάθµιο


Αυτόµατος καυστήρας φυσικού αερίου ισχύος έως τουλάχιστον    160  KW
διβάθµιο µε αναλογικό σύστηµα αέρα/αερίου, µε επιτηρητή φλόγας µε ηλεκτρονικό
αισθητήρα ιονισµού και επιτήρηση αέρα µε πιεζοστάτη.Θα είναι σύµφωνος µε τις
ευρωπαϊκές οδηγίες για συσκευές αερίου και θα συνοδεύεται από τις ανάλογες
εγκρίσεις. ∆ηλαδή αυτόµατος καυστήρας αερίου πλήρης µε τα εξαρτήµατά του και τα
απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά δηλαδή Gas train, κιτ ελέγχου στεγανότητας,
κατάλληλης αντίθλιψης για σωστή λειτουργία µε τον αντίστοιχο λέβητα, υλικά  και
µικροϋλικά, παραδοτέα επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,συνδέσεως, δοκιµών,
µετρήσεων καυσαερίων, και πλήρους εγκαταστάσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία
(1 τεµ)


∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


2.163,94


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 360


Άρθρο ΑΤΗΕ 8473.1.4


:


: ∆οχείο διαστολής Κλειστό µε µεµβράνη χωρητικότητας 35 l


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23  100%


∆οχείο   διαστολής πλήρες  µε  τα  µικροϋλικά,  δηλαδή  προµήθεια,  προσκόµιση,
εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθµιση και δοκιµές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία
(1 τεµ)
  8473.  1   Κλειστό µε µεµβράνη            0
  8473. 1.  4  Χωριτηκότητας  35    l
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∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


259,03


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 361


Άρθρο ΑΤΗΕ 8473.1.7


:


: ∆οχείο διαστολής Κλειστό µε µεµβράνη χωρητικότητας 140 l


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23  100%


∆οχείο   διαστολής πλήρες  µε  τα  µικροϋλικά,  δηλαδή  προµήθεια,  προσκόµιση,
εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθµιση και δοκιµές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία
(1 τεµ)
  8473.  1   Κλειστό µε µεµβράνη            0
  8473. 1.  7  Χωριτηκότητας  140   l


ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


491,58


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 362


Άρθρο ΑΤΗΕ 8474.1


:


: Σύστηµα αυτόµατης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου
διαστολής διαµέτρου 3/4 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23  100%


Σύστηµα  αυτόµατης  πληρώσεως  εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής  δηλαδή
προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, ρύθµιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία
(1 τεµ)
  8474.  1  ∆ιαµέτρου  3/4     ins


∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


201,43


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 363


Άρθρο ΑΤΗΕ 8477.2


:


: Ασφαλιστική βαλβίδα µε ελατήριο διαµέτρου 3/4 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100%


Ασφαλιστική  βαλβίδα   µε  ελατήριο   οιασδήποτε  πιέσεως  λειτουργίας  µε  τα
µικροϋλικά και κάθε εργασία δοκιµών και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
  8477.  2  ∆ιαµέτρου  3/4     ins


ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


71,83


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 364


Άρθρο ΑΤΗΕ 8477.3


:


: Ασφαλιστική βαλβίδα µε ελατήριο διαµέτρου 1 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100%


Ασφαλιστική  βαλβίδα   µε  ελατήριο   οιασδήποτε  πιέσεως  λειτουργίας  µε  τα
µικροϋλικά και κάθε εργασία δοκιµών και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
  8477.  3  ∆ιαµέτρου  1       ins


ΕΚΑΤΟΝ ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


112,70


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 365


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8543.99.1


:


: Θερµική µόνωση σωλήνων  από κοχύλι τύπου Armaflex AC πάχους 19mm,
για σωλήνα διαµ. 1/2 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40  100%


Θερµική µόνωση σωλήνων Φ    1/2  ins από κοχύλι τύπου armaflex AC πάχους 19 mm,
σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης,
δηλαδή προµήθεια,  µεταφορά  επί τόπου του έργου, µε τα απαραίτητα υλικά και
µικροϋλικά προστασίας  και  στερεώσεως  της  µονώσεως  και την απαιτούµενη
εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 m)


ΕΠΤΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


7,14


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 366


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8543.99.2


:


: Θερµική µόνωση σωλήνων  από κοχύλι τύπου Armaflex AC πάχους 19mm,
για σωλήνα διαµ. 3/4 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40  100%


Θερµική µόνωση σωλήνων Φ    3/4  ins από κοχύλι τύπου armaflex AC πάχους 19 mm,
σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης,
δηλαδή προµήθεια,  µεταφορά  επί τόπου του έργου, µε τα απαραίτητα υλικά και
µικροϋλικά προστασίας  και  στερεώσεως  της  µονώσεως  και την απαιτούµενη
εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 m)


ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ


8,01


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 367


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8543.99.3


:


: Θερµική µόνωση σωλήνων  από κοχύλι τύπου Armaflex AC πάχους 19mm,
για σωλήνα διαµ. 1 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40  100%


Θερµική µόνωση σωλήνων Φ     1   ins από κοχύλι τύπου armaflex AC πάχους 19 mm,
σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης,
δηλαδή προµήθεια,  µεταφορά  επί τόπου του έργου, µε τα απαραίτητα υλικά και
µικροϋλικά προστασίας  και  στερεώσεως  της  µονώσεως  και την απαιτούµενη
εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 m)


ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


9,35


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 368


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8543.99.5


:


: Θερµική µόνωση σωλήνων  από κοχύλι τύπου Armaflex AC πάχους 19mm,
για σωλήνα διαµ. 1 1/2 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40  100%


Θερµική µόνωση σωλήνων Φ  1 1/2  ins από κοχύλι τύπου armaflex AC πάχους 19 mm,
σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης,
δηλαδή προµήθεια,  µεταφορά  επί τόπου του έργου, µε τα απαραίτητα υλικά και
µικροϋλικά προστασίας  και  στερεώσεως  της  µονώσεως  και την απαιτούµενη
εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 m)


∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ


12,22


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 369


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8543.99.6


:


: Θερµική µόνωση σωλήνων  από κοχύλι τύπου Armaflex AC πάχους 19mm,
για σωλήνα διαµ. 1 3/4 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40  100%


Θερµική µόνωση σωλήνων Φ  1 3/4  ins από κοχύλι τύπου armaflex AC πάχους 19 mm,
σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης,
δηλαδή προµήθεια,  µεταφορά  επί τόπου του έργου, µε τα απαραίτητα υλικά και
µικροϋλικά προστασίας  και  στερεώσεως  της  µονώσεως  και την απαιτούµενη
εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 m)


∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


13,97


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 370


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8543.99.7


:


: Θερµική µόνωση σωλήνων  από κοχύλι τύπου Armaflex AC πάχους 19mm,
για σωλήνα διαµ. 2 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40  100%


Θερµική µόνωση σωλήνων Φ     2   ins από κοχύλι τύπου armaflex AC πάχους 19 mm,
σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης,
δηλαδή προµήθεια,  µεταφορά  επί τόπου του έργου, µε τα απαραίτητα υλικά και
µικροϋλικά προστασίας  και  στερεώσεως  της  µονώσεως  και την απαιτούµενη
εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 m)


∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


15,96


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 371


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8553.91.2.5


:


: Αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότηµα παραγωγής ψυχρού νερού, κοχλιωτού
συµπιεστή (screw), ψυκτικού µέσου R-407c ψυκτικής απόδοσης 17 Ton
(60KW) , Refrigeration US


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37  100%


Ψυκτικό συγκρότηµα παραγωγής ψυχρού νερού ηλεκτροκίνητο, µε συµπιεστές τύπου
κοχλία (screw), αερόψυκτο, πλήρες µε ολοκληρωµένο ψυχροστάσιο σε ενιαία βάση µε
αντικραδασµικά στηρίγµατα, µε συµπυκνωτή, ψύκτη νερού, σωληνώσεις  και  ηλεκτρικό
πίνακα κινήσεως και αυτοµατισµών µε όλα τα απαραίτητα όργανα  αυτοµατισµού  και
ασφαλιστικών διατάξεων τον αυτόµατο εκκινητή κλπ., γιά λειτουργία  αυτόµατη
ανάλογα  µε την επιθυµητή θερµοκρασία του ψυχοµένου νερού, σύµφωνα µε τα σχέδια,
την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή  προµήθεια,
προσκόµιση,  εγκατάσταση σε οποιοδήποτε ύψος, σύνδεση  προς τα δίκτυα νερού, µέσω
αντικραδασµικών  παρεµβυσµάτων και ηλεκτρικής ενεργείας, ρύθµιση και παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 τεµ)
 Ν\8553.91. 2  ψυκτικού µέσου  R-407c
 Ν\8553.91. 2. 5   Ικανότητας  17   Ton


∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ


19.207,71


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 372


Άρθρο ΚΤΙΡ 5784.14


:


: Συλλέκτης από σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή (TUBO) διατοµής Φ 3 ins, 3
εξόδων


Κωδικός αναθεώρησης: ΚΤΙΡ 5784.14  100%


Συλλέκτης από σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή (TUBO), δηλαδή σιδηροσωλήνας κατά DIN
2448, µε σπείρωµα, µε γαλβάνισµα σε λουτρό µετά την κατασκευή του, µε πώµατα
κολλητά, τα αναγκαία στόµια εισόδου - εξόδου και την υποδοχή βαλβίδας εισαγωγής
- εξαγωγής αέρος, επιτόπου µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθέτησης,
σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών πίεσης για πλήρη λειτουργία.
(1 τεµ)
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ΝΠΡΣ 5784.14  ∆ιατοµής     3  ins,  3   εξόδων


ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


65,73


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 373


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8604.1


:


: Συλλεκτοδιανοµέας κυκλώµατος  θερµανσης- κλιµατισµού   δύο
κυκλωµάτων


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4  100%


Συλλεκτοδιανοµέας   κυκλώµατος  θερµανσης - κλιµατισµού µε ενσωµατωµένους
ρυθµιστικούς διακόπτες και µε προστασία ανοδίου πλήρης  εγκατεστηµένος  δηλαδή
προµήθεια  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε
λειτουργία.Στην τιµή περιλαµβάνεται και το ερµάριο του συλλέκτη, εξαεριστικό
τελείωµα 1", 2 βάνες 1".
(1 τεµ)
  8603.  1   δύο       κυκλωµάτων


ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ


370,51


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 374


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8604.2


:


: Συλλεκτοδιανοµέας κυκλώµατος  θερµανσης- κλιµατισµού   τριών
κυκλωµάτων


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4  100%


Συλλεκτοδιανοµέας   κυκλώµατος  θερµανσης - κλιµατισµού µε ενσωµατωµένους
ρυθµιστικούς διακόπτες και µε προστασία ανοδίου πλήρης  εγκατεστηµένος  δηλαδή
προµήθεια  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε
λειτουργία.Στην τιµή περιλαµβάνεται και το ερµάριο του συλλέκτη, εξαεριστικό
τελείωµα 1", 2 βάνες 1".
(1 τεµ)
  8603.  2   τριών     κυκλωµάτων


ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


395,70


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 375


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8604.3


:


: Συλλεκτοδιανοµέας κυκλώµατος  θερµανσης- κλιµατισµού   τεσσάρων
κυκλωµάτων


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4  100%


Συλλεκτοδιανοµέας   κυκλώµατος  θερµανσης - κλιµατισµού µε ενσωµατωµένους
ρυθµιστικούς διακόπτες και µε προστασία ανοδίου πλήρης  εγκατεστηµένος  δηλαδή
προµήθεια  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε
λειτουργία.Στην τιµή περιλαµβάνεται και το ερµάριο του συλλέκτη, εξαεριστικό
τελείωµα 1", 2 βάνες 1".
(1 τεµ)
  8603.  3   τεσσάρων  κυκλωµάτων


ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


425,08


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 376


Άρθρο ΑΤΗΕ 8605.1.1


:


: Κυκλοφορητής νερού χαµηλής πιέσεως παροχής έως 2,50 m3/h


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21  100%


Κυκλοφορητής  νερού κατάλληλου  µανοµετρικού  ύψους,  γιά 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 εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
  8605.  1   χαµηλής πιέσεως
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8605. 1.  1  Παροχής από  0 έως & 2,50            m3/h


∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


267,70


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 377


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8605.99.4


:


: Κυκλοφορητής νερού Κ1 & 2


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21  100%


Κυκλοφορητής  νερού παροχής   2,9  m3/h και µανοµετρικού ύψους    7   mΣΥ,  γιά
εγκατάσταση κλιµατισµού, σύµφωνα µε τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις
Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή κυκλοφορητής, η βάση του όπου απαιτείται,
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 εγκαταστάσεως.   Στη τιµή περιλαµβάνεται ο σχετικός
inverter τοποθετηµένος.
(1 τεµ)


ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


1.155,90


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 378


Άρθρο ΑΤΗΕ 8621.3.6


:


: ∆ίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου
κοχλιωτής συνδέσεως διαµέτρου 2 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%


∆ίοδη  ηλεκτροκίνητη  βαλβίδα  προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής
συνδέσεως   αποτελούµενη  από  κινητήρα  προοδευτικής  λειτουργίας, µοχλισµό και
σώµα  δίοδης βαλβίδας, πλήρης µε τα υλικά (µετασχηµατιστή κλπ) τα µικροϋλικά και
την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως παραδοτέα σε λειτουργία
(1 τεµ)
  8621.3.  6  ∆ιαµέτρου  2     ins


ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


483,88


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 379


Άρθρο ΑΤΗΕ 8622.3.6


:


: Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου
κοχλιωτής συνδέσεως διαµέτρου 2 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
(1 τεµ)
  8622.3.  6  ∆ιαµέτρου  2     ins


ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ


745,10


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 380


Άρθρο ΑΤΗΕ 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 γιά εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεµ)


∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ


16,82


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 381


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8642.1


:


: Θερµοστατική βαλβίδα  για θερµαντικά σώµατα


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100%


Θερµοστατική βαλβίδα  για θερµαντικά σώµατα, µε όλα τα  µικροϋλικά  και την
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και ρυθµίσεως, παραδοτέος σε πλήρη και
κανονική λειτουργία
(Μέτρηση σε τεµ)


ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


26,33


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 382


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8642.2


:


: Θερµοστατική κεφαλή για θερµαντικά σώµατα


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100%


Θερµοστατική κεφαλή για θερµαντικά σώµατα, µε όλα τα  µικροϋλικά  και την εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και ρυθµίσεως, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική
λειτουργία


(Μέτρηση σε τεµ)


ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


20,26


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 383


Άρθρο ΑΤΗΕ 8651


:


: Θερµόµετρο εµβαπτίσεως, κεντρικής θερµάνσεως, ευθύ ή γωνιακό µε
ορειχάλκινη θήκη, περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C


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 γιά
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεµ)


ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ


35,52


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 384


Άρθρο ΑΤΗΕ 8691.2


:


: Θερµική µόνωση σωλήνων  διαµ. άνω της 1 ins και µέχρι 2 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40  100%


Θερµική  µόνωση  σωλήνων   αποτελούµενη  από α)στρώµα υαλοβάµβακα πάχους 2,5 cm
β)  µανδύα  από  χαρτόνι  πάχους  1mm  γ) δύο επαλείψεις µε λευκό γύψο συνολικού
πάχους   1   cm  µε  ενδιάµεση  περιτύλιξη  µε  βαµβακερό  ύφασµα  τύπου  κάµποτ
εµβαπτισµένο σε ιχθυόκολλα
(1 m)
  8691.  2  ∆ιαµέτρου σωλήνων  άνω της 1 ins και µέχρι 2 ins


ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ


21,72


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 385


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9010.1


:


: Αυτόµατος διαχωριστής στερεών σωµατιδίων, δικτύου νερού θέρµανσης ή
ψύξης τύπου SPIROTRAP ή ισοδύναµου   διαµέτρου σύνδεσης DN 50mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%


Αυτόµατος διαχωριστής στερεών σωµατιδίων, δικτύου νερού θέρµανσης ή ψύξης
διαµέτου συνδέσεως DN   50      ,αποτελούµενος από κυλινδρικό δοχείο µε εσωτερική
διάταξη, για τον διαχωρισµό στερεών σωµατιδίων, µε αυτόµατη βαλβίδα
εξαερισµού,χειροκίνητη βαλβίδα εξαερισµού και βαλβίδα εκκένωσης κατασκευασµένο
από χαλυβδόφυλλο St 37 πίεση λειτουργίας 10bar και θερµοκρασίας 110 οC
,συνδεόµενο µε φλάντζες ,πλήρως τοποθετηµένος σε κεντρικό σωλήνα δικτύου.
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Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως ,στερεώσεως κτλ. και η εργασία πλήρους
εγκατάστασης.
(1 τεµ)


∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ


2.044,10


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 386


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9020


:


: Εγκατάσταση Αυτοµατισµού Λεβητοστασίου για δύο τουλάχιστον
κυκλώµατα θέρµανσης και ΖΝΧ και αντιστάθµιση


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100%


Εγκατάσταση Αυτοµατισµού Λεβητοστασίου για δύο τουλάχιστον κυκλώµατα θέρµανσης
και ΖΝΧ και αντιστάθµιση, αποτελούµενη από τα παρακάτω υλικά:
1.  Ελεγκτή θέρµανσης, σύµφωνα µε την τις προδιαγραφές, την τεχνική περιγραφή και
τα σχέδια, µε δυνατότητα απόκρισης σε εφαρµογές εγκαταστάσεων HVAC (AHU, Ψύκτης,
Γενικών Χρήσεων, Λέβητας) και σε έλεγχο ζώνης (FCU χώρου & VAV) διαφόρων
διαµορφώσεων. Θα πρέπει να επιτρέπει έναν, δύο ή τρεις ανεξάρτητους     βρόγχους
ελέγχου. Ο ελεγκτής εγκατάστασης θα περιλαµβάνουν προ-προγραµµατισµένες
εργοστασιακά εφαρµογές και επίσης θα παρέχουν τη δυνατότητα επιτόπιου σχεδιασµού
εφαρµογών, είτε µε προσαρµογή των    εργοστασιακών εφαρµογών είτε ως νέες
εφαρµογές, ειδικά µελετηµένες για τις       τοπικές ανάγκες. Θα πρέπει να είναι
εφικτή η µελέτη και ρύθµιση σε             λειτουργία των ελεγκτών της
εγκατάστασης χωρίς προσωπικό υπολογιστή PC.          Οποιαδήποτε τροποποίηση ή
δηµιουργία εφαρµογών θα εκµεταλλεύεται             προδιαµορφωµένες και
προφορτωµένες λειτουργικές δοµές, ώστε να απαιτείται η      ελάχιστη προσπάθεια
για τη ρύθµιση σε λειτουργία και να είναι δυνατός ο          ορισµός και η
ρύθµιση της κατάλληλης εφαρµογής µόνο µέσω επιφάνειας εργασίας     LCD µε καθαρή
οθόνη κειµένου στην Ελληνική γλώσσα. Η δυνατότητα       προγραµµατισµού µε
προσωπικό υπολογιστή µπορεί να προσφερθεί προαιρετικά.
Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να χρειάζεται η σύνταξη υπολογιστικού
κώδικα ή η δηµιουργία λειτουργικών δοµών για τον καθορισµό της εφαρµογής.
Όλοι οι ελεγκτές θα επικοινωνούν µέσω του Πρωτοκόλλου Επικοινωνίας διαύλου
Bus της ΕΙΒ/KONNEX, παρέχοντας αυτόµατη διανοµή των σηµαντικών λειτουργικών
δεδοµένων, βάσει απλής αρίθµησης των ελεγχόµενων ζωνών. Οι ελεγκτές της
εγκατάστασης θα περιλαµβάνουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο bus έως και δύο
µονάδων χώρου για εµφάνιση της κατάστασης λειτουργίας, ρυθµίσεων σηµείου
(set-point) και υπερκέρασης των ρυθµίσεων τρόπου λειτουργίας (mode override)
µέσω επιλογές χρονοπρογράµµατος εκτός ωραρίου. Η επικοινωνία µεταξύ των
ελεγκτών θα πρέπει να µπορεί να ρυθµίζεται σε λειτουργία χωρίς να χρειάζεται
προσωπικός υπολογιστής (PC). Όλοι οι ελεγκτές της εγκατάστασης θα είναι
αρθρωτοί µε δυνατότητα τοποθέτησης σε ράγα τύπου DIN και δυνατότητα     επέκτασης
µε πρόσθετες εισόδους και εξόδους. Η σήµανση και επιβεβαίωση λήψης     των
συναγερµών θα γίνεται από το ενσωµατωµένο πλήκτρο πίεσης µε LED     τοποθετηµένο
στην πλάτη. (τεµ1)
2.  Κάρτα επέκτασης για κυκλωµατα θέρµανσης (τεµ 1)
3.  Κάρτα επέκτασης για κυκλωµατα ΖΝΧ (τεµ 1)
4.  Μονάδα χειρισµού (τεµ 1)
5.  Ελεγκτής διαφορικής θερµοκρασίας ηλιακών (τεµ 1)
6.  Αισθητήριο θερµοκρασίας εµβαπτζόµενο l=100mm (τεµ 3)
7.  Αισθητήριο θερµοκρασίας τύπου καλωδίου σιλικόνης (τεµ 4)
8.  Αισθητήριο θερµοκρασίας περιβάλλοντος (τεµ 1)
9. Πίνακας αυτοµατισµού
Στις δαπάνες του άρθρου περιλαµβάνεται κάθε υλικό, µικροϋλικό και εργασία που
απαιτείται για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση του δικτύου, ακόµα κι αν δεν
αναφέρεται ρητά.
 1.665,00
χίλια εξακόσια εξήντα πέντε


ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ


1.665,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 387


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\Ε099


:


: Προγραµµατισµός και θέση σε λειτουργία εγκατάστασης knx και BMS
λεβητοστασίου-ψυχροστασίου.


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%


Προγραµµατισµός και θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης knx και BMS
λεβητοστασίου-ψυχροστασίου.
(1 τεµ)


ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


5.950,25


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 388


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η07.1


:


: Φίλτρο γραµµής σίτας ή δίσκων, πλαστικό, διατοµής 3/4 ή 1 in.


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%


Φίλτρο γραµµής σίτας ή δίσκων, πλαστικό, διατοµής 3/4 ή 1 in. Προµήθεια επί τόπου
του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.


Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΤΕΣΣΕΡΑ


4,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 389


Άρθρο ΝΑΦΡΑ Α\10.17.04


:


: Εσχάρα καλωδίων βαρέως τύπου Για πλάτος 400 mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34  100%


Εσχάρα καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισµένη εν θερµώ, λαµαρίνα
πάχους 1,0 mm, ύψους 60 mm, µε όλα τα ειδικά εξαρτήµατα σχηµατισµού (γωνίες,
συστολές κ.λ.π.), στήριξη ή ανάρτηση, πλήρης,  σύµφωνα µε την µελέτη, τις
Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, δηλ. προµήθεια και
προσκόµιση εσχάρας και εξαρτηµάτων στον τόπο του έργου και εργασία πλήρους
έγκρισης για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.


 Για πλάτος 400 mm.


Τιµή ανά µέτρο µήκους (µµ).


ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


34,60


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 390


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8444.2


:


: Χυτοσιδηρούς λέβητας θερµικής ισχύος 120.400 kcal/h


Χυτοσιδηρούς λέβητας µε τον πλήρη πίνακα ελέγχου, βαθµού απόδοσης τουλάχιστον
93%, χαµηλών θερµοκρασιών, µε τρείς διαδροµές καυσαερίων δηλαδή
προµήθεια,προσκόµιση,εγκατάσταση,σύνδεση µε τα
δίκτυα  δοκιµή και παράδοση σε κανονική λειτουργία
(1 τεµ)
  8444.  2  Θερµικής αποδόσεως  120.400    Kcal/h


ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


4.711,30


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 391


Άρθρο ΟΙΚ Κ\7775.1


:


: ∆ιπλή στρώση βαφής σωλήνα µε µίνιο, διατοµής 1/2" έως 2"


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.2  100%


Βαφή σωλήνωσης διπλής στώσης µε µίνιο, διατοµής 1/2" έως 2"
(1 m)


∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


2,78


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 392


Άρθρο ΟΙΚ Κ\7775.2


:


: ∆ιπλή στρώση βαφής σωλήνα µε µίνιο, διατοµής 2 1/2" έως 4"


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.8  100%


Βαφή σωλήνωσης διπλής στώσης µε µίνιο, διατοµής 2 1/2" έως 4"
(1 m)


ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


4,16


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 393


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8034.1


:


: Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 1/2"


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4  100%


Σιδηροσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή, ή γαλβανιζµένος µε  ραφή ISO-MEDIUM  βαρύς
(πράσινη  ετικέττα),τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως.
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα  ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές,
ταύ, κλπ ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους
εγκαταστάσεως και δοκιµών πιέσεως και λειτουργίας. Τοποθέτηση µε δηµιουργία
σπειρώµατος ή µε συγκόλληση.
(1 m)
∆ιαµέτρου 1/2 ins


∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


12,40


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 394


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8034.2


:


: Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 3/4"


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4  100%


Σιδηροσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή, ή γαλβανιζµένος µε  ραφή ISO-MEDIUM  βαρύς
(πράσινη  ετικέττα),τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως.
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα  ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές,
ταύ, κλπ ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους
εγκαταστάσεως και δοκιµών πιέσεως και λειτουργίας. Τοποθέτηση µε δηµιουργία
σπειρώµατος ή µε συγκόλληση.
(1 m)
∆ιαµέτρου 3/4 ins


∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ


14,52


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 395


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8034.3


:


: Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 1"


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4  100%


Σιδηροσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή, ή γαλβανιζµένος µε  ραφή ISO-MEDIUM  βαρύς
(πράσινη  ετικέττα),τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως.
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα  ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές,
ταύ, κλπ ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους
εγκαταστάσεως και δοκιµών πιέσεως και λειτουργίας. Τοποθέτηση µε δηµιουργία
σπειρώµατος ή µε συγκόλληση.
(1 m)
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∆ιαµέτρου 1 ins


∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


18,18


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 396


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8034.4


:


: Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 1 1/4"


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4  100%


Σιδηροσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή, ή γαλβανιζµένος µε  ραφή ISO-MEDIUM  βαρύς
(πράσινη  ετικέττα),τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως.
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα  ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές,
ταύ, κλπ ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους
εγκαταστάσεως και δοκιµών πιέσεως και λειτουργίας. Τοποθέτηση µε δηµιουργία
σπειρώµατος ή µε συγκόλληση.
(1 m)
∆ιαµέτρου 1 1/4ins


ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


21,84


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 397


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8034.5


:


: Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 1 1/2"


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4  100%


Σιδηροσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή, ή γαλβανιζµένος µε  ραφή ISO-MEDIUM  βαρύς
(πράσινη  ετικέττα),τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως.
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα  ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές,
ταύ, κλπ ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους
εγκαταστάσεως και δοκιµών πιέσεως και λειτουργίας. Τοποθέτηση µε δηµιουργία
σπειρώµατος ή µε συγκόλληση.
(1 m)
∆ιαµέτρου 1 1/2ins


ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


24,70


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 398


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8034.7


:


: Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 2"


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4  100%


Σιδηροσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή, ή γαλβανιζµένος µε  ραφή ISO-MEDIUM  βαρύς
(πράσινη  ετικέττα),τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως.
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα  ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές,
ταύ, κλπ ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους
εγκαταστάσεως και δοκιµών πιέσεως και λειτουργίας. Τοποθέτηση µε δηµιουργία
σπειρώµατος ή µε συγκόλληση.
(1 m)
∆ιαµέτρου 2ins


ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


29,57


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 399


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8034.8


:


: Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 2 1/2"


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4  100%


Σιδηροσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή, ή γαλβανιζµένος µε  ραφή ISO-MEDIUM  βαρύς
(πράσινη  ετικέττα),τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως.
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα  ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές,
ταύ, κλπ ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους
εγκαταστάσεως και δοκιµών πιέσεως και λειτουργίας. Τοποθέτηση µε δηµιουργία
σπειρώµατος ή µε συγκόλληση.
(1 m)
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∆ιαµέτρου 2 1/2ins


ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


42,33


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 400


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8034.9


:


: Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 3"


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4  100%


Σιδηροσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή, ή γαλβανιζµένος µε  ραφή ISO-MEDIUM  βαρύς
(πράσινη  ετικέττα),τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως.
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα  ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές,
ταύ, κλπ ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους
εγκαταστάσεως και δοκιµών πιέσεως και λειτουργίας. Τοποθέτηση µε δηµιουργία
σπειρώµατος ή µε συγκόλληση.
(1 m)
∆ιαµέτρου 3ins


ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


52,29


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 401


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8104.2


:


: Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµ. 3/4ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%


Σφαιρική βάννα (ball valve) ορειχάλκινη, µισής στροφής, πιέσεως λειτουργίας έως
10 atm, διαµέτρου 3/4ins µε τα µικροϋλικά (µαστοί σύνδεσης ) και την εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως, χρησιµοποιώντας οξυγονοκόλληση εάν χρειαστεί για να
τοποθετηθεί στον ήδη υπάρχοντα συλλέκτη καθώς και την αποξήλωση της παλαιάς βάνας
µε οποιονδήποτε τρόπο.
(1 τεµ)


∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


12,57


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 402


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8104.5


:


: Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµ. 1 1/2 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%


Σφαιρική βάννα (ball valve) ορειχάλκινη, µισής στροφής, πιέσεως λειτουργίας έως
10 atm, διαµέτρου 1 1/2ins µε τα µικροϋλικά (µαστοί σύνδεσης) και την εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως, χρησιµοποιώντας οξυγονοκόλληση εάν χρειαστεί για να
τοποθετηθεί στον ήδη υπάρχοντα συλλέκτη καθώς και την αποξήλωση της παλαιάς βάνας
µε οποιονδήποτε τρόπο.
(1 τεµ)


ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


27,74


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 403


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8104.8


:


: Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµ. 2 1/2 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%


Σφαιρική βάννα (ball valve) ορειχάλκινη, µισής στροφής, πιέσεως λειτουργίας έως
10 atm, διαµέτρου 2 1/2ins µε τα µικροϋλικά (µαστοί σύνδεσης) και την εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως, χρησιµοποιώντας οξυγονοκόλληση εάν χρειαστεί για να
τοποθετηθεί στον ήδη υπάρχοντα συλλέκτη καθώς και την αποξήλωση της παλαιάς βάνας
µε οποιονδήποτε τρόπο.
(1 τεµ)


ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


71,43


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 404


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8104.9


:


: Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµ. 3 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%


Σφαιρική βάννα (ball valve) ορειχάλκινη, µισής στροφής, πιέσεως λειτουργίας έως
10 atm, διαµέτρου 3ins µε τα µικροϋλικά (µαστοί σύνδεσης) και την εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως, χρησιµοποιώντας οξυγονοκόλληση εάν χρειαστεί για να τοποθετηθεί
στον ήδη υπάρχοντα συλλέκτη καθώς και την αποξήλωση της παλαιάς βάνας µε
οποιονδήποτε τρόπο.
(1 τεµ)


ΕΚΑΤΟΝ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


107,83


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 405


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8432.1.1


:


: Θερµαντικό σώµα  PANEL 22/600/400


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%


Θερµαντικά σώµατα PANEL χαλύβδινα, βαµµένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε
διαστάσεων, πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή σώµατα, στηρίγµατα τοίχου, τάπα,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 TMX)
PANEL 22/600/400


ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


73,74


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 406


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8432.1.2


:


: Θερµαντικό σώµα  PANEL 22/600/600


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%


Θερµαντικά σώµατα PANEL χαλύβδινα, βαµµένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε
διαστάσεων, πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή σώµατα, στηρίγµατα τοίχου, τάπα,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 TMX)
PANEL 22/600/600


ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


84,24


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 407


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8432.3.2


:


: Θερµαντικό σώµα  PANEL 33/600/600


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%


Θερµαντικά σώµατα PANEL χαλύβδινα, βαµµένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε
διαστάσεων, πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή σώµατα, στηρίγµατα τοίχου, τάπα,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 TMX)
PANEL 33/600/600
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ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


113,64


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 408


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8432.3.3


:


: Θερµαντικό σώµα  PANEL 33/600/800


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%


Θερµαντικά σώµατα PANEL χαλύβδινα, βαµµένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε
διαστάσεων, πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή σώµατα, στηρίγµατα τοίχου, τάπα,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 TMX)
PANEL 33/600/800


ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


140,94


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 409


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8432.3.4


:


: Θερµαντικό σώµα  PANEL 33/600/1000


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%


Θερµαντικά σώµατα PANEL χαλύβδινα, βαµµένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε
διαστάσεων, πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή σώµατα, στηρίγµατα τοίχου, τάπα,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 TMX)
PANEL 33/600/1000


ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


160,54


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 410


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8432.3.6


:


: Θερµαντικό σώµα  PANEL 33/600/1400


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%


Θερµαντικά σώµατα PANEL χαλύβδινα, βαµµένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε
διαστάσεων, πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή σώµατα, στηρίγµατα τοίχου, τάπα,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 TMX)
PANEL 33/600/1400


∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


214,64


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 411


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8445.1


:


: Ρυθµιστική βαλβίδα θερµαντικού σώµατος 1/2"


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%


Χειροκίνητη ρυθµιστική βαλβία θερµαντικού σώµατος -(ρουµπινέτο), υπερβαρέως
τύπου, ευρωπαϊκής προέλευσης, µε στηθιοθλίπτη στον άξονα του πόµολου και gomma
o-ring στην ουρά, γωνιακή ή ίσια, πλήρως τοποθετηµένη.
(1 τεµ)
∆ιαµέτρου 1/2ins


ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


11,78


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 412


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8452.1.11


:


: Λέβητας χαλύβδινος 300.000 Kcal/h


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28  100%


Λέβητας χαλύβδινος ενιαίος ή διαιρούµενος, προδιαγραφών ΕΛΟΤ, ISO, µε πιστοποίηση
CE δύο τουλάχιστον αστέρων, κατάλληλος για χρήση φυσικού αερίου και συνοδευόµενος
από εννιαετή (9) τουλάχιστον εγγύηση. Ο λέβητας θα πρέπει να συµµορφώνεται πλήρως
µε την οδηγία 92/42 και να πιστοποιείται η παραπάνω συµµόρφωση µε  πιστοποιητικά
που βρίσκονται εν ισχύ κατά την παράδοση του λέβητα σε σχολικό κτίριο.
Πριν την τοποθέτηση οποιουδήποτε λέβητα, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει
στην υπηρεσία πιστοποιητικά που ικανοποιούν τις παραπάνω απαιτήσεις. Ο λέβητας θα
είναι πλήρης, µε τα εξαρτήµατα του και τον πίνακα  οργάνων. Περιλαµβάνεται η
µεταφορά και τοποθέτησή του σε οποιοδήποτε λεβητοστάσιο σχολικού κτιρίου, η
εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιµών, πλήρους εγκαταστάσεως µε παράδοση σε
πλήρη λειτουργία. Σύνδεση µε τον  υφιστάµενο καπναγωγό και την πιθανή
αντικατάστασή του, ολόκληρου ή τµήµατός του εφόσον χρειαστεί για την σωστή
σύνδεση µε τον λέβητα. Το υλικό του  καπναγωγού θα είναι όµοιο µε αυτό του
υφιστάµενου. Αποµάκρυνση του παλαιού λέβητα από το σχολικό κτίριο και µεταφορά
του σε νόµιµο χώρο, µε επιπλέον χρέωση. Για την αποµάκρυνση του παλαιού λέβητα
και την τοποθέτηση του νέου θα πραγµατοποιηθεί άδειασµα, γέµισµα του δικτύου και
εξαερώσεις του δικτύου, εφόσον δεν αποµονώνονται οι βάνες του συλλέκτη. (Ο
αποξηλωθής λέβητας ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει συνυπολογισθεί
η αξία του στην τιµή της εργασίας ). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την
αποµάκρυνση του παλαιού αλλά και την µεταφορά του καινούργιου λέβητα στον
εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του σχολείου ώστε να αποφευχθούν ζηµίες στο σχολικό
κτίριο και οποιαδήποτε διακινδύνευση µαθητή, εκπαιδευτικού αλλά και εργαζόµενου.
(1 τεµ)
Θερµαντικής Ισχύος 300.000 Kcal/h


∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


2.666,79


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 413


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8473.1.11


:


: ∆οχείο διαστολής 400lt


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23  100%


∆οχείο   διαστολής θέρµανσης. Πλήρως τοποθετηµένο µε τα απαραίτητα υλικά και
µικροϋλικά για την σύνδεση µε το υφιστάµενο δίκτυο. Εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθµιση
και δοκιµές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία
(1 τεµ)
Χωριτηκότητας 400lt


ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


445,46


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 414


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8605.2.4


:


: Κυκλοφορητής νερού παροχής 6-10m3/h


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21  100%


Κυκλοφορητής  νερού κατάλληλου  µανοµετρικού  ύψους,  γιά 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 εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
Παροχής από 6 έως 10m3/h


ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


478,28


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 415


Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8647.1


:


: Εβδοµαδιαίος Θερµοστάτης χώρου


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100%


Θερµοστάτης χώρου εβδοµαδιαίος µε τα µικρουλικά και την εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και ρυθµίσεως. Παραδοτέος σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεµ)


ΕΝΕΝΗΝΤΑ


90,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


∆ίκτυο Καυσίµων Αερίων


Α.Τ. 416


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8072.6


:


: Χαλυβδοσωλήνας φυσικού αερίου γαλβανισµένος EN10255 Medium
διάστασης 2"


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100%


Χαλυβδοσωλήνας γαλβανισµένος µε σπείρωµα EN10255 Medium τοποθετηµένος πλήρως, σε
εγκατάσταση φυσικού αερίου. Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως
και  τα  υλικά  στηρίξεως  συγκολλήσεως  κλπ  και  η  εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιµές πιέσεως και λειτουργίας
(1 m)
  ΑΤΗΕ Θ\8072.  6   ∆ιαµέτρου   2      inch


ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


59,80


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 417


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8074.6


:


: Σύνδεσµος αντικραδασµικός ανοξείδωτος για καυστήρες φυσικού αερίου
διάστασης 2"


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100%


Σύνδεσµος αντικραδασµικός ανοξείδωτος για καυστήρες φυσικού αερίου.
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως  και  τα  υλικά  στηρίξεως
συγκολλήσεως  κλπ  και  η  εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιµές
πιέσεως και λειτουργίας
(1 m)
  ΑΤΗΕ Θ\8074.  6   ∆ιαµέτρου   2      inch


ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


40,86


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 418


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8104.7.6


:


: Σφαιρική  βαλβίδα (βάννα) αερίου, ορειχάλκινη διαµέτρου 2''


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%


Σφαιρική  βαλβίδα  (βάννα)  ορειχάλκινη, διαµέτρου 2ins, πιέσεως λειτουργίας έως
10 atm µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(Μέτρηση σε τεµ)


ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


32,37


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 419


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8457.2


:


: Καπνοδόχος διπλού τοιχώµατος AISI 304-304, πάχους 0,4mm διαµέτρου
εσωτερικής 200mm και εξωτερικής 250mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34  100%


Καπνοδόχος διπλού τοιχώµατος από υλικό AISI 304-304, πάχους 0,4mm εσωτερικής
διαµέτρου    200   και εξωτερικής πάχους     250  . Στην τιµή περιλαµβάνεται
θυρίδα επισκέψεως, καθαρισµού καµπύλη 90ο, στηρίγµατα αναρτήσης ανά δύο µέτρα,
καπέλο προστασίας καθώς και καπναγωγός αντιστοίχου µήκους, δηλαδή υλικά και
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως, ανοιγµένα ανά µέτρο µήκους
καπνοδόχου.
(1 m)
  Θ\8457.  2  Εσωτ. ∆ιατοµής    200   και εξωτ. ∆ιατοµής    250


ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


188,90


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 420


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8072.5


:


: Χαλυβδοσωλήνας φυσικού αερίου γαλβανισµένος EN10255 Medium
διάστασης 1.5  ''


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100%


Χαλυβδοσωλήνας γαλβανισµένος µε σπείρωµα EN10255 Medium τοποθετηµένος πλήρως, σε
εγκατάσταση φυσικού αερίου. Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως
και  τα  υλικά  στηρίξεως  συγκολλήσεως  κλπ  και  η  εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιµές πιέσεως και λειτουργίας
(1 m)
  ΑΤΗΕ Θ\8072.  5   ∆ιαµέτρου   1,5    inch


ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


47,40


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


∆ίκτυο Αεραγωγών


Α.Τ. 421


Άρθρο ΑΤΗΕ 8537.1


:


: Αεραγωγός από γαλβανισµένη λαµαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34  100%


Αεραγωγός   από   γαλβανισµένη   λαµαρίνα   ορθογωνικής  ή  κυκλικής  διατοµής
οποιωνδήποτε  διαστάσεων, θηλυκωτός ή φλαντζωτός κατασκευασµένος σύµφωνα µε τους
Αµερικάνικους   κανονισµούς.Περιλαµβάνονται   τα   κάθε  φύσεως  ειδικά  τεµάχια
(καµπύλες,   γωνίες,  ταύ,  S    κλπ)  οι  κατευθυντήρες  αέρα,  τα  διαφράγµατα
διαχωρισµού  και  ρυθµίσεως  της  ποσότητας  του  αέρα  και  τα  στόµια λήψεως ή
απορρίψεως  αέρα,  µε  τις  ενισχύσεις  από  µορφοσίδηρο,  και  υλικά συνδέσεως,
στερεώσεως  και  στεγανώσεως  και  την  εργασία  κατασκευής,  εγκαταστάσεως  και
ρυθµίσεως


(1 kg)


ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


9,08


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 422


Άρθρο ΑΤΗΕ 8537.3.9


:


: Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής ονοµ. διαµέτρου
150 mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35  100%


Αεραγωγός  από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής  µε τα ειδικά εξαρτήµατα
συνδέσεως,  τα  υλικά  και  τα  µικροϋλικά  και  µε την εργασία τοποθετήσεως γιά
παράδοση σε πλήρη λειτουργία
(1 m)
  8537.3.  9  Ονοµαστικής διαµέτρου  150   mm


ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


9,69


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 423


Άρθρο ΑΤΗΕ 8541.1.39.2


:


: Στόµιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα µε απλή σειρά σταθερών
πτερυγίων και µε εσωτερικό διάφραγµα διαστάσεων 6 ins X 36 ins από
αλουµίνιο


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36  100%


Στόµιο  τοίχου  προσαγωγής  ή  επιστροφής αέρα  από  αλουµίνιο           δηλαδή
υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθµίσεως και παραδόσεως
σε πλήρη λειτουργία
(1 τεµ)
  8541.  1   µε απλή σειρά σταθερών
             πτερυγίων και µε εσωτερικό
             διάφραγµα
  8541.  1.  39  ∆ιαστάσεων  6 ins X 36   ins
  8541. 1. 39.  2  Από  αλουµίνιο


ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


90,89


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 424


Άρθρο ΑΤΗΕ 8541.1.40.2


:


: Στόµιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα µε απλή σειρά σταθερών
πτερυγίων και µε εσωτερικό διάφραγµα διαστάσεων 6 ins X 40 ins από
αλουµίνιο


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36  100%


Στόµιο  τοίχου  προσαγωγής  ή  επιστροφής αέρα  από  αλουµίνιο           δηλαδή
υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθµίσεως και παραδόσεως
σε πλήρη λειτουργία
(1 τεµ)
  8541.  1   µε απλή σειρά σταθερών
             πτερυγίων και µε εσωτερικό
             διάφραγµα
  8541.  1.  40  ∆ιαστάσεων  6 ins X 40   ins
  8541. 1. 40.  2  Από  αλουµίνιο


ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


96,48


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 425


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8541.1.29.3


:


: Στόµιο  οροφής κυκλικό µε σταθερούς κώνους από αλουµίνιο διαµέτρου
150mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36  100%


Στόµιο  οροφής κυκλικό µε σταθερούς κώνους από αλουµίνιο διαµέτρου 150mm
ενδεικτικού τύπου RF AEROGRAMMI ή ισοδυνάµου δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί
τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθµίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεµ)







Σελίδα 146Τιµολόγιο Μελέτης


ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


40,94


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 426


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8597.1.1


:


: Φυγοκεντρικός εξαεριστήρας αεραγωγών κυκλικής διατοµής (in line)
αεραγωγού διαµέτρου 100 mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39  100%


Ανεµιστήρας  ελικοειδής   µε  στεγανό µονοφασικό κινητήρα 220 βόλτ, 50 περιόδων
µε συµπαγή σχεδιασµό από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα µε φτερωτή φυγοκεντρική µε
πτερύγια οπίσθιας κλίσεως σχεδιασµένος για άµεση σύνδεση µε αεραγωγό
περιλαµβάνεται το κουτί συνδεσµολογίας και ο ρυθµιστής ταχύτητας δηλαδή
προµήθεια,  προσκόµιση,  τοποθέτηση  και  ηλεκτρική  σύνδεση  γιά
παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεµ)
  8559.  1   αεραγωγού
  8559. 1.  1  ∆ιαµέτρου  100 mm


∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


222,17


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 427


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9008


:


: Θερµική µόνωση επιφανειών αεραγωγών ή δοχείου µε εύκαµπτο
συνθετικό καουτσούκ


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%


Θερµική µόνωση επιφανειών αεραγωγών ή δοχείου µε εύκαµπτο συνθετικό καουτσούκ,
διαπερατότητας υδρατµών µ>=7000 πάχους µόνωσης 19mm κατά DIN 52615, θερµικής
αγωγιµότητας λ<=0,036 W/mK στους 0 ?C κατά  DIN 52612 και πυρασφάλειας Β1 κατά
DIN 4102 και πιστοποίηση ISO 9002 ,EN 29001, σε µορφή φύλλων για µόνωση
σωληνώσεων και επιφανειών κρύου και ζεστού νερού ψύξεως -κλιµατισµού ,δηλαδή
προµήθεια µεταφορά επί τόπου του έργου µε τα απαραίτητα υλικά και µικρούλικα
στερέωσης και µόνωσης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού
µόνωσης και η απαιτούµενη εργασία πλήρους τοποθέτησης.
 ( 1m2 για επιφάνειες)


ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ


56,32


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 428


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9011.2


:


: Κεντρική κλιµατιστική µονάδα επεξεργασίας αέρα ονοµαστικής παροχής
4600m3/h


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%


Κεντρική κλιµατιστική µονάδα επεξεργασίας αέρα οριζόντιας ή κατακόρυφης ή διπλής
διάταξης, τυποποιηµένης κατασκευής, αποτελούµενη από τµήµατα συναρµολογούµενα,
συγκροτηµένη σε ενιαίο σύνολο επί γαλβανισµένης βάσης, πλήρως στεγανή και
κατάλληλη για εσωτερική ή υπαίθρια εγκατάσταση. Κάθε τµήµα περιλαµβάνεται σε
έδρες διπλών τοιχωµάτων από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε εσωτερική θερµική και
ηχοαπορροφητική µόνωση το οποίο είναι επισκέψιµο µέσω θυρίδων µε ειδικά κλείστρα
ταχείας µανδάλωσης. Η µονάδα θα είναι συγκροτηµένη όπως καθορίζεται στην τεχνική
περιγραφή, στα σχέδια και στις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, πλήρης.
Περιλαµβάνεται κλιµατιστική µονάδα ως άνω ονοµαστικής παροχής αέρα, για µετωπική
ταχύτητα στο στοιχείο 2.5m/sec περίπου     4600  m3/h πλήρης µε όλα τα
απαιτούµενα υλικά και εξαρτήµατα αυτής δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση
και σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών τα υδραυλικά δίκτυα κλιµατισµού,το δίκτυο
νερού ή ατµού και την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και λοιπά υλικά και µικρουλικά
εγκατάστασης και σύνδεσης και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
 (1 τεµ)


ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


21.131,56


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 429


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9013


:


: Στόµιο εξωτερικό λήψεως ή απόρριψης αέρα, από αλουµίνιο µε εσωτερικό
πλέγµα


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%


Στόµιο εξωτερικό λήψεως ή απόρριψης αέρα, από αλουµίνιο µε εσωτερικό πλέγµα,
δηλαδή υλικά και µικρουλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως και παραδόσεως σε
πλήρη λειτουργία.


(1 τεµ)


∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


287,53


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 430


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9021


:


: Εγκατάσταση Αυτοµατισµού Ψυχροστασίου για ένατουλάχιστον
κυκλώµατα και αντιστάθµιση


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100%


Εγκατάσταση Αυτοµατισµού Ψυχροστασίου για δύο τουλάχιστον κυκλώµατα αντιστάθµιση,
αποτελούµενη από τα παρακάτω υλικά:
1.  Ελεγκτή θέρµανσης, σύµφωνα µε την τις προδιαγραφές, την τεχνική περιγραφή και
τα σχέδια, µε δυνατότητα απόκρισης σε εφαρµογές εγκαταστάσεων HVAC (AHU, Ψύκτης,
Γενικών Χρήσεων, Λέβητας) και σε έλεγχο ζώνης (FCU χώρου & VAV) διαφόρων
διαµορφώσεων. Θα πρέπει να επιτρέπει έναν, δύο ή τρεις ανεξάρτητους     βρόγχους
ελέγχου. Ο ελεγκτής εγκατάστασης θα περιλαµβάνουν προ-προγραµµατισµένες
εργοστασιακά εφαρµογές και επίσης θα παρέχουν τη δυνατότητα επιτόπιου σχεδιασµού
εφαρµογών, είτε µε προσαρµογή των    εργοστασιακών εφαρµογών είτε ως νέες
εφαρµογές, ειδικά µελετηµένες για τις       τοπικές ανάγκες. Θα πρέπει να είναι
εφικτή η µελέτη και ρύθµιση σε             λειτουργία των ελεγκτών της
εγκατάστασης χωρίς προσωπικό υπολογιστή PC.          Οποιαδήποτε τροποποίηση ή
δηµιουργία εφαρµογών θα εκµεταλλεύεται             προδιαµορφωµένες και
προφορτωµένες λειτουργικές δοµές, ώστε να απαιτείται η      ελάχιστη προσπάθεια
για τη ρύθµιση σε λειτουργία και να είναι δυνατός ο          ορισµός και η
ρύθµιση της κατάλληλης εφαρµογής µόνο µέσω επιφάνειας εργασίας     LCD µε καθαρή
οθόνη κειµένου στην Ελληνική γλώσσα. Η δυνατότητα       προγραµµατισµού µε
προσωπικό υπολογιστή µπορεί να προσφερθεί προαιρετικά.
Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να χρειάζεται η σύνταξη υπολογιστικού
κώδικα ή η δηµιουργία λειτουργικών δοµών για τον καθορισµό της εφαρµογής.
Όλοι οι ελεγκτές θα επικοινωνούν µέσω του Πρωτοκόλλου Επικοινωνίας διαύλου
Bus της ΕΙΒ/KONNEX, παρέχοντας αυτόµατη διανοµή των σηµαντικών λειτουργικών
δεδοµένων, βάσει απλής αρίθµησης των ελεγχόµενων ζωνών. Οι ελεγκτές της
εγκατάστασης θα περιλαµβάνουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο bus έως και δύο
µονάδων χώρου για εµφάνιση της κατάστασης λειτουργίας, ρυθµίσεων σηµείου
(set-point) και υπερκέρασης των ρυθµίσεων τρόπου λειτουργίας (mode override)
µέσω επιλογές χρονοπρογράµµατος εκτός ωραρίου. Η επικοινωνία µεταξύ των
ελεγκτών θα πρέπει να µπορεί να ρυθµίζεται σε λειτουργία χωρίς να χρειάζεται
προσωπικός υπολογιστής (PC). Όλοι οι ελεγκτές της εγκατάστασης θα είναι
αρθρωτοί µε δυνατότητα τοποθέτησης σε ράγα τύπου DIN και δυνατότητα     επέκτασης
µε πρόσθετες εισόδους και εξόδους. Η σήµανση και επιβεβαίωση λήψης     των
συναγερµών θα γίνεται από το ενσωµατωµένο πλήκτρο πίεσης µε LED     τοποθετηµένο
στην πλάτη. (τεµ1)
2.  Μονάδα χειρισµού (τεµ 1)
3.  ∆ιαφορικός πρεσοστάτης αεραγωγού, 50..500 Pa (τεµ 1)
4.  Αισθητήριο θερµοκρασίας αεραγωγού (τεµ 1)
5.  Αισθητήριο θερµοκρασίας-υγρασίας αεραγωγού (τεµ 1)
6.  Αισθητήριο θερµοκρασίας τύπου καλωδίου σιλικόνης (τεµ 1)
7.  Κινητήρας διαφραγµάτων 2 θέσεων, AC/DC 24V, 18 Nm, 2 β.ε. (τεµ 1)
8.  Πίνακας αυτοµατισµού (τεµ 1)
Στις δαπάνες του άρθρου περιλαµβάνεται κάθε υλικό, µικροϋλικό και εργασία που
απαιτείται για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση του δικτύου, ακόµα κι αν δεν
αναφέρεται ρητά.
 1.287,00
χίλια διακόσια ογδόντα επτά
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ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ


1.287,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


∆ίκτυο Ύδρευσης


Α.Τ. 345


Άρθρο ΑΤΗΕ 8104.3


:


: Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµέτρου Φ 1 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%


Συρταρωτή  βαλβίδα  (βάννα)  ορειχάλκινη   πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm µε τα
µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
  8104.   3 ∆ιαµέτρου  1       ins


∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


16,38


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 365


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8543.99.1


:


: Θερµική µόνωση σωλήνων  από κοχύλι τύπου Armaflex AC πάχους 19mm,
για σωλήνα διαµ. 1/2 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40  100%


Θερµική µόνωση σωλήνων Φ    1/2  ins από κοχύλι τύπου armaflex AC πάχους 19 mm,
σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης,
δηλαδή προµήθεια,  µεταφορά  επί τόπου του έργου, µε τα απαραίτητα υλικά και
µικροϋλικά προστασίας  και  στερεώσεως  της  µονώσεως  και την απαιτούµενη
εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 m)


ΕΠΤΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


7,14


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 366


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8543.99.2


:


: Θερµική µόνωση σωλήνων  από κοχύλι τύπου Armaflex AC πάχους 19mm,
για σωλήνα διαµ. 3/4 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40  100%


Θερµική µόνωση σωλήνων Φ    3/4  ins από κοχύλι τύπου armaflex AC πάχους 19 mm,
σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης,
δηλαδή προµήθεια,  µεταφορά  επί τόπου του έργου, µε τα απαραίτητα υλικά και
µικροϋλικά προστασίας  και  στερεώσεως  της  µονώσεως  και την απαιτούµενη
εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 m)


ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ


8,01


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 367


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8543.99.3


:


: Θερµική µόνωση σωλήνων  από κοχύλι τύπου Armaflex AC πάχους 19mm,
για σωλήνα διαµ. 1 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40  100%


Θερµική µόνωση σωλήνων Φ     1   ins από κοχύλι τύπου armaflex AC πάχους 19 mm,
σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης,
δηλαδή προµήθεια,  µεταφορά  επί τόπου του έργου, µε τα απαραίτητα υλικά και
µικροϋλικά προστασίας  και  στερεώσεως  της  µονώσεως  και την απαιτούµενη
εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 m)


ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


9,35


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 431


Άρθρο ΟΙΚ Ν\7767.91.1


:


: Χρωµατισµοί µινίου γενικώς σωληνώσεων  έως 1ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.1  100%


Χρωµατισµοί µινίου γενικώς σωληνώσεων , του άρθρου 7756 έως 1ins .
(1 m σωλήνων)


ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ


1,20


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 432


Άρθρο ΟΙΚ Ν\7767.91.2


:


: Χρωµατισµοί µινίου γενικώς σωληνώσεων  1 1/4 έως 2 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.3  100%


Χρωµατισµοί µινίου γενικώς σωληνώσεων , του άρθρου 7756 1 1/4 έως 2 ins
(1 m σωλήνων)


∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ


2,01


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 433


Άρθρο ΑΤΗΕ 8036.1


:


: Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 1/2 ins


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


(1 m)
  8036.  1   ∆ιαµέτρου   1/2    ins


∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


14,90


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 434


Άρθρο ΑΤΗΕ 8036.2


:


: Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 3/4 ins


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


(1 m)
  8036.  2   ∆ιαµέτρου   3/4    ins


∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


17,89


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 435


Άρθρο ΑΤΗΕ 8036.3


:


: Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 1 ins


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


(1 m)
  8036.  3   ∆ιαµέτρου   1      ins
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ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


21,66


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 436


Άρθρο ΑΤΗΕ 8036.4


:


: Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ  1 1/4 ins


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


(1 m)
  8036.  4   ∆ιαµέτρου   1 1/4  ins


ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


25,50


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 437


Άρθρο ΑΤΗΕ 8036.6


:


: Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 2 ins


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


(1 m)
  8036.  6   ∆ιαµέτρου   2      ins


ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


34,14


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 438


Άρθρο ΑΤΗΕ 8037.1


:


: Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο διαµέτρου Φ 1/2 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100%


Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισµένο     πλήρως  τοποθετηµένο  σε εγκατάσταση
υδρεύσεως. Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως
(1 τεµ)
  8037.  1   ∆ιαµέτρου   1/2    ins


ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ


9,02


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 439


Άρθρο ΑΤΗΕ 8037.3


:


: Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο διαµέτρου Φ 1 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100%


Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισµένο     πλήρως  τοποθετηµένο  σε εγκατάσταση
υδρεύσεως. Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως
(1 τεµ)
  8037.  3   ∆ιαµέτρου   1      ins


∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


12,49


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 440


Άρθρο ΑΤΗΕ 8037.4


:


: Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο διαµέτρου Φ  1 1/4 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100%


Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισµένο     πλήρως  τοποθετηµένο  σε εγκατάσταση
υδρεύσεως. Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως
(1 τεµ)
  8037.  4   ∆ιαµέτρου   1 1/4  ins


∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


17,88


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 441


Άρθρο ΑΤΗΕ 8037.6


:


: Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο διαµέτρου Φ 2 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100%


Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισµένο     πλήρως  τοποθετηµένο  σε εγκατάσταση
υδρεύσεως. Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως
(1 τεµ)
  8037.  6   ∆ιαµέτρου   2      ins


ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ


31,22


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 442


Άρθρο ΑΤΗΕ 8104.1


:


: Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµέτρου Φ 1/2 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%


Συρταρωτή  βαλβίδα  (βάννα)  ορειχάλκινη   πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm µε τα
µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
  8104.   1 ∆ιαµέτρου  1/2     ins


∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


13,55


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 443


Άρθρο ΑΤΗΕ 8104.6


:


: Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµέτρου Φ 1 3/4 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%


Συρταρωτή  βαλβίδα  (βάννα)  ορειχάλκινη   πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm µε τα
µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
  8104.   6 ∆ιαµέτρου  1 3/4   ins


ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


28,15


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 444


Άρθρο ΑΤΗΕ 8125.3.3


:


: Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με δίσκο συνδεοµένη µε σπείρωµα
διαµέτρου 1 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%


Βαλβίδα  αντεπιστροφής  ορειχάλκινη   κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, µε
λυόµενο  πώµα  γιά  επιθεώρηση του µηχανισµού της, δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά
επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεµ)
  8125.3  Με δίσκο συνδεοµένη µε σπείρωµα
  8125.3.  3  ∆ιαµέτρου   1      ins
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ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ


36,20


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 445


Άρθρο ΑΤΗΕ 8125.3.6


:


: Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με δίσκο συνδεοµένη µε σπείρωµα
διαµέτρου 2 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%


Βαλβίδα  αντεπιστροφής  ορειχάλκινη   κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, µε
λυόµενο  πώµα  γιά  επιθεώρηση του µηχανισµού της, δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά
επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεµ)
  8125.3  Με δίσκο συνδεοµένη µε σπείρωµα
  8125.3.  6  ∆ιαµέτρου   2      ins


ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


60,54


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 446


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8141.90


:


: Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος,
επιχρωµιωµένος για νιπτήρα ΑΜΚ


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13  100%


Αναµικτήρας  (µπαταρία) νιπτήρα θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, διαµ. Φ 1/2
ins, επιχρωµιωµένος, κατάλληλος για χρήση από Άτοµα Μειωµένης Κινητικότητας,
σύµφωνα µε τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές,
δηλαδή  αναµικτήρας  και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως
και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)


ΕΚΑΤΟΝ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ


108,82


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 447


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8605.91.1.3


:


: Αντλία ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης παροχής έως 2,50 m3/h,
µανοµετρικού από 5 έως 7 mΣΥ


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21  100%


Αντλία ανακυκλοφορίας ζεστού νερού υδρεύσεως, σύµφωνα µε τα σχέδια, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή αντλία, εξαρτήµατα, βάση όπου
απαιτείται 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 εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
 Ν\8605.91. 1  παροχής  έως 2,50             m3/h
 N\8605.91. 1. 3  µανοµετρικού  από 5 έως 7   mΣΥ


ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ


423,22


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 448


Άρθρο ΑΤΗΕ 8141.2.2


:


: Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος,
επιχρωµιωµένος Τοποθετηµένος σε νιπτήρα διαµέτρου Φ 1/2 ins


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
(1 τεµ)
  8141.  2   τοποθετηµένος σε νιπτήρα       0
  8141. 2.  2  ∆ιαµέτρου   1/2        ins
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ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


61,03


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


∆ίκτυο Αποχέτευσης


Α.Τ. 449


Άρθρο ΟΙΚ Θ\61.25.01


:


: Μεταλλικές σχάρες (τύπου ORSOGRIL ή ισοδυνάµου)


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6122  100%


Μεταλλικές γαλβανισµένες σχάρες επιδαπέδιες (τύπου ORSOGRIL ή ισοδυνάµου), για
κάλυψη καναλιού απορροής οµβρίων υδάτων, ηλεκτροσυντηγµένες, εν θερµώ
γαλβανισµένες, βρόγχου 11Χ76mm, διατοµής 25Χ2mm µε στρογγυλή συνδετήρια ράβδο, σε
τεµάχια πλάτους 25cm και µεταβλητού µήκους, πλήρως ανοιγόµενες, εδραζόµενες σε εν
θερµώ γαλβανισµένες µεταλλικές γωνιακές διατοµές 25Χ25Χ5mm, που στερεώνονται µε
τζινέτια στην άνω επιφάνεια του σκυροδέµατος των καναλιών, πλήρως τοποθετηµένες.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η αγορά και η προµήθεια όλων των υλικών, η φθορά, η
κατεργασία, τα µικροϋλικά σύνδεσης (µεντεσέδες κλπ) καθώς και η εργασία πλήρους
κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.
 (Μέτρηση σε τρέχοντα µέτρα τοποθετηµένης σχάρας.)


ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


37,68


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 450


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8042.93.1.4


:


: Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως
λειτουργίας 6 atm διαµέτρου 50mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%


Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C κατά ΕΛΟΤ 686/ Βαρέως τύπου και
πιέσεως λειτουργίας    6    atm,  γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή
κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε   διαµορφούµενη   µούφα  στο  ένα  άκρο  του
σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετηµένος σύµφωνα µε
τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Συµπεριλαµβάνονται  τα  ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά
συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1 m)
 Ν\8042.93. 1   Πιέσεως     6     atm
 Ν\8042.93. 1.  4  ∆ιαµέτρου   50     mm


∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ


16,91


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 451


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8042.93.1.7


:


: Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως
λειτουργίας 6 atm διαµέτρου 75mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%


Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C κατά ΕΛΟΤ 686/ Βαρέως τύπου και
πιέσεως λειτουργίας    6    atm,  γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή
κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε   διαµορφούµενη   µούφα  στο  ένα  άκρο  του
σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετηµένος σύµφωνα µε
τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Συµπεριλαµβάνονται  τα  ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά
συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1 m)
 Ν\8042.93. 1   Πιέσεως     6     atm
 Ν\8042.93. 1.  7  ∆ιαµέτρου   75     mm


∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


18,66


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 452


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8042.93.1.8


:


: Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως
λειτουργίας 6 atm διαµέτρου 100mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%


Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C κατά ΕΛΟΤ 686/ Βαρέως τύπου και
πιέσεως λειτουργίας    6    atm,  γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή
κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε   διαµορφούµενη   µούφα  στο  ένα  άκρο  του
σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετηµένος σύµφωνα µε
τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Συµπεριλαµβάνονται  τα  ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά
συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1 m)
 Ν\8042.93. 1   Πιέσεως     6     atm
 Ν\8042.93. 1.  8  ∆ιαµέτρου   100    mm


ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


27,76


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 453


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8042.93.1.9


:


: Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως
λειτουργίας 6 atm διαµέτρου 125mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%


Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C κατά ΕΛΟΤ 686/ Βαρέως τύπου και
πιέσεως λειτουργίας    6    atm,  γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή
κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε   διαµορφούµενη   µούφα  στο  ένα  άκρο  του
σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετηµένος σύµφωνα µε
τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Συµπεριλαµβάνονται  τα  ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά
συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1 m)
 Ν\8042.93. 1   Πιέσεως     6     atm
 Ν\8042.93. 1.  9  ∆ιαµέτρου   125    mm


ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ


32,71


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 454


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8046.1


:


: Σιφώνι δαπέδου  Φ50, µε σχάρα χρωµέ Φ100


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%


Σιφώνι   πλαστικό δαπέδου µε σχάρα χρωµέ εντός ισχυρού τσιµεντοκονιάµατος
(κολυµπητό, πλήρως τοποθετηµένο
(1 τεµ)
∆ιαµέτρου 10cm


ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


28,85


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 455


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8046.2


:


: Σιφώνι δαπέδου  Φ75, µε σχάρα χρωµέ Φ100


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%


Σιφώνι   πλαστικό δαπέδου µε σχάρα χρωµέ εντός ισχυρού τσιµεντοκονιάµατος
(κολυµπητό, πλήρως τοποθετηµένο
(1 τεµ)
∆ιαµέτρου 10cm


ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


37,25


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 456


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8053.90.2


:


: Σιφώνι απορροής δώµατος µε ανάστροφο καλάθι διαστάσεων DN110


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%


Σιφώνι  απορροής δώµατος µε ανάστροφο καλάθι ενδεικτικού τύπου Dallbit 62 ή
ισοδυνάµου µε αντίστοιχη επέκταση, σύµφωνο µε τα σχέδια, πλάγιο ή κάθετο, πλήρως
τοποθετηµένο, σύµφωνα µε τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές.
(1 τεµ)
 θ\8053.90. 2   DN   110
Yλικά
Σιφώνι, εσχάρα DN     110  cm
και τσιµεντοκονίαµα 900 kg
 Ε\579.90. 2                    τεµ    1,10x              162,58 =        178,84


Εργασία


         Τεχν (003)                   h     0,7x           20,42 =         14,29
         Βοηθ (002)                   h     0,7x           17,31 =         12,12
                                                      --------------------------
                                                      Αθροισµα            205,25
Τιµή ενός τεµ ευρώ 205,25
διακόσια πέντε και είκοσι πέντε λεπτά


∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


205,25


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 457


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8061.1


:


: Υδρορροή ανοξείδωτη διατοµής Φ100


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1  100%


Υδρορροή ανοξείδωτη, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτούµενων στηριγµάτων
διακλαδώσεων απόληξης του σωλήνα και κάθε απαραίτητο µικρούλικό για την σωστή
εγκατάσταση της καθώς και κάθε φύσεως εργασία για πλήρη λειτουργία.
(1 m)


ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


65,09


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 458


Άρθρο ΑΤΗΕ 8066.3.1


:


: Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος από 1,00 έως 1,50 m
διαστάσ. 60cm X 70cm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10  100%


Φρεάτιο  επισκέψεως  δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή οµβρίων) 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  πηλοσωλήνα  Φ 150 mm τοµής ηµικυκλικής και σχήµατος ηµικυλινδρικού γιά
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 αχρήστων υλικών
(1 τεµ)
 8066. 3.  1  ∆ιαστάσεων  60cm X 70cm    και βάθος  από 1,00 έως 1,50   m


ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


507,94


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 459


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8067.8.1


:


: Φρεάτιο  τοποθέτησης αντλιών λυµάτων εσωτερικών διαστάσεων 1,00µ
x1,50µ x 1,50µ (ΥxΜxΠ)


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10  100%


Φρεάτιο τοποθέτησης αντλιών λυµάτων, εσωτερικών διαστάσεων 1,00x1,50x1,50 µ
(ΥxΜxΠ), επιµεληµένης κατασκευής, µε τοιχώµατα από οπλισµένο σκυρόδεµα 300KG,
πάχους τοιχωµάτων 10 cm,µε βάση από στρώµα άοπλου σκυροδέµατος 300KG, πάχους 10
cm, µε τα επιχρίσµατα των εσωτερικών τοιχωµάτων του φρεατίου µε πατητή
τσιµεντοκονία 600 KG πάχους 2 cm, µε την εργασία πλήρους κατασκευής  εξαγωγής
και  αποκόµισις των προϊόντων εκσκαφής. Η είσοδος και έξοδος των αγωγών
αποχέτευσης στο φρεάτιο θα πρέπει να γίνει προσεκτικά, ώστε η όλη κατασκευή να
είναι στεγανή, χωρίς να παρουσιάζει διαρροές.
(1 τεµ.)
Εσωτερικών διαστάσεων 1,00µ Χ 1,50µ Χ 1,50µ (ΥxΜxΠ)


ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


1.381,37


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 460


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8151.90


:


: Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΚ από πορσελάνη µε κάθισµα/κάλυµµα και
ζεύγος χειρολαβών (µπαρών) ΑΜΚ


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14  100%


Λεκάνη  αποχωρητηρίου Ατόµων Μειωµένης Κινητικότητας από πορσελάνη µε το κάθισµα
και το κάλυµµά της και ζεύγος χειρολαβών (µπαρών) για χρήση από ΑΜΚ, σύµφωνα µε
τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή λεκάνη,
κάθισµα/κάλυµµα, µπάρες  και  υλικά  στερεώσεως  και συγκολλήσεως  επί τόπου και
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων
(1 τεµ)


ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


492,46


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 461


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8151.99


:


: Μπάρες (χειρολαβές) συγκροτήµατος και καθρέπτης νιπτήρα (κεκλιµένος)
WC ΑΜΚ


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14  100%


Μπάρες (χειρολαβές) σύµφωνα µε τη µελέτη και τις Προδιαγραφές (Αρχιτεκτονκών και
Εγκαταστάσεων) και καθρέπτης νιπτήρα (µε δυνατότητα κλίσης)συγκροτήµατος WC ΑΜΚ
και υλικά στερεώσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)


ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


170,33


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 462


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8160.90


:


: Νιπτήρας ΑΜΚ πορσελάνης


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17  100%


Νιπτήρας Ατόµων Μειωµένης Κινητικότητας από πορσελάνη πλήρης µε βαλβίδα χρωµέ
(σταγγιστήρα), σιφώνι χρωµέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγµατα, εύκαµπτους σωλήνες,
ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήµατα όπως  και τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία, σύµφωνα µε τα σχέδια, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
(1 τεµ)


∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


237,56


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 463


Άρθρο ΑΤΗΕ 8219.4


:


: Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα ακαθάρτων υδάτων ονοµαστικής ισχύος
6,0 m3/h


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21  100%


Υποβρύχιο  αντλητικό  συγκρότηµα  ακαθάρτων  υδάτων , γιά µανοµετρικό ύψος 10 m
µε  την  σωλήνωση  καταθλίψεως  και την διάταξη συνδέσεως προς την κατάθλιψη και
κατάδυση  πλήρες µε τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και στάσεώς
του, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο αποχετεύσεων
και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία
(1 τεµ)
  8219.   4  Ονοµαστικής ισχύος  6,0     m3/h


ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


997,68


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 464


Άρθρο ΑΤΗΕ 8305


:


: Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαµηλής πιέσεως από πορσελάνη
µε το σύνολο των εξαρτηµάτων της πλήρης


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14  100%


Εγκατάσταση  λεκάνης  αποχωρητηρίου  χαµηλής πιέσεως από πορσελάνη µε το σύνολο
των  εξαρτηµάτων  της πλήρης .Περιλαµβάνονται το δοχείο πλύσεως από πορσελάνη µε
τη  σύνδεσή  του προς το δίκτυο νερού µέσω γωνιακού διακόπτου χρωµέ και τεµαχίου
εύκαµπτου  χαλκοσωλήνα χρωµέ µε ρακόρ χρωµέ στα άκρα του γιά την προσαρµογή του,
το  πλαστικό  κάθισµα µε το κάλλυµα και την χαρτοθήκη πορσελάνης µε τα υλικά και
µικροϋλικά  εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική
λειτουργία


(1 τεµ)


∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ


267,72


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 465


Άρθρο ΑΤΗΕ 8307.1


:


: Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης µε το σύνολο των εξαρτηµάτων του
πλήρης. διαστάσεων 40 Χ 50 cm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14  100%


Εγκατάσταση   νιπτήρα   πορσελάνης   µε   το   σύνολο   των   εξαρτηµάτων   του
πλήρης. Περιλαµβάνονται  η  βαλβίδα  το  σιφώνι, ο αναµικτήρας µε τη σύνδεσή του
προς  τα δίκτυα θερµού - ψυχρού νερού µέσω γωνιακών διακοπτών χρωµέ και τεµαχίων
ευκάµπτων  σωλήνων χρωµέ που φέρουν στα άκρα τους ρακόρ χρωµέ προσαρµογής µε τον
αναµικτήρα  και  τον  γωνιακό  διακόπτη ο καθρέπτης, η εταζέρα, η σαπουνοθήκη, η
ποτηροθήκη  ή  δεύτερη  σαπουνοθήκη  και  η  πετσετοκρεµάστρα  µε  τα  υλικά και
µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως ( στηρίγµατα νιπτήρα, βίδες, σιµεντοκονία
 κλπ) και η εργασία γιά παράδοση των πιό πάνω σε λειτουργία
(1 τεµ)
  8307.  1  Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος διαστάσεων  40  Χ  50  cm


ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ


471,81


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 466


Άρθρο ΑΤΗΕ 8311.1.1


:


: Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm µε το
σύνολο των εξαρτηµάτων του πλήρης µιάς σκάφης διαστάσεων περίπου
35 Χ 40 Χ 13 cm και µήκους 1,20


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17  100%


Νεροχύτης  χαλύβδινος,  ανοξείδωτος,  πλάτους  περίπου  50  cm µε το σύνολο των
εξαρτηµάτων    του   πλήρης Περιλαµβάνονται   οι   βαλβίδες,   πώµατα,   σωλήνας
υπεχειλίσεως  τα  στηρίγµατα,  ο αναµικτήρας θερµού - ψυχρού νερού διαµ. 1/2 ins
και  το  σιφώνι  από  πολυαιθυλένιο µε τα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και
συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία
(1 τεµ)
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8311.  1  Νεροχύτης ανοξείδοτος  µιάς σκάφης
  8311. 1.  1  ∆ιαστάσεων περίπου  35 Χ 40 X 13  cm µήκους  1,20   m


∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


260,53


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 467


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9009


:


: Κανάλι προκατασκευασµένο αποστράγγισης οµβρίων υδάτων από
πολυµερικό µπετόν κατά DIN 195 και EN 124 ,εντός υπάρχοντος χάνδακος
,χωρίς το σκυρόδεµα έδρασης πλάτους 250mm και βάθους 150-250mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%


Κανάλι προκατασκευασµένο αποστράγγισης οµβρίων υδάτων από πολυµερικό µπετόν κατά
DIN 195 και EN 124 ,εντός υπάρχοντος χάνδακος ,χωρίς το σκυρόδεµα έδρασης  δηλαδή
κανάλι και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, πλην χωµατουργικών και σκυροδέµατος.
 ( 1m)


ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


87,07


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 468


Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Β\11.01.02


:


: Χυτοσίδηρο καλύµµατα φρεατίων Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile
iron)


Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752  100%


Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, σίφωνες φρεατίων  υδροσυλλογής  και κάθε
χυτοσιδηρό αντικείµενο, πλην βαθµίδων και εσχαρών, πλήρως τοποθετηµένα µετά της
αξίας µεταφοράς επί τόπου των έργων.  Τα προσκοµιζόµενα προς τοποθέτηση υλικά θα
συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας αναγνωρισµένου εργαστηρίου.


 Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron).
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)


∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ


2,20


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 469


Άρθρο ΑΤΗΕ 8311.2.4


:


: Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm µε το
σύνολο των εξαρτηµάτων του πλήρης δύο σκαφών διαστάσεων περίπου
35 Χ 40 Χ 20 cm και µήκους 2,20


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17  100%


Νεροχύτης  χαλύβδινος,  ανοξείδωτος,  πλάτους  περίπου  50  cm µε το σύνολο των
εξαρτηµάτων    του   πλήρης Περιλαµβάνονται   οι   βαλβίδες,   πώµατα,   σωλήνας
υπεχειλίσεως  τα  στηρίγµατα,  ο αναµικτήρας θερµού - ψυχρού νερού διαµ. 1/2 ins
και  το  σιφώνι  από  πολυαιθυλένιο µε τα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και
συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία
(1 τεµ)
  8311.  2  Νεροχύτης ανοξείδοτος  δύο σκαφών
  8311. 2.  4  ∆ιαστάσεων περίπου  35 Χ 40 X 20  cm µήκους  2,20   m


ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


399,19


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 470


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8045.2


:


: Μηχανοσίφωνας  Φ125


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 9  100%


Μηχανοσίφωνας πλήρως τοποθετηµένος
(1 τεµ)
∆ιαµέτρου 125cm
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ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


35,55


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 471


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9072


:


: Χυτοσιδηρά στόµια µε κλειδί


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101  100%


Χυτοσιδηρά στόµια µε κλειδί τοποθετηµένα στα σιφώνια των φρεατίων υδροσυλλογής
νέων ή εν λειτουργία υπαρχόντων  ή σε τεµάχιο πήλινου σωλήνα που θα εξέρχεται από
το σιφώνιο σύµφωνα µε το αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου, ούτως ώστε το κάλυµµα
του χυτοσιδηρού στοµίου να βρίσκεται ακριβώς στο ίδιο επίπεδο µε το οδόστρωµα. Τα
χυτοσιδηρά στόµια θα είναι σύµφωνα µε τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια, η φορτοεκφόρτωση και η µεταφορά των υλικών
επί τόπου και οι πάσης φύσεως εργασίες για την έντεχνη εκτέλεση.


Το άρθρο εφαρµόζεται, αποκλειστικά, σε εργασίες αποχέτευσης.


Για ένα χιλιόγραµµο (Kg)


Μέτρηση σε Kg.


ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


1,50


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


∆ίκτυο Πυρασφάλειας


Α.Τ. 431


Άρθρο ΟΙΚ Ν\7767.91.1


:


: Χρωµατισµοί µινίου γενικώς σωληνώσεων  έως 1ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.1  100%


Χρωµατισµοί µινίου γενικώς σωληνώσεων , του άρθρου 7756 έως 1ins .
(1 m σωλήνων)


ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ


1,20


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 432


Άρθρο ΟΙΚ Ν\7767.91.2


:


: Χρωµατισµοί µινίου γενικώς σωληνώσεων  1 1/4 έως 2 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.3  100%


Χρωµατισµοί µινίου γενικώς σωληνώσεων , του άρθρου 7756 1 1/4 έως 2 ins
(1 m σωλήνων)


∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ


2,01


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 472


Άρθρο ΟΙΚ Ν\7767.91.3


:


: Χρωµατισµοί µινίου γενικώς σωληνώσεων  2 1/2 έως 3ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.5  100%


Χρωµατισµοί µινίου γενικώς σωληνώσεων , του άρθρου 7756 2 1/2 έως 3ins .
(1 m σωλήνων)


∆ΥΟ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ


2,81


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 473


Άρθρο ΟΙΚ Ν\7767.91.4


:


: Χρωµατισµοί µινίου γενικώς σωληνώσεων  3 έως 4ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.7  100%


Χρωµατισµοί µινίου γενικώς σωληνώσεων , του άρθρου 7756 3 έως 4ins .
(1 m σωλήνων)


ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ


3,61


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 474


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8048.3


:


: Χαλυβδοσωλήνας µεσαίου τύπου (κόκκινη ετικέτα) , ΕΛΟΤ 270 διαµέτρου
DN25 (1'')


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ6  100%


Χαλυβδοσωλήνας µεσαίου τύπου µε ραφή, γαλβανισµένος (κόκκινη ετικέτα)  για
υπέργεια τοποθέτηση, τοποθετηµένος  πλήρως. Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά
τεµάχια συνδέσεως  και  τα  υλικά  στηρίξεως  συγκολλήσεως  κλπ  και  η  εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιµές πιέσεως και λειτουργίας
(1 m)
 ΑΤΗΕ Θ\8048. 3     ∆ιαµέτρου  DN25


ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


50,17


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 475


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8048.4


:


: Χαλυβδοσωλήνας µεσαίου τύπου (κόκκινη ετικέτα) , ΕΛΟΤ 270 διαµέτρου
DN32 (1 1/4'')


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ6  100%


Χαλυβδοσωλήνας µεσαίου τύπου µε ραφή, γαλβανισµένος (κόκκινη ετικέτα)  για
υπέργεια τοποθέτηση, τοποθετηµένος  πλήρως. Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά
τεµάχια συνδέσεως  και  τα  υλικά  στηρίξεως  συγκολλήσεως  κλπ  και  η  εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιµές πιέσεως και λειτουργίας
(1 m)
 ΑΤΗΕ Θ\8048. 4     ∆ιαµέτρου  DN40


ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ


57,21


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 476


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8048.5


:


: Χαλυβδοσωλήνας µεσαίου τύπου (κόκκινη ετικέτα) , ΕΛΟΤ 270 διαµέτρου
DN40 (1 1/2'')


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ6  100%


Χαλυβδοσωλήνας µεσαίου τύπου µε ραφή, γαλβανισµένος (κόκκινη ετικέτα)  για
υπέργεια τοποθέτηση, τοποθετηµένος  πλήρως. Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά
τεµάχια συνδέσεως  και  τα  υλικά  στηρίξεως  συγκολλήσεως  κλπ  και  η  εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιµές πιέσεως και λειτουργίας
(1 m)
 ΑΤΗΕ Θ\8048. 5     ∆ιαµέτρου  DN40


ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


61,18


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :







Σελίδα 161Τιµολόγιο Μελέτης


Α.Τ. 477


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8048.6


:


: Χαλυβδοσωλήνας µεσαίου τύπου (κόκκινη ετικέτα) , ΕΛΟΤ 270 διαµέτρου
DN50 (2'')


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ6  100%


Χαλυβδοσωλήνας µεσαίου τύπου µε ραφή, γαλβανισµένος (κόκκινη ετικέτα)  για
υπέργεια τοποθέτηση, τοποθετηµένος  πλήρως. Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά
τεµάχια συνδέσεως  και  τα  υλικά  στηρίξεως  συγκολλήσεως  κλπ  και  η  εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιµές πιέσεως και λειτουργίας
(1 m)
 ΑΤΗΕ Θ\8048. 6     ∆ιαµέτρου  DN50


ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ


74,72


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 478


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8048.7


:


: Χαλυβδοσωλήνας µεσαίου τύπου (κόκκινη ετικέτα) , ΕΛΟΤ 270 διαµέτρου
DN65 (2 1/2'')


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ6  100%


Χαλυβδοσωλήνας µεσαίου τύπου µε ραφή, γαλβανισµένος (κόκκινη ετικέτα)  για
υπέργεια τοποθέτηση, τοποθετηµένος  πλήρως. Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά
τεµάχια συνδέσεως  και  τα  υλικά  στηρίξεως  συγκολλήσεως  κλπ  και  η  εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιµές πιέσεως και λειτουργίας
(1 m)
 ΑΤΗΕ Θ\8048. 7     ∆ιαµέτρου  DN65


ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


93,77


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 479


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8048.8


:


: Χαλυβδοσωλήνας µεσαίου τύπου (κόκκινη ετικέτα) , ΕΛΟΤ 270 διαµέτρου
DN80 (3'')


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ6  100%


Χαλυβδοσωλήνας µεσαίου τύπου µε ραφή, γαλβανισµένος (κόκκινη ετικέτα)  για
υπέργεια τοποθέτηση, τοποθετηµένος  πλήρως. Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά
τεµάχια συνδέσεως  και  τα  υλικά  στηρίξεως  συγκολλήσεως  κλπ  και  η  εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιµές πιέσεως και λειτουργίας
(1 m)
 ΑΤΗΕ Θ\8048. 8     ∆ιαµέτρου  DN80


ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


119,18


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 480


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8048.9


:


: Χαλυβδοσωλήνας µεσαίου τύπου (κόκκινη ετικέτα) , ΕΛΟΤ 270 διαµέτρου
DN100 (4'')


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ6  100%


Χαλυβδοσωλήνας µεσαίου τύπου µε ραφή, γαλβανισµένος (κόκκινη ετικέτα)  για
υπέργεια τοποθέτηση, τοποθετηµένος  πλήρως. Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά
τεµάχια συνδέσεως  και  τα  υλικά  στηρίξεως  συγκολλήσεως  κλπ  και  η  εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιµές πιέσεως και λειτουργίας
(1 m)
 ΑΤΗΕ Θ\8048. 9     ∆ιαµέτρου  DN100


ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


149,39


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :







Σελίδα 162Τιµολόγιο Μελέτης


Α.Τ. 481


Άρθρο ΑΤΗΕ 8103.5


:


: Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) διαµέτρου Φ 2 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100%


Πλωτήρας  υδαταποθήκης  (φλοτέρ)   µε  τον  µοχλό  (βέργας) της φούσκας και της
βαλβίδας,   όλων   από  ορείχαλκο  και  των  µικροϋλικών,  πλήρως  τοποθετηµένος
συµπεριλαµβανοµένης κάθε φύσεως εργασίας εγκαταστάσεως και ρυθµίσεως
(1 τεµ)
  8103.   5 ∆ιαµέτρου  2       ins


∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


223,08


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 482


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8199.2


:


: Ερµάριο εφεδρικών κεφαλών sprinkler, µε δύο εφεδρικές κεφαλές


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%


Ερµάριο εφεδρικών κεφαλών sprinkler από γαλβανισµένη λαµαρίνα, µε δύο εφεδρικές
κεφαλές και κλειδί αντικατάστασης τους, βαµµένο σε χρώµα κόκκινο. ∆ηλαδή
προµήθεια και προσκόµιση του ερµαρίου επί τόπου του έργου, εντίχοιση και στερέωση
ή στερέωση επί του τοίχου καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιµή και παράδοση σε
πλήρη λειοτυργία.
   (Τιµή τεµ)


ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


197,46


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 483


Άρθρο ΑΤΗΕ Α\8200.1


:


: ∆ιδυµο στοµιο πυροσβεσεως


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34  100%


∆ιδυµο στοµιο πυροσβεσεως πλήρες αποτελούµενο απο πλακα στηρίξεως στον τοίχο δύο
στοµια 2 1/2" µε καπακι όπως λεπτοµερως περιγραφεται στις προδιαγραφες και στα
σχεδια ήτοι προµήθεια µεταφορά και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και παραδοσεως
σε  πλήρη  λειτουργία.
(1 τεµ.)


∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ


236,02


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 484


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η05.11.9


:


: Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ)  µε ελατήριο ή άλλο µηχανισµό,
ονοµαστικής διαµέτρου Φ 4 in


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%


Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) µε ελατήριο ή άλλο µηχανισµό, ορειχάλκινες, ΡΝ 16
atm. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά,
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών και παράδοση σε πλήρη
λειτουργία.


 Η05.11. 9  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 4 in
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΕΝΕΝΗΝΤΑ


90,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :







Σελίδα 163Τιµολόγιο Μελέτης


Α.Τ. 485


Άρθρο ΑΤΗΕ 8201.1.2


:


: Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γοµώσεως 6  kg


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19  100%


Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  µε  το αντίστοιχο στήριγµα
αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλάδή προµήθεια, µεταφορά και
στήριξη


(1 τεµ)
  8201.1.   2  Γοµώσεως  6    kg


ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


37,09


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 486


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8201.90.3.2


:


: Πυρανιχνευτής φωτοηλεκτρονικός, διευθυνσιοδοτούµενος


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19  100%


Πυρανιχνευτής, πλήρης  µε  τη βάση του πλήρως τοποθετηµένος, σύµφωνα µε τα
σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλάδή προµήθεια,
µεταφορά, τοποθέτηση, σύνδεση µε το δίκτυο πυρανίχνευσης και δοκιµές.
(1 τεµ)
 Ν\8201.90. 3  τύπου  φωτοηλεκτρικού
 Ν\8201.90. 3. 2   διευθυνσιοδοτούµενος


ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


55,94


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 487


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8201.91.1.2


:


: Χειραγγελτήρας πυρκαϊάς (κοµβίο) διευθυνσιοδοτούµενου τύπου


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19  100%


Χειραγγελτήρας πυρκαϊάς (κοµβίο), µε κλειδί δοκιµών, πλήρως τοποθετηµένος,
σύµφωνα µε τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλάδή
προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση, σύνδεση µε το δίκτυο πυρανίχνευσης και δοκιµές.
(1 τεµ)
 Ν\8201.91.1. 2  τύπου  διευθυνσιοδοτούµενου


ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


54,84


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 488


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8201.91.2.2


:


: Σειρήνα αναγγελίας πυρκαϊάς εσωτερικού χώρου διευθυνσιοδοτούµενου
τύπου


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19  100%


Σειρήνα αναγγελίας πυρκαϊάς εσωτερικού χώρου, πλήρως τοποθετηµένη, σύµφωνα µε τα
σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή προµήθεια,
µεταφορά, τοποθέτηση, σύνδεση µε το δίκτυο πυρανίχνευσης και δοκιµές.
(1 τεµ)
 Ν\8201.91.2. 2  τύπου  διευθυνσιοδοτούµενου


ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ


81,72


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :







Σελίδα 164Τιµολόγιο Μελέτης


Α.Τ. 489


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8206.1


:


: Μόνιµη πυροσβεστική εγκατάσταση µε µια φιάλη ξηρής κόνεως 25Kg


Μόνιµη  πυροσβεστική εγκατάσταση µε φιάλες ξηρής κόνεως των 25 kg που
περιλαµβάνει  σωληνώσεις, τα απαραίτητα ακροφύσια γιά την πλήρη
κάλυψη  του προστατευόµενου χώρου, ανιχνευτές θερµοδιαφορικούς και ιονισµού
ανιχνευτές γιά την σήµανση της πυρκαϊάς, πίνακα πυρανίχνευσης,µηχανισµό
παρακολούθησης και ελέγχου των πινάκων κατάσβεσης όπου απαιτείται,
ηλεκτροµαγνητικές βαλβίδες, καλωδιώσεις, σειρήνες, βοµβητές πλήρης δηλαδή
προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση
(1 τεµ)
  Ν\8206.  1   1          φιαλών


∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


2.174,38


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 490


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8207.1


:


: Μόνιµη πυροσβεστική εγκατάσταση µε µια φιάλη ξηρής κόνεως 12Kg


Μόνιµη  πυροσβεστική εγκατάσταση µε φιάλες ξηρής κόνεως των 12 kg που
περιλαµβάνει  σωληνώσεις, τα απαραίτητα ακροφύσια γιά την πλήρη
κάλυψη  του προστατευόµενου χώρου, ανιχνευτές θερµοδιαφορικούς και ιονισµού
ανιχνευτές γιά την σήµανση της πυρκαϊάς, πίνακα πυρανίχνευσης,µηχανισµό
παρακολούθησης και ελέγχου των πινάκων κατάσβεσης όπου απαιτείται,
ηλεκτροµαγνητικές βαλβίδες, καλωδιώσεις, σειρήνες, βοµβητές πλήρης δηλαδή
προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση
(1 τεµ)
  Ν\8206.  1   1   φιαλών


ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


1.218,88


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 491


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8204.99.1


:


: Ακροφύσιο πυρόσβεσης (sprinkler) διαµ. 1/2 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20  100%


Ακροφύσιο πυρόσβεσης (sprinkler) διαµ. 1/2 ins, ορειχάλκινο, επιχρωµιωµένο µε
ροζέτα, τοποθετούµενο σε χώρο µε οροφή ή ψευδοροφή, σύµφωνο µε τις ισχύουσες
πυροσβεστικές διατάξεις, πλήρες, σύµφωνα µε τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και
τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου  µε  την
εργασία  συνδέσεως µε το δίκτυο πυρόσβεσης, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)


ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


23,60


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 492


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8823


:


: ∆ιακόπτης ελέγχου ροής νερού


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%


∆ιακόπτης ελέγχου ροής νερού, µε τα απαιτούµενα καλώδια σύνδεσης, δηλαδή
προµήθεια, µεταφορά, σύνδεση διακόπτη ελέγχου ροής νερού και παράδοση σε
κατάσταση πλήρους και κανονικής λειτουργίας.
(Μέτρηση σε τεµ)


∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ


296,22


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :







Σελίδα 165Τιµολόγιο Μελέτης


Α.Τ. 493


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8222.1


:


: Πιεστικό συγκρότηµα πυρόσβεσης κυρίων αντλιών παροχής 50 m3/h στα
70 m.Y.Σ


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 22  100%


Πιεστικό συγκρότηµα πυρόσβεσης, σύµφωνο µε τις προδιαγραφές, παροχής εκάστης των
κυρίων αντλιών 50 m3/h και µανοµετρικού 70 mΣΥ, πάνω σε ενιαία βάση (που
περιλαµβάνεται στην τιµή), πλήρες, µε την κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία, την
εφεδρική πετρελαιοκίνητη και βοηθητική αντλία, τους κινητήρες των αντλιών, τους
συλλέκτες αναρρόφησης - κατάθλιψης, ηλεκτρικό πίνακα αυτοµατισµών, πιεστικό
δοχείο, βαλβίδες επιστροφής, µανόµετρα , πυροσβεστικός υποδοχέας (δίκρουνο ,
βαλβίδες αντεπιστροφής κλπ µικροϋλικά, σύµφωνα µε τα σχέδια, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση,
εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύµατος, µε  κάθε
µικροϋλικό  και  εργασία  γιά  την  πλήρη  εγκατάσταση και παράδoση σε
λειτουργία.
(1 τεµ)


∆Ω∆ΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


12.692,76


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 494


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α61.05.2


:


: Μεταλλική δεξαµενή νερού ενεργού χωρητικότητας µέχρι 20m^3


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 29  100%


Προµήθεια και τοποθέτηση µεταλλικής δεξαµενής νερού ενεργού χωρητικότητας µέχρι
20m^3, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη πυρόσβεσης, από λαµαρίνα St37-2 πάχους
3mm µε ανθρωποθυρίδα διαστάσεων 50cmx50cm (και παροχές για πλήρωση, εξαερισµό,
αποστράγγιση.


Η δεξαµενή θα είναι δύο φορές βαµµένη (υπόστρωµα και τελικό µαύρο χρώµα). Η
κόλληση θα γίνει µε τη µέθοδο ΜΜΑ (ηλεκτρόδιο) και στις ραφές θα πραγµατοποιηθεί
µέσα - έξω (µε εξαίρεση τις επάνω).


Η ανθρωποθυρίδα θα έχει τη δυνατότητα κλειδώµατος.


∆εξαµενή νερού , πλήρης µε όλα τα εξαρτήµατα πληρώσεως, αερισµού,  ελέγχου
στάθµης  (πλην σωληνώσεων), µε διαστάσεις και χωρητικότητα σύµφωνα µε την
εγκεκριµένη µελέτη πυροπροστασίας. Στις δαπάνες του άρθρου περιλαµβάνεται: η
προµήθεια, προσκόµιση, τοποθέτηση της δεξαµενής (επί θεµελίου από σκυρόδεµα
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης)  µε  τα  διάφορα δίκτυα και σωληνώσεις, δοκιµή
και παράδοση της σε κανονική λειτουργία.


Τιµή ανά τεµ


ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ


3.285,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 495


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8972.80


:


: Αυτόνοµο φωτιστικό ασφαλείας µε λαµπτήρα φθορισµού 8W και αυτονοµία
90min


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%


Αυτόνοµο φωτιστικό ασφαλείας µε λαµπτήρα φθορισµού 8W και αυτονοµία 90min µε
αυτόµατη µεταγωγή επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
δοκιµών, σύµφωνα µε τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές.
(1 τεµ)


ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ


47,02


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :







Σελίδα 166Τιµολόγιο Μελέτης


Α.Τ. 496


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η05.3.3


:


: Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, µε σπείρωµα, ονοµαστικής διαµέτρου Φ
1 in


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%


Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, µε σπείρωµα Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα
εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων
και δοκιµών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.


 Η05.3. 3  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 1 in
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΕΞΙ


6,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 497


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η05.3.8


:


: Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, µε σπείρωµα, ονοµαστικής διαµέτρου Φ
3 in


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%


Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, µε σπείρωµα Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα
εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων
και δοκιµών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.


 Η05.3. 8  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 3 in
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΤΡΙΑΝΤΑ


30,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 498


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η05.3.9


:


: Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, µε σπείρωµα, ονοµαστικής διαµέτρου Φ
4 in


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%


Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, µε σπείρωµα Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα
εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων
και δοκιµών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.


 Η05.3. 9  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 4 in
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΠΕΝΗΝΤΑ


50,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 499


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η05.3.6


:


: Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, µε σπείρωµα, ονοµαστικής διαµέτρου Φ
2 in


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%


Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, µε σπείρωµα Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα
εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων
και δοκιµών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.


 Η05.3. 6  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 2 in
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ


15,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 500


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\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 γιά εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεµ)


∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


18,47


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 501


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\8995.90.3


:


: Σηµείο λήψης ή συσκευής εγκατάστασης πυρανίχνευσης


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49  100%


Σηµείο  λήψης ή συσκευής εγκατάστασης πυρανίχνευσης, απλό ή στεγανό χωνευτό ή
ορατό που περιλαµβάνει τα αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής γραµµής µέχρι το σηµείο,
από πλαστικό σωλήνα ευθύ  και  σπιράλ, τα κυτία διακλαδώσεως και όλες τις
απαραίτητες καλωδιώσεις, σύµφωνα µε τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις
Τεχνικές Προδιαγραφές, και τα  κάθε  φύσεως λοιπά  υλικά  και  µικροϋλικά
εγκαταστάσεως και συνδέσεως  και  την  απαιτούµενη  εργασία γιά παράδοση του
σηµείου σε πλήρη και κανονική λειτουργία (για οποιοδήποτε µήκος γραµµής)
(1 τεµ)


ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ


52,82


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 502


Άρθρο ΑΤΗΕ 8202.2


:


: Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γοµώσεως 6  kg


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19  100%


Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός  πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα
αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλάδή προµήθεια, µεταφορά και
στήριξη


(1 τεµ)
  8202.   2  Γοµώσεως  6   kg


ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


59,09


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 503


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9022.1


:


: Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης addressable, 1 βρόχων


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100%


Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης addressable, 2 βρόχων(έως 150 διευθύνσεις ανα
βρόχο), µε εφεδρική τροφοδοσία, πληκτρολόγιο χειρισµών και λειτουργίας µε οθόνη
LCD, σύµφωνα µε τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές,
µεταφορά, τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιµή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεµ)
  Ν\8202.1.1   Κεντρικός πίνακας ασφαλείας addressable


ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


1.200,57


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Ανελκυστήρας


Α.Τ. 504


Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\9001.99.1


:


: Ανελκυστήρας τύπου ΑΝ-1


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63  100%


Ανελκυστήρας τύπου ΑΝ-1 σύµφωνα µε τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις
Τεχνικές Προδιαγραφές,  πλήρης ήτοι οδηγοί, κινητήριος µηχανισµός, θάλαµος,
ηλεκτρική εξάρτηση κίνησης και αυτοµατισµών, θύρες φρέατος και θαλάµου,
συρµατόσχοινα, κοµβιοδόχοι τοποθετηµένα και γενικά κάθε υλικό, µικροϋλικό και
εργασία (πλην των οικοδοµικών του φρεατίου) που απαιτείται για τη παράδοση του
ανελκυστήρα σύµφωνα µε τη µελέτη και µε τις άδειες που ορίζουν οι ισχύοντες
κανονισµοί. Στην τιµή περιλαµβάνεται κάθε υλικό που απαιτείται για την
εγκατάσταση του, η εργασία εγκατάστασης από εξειδικευµένο συνεργείο, ο Έλεγχος
του από Φορέα Πιστοποίησης και η έκδοση της άδειας του, καθώς και η καταχώρηση
της άδειας στην αρµόδια Νοµαρχία.
(1 τεµ)


∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ


16.000,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 505


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9103.1


:


: Αναβατόριο κλιµακοστασίου για Α.ΜΕ.Α Αναβατόριο κλιµακοστασίου για
Α.ΜΕ.Α δύο στάσεων


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63  100%


Προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος ανύψωσης καθίσµατος για τις σκάλες, για άτοµα
Α.ΜΕ.Α      2   στάσεων. Η τοποθέτηση (εσωτερική ή εξωτερική πλευρά του
κλιµακοστασίου), θα οριστεί από την Επίβλεψη αλλά και από τον Τεχνικό του
συστήµατος που θα κρίνει και την καταλληλότερη θέση τοποθέτησης.Η πλατφόρµα
διαστάσεων 800Χ1000 θα ξεκινάει µε γωνία 180 µπροστά από το 1ο σκαλοπάτι και θα
τερµατίζει πρόσωπο µε το πλατύσκαλο.
     Η λειτουργία του θα είναι απόλυτα ελεγχόµενη, µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία
αλλά και µε δυνατότητα χρήσης τριφασικού ρεύµατος. Το κάθισµα θα είναι
αναδιπλούµενο για µεγαλύτερη εξοικονόµηση χώρου, περιστρεφόµενο και ανατοµικό. Θα
έχει την δυνατότητα για     2   στάσεις, ο χειρισµός του θα γίνεται µέσω
χειριστηρίου πάνω στην πλατφόρµα και εξωτερικών χειριστηρίων. Θα φέρει κλειδί
ασφαλείας για αποφυγή άσκοπης χρήσης και σύστηµα ανίχνευσης εµποδίων κατά την
κίνηση της πλατφόρµας στο κλιµακοστάσιο.
     Θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση µε την σήµανση CE και Πιστοποιητικό Εξέτασης
Τύπου, µε εγγύηση 2 ετών.
     Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού, η εργασία, η ηλεκτρολογική
σύνδεση του φορτιστή του από τον υποπίνακα του κτιρίου και τα µικροϋλικά που θα
απαιτηθούν για την πλήρη τοποθέτηση του συστήµατος.
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Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως τοποθετηµένο και σε λειτουργία.


∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ


16.500,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


∆αµάσκου Βασιλική
Αρχιτέκτων Μηχανικός


Ξυλά Ελένη-Ζωή
Αρχιτέκτων Μηχανικός


Γλαβέλης Ιωάννης
Αρχιτέκτων Μηχανικός


Αρβανιτίδου Κλειώ
Πολιτικός Μηχανικός


Λαφτσίδου Σεβαστή
Πολιτικός Μηχανικός


Καραµπατάκη Ασηµίνα
∆Ε ∆οµικών Έργων


Κωνσταντινιά Ανδρεοπούλου
Γεωπόνος - Αρχιτέκτων Τοπίου


Μηνάδης Κοσµάς
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός


Σπύρος Μουσούρης
Μηχανολόγος Μηχανικός


Χρήστος Πασαλίδης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ


  


Οι µελετητές


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ


  


Οι ελεγκτές


Η Προϊσταµένη Τµήµατος Αρχιτεκτονικών
Μελετών


Σµαρώ Θεοδωρίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός


Η Προϊσταµένη του Τµήµατος
Συντηρήσεων & Επισκευών


Μαρία Ιορδανίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός


ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ


  


Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Μελετών
Αρχιτεκτονικών Έργων


Κωνσταντίνος Μπελιµπασάκης
Αρχιτέκτων Μηχανικός


Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης
Κατασκευών Αρχιτεκτονικών Έργων


Ελένη Φουντουλίδου
Τοπογράφος Μηχανικός
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ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 


1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 


1.1 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 


Οι παρόντες γενικοί όροι ισχύουν για όλες τις εργασίες κατασκευής. 


Στις περιπτώσεις που τυχόν όροι των λοιπών οµάδων εργασιών της παρούσας ΓΤΣΥ  παρεκκλίνουν από τους γενικούς όρους, αυτοί υπερισχύουν των 


γενικών όρων. 


1.2 Υλικά 


1.2.1 Γενικά 


(α) Στις εργασίες περιλαµβάνεται η προµήθεια των αναγκαίων υλικών και δοµικών στοιχείων καθώς και η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και 


αποθήκευση αυτών στο εργοτάξιο. 


(β) Υλικά και δοµικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει να ζητούνται έγκαιρα από τον Ανάδοχο. 


(γ) Τα υλικά και τα δοµικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο, πρέπει να είναι κατάλληλα για την προβλεπόµενη χρήση τους και να 


είναι συµβατά µεταξύ τους. 


1.2.2 ∆είγµατα 


Υλικά και δοµικά στοιχεία τα οποία χρησιµοποιούνται από τον Ανάδοχο ως δείγµατα και δεν ενσωµατώνονται στο έργο, επιτρέπεται να είναι 


µεταχειρισµένα ή αµεταχείριστα κατ’ επιλογή του Αναδόχου. 


1.2.3 Προµήθεια 


(α) Τα υλικά και τα δοµικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου, να ενσωµατωθούν στο έργο πρέπει να είναι καινούρια. 


Προϊόντα ανακύκλωσης θεωρούνται καινούρια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1.2.1, εδάφιο (γ). 


(β) Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δοµικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να είναι σύµφωνες µε 


τις προδιαγραφές αυτές. 


1.3 Εκτέλεση εργασιών 


(α) Σχετικά µε τα συναντώµενα εµπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα ΟΚΩ κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις 


διατάξεις και εντολές των αρµοδίων φορέων. 


(β) Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόµους και τις λοιπές κυκλοφοριακές προσβάσεις που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής 


της κυκλοφορίας. Η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις απόρριψης απορριµµάτων, σε εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής, των 


σιδηροδρόµων, σε τριγωνοµετρικά σηµεία κτλ. πρέπει να παραµένει κατά το δυνατόν ανεµπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου και θα 


καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την ελαχιστοποίηση των σχετικών οχλήσεων. 


(γ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανευρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. στο έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε δοµικά στοιχεία 


και κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώσει τον Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση άµεσου κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να 


λάβει άµεσα όλα τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα µέτρα θα συµφωνηθούν από κοινού µεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου. Οι 


δαπάνες για τα ληφθέντα άµεσα µέτρα και τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται πρόσθετα στον Ανάδοχο.  


1.4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 


∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 


∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 


ΤΜΗΜΑ AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 


Έργο: Προσθήκη  κατ’ επέκταση σχολικού συγκορτήµατος 


4ου ∆ηµοτικού Σχολείου στην οδό ∆ελφών 150 


 


Αρ. Μελέτης: Α10/2011 


 


Προϋπολογισµός: 3.000.000,00€ 
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(α) Στις τιµές µονάδας όλων των εργασιών περιλαµβάνεται «κάθε δαπάνη», έστω και εάν δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη 


και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας. 


(β) Σύµφωνα µε το παραπάνω εδάφιο, µνηµονεύονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για απλή διευκρίνιση του όρου «κάθε δαπάνη», οι ακόλουθες 


δαπάνες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδος όλων των εργασιών, εκτός εάν γίνεται ρητή αναφορά περί του αντιθέτου στις 


επί µέρους εργασίες (βλ. παρ. 1.1). 


- Οι δαπάνες στα υλικά και τον εξοπλισµό από φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις που 


θα ισχύουν κατά τη δηµοπράτηση και εκτέλεση του έργου. 


- Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή/και αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα 


των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωµατουµένων και µη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, µε όλες τις απαιτούµενες 


φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών µέσων / προσωπικού και άλλων µηχανικών µέσων, εξοπλισµού και προσωπικού λοιπών εργασιών 


που καθυστερούν από τις εργασίες και λοιπές καθυστερήσεις φορτοεκφόρτωσης και µεταφορών.  Επίσης περιλαµβάνονται οι κάθε είδους µετακινήσεις, 


φορτοεκφορτώσεις, µεταφορές, απώλειες χρόνου κλπ. κάθε είδους µεταφορικών και λοιπών µέσων, εξοπλισµού και προσωπικού, µέχρι και την πλήρη 


ενσωµάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και µεταφοράς, σύµφωνα µε τα παραπάνω, των περισσευµάτων ή/και ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών και 


αχρήστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη και των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών, σύµφωνα µε την 


ισχύουσα Νοµοθεσία και τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.  


- Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεων και όλων των λοιπών σχετικών επιβαρύνσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα 


Νοµοθεσία, του κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος το έργο προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, 


µηχανηµάτων, συνεργείων κτλ., ηµεδαπού ή αλλοδαπού, εργαζόµενου στον τόπο του έργου ή άλλου (εντός και εκτός Ελλάδος). 


- Οι δαπάνες κινητοποίησης του Αναδόχου, εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευής, οργάνωσης, διαρρύθµισης κτλ. των εργοταξιακών χώρων, των 


εγκαταστάσεων σ' αυτούς, των παροχών νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, των σχετικών συνδέσεων, των εγκαταστάσεων 


γραφείων του Αναδόχου, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 


- Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών µετά 


την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από τον Εργοδότη. 


- Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών τόσο στο εργοταξιακό εργαστήριο όσο 


και σε άλλα εργαστήρια, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους όρους δηµοπράτησης. 


- Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης(εων) προκατασκευασµένων στοιχείων, που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, 


περιλαµβανοµένων και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, 


εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλπ.,  όπως επίσης περιλαµβανοµένων και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και 


µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών 


αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από τον Εργοδότη, για την 


περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια 


εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή. 


- Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, προσωπικού, εγκαταστάσεων κλπ.) καθώς και για τυχόν άλλες 


ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δηµοπράτησης του έργου. 


- Οι δαπάνες τήρησης των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής που αφορούν τις εγκαταστάσεις και το προσωπικό του εργοταξίου, σύµφωνα µε την 


ισχύουσα Νοµοθεσία και τα οριζόµενα στο Φάκελο Υγιεινής και Ασφάλειας του έργου. 


- Οι δαπάνες διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών ελέγχων, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα ΓΤΣΥ, στην ΕΤΣΥ, στους λοιπούς όρους 


δηµοπράτησης και στο Πρόγραµµα Ποιότητας του έργου, όπως αυτό καθορίζεται από την ισχύουσα Νοµοθεσία. Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του 


ποιοτικού ελέγχου, περιλαµβάνονται και τυχόν κάθε είδους "δοκιµαστικά τµήµατα" που προβλέπονται στους όρους δηµοπράτησης (µε τις µετρήσεις, 


δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.). 


- Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις 


οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, 


η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για 


οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυτών µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα 


καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Οι εν λόγω δαπάνες αφορούν τόσο τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και 


τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων, έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται), για την αντικατάσταση άλλων 


µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.  


- Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης και µετακινήσεων µηχανηµάτων και προσωπικού εκτέλεσης των έργων λόγω των συναντωµένων 


εµποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρηµάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κτλ. και των παρεµβάσεων των αρµοδίων για τα εµπόδια αυτά φορέων 


(ΥΠ.ΠΟ., ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΟΣΕ, ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις / Εταιρείες    Ύδρευσης - Αποχέτευσης κτλ.), καθώς και λόγω της κατασκευής των έργων κατά 
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φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εµποδίων και των συνεπαγόµενων δυσχερειών που θα προκύψουν από τη διατήρηση της υπάρχουσας 


κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού γενικά. 


- Η δαπάνη σύνταξης και υποβολής ακριβών και λεπτοµερειακών σχεδίων του έργου «εκ κατασκευής» ή «ως κατεσκευάσθη» ("As built" Drawings) για 


όλες τις κατασκευές και τις λοιπές συνθήκες που διαµορφώθηκαν στο έργο, καθώς επίσης και για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό. 


- Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων, διευθετήσεων και λοιπών κατασκευών,  για την αντιµετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και 


πηγαίων νερών. 


- Η  τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Εργοδότη και τους ισχύοντες κανονισµούς 


δηµοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το έργο συγχρηµατοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταµεία και λοιπά χρηµατοδοτικά µέσα της Ε.Ε. Η 


πινακίδα θα αφαιρείται έξι µήνες µετά από την περαίωση των εργασιών. 


- Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, 


προϊόντα εκσκαφών κτλ. και η απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια. 


- Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ., για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 


- Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζηµιών κτιρίων ή λοιπών έργων και εγκαταστάσεων, που οφείλονται σε υπαιτιότητα του 


Αναδόχου. 


- Οι δαπάνες µίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας, κατασκευής και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών, καθώς και οι δαπάνες 


εξασφάλισης / αδειοδότησης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής και άλλων περισσευµάτων κλπ. 


- Οι δαπάνες των πάσης φύσεως µελετών και ερευνών, των οποίων η εκτέλεση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη, γίνεται από τον 


Ανάδοχο. 


- Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για τη µη παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων 


και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά, όπως π.χ. : 


Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους µικρότερου των 5,0 m. που τυχόν θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση της 


κυκλοφορίας των οχηµάτων και πεζών, εφόσον δεν είναι δυνατόν, σύµφωνα µε τις αρµόδιες Αρχές ή/και τον Εργοδότη, να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας 


σε άλλες διαδροµές και εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγµάτων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης. 


Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις του Εργοδότη, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών 


και οχηµάτων και αµαξοστοιχιών στον ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί, δηλαδή η τοποθέτηση περίφραξης, η καθηµερινή 


κάλυψη των ορυγµάτων, η ικανή αντιστήριξη των πρανών των ορυγµάτων, ώστε να παρέχουν ασφάλεια των διακινουµένων, η ενηµέρωση του κοινού, η 


σήµανση, σηµατοδότηση και εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστασης της κυκλοφορίας κλπ., καθώς και οι 


δαπάνες για την αποµάκρυνση των ανωτέρω εγκαταστάσεων µετά την περαίωση των εργασιών. 


- Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων 


εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών για την 


αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους. 


- Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων Ο.Κ.Ω. διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης 


του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβληµάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων  θα φέρει, τόσο 


αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. 


- Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών (REPERS) που 


απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν αµείβονται ιδιαίτερα, σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, η σύνταξη µελετών 


εφαρµογής, κατασκευαστικών σχεδίων και συναρµογής µε τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, 


εντοπισµού καθώς και οι σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των εµποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά 


ευρήµατα, θεµέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) κτλ. 


- Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα 


απαντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιµετρητικών στοιχείων και η σύνταξη των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων, καθώς και η 


επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις. 


- Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κτλ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες 


έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας ή άλλους συναρµόδιους φορείς. 


- Οι δαπάνες προεργασίας παλαιών ή νέων επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές επιστρώσεις επ' αυτών, όπως π.χ. πικούνισµα, σκούπισµα, 


καθαρισµός, άρση και µεταφορά των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες κτλ. 


- Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων φρεατίων αγωγών ή τεχνικών έργων, για τη σύνδεση αγωγών που συµβάλλουν σ' 


αυτά. 


- Οι δαπάνες των µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
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Όρων του έργου.  


(γ) Στις τιµές µονάδας δεν συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και για Όφελος (Ο.Ε.) του Αναδόχου  


(δ) Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιµολογίων εισπράξεων του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 


(ε) Για τις εργασίες που τυχόν εκτελούνται επί πλέον των απαιτουµένων από τα συµβατικά τεύχη, όπως π.χ. υπερεκσκαφές, πρόσθετο πάχος 


οδοστρωσίας, επί πλέον όγκος σκυροδέµατος κτλ., ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ουδεµίας αποζηµίωσης και οι εργασίες αυτές δεν αποτελούν βάση για 


αιτιάσεις εκ µέρους του Αναδόχου µε σκοπό την πληρωµή τους ή την παροχή παράτασης προθεσµίας, εκτός αν οι επί πλέον εργασίες εκτελούνται κατ’ 


εντολή της Υπηρεσίας. Η εκτέλεση εργασιών επί πλέον των απαιτουµένων, έστω και εν γνώσει της Υπηρεσίας ή εκπροσώπου της, δεν µπορεί να 


ερµηνευθεί ως αποδοχή της Υπηρεσίας για την πληρωµή τους.  Τουναντίον, εφόσον η εκτέλεση εργασιών επί πλέον των απαιτουµένων αποβαίνει, κατά 


την κρίση της Υπηρεσίας, σε βάρος της ικανοποιητικής εκτέλεσης του έργου ή/και του σκοπού που αυτό εξυπηρετεί, ο Ανάδοχος υποχρεούται µε µέριµνα, 


ευθύνη και δαπάνες του να προβεί σε κατάλληλη κατά περίπτωση αποκατάσταση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα και τις οδηγίες της 


Υπηρεσίας. 


1.5 Επιµέτρηση και πληρωµή 


- Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων µε τη βοήθειά 


τους επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζοµένων ανοχών. 


- Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειµένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών 


στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την 


υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 


- Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της ποσότητας κάθε εργασίας, επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή 


µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο Τιµολόγιο Προσφοράς του Αναδόχου. 


- Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των 


επί µέρους εργασιών της παρούσας ΓΤΣΥ και της ΕΤΣΥ.  


- Αν η παράγραφος «Επιµέτρηση και Πληρωµή» ενός επιµέρους άρθρου της παρούσας ΓΤΣΥ που αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω 


τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται 


ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. 


2. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 


(α)  Οι καθαιρέσεις γενικά διακρίνονται σε : 


- Καθαιρέσεις κτισµάτων  


- Καθαιρέσεις λιθοδοµών 


- Καθαιρέσεις αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων 


(β) Πριν την έναρξη των εκσκαφών θα πραγµατοποιείται η κατεδάφιση υπαρχόντων κτισµάτων, φρακτών κλπ. η καθαίρεση οπλισµένων και άοπλων 


σκυροδεµάτων, λιθοδοµών και γενικά πάσης φύσεως κατασκευών, µε ή χωρίς την βοήθεια µηχανικών µέσων και η µεταφορά τους σε χώρους 


αποθήκευσης των υλικών που είναι δυνατή η επαναχρησιµοποίηση τους ή σε χώρους µακράν του έργου, της έγκρισης του Εργοδότη. Χρήση εκρηκτικών 


υλών δεν επιτρέπεται. 


(γ) Οι πάσης φύσεως καθαιρέσεις πληρώνονται χωριστά, σύµφωνα µε το Τιµολόγιο. 


3. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 


3.1 Γενικές Εκσκαφές 


3.1.1 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 


(α) Το πεδίο εφαρµογής τις παρούσας περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 


- Εκτέλεση των γενικών εκσκαφών σε πάσης φύσεως έδαφος. 


- Συµπύκνωση εδάφους. 


 (β) Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠ Χ1 µε τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις 


αναφέρονται παρακάτω. Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει το παρόν. 


(γ) Ως «γενικές εκσκαφές» νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις γαιών-ηµίβραχου και βράχου (βλ. παρ. 3.1.2) σε οποιοδήποτε βάθος και µε πλάτος 


µεγαλύτερο των 3,00 m και οι εκσκαφές και εξορύξεις χαλαρών εδαφών (βλ. παρ. 3.1.2) οποιουδήποτε βάθους και πλάτους. 
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3.1.2 Υλικά 


Οι εκσκαφές που προδιαγράφουν τα άρθρα του Τιµολογίου γίνονται σε οποιαδήποτε εδάφη (γαιώδη, ηµιβραχώδη, βραχώδη). 


3.1.3  Εκτέλεση εργασιών 


3.1.3.1 Προστασία διαφόρων εγκαταστάσεων στην περιοχή του έργου. 


(α) Κατά την πραγµατοποίηση των εκσκαφών είναι δυνατόν να απαντηθούν διάφοροι σε λειτουργία αγωγοί Εταιρειών ή και Οργανισµών Κοινής 


Ωφέλειας (ΟΚΩ). Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 3.3 της παρούσας. 


(β)  Σε περίπτωση γειτνίασης των εργασιών εκσκαφής µε κτίσµατα και λοιπές εγκαταστάσεις που πρέπει να διατηρηθούν, ο Ανάδοχος 


υποχρεούται, µε µέριµνα και δαπάνη του, να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας. 


(γ) Όλα τα σταθερά τοπογραφικά σηµεία (τριγωνοµετρικά και πολυγωνικά σηµεία, χωροσταθµικές αφετηρίες κτλ.), πρέπει να διατηρηθούν,, µε 


φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο σταθερά σηµεία 


καταστραφούν, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα επανατοποθετήσει. 


(δ) Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για κάθε απαίτηση τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων και ιδιωτών, από τυχόν προξενηθείσες 


φθορές στις εγκαταστάσεις τους, κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου. 


3.1.3.2 Προκαταρκτικές εργασίες 


(α) Πριν από την κάθε έναρξη των κυρίως γενικών εκσκαφών θα πραγµατοποιείται ο καθαρισµός και η εκρίζωση σε όλη την επιφάνεια της 


εκσκαφής. Ο καθαρισµός συνίσταται στην αφαίρεση του επιφανειακού στρώµατος της φυτικής γης και λοιπών χαλαρών εδαφών, στην εκρίζωση, στην 


εκθάµνωση και κοπή κάθε είδους δένδρων (η κοπή δένδρων αποζηµιώνεται χωριστά), ριζών κτλ. Επίσης θα πραγµατοποιείται η κατεδάφιση τυχόν 


υπαρχόντων κτισµάτων ή πάσης φύσεως κατασκευών, όπως αναφέρθηκε στο άρθρο 2. 


(β) Όλα τα ακατάλληλα υλικά που θα προκύψουν κατά τον καθαρισµό, εκρίζωση, κοπή δένδρων, κορµών κλπ. και από την κατεδάφιση κτιρίων, 


ερειπίων, φρακτών, παλαιών οδοστρωµάτων κλπ. θα αποµακρύνονται από την περιοχή του έργου σε οποιαδήποτε απαιτούµενη απόσταση και σε 


κατάλληλες θέσεις, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 


(γ) Αντιθέτως σε περίπτωση που τα επιφανειακά στρώµατα της φυτικής γης είναι κατάλληλα για επένδυση πρανών επιχωµάτων, τότε, µε µέριµνα 


και ευθύνη του Αναδόχου, θα εναποτίθενται προσωρινώς σε θέσεις της επιλογής του, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν κατάλληλα. 


3.1.3.3 Απορροή υδάτων 


(α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει έγκαιρα όλα τα αναγκαία µέτρα απορροής των υδάτων, όπως π.χ.  


- Για την αναχαίτιση και αποστράγγιση των επιφανειακών απορροών πάνω από τις υπαίθριες εκσκαφές (π.χ. τάφροι οφρύων). 


- Ώστε κάθε εκτεθειµένη επιφάνεια εκσκαφής να αποστραγγίζεται µε τέτοιο τρόπο που να αποφεύγεται η διάβρωση των επιφανειών  της εκσκαφής και η 


συσσώρευση νερού. 


- Ώστε ο πυθµένας των ορυγµάτων να αποστραγγίζεται συνεχώς καλά. Γι’ αυτό θα πρέπει να κατασκευάζονται, όπου απαιτείται, προσωρινοί ή µόνιµοι 


τάφροι αποστράγγισης. 


- Ώστε τα συνεκτικά εδάφη να µην διαποτίζονται από νερά. 


(β) Όλα τα παραπάνω µέτρα θα λαµβάνονται µε δαπάνες του  Αναδόχου, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, για την εξασφάλιση επαρκούς αποστράγγισης 


κατά την διάρκεια των εργασιών. 


3.1.3.4 Εκσκαφή 


(α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί σε κάθε περίπτωση τα κατάλληλα µηχανήµατα και εργαλεία και γενικώς να διαθέτει τον απαιτούµενο 


µηχανικό εξοπλισµό για την εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών . Ο εξοπλισµός αυτός πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και 


να συντηρείται κανονικά µε δαπάνες του Αναδόχου. 


(β) Όλες οι εκσκαφές θα γίνουν σύµφωνα µε τις γραµµές, τα πρανή, τις κλίσεις και τις διαστάσεις που φαίνονται στα σχέδια των εγκεκριµένων 


µελετών, ή τις γραπτές εντολές του Εργοδότη. Κατά τη διάρκεια της προόδου κατασκευής, µπορεί να κριθεί απαραίτητο ή επιθυµητό να τροποποιηθούν οι 


γραµµές, τα πρανή, οι κλίσεις και οι διαστάσεις των εκσκαφών που φαίνονται στα σχέδια ή που καθορίστηκαν από τον Εργοδότη. Ο Ανάδοχος δεν θα 


δικαιούται καµία πρόσθετη αµοιβή, πέρα από τις συµβατικές τιµές µονάδας για εκσκαφές, για τις τροποποιήσεις αυτές, ούτε θα δικαιούται παράταση των 


συµβατικών προθεσµιών. Κάθε εκσκαφή που γίνεται από τον Ανάδοχο για την εξασφάλιση πρόσβασης σε χώρους όπου πρόκειται να εκτελεσθούν 


απαραίτητες εργασίες ή σε χώρους απόρριψης προϊόντων εκσκαφής ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα περιορίζεται στα εγκεκριµένα από τον Εργοδότη 


όρια και θα εκτελείται µε δαπάνες του Αναδόχου. 


(γ) Θα πρέπει να λαµβάνεται κάθε µέτρο ώστε να αποφεύγονται οι υπερεκσκαφές. Για κάθε υπερεκσκαφή που προκύπτει από ενέργειες ή 


παραλείψεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε αιτία ή σκοπό, εκτός αν έχει δοθεί σχετική εντολή του Εργοδότη ή κρίθηκε αυτή δικαιολογηµένη, ο Ανάδοχος 


δεν θα δικαιούται πρόσθετη αποζηµίωση. Κάθε τέτοια υπερεκσκαφή θα πληρούται µε εγκεκριµένα προϊόντα εκσκαφής, ή σκυρόδεµα σύµφωνα µε τις 
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εντολές του Εργοδότη, το δε κόστος της αποκατάστασης αυτής θα βαρύνει τον Ανάδοχο. Ο Εργοδότης µπορεί να εγκρίνει εναλλακτικά µέτρα για την 


πλήρωση των υπερεκσκαφών, σε κάθε περίπτωση όµως το κόστος των µέτρων αυτών θα καλύπτεται από τον Ανάδοχο. Είναι ευνόητο ότι στις 


περιπτώσεις υπερεκσκαφών που οφείλονται σε γεωλογικές συνθήκες, ο Ανάδοχος θα αποζηµιωθεί για τις εργασίες πλήρωσής τους. 


(δ) Μόνιµα εκτεθειµένες επιφάνειες εκσκαφών θα µορφώνονται καλαίσθητα και µε κλίσεις που εξασφαλίζουν επαρκή ευστάθεια και  αποστράγγιση. 


Η συντήρηση των πρανών και η αφαίρεση χαλαρού πετρώµατος από µόνιµα εκτεθειµένα πρανή βράχου θα γίνεται µε δαπάνες του Αναδόχου. 


Ακανόνιστες εξάρσεις αδιατάρακτου βράχου θα επιτρέπονται µόνο µετά από έγκριση του Εργοδότη. Πάντως, αιχµηρά εξάρµατα ή επικρεµάµενα τµήµατα 


βράχου, που κατά τη γνώµη του Εργοδότη συνιστούν κίνδυνο, θα ξεσκαρώνονται και θα αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του Εργοδότη.  


(ε) Θεωρείται πιθανό ότι µπορεί να υπάρχουν κοιλότητες, ρήγµατα, ζώνες χαλαρού ή αποσαθρωµένου βράχου σε διάφορες θέσεις και διευθύνσεις 


στα πετρώµατα που πρόκειται να εκσκαφούν, στις θεµελιώσεις, τα πρανή των εκσκαφών και σε άλλες περιοχές. Γι’ αυτό οι γραµµές εκσκαφής που 


φαίνονται στα Σχέδια δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι απεικονίζουν µε µεγάλο βαθµό ακριβείας τις τελικές ή πραγµατικές γραµµές εκσκαφής που θα 


απαιτηθούν ή να ερµηνευθεί ότι δεν υπάρχουν ασθενείς ζώνες στο πέτρωµα µέσα από τις γραµµές αυτές. 


(στ) Όσον αφορά τη χρήση εκρηκτικών, αυτά απαγορεύονται. 


(ζ) Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει έγκαιρα τις προτάσεις του ή τις τροποποιήσεις των προτάσεών του για την εκτέλεση κάθε εργασίας 


ανατινάξεων για έγκριση από τον Εργοδότη. 


(η) Καµία αξίωση δεν µπορεί να εγείρει ο ανάδοχος (για αναπροσαρµογή τιµών µονάδας ή/και παράταση προθεσµίας κλπ). Για το λόγο αυτό, οι 


τιµές της προσφοράς του Αναδόχου έχουν γενική ισχύ. 


3.1.3.5 Επιλογή, διάθεση, µετακίνηση προϊόντων εκσκαφής 


(α) Τα κατάλληλα προϊόντα από τις εκσκαφές θα χρησιµοποιηθούν υποχρεωτικά για την κατασκευή. Όπου είναι πρακτικά δυνατό, υλικά κατάλληλα 


για χρήση στην κατασκευή θα εκσκαφθούν χωριστά από τα υλικά που πρόκειται να απορριφθούν. Τα κατάλληλα υλικά εκσκαφής θα επιλέγονται κατά 


φορτία κατά τη διάρκεια της εκσκαφής και θα αποτίθενται στις καθορισµένες οριστικές θέσεις ή θα αποτίθενται σε προσωρινούς χώρους αποθήκευσης, 


απ’ όπου αργότερα θα µεταφέρονται στις καθορισµένες οριστικές θέσεις. 


(β) Η εναπόθεση σε χώρους αποθήκευσης θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία και θα γίνει χωρίς πρόσθετο κόστος ανεξάρτητα από την 


απόσταση µεταφοράς. Όλα τα άλλα προϊόντα εκσκαφής που δεν θα χρησιµοποιηθούν σε µόνιµες κατασκευές θα απορριφθούν στις περιοχές που 


δείχνονται στα σχέδια ή σε άλλες περιοχές που θα υποδείξει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει ο Εργοδότης. Οι περιοχές απόρριψης θα καταλαµβάνουν τέτοιες 


θέσεις, ώστε να µην δηµιουργούνται δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να µην εµπλέκονται µε οποιοδήποτε τµήµα των έργων. Η απόθεση των 


υλικών αυτών θα έχει ευσταθή και οµοιόµορφα πρανή, καλαίσθητη εµφάνιση, και θα ισοπεδώνεται θα εξοµαλύνεται, θα διαµορφώνεται και θα 


αποστραγγίζεται ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση των υλικών ή η συσσώρευση νερού. Η διάστρωση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής στις 


διάφορες περιοχές απόρριψης, θα γίνεται σε στρώσεις που δεν θα υπερβαίνουν το ενάµισι (1,50) m πάχος, χωρίς καµία άλλη συµπύκνωση, εκτός από 


εκείνη που επιτυγχάνεται από τα µηχανήµατα µεταφοράς και διάστρωσης.  


(γ) Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής που από τα πράγµατα δεν θα είναι δυνατή η άµεση χρησιµοποίηση τους στις µόνιµες κατασκευές, επιχώµατα 


κτλ. θα µεταφέρονται και θα αποτίθενται στους εγκεκριµένους χώρους αποθήκευσης. Τα αποθηκευµένα αυτά υλικά κατόπιν θα ξαναφορτωθούν και θα 


µεταφερθούν στις καθορισµένες περιοχές για τελική χρήση. 


(δ) Κατά την αποθήκευση, επαναφόρτωση και µεταφορά των υλικών θα λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή διαχωρισµού του βράχου και την 


αποφυγή ανάµιξης του υλικού αυτού µε άλλα υλικά. 


(ε) Η θέση των χώρων αποθήκευσης µπορεί να επιλέγεται από τον Ανάδοχο, θα υπόκειται όµως στην έγκριση του Εργοδότη. 


(στ) Τα αποθηκευµένα υλικά θα ξαναφορτώνονται και θα τοποθετούνται στα αναχώµατα και επιχώµατα, το συντοµότερο δυνατό. Μετά το τέλος των 


εργασιών αποθήκευσης και επαναφόρτωσης, οι χώροι αποθήκευσης θα καθαρίζονται και θα διαµορφώνονται µε σταθερές κλίσεις, κατά τρόπο 


ικανοποιητικό, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Εργοδότη. 


(ζ) Η αποθήκευση των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να διαχωρίζονται ανάλογα µε τη χρήση τους και ειδικότερα σε 


: 


- Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν σε επιχώσεις και αναχώµατα.  


- Υλικά βράχου, κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για επίχωση βράχου και λιθορριπές προστασίας πρανών σε διάφορες θέσεις, όπου απαιτείται. 


- Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για αδρανή σκυροδέµατος  


- Άλλα υλικά, κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν σε ειδικά τµήµατα του έργου ή σύµφωνα µε τις οδηγίες του Εργοδότη.   


3.1.3.6 Συµπύκνωση 


(α) Συµπύκνωση 


Η τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Proctor (Ε 105-86) που θα εφαρµόζεται θα είναι σύµφωνα µε τη: 


Μέθοδο Α: Για εδαφικό υλικό µε συγκρατούµενο ποσοστό στο κόσκινο No. 4 µικρότερο ή ίσο προς 7% 
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Μέθοδο ∆: Για εδαφικό υλικό µε συγκρατούµενο ποσοστό στο κόσκινο No. 4 µεγαλύτερο από 7% 


Εάν δεν γίνεται ιδιαίτερη µνεία σε ειδική µελέτη ή/και σε ειδικούς όρους δηµοπράτησης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόµενη 


πυκνότητα τουλάχιστον ίση µε το 90% της µέγιστης πυκνότητας που καθορίζεται κατά την τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Proctor (Ε 105-86, ∆οκιµή 


11). 


Σε περίπτωση εδάφους από "ελευθέρως στραγγιζόµενα" υλικά (υλικά µε ποσοστό κόκκων µικρότερου µεγέθους από 0,6 mm µέχρι 30% κ.β. και 


ποσοστό λεπτόκοκκου κλάσµατος διερχόµενου από το κόσκινο No. 200 µέχρι 7% κ.β), για τα οποία η τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Proctor (Ε 


105-86 ∆οκιµή 11) δεν δίνει σαφή καµπύλη για τον προσδιορισµό της µέγιστης πυκνότητας, θα πρέπει να επιτυγχάνεται, εναλλακτικά, συµπύκνωση στις 


ακόλουθες τιµές της "σχετικής πυκνότητας": 


- Σχετική πυκνότητα (Dr) τουλάχιστον 65%, για τις περιπτώσεις που ζητείται συµπύκνωση τουλάχιστον 90% της τροποποιηµένης δοκιµής Proctor 


- Σχετική πυκνότητα τουλάχιστον 70% για τις περιπτώσεις που ζητείται συµπύκνωση τουλάχιστον 95% της τροποποιηµένης δοκιµής Proctor. 


Στα πλαίσια των ελέγχων συµπύκνωσης µε τη µέθοδο της σχετικής πυκνότητας (Dr) επιτρέπονται οι παρακάτω αποκλίσεις: 


- Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι Ν<5 τότε όλα τα επί µέρους αποτελέσµατα πρέπει να βρίσκονται µέσα 


στα επιτρεπόµενα όρια 


- Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι Ν<10 τότε επιτρέπεται κάθε φορά ένα (1) επί µέρους αποτέλεσµα να 


είναι µικρότερο από την απαιτούµενη σχετική πυκνότητα, όχι όµως περισσότερο από 10% του προσδιοριζόµενου κάτω ορίου αυτής 


- Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι Ν≥10 τότε κάθε φορά ποσοστό 90% των αντιπροσωπευτικών δοκιµών 


που πραγµατοποιούνται σε διαδοχικές θέσεις, πρέπει να βρίσκεται µέσα στα επιτρεπόµενα όρια 


Η σχετική πυκνότητα (Dr) ορίζεται ως εξής: 


Dr = 100 x (emax – e) / (emax – emin) 


όπου: 


e = Ο πραγµατικός δείκτης πόρων του υλικού 


emax = Ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στην ελάχιστη πυκνότητα (δοκιµή προσδιορισµού ελάχιστης πυκνότητας ΑSΤΜ D 4254-83) 


emin = Ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στη µέγιστη πυκνότητα (δοκιµή προσδιορισµού µέγιστης πυκνότητας ΑSΤΜ D 4253-83) 


 


3.1.4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 


3.1.4.1 Γενικές εκσκαφές σε οποιοδήποτε έδαφος 


Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 


την εκσκαφή  µε οποιοδήποτε µέσο φυτικών  γαιών, τύρφης, οργανικών εδαφών και ακατάλληλων υλικών  που έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε 


ανοµοιογενή  υλικά,  σε οποιοδήποτε  βάθος και πλάτος που απαιτείται από την εγκεκριµένη µελέτη, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό. 


την εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες και ηµιβραχώδες σε οποιοδήποτε βάθος και σε πλάτος µεγαλύτερο από 3.00 m και µε οποιαδήποτε κλίση πρανών, µε 


χρήση κατάλληλων εκσκαπτικών µέσων ή µε τα χέρια, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό. 


την εκσκαφή σε έδαφος βραχώδες, περιλαµβανοµένων των πετρωµάτων µε δυσχέρειες εκσκαφής κατηγορίας γρανιτών ή και κροκαλοπαγών , σε 


οποιοδήποτε βάθος και σε πλάτος µεγαλύτερο από 3,00 m και µε οποιαδήποτε κλίση πρανών, µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό  µέσο ή µε τα χέρια, χωρίς την 


χρήση εκρηκτικών,  εν ξηρώ ή µέσα στο νερό. 


τη µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα της εκσκαφής και ιδιαίτερα το ξεσκάρωµα και την αποµάκρυνση αιχµηρών εξαρµάτων ή 


επικρεµάµενων τµηµάτων βράχου, εάν υπάρχουν. 


την κοπή και εκρίζωση θάµνων. 


τη συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων µέχρι του αναγκαίου βαθµού συµπύκνωσης, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του συγκεκριµένου έργου, όπως 


αυτές καθορίζονται στην ΕΤΣΥ και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 


τη λήψη των κατάλληλων µέτρων αποχέτευσης και αποστράγγισης. 


τη διαλογή και  επιλογή των προϊόντων εκσκαφής. 


την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφέλιµων 


κατασκευών (κατάλληλα προϊόντα) ή για απόρριψη σε θέσεις της έγκρισης του Εργοδότη (ακατάλληλα προϊόντα). 


την εναπόθεση και τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις και προσωρινές αποθέσεις στην περιοχή του έργου µέχρι την οριστική εναπόθεση για την 


κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφέλιµων κατασκευών. 


τη διάστρωση και διαµόρφωση των προσωρινών ή και οριστικών αποθέσεων. 


συµπύκνωση του εδάφους 
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3.1.5 Επιµέτρηση και πληρωµή 


3.1.5.1 Γενικές εκσκαφές 


(α) Γενικά 


Οι εργασίες των γενικών εκσκαφών θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 


1.5 της παρούσας ΓΤΣΥ, µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, µε µέριµνα και δαπάνη του Ανάδοχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και 


παρουσία εκπροσώπου αυτής ή αρµοδίας Επιτροπής. 


Σε όλες τις περιπτώσεις η επιµέτρηση για πληρωµή θα γίνεται µέχρι τις θεωρητικές γραµµές που δείχνονται στα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης ή που 


καθορίσθηκαν από την Υπηρεσία, ανεξάρτητα εάν τα πραγµατικά όρια εκσκαφής βρίσκονται έξω από τις γραµµές αυτές. 


Οι ποσότητες των εκσκαφών θα υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο «ηµιάθροισµα διατοµών επί την αντίστοιχη απόσταση µεταξύ τους», µε αναλυτικό 


υπολογισµό ή µε οποιαδήποτε άλλη µέθοδο που θα καθορισθεί από την Υπηρεσία.  


Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από 


την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες εδάφους. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας 


θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και 


για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 «Γενικοί Όροι». 


(β) ∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση υπερεκσκαφής που εκτείνεται πέρα από τις καθορισµένες κλίσεις και γραµµές εκσκαφής και που οφείλεται, 


κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, σε χαλαρότητα του υλικού και όχι σε µειωµένη φροντίδα και έλλειψη εµπειρίας και επιδεξιότητας το Αναδόχου, ο επιπλέον 


όγκος πέρα από τις καθορισµένες κλίσεις και γραµµές εκσκαφής θα πληρώνεται. 


Αποτελεί ευθύνη του Ανάδοχου να ζητήσει γραπτά και συγκεκριµένα την έγκριση της Υπηρεσίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της εκσκαφής αυτής, 


διαφορετικά δεν θα δικαιούται καµία επιπλέον πληρωµή. 


3.1.5.2 Καθαιρέσεις 


(α) Οι εργασίες καθαιρέσεων θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) καθαιρεθέντων υλικών, πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται 


σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 


Ο όγκος των υλικών των καθαιρούµενων κατασκευών επιµετράται πριν από την καθαίρεσή τους. 


(β) Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε 


(αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη 


αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που 


είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 «Γενικοί Όροι». 


Οι εργασίες καθαιρέσεων πληρώνονται ξεχωριστά από τις «Γενικές Εκσκαφές», όπως προβλέπεται στο Τιµολόγιο. 


3.2. Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων 


3.2.1 Πεδίο εφαρµογής – Ορισµοί 


(α) Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει την εκτέλεση εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων (τοίχοι, βάθρα κλπ), τάφρων τοποθέτησης αγωγών και 


οχετών κάθε είδους, διερευνητικών τοµών για τον εντοπισµό αγωγών ΟΚΩ , φρεατίων κλπ. 


(β)  Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στις ΠΤΠ-Χ1, ΠΤΠ-150, ΠΤΠΤ-110 µε τις όποιες βελτιώσεις τροποποιήσεις ή 


και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει το παρόν. 


(γ) Ως “εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων” νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις σε οποιοδήποτε βάθος αλλά µε πλάτος µικρότερο των 


3,00 m. Ειδικότερα, ως “εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων” νοούνται και: 


- Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων (γεφυρών, τοίχων αντιστήριξης κλπ) µε επιφάνεια µέχρι και 100 (m2) (ανεξάρτητα από τις διαστάσεις της κάτοψης) 


ή µε πλάτος µέχρι και 3,00 m (ανεξάρτητα από την επιφάνεια της κάτοψης). 


- Εκσκαφές τάφρων εγκατάστασης αγωγών, που κατασκευάζονται επί τόπου, π.χ. διατοµής ορθογωνικής, ωοειδούς, σκουφοειδούς κτλ.,  για πλάτος 


εκσκαφής µέχρι και 3,00 m 


- Εκσκαφές τάφρων τοποθέτησης προκατασκευασµένων σωληνωτών οχετών αποστράγγισης, αποχέτευσης (οµβρίων και ακαθάρτων) και άλλων 


αγωγών ΟΚΩ (ύδρευσης, δικτύων ή στεγανών σωληνώσεων ΟΤΕ, καύσιµου αερίου, µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοσήµανσης, ΗΛΠΑΠ κλπ) και 


για πλάτος τάφρου µέχρι και 3,00 m 


- Εκσκαφές θεµελίων που θα απαιτηθούν για την κατασκευή φρεατίων και κάθε είδους άλλων τεχνικών έργων. 


- ∆ιερευνητικές τοµές εντοπισµού αγωγών, οχετών ΟΚΩ, ή και άλλων υπογείων κατασκευών πλάτους εκσκαφής µέχρι και 3,00 m. 
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 (δ) Επισηµαίνεται ότι δεν περιλαµβάνονται στην κατηγορία “εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων” οι εκσκαφές ανεξαρτήτως διαστάσεων, 


επιφανείας κτλ. που τυχόν θα εκτελεσθούν παρουσία και υπό την καθοδήγηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, σε περίπτωση ανευρέσεως αρχαιολογικών 


ευρηµάτων. Συνήθως οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Στην περίπτωση όµως που αυτές οι εκσκαφές, βάσει εντολών της 


Υπηρεσίας, εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, τότε θα επιµετρηθούν και πληρωθούν ιδιαιτέρως µε σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  


3.2.2 Υλικά 


Οι εκσκαφές γίνονται σε οποιοδήποτε έδαφος. 


3.2.3 Εκτέλεση εργασιών 


3.2.3.1 Γενικά 


(α) Ισχύουν γενικά όλα τα προδιαγραφόµενα στην παρ. 3.1.3. 


(β) Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις απαιτούµενες εργασίες σε οποιασδήποτε φύσεως έδαφος σύµφωνα µε τις διαστάσεις που φαίνονται στα 


σχέδια µε οποιοδήποτε µέσο, ακόµη και µε τα χέρια, που θα θεωρήσει ως προσφορότερο και πλέον εναρµονιζόµενο προς την κάθε συγκεκριµένη 


περίπτωση, χωρίς όµως, από την ελευθερία για την εκλογή του τρόπου εκσκαφής, να δηµιουργείται στον Ανάδοχο οποιοδήποτε δικαίωµα για πρόσθετη 


αποζηµίωση. 


(γ) Εκσκαφές µε διαστάσεις µικρότερες από αυτές που αναφέρονται στα σχέδια δεν επιτρέπονται. Αν κατά την εκσκαφή, διανοίχτηκαν σκάµµατα µε 


διαστάσεις µεγαλύτερες από αυτές που αναφέρονται στα σχέδια, η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει µε βάση τον όγκο που προκύπτει από τις διαστάσεις 


που αναφέρονται στα σχέδια και ορίζονται ως ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Γ.Θ.Ε.). 


(δ) Ακόµα, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εκτελέσει εκσκαφή σε βάθη µεγαλύτερα από εκείνα που αναφέρονται  στα σχέδια, είναι υποχρεωµένος, 


χωρίς καµιά αποζηµίωση, να ξαναγεµίσει το σκάµµα, µέχρι το κανονικό βάθος είτε µε άµµο είτε µε αµµοχάλικο, είτε µε σκυρόδεµα είτε µε ξηρολιθοδοµή 


είτε, τέλος, µε λιθοδοµή, σύµφωνα πάντοτε µε τις εντολές που θα δίνει κάθε φορά η Υπηρεσία. 


(ε) Οι τάφροι µέσα στις οποίες πρόκειται να τοποθετηθούν σωλήνες θα σκαφθούν µε προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται οµαλή και οµοιόµορφη 


επιφάνεια έδρασης του σωλήνα. Το πλάτος των τάφρων γενικά δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το απαραίτητο για την ικανοποιητική σύνδεση των 


σωλήνων και τη συµπύκνωση των υλικών επίχωσης. Τυχόν δαπάνη εξ αιτίας υπέρβασης ποσοτήτων, θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 


3.2.3.2 Άδεια τοµών - σήµανση 


(α) Στην περίπτωση που οι οχετοί ή οι αγωγοί πρόκειται να τοποθετηθούν κάτω από δρόµο που υπάρχει, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 


ζητήσει, από τις αρµόδιες Αρχές, σχετική άδεια για την τοµή του οδοστρώµατος. 


(β) Μετά την περαίωση των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να επαναφέρει το οδόστρωµα στην προηγουµένη του κατάσταση, σύµφωνα µε τις οδηγίες 


της Υπηρεσίας. Οι δαπάνες για την έκδοση της άδειας τοµής του οδοστρώµατος βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος επίσης, σε 


συνεννόηση µε τις αρµόδιες Αρχές, να προβαίνει στη σήµανση του τµήµατος του δρόµου, στο οποίο εκτελούνται σχετικές εργασίες, µε σήµατα των οποίων 


το σχήµα και το περιεχόµενο πρέπει να ανταποκρίνεται προς τον Κ.Ο.Κ που ισχύει. 


(γ) ∆οµικά υλικά προϊόντα εκσκαφής κτλ. πρέπει να αποθηκεύονται, να στοιβάζονται ή να αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες των αρµοδίων 


Αρχών, σε τρόπο ώστε η κυκλοφορία στο δρόµο να µην εµποδίζεται περισσότερο από όσο είναι αναπόφευκτο. 


3.2.3.3 Μόρφωση του πυθµένα και των πρανών 


(α) Ο πυθµένας των εκσκαφών θεµελίων και τεχνικών έργων και τάφρων θα διαµορφώνεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται το πάχος του 


σκυροδέµατος, των εξοµαλυντικών στρώσεων ή των στρώσεων έδρασης των οχετών και αγωγών που φαίνονται στα σχέδια. 


(β) Εκεί όπου κατά την εκσκαφή των τάφρων εµφανίζεται συµπαγής βράχος θα αφαιρείται, µέχρι βάθους που φαίνεται στα σχέδια ή σύµφωνα µε τις 


οδηγίες της Υπηρεσίας, ή δε τάφρος θα επιχώνεται κατάλληλα.  Ο πυθµένας της τάφρου θα υγραίνεται και θα συµπυκνώνεται, ώστε να επιτυγχάνεται η 


απαιτούµενη πυκνότητα. 


(γ) Η τυχόν υπερεκσκαφή, στις περιπτώσεις θεµελίωσης σωληνωτών οχετών θα επανεπιχώνεται µε επιλεγµένο υλικό, της έγκρισης της Υπηρεσίας, 


που θα υγραίνεται και συµπυκνώνεται σε στρώσεις πάχους 15 cm πριν από τη συµπύκνωση. 


(δ) Οι επιφάνειες επαφής των πρανών µε την ξυλόζευξη (στην περίπτωση αντιστήριξης του σκάµµατος) πρέπει να µορφώνονται µε τέτοιο τρόπο 


ώστε να επιτυγχάνεται καλή επαφή των µαδεριών στα τοιχώµατα της εκσκαφής. Στην περίπτωση που πρόκειται να θεµελιωθούν τοίχοι αντιστήριξης, 


ακρόβαθρα, µεσόβαθρα κτλ., τότε, για την περίπτωση γαιώδους εδάφους θα επακολουθεί αµέσως η κατασκευή της στρώσης ισοπέδωσης και 


καθαριότητας από σκυρόδεµα C8/12  (ελαχίστου πάχους 0,10 m) η οποία θεωρείται υποχρεωτική. Επισηµαίνεται η ανάγκη εκτέλεσης της εκσκαφής κατά 


τρόπον ώστε να αποφευχθεί η χαλάρωση, αναζύµωση ή µε οποιοδήποτε τρόπο µείωση της αντοχής του εδάφους θεµελίωσης. 


3.2.3.4 Έλεγχος επιφανειακών και υπογείων υδάτων 


(α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες εκσκαφών είτε εν υγρώ είτε εν ξηρώ κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. 


(β) Οι εντός των σκαµµάτων κατασκευές και η επανεπίχωση θα γίνονται πάντοτε εν ξηρώ. 
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(γ) Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις απαιτούµενες αντλήσεις κατά τρόπο αποκλείοντα τον κίνδυνο διασωλήνωσης και απορρόφησης λεπτών κόκκων από 


τα παρακείµενα εδαφικά στρώµατα, όταν παράκεινται άλλες κατασκευές. 


(δ) Ο Ανάδοχος θα παροχετεύει τα αντλούµενα νερά προς παρακείµενους ανοικτούς φυσικούς αποδέκτες. Αν δεν υπάρχουν και εφόσον τούτο είναι 


εφικτό θα κατασκευάζει κατάλληλες τάφρους. 


(ε) Η απ΄ ευθείας στην θάλασσα παροχέτευση θα µπορεί να γίνεται µόνον έπειτα από έγκριση της Επίβλεψης. 


(στ) Απαγορεύεται η παροχέτευση αντλούµενων υδάτων σε παρακείµενες ιδιοκτησίες ή σε κλειστό σύστηµα αποχέτευσης οµβρίων, εκτός αν πρόκειται 


περί νερών απηλλαγµένων φερτών υλικών. 


(ζ) Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει όλα τα µέτρα για να µην δυσµενοποιεί τις υφιστάµενες συνθήκες απορροής οµβρίων στην περιοχή που εκτελεί 


εργασίες. Τέτοια µέτρα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι: 


- Η προφύλαξη δια προσωρινών αναχωµάτων γειτονικών ιδιοκτησιών 


- Η άµεση αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών 


- Η άντληση των υδάτων και παροχέτευσή των µε προσωρινό σύστηµα σε κατάλληλο αποδέκτη.  


(η) Τονίζεται ότι όλες οι τάφροι και αγωγοί αποστράγγισης και λοιπά προστατευτικά µέτρα θα πρέπει να έχουν αποπερατωθεί, ώστε να επιτρέπουν 


την αποστράγγιση της οδού, πριν από την κατασκευή οποιουδήποτε άλλου έργου, το οποίο επηρεάζεται από αυτές τις τάφρους ή αγωγούς 


αποστράγγισης. 


3.2.3.5 Αναπετάσεις, φορτοεκφορτώσεις, µεταφορές 


(α) Οι αναπετάσεις γίνονται είτε µε τα χέρια µε δηµιουργία ενδιαµέσων ξύλινων δαπέδων (παταριών) , είτε µε µηχανικά µέσα. Κατά την αναπέταση 


των προϊόντων εκσκαφής πρέπει να αφήνεται χώρος τουλάχιστον 0,50 m από το χείλος της τάφρου για την κυκλοφορία των εργατών και την ασφάλεια 


τους. 


(β) Τα προϊόντα εκσκαφής θα µεταφέρονται σε οποιαδήποτε θέση στην περιοχή του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας για 


επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου σκάµµατος αν είναι κατάλληλα, ή για χρησιµοποίηση σε άλλες θέσεις ως υλικών επιχωµάτων, ή θα µεταφέρονται 


εκτός του έργου σε οποιαδήποτε απόσταση για οριστική αποµάκρυνση σε θέσεις επιτρεπόµενες από την Αστυνοµία ή τις αρµόδιες Αρχές. 


3.2.3.6 Ξυλοζεύξεις συνήθους τύπου (οριζόντιες) 


(α) Όσες φορές η φύση των εδαφών το απαιτεί, ο Ανάδοχος θα εκτελεί την κατάλληλη αντιστήριξη των παρειών του σκάµµατος, όπως αυτές 


επιβάλλονται από τους κανόνες ασφαλείας. Τον τόπο και την πυκνότητα ξυλοζεύξεως θα ορίζει κάθε φορά ο Ανάδοχος ή ο αντιπρόσωπός του στο έργο, σε 


συνεννόηση µε την Υπηρεσία. 


(β) Κάθε κατάπτωση παρειάς σκάµµατος σε οποιαδήποτε περίσταση και εάν έγινε και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες σε ξυλοζευγµένες ή µη 


ξυλοζευγµένες παρειές και οι οποιεσδήποτε συνέπειες αυτής (εργατικά ατυχήµατα, ζηµιές σε τρίτους, ζηµιές έργων κλπ) βαρύνει αποκλειστικά και µόνο 


τον Ανάδοχο, που υποχρεούται σε κάθε νόµιµη αποζηµίωση και αποκατάσταση των βλαβέντων έργων και αναλαµβάνει γενικά κάθε ποινική και αστική 


ευθύνη. Η Υπηρεσία δικαιούται να επιβάλει στον Ανάδοχο την εκτέλεση πρόσθετων ξυλοζεύξεων ή ενίσχυση των υπαρχουσών σε όσα σηµεία αυτή κρίνει 


τούτο απαραίτητο. Παρά το δικαίωµα τούτο της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος παραµένει πάντοτε µόνος και απόλυτα υπεύθυνος για την ασφάλεια των 


εκσκαφών που έγιναν. 


3.2.3.7 Ξυλοζεύξεις µε έµπηξη πασσαλοσανίδων (κατακόρυφες ξυλοζεύξεις) 


Εφόσον κατά τις εκσκαφές ήθελε συναντηθεί, είτε διαρρέουσα λεπτόκοκκη άµµος, είτε άλλο έδαφος του οποίου είτε η φύση είτε η παρουσία υπόγειου 


νερού απαιτεί  την έµπηξη συνεχούς φράγµατος πασσαλοσανίδων, πριν από την εκσκαφή, η εργασία αυτή θα εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο µε όλους τους 


κανόνες της τέχνης και σε τρόπο που να εξασφαλισθεί η ακινητοποίηση του διαρρέοντος εδάφους σύµφωνα µε τα παραπάνω και η διατήρηση του χώρου 


του σκάµµατος ελευθέρου. Εάν κατά την έµπηξη των πασσαλοσανίδων δεν επιτευχθεί η µεταξύ τους επιδιωκόµενη τέλεια επαφή και δεν επιτευχθεί από το 


λόγο αυτό ο σκοπός της ξυλόζευξης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανασύρει και επανατοποθετήσει τις πασσαλοσανίδες. 


3.2.4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 


Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 


Την εκσκαφή σε πάσης φύσεως έδαφος (γαιώδες, ηµιβραχώδες ή και βραχώδες), περιλαµβανοµένων και των πετρωµάτων µε δυσχέρειες εκσκαφής 


κατηγορίας γρανιτικών ή κροκαλοπαγών, σε οποιοδήποτε βάθος αλλά σε πλάτος µικρότερο των 3,00 m, µε οποιαδήποτε κλίση πρανών, οποιοδήποτε 


κατάλληλο εκσκαπτικό µέσο ή µε τα χέρια, χωρίς τη χρήση εκρηκτικών, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό. 


Τη λήψη των απαιτουµένων αδειών από τις αρµόδιες Αρχές για τυχόν απαιτουµένη τοµή του οδοστρώµατος και την επαναφορά του στην προηγουµένη 


του κατάσταση, όπως επίσης και τις κατάλληλες σηµάνσεις, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρ. 3.2.3.2 του παρόντος. 


Τη µόρφωση του πυθµένα και των πρανών της εκσκαφής, όπως περιγράφεται στην παρ. 3.2.3.3 του παρόντος. 


Την αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής (όπου απαιτείται) µε οριζόντια ή κατακόρυφα στοιχεία ζεύξης, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις παρ. 3.2.3.6 
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και 3.2.3.7 του παρόντος. 


Την κοπή και εκρίζωση θάµνων, συλλογή των κοµµένων ή εκριζωµένων θάµνων και το στοίβαγµα τους σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία, όπως 


επίσης και τη λήψη ειδικών µέτρων που θα απαιτηθούν για την τυχόν προστασία και διατήρηση δέντρων και δενδρυλλίων, σύµφωνα µε τις οδηγίες της 


Υπηρεσίας. 


Την τυχόν διαµόρφωση δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή και αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφών. 


Τη διαλογή και επιλογή των προϊόντων εκσκαφής. 


Την απόθεση κοντά στο σκάµµα των καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής για την επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου του, µετά την κατασκευή του  


τεχνικού έργου ή οχετού ή αγωγού. 


Τη φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφελίµων 


κατασκευών (κατάλληλα προϊόντα) ή για απόρριψη σε θέσεις της έγκρισης της Υπηρεσίας (ακατάλληλα προϊόντα). 


Την εναπόθεση και τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις και προσωρινές αποθέσεις στην περιοχή του έργου, µέχρι την οριστική εναπόθεση για την 


κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφελίµων κατασκευών. 


Τη διάστρωση και διαµόρφωση των προσωρινών ή και οριστικών αποθέσεων. 


Τη διενέργεια των απαιτουµένων αντλήσεων και τη λήψη των απαιτουµένων αποστραγγιστικών µέτρων και την εν γένει λήψη όλων τα καταλλήλων 


µέτρων για την αντιµετώπιση των κάθε είδους επιφανειακών ή υπογείων υδάτων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρ. 3.2.3.4 του παρόντος. 


Την κατασκευή τυχόν απαιτουµένων γεφυρώσεων των εκσκαφών των τάφρων µε σιδηρές λαµαρίνες, καταλλήλου πάχους ή άλλων έργων γεφύρωσης 


για την κυκλοφορία πεζών, οχηµάτων και για την εξυπηρέτηση των γειτονικών ιδιοκτησιών. 


Την προµήθεια των υλικών και την εκτέλεση κάθε εργασίας που θα απαιτηθεί σε περίπτωση αποκατάστασης υπερεκσκαφών υπαιτιότητας του 


Αναδόχου (σκυροδέµατα, επιχώσεις κλπ). 


3.2.5 Επιµέτρηση και πληρωµή 


3.2.5.1 Επιµέτρηση 


(α) Οι εργασίες εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων, σε οποιοδήποτε έδαφος, 


εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 


(β) Ο επιµετρούµενος όγκος σκάµµατος οριοθετείται από τις ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (ΓΘΕ), οι οποίες καθορίζονται και µετρώνται ως 


ακολούθως: 


- Πυθµένας σκάµµατος 


- Τα υψόµετρα του πυθµένα προκύπτουν από τη µελέτη των αγωγών και οχετών από τα αντίστοιχα ερυθρά υψόµετρα της κατά µήκος τοµής των έργων, 


αφού αφαιρεθεί το πάχος των υποκειµένων κατασκευών, όπως πάχος τοιχώµατος αγωγού και πάχος στρώσεως σκυροδέµατος, ή και τυχόν λοιπών 


προβλεπόµενων στρώσεων. 


- Για παράλληλη τοποθέτηση αγωγών ή οχετών µε διαφορετική στάθµη σκάµµατος η µορφή του πυθµένα θα θεωρείται βαθµιδωτή µε οριζόντια τµήµατα 


και κατακόρυφο σκαλοπάτι µεταξύ τους. 


- Το κατακόρυφο σκαλοπάτι θα προσδιορίζεται σε θέση τέτοια ώστε να προκύπτει ο ελάχιστος όγκος εκσκαφής.  Η στάθµη του πυθµένα εκσκαφής 


θεµελίων για την κατασκευή φρεατίων κτλ. προκύπτει οµοίως από τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης ή τις εντολές της Υπηρεσίας. 


- Πλάτος σκάµµατος 


Οι παρειές του σκάµµατος λογίζονται κατά την επιµέτρηση κατακόρυφες, ανεξάρτητα από την κλίση που θα πραγµατοποιηθεί. Το πλάτος του 


σκάµµατος ορίζεται για την επιµέτρηση συµβατικά, ανάλογα µε το είδος του αγωγού ως ακολούθως: 


- Για προκατασκευασµένους σωληνωτούς αγωγούς ή οχετούς αποχέτευσης (βρόχινων και ακαθάρτων) και αγωγούς ύδρευσης και φωταερίου, το 


πλάτος προκύπτει από την εξωτερική διάµετρο του αγωγού, προσαυξηµένη και από τις δύο πλευρές κατά 0,225 m για κάθε πλευρά. Το παραπάνω πλάτος 


σκάµµατος είναι σταθερό, ανεξαρτήτως του αν προβλέπεται από τη µελέτη των σωληνωτών αγωγών σκυρόδεµα εγκιβωτισµού των σωλήνων. 


- Για την κατασκευή χυτών επί τόπου (σύµφωνα µε τη µελέτη) αγωγών αποχέτευσης βρόχινων νερών και ακαθάρτων µε χρήση άλλης µορφής διατοµών 


(ωοειδείς, στοµατοειδείς, σκουφοειδείς, ορθογωνικές κτλ.), το συµβατικό πλάτος του σκάµµατος προκύπτει από το πλάτος του οχετού προσαυξηµένο 


εκατέρωθεν, πέραν των εξωτερικών παρειών κατά 0,25 m. 


- Αν στις εγκεκριµένες µελέτες των έργων αποχέτευσης ορίζονται διαφορετικά πλάτη εκσκαφών, τότε το συµβατικό πλάτος  θα λαµβάνεται από τις 


εγκεκριµένες µελέτες. 


- Για την κατασκευή φρεατίων κτλ., οι διαστάσεις του σκάµµατος ορίζονται από τις εξωτερικές διαστάσεις του φρεατίου κτλ. που θα κατασκευασθεί µε 


παραδοχή εκσκαφής του σκάµµατος σε απόσταση 0,25 m από την εξωτερική παρειά του έργου.  


- Για την κατασκευή θεµελίων τεχνικών έργων κτλ. οι διαστάσεις του σκάµµατος ορίζονται από τις εξωτερικές διαστάσεις του προς κατασκευήν θεµελίου 
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κτλ. µε παραδοχή εκσκαφής του σκάµµατος σε απόσταση 0,25 m από την εξωτερική παρειά του έργου. 


- Για την κατασκευή διερευνητικών τοµών εντοπισµού αγωγών ΟΚΩ το πλάτος ορίζεται συµβατικά σε 0,70 m εκτός αν προδιαγράφεται µεγαλύτερο. 


- Για την τοποθέτηση αγωγών µεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας (∆ΕΗ), ή αγωγών δικτύου ΟΤΕ, ή στεγανών σωληνώσεων ΟΤΕ, ή αγωγών 


φωτοσηµάνσεως, ή υπόγειων αγωγών ΗΛΠΑΠ, το πλάτος ορίζεται από το πραγµατικό πλάτος του αγωγού προσαυξηµένο εκατέρωθεν πέραν των 


εξωτερικών παρειών αυτού κατά 0,225 m (ελάχιστο πλάτος τάφρου 0,40 m). 


- Για την εκσκαφή σε τριγωνικές νησίδες για την τοποθέτηση κηπευτικού χώµατος, συµβατικά ορίζεται η πραγµατική εκσκαφείσα επιφάνεια τριγωνικής 


νησίδας ή το πραγµατικό εκσκαφέν πλάτος κεντρικής νησίδας. 


 - Κατ΄ εξαίρεση, σε περίπτωση κατασκευής τραπεζοειδών ή άλλης µορφής τάφρων που θα παραµείνουν οριστικά ανοικτές σύµφωνα µε τη µελέτη, ή τις 


εντολές της Υπηρεσίας, οι παρειές θα λογιστούν κεκλιµένες, σύµφωνα µε τη µελέτη. 


- Άνω επιφάνεια σκάµµατος 


Ως άνω επιφάνεια, η οποία θα ληφθεί υπόψη στην επιµέτρηση των εκσκαφών, ορίζεται η στάθµη του φυσικού εδάφους όπως τυχόν αυτή έχει 


διαφοροποιηθεί από την εκτέλεση υπαρχόντων έργων (π.χ. υπάρχουσα οδός), ή η στάθµη των γενικών χωµατουργικών διαµορφώσεων (εκσκαφών ή 


επιχωµάτων) εάν η εκσκαφή γίνει µετά την εκτέλεση αυτών. 


3.2.5.2 Πληρωµή 


Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από 


την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5 της παρούσας ΓΤΣΥ είτε για τις διάφορες κατηγορίες που εµφανίζονται στο 


Τιµολόγιο, είτε µε µια ενιαία τιµή µονάδος για οποιαδήποτε κατηγορία εδάφους. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα 


ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία 


σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 «Γενικοί Όροι». 


3.3 Αντιµετώπιση συνάντησης αγωγών οργανισµών κοινής ωφέλειας (ΟΚΩ) σε λειτουργία 


3.3.1 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 


(α) Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει όλες τις εργασίες και υποχρεώσεις του Αναδόχου που ανακύπτουν στην περίπτωση συνάντησης αγωγών 


κοινής ωφέλειας σε λειτουργία, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των πάσης φύσεως εκσκαφών. 


(β) Ως «αγωγοί» γενικά ορίζονται οι κατά τη διενέργεια των εκσκαφών συναντώµενοι αγωγοί εταιρειών ή/και οργανισµών κοινής ωφελείας (ΟΚΩ), 


οποιασδήποτε διαµέτρου και είδους περιβλήµατος, σε οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους και µε οποιαδήποτε κατεύθυνση, καθώς και οι 


συναντώµενοι αρδευτικοί αύλακες (υπερκείµενοι της επιφανείας του εδάφους ή σκαφτοί µε ή χωρίς επένδυση). 


 (γ) Ως «αγωγοί σε λειτουργία» ορίζονται οι αγωγοί που προβλέπεται να διατηρηθούν ή που κατά τη διάρκεια των εκσκαφών βρίσκονται σε λειτουργία. 


Η έκφραση «σε λειτουργία» δεν αναιρείται από τυχόν προσωρινή θέση εκτός λειτουργίας του αγωγού. 


(δ) Ως «µετατοπιζόµενοι αγωγοί» ορίζονται οι κατασκευαζόµενοι σε άλλη θέση, οπότε το εµπίπτον στις περιοχές τµήµα τους εγκαταλείπεται, όπως 


επίσης και οι υπάρχοντες αγωγοί που χρήζουν ανακατασκευής, λόγω αναγκαίας αύξησης των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών. 


(ε) Ως «γνωστοί αγωγοί» ορίζονται οι αγωγοί για τους οποίους έχουν συνταχθεί σχετικές µελέτες της επιρροής των κατασκευαζόµενων έργων και 


υπάρχει πρόβλεψη αποκατάστασης της λειτουργίας τους ή και επαύξησης των δυνατοτήτων τους για να ανταποκριθούν σε αυξηµένες σηµερινές ή/και 


µελλοντικές ανάγκες. 


(στ) Ως «άγνωστοι αγωγοί» νοούνται οι αγωγοί για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί οι ως άνω µελέτες αποκατάστασης της λειτουργίας τους. 


 


3.3.2 Εκτέλεση εργασιών 


3.3.2.1 Προκαταρκτικές εργασίες 


(α) Για κάθε συναντώµενο αγωγό («γνωστό» ή «άγνωστο»), που εµπίπτει στις εκσκαφές του έργου ή γειτνιάζει µε αυτές, ο Ανάδοχος µε µέριµνα και 


δαπάνη του υποχρεούται: 


- Να διακριβώσει τη φύση του αγωγού και την οριζοντιογραφική και υψοµετρική του θέση  


- Να διακριβώσει τη λειτουργία του αγωγού 


- Να προτείνει για κάθε «άγνωστο αγωγό» τη διατήρηση ή τη µετατόπιση του  


- Να αξιολογήσει τη δοθείσα λύση των «γνωστών αγωγών» σε συσχετισµό µε την ανευρεθείσα κατάσταση, π.χ. ανεύρεση τυχόν νέων εµποδίων που 


δεν λήφθηκαν υπόψη στη µελέτη, διαφορετική υψοµετρική και οριζοντιογραφική θέση κτλ.) 


- Να έρθει σε σχετικές συνεννοήσεις µε τον οικείο ΟΚΩ για όλα τα παραπάνω και να ενηµερώσει έγκαιρα γι’ αυτά την Υπηρεσία. 


(β) Για κάθε «άγνωστο αγωγό» όπως επίσης και για κάθε «γνωστό αγωγό», στα πλαίσια της αξιολόγησης της λύσης της µελέτης σε συσχετισµό µε 
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την ανευρεθείσα πραγµατική κατάσταση, θα πρέπει να λαµβάνεται, πάντοτε σε συνεννόηση µε τον οικείο ΟΚΩ και την Υπηρεσία, απόφαση ως προς την 


τύχη του. Η απόφαση αυτή εναλλακτικά µπορεί να είναι: 


- Να διατηρηθεί σε «λειτουργία» καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου των εκσκαφών και λοιπών κατασκευών χωρίς να µετατοπισθεί, ή µε µικρή 


µετατόπιση, εφόσον αυτό είναι δυνατό 


- Να διατηρηθεί «σε λειτουργία» χωρίς µετατόπιση, ή µε µικρή µετατόπιση, καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών µε µικρές µόνον διακοπές της 


λειτουργίας του. 


- Να µετατοπισθεί, δηλαδή να κατασκευαστεί σε άλλη θέση, οπότε το εµπίπτον στις περιοχές εκσκαφών τµήµα του θα εγκαταλειφθεί. 


- Να ανακατασκευασθεί λόγω αναγκαίας αύξησης των λειτουργικών του χαρακτηριστικών 


(γ) Σε κάθε περίπτωση το πρόγραµµα εργασιών του Αναδόχου πρέπει να είναι έγκαιρα γνωστό και αποδεκτό από τον οικείο ΟΚΩ. 


3.3.2.2 Εργασίες µετατοπιζόµενων αγωγών 


(α) Για τους µετατοπιζόµενους αγωγούς ΟΚΩ, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, επί πλέον των υποχρεώσεών του, που περιγράφονται στην παρ. 


3.3.2.1, περιλαµβάνονται : 


- Η σύνταξη (µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου) πλήρους µελέτης µετατόπισης τόσο των «αγνώστων αγωγών» όσο και των «γνωστών αγωγών», 


εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία από την διαπιστωθείσα επί τόπου πραγµατική κατάσταση, που επιβάλλουν αναπροσαρµογή της υπάρχουσας µελέτης. Η 


υποχρέωση σύνταξης της ως άνω αναπροσαρµογής της µελέτης «γνωστών αγωγών» περιλαµβάνει, εφόσον είναι αναγκαίο, και τυχόν τµήµατα του 


µετατοπιζόµενου αγωγού πέραν των γεωγραφικών ορίων της συµβατικής αρχής και πέρατος του «γνωστού αγωγού».  


Επισηµαίνεται ότι η παραπάνω µελέτη εκπονείται µε πλήρη συνεννόηση και συνεργασία µε τον αρµόδιο ΟΚΩ και υπόκειται στην έγκρισή του, καθώς 


και στην έγκριση της Υπηρεσίας. 


- Η κατασκευή «γνωστών και αγνώστων αγωγών» στη νέα θέση τους, µαζί µε τις συνδέσεις τους, υπό την (πρόσθετη) επίβλεψη και οδηγίες των 


υπηρεσιών του οικείου ΟΚΩ Στις εργασίες της παρούσας παραγράφου περιλαµβάνονται και τα τυχόν αναγκαία «προσωρινά έργα» για την εξασφάλιση 


της λειτουργίας των υπαρχόντων αγωγών, κατά τη διάρκεια σύνδεσης των µετατοπιζοµένων «γνωστών και αγνώστων αγωγών»  µε τους υπάρχοντες 


αγωγούς, όπως επίσης και τα έργα αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης στη ζώνη διέλευσης του µετατοπιζόµενου αγωγού, (επανεπίχωση, 


αποκατάσταση υπάρχοντος οδοστρώµατος-πεζοδροµίων κτλ.). 


- Με την εξαίρεση των καλωδιακών εργασιών (∆ΕΗ, ΟΤΕ) τις οποίες εκτελούν τα αρµόδια συνεργεία των ΟΚΩ, οι εργασίες κατασκευής των 


παραλλαγών των «αγνώστων αγωγών» θα γίνονται από τον Ανάδοχο. Όµως, ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε κατάτµηση των 


εργασιών των παραλλαγών σηµαντικών «αγνώστων αγωγών» και να εκτελέσει τµήµα τους, που δεν εµπίπτει στην κύρια ζώνη των έργων της εργολαβίας, 


µε άλλη(ες) εργολαβία(ες), εφόσον αυτή η κατάτµηση δεν δηµιουργεί καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών του έργου. 


(β) Ο µετατοπιζόµενος ή ανακατασκευαζόµενος αγωγός θα πρέπει να έχει: 


- Χαρακτηριστικά που να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του µελετηθέντος αγωγού (σύµφωνα µε τη µελέτη των «γνωστών αγωγών») ή, 


προκειµένου περί «αγνώστων αγωγών», χαρακτηριστικά κατ' ελάχιστον ίδια µε τα χαρακτηριστικά του υπάρχοντος αγωγού, εκτός αν ο οικείος ΟΚΩ 


ζητήσει να γίνει ανακατασκευή «αγνώστου αγωγού» µε αυξηµένα χαρακτηριστικά σε σχέση µε τον υπάρχοντα, οπότε θα πρέπει ο µετατοπιζόµενος - 


ανακατασκευαζόµενος αγωγός να ανταποκρίνεται σε αυτά. 


- Λειτουργικότητα που να ανταποκρίνεται στην λειτουργικότητα του µελετηθέντος αγωγού (σύµφωνα µε τη µελέτη των «γνωστών αγωγών») ή, 


προκειµένου περί «αγνώστων αγωγών», λειτουργικότητα κατ' ελάχιστον ίδια µε τη λειτουργικότητα του υπάρχοντος αγωγού, εκτός αν ο οικείος ΟΚΩ 


ζητήσει να γίνει ανακατασκευή «αγνώστου αγωγού» µε αυξηµένη λειτουργικότητα σε σχέση µε τον υπάρχοντα, οπότε θα πρέπει ο µετατοπιζόµενος - 


ανακατασκευαζόµενος αγωγός να ανταποκρίνεται σε αυτή. 


- Υλικά, προστασία, έδραση, ή (αν απαιτείται) επισήµανση κτλ. της έγκρισης του οικείου ΟΚΩ και της Υπηρεσίας. 


(γ) Οι συνδέσεις του νέου (µετατοπισµένου) αγωγού στα άκρα του θα γίνονται µε άκρα επιµέλεια και, εφόσον απαιτείται, µε την παρεµβολή 


φρεατίου επίσκεψης. Όταν δεν παρεµβάλλονται φρεάτια επίσκεψης οι συνδέσεις θα επισηµαίνονται. 


(δ) Η γενική υποχρέωση του Αναδόχου να παραδίδει στην Υπηρεσία σχέδια «ως κατασκευάσθη» επεκτείνεται και στην περίπτωση των αγωγών 


ΟΚΩ και ο Ανάδοχος θα παραδώσει τέτοια σχέδια και στον οικείο ΟΚΩ. 


(ε) Οι εργασίες εκσκαφών στην περιοχή του υπό µετατόπιση αγωγού δεν θα αρχίσουν πριν από την έναρξη λειτουργίας του νέου µετατοπισµένου - 


ανακατασκευασµένου αγωγού. Στην περίπτωση που η εκτέλεση εργασιών και στην περιοχή του τµήµατος του αγωγού που θα αχρηστευθεί είναι 


απαραίτητη λόγω χρονοδιαγράµµατος, θα τηρηθούν οι απαιτήσεις της παραγράφου 3.3.2.3. 


(στ) Αφού τεθεί σε λειτουργία ο µετατοπισθείς αγωγός, θα γίνουν οι εργασίες εκσκαφών στην περιοχή του αχρηστευθέντος πλέον τµήµατος. Για τα 


πάσης φύσεως καλώδια (ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικά), καθώς και τους πάσης φύσεως σωλήνες υδροδότησης, µεταφοράς υγρών καυσίµων και αερίου, ο 


Ανάδοχος υποχρεούται στην µετά πάσης προσοχής, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζηµιά τους, απόληψη των εντός της εκσκαφής τµηµάτων και 


παράδοση τους στις γειτονικότερες αποθήκες του οικείου ΟΚΩ, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. Για τους αγωγούς οµβρίων και λυµάτων δεν απαιτείται 


ιδιαίτερη πρόνοια, ωστόσο, αν είναι δυνατή η απόληψη χρήσιµου υλικού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σχετική προσπάθεια. Το 
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απολαµβανόµενο χρήσιµο υλικό θα µεταφέρεται και παραδίδεται στις γειτονικότερες αποθήκες του οικείου ΟΚΩ µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου. 


3.3.2.3 Εργασίες στην περιοχή αγωγών σε λειτουργία 


(α) Οι εκσκαφές στην περιοχή αγωγών ΟΚΩ σε λειτουργία θα γίνονται µε άκρα προσοχή, µε πολύ ελαφρά µηχανήµατα, ακόµα και µε τα χέρια, όταν 


υπάρχουν κίνδυνοι για τους αγωγούς και υπό τις οδηγίες τόσο της Υπηρεσίας όσο και του οικείου ΟΚΩ. 


(β) Οι τυχόν αποκαλυπτόµενοι και αιωρούµενοι οχετοί, που θα έχουν ανάγκη υποστήριξης ή αντιστήριξης, θα υποστηρίζονται και αντιστηρίζονται µε 


κατάλληλα υποστηρίγµατα (ξύλινα, σιδερένια, από σκυρόδεµα κλπ) κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η απόλυτη ασφάλεια τους και η οµαλή λειτουργία 


τους, τόσο κατά την διάρκεια της κατασκευής όσο και µελλοντικά, µετά την τυχόν επαναπλήρωση του σκάµµατος. Όπου απαιτείται, µε πρωτοβουλία του 


Αναδόχου ή κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, θα συντάσσεται ειδική µελέτη υποστήριξης και αντιστήριξης των αγωγών. 


(γ) Κατά την επανεπίχωση του σκάµµατος στην περιοχή των αγωγών ΟΚΩ θα λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα: 


- για την ασφαλή έδραση των αγωγών 


- για την επανεπίχωση του σκάµµατος των αγωγών 


(δ) Θα κατασκευασθούν επίσης τα κατά περίπτωση απαιτούµενα ειδικά προστατευτικά έργα, όπως π.χ. προστασία της άνω επιφάνειας µε τούβλα 


ή µε πλάκα σκυροδέµατος κτλ. 


(ε) Εάν απαιτηθεί πλάγια µετακίνηση εύκαµπτων αγωγών ΟΚΩ, αυτή θα γίνεται µε τη µέγιστη δυνατή προσοχή και τα κατάλληλα µέσα και 


προσωπικό, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη των αγωγών αυτών. 


(στ) Εάν κριθεί αναγκαίο, για λόγους ασφαλείας, να γίνει προσωρινή διακοπή λειτουργίας ορισµένων ειδών αγωγών (π.χ. αγωγοί ΟΤΕ, ∆ΕΗ, κλπ), 


κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για τη λήψη των σχετικών αδειών. Η Υπηρεσία θα βοηθήσει τον Ανάδοχο µε 


σχετική ενέργεια της αλλά δεν αναλαµβάνει ουδεµία ευθύνη αν θα γίνει ή όχι αυτή η διακοπή, ποια  θα είναι η διάρκεια της, ποια ώρα της ηµέρας ή της 


νύχτας κλπ. Εποµένως, ο Ανάδοχος, κατά τη µόρφωση της προσφοράς του, θα πρέπει να θεωρήσει ότι κατά την κατασκευή όλοι οι συναντώµενοι αγωγοί 


θα βρίσκονται σε λειτουργία. 


(ζ) Στις περιπτώσεις που απαιτείται ή προβλέπεται από την µελέτη η κάλυψη υπαρχόντων και διατηρουµένων στην θέση τους  αγωγών ΟΚΩ µε 


κατασκευές σκυροδέµατος, µε αποτέλεσµα να γίνεται δυσχερής η µελλοντική δυνατότητα επίσκεψης των αγωγών και οι νέες εργασίες πλησιάζουν σε 


απόσταση µικρότερη από 0,50 m από την προσκείµενη πλευρική παρειά ή 1,00 m από την άνω παρειά του υπάρχοντος υπόγειου αγωγού ή µικρότερη 


από 2,00 m  από την προσκείµενη πλευρά αρδευτικού αύλακα, τότε θα εφαρµόζονται τα ακόλουθα: 


- Γίνεται εκσκαφή µε ελαφρά µηχανικά µέσα ή/και µε τα χέρια, και αποκαλύπτεται ο αγωγός έως το βάθος που προσδιορίζεται στη µελέτη. Αν δεν 


προσδιορίζεται στην µελέτη, οι σωληνωτοί αγωγοί αποκαλύπτονται ως το µισό βάθος τους και οι θολωτοί ή ωοειδείς οχετοί ως τη στάθµη της γενέσεως του 


θόλου. 


- Επιθεωρείται ο αγωγός που αποκαλύφθηκε, ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν υπέστη ζηµιές ή, αν έχει υποστεί, ότι αυτές θα επιδιορθώνονται µε µέριµνα 


και δαπάνη του Αναδόχου 


- Επανεπιχώνεται µε προσοχή και χρήση µόνο ελαφρών µηχανικών µέσων, ώστε να διαµορφωθεί σκάµµα µε το γεωµετρικό σχήµα του προς κατασκευή 


του έργου, πριν από την εκσκαφή επιθεωρήσεων. Η επανεπίχωση αυτή, όπου απαιτείται, θα γίνεται µε χρήση ξυλοτύπων. 


- Σε περίπτωση που µεταβιβάζονται πρόσθετα µεγάλα φορτία από τις νέες κατασκευές, π.χ. βάθρα γεφυρών, υψηλά επιχώµατα, τότε, πάνω από τη 


ζώνη του αγωγού, η επανεπίχωση θα γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ελαστικότητα κάτω από την κατασκευή από σκυρόδεµα, για να 


αποφευχθεί η µεταφορά φορτίων από την υπερκείµενη κατασκευή στον υποκείµενο αγωγό. Όταν η κατασκευή από σκυρόδεµα πλησιάζει σε πολύ µικρή 


απόσταση στον υποκείµενο ή περιβαλλόµενο αγωγό, τότε θα πρέπει να πληρώνεται η µεσολάβηση κατάλληλων αγωγών µεταξύ του σκυροδέµατος και του 


αγωγού, µε την οποία θα εξασφαλίζεται ότι δεν µεταφέρονται τα προαναφερθέντα µεγάλα φορτία στον αγωγό, π.χ. να χρησιµοποιείται στρώση 


διογκωµένης πολυστερίνης κατάλληλου πάχους κτλ. 


- Σε περίπτωση που πρόκειται περί µόνιµης εκσκαφής και απαιτείται αντιστήριξη του αγωγού ή αρδευτικού αύλακα, η µόνιµη αντιστήριξη θα 


κατασκευάζεται κατά την πρόοδο των εκσκαφών. 


 


4. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 


4.1. ΑΟΠΛΑ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 


4.1.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 


4.1.1.1 Πεδίο Εφαρµογής 


Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος περιλαµβάνει τις κατασκευές υπαίθριων ή υπόγειων τµηµάτων του έργου από άοπλο,  οπλισµένο ή προεντεταµένο 
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σκυρόδεµα διαφόρων κατηγοριών, όπως αυτές ορίζονται στον ισχύοντα Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (εφεξής ΚΤΣ ’97). Αντίστοιχα, οι 


χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος ορίζονται στον ισχύοντα Κανονισµό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (εφεξής ΚΤΧ ’00) 


4.1.1.2 Ορισµοί 


α. Οι σχετικοί ορισµοί αναπτύσσονται λεπτοµερώς στο άρθρο 3 του ΚΤΣ ’97 και στο άρθρο 1.6 του ΚΤΧ ’00. 


β. Συµπληρωµατικά ορίζονται τα ακόλουθα: 


- Σκυρόδεµα επί τόπου είναι το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε νωπή κατάσταση στην τελική του θέση. 


- Πρόχυτο σκυρόδεµα: Μεταφερόµενα στοιχεία από σκυρόδεµα, τα οποία κατασκευάζονται σε εργοστάσιο 
προκατασκευής ή στο εργοτάξιο και τοποθετούνται στις τελικές τους θέσεις αφού το σκυρόδεµα σκληρυνθεί. 


- Νωπό σκυρόδεµα: σκυρόδεµα που δεν έχει ακόµη σκληρυνθεί και είναι ακόµα κατεργάσιµο. 


- Σκληρυµένο σκυρόδεµα: σκυρόδεµα που έχει σκληρυνθεί σε τέτοιο βαθµό, ώστε δεν είναι πια κατεργάσιµο. 


- Απόδοση αναµικτήρα: ο µέγιστος όγκος έτοιµου πλήρους αναµεµιγµένου σκυροδέµατος που µπορεί να 
παράγει σε ένα κύκλο λειτουργίας ο αναµικτήρας (γίνεται διάκριση από τον συνολικό γεωµετρικό όγκο του 
αναµικτήρα και από το άθροισµα των όγκων των χαλαρών συστατικών του µίγµατος). 


- Τσιµέντο είναι το υλικό µε τις συνεκτικές και συνδετικές ιδιότητες που το καθιστούν κατάλληλο για την 
σύνδεση αδρανών υλικών σε ένα συµπαγές σύνολο. Επιπλέον, µε την χρήση νερού, µέσω χηµικής 
αντίδρασης το τσιµέντο εµφανίζει ιδιότητες πήξης και σκλήρυνσης. 


- Ξυλότυπος ή ικρίωµα είναι ο σκελετός της κατασκευής, που δίνει στο σκυρόδεµα τη µορφή του, παρέχει τα 
µέσα για να προκύψει η απαιτουµένη διαµόρφωση και  εµφάνιση των επιφανειών και στηρίζει το φορέα µέχρι 
αυτός να µπορέσει να φέρει τα φορτία για τα οποία µελετήθηκε. 


- Σιδηρούς οπλισµός είναι ο σιδηρούς οπλισµός που ενσωµατώνεται στη µάζα του σκυροδέµατος για την 
επίτευξη των παρακάτω στόχων: 


- την παραλαβή των τάσεων εφελκυσµού 


- τον περιορισµό του εύρους των ρηγµάτων εφελκυσµού 


- τον περιορισµό των ρηγµάτων ελκυσµού που οφείλονται στις θερµοκρασιακές µεταβολές και την συστολή 
κατά την πήξη  


- την αύξηση της φέρουσας ικανότητας θλιβοµένων στοιχείων και κυρίως την µείωση του κινδύνου ψαθυρής 
θραύσης του δοµικού στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα.   


γ. Ισχύουν τα ακόλουθα εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα λοιπά συµβατικά τεύχη και στις προδιαγραφές της 
µελέτης. 


- Όπου στον ΚΤΣ '97 αναφέρεται ο όρος «αγοραστής», εννοείται, στα πλαίσια του παρόντος τεύχους καθώς και 
των λοιπών συµβατικών τευχών, ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) δια των αρµοδίων οργάνων του, εκτός των 
παραγράφων 4.3.4.8 και 4.3.4.10 και 12.1.1.16 του ΚΤΣ ‘97. 


- Όπου στον ΚΤΣ '97 αναφέρεται ο όρος «προµηθευτής», εννοείται στα πλαίσια του παρόντος τεύχους καθώς 
και των λοιπών συµβατικών τευχών ο Ανάδοχος, εκτός αν ρητώς γίνεται αναφορά σε τρίτον (εργοστάσιο 
παραγωγής σκυροδέµατος, λατοµείο κτλ.). Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος αναλαµβάνει έναντι του ΚτΕ 
ακέραιες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου σύµφωνα µε τους 
όρους της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν υποχρεώσεων ή ευθυνών τρίτων απέναντι στον ίδιο ή 
απέναντι στον ΚτΕ, χωρίς απαιτήσεις αποζηµίωσης, εκτός αν στον ΚΤΣ '97 ή στην κείµενη νοµοθεσία, µε 
συγκεκριµένες ρυθµίσεις, ρητώς προβλέπεται διαφορετικά. 


- Οµοίως εννοείται γενικά ο Ανάδοχος, όπου στον ΚΤΣ' 97 αναφέρεται ο όρος "ενδιαφερόµενος" ή "εκείνος που 
ζητά" (τη Μελέτη Σύνθεσης σκυροδέµατος κτλ.), εκτός αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά. 


4.1.2 Υλικά 


4.1.2.1 Σκυρόδεµα 


α. Για το αντικείµενο του παρόντος Τεύχους έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στον ΚΤΣ ’97 µε τις βελτιώσεις, 
τροποποιήσεις ή / και συµπληρώσεις που αναφέρονται στις ακόλουθες παραγράφους. 


β. Όταν συµπληρωθεί η επεξεργασία και εκδοθούν επισήµως οι προδιαγραφές ΣΚ στις οποίες παραπέµπει ο ΚΤΣ 
'97 (ΦΕΚ 315/Β-17-4-97), τότε αυτοδίκαια θα θεωρηθεί ότι ισχύουν αυτές στη θέση των αντίστοιχων 
προδιαγραφών ΑSΤΜ που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο δίνεται η αντιστοιχία των 
µεθόδων ελέγχου και ειδικών προδιαγραφών που θα έχει ισχύ από το µεταβατικό στάδιο µεταπήδησης από τις 
προδιαγραφές ΑSΤΜ, AASHTO, DΙΝ, BS και ΕΛΟΤ στις ενοποιηµένες προδιαγραφές ΣΚ.  


γ. Τα πρότυπα (σχέδια) ΣΚ συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
Πίνακας 4.1.2-1: Αντιστοιχία µεθόδων ελέγχου και ειδικών προδιαγραφών / Πρότυπα ΣΚ 
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# 


Αριθµός προτύπου 


ΣΚ 


Αντίστοιχο άλλο 


πρότυπο Θέµα 


1 2 3 4 


1 ΣΚ301-84 ASTM C 127 


Προσδιορισµός ειδικού βάρους και απορροφητικότητας 


χονδρόκοκκων αδρανών 


2 ΣΚ302-84 ASTM C 128 Προσδιορισµός φαινοµένου ειδικού βάρους λεπτόκοκκων αδρανών 


3 ΣΚ303-84 ΕΛΟΤ 671 Παρασκευή και συντήρηση δοκιµίων σκυροδέµατος 


4 ΣΚ304-84 ΕΛΟΤ 722 


Έλεγχος    αντοχής    σε    θλίψη    προτύπων    δοκιµίων 


σκυροδέµατος 


5 ΣΚ305-84 ASTM C 117 


Προσδιορισµός  υλικού  λεπτότερου   από  75  mm σε αδρανή υλικά 


(προσδιορισµός µε υγρό κοσκίνισµα) 


6 ΣΚ306-84 ASTM C 142 


Προσδιορισµός σβώλων αργίλου και εύθρυπτων κόκκων στα 


αδρανή 


7 ΣΚ307-84 ASTM C 233 και C 260 Ειδική  προδιαγραφή  για  αερακτικά  πρόσθετα  για  το σκυρόδεµα 


8 ΣΚ308-84 ASTM C 494 Ειδική προδιαγραφή για χηµικά πρόσθετα του σκυροδέµατος 


9 ΣΚ309-84 ΕΛΟΤ 521 ∆οκιµή κάθισης 


1


0 ΣΚ310-84 ΕΛΟΤ 520 ∆οκιµή VEBE 


1


1 ΣΚ311-84 ASTM C 231 Έλεγχος ποσοστού αέρα νωπού σκυροδέµατος µε τη µέθοδο πίεσης 


1


2 ΣΚ312-84 ASTM C 280 


Προσδιορισµός πιθανής δραστηριότητας των αδρανών µε τα 


αλκάλια τσιµέντου (µέθοδος ράβδου κονιάµατος) 


1


3 ΣΚ313-84 ASTM C 403 


Προσδιορισµός του χρόνου πήξης των µιγµάτων σκυροδέµατος µε 


αντίσταση στη διείσδυση 


1


4 ΣΚ314-84 ASTM C 156 και C 309 


Ειδική προδιαγραφή για υγρά συνθετικά υλικά που δηµιουργούν 


µεµβράνη συντήρησης σκυροδέµατος 


1


5 ΣΚ315-84 ASTM C 40 Οργανικές προσµίξεις σε λεπτόκοκκα αδρανή για σκυρόδεµα 


1


6 ΣΚ316-84 ASTM C 642 


Προσδιορισµός ειδικού βάρους, υγρασίας απορρόφησης και κενών 


στο σκληρυµένο σκυρόδεµα 


1


7 ΣΚ317-84 ASTM C 627 


Προσδιορισµός δραστικότητας των αδρανών µε τα αλκάλια του 


τσιµέντου (χηµική µέθοδος) 


1


8 ΣΚ318-84 DIN 1048 ∆οκιµή εξάπλωσης 


1


9 ΣΚ320-84 ASTM C 1367 Κοκκοµετρική ανάλυση των αδρανών 


2


0 ΣΚ321-84 ASTM C 88 


Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (υγεία) αδρανών υλικών µε τη 


χρησιµοποίηση θειικού νατρίου ή θειικού µαγνησίου 


2


1 ΣΚ322-84 ASTM C 29 Προσδιορισµός φαινόµενου βάρους και κενών στα αδρανή υλικά 


2


2 ΣΚ323-84 ASTM C 232 ∆οκιµή εξίδρωσης σκυροδέµατος 


2


3 ΣΚ326-84 ASTM C 123 


Προσδιορισµός της περιεκτικότητας των αδρανών σε κόκκους µικρού 


ειδικού βάρους 


2


4 ΣΚ328-84 ΕΛΟΤ 345 Ποιοτικός έλεγχος νερού που χρησιµοποιείται στο σκυρόδεµα 
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# 


Αριθµός προτύπου 


ΣΚ 


Αντίστοιχο άλλο 


πρότυπο Θέµα 


1 2 3 4 


2


5 ΣΚ331-84 ASTM C 309 και C 156 Έλεγχος υλικών συντήρησης σκυροδέµατος 


2


6 ΣΚ332-84 ASTM C 295 Πετρογραφική εξέταση αδρανών 


2


7 ΣΚ333-84 ASTM C 496 Στατικό µέτρο ελαστικότητας σκυροδέµατος 


2


8 ΣΚ334-84 ASTM C 215 ∆υναµικό µέτρο ελαστικότητας σκυροδέµατος 


2


9 ΣΚ335-84 ASTM C 152 Ερπυσµός σκυροδέµατος 


3


0 ΣΚ336-84 ASTM C 157 Συστολή ξήρανσης 


3


1 ΣΚ337-84 DIN 1048 ∆ιαπερατότητα σκυροδέµατος 


3


2 ΣΚ338-84 ASTM C 457 Μικροσκοπικός προσδιορισµός κενών αέρα 


3


3 ΣΚ4.1-84 ASTM C 496 Έλεγχος αντοχής σε διάρρηξη δοκιµίων σκυροδέµατος 


3


4 ΣΚ342-84 ASTM C 597 Μέτρηση ταχύτητας διάδοσης υπερήχων στο σκυρόδεµα 


3


5 ΣΚ343-84 ASTM C 805 Κρουσιµέτρηση στο σκυρόδεµα 


3


6 ΣΚ345-84 ASTM C 131 Αντοχή σε τριβή και κρούση (Los Angeles) 


3


7 ΣΚ346-84 ASTM D 2419 Ισοδύναµο άµµου 


3


8 ΣΚ350-84 DIN 4030 Ολική περιεκτικότητα σε θειικά άλατα διαλυτά σε HCl 


3


9 ΣΚ363-84 ASTM C 87 


Επίδραση οργανικών προσµίξεων στην αντοχή αµµοκονιαµάτων µε 


λεπτά αδρανή 


4


0  ΕΛΟΤ 516 ∆ειγµατοληψία νωπού σκυροδέµατος 


4


1  ΕΛΟΤ 739 Έλεγχος αντοχής σε κάµψη 


Τα ακόλουθα Σχέδια προτύπων του ΕΛΟΤ περιέχονται στο παράρτηµα του ΚΤΣ ‘97. 


Πίνακας 4.1.2-2 


# 


Αριθµός προτύπου 


ΕΛΟΤ Θέµα 


1 2 3 


2 ΕΛΟΤ 344 


Συσχέτιση της αντοχής αποκοπτόµενου πυρήνα σκυροδέµατος από θραυστά ασβεστολιθικά 


αδρανή µε τη συµβατική αντοχή 


3 ΕΛΟΤ 345 Το νερό ανάµιξης και συντήρησης σκυροδέµατος 


4 ΕΛΟΤ 346 Το έτοιµο σκυρόδεµα 
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5 ΕΛΟΤ 408 Θραυστά αδρανή για συνηθισµένα σκυροδέµατα 


6 ΕΛΟΤ 515 Σκυροδέτηση όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαµηλή 


7 ΕΛΟΤ 517 Σκυροδέτηση όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι ψηλή 


δ. Η παράγραφος 4.3.4.8 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 
«Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος προµηθεύεται τα αδρανή έτοιµα από λατοµείο παραγωγής, τότε µεταξύ του Αναδόχου και του λατοµείου συµφωνείται 


η διαβάθµιση των αδρανών που πρόκειται να προσκοµιστούν. Οι ανοχές δεν θα υπερβαίνουν τις 8 εκατοστιαίες µονάδες για τα µεγαλύτερα κόσκινα των 


0,4 ή Νο 4 και τις 6 εκατοστιαίες µονάδες για τα κόσκινα της άµµου. Η ανοχή στο κόσκινο 25 δεν θα υπερβαίνει τις 4 εκατοστιαίες µονάδες, µε την 


προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 4.3.2.6. Η Υπηρεσία θα ενηµερώνεται για τη συµφωνία µεταξύ Αναδόχου και λατοµείου 


παραγωγής, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις οποιεσδήποτε ευθύνες του, γιατί αυτός είναι ο µόνος υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία.» 


ε. Η παράγραφος 4.3.4.10 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 


«Ανεξάρτητα από το ποιος παράγει τα αδρανή (ο Ανάδοχος ή άλλο λατοµείο), ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει 
στην Υπηρεσία, ότι αυτή θα έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί στο λατοµείο τα αποτελέσµατα ελέγχων των 
αδρανών που παράγει. Σε αντίθετη περίπτωση, η Υπηρεσία δικαιούται να απαγορεύσει στον Ανάδοχο την 
προµήθεια αδρανών από το συγκεκριµένο λατοµείο.» 


στ. Στο τέλος της παραγράφου 4.3.2.16 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 


«Η αποδοχή ή µη της αναφερόµενης στο προηγούµενο εδάφιο παράλειψης των ελέγχων του λατοµείου εναπόκειται στην 
Υπηρεσία.» 


ζ. Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος µετά την παράγραφο 4.3.2.19: 


«Εκτός από τις δύο σειρές προτύπων κόσκινων που έχουν υιοθετηθεί στην παρούσα προδιαγραφή, σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΛΟΤ- 408 (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.3.2.1) γίνονται δεκτές και άλλες σειρές πρότυπων 
κόσκινων που χρησιµοποιούνται επισήµως από τις χώρες µέλη της ΕΕ (π.χ. σειρά κόσκινων ΙSΟ κτλ.). Ο αριθµός 
των νέων χρησιµοποιουµένων κόσκινων πρέπει είναι τέτοιος, ώστε να περιγράφονται µε ανάλογη προς τις 
αποδεκτές σειρές κόσκινων ακρίβεια, οι καµπύλες κοκκοµετρικής ανάλυσης των διαγραµµάτων Ι, II, III και IV. Στην 
περίπτωση αυτή, οι σχετικοί πίνακες 4.3.2.10 α και β, 4.3.2.11 α και β, 4.3.2.12 α και β και 4.3.2.13 α και β 
αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά των βροχίδων των νέων κόσκινων, σε συνδυασµό µε τις 
καµπύλες των διαγραµµάτων Ι, II, III και IV. Για τα κόσκινα αυτά πρέπει να χρησιµοποιείται κατάλληλος 
συµβολισµός, ώστε να αποφεύγεται σύγχυση σχετικά µε τους συµβολισµούς που αναφέρονται στην παράγραφο 
4.3.2.1.» 


η. Στο τέλος της παραγράφου 4.3.4.5 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 
«Σε κάθε περίπτωση όµως θα διεξάγονται τουλάχιστον οι ακόλουθοι έλεγχοι καταλληλότητας των χρησιµοποιουµένων αδρανών: 


- έλεγχος πλαστικότητας και ισοδυνάµου άµµου: µια δοκιµή ανά 300 m
3 
έτοιµης κατασκευής σκυροδέµατος 


- έλεγχος υγείας των πετρωµάτων: τρεις δοκιµές ανά πηγή αδρανών». 


θ. Μετά την παράγραφο 4.4.4 προστίθενται οι ακόλουθες δύο παράγραφοι: 


- «Για τον υπολογισµό του νερού ανάµιξης (και ενδεχοµένως του πάγου), λαµβάνεται υπόψη η επιφανειακή 
υγρασία των αδρανών και το νερό που περιέχουν τα πρόσθετα, που αφαιρείται από την ποσότητα του νερού 
ανάµιξης, η οποία έχει καθορισθεί από τη Μελέτη Σύνθεσης.» 


- «Η ποσότητα του νερού ανάµιξης που προστίθεται στο µίγµα µετράται µε ειδική αυτόµατη συσκευή µέτρησης 
προσαρµοσµένη στον αναµικτήρα του σκυροδέµατος.» 


ι. Μετά την παράγραφο 4.5.9 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 


- «Τα πρόσµικτα και οι χηµικές ενώσεις για τη συντήρηση του σκυροδέµατος πρέπει να διατηρούνται στις 
αρχικές τους συσκευασίες και να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, τις ακραίες θερµοκρασίες και την 
αλλοίωση. Για την αποθήκευση τους πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.» 


4.1.2.2 Τσιµέντο 


α. Το τσιµέντο πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές: 


- Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 


- Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 


- Ελληνικός Κανονισµός τσιµέντων Π∆ 244/80 µόνο όσον αφορά στο Τσιµέντο «τύπου IV-Πόρτλαντ ανθεκτικό 
στα θειικά (SR)» 


β. Οι προαναφερόµενες προδιαγραφές συµπληρώνονται µε τα αναγραφόµενα κατωτέρω. 


γ. Τα προϊόντα τσιµέντου (Πίνακας 1 του ΕΛΟΤ ΕΝ 197) ή ο τύπος IV τσιµέντου που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 197 και ανάλογα µε την αιτιολογηµένη πρόταση του Αναδόχου, η οποία 
αφορά τις Μελέτες Σύνθεσης των σκυροδεµάτων. 
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δ. Σε περίπτωση δυσµενών συνθηκών υπογείων νερών, πράγµα που µπορεί να έχει σαν συνέπεια την προσβολή 
του σκυροδέµατος από χηµικές ουσίες, πιθανόν να απαιτείται χρήση τσιµέντου τύπου IV. Σε αυτή την περίπτωση 
απαιτείται οπωσδήποτε αιτιολογηµένη πρόταση του Αναδόχου και έγκριση της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή 
πληρώνεται στον Ανάδοχο η επί πλέον δαπάνη για την προµήθεια επί τόπου τσιµέντου τύπου IV.  


ε. Τονίζεται ότι η χρήση τσιµέντου τύπου IV δεν αποτελεί λόγο παράτασης της προθεσµίας περάτωσης του έργου. 


στ. Η µέγιστη θερµοκρασία του τσιµέντου κατά την παράδοση του στους αναµικτήρες δεν θα υπερβαίνει τους 60°C, 
εκτός εάν υπάρχει διαφορετική  έγκριση από την Υπηρεσία. 


4.1.2.3 Ξυλότυποι και Ικριώµατα 


α. Ισχύουν τα αναγραφόµενα στο Άρθρο 11 του ΚΤΣ’ 97, µε τις συµπληρώσεις και/ή τροποποιήσεις που αναφέρονται 
κατωτέρω. 


β. Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι κατασκευάζονται από σίδηρο ή ξύλο, PVC ή άλλο υλικό της έγκρισης της 
Υπηρεσίας. Tο σχήµα, οι διαστάσεις, η ποιότητα και η αντοχή των διαφόρων τεµαχίων των ικριωµάτων και 
ξυλοτύπων εγκρίνονται επίσης από την Υπηρεσία. Η παραπάνω έγκριση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την 
πλήρη και απόλυτη ευθύνη (ποινική και αστική) για την έντεχνη, ασφαλή και σύµφωνη µε τα συµβατικά τεύχη 
κατασκευή των ικριωµάτων και ξυλοτύπων. 


γ. Τα υλικά των ικριωµάτων ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας ικριωµάτων   για   
κατασκευαστικά   έργα   (ξυλεία   πριστή, µορφοσίδηρος καταλλήλων διατοµών, σωληνωτά ικριώµατα κτλ). 


δ. Ξυλότυποι εµφανούς σκυροδέµατος µε τελείωµα Β, Γ, ∆ ή Ε 


- Χρησιµοποιείται κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFΟRM µε πλαστική επίστρωση στη µια τουλάχιστον πλευρά 
(προς το σκυρόδεµα). Τα φύλλα θα είναι γερά, χωρίς φθορές, µε ακµές σε άριστη κατάσταση. Οι λαµαρίνες 
αποτελούνται από χαλύβδινα φύλλα ελαχίστου πάχους 1,6 mm. 


- Η χρησιµοποιούµενη ξυλεία είναι κατάλληλες πριστές σανίδες, χωρίς φθορές, πλανισµένες στην πλευρά προς 
το σκυρόδεµα και στο πάχος τους κατά µήκος των διαµηκών αρµών, µε ακµές σε άριστη κατάσταση. 


ε. Ξυλότυποι µη Εµφανούς Σκυροδέµατος 


- Αφορούν σε τύπους σκυροδέµατος µε επιφανειακό τελείωµα τύπου Α. 


- Χρησιµοποιείται ξυλεία πριστή µε ορθογωνικές διατοµές, κόντρα - πλακέ, λαµαρίνα ή άλλο υλικό κατάλληλο 
για τη συγκράτηση του σκυροδέµατος χωρίς διαρροές ή παραµορφώσεις. 


στ. Ο χάλυβας θα είναι σύµφωνος προς το ΑSΤΜ Α36 ή καλύτερος.  


ζ. Οι ήλοι, οι σφήνες και οι γάντζοι θα συµφωνούν µε τα ισχύοντα γερµανικά πρότυπα, ή µε άλλα πρότυπα 
εγκεκριµένα από την Υπηρεσία 


η. Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα συµφωνούν µε την ΑSΤΜ Α307 (Grade Α) για εξαγωνικές κεφαλές και περικόχλια, 
ή σύµφωνα µε το πρότυπο ΑΑSΗΤΟ Μ 164 (ΑSΤΜ Α 325) για κοχλίες υψηλής αντοχής. 


θ. Υλικά αποκόλλησης ξυλοτύπων 


Είναι χηµικές ουσίες που αντιδρούν χηµικά µε την ελεύθερη άσβεστο του σκυροδέµατος και παράγουν είδος σαπουνιού 
αδιάλυτου στο νερό, το οποίο εµποδίζει την πήξη της µεµβράνης σκυροδέµατος που εφάπτεται στον ξυλότυπο. Οι 
ουσίες αυτές πρέπει να είναι άχρωµες, να µη δηµιουργούν κηλίδες και να µη βλάπτουν την τελική επιφάνεια του 
σκυροδέµατος. Η συνεχής χρήση τους εξαρτάται από το ικανοποιητικό αποτέλεσµα της πρώτης χρήσης τους στο 
σκυρόδεµα των θεµελίων. 


4.1.2.4 Σιδηρούς Οπλισµός 


α. Ο σιδηρούς οπλισµός πρέπει να πληροί τα προβλεπόµενα στον  ΚΤΧ ’00, µε τις συµπληρώσεις του παρόντος. 


β. Όλος ο σιδηρούς οπλισµός θα είναι καινούριος, καθαρός, ευθύς και χωρίς σκουριά. Θα αποθηκεύεται πάνω σε 
υποθέµατα ή θα προφυλάσσεται από την άµεση επαφή του µε το έδαφος µε άλλο τρόπο, εγκεκριµένο από την 
Υπηρεσία. 


γ. Ο Ανάδοχος χορηγεί στην Υπηρεσία 1 επικυρωµένο αντίγραφο όλων των εκθέσεων ελέγχων που έγιναν στα 
εργαστήρια του κατασκευαστή ή σε άλλο αναγνωρισµένο εργαστήριο, σύµφωνα µε τις παρούσες Τεχνικές 
Προδιαγραφές. Το επικυρωµένο αντίγραφο των εκθέσεων υποβάλλεται στην Υπηρεσία πριν την αποστολή του 
υλικού στο εργοτάξιο. 


4.1.3 Εκτέλεση Εργασιών 


4.1.3.1 Σκυρόδεµα 


Για το σκυρόδεµα έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στον ΚΤΣ ’97 µε τις βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή / και συµπληρώσεις που αναφέρονται στις 


ακόλουθες παραγράφους. 


4.1.3.1.1  Σύνθεση  
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α. Η παράγραφος 5.2.1.3 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 


«O Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει τις απαιτούµενες Μελέτες Σύνθεσης των σκυροδεµάτων που πρόκειται να 
χρησιµοποιήσει, βάσει των τύπων αδρανών, τσιµέντου, νερού κτλ, σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή και 
τους Όρους της Σύµβασης και να τις υποβάλλει στην Υπηρεσία. Οι αναλογίες σύνθεσης, µετά την έγκριση τους 
από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, αποτελούν τις αναλογίες σύνθεσης που θα εφαρµοστούν στο έργο.» 


β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5.2.3.1 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 


«Η Μελέτη Σύνθεσης σκυροδέµατος γίνεται µε δαπάνες, µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου. Για την εν λόγω µελέτη 
χρησιµοποιούνται τα υλικά (αδρανή, τσιµέντο, πρόσθετα και πιθανώς το νερό) που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν 
στο έργο.» 


γ. Η παράγραφος 5.2.3.2 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 


«Αν οι ιδιότητες του σκυροδέµατος που αναφέρονται στην παράγραφο 5.2.3.1 δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν µε τα 
υλικά που προσκοµίσθηκαν στο Εργαστήριο, ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος να επιφέρει τις απαραίτητες 
αλλαγές ή την πλήρη αντικατάσταση των υλικών, ώστε να επιτύχει, σε συνεργασία µε το εργαστήριο, τις 
απαιτούµενες ιδιότητες και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον ίδιο.» 


δ. Η παράγραφος 5.2.3.3 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 


«Εκτός από τις αναλογίες των υλικών της παραγράφου 5.2.3.1 η Μελέτη Σύνθεσης θα περιλαµβάνει και την καµπύλη του 
λόγου νερό / τσιµέντο (Ν/Τ) και αντοχής για ένα διάστηµα τουλάχιστον ±3 MPa (30 kg/cm


2
) εκατέρωθεν της 


απαιτούµενης αντοχής fa.»  


ε. Μετά την 5.2.3.4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 


«Υπεύθυνος για τα στοιχεία της τυπικής απόκλισης, µε τα οποία έγινε η Μελέτη Σύνθεσης, είναι ο Ανάδοχος, εκτός αν έχει 
οριστεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ελάχιστο όριο τυπικής απόκλισης, το οποίο πρέπει να τηρηθεί κατά τη 
Μελέτη Σύνθεσης.» 


4.1.3.1.2  Ανάµιξη  


α. Μετά την παράγραφο 6.9 του ΚΤΣ ’97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 


«Η ανάµιξη του εργοταξιακού σκυροδέµατος γίνεται στο σταθερό συγκρότηµα παραγωγής. Η χειρονακτική ανάµιξη δεν ε
 πιτρέπεται. Για την ανάµιξη του εργοταξιακού έτοιµου σκυροδέµατος ισχύει η παράγραφος 12.1.2.3.» 


β. Στη θέση ανάµιξης πρέπει να υπάρχει αναρτηµένη πινακίδα µε ευανάγνωστες οδηγίες ανάµιξης για κάθε 
κατηγορία σκυροδέµατος. Οι οδηγίες αυτές θα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 


- την κατηγορία αντοχής σκυροδέµατος 


- τον τύπο, την κατηγορία αντοχής, την ποσότητα του τσιµέντου και την περιεκτικότητα του σε kg/m
3
 


παραγόµενου σκυροδέµατος 


- στοιχεία των αδρανών (είδος κατά κλάσµα και ποσότητα)  


- την κάθιση του νωπού σκυροδέµατος (ή άλλο µέτρο εργασιµότητας, σύµφωνα µε τη Μελέτη Σύνθεσης). 


- το είδος και την ποσότητα των πρόσθετων του σκυροδέµατος  


- το λόγο νερό / τσιµέντο (συντελεστής Ν/Τ) 


- το βάρος ή όγκο του νερού ανά m
3
 παραγόµενου σκυροδέµατος. 


γ. Οι αναµικτήρες του σκυροδέµατος πρέπει να εξασφαλίζουν τέλεια ανάµιξη και οµοιόµορφη κατανοµή των υλικών 
στο νωπό σκυρόδεµα. Θα είναι εφοδιασµένοι µε δοχείο αποθήκευσης νερού, επαρκούς ποσότητας, όπως επίσης 
και µε αυτόµατη συσκευή µέτρησης του νερού κάθε µίγµατος. Η µέτρηση των στροφών του τύµπανου του 
αναµικτήρα θα γίνεται µε µηχανικά µέσα, ώστε να εξασφαλίζεται ο ίδιος αριθµός στροφών για κάθε µίγµα και να 
µην αδειάζει ο αναµικτήρας πριν να συµπληρωθεί ο παραπάνω αριθµός στροφών. Η ταχύτητα περιστροφής του 
τύµπανου κατά την διάρκεια της ανάµιξης πρέπει να είναι αυτή που προδιαγράφεται από το εργοστάσιο 
κατασκευής του αναµικτήρα. Ο χειρισµός των αναµικτήρων θα είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένος και θα γίνεται 
από πρόσωπα πεπειραµένα και εξασκηµένα στην παραγωγή σκυροδέµατος.  


δ. ∆ιακρίνονται τρεις κύριοι τύποι αναµικτήρων βάσει του προσανατολισµού που έχει ο άξονας περιστροφής: 


- αναµικτήρες κατακόρυφου άξονα 


- αναµικτήρες οριζοντίου άξονα (σταθεροί ή ανατρεπόµενοι) 


- αναµικτήρες κεκλιµένου άξονα (ανατρεπόµενοι) 
Εξάλλου από πλευράς κινητήριας δύναµης ανάµιξης, οι αναµικτήρες διακρίνονται σε: 


- αναµικτήρες βιαίας ανάµιξης 


- αναµικτήρες µε ελεύθερη πτώση των υλικών µε βαρύτητα 


Σε εργοτάξιο προκατασκευασµένων στοιχείων επιβάλλεται η χρήση αναµικτήρων βιαίας ανάµιξης, ενώ σε σηµαντικά έργα 
απαιτείται η χρήση αναµικτήρα οριζόντιου άξονα.  
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ε. Οι αναµικτήρες πρέπει να ακολουθούν τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής και να ελέγχονται κατά τη 
λειτουργία τους για τυχόν φθορές από την Υπηρεσία. Τα φθαρµένα τµήµατα πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα. 


στ. ∆εν επιτρέπεται η χρήση αναµικτήρων, των οποίων οι λεπίδες ανάµιξης παρουσιάζουν φθορά πάνω από 10% σε 
σχέση µε την αρχική τους διατοµή. ∆εν επιτρέπεται επίσης η χρήση του µηχανήµατος, αν προηγουµένως δεν 
αποµακρυνθούν εντελώς τα συσσωρευµένα, στερεοποιηµένα κονιάµατα ή τσιµέντα εντός του τύµπανου και των 
µερών του. 


ζ. ∆εν θα χρησιµοποιούνται αναµικτήρες απόδοσης µικρότερης από ένα σακί τσιµέντο και δεν θα φορτώνεται ο 
αναµικτήρας µε ποσότητα µίγµατος µεγαλύτερη από αυτή που εγγυάται το εργοστάσιο του αναµικτήρα για τη 
σωστή ανάµιξη και λειτουργία. Η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει µείωση της ποσότητας του µίγµατος, όταν οι δοκιµές 
απόδοσης του αναµικτήρα δείξουν ότι αυτό είναι απαραίτητο. 


η. Η εκ νέου ανάµιξη σκυροδέµατος, που έχει σκληρυνθεί µερικώς, δηλαδή η επανάµιξη µε ή χωρίς πρόσθετο 
τσιµέντο, αδρανή ή νερό, δεν επιτρέπεται. Σε τέτοια περίπτωση το σκυρόδεµα απορρίπτεται και η σχετική ευθύνη 
και έξοδα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 


θ. Εξοπλισµός Αυτόµατης Μέτρησης Συστατικών Μίγµατος 


- Κάθε σηµείο παροχής αδρανών και τσιµέντου στις χοάνες φόρτωσης του αναµικτήρα θα έχει συσκευή 
ζύγισης, που θα διαθέτει ορατό, χωρίς ελατήρια, δείκτη απευθείας ανάγνωσης µε βαθµονοµηµένη κλίµακα σε 
kg και θα παρέχει ένδειξη βάρους σε κάθε στάδιο της λειτουργίας ζύγισης (από µηδέν µέχρι του µέγιστου 
φορτίου) ή ψηφιακή ανάγνωση που θα παρέχει µηδενική ένδειξη για µηδέν φορτίο ή κατάλληλη ένδειξη για το 
προκαθορισµένο φορτίο ζύγισης και αντίστοιχη ένδειξη για οποιοδήποτε φορτίο µικρότερο ή µεγαλύτερο του 
προκαθορισµένου. 


- Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει πρότυπα σταθµά δοκιµών και οποιοδήποτε άλλο βοηθητικό εξοπλισµό 
απαιτείται για τον έλεγχο της ακρίβειας και σωστής λειτουργίας κάθε συσκευής ζύγισης. Τουλάχιστον κάθε 
µήνα, ή πιο συχνά αν απαιτηθεί από την Υπηρεσία, διεξάγεται βαθµονόµηση των ζυγών του 
παρασκευαστηρίου µε ακρίβεια ±1%, σε όλο το εύρος της κλίµακας. Τα στοιχεία της βαθµονόµησης 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία. 


- Μετά το τέλος κάθε δοκιµής ελέγχου και πριν από την χρήση των καταγραφικών συσκευών, γίνονται από τον 
Ανάδοχο οι απαιτούµενες προσαρµογές, επιδιορθώσεις ή αντικαταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η 
ικανοποιητική λειτουργία των συσκευών. 


- Ο εξοπλισµός µέτρησης πρέπει να διαθέτει αυτοµατισµό που επιτρέπει, ανάλογα µε την περιεκτικότητα σε 
υγρασία των αδρανών, την προσαρµογή του βάρους των υλικών του µίγµατος, αλλά και έµµεσα του 
αντίστοιχου βάρους του απαιτούµενου επί πλέον νερού στο µίγµα. 


- Ο εξοπλισµός µέτρησης θα είναι κατασκευασµένος και διατεταγµένος έτσι, ώστε να µπορούν να ρυθµίζονται η 
σειρά και ο χρόνος τροφοδοσίας των υλικών, προκειµένου να επιτυγχάνεται καλή ανάµιξη των αδρανών και 
όπου είναι εφικτό, καλή ανάµιξη του τσιµέντου µε τα αδρανή. Η ρύθµιση αυτή επιτυγχάνεται µε τον έλεγχο 
των θυρίδων εκφόρτωσης του εξοπλισµού µέτρησης. 


- Ο εξοπλισµός µέτρησης πρέπει να διαθέτει ακριβή, αυτόµατο καταγραφικό µηχανισµό, εγκεκριµένο από την 
Υπηρεσία, που καταγράφει τα βάρη όλων των υλικών κατά την τροφοδοσία τους στον αναµικτήρα. Ο 
καταγραφικός µηχανισµός παρέχει συνεχή ορατή καταγραφή του βάρους του τσιµέντου, του νερού και κάθε 
κατηγορίας αδρανούς καθώς και του χρόνου ανάµιξης σε διαγραµµισµένη ταινία ανά διαστήµατα όχι 
µεγαλύτερα των 5 min. 


- Η ταινία που χρησιµοποιείται στο καταγραφικό, στηρίζεται καθ' όλο το πλάτος της σε σταθερή και λεία βάση, 
ώστε να είναι δυνατές χειρονακτικές σηµειώσεις, χωρίς να καταστρέφεται το υλικό της. Το ορατό τµήµα της 
ταινίας πρέπει να καλύπτει περίοδο όχι µικρότερη από 30 min. Κάθε ταινία θα είναι διαγραµµισµένη και 
τυπωµένη, ώστε να µπορεί να χαρακτηρίζεται εύκολα, οι ποσότητες και ο χρόνος πρέπει να διαβάζονται 
απευθείας, χωρίς µέτρηση ή υπολογισµό. Όλες οι ταινίες του καταγραφικού παραδίδονται στην Υπηρεσία. 


- Ο εξοπλισµός του παρασκευαστηρίου θα διαθέτει αυτοµατισµό επιλογής µίγµατος, όπου θα έχουν 
καταχωρηθεί όλες οι επιλεγείσες συνθέσεις, ανάλογα µε την κατηγορία του σκυροδέµατος. 


- Το νερό θα µετράται κατά βάρος ή κατ’ όγκο. Ο µηχανισµός παροχής νερού στους αναµικτήρες δεν θα 
επιτρέπει διαρροές, όταν οι βαλβίδες είναι κλειστές, ΟΙ βαλβίδες πλήρωσης και εκκένωσης της δεξαµενής 
νερού θα είναι συγχρονισµένες, ώστε οι βαλβίδες εκκένωσης να µην ανοίγουν πριν να κλείσουν πλήρως οι 
βαλβίδες πλήρωσης. Ο αγωγός παροχής νερού στο συγκρότηµα παραγωγής θα είναι επαρκώς µονωµένος, 
ώστε να αποφεύγεται η θέρµανση ή ψύξη του νερού σε περιόδους θερµού ή ψυχρού καιρού. 


- Ο εξοπλισµός θα διαθέτει συσκευή κατάλληλη για την ρύθµιση της δόσης του αερακτικού και των άλλων 
πρόσµικτων. Ο µηχανισµός παροχής υλικών της συσκευής αυτής θα είναι συγχρονισµένος µε την λειτουργία 
των µηχανισµών µέτρησης της δόσης και εκκένωσης του νερού, ώστε η ανάµιξη των πρόσµικτων να είναι 
αυτόµατη. Η συσκευή θα έχει δυνατότητα άµεσης προσαρµογής για την µεταβολή της ποσότητας των 
πρόσµικτων. 


- Ο εξοπλισµός θα διαθέτει συσκευή για την καταγραφή των παραγόµενων παρτίδων σκυροδέµατος. 


4.1.3.1.3  Μεταφορά  
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Στο τέλος της παραγράφου 7.3 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: 


α. «Γενικά κάθε σκυρόδεµα µπορεί να µεταφερθεί µε κάδους.» 


β. «Το σκυρόδεµα που µεταφέρεται σε µεταφορικές ταινίες πρέπει να είναι συνεκτικό. Στις θέσεις που το σκυρόδεµα 
πέφτει από την µεταφορική ταινία, πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις που να εµποδίζουν την απόµιξη.» 


4.1.3.1.4  Παραλαβή Εργοστασιακού Σκυροδέµατος 


Για τις περιπτώσεις χρήσης εργοστασιακού σκυροδέµατος ισχύουν τα ακόλουθα: 


Κατά την παραλαβή και πριν από τη διάστρωση του σκυροδέµατος, το εργοστάσιο παραγωγής θα παραδίδει στον Ανάδοχο δελτίο αποστολής για κάθε 


προσκοµιζόµενη παρτίδα σκυροδέµατος στο εργοτάξιο. Το δελτίο αποστολής θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 


• όνοµα εργοστασίου παραγωγής 


• χαρακτηριστικό αριθµό του δελτίου αποστολής 


• ηµεροµηνία και τον αριθµό του φορτηγού 


• το όνοµα του Αναδόχου (ή την επωνυµία της Αναδόχου εταιρείας) 


• το έργο (όνοµα και κωδικό) και την τοποθεσία του 


• την ποσότητα σκυροδέµατος σε m3 


• το χρόνο φόρτωσης και την υπογραφή αποστολέα 


• τη χαρακτηριστική αντοχή (σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή) 


• την αναλογία των συστατικών του µίγµατος ανά m3 παραγωγής 


• την κάθιση του σκυροδέµατος (ή µέτρο εργασιµότητας αν έχει προβλεφθεί διαφορετικά στα συµβατικά 
τεύχη) 


• τον τύπο και την κατηγορία αντοχής του τσιµέντου που έχει χρησιµοποιηθεί 


• το λόγο νερό / τσιµέντο (συντελεστής Ν/Τ), για χρήση σε οπλισµένα και προεντεταµένα σκυροδέµατα 


• την ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιµέντο 


• το µέγιστο κόκκο αδρανών 


• τη χρήση και τον τρόπο προσθήκης προσθέτων 


• την ώρα άφιξης του έτοιµου σκυροδέµατος στο εργοτάξιο 


• την ώρα ολοκλήρωσης της διάστρωσης του σκυροδέµατος. 


4.1.3.1.5  Προετοιµασία πριν τη ∆ιάστρωση 


Πριν από κάθε σκυροδέτηση προηγείται επιθεώρηση από την Υπηρεσία που θα αφορά κατ' ελάχιστον στα ακόλουθα: 


α. τη στερεότητα των ξυλοτύπων και ικριωµάτων  


β. τη συµµόρφωση τους µε τη µελέτη, τη συµφωνία των διαστάσεων τους µε τα κατασκευαστικά σχέδια καθώς και 
την σωστή τοποθέτηση τους  


γ. την οµοιόµορφη επάλειψη των ξυλοτύπων µε τα υλικά αποκόλλησης.  


δ. τη στεγανότητα των αρµών µεταξύ των στοιχείων των ξυλοτύπων.  


ε. την καθαρότητα των ξυλοτύπων και των επιφανειών διακοπής σκυροδέτησης  


στ. την επιφανειακή κατάσταση των οπλισµών και των τενόντων προέντασης 


ζ. τη θέση και διάµετρο των οπλισµών (και των τενόντων), τη στερέωση τους, την ποιότητα των συνδέσεων τους και 
την κατάσταση των σωλήνων (αν προβλέπονται συγκολλήσεις, ελέγχεται η καταλληλότητα του προσωπικού, των 
χαλύβων και της µεθόδου που θα εφαρµοστεί.) 


η. την κανονικότητα των καµπύλων των τενόντων µέσα στους σωλήνες 


θ. την κανονικότητα των αγκυρώσεων, την θέση τους και την στερέωση τους 


ι. τη διαθεσιµότητα του εξοπλισµού που ενδεχόµενα απαιτείται για ρύθµιση του ξυλοτύπου 


ια. τη διαθεσιµότητα και κατάσταση του εξοπλισµού που απαιτείται για τη διάστρωση και τη συµπύκνωση του 
σκυροδέµατος 


ιβ. τη διαθεσιµότητα των υλικών και του εξοπλισµού για τα τελειώµατα και τη συντήρηση του σκυροδέµατος. 


ιγ. Επίσης πρέπει, πριν από κάθε σκυροδέτηση να έχει εξασφαλισθεί ότι ο υπάρχων εξοπλισµός λειτουργεί καλά 
καθώς και ότι υπάρχει πρόσθετος, εκτός του απαιτούµενου, εξοπλισµός, ώστε οι εργασίες σκυροδέµατος να 
ολοκληρωθούν, ακόµα και σε περίπτωση σοβαρής µηχανικής βλάβης.  


4.1.3.1.6  ∆ιάστρωση 
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α. Το εργοταξιακό σκυρόδεµα διαστρώνεται το ταχύτερο δυνατό µετά την ανάµιξη του, ώστε να µην ελαττώνεται η 
εργασιµότητα του και να µην αλλάζει η σύνθεση του. Ο χρόνος µεταξύ της τοποθέτησης του τσιµέντου στον 
αναµικτήρα σε επαφή µε τα (υγρά) αδρανή και της διάστρωσης του σκυροδέµατος δεν πρέπει να υπερβαίνει την 
1h το χειµώνα και τα 45 min το καλοκαίρι. 


β. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο χρόνος µεταξύ της τοποθέτησης του τσιµέντου σε επαφή µε τα (υγρά) 
αδρανή στον αναµικτήρα και της διάστρωσης του σκυροδέµατος να υπερβαίνει τα 3/4 του χρόνου έναρξης πήξης 
του τσιµέντου. 


γ. Το έτοιµο σκυρόδεµα πρέπει να διαστρώνεται αµέσως µετά την παράδοση του στο εργοτάξιο. 


δ. Πριν από την διάστρωση γίνεται επιµελής καθαρισµός των ξυλοτύπων από ξένα σώµατα (πριονίδια, µικρά 
κοµµάτια ξύλων, άχυρα, χαρτιά, σκόνες, αποτσίγαρα κτλ). Πριν από την έναρξη σκυροδέτησης κάθε τµήµατος του 
έργου, τα ήδη σκυροδετηµένα τµήµατα επιθεωρούνται και ενηµερώνεται η Υπηρεσία για οτιδήποτε διαπιστωθεί ότι 
ενδεχοµένως επηρεάζει τη σωστή συνέχεια των εργασιών. Σε αυτήν την περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος 
για να προσδιορίσει τη µεθοδολογία µε την οποία θα αρθεί η επιζήµια κατάσταση και να την υποβάλλει προς 
έγκριση στην Υπηρεσία. 


ε. Η διάστρωση επιτρέπεται µόνον µετά την παραλαβή των ξυλοτύπων και του οπλισµού από την Υπηρεσία, όπως 
επίσης και µετά την τοποθέτηση των σωληνώσεων, αγωγών, και λοιπών εξαρτηµάτων και εγκαταστάσεων πάσης 
φύσης που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο σκυρόδεµα. Απαραίτητα κατά τη σκυροδέτηση παρευρίσκεται 
κατάλληλος αριθµός (τουλάχιστον ένας) ξυλουργών που παρακολουθούν τις υποστηρίξεις των ξυλοτύπων. 


στ. Σε όλες τις φάσεις του έργου, η Υπηρεσία ενηµερώνεται τουλάχιστον 24 ώρες πριν από κάθε σκυροδέτηση. 


ζ. Η διάστρωση υπό βροχή δεν επιτρέπεται. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η διάστρωση, όταν υπάρχει πιθανότητα 
αµέσως µετά από αυτήν ή κατά το πρώτο 24ωρο να επακολουθήσει νεροποντή. 


η. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα απαγόρευσης της σκυροδέτησης όταν οι καιρικές συνθήκες γενικά (υπερβολική 
ζέστη, ψύχος, βροχή, χιόνι, άνεµοι κτλ) εµποδίζουν, κατά την κρίση της, την κανονική σκυροδέτηση και πήξη του 
σκυροδέµατος. 


θ. Η διάστρωση γίνεται κατά τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η µετάθεση του σιδηρού οπλισµού. Η διάστρωση έχει 
συνεχή και οµοιόµορφο ρυθµό, µέχρι το προς σκυροδέτηση τµήµα του έργου να ολοκληρωθεί και το σκυρόδεµα να 
παραµένει νωπό και µε το προκαθορισµένο εργάσιµο. 


ι. Η διάστρωση γίνεται σε οµοιόµορφες στρώσεις, µε πάχος που εξαρτάται από την αποτελεσµατικότητα της 
µεθόδου συµπύκνωσης. Για να αποφευχθεί ο σχηµατισµός οριζόντιων αρµών εργασίας, ο ρυθµός της 
σκυροδέτησης πρέπει να είναι αρκετά ταχύς και η συµπύκνωση να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 
εξασφαλίζεται η σύνδεση των στρώσεων χωρίς να παραµένει ορατός κατασκευαστικός αρµός µεταξύ τους. 


ια. Το άδειασµα του σκυροδέµατος σε σωρούς και η κατανοµή των σωρών µε δονητή απαγορεύεται επειδή υπάρχει 
κίνδυνος απόµιξης. 


ιβ. Η διάστρωση σε ειδικές κατασκευές ή κατά διαφόρους ειδικούς τρόπους (διάστρωση κάτω από το νερό, µε 
πεπιεσµένο αέρα, µε εκτόξευση, µε ενέσεις κτλ) γίνεται µε βάση ειδικές µελέτες που θα εγκρίνονται από την 
Υπηρεσία. 


4.1.3.1.7  Συµπύκνωση 


Η συµπύκνωση µε δόνηση γίνεται υπό την επίβλεψη πεπειραµένου προσωπικού και  ακολουθεί τους εξής κανόνες: 


• Η δόνηση θα είναι εσωτερική, εκτός αν ορισθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία, όπως αναφέρεται 
παρακάτω. Η συµπύκνωση µε εσωτερικούς δονητές συµπληρώνεται και µε δόνηση µε δονητές 
επιφανείας, όπου απαιτείται η διαµόρφωση λείας επιφανείας (καταστρώµατα, δοκοί, πλάκες γεφυρών 
και κτιρίων κτλ.). 


• ∆ονητές πάνω στους ξυλοτύπους χρησιµοποιούνται µόνο όπου είναι αδύνατη η εφαρµογή εσωτερικών 
δονητών (πολύ λεπτές διατοµές, λεπτοί στύλοι, προκατασκευασµένα στοιχεία κτλ). Ο τύπος των 
δονητών πρέπει να είναι εγκεκριµένος από την Υπηρεσία και να είναι τέτοιος ώστε να µπορούν να 
µεταδώσουν στο σκυρόδεµα επαρκή δόνηση µε συχνότητα τουλάχιστον 3600 παλµών/min, όταν 
βρίσκονται σε φόρτωση. Θα µετακινούνται κατακόρυφα από κάτω προς τα πάνω, παράλληλα µε το 
ανέβασµα των στρώσεων του σκυροδέµατος. Το ύψος µετακίνησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ύψος 
του σκυροδέµατος που έχει επηρεασθεί από την δόνηση. Κατά την οριζόντια διεύθυνση οι δονητές 
τοποθετούνται σε αποστάσεις µεταξύ τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 9.3 του ΚΤΣ '97. 


• Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει στο έργο επαρκή αριθµό δονητών, ώστε να είναι δυνατή η 
συµπύκνωση κάθε µίγµατος, αµέσως µετά την τοποθέτηση του δονητή στους ξυλοτύπους. 


• Ο χειρισµός των δονητών θα είναι τέτοιος, ώστε να είναι δυνατή η σωστή συµπύκνωση σε κάθε θέση 
της κατασκευής (γύρω από τους οπλισµούς, στις γωνίες κτλ). 


• Η δόνηση εφαρµόζεται σε πρόσφατα διαστρωµένο σκυρόδεµα. Η κίνηση των εσωτερικών δονητών θα 
είναι βραδεία και η θέση τους κατά το δυνατόν κατακόρυφη, εκτός από ειδικές περιπτώσεις (ρηχές ή 
δύσκολα προσπελάσιµες διατοµές). Η δόνηση πρέπει να έχει επαρκή διάρκεια και έκταση, ώστε να 
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επιτυγχάνεται τέλεια συµπύκνωση του σκυροδέµατος. ∆εν πρέπει όµως να έχει µεγαλύτερη διάρκεια 
από την απαιτούµενη, γιατί προκαλεί απόµιξη του σκυροδέµατος. 


• Οι δονητές επιφανείας θα εφαρµόζονται τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για να βυθιστούν τα χονδρά 
αδρανή στη µάζα του σκυροδέµατος και να προκύψει οµοιόµορφη εµφάνιση επαρκούς πολτού για την 
διαµόρφωση οµαλής επιφάνειας. 


• Η δόνηση συµπληρώνεται µε ανάδευση του σκυροδέµατος µε ξύλινες ή σιδηρές ράβδους κοντά στους 
ξυλοτύπους ή σε θέσεις όπου δεν είναι δυνατόν να φτάσουν οι δονητές (γωνίες κτλ), ώστε να 
προκύπτουν οµαλές επιφάνειες και πυκνό σκυρόδεµα. 


• Σκυρόδεµα που έχει ήδη συµπυκνωθεί, είναι δυνατόν να βελτιωθεί µε επαναδόνηση αργότερα, υπό 
τους περιορισµούς της παραγράφου 9.5 του ΚΤΣ ’97. Η επαναδόνηση κλείνει τις τριχοειδείς ρωγµές 
πλαστικής συστολής, τις ρωγµές από κατακάθιση και τα κενά κάτω από τις οριζόντιες ράβδους 
οπλισµού. 


• Στο σηµείο διάστρωσης θα υπάρχουν διαθέσιµοι και πρόσθετοι εκτός των απαιτούµενων δονητές, οι 
οποίοι θα καλύπτουν περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, βλαβών κτλ. 


4.1.3.1.8  Συντήρηση 


Οι ακόλουθες µέθοδοι είναι κατάλληλες για την εξασφάλιση της απαιτούµενης υγρασίας κατά τη συντήρηση του σκυροδέµατος. Η επιλογή της µεθόδου 


γίνεται µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου. Οποιαδήποτε άλλη µέθοδος, εκτός από τις ακόλουθες, πριν εφαρµοστεί στο έργο, πρέπει να εγκριθεί από την 


Υπηρεσία. 


α. Βύθισµα ή πληµµύρισµα  


- Τα προκατασκευασµένα στοιχεία τοποθετούνται σε δεξαµενές νερού.  


- Στην περίπτωση δαπέδων ή πλακών οικοδοµών, στα όρια της πλάκας ή του δαπέδου χτίζεται ένα δροµικό 
µονό τούβλο (ή τοποθετείται άµµος, χώµα κτλ) και ολόκληρη η επιφάνεια πληµµυρίζεται µε νερό. Το ύψος του 
νερού πρέπει να είναι τόσο ώστε κανένα τµήµα της πλάκας να µη µένει ακάλυπτο (συνήθως 1 cm -2 cm). 


β. ∆ιαβροχή 


Η διαβροχή είναι συνεχής και γίνεται µε περιστροφικούς εκτοξευτήρες ή ψεκαστήρες παρόµοιους µε εκείνους που 
χρησιµοποιούνται για πότισµα. 


γ. Επικάλυψη 


- Χρησιµοποιούνται στρώµατα, λινάτσες, άχυρα, άµµος και πλαστικά φύλλα, έτσι ώστε να επιβραδύνουν την 
εξάτµιση του νερού από τις ελεύθερες επιφάνειες του σκυροδέµατος. 


- Οι λινάτσες διατηρούνται υγρές µε πλαστικούς σωλήνες µικρής διαµέτρου, οι οποίοι απλώνονται πάνω σε 
αυτές. Τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων είναι σφραγισµένα και, από µικρές τρύπες που ανοίγονται στις 
παράπλευρες επιφάνειες τους, τρέχει νερό σε µικρή ποσότητα. Με τη µέθοδο αυτή η ποσότητα του νερού 
που καταναλίσκεται είναι µικρή και αποφεύγονται προβλήµατα αποχέτευσης. Η µέθοδος αυτή έχει αποδειχθεί 
εξαιρετικά αποτελεσµατική, ιδίως τους θερινούς µήνες, γιατί συγχρόνως σκιάζει αλλά και διαποτίζει το 
σκυρόδεµα. 


δ. Επάλειψη 


- Οι ελεύθερες επιφάνειες του σκυροδέµατος ψεκάζονται µε κατάλληλο υγρό, το οποίο σχηµατίζει µια µικρού 
πάχους αδιαπέραστη πλαστική µεµβράνη. Το υγρό είναι συνήθως χρωµατισµένο, ώστε να ελέγχεται η 
καθολικότητα της επάλειψης. Η µέθοδος αυτή εµποδίζει την εξάτµιση του νερού, για όσο χρονικό διάστηµα η 
µεµβράνη παραµένει ατραυµάτιστη. 


- Για τον ψεκασµό χρησιµοποιούνται µη χειροκίνητοι µηχανικοί ψεκαστήρες (power operated atomising spray 
equipment). Ο ψεκασµός γίνεται µετά την ολοκλήρωση των τελειωµάτων της επιφάνειας του σκυροδέµατος 
και αµέσως πριν χαθεί η γυαλάδα της επιφανειακής υγρασίας αλλά, πάντως, πριν να λάβει χώρα συστολή 
ξήρανσης ή άλλη ακανόνιστη ρηγµάτωση. 


- Κατά την διάρκεια περιόδων καύσωνα πρέπει µέχρι τον ψεκασµό µε το χηµικό, η επιφάνεια του 
σκυροδέµατος να καλύπτεται µε νερό ψεκασµένο από ακροφύσιο. Ο ψεκασµός δεν γίνεται σε λιµνάζοντα 
νερά. Οποιαδήποτε ζηµιά συµβεί στην υγρή µεµβράνη, επιδιορθώνεται προτού περάσουν 7 µέρες από τη 
διάστρωση του σκυροδέµατος. 


- Ο ρυθµός ψεκασµού είναι συνήθως 1 lt ανά 4-5 m
2
 επιφανείας, εκτός αν ο κατασκευαστής του χηµικού 


καθορίζει διαφορετικά. Υπερχειλίσεις, τοπικές υποχωρήσεις, περιοχές ανοµοιόµορφου πάχους, αναβαθµοί, ή 
διακοπές στην ψεκασµένη επιφάνεια αποτελούν στοιχεία µη ικανοποιητικού ψεκασµού. Σε όλη τη διάρκεια 
του ψεκασµού, το υγρό, που ενδεχοµένως περιέχει και χρωστικές ουσίες πρέπει να είναι αναµιγµένο 
επιµελώς και οι χρωστικές ουσίες να είναι διασκορπισµένες οµοιόµορφα σε ολόκληρο τον ψεκαστήρα. Το 
υγρό πρέπει να διατηρείται χρησιµοποιήσιµο (µε ψεκασµό) και σε θερµοκρασία πάνω από 25°C και δεν 
πρέπει να αραιώνεται, ή να αλλοιώνεται κατά οποιοδήποτε τρόπο µετά την παρασκευή του. Πρέπει να 
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ακολουθούνται οι συστάσεις του κατασκευαστή σχετικά µε την αποθήκευση, µεταφορά, εφαρµογή, µέτρα 
ασφαλείας και προστασία του περιβάλλοντος. 


- Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται µεταγενέστερη στεγάνωση της επιφάνειας µε ασφαλτικά ή άλλης φύσης 
υλικά (στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών, οχετών κτλ), γίνεται αποδεκτή η χρήση υλικού συντήρησης, 
εφόσον αυτό είναι συµβατό µε το προβλεπόµενο είδος στεγάνωσης και εφόσον συνοδεύεται από τη σχετική 
υπεύθυνη δήλωση περί συµβατότητας από το εργοστάσιο παρασκευής του. Επισηµαίνεται ότι, στις θέσεις 
των αρµών εργασίας, η συντήρηση γίνεται µε υγρασία και η χρήση µεµβράνης δεν επιτρέπεται. 


4.1.3.1.9  Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες 


α. Προστίθεται η ακόλουθη εισαγωγική παράγραφος στο άρθρο 14 του ΚΤΣ '97: 


«Στο µέτρο που τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο, έρχονται σε αντίφαση µε τα προβλεπόµενα στους λοιπούς 
κανονισµούς στους οποίους παραπέµπουν το παρόν τεύχος και τα λοιπά συµβατικά τεύχη, θα ισχύει κάθε φορά η 
διάταξη που οδηγεί περισσότερο προς την πλευρά (κατά σειρά ισχύος) της ασφάλειας, της λειτουργικότητας, της 
ανθεκτικότητας στον χρόνο, της προστασίας του περιβάλλοντος και της αισθητικής» 


β. Προστίθεται η ακόλουθη εισαγωγική παράγραφος στην παράγραφο 14.3 του ΚΤΣ '97: 


  «Αρµοί εργασίας διαµορφώνονται εκεί που για πρακτικούς λόγους διακόπτεται η σκυροδέτηση. Οι αρµοί αυτοί 
πρέπει να είναι όσο γίνεται στενότεροι, γιατί στην περιοχή τους η αντοχή εφελκυσµού και διάτµησης είναι χαµηλή 
και συνεπώς η φέρουσα αντοχή του σκυροδέµατος µειωµένη. Ακόµα υπάρχει κίνδυνος, στις θέσεις αυτές το 
σκυρόδεµα να είναι υδατοπερατό. Σε αυτήν την περίπτωση η προστασία του οπλισµού σε διάβρωση είναι 
µειωµένη. Οι αρµοί εργασίας κατασκευάζονται, όσο είναι δυνατό, σε θέσεις που το σκυρόδεµα δεν έχει µεγάλες 
καταπονήσεις ή εκεί που απαιτείται αρµός για άλλους λόγους. ∆εν πρέπει να διαµορφώνονται οριζόντιοι αρµοί στο 
ύψος διακύµανσης του νερού στις περιπτώσεις έργων µέσα στο νερό. ∆ιακοπή της εργασίας και διαµόρφωση 
κατασκευαστικών αρµών γίνεται όταν και όπου προβλέπεται στα σχέδια, εκτός από την περίπτωση διαφορετικής 
εντολής της Υπηρεσίας.» 


γ. Στο τέλος της παράγραφο 14.3.1 του ΚΤΣ '97 προστίθενται τα ακόλουθα: 


«Το ίδιο επιτυγχάνεται και µε εκτοξευόµενο νερό ή πεπιεσµένο αέρα ή µε αµµοβολή ή άλλη κατάλληλη επεξεργασία για 
να αποµακρυνθεί η ανώτερη στρώση τσιµέντου και να απογυµνωθούν τα χονδρόκοκκα αδρανή µε µέσο βάθος 5 
mm. Κατά τη διαδικασία αυτή προφυλάσσονται από ενδεχόµενες βλάβες οι παρακείµενες στον αρµό επιφάνειες 
σκυροδέµατος (π.χ. αποκοπή της ακµής των όψεων του αρµού και ρηγµάτωση του σκυροδέµατος κτλ)» 


δ. Μετά το τέλος της παραγράφου 14.3.5 του ΚΤΣ '97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 


- «Ανάλογα προς την παράγραφο αυτή (14.3) ισχύουν και τα σχετικά µε τους αθέλητους αρµούς εργασίας που 
προέρχονται π.χ. από καιρικές επιρροές» Στις περιπτώσεις όπου, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, η επιφάνεια 
συνένωσης των δύο στρώσεων είναι ουσιαστικής σηµασίας για την στατική λειτουργία του φορέα, η σύνδεση 
νέας και παλαιάς στρώσης θα γίνεται µε συγκόλληση µε τη χρήση εποξειδικής ρητίνης, κατά τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας και µε υλικά της έγκρισης της. Η προκύπτουσα δαπάνη συγκόλλησης βαρύνει τον Ανάδοχο. 


- Για τη διαµόρφωση οποιουδήποτε αρµού εργασίας για τον οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη στα εγκεκριµένα 
κατασκευαστικά σχέδια απαιτείται η έγκριση της Υπηρεσίας. 


ε. Γενικώς, ισχύουν τα ακόλουθα για την µόρφωση και υλοποίηση των κατασκευαστικών αρµών: 


- Οι κατασκευαστικοί αρµοί διαµορφώνονται όπως κατά τις υποδείξεις των εγκεκριµένων σχεδίων εφαρµογής ή 
/ και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  Η δαπάνη των τυχόν πρόσθετων απαιτούµενων αρµών επιβαρύνει τον 
Ανάδοχο. Η θέση και οι λεπτοµέρειες των πρόσθετων κατασκευαστικών αρµών υποβάλλονται για έγκριση 
στην Υπηρεσία και διατάσσονται έτσι, ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα ρηγµάτωσης λόγω συστολής 
ξήρανσης. Ενδέχεται ωστόσο να προβλέπονται και αρµοί συγκέντρωσης ρωγµών ή / και διαχωριστικοί αρµοί, 
πάντοτε σύµφωνα µε τη µελέτη. Στην περίπτωση αυτή, τα υλικά συµπλήρωσης, σφράγισης και 
στεγανοποίησης των αρµών πρέπει να είναι εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. 


- Η σκυροδέτηση µεταξύ κατασκευαστικών αρµών είναι συνεχής. Εκτός αν καθοριστεί ή εγκριθεί διαφορετικά, ο 
χρόνος µεταξύ του καλουπώµατος δύο γειτονικών τµηµάτων από σκυρόδεµα δεν θα πρέπει να είναι 
µικρότερος από 4 ηµέρες. Ο Ανάδοχος υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα 
της σκυροδέτησης όλων των τµηµάτων του έργου, και συµπεριλαµβάνει σε αυτό τον χρόνο σκυροδέτησης 
όλων των γειτονικών τµηµάτων των διαφόρων κατασκευών. 


- Η άνω επιφάνεια τοιχίων και (ολόσωµων) βάθρων κάθε τµήµατος σκυροδέτησης πρέπει να είναι οριζόντια, 
εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στη Σύµβαση. Ο οπλισµός πάνω από το τµήµα σκυροδέτησης που 
καλουπώνεται πρέπει να στηρίζεται επαρκώς, ώστε να αποφεύγεται η µετακίνηση των ράβδων κατά τη 
διάρκεια του καλουπώµατος και της πήξης του σκυροδέµατος και να εξασφαλίζονται επαρκείς επικαλύψεις 
προς όλες τις ελεύθερες επιφάνειες µε τη χρήση επαρκούς αριθµού κατάλληλων αποστατών. Οι ξυλότυποι 
που επεκτείνονται πάνω από τον αρµό στην εκτεθειµένη επιφάνεια πρέπει να καθαρίζονται από πλεονάζον 
σκυρόδεµα πριν σκυροδετηθεί το επόµενο τµήµα. 


- Οι ενσωµατωµένες εσοχές και οι ελαστικές απολήξεις για τις τσιµεντενέσεις θα µορφώνονται στους 
κατασκευαστικούς αρµούς, κατά τις υποδείξεις των εγκεκριµένων σχεδίων εφαρµογής ή / και τις υποδείξεις 
της Υπηρεσίας. 
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στ. Οριζόντιοι κατασκευαστικοί αρµοί διαµορφώνονται κατά τις υποδείξεις των εγκεκριµένων σχεδίων. 


- Η κάθιση του σκυροδέµατος που χρησιµοποιείται στο άνω τµήµα (ύψους 0.50 m) της στρώσης, του οποίου η 
άνω επιφάνεια αποτελεί κατασκευαστικό αρµό για την επόµενη στρώση, πρέπει να µην είναι µεγαλύτερη από 
την ονοµαστική κάθιση που προβλέπεται στη Μελέτη Σύνθεσης χωρίς την πρόσθετη κάθιση (των ανοχών). 


- Η άνω στρώση σκυροδέµατος συµπυκνώνεται µε δονητές που εισάγονται κατακόρυφα σε κοντινές µεταξύ 
τους θέσεις, αποµακρύνονται αργά και παραµένουν σε κάθε θέση µόνο τόσο χρονικό διάστηµα όσο απαιτείται 
για την σωστή συµπύκνωση του σκυροδέµατος. ∆εν πρέπει να εµφανιστεί υπερβολική ποσότητα κονιάµατος 
στην επιφάνεια, αλλά ούτε να παραµείνουν οι µεγαλύτερες διαβαθµίσεις των χονδρόκοκκων αδρανών ορατές 
σαν ανωµαλίες στην άνω επιφάνεια. Η επιφάνεια του σκυροδέµατος που είναι κοντά στην εσωτερική πλευρά 
των ξυλοτύπων ή σε στρώµα ενέµατος, πρέπει να διαµορφώνεται ελαφρά µε κατάλληλο εργαλείο ώστε, όταν 
αφαιρεθεί ο ξυλότυπος η ακµή της να ανταποκρίνεται στην επιθυµητή ευθεία και υψοµετρική θέση. Η 
επιφάνεια του σκληρυµένου σκυροδέµατος είναι δυνατόν να παρουσιάζει πολυάριθµες ανωµαλίες µε πλάτος 
όχι µικρότερο από 5 mm και όχι µεγαλύτερο από 30 mm. 


- Στην θέση του αρµού πρέπει, αφού ξαναστερεωθεί επαρκώς ο ξυλότυπος, να διαστρωθεί νέο σκυρόδεµα. Η 
ρίψη σκυροδέµατος από ύψος µεγαλύτερο των 0,50 m δεν επιτρέπεται. 


- Στην συνέχεια το σκυρόδεµα συµπυκνώνεται µε δονητή που εισάγεται σε κοντινές µεταξύ τους θέσεις χωρίς 
να ακουµπά µε το υποκείµενο σκληρυµένο σκυρόδεµα. 


ζ. Κατακόρυφοι κατασκευαστικοί αρµοί διαµορφώνονται στις θέσεις που προβλέπουν τα εγκεκριµένα σχέδια και 
περιλαµβάνουν τα τυχόν διατµητικά κλειδιά σύµφωνα µε τα σχέδια. 


- Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν να σκυροδετηθεί ολόκληρη χωρίς διακοπή µία οριζόντια στρώση, 
ολοκληρώνεται µε σκυροδέτηση σε κατακόρυφο µέτωπο (at a vertical bulkhead) έτσι ώστε, όταν επαναληφθεί 
η εργασία, όλες οι υπερκείµενες επιφάνειες σκυροδέµατος να είναι οριζόντιες. 


- Αν η σκυροδέτηση µεταξύ δύο προκαθορισµένων κατασκευαστικών αρµών διακοπεί, χωρίς αυτό να 
προβλέπεται, το εκτεθειµένο µέτωπο καλύπτεται µε µία στρώση τσιµεντοκονίας, έτσι ώστε να δηµιουργεί 
καθαρή οριζόντια γραµµή στην επιφάνεια του σκυροδέµατος. Όταν η σκυροδέτηση επαναληφθεί, η στρώση 
τσιµεντοκονίας αποµακρύνεται (µε συρµατόβουρτσα, αµµοβολή κτλ). 


- Σε κατασκευαστικούς αρµούς κεκλιµένων επιφανειών αποφεύγεται η δηµιουργία σφηνοειδών απολήξεων 
(feather edges). Στις θέσεις αυτές χρησιµοποιούνται κατάλληλα διαµορφωµένοι ξυλότυποι (block out forms), 
ώστε αποδίδεται ελάχιστο πάχος νέου σκυροδέµατος 0,15 m. 


4.1.3.2 Τσιµέντο 


4.1.3.2.1  Μεταφορά και Παραλαβή 


α. Το τσιµέντο παραδίδεται στο εργοτάξιο σε σάκους ή χύδην. Στην περίπτωση που το τσιµέντο παραδίδεται σε 
σάκους, αυτοί πρέπει να είναι χάρτινοι, ανθεκτικοί, καλής κατασκευής, σφραγισµένοι στο εργοστάσιο και σε καλή 
κατάσταση (δεν θα είναι σχισµένοι και δεν θα φέρουν φθορές. Το περιεχόµενο υλικό όλων των σάκων θα είναι το 
ίδιο και θα ζυγίζει 50 kg. Το τσιµέντο µπορεί να παραδοθεί χύδην, αρκεί ο Ανάδοχος να εξασφαλίσει επαρκή 
µεταφορικά µέσα και - αν προβλέπονται από τα Συµβατικά Τεύχη - συσκευές ζύγισης και όλες τις απαραίτητες 
εγκαταστάσεις, που εξασφαλίζουν την καλή κατάσταση του υλικού και που επιτρέπουν την ακριβή ζύγιση των 
προσκοµιζόµενων φορτίων κατά τη χρονική στιγµή της παραλαβής και αποθήκευσης τους από τον Ανάδοχο µέχρι 
τη χρήση τους. 


β. Όλες οι αποστολές τσιµέντου συνοδεύονται από τα παρακάτω δελτία αποστολής: 


- βεβαίωση ότι το υλικό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των υπόψη προδιαγραφών 


- τύπο του τσιµέντου 


- τόπο και ηµεροµηνία παραγωγής  


- ηµεροµηνία αποστολής και ποσότητα. 


γ. Η µεταφορά τσιµέντου χύδην, θα γίνεται µε ειδικά σιλοφόρα οχήµατα που διαθέτουν καθαρούς και υδατοστεγείς 
χώρους, σφραγισµένους και σωστά σχεδιασµένους, ώστε να παρέχουν πλήρη προστασία του τσιµέντου από την 
υγρασία. 


δ. Κατά την µεταφορά του τσιµέντου σε σάκους, πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία του από την υγρασία. 
Αν κατά την µεταφορά, διακίνηση ή αποθήκευση, το τσιµέντο υποστεί ζηµιά, αποµακρύνεται αµέσως από το 
Εργοτάξιο µε έξοδα του Αναδόχου. 


ε. Ο τρόπος µεταφοράς και διακίνησης του τσιµέντου πρέπει να είναι εγκεκριµένος από την Υπηρεσία.  


4.1.3.2.2  Αποθήκευση 


Αµέσως µετά την παραλαβή του στο εργοτάξιο, το τσιµέντο αποθηκεύεται σε στεγανό χώρο, επαρκώς αεριζόµενο και εντελώς προστατευµένο από τις 


καιρικές συνθήκες.  
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α. Το χύδην τσιµέντο θα φυλάσσεται σε υδατοστεγανά σιλό, που θα αδειάζονται και θα καθαρίζονται σε κανονικά 
χρονικά διαστήµατα, όχι µεγαλύτερα των 4 µηνών, ή όπως αλλιώς καθοριστεί από την Υπηρεσία. 


β. Τσιµέντο που προσκοµίζεται σε σάκους φυλάσσεται σε κλειστές αποθήκες. Το δάπεδο των αποθηκών θα φέρει 
ξύλινη εσχάρα υπερυψωµένη κατά 50 cm πάνω από το έδαφος και σκεπασµένη µε υδατοστεγή µεµβράνη. Η 
αποθήκευση τσιµέντου σε σάκους απευθείας επί του εδάφους δεν επιτρέπεται. Εφόσον απαιτείται, το τσιµέντο 
καλύπτεται µε µουσαµάδες ή άλλα αδιάβροχα καλύµµατα. Η θέση αποθήκευσης θα είναι υπερυψωµένη και θα 
προσφέρεται για ευχερή αποστράγγιση. Τσιµέντο διαφορετικού τύπου θα αποθηκεύεται σε χωριστά τµήµατα της 
αποθήκης, ή σε διαφορετικά σιλό. Όλες οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης θα είναι εύκολα προσπελάσιµες για 
επιθεώρηση και αναγνώριση και πρέπει να είναι εγκεκριµένες από την Υπηρεσία. Οι χώροι αποθήκευσης θα 
βρίσκονται στο χώρο του Έργου ή στο σηµείο παράδοσης και θα έχουν επαρκή αποθηκευτική ικανότητα 
τσιµέντου, ώστε να καθίσταται δυνατή η συνέχιση των έργων χωρίς διακοπή ή καθυστέρηση.  


γ. Για να αποφεύγεται υπερβολική παλαίωση του τσιµέντου σε σάκους, µετά την παράδοση ο Ανάδοχος 
χρησιµοποιεί το τσιµέντο κατά χρονολογική σειρά παράδοσης. Κάθε φορτίο τσιµέντου σε σάκους θα αποθηκεύεται, 
ούτως ώστε να διακρίνεται εύκολα από τα άλλα φορτία. Για µικρές περιόδους αποθήκευσης, όχι µεγαλύτερες των 
30 ηµερών το τσιµέντο σε σάκους δεν θα στοιβάζεται σε στοίβες ύψους µεγαλύτερου των 15 σάκων και σε για 
µεγαλύτερες περιόδους σε στοίβες ύψους όχι πάνω από 7 σάκους. 


δ. Τσιµέντο αποθηκευµένο στο Εργοτάξιο για περίοδο µεγαλύτερη των 40 ηµερών ή τσιµέντο αµφίβολης ποιότητας, 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο αφού έχει ελεγχθεί από την Υπηρεσία και τα αποτελέσµατα των δοκιµών είναι 
ικανοποιητικά. Το τσιµέντο δεν πρέπει να περιέχει σβώλους και να έχει υποστεί οποιαδήποτε ζηµιά πριν 
χρησιµοποιηθεί στο σκυρόδεµα. 


ε. Αν το τσιµέντο παραδίδεται σε χάρτινους σάκους, οι κενοί σάκοι θα καίγονται. Τσιµέντο κατεστραµµένο ή χυµένο 
στο έδαφος, λόγω απροσεξίας κατά την εκφόρτωση, αποθήκευση και διακίνηση, καθώς και τσιµέντο 
αχρηστευµένο λόγω ενυδατώσεως απορρίπτεται και αποµακρύνεται αµέσως από το εργοτάξιο. Η σχετική δαπάνη 
βαρύνει τον Ανάδοχο. 


στ. Τσιµέντο ηλικίας µικρότερης των 15 ηµερών από την παρασκευή του δεν θα χρησιµοποιείται στην κατασκευή. 


4.1.3.3 Ξυλότυποι και Ικριώµατα 


4.1.3.3.1  Γενικές ∆ιατάξεις 


α. Εφόσον απαιτείται, υποβάλλεται από τον Ανάδοχο (εφόσον δεν περιλαµβάνεται στην µελέτη) ειδική µελέτη των 
ικριωµάτων και ξυλοτύπων, των ξυλοτύπων των φορέων για την δόµηση εν προβόλω, των ολισθαινόντων φορέα 
σκυροδέτησης επί τόπου (χωρίς χρήση ικριωµάτων). 


β. Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι κατασκευάζονται, έτσι ώστε να αντέχουν ασφαλώς στις επιβαλλόµενες δράσεις κατά 
τη διάρκεια της κατασκευής. Οι επιβαλλόµενες δράσεις προέρχονται κυρίως από την κυκλοφορία του προσωπικού, 
από τη στερέωση των οπλισµών, από τη διάστρωση και συµπύκνωση του σκυροδέµατος (ειδικά από την οριζόντια 
συνιστώσα της ώθησης του νωπού σκυροδέµατος), από το βάρος των εδραζόµενων επ’ αυτών κατασκευών, από 
τη µεταβίβαση φορτίων κατά την προένταση, από την ανεµοπίεση, τις θερµοκρασιακές µεταβολές και τις 
καθιζήσεις. Η εκλογή του ικριώµατος και των ξυλοτύπων έχει µεγάλη σηµασία, καθ΄ ότι τα περισσότερα 
προβλήµατα της τελικής κατασκευής οφείλονται σε ανεπάρκεια των ικριωµάτων και των ξυλοτύπων. Σε κάθε 
περίπτωση η κατασκευή των τύπων και των ικριωµάτων να συµφωνεί µε τους αντιστοίχους κανονισµούς και τις 
σχετικές διατάξεις, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του έργου και του εργατοτεχνικού προσωπικού. 


γ. Η αντοχή και ευστάθεια των ικριωµάτων αιτιολογούνται µε βάση τις µεθόδους υπολογισµού των 
χρησιµοποιούµενων υλικών. Για τη µελέτη και κατασκευή των ικριωµάτων ισχύει η παράγραφος 3.3 του DΙΝ 1045 
και το DΙΝ 4420. Είναι δυνατή η χρήση άλλων συναφών κανονισµών µετά την έγκριση της Υπηρεσίας. 


δ. Οι παραµορφώσεις των ικριωµάτων και ξυλοτύπων πρέπει ακολουθούν τις ανοχές κατασκευής και να µην 
επηρεάζουν δυσµενώς τη συµπεριφορά του έργου. Η υπερύψωση, αν απαιτείται, θα δίδεται από την µελέτη εκτός 
αν προδιαγράφεται αλλιώς. 


ε. Η διαµόρφωση των ικριωµάτων και ξυλοτύπων είναι δυνατόν να γίνει στην περίπτωση απλών κατασκευών και µε 
την εφαρµογή αναγνωρισµένων και αποδεκτών εµπειρικών κανόνων, πάντοτε όµως από κατάλληλα εξειδικευµένο 
προσωπικό και µετά την έγκριση της Υπηρεσίας. Οι εµπειρικοί κανόνες αναφέρονται κυρίως στα ακόλουθα σηµεία: 


- σωστή στήριξη σε κατάλληλο έδαφος 


- συνδέσεις που να µεταβιβάζουν ασφαλώς τις δυνάµεις των θλιβοµένων στοιχείων 


- κατάλληλη διάταξη αντιανεµίων συνδέσµων 


στ. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει, για οποιοδήποτε τµήµα του έργου, µελέτη ξυλοτύπων και ικριωµάτων από τον 
Ανάδοχο, ο οποίος παραµένει σε κάθε περίπτωση ο µόνος υπεύθυνος για τους ξυλοτύπους και τα ικριώµατα.  


ζ. Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι πρέπει να συµβιβάζονται µε τον προβλεπόµενο τρόπο και την ταχύτητα διάστρωσης 
(π.χ. προκειµένου για τοιχώµατα και υποστυλώµατα υψηλότερα των 3 m, η ταχύτητα διάστρωσης πρέπει να 
προσαρµόζεται προς την αντοχή του ξυλοτύπου και αντιστρόφως), µε τον τρόπο δόνησης (π.χ. σε περίπτωση 
χρήσης δονητών εφαρµοζοµένων πάνω στον ξυλότυπο για την συµπύκνωση του σκυροδέµατος, πρέπει να 
αποφεύγονται οι µεγάλες απώλειες ενέργειας στις στηρίξεις (ελαστική στήριξη ξυλοτύπων)), µε τις απαιτήσεις λόγω 
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προέντασης (η προένταση προκαλεί παραµορφώσεις και µεταβίβαση φορτίων) και µε τη συντήρηση και την τυχόν 
προβλεποµένη θερµική επεξεργασία του σκυροδέµατος. 


η. Η  µελέτη  των  ξυλοτύπων συντάσσεται  από διπλωµατούχο  Πολιτικό  Μηχανικό.   Στην περίπτωση που δεν 
περιλαµβάνεται µελέτη ξυλοτύπων στη µελέτη του έργου, τη µελέτη αυτή συντάσσει υπεύθυνος Πολιτικός 
Μηχανικός του Αναδόχου. Στη µελέτη αυτή θα λαµβάνονται υπόψη και οι τυχόν υπάρχοντες κανονισµοί ασφάλειας 
των εργαζοµένων στις κατασκευές. 


θ. Ειδικές µέθοδοι σκυροδέτησης και ειδικά σκυροδέµατα είναι δυνατόν να δηµιουργήσουν απαιτήσεις για τον 
ξυλότυπο. Ειδικές µέθοδοι σκυροδέτησης είναι: 


- εκτοξευόµενο σκυρόδεµα 


- σκυροδέτηση µε ενέσεις 


- σκυροδέτηση µέσα σε νερό 


ι. Μερικά σκυροδέµατα (αντλούµενα σκυροδέµατα µε επιβραδυντικά πήξης η ρευστοποιητικά) προκαλούν 
µεγαλύτερες ωθήσεις από τα συνηθισµένα σκυροδέµατα, και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στη µελέτη και 
κατασκευή των ξυλοτύπων. 


ια. Οι ξυλότυποι κατασκευάζονται έτσι ώστε να αντέχουν την πίεση που προκαλείται από τη διάστρωση και δόνηση 
του σκυροδέµατος και πρέπει να συγκρατούνται στέρεα στη σωστή τους θέση. Οι ξυλότυποι θα είναι επαρκώς 
στεγανοί, έτσι ώστε να εµποδίζουν τη διαρροή κονιάµατος από το σκυρόδεµα. 


ιβ. Οι διατάξεις για την συγκράτηση των ξυλοτύπων που διασχίζουν το σκυρόδεµα, δεν πρέπει να το επηρεάζουν. Τα 
στηρίγµατα των οπλισµών (αποστάτες) που ενσωµατώνονται στην κατασκευή δεν πρέπει να επηρεάζουν ούτε την 
αντοχή σε διάρκεια ούτε την εµφάνιση κηλίδων (π.χ. ίχνη σκουριάς ή διείσδυση νερού). 


ιγ. Τέλος ο ξυλότυπος πρέπει να είναι µελετηµένος κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αποξηλώνεται χωρίς να 
προκαλούνται ζηµιές στο σκυρόδεµα. Επίσης πρέπει να ελαχιστοποιείται η απώλεια υλικού κατά την σκυροδέτηση. 
Η στεγανότητα των αρµών εξασφαλίζεται µε την σωστή απευθείας επαφή των άκρων των στοιχείων του 
ξυλοτύπου, τα οποία έχουν διαµορφωθεί ειδικά. Σε ειδικές περιπτώσεις απαιτούνται αρµοκάλυπτρα. 


4.1.3.3.2  Ικριώµατα 


α. Τα ικριώµατα φέρουν οριζοντίους και χιαστί συνδέσµους προς δύο διευθύνσεις για την παραλαβή των οριζοντίων 
δυνάµεων. Οι στύλοι των ικριωµάτων σε κοινά οικοδοµικά έργα έχουν ελαχίστη πλευρά διατοµής 7 cm. Κατά την 
κατασκευή τους επιτρέπεται η χρήση υποστυλωµάτων αποτελουµένων από δύο κατ' επέκταση συνδεόµενα 
τεµάχια. 


β. Στην περίπτωση υποστήριξης ικριωµάτων σε στάθµη διαφορετική από των θεµελίων, αυτή θα γίνεται µε χρήση 
πασσάλων ή µε άλλη µέθοδο ικανή να παραλάβει τα προβλεπόµενα φορτία και εγκεκριµένη από την Υπηρεσία,. 


γ. Στη µελέτη των ικριωµάτων υποβάλλονται σχετικές λεπτοµέρειες µαζί µε τους στατικούς υπολογισµούς 
υπογραµµένες από µελετητή διπλωµατούχο Μηχανικό. 


4.1.3.3.3  Ξυλότυποι Εµφανούς Σκυροδέµατος 


Οι ξυλότυποι αυτοί αναφέρονται σε τύπους σκυροδέµατος µε τελείωµα επιφάνειας υψηλής ποιότητας (τύπου Β, Γ, ∆ ή Ε) και κατασκευάζονται έτσι, 


ώστε να διαµορφώνεται οµοιόµορφη και σταθερής εµφάνισης επιφάνεια σκυροδέµατος. ∆εν επιτρέπονται µεταλλικά µπαλώµατα στους ξυλοτύπους αυτών 


των επιφανειών. Το πέτσωµα ή η επένδυση των ξυλοτύπων τοποθετείται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε όλα τα οριζόντια ίχνη του ξυλοτύπου να είναι συνεχή σε 


όλη την επιφάνεια. Για τη συµπλήρωση κάθε στοιχείου του φέροντος οργανισµού χρησιµοποιείται το ίδιο υλικό, ή υλικά που δηµιουργούν όµοια υφή και 


χρωµατική απόχρωση της επιφάνειας του σκυροδέµατος.  


4.1.3.3.4  Θυσιαζόµενοι Ξυλότυποι 


α. Σε κενά όπου δεν είναι δυνατή η χρήση αφαιρουµένων ξυλοτύπων, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται θυσιαζόµενοι 
ξυλότυποι (που δεν ανακτώνται). Αποτελούνται από υλικά ικανής αντοχής και στερεότητας, ώστε να διατηρούν το 
σχήµα τους χωρίς υπερβολικές αποκλίσεις κατά τη διάστρωση και τη σκλήρυνση του σκυροδέµατος και να µην 
έχουν επιβλαβή επίδραση στο σκυρόδεµα αµέσως, ή και καθ' όλη τη ζωή της κατασκευής. Τούτο ισχύει και για τα 
στοιχεία των µονίµων ξυλοτύπων. Τέτοια είδη µονίµων ξυλοτύπων αποτελούνται από πλαστικό ενισχυµένο µε ίνες 
ύαλου, από σκυρόδεµα ενισχυµένο µε ίνες ύαλου ή και άλλα υλικά εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. 


β. Πρέπει να ελέγχεται η αντοχή του θυσιαζόµενου ξυλοτύπου σε διάρκεια, αν αυτός αποτελεί λειτουργικό στοιχείο. 
Αν αποτελεί µη λειτουργικό στοιχείο πρέπει να ελέγχεται το ότι τουλάχιστον δεν είναι επιβλαβές. Οι εσωτερικές 
κοιλότητες (π.χ. διάκενα για την µείωση του βάρους µιας πλάκας) είναι δυνατόν να διαµορφώνονται µε µόνιµα 
στοιχεία ή σώµατα πλήρωσης, τα οποία δεν πρέπει να επηρεάζουν την συµπεριφορά του φορέα. 


4.1.3.3.5  Τοιχώµατα Ξυλοτύπων 


α. Κατασκευάζονται από καλά συναρµολογηµένα, αρκετά άκαµπτα φύλλα, µε σφικτούς αρµούς, ώστε να 
αποφεύγονται οι επιβλαβείς παραµορφώσεις και η διαρροή της τσιµεντοκονίας. Στα εµφανή σκυροδέµατα, οι 
εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να είναι απαλλαγµένες από τα ίχνη των αρµών. 
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β. Οι συναρµογές µεταξύ των φύλλων θα είναι τέλειες, ώστε να αποφεύγεται διαφοροποίηση στις παραµορφώσεις και 
διαρροή τσιµεντοκονίας κατά µήκος του αρµού. 


γ. Οι τυχόν κυµατώσεις στην επιφάνεια του σκυροδέµατος από αποκλίσεις των ξυλοτύπων δεν θα υπερβαίνουν τα 3 
mm ή το 1/270 της αξονικής απόστασης µεταξύ ήλων, συνδέσµων, ή άλλων υποστηριγµάτων. 


4.1.3.3.6  Εξαρτήµατα  


α. Σύνδεσµοι ξυλοτύπων 


- Θα µπορούν να αφαιρεθούν µέχρι βάθους τουλάχιστον 40 mm από την επιφάνεια του σκυροδέµατος. Το 
αφαιρούµενο τµήµα του συνδέσµου αποτελείται είτε από πλαστικό κώνο, είτε από άλλο υλικό µε κωνική 
επιφάνεια και θα αφήνει καθαρή, καλοσχηµατισµένη, χωρίς σπασµένες αιχµές, οπή µέσα στο σκυρόδεµα,. 


- Τα µεγέθη και οι αποστάσεις µεταξύ των συνδέσµων καθορίζονται έτσι,  ώστε να εξασφαλίζεται η παραλαβή 
των προβλεποµένων πιέσεων κατά την τοποθέτηση του σκυροδέµατος και από τις εργασίες δόνησης. 


- ∆εν επιτρέπεται η χρήση συνδέσµων από σύρµατα, ή η χρήση συνδέσµων που θραύονται κατά την αφαίρεση 
τους. 


- Η διάταξη των συνδέσµων θα είναι οµοιόµορφη και συµµετρική.  


β. Κεφαλές σφραγίσµατος συνδέσµων 


Τα εκτεθειµένα άκρα των συνδέσµων σε εσοχή µέσα στις οπές των ξυλοτύπων σφραγίζονται µε πλαστικές κεφαλές ή 
πώµατα από συγκολληµένη τσιµεντοκονία. Η κεφαλή ή το πώµα βρίσκεται σε εσοχή από την περιβάλλουσα 
επιφάνεια του σκυροδέµατος τουλάχιστον κατά 6 mm. Η χρήση εκτεθειµένων οπών συνδέσµων και άλλες 
λεπτοµέρειες (θέση κτλ), εφόσον προβλέπονται από τα εγκεκριµένα σχέδια καθορίζονται κατά περίπτωση στην 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά Συµβατικά τεύχη. Όταν δεν προδιαγράφεται η διαµόρφωση 
εκτεθειµένων κεφαλών συνδέσµων, αυτές θα σφραγίζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρούσα 
προδιαγραφή. 


γ. Φιλέτα γωνιών ή αυλακών (σκοτιών) 


Χρησιµοποιούνται πλαστικά ή ξύλινα φιλέτα (για τις λοξοτµήσεις γωνιών ή και την κατασκευή σκοτιών) στα µέγιστα 
δυνατά µήκη και µε διατοµές σύµφωνες µε τις ενδείξεις των σχεδίων λεπτοµερειών ή / και τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας. 


4.1.3.3.7  Κατασκευή και Τοποθέτηση  


α. Πριν την τοποθέτηση των ξυλοτύπων διεξάγεται έλεγχος στις χαράξεις και στα υψόµετρα (στάθµες), ώστε να 
εξασφαλίζεται η συµφωνία των διαστάσεων µε τα σχέδια. 


β. Οι ξυλότυποι κατασκευάζονται και τοποθετούνται σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών, ώστε το τελικό σκυρόδεµα 
να συµφωνεί µε τις ενδείξεις των σχεδίων ως προς το σχήµα, τις διαστάσεις, τις θέσεις και τα υψόµετρα µέσα στα 
όρια των επιτρεπόµενων αποκλίσεων. 


γ. Οι αρµοί των ξυλοτύπων ευθυγραµµίζονται και στεγανοποιούνται. Ο αριθµός των αρµών διατηρείται στο ελάχιστο 
δυνατόν. 


δ. Οι ξυλότυποι προσαρµόζονται όσο δυνατόν τελειότερα στις υπάρχουσες επιφάνειες σκυροδέµατος. Η επαφή 
πρέπει να είναι εντελώς στεγανή. 


ε. Εγκοπές, ανοίγµατα, υποδοχές κτλ κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις ενδείξεις των σχεδίων, ανεξάρτητα από την 
τυχόν φθορά που θα προκαλούν στους ξυλοτύπους και στα ικριώµατα χωρίς πρόσθετη αµοιβή, γιατί οι φθορές 
κάθε είδους περιλαµβάνονται ανηγµένα στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου. 


στ. Στις γωνίες τοποθετούνται φιλέτα για λοξοτµήσεις σύµφωνα µε τα σχέδια ή και τις εντολές της Υπηρεσίας για όλες 
τις περιπτώσεις εµφανούς σκυροδέµατος, χωρίς να προβλέπεται ιδιαίτερη αµοιβή. 


ζ. Έλεγχοι διαρροής τσιµεντοκονίας γίνονται σε όλους τους οριζόντιους αρµούς. 


η. Οι σύνδεσµοι ξυλοτύπων τοποθετούνται αποκλειστικά στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια λεπτοµερειών. Στις 
περιπτώσεις µη ύπαρξης τέτοιων σχεδίων, η τοποθέτηση των συνδέσµων ξυλοτύπων γίνεται σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του υπευθύνου Πολιτικού Μηχανικού του Αναδόχου. 


θ. Οι ξυλότυποι και τα ικριώµατα ελέγχονται τακτικά κατά τη διάρκεια των σκυροδετήσεων, οι οποίες διακόπτονται 
στην περίπτωση που, εµφανισθούν σηµεία παραµόρφωσης σε αυτούς. Στα σηµεία αυτά εκτελούνται 
επανορθωτικές εργασίες σύµφωνα µε τη σχετική πρόταση του Αναδόχου και την έγκριση της Υπηρεσίας. 


ι. Οι ξυλότυποι επαναχρησιµοποιούνται µόνο µετά από επιθεώρηση και έγκριση της Υπηρεσίας. 


ια. Οι στηρίξεις στο έδαφος, τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι κατασκευάζονται από ειδικευµένο προσωπικό και 
σύµφωνα µε τα σχέδια και τις προδιαγραφές. ∆ίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διαµόρφωση των συνδέσµων, ώστε 
να εξασφαλίζεται σε κάθε φάση της κατασκευής η στατική ισορροπία, η σωστή µεταβίβαση των δυνάµεων και η 
αντοχή σε λυγισµό, ανατροπή και πλευρική ευστάθεια. 
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ιβ. Οι εσωτερικές παρειές των ξυλοτύπων καθαρίζονται επιµελώς πριν τη σκυροδέτηση. Πρέπει να προβλέπονται 
οπές καθαρισµού κυρίως στο πόδι των υποστυλωµάτων και τοιχωµάτων, στις γενέσεις των προβόλων και στον 
πυθµένα των ξυλοτύπων δοκών µεγάλου ύψους. 


ιγ. Λίγο πριν από τη σκυροδέτηση, οι ξυλότυποι επαλείφονται µε κατάλληλο υλικό αποκόλλησης των ξυλοτύπων, 
εγκεκριµένο από την Υπηρεσία. Το υλικό τοποθετείται σε συνεχείς οµοιόµορφες στρώσεις. Το σκυρόδεµα πρέπει 
να  διαστρώνεται σε όσο το δυνατό µικρότερο χρονικό διάστηµα από την εφαρµογή του υλικού και όσο αυτό 
διατηρεί την αποτελεσµατικότητα του. Στην Υπηρεσία υποβάλλονται οπωσδήποτε οι οδηγίες χρήσης και άλλες 
λεπτοµέρειες του κατασκευαστή του υλικού. 


ιδ. Η κατασκευή των ξυλοτύπων είναι τέτοια ώστε η αποξήλωση τους να γίνεται χωρίς χτύπηµα των επιφανειών του 
σκυροδέµατος µε σφυρί και χωρίς να προκαλούνται άλλες ζηµιές στο σκυρόδεµα. 


ιε. Η επιφάνεια των ξυλοτύπων θα είναι επίπεδη ή θα έχει την οριζόµενη καµπυλότητα, ώστε µετά την αφαίρεση τους 
να αποδίδονται οι επιφάνειες ακριβώς όπως υποδεικνύει η µελέτη. 


4.1.3.3.8  Ανοχές 


Οι ξυλότυποι κατασκευάζονται κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζουν τις κατασκευές των στοιχείων σκυροδέµατος µε τις ακόλουθες µέγιστες επιτρεπόµενες 


ανοχές από τις διαστάσεις των σχεδίων: 


α. Θεµελιώσεις: 


- διαστάσεις διατοµών σκυροδέµατος -12 mm  ως +50mm 


- στάθµη κορυφής ±12 mm 


- εκκεντρότητα  ±30 mm 


β. Απόκλιση από τη χάραξη των αξόνων των βάθρων 


- Στη στέψη της θεµελίωσης ±8 mm 


- Στη στέψη του βάθρου ±12 mm 


γ. Απόκλιση από την κατακόρυφο ή από την καθορισµένη κλίση ευθυγραµµιών και επιφανειών των τοιχωµάτων 
βάθρων, του βάθρου µεταξύ στέψης θεµελίωσης και   στέψης βάθρου αποκλειοµένων ενδιαµέσων 
παραµορφώσεων: 1:500 (όχι όµως περισσότερο από 30 mm από τη στέψη των θεµελίων µέχρι τη στέψη) 


δ. Απόκλιση από τα καθορισµένα υψόµετρα (στάθµες) των παραπάνω στοιχείων: 


- Στέψη του βάθρου ±8 mm 


- Στέψη του καταστρώµατος της οδού στις θέσεις των βάθρων ±8 mm 


ε. Απόκλιση από τις καθορισµένες διαστάσεις των διατοµών σκυροδέµατος 


- Πάχη τοιχωµάτων βάθρων -8 mm ως +12 mm 


- Εξωτερικές διαστάσεις βάθρων -12 mm ως +20 mm 


- Πάχη δοκών - 8 mm ως +12 mm 


- Πλάκες καταστρώµατος -3 mm ως + 5 mm 


- Συνολικό ύψος φορέα  - 5 mm έως + 8 mm 


- Συνολικό πλάτος καταστρώµατος ±20 mm 


στ. ∆ιαφορές στα µεγέθη και στις θέσεις ανοιγµάτων στα τοιχώµατα ±12 mm 


ζ. Απόκλιση από την χάραξη των αξόνων των δοκών ή των τοιχωµάτων κιβωτοειδών διατοµών καταστρώµατος : ±20 
mm 


η. Απόκλιση από την κατακόρυφο, ή από την καθορισµένη κλίση επιφανειών τοιχωµάτων ή πλευρικών απολήξεων 
του φορέα του καταστρώµατος: 1:300 


θ. Απόκλιση από την ευθεία επίπεδων επιφανειών µετρούµενη µε πήχη µήκους 4.00 m σε κάθε διεύθυνση: 


- Τοιχώµατα  βάθρων, δοκοί, πλάκες και τοιχώµατα φορέων και γενικά  επίπεδες επιφάνειες ±10 mm 


4.1.3.3.9  Ένθετα, Ενσωµατούµενα Στοιχεία, Ανοίγµατα 


α. Κατασκευάζονται ανοίγµατα όπου απαιτούνται για τη διέλευση σωλήνων, αγωγών, περιβληµάτων και άλλων 
στοιχείων µέσα από το σκυρόδεµα, όπως υποδεικνύονται από τη µελέτη και τα σχέδια. 


β. Στοιχεία που πρόκειται να ενσωµατωθούν αµέσως στο σκυρόδεµα, τοποθετούνται µε ακρίβεια και στερεώνονται 
στη θέση τους. 


4.1.3.3.10  Συντήρηση και Προετοιµασία Ξυλοτύπων 


α. Ο χειρισµός των ξυλοτύπων γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται οι φθορές στις επιφάνειες που 
έρχονται σε επαφή µε το σκυρόδεµα. 
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β. Οι φθορές επισκευάζονται κατάλληλα µετά την έγκριση της Υπηρεσίας και τα υλικά που, κατά τη γνώµη της 
Υπηρεσίας, δεν είναι δυνατόν να αποδώσουν την απαιτουµένη ποιότητα τελικής επιφανείας, αντικαθίστανται. 


γ. Μετά από κάθε χρήση και µετά τη διάστρωση νέου σκυροδέµατος οι ξυλότυποι καθαρίζονται και επαλείφονται µε 
κατάλληλο υλικό αποκόλλησης. 


δ. Το υλικό αποκόλλησης δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή µε επιφάνειες σκληρυµένου σκυροδέµατος, µε τον 
οπλισµό ή µε άλλα ενσωµατούµενα στοιχεία. 


4.1.3.3.11 ∆ιατήρηση και Αποξήλωση Ξυλοτύπων 


α. Μετά την παράγραφο 11.9 του ΚΤΣ ’97 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:  


«Η τήρηση των ηµερών που αναφέρονται στον Πίνακα 11.6 του ΚΤΣ ’97 δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες 
για πιθανές βλάβες του σκελετού λόγω καθυστέρησης στην σκλήρυνση του σκυροδέµατος ή λόγω υπερφόρτωσης 
της κατασκευής.» 


β. Το χρονικό διάστηµα διατηρήσεως των ξυλοτύπων µετά την αποπεράτωση της διάστρωσης εξαρτάται από την 
ποιότητα του σκυροδέµατος, από το µέγεθος του έργου και από τις καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο 
σκληρύνσεως του. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα τµήµατα του έργου, τα οποία κατά την αποξήλωση των 
ξυλοτύπων φορτίζονται από πρόσθετα φορτία προερχόµενα από τις στηρίξεις των ικριωµάτων των υπερκειµένων 
κατασκευών επ’ αυτών. ∆εν επιτρέπεται η αφαίρεση ξυλοτύπων και ικριωµάτων χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας, 
σχετικά µε τον χρόνο και την µέθοδο αφαίρεσης. 


γ. Οι πυθµένες των ξυλοτύπων και τα ικριώµατα υποστήριξης στοιχείων προεντεταµένου σκυροδέµατος δεν 
αφαιρούνται πριν από την πλήρη εφαρµογή της προέντασης. 


δ. Οι ξυλότυποι αποξηλώνονται µόνον µετά την ολοκλήρωση της προετοιµασίας για την εφαρµογή της µεθόδου 
προστασίας κατά την σκλήρυνση και την προστασία του σκυροδέµατος. Το λασκάρισµα των ξυλοτύπων και 
ικριωµάτων θα γίνεται σύµφωνα µε τις φάσεις που προβλέπονται στην µελέτη, ώστε να αποφεύγονται φορτία 
κρούσης στο σκυρόδεµα (εφαρµόζονται καθαρά στατικές δυνάµεις) και φθορές στην επιφάνεια του. 


ε. Για τις περιπτώσεις κατασκευής από προκατασκευασµένα στοιχεία που συµπληρώνονται µε επιτόπιο σκυρόδεµα, 
των οποίων ή αντοχή εξαρτάται από την αντοχή του επιτόπιου σκυροδέµατος, ισχύουν τα αναφερόµενα στην 
παράγραφο «Προκατασκευασµένα Στοιχεία» του παρόντος Τεύχους. 


στ. Οι ολισθαίνοντες ή αναρριχόµενοι ξυλότυποι, είναι δυνατόν να αποξηλώνονται σε µικρότερο χρονικό διάστηµα από 
αυτά που προδιαγράφονται στον πίνακα 11.6 του ΚΤΣ ’97, σύµφωνα µε ειδική µελέτη που υποβάλλεται από τον 
Ανάδοχο και εγκρίνεται από την Υπηρεσία. 


ζ. Η αποξήλωση των στύλων των ικριωµάτων γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην προκαλεί υπέρβαση των 
επιτρεποµένων τάσεων και έτσι ώστε να φορτίζεται βαθµιαία και οµοιόµορφα η φέρουσα κατασκευή. 


η. Οι ξυλότυποι των στύλων, βάθρων και τοιχωµάτων αφαιρούνται πριν από τους ξυλοτύπους των δοκών και 
πλακών, που στηρίζονται επ’ αυτών. 


4.1.3.4.12  Φόρτιση ∆οµικών Στοιχείων µετά την Αφαίρεση Ξυλοτύπων και Ικριωµάτων 


α. Η χρήση δοµικών στοιχείων, ιδιαίτερα πλακών, κατά τις πρώτες µέρες µετά την κατασκευή ή µετά την αποξήλωση 
των ξυλοτύπων και ικριωµάτων πρέπει να αποφεύγεται, ειδάλλως απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. 


β. ∆εν επιτρέπεται η ρίψη, η συσσώρευση και τοποθέτηση σε µεγάλες ποσότητες, πετρών, δοκών, σανίδων κτλ σε 
οριζόντια στοιχεία (πλάκες κτλ) που κατασκευάσθηκαν πρόσφατα για να µην δηµιουργείται κίνδυνος αστοχίας 
τους. 


4.1.3.3.13  Ειδικά Υποστυλώµατα ασφαλείας  


α. Μετά την αποξήλωση των ξυλοτύπων και των ικριωµάτων πρέπει να τοποθετούνται ή αν ήδη υπάρχουν να 
παραµένουν ειδικά υποστυλώµατα ασφαλείας, µε σκοπό την τήρηση των µικρών βελών κάµψης από τον ερπυσµό 
και τη συστολή ξήρανσης. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση των κατασκευών από προκατασκευασµένα 
στοιχεία. 


β. Τα υποστυλώµατα ασφαλείας πρέπει να παραµένουν όσο δυνατόν περισσότερο, ιδιαίτερα για δοµικά στοιχεία, τα 
οποία αναλαµβάνουν αµέσως µετά την αποξήλωση των ξυλοτύπων µεγάλο µέρος του φορτίου που ελήφθη 
υπόψη στον υπολογισµό, ή για δοµικά στοιχεία από τα οποία αποκολλήθηκαν πρόωρα οι ξυλότυποι και τα 
ικριώµατα. 


γ. Τα υποστυλώµατα ασφαλείας πρέπει να τοποθετούνται στην ίδια θέση (να είναι συνεχή) σε όλο το ύψος της 
κατασκευής. 


δ. Σε πλάκες µε δοκούς και ανοίγµατα µέχρι 8 m περίπου, αρκεί η τοποθέτηση υποστυλωµάτων ασφαλείας στο µέσο 
του ανοίγµατος. Για µεγαλύτερα ανοίγµατα απαιτούνται περισσότερα υποστυλώµατα ασφαλείας. Για πλάκες µε 
άνοιγµα µικρότερο των 5 m συνήθως περιττεύουν τα υποστυλώµατα ασφαλείας. 


ε. Υποστυλώµατα ασφάλειας δεν θα µπαίνουν, όταν από την µελέτη προκύπτει ότι δεν χρειάζονται, ή όταν 
αποδεικνύεται από µελέτη, που θα υποβάλει ο Ανάδοχος και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, ότι η τοποθέτηση τους 
µπορεί να τροποποιήσει δυσµενώς το στατικό σύστηµα του έργου. 


4.1.3.3.14  Επιθεώρηση Ξυλοτύπων 
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α. Οι ολοκληρωµένοι ξυλότυποι και τα ικριώµατα επιθεωρούνται και ελέγχονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παραγράφου «Παραλαβή Ξυλοτύπων». 


β. Εξακριβώνεται ότι τα στηρίγµατα, οι σφήνες οι συνδέσεις και τα άλλα εξαρτήµατα είναι τοποθετηµένα και 
στερεωµένα ασφαλώς. 


γ. Μετά την ολοκλήρωση και τον έλεγχο των ξυλοτύπων από τον Ανάδοχο, ενηµερώνεται έγκαιρα η Υπηρεσία, για να 
τους επιθεωρήσει πριν από την διάστρωση του σκυροδέµατος. Η επιθεώρηση της Υπηρεσίας αφορά, εκτός από τα 
αναφερόµενα στην παράγραφο του παρόντος Τεύχους «Προετοιµασία πριν τη ∆ιάστρωση» και στα ακόλουθα: 


- κατάλληλη προετοιµασία των επιφανειών του ξυλοτύπου για να ανταποκριθεί, εκτός των άλλων, στον 
προδιαγραφόµενο τύπο επιφανείας του τελειώµατος. 


- απαιτουµένη κάλυψη σιδηρού οπλισµού (αποστάτες) 


- στερέωση των ενσωµατουµένων στοιχείων 


- τοποθέτηση συνδέσµων ξυλοτύπου που διαπερνούν την µάζα του σκυροδέµατος. 


4.1.3.3.15  Σχέδια Λεπτοµερειών 


α. Για όλα τα τµήµατα των έργων για τα οποία συντάσσεται µελέτη ξυλοτύπων και ικριωµάτων, συντάσσονται από 
τον Ανάδοχο και σχέδια λεπτοµερειών. 


β. Τα σχέδια θα είναι σαφή και θα παρέχουν συµπληρωµατικές πληροφορίες για την ακριβή και σωστή 
συναρµολόγηση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων, χωρίς να χρειάζονται προφορικές διευκρινήσεις, οι οποίες θα 
καλύπτουν τα ακόλουθα: 


- µεγέθη, θέσεις και συνδεσµολογία όλων των στοιχείων µεταξύ τους καθώς και µε τα παρακείµενα στοιχεία της 
κατασκευής 


- ποιότητα και κατηγορία των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν  


- τον τρόπο σύνδεσης των στοιχείων 


- ακριβή  περιγραφή  όλων  των  σχετικών  στοιχείων  και  εξαρτηµάτων,   ώστε  να διευκολύνεται η σωστή 
χρήση τους στο εργοτάξιο. 


- Λεπτοµέρειες των απαραιτήτων υποστηριγµάτων µε τις ακόλουθες διευκρινήσεις: 


- υλικά, διαστάσεις και θέσεις των εξωτερικών αντιστηρίξεων, συνδέσµων και λοιπών στοιχείων στήριξης, 
απαραιτήτων για τη διατήρηση κατακόρυφης και πλευρικής σταθερότητας και την αντίσταση στις πλευρικές 
µετατοπίσεις 


- λεπτοµέρειες και µεγέθη στατικών συνδέσµων µεταξύ των στοιχείων 


- υλικά, διαστάσεις και θέσεις των θεµελίων των ικριωµάτων και των φερουσών κατασκευών 


- λεπτοµέρειες   των   ξυλοτύπων    


- η σειρά, η µέθοδος και ο ρυθµός των σκυροδετήσεων ανάλογα µε τη στατική µελέτη των ξυλοτύπων 


- ειδικές µέθοδοι κατασκευής, τοποθέτησης και αποξήλωσης 


- επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε τα φορτία, τις ροπές και τα βέλη, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος και η 
επαλήθευση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων από την Υπηρεσία 


γ. Τα σχέδια λεπτοµερειών θα φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα διπλωµατούχου Πολιτικού Μηχανικού και θα 
διευκρινίζεται σ' αυτά ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι κανονισµοί. 


δ. Θα αναφέρονται λεπτοµερώς όλα τα στοιχεία, για τα οποία απαιτείται η µελέτη λεπτοµερειών στο εργοτάξιο. Οι 
µελέτες αυτές θα υποβάλλονται έγκαιρα για έγκριση στην Υπηρεσία. 


4.1.3.3.16  Παραλαβή Ξυλοτύπων 


α. Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για τον έλεγχο των ξυλοτύπων και των ικριωµάτων πριν τη διάστρωση του 
σκυροδέµατος. Για τον παραπάνω λόγο, ανεξάρτητα από τον έλεγχο της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος αµέσως πριν από κάθε σκυροδέτηση να ελέγχει τους ξυλοτύπους και τα ικριώµατα. Ο έλεγχος θα 
διενεργείται από διπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό, ο οποίος και θα συντάσσει πιστοποιητικό, το οποίο θα περιέχει 
τα ακόλουθα: 


- διεξοδική αναφορά του αντικειµένου της επιθεώρησης που προηγήθηκε 


- βεβαίωση ότι οι ξυλότυποι και τα ικριώµατα έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε τα τελευταία εγκεκριµένα 
σχέδια και τις τυχόν συµπληρωµατικές υποδείξεις, ή βεβαίωση ότι οι τυχόν υποδειγµένες αντιστηρίξεις 
βρίσκονται στη θέση τους. 


β. Το πιστοποιητικό θα βρίσκεται πάντα στο εργοτάξιο για ενδεχόµενο έλεγχο από την Υπηρεσία. 


γ. Υπογεγραµµένο αντίγραφο του παραπάνω πιστοποιητικού παραλαβής ξυλοτύπων υποβάλλεται στην Υπηρεσία 
πριν από κάθε σκυροδέτηση. 







ΕΡΓΟ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 4ΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ∆ΕΛΦΩΝ 150 


                                                                                                                                                                                 Σελίδα 33 από 164 


 


δ. Τυχόν αιτιολογηµένες υποδείξεις της Υπηρεσίας λαµβάνονται υπόψη και εκτελούνται από τον Ανάδοχο µέσα στα 
πλαίσια των υποχρεώσεων του για την εκτέλεση του έργου χωρίς πρόσθετη αµοιβή.  


4.1.3.4 Σιδηρούς Οπλισµός 


4.1.3.4.1  Μεταφορά και αποθήκευση 


α. Για τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται κατά την µεταφορά και αποθήκευση του σιδηρού οπλισµού, ισχύουν οι 
διατάξεις του ΚΤΧ ’00 (τµήµα Γ, άρθρο 6). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην ταξινόµηση και προστασία 
των χαλύβων, κατά τη διάρκεια της αποθήκευσής τους, καθώς και στην πληρότητα των περιεχόµενων 
πληροφοριών στα έγγραφα που συνοδεύουν τις παρτίδες του οπλισµού που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο. Στα 
συνοδευτικά έγγραφα περιλαµβάνονται και τα σχετικά πιστοποιητικά συµµόρφωσης (βλ. άρθρο 5 του ΚΤΧ ’00) 


β. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διεξάγει δειγµατοληπτικούς ελέγχους κατά την προσκόµιση του οπλισµού στο 
εργοτάξιο (βλ. άρθρα 4.2 και 5 του ΚΤΧ ’00΄και ΦΕΚ 746Β/95, όπως τροποποιήθηκε µε τα ΦΕΚ 718Β/97 και 
1488Β/00). 


4.1.3.4.2  Κοπή και Κάµψη 


Οι παρ. 7.7 και 7.8 του ΚΤΧ ’00 συµπληρώνονται µε το ακόλουθο εδάφιο: 


Οι ράβδοι οπλισµού µπορούν να γωνιάζονται στο εργοστάσιο ή επί τόπου. Η κοπή και η κάµψη γίνεται σύµφωνα µε εγκεκριµένες µηχανικές µεθόδους. 


Η κάµψη του οπλισµού µετά από θέρµανση δεν επιτρέπεται, εκτός αν υπάρχει ειδική έγκριση από την Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για την 


κοπή και κάµψη του οπλισµού στο εργοτάξιο είναι ο Ανάδοχος. 


4.1.3.4.3  Συνδέσεις 


α. Οι συνδέσεις στον οπλισµό κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα σχέδια ή / και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και τις 
απαιτήσεις του ΕΚΟΣ και του ΚΤΧ ‘00. Σύνδεση ράβδων µε παράθεση εφαρµόζεται, εφόσον οι ράβδοι συνδέονται 
κατάλληλα κατά τρόπο εγκεκριµένο από την Υπηρεσία, ή εφόσον είναι αρκετά αποµακρυσµένες, ώστε να 
επιτρέπουν την ενσωµάτωση ολόκληρης της επιφάνειας κάθε ράβδου στο σκυρόδεµα. 


β. Η συγκόλληση των ράβδων οπλισµού επιτρέπεται µόνο σε «συγκολλήσιµους» και «συγκολλήσιµους υπό 
προϋποθέσεις» χάλυβες (βλ. παρ. 2.1.4, 3.5 και 8.3.2 του ΚΤΧ ’00). Οι έλεγχοι συγκολλησιµότητας των χαλύβων 
γίνονται σύµφωνα µε τον ΚΤΧ ’00 και τα πρότυπα στα οποία αυτός παραπέµπει. 


γ. Οι γενικές διατάξεις, καθώς και οι επιτρεπόµενες µέθοδοι συγκόλλησης, περιγράφονται στις παρ. 3.5.1 και 8.3.2 
του ΚΤΧ ’00. Κάθε άλλη µέθοδος, που τυχόν προταθεί από τον Ανάδοχο, θα πρέπει να περιέχεται σε άλλα 
ισχύοντα πρότυπα και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία πριν εφαρµοσθεί στο εργοτάξιο. Οι συγκολλήσεις γίνονται 
από τεχνίτες που υποβάλλονται στις καθιερωµένες εξετάσεις. 


δ. Η µετωπική συγκόλληση των ράβδων, αντί της σύνδεσης µε παράθεση, επιτρέπεται µόνο σε ειδικές περιπτώσεις, 
όταν δεν είναι δυνατή η κατασκευή χωρίς συγκόλληση ράβδων, και ύστερα από έγκριση από την Υπηρεσία, 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΚΤΧ ‘00.  


4.1.3.4.4  Τοποθέτηση 


α. Οι ράβδοι οπλισµού τοποθετούνται σύµφωνα µε τα σχέδια ή / και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Εκτός αν 
προδιαγράφεται αλλιώς, οι µετρήσεις κατά την τοποθέτηση των ράβδων οπλισµού γίνονται στον άξονα των 
ράβδων. Οι αποστάσεις µεταξύ των ράβδων θα ακολουθούν τις προδιαγραφές του ΕΚΟΣ. Οι επιτρεπόµενες 
ανοχές κατά την τοποθέτηση ορίζονται στο άρθρο 7.8 του ΚΤΧ ’00. 


β. Πριν την τοποθέτηση του οπλισµού, οι επιφάνειες των ράβδων, όπως και οι επιφάνειες των οποιονδήποτε 
υποστηριγµάτων τους, καθαρίζονται από λεπίσµατα, χαλαρές σκουριές, ακαθαρσίες, λιπαρές και άλλες ξένες 
ουσίες, οι οποίες, κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, δεν είναι αποδεκτές. 


γ. Μετά την τοποθέτηση του και πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης, ο οπλισµός ελέγχεται για τη συµφωνία του 
µε τις απαιτήσεις της µελέτης ως προς τη διάµετρο, το σχήµα, το µήκος, τη συγκόλληση, τη θέση και την 
ποσότητα.  


δ. Μετά την τοποθέτηση τους οι ράβδοι οπλισµού θα διατηρούνται καθαρές, µέχρι τη διάστρωση του σκυροδέµατος. 
Οι ράβδοι οπλισµού θα τοποθετούνται ακριβώς όπως δείχνουν τα σχέδια, ή εγκρίνει η Υπηρεσία και θα 
συγκρατούνται στη θέση τους έτσι, ώστε να µην µετατοπίζονται κατά τη διάρκεια της διάστρωσης του 
σκυροδέµατος. Ειδική µέριµνα λαµβάνεται για την αποφυγή διατάραξης του ήδη τοποθετηµένου στο σκυρόδεµα 
οπλισµού. Μεταλλικά άγκιστρα, µεταλλικά διαστήµατα ή άλλα ικανοποιητικά στηρίγµατα από µέταλλο ή σκυρόδεµα 
της έγκρισης της Υπηρεσίας µπορούν να χρησιµοποιούνται από τον Ανάδοχο για την υποστήριξη ράβδων 
οπλισµού. Τέτοια στηρίγµατα πρέπει να έχουν επαρκή αντοχή, ώστε να διατηρούν τον οπλισµό στη θέση του καθ' 
όλη τη διάρκεια των εργασιών σκυροδέτησης. 


ε. Η παρ.  8.2.4 του ΚΤΧ ’00 συµπληρώνεται µε το ακόλουθο εδάφιο:  


Τα υποστηρίγµατα (αποστάτες) χρησιµοποιούνται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µη συµβάλλουν στον αποχρωµατισµό ή 
διάβρωση του σκυροδέµατος. Εφόσον απαιτείται, για να αποφεύγονται άσχηµες κηλίδες πάνω σε εκτεθειµένες 
επιφάνειες, τα υποστηρίγµατα του οπλισµού θα κατασκευάζονται από σκυρόδεµα, µέταλλο ή άλλο υλικό που δεν 
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λεκιάζει. Οι ελάχιστες καθαρές αποστάσεις από την άκρη του κύριου οπλισµού ως την επιφάνεια του 
σκυροδέµατος ή άλλες επιφάνειες θα συµφωνούν µε τα σχέδια ή µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 


στ. Ο οπλισµός πρέπει να παρουσιάζει επαρκή αντοχή, ακαµψία και σταθερότητα, έτσι ώστε οι ράβδοι να 
εξασφαλίζονται έναντι µετατοπίσεων. 


ζ. Οι απαιτήσεις για τις ελάχιστες επικαλύψεις οπλισµών αναφέρονται στον ισχύοντα ΕΚΟΣ, τον ΚΤΧ’ 00 και στον 
ισχύοντα Κανονισµό Πυροπροστασίας Κτιρίων, ανάλογα µε τον απαιτούµενο δείκτη πυραντίστασης. 


η. Για τη χρήση επιφανειακού οπλισµού ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 8.2.6 του ΚΤΧ ’00. 


4.1.3.4.5  Προστασία  


α. Οι απαιτήσεις προστασίας του χάλυβα έναντι διάβρωσης καθορίζονται στον ΚΤΧ ’00 (άρθρο 4 και παρ. 8.2.5) 


β. Η παρ. 8.2.5 του ΚΤΧ ’00 συµπληρώνεται µε το ακόλουθο εδάφιο: 


Ο εκτεθειµένος µέχρι τη διάστρωση του σκυροδέµατος οπλισµός, προστατεύεται έναντι της οξείδωσης µε παχύ 
περιτύλιγµα καναβάτσας διαποτισµένης µε ασφαλτικό υλικό, σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας. Ο οπλισµός, 
που προστατεύεται κατά αυτόν τον τρόπο καθαρίζεται επιµελώς, πριν ενσωµατωθεί στο σκυρόδεµα. 


4.1.3.4.6  Σχέδια Λεπτοµερειών Οπλισµού 


α. Ο Ανάδοχος εκπονεί όλα τα κατασκευαστικά σχέδια οπλισµού. Τα σχέδια αυτά περιλαµβάνουν όλα τα σχέδια 
τοποθέτησης ράβδων, σχέδια κάµψης ράβδων, πίνακες ράβδων και άλλα σχέδια οπλισµού, εκπονούνται µε βάση 
την οριστική µελέτη, που έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία και οριστικοποιούνται αφού προσαρµοστούν στις 
συνθήκες που απαντώνται επί τόπου κατά την εκτέλεση της εργασίας. 


β. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία για έλεγχο, έγκριση και καταγραφή, τα λεπτοµερή σχέδια τοποθέτησης 
ράβδων και κάµψης ράβδων, τους πίνακες οπλισµού και άλλες λεπτοµέρειες, που επεξεργάσθηκε ο ίδιος για όλες 
τις ράβδους οπλισµού, τουλάχιστον 30 ηµερολογιακές ηµέρες πριν την τοποθέτηση του οπλισµού, εκτός αν 
υπάρχει διαφορετική απαίτηση από την Υπηρεσία. 


4.1.4 Έλεγχοι  


4.1.4.1 Γενικά 


α. Όλες οι εργασίες επιθεωρούνται από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος πρέπει να διευκολύνει το έργο της Υπηρεσίας. Ο 
έλεγχος αυτός ασκείται είτε από τα εντεταγµένα όργανα της Υπηρεσίας είτε από ειδικούς Οίκους Ποιοτικού 
Ελέγχου, οι οποίοι εκδίδουν τα σχετικά πιστοποιητικά και των οποίων ο ρόλος θα καθορίζεται στη Σύµβαση. Η 
αρµοδιότητα της Υπηρεσίας εκτείνεται σε όλα τα µέρη και τις φάσεις της κατασκευής, προπαρασκευής, τρόπου 
παραγωγής, ιδιοτήτων των προσκοµιζόµενων υλικών κτλ. 


β. Ο ποιοτικός έλεγχος έχει σκοπό να αποδείξει την καταλληλότητα της κατασκευής για τη χρήση για την οποία 
προορίζεται. 


γ. Όλοι οι συστηµατικοί έλεγχοι των υλικών, των µεθόδων κατασκευής και των τελειωµένων κατασκευών διεξάγονται 
από τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ποιότητα, εµφάνιση, ασφάλεια και ανθεκτικότητα σε 
διάρκεια του έργου. Όλες οι δαπάνες για τους παρακάτω ελέγχους καταβάλλονται από τον Ανάδοχο. 


δ. Οι έλεγχοι που διενεργεί η Υπηρεσία δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο κατά κανένα τρόπο και για οποιονδήποτε 
λόγο από την ευθύνη του για το έντεχνο της κατασκευής του έργου. 


ε. Η Υπηρεσία έχει αρµοδιότητα να καθορίζει όλα τα επί µέρους ειδικά θέµατα, όπως προκύπτουν και αναφέρονται 
στην παρούσα προδιαγραφή ή και σε άλλα θέµατα, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά, αλλά είναι αναγκαία για τη 
πλήρη έντεχνη, ασφαλή, καλαίσθητη κτλ κατασκευή του έργου. 


στ. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα διακοπής κάθε εργασίας, αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τους όρους της 
παρούσας προδιαγραφής ή και άλλων ειδικότερων προδιαγραφών που ισχύουν στο έργο σύµφωνα µε τους 
συµβατικούς όρους και τις οδηγίες της. 


ζ. Η Υπηρεσία δικαιούται να διατάσσει την καθαίρεση οποιασδήποτε κατασκευής, που δεν ακολουθεί την παρούσα 
προδιαγραφή, τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη και Σχέδια και τους λοιπούς όρους της σύµβασης, ή αποδεικνύεται από 
τους προδιαγραφόµενους ελέγχους και δοκιµές ότι δεν συµφωνεί µε τις απαιτήσεις της µελέτης και τις συµβατικές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου, λόγω κακής εργασίας, ή χρήσης ελαττωµατικών υλικών ή ζηµιών, λόγω µη επαρκούς 
προσοχής και καθοδήγησης κτλ. Οι καθαιρέσεις αυτές γίνονται ακόµη κι αν η ελαττωµατική εργασία, έγινε σε 
γνώση ή από αµέλεια της Υπηρεσίας κατά την επίβλεψη του έργου. 


η. Κάθε δαπάνη ή ζηµιά από τις παραπάνω καθαιρέσεις βαρύνει τον Ανάδοχο, εκτός αν για την εκτέλεση της 
ελαττωµατικής εργασίας υπάρχει έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, µε την οποία να τροποποιούνται οι συµβατικές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου. 


θ. Ο αναφερόµενος ποιοτικός έλεγχος είναι δειγµατοληπτικός και τον διενεργεί η Υπηρεσία ανεξάρτητα από τον 
ποιοτικό έλεγχο που εκτελεί ο Ανάδοχος για λογαριασµό του µε σκοπό να γίνουν αποδεκτά τα υλικά, η εργασία και 
οι κατασκευές του από την Υπηρεσία. 
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ι. Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατόν η Υπηρεσία να χρησιµοποιήσει τα αποτελέσµατα του ποιοτικού ελέγχου 
του Αναδόχου (σε όση έκταση και για όσο χρονικό διάστηµα επιθυµεί) για τον εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο. Τέτοια 
περίπτωση είναι όταν ο Ανάδοχος έχει εγκαταστήσει επί τόπου κατάλληλο εξοπλισµένο εργαστήριο σκυροδέµατος 
(µε τον απαιτούµενο εξοπλισµό, το επιστηµονικό και βοηθητικό προσωπικό κτλ) και εφόσον η Υπηρεσία θεωρεί, 
ότι τα αποτελέσµατα των δοκιµών και µετρήσεων εκτελούνται σύµφωνα µε τους Κανονισµούς κατά αδιάβλητο 
τρόπο. 


ια. Ο ποιοτικός έλεγχος περιλαµβάνει τους ακόλουθους συστηµατικούς έλεγχους των υλικών, των µεθόδων 
κατασκευής και των τελειωµένων προϊόντων. 


- Έλεγχοι µε τη βοήθεια µέτρησης 


- δοκιµές των υλικών για την παραλαβή τους, 


- έλεγχοι διαστάσεων ξυλοτύπου, οπλισµού, προκατασκευασµένων στοιχείων κτλ 


- Οπτικοί έλεγχοι (επιθεώρηση) 


- αναγνώριση των υλικών 


- εξέταση των πιστοποιητικών συµµόρφωσης 


- έλεγχος   της   αντιστοίχισης   των   µετρήσεων   προς   την   µεθοδολογία   που χρησιµοποιείται 


- έλεγχος της καταλληλότητας του εξοπλισµού και της εξειδίκευσης του προσωπικού 


- έλεγχος των ξυλότυπων, οπλισµών, διάστρωσης σκυροδέµατος κτλ 


ιβ. Για τους έλεγχους µε τη βοήθεια οργάνων µέτρησης και τους οπτικούς ελέγχους (επιθεώρηση) έχει γίνει αναφορά 
στις επί µέρους παραγράφους της παρούσης. 


4.1.4.2 Σκυρόδεµα 


Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα του σκυροδέµατος, δηλαδή για την αντοχή του, τη συµπεριφορά του στο χρόνο καθώς και 


την ανθεκτικότητα του σε ατµοσφαιρικές ή χηµικές προσβολές και γενικά για όµως απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν Τεύχος, στα λοιπά Συµβατικά 


Τεύχη και Σχέδια και στους αντίστοιχους Κανονισµούς. 


α. Στο τέλος της εισαγωγικής παραγράφου του άρθρου 13 του ΚΤΣ ‘97 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση: 


«Ειδικότερα για εργασίες έγχυτων πασσάλων και των κεφαλόδεσµων τους ισχύει η παράγραφος 9.2.4 και το αντίστοιχο 
άρθρο του παρόντος Τεύχους.» 


β. Στο τέλος της παραγράφου 13.2.2 του ΚΤΣ ‘97 προστίθενται τα ακόλουθα: 


 «Σε περίπτωση που – µετά την έγκριση της Υπηρεσίας – παραστεί ανάγκη συσχέτισης των συµβατικών αντοχών 
δοκιµιών (ηλικίας 28 ηµερών) σύµφωνα µε διαφορετικούς κανονισµούς (και συγκεκριµένα µεταξύ DΙΝ και 
Ελληνικών ή Ευρωκωδίκων αφετέρου), λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθες προσεγγιστικές σχέσεις αναγωγής: 


βWN= 1,28 fck  για βw > 15 Μpa 
βWN = 1,35fck  για βw < 15 Μpa 


όπου  


βWN είναι η ονοµαστική αντοχή (Nennfestigkeit) του σκυροδέµατος κατά DΙΝ 1018 


fck είναι η χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέµατος κατά ΕΚΟΣ µε βάση κυλινδρικά δοκίµια διαµέτρου 15 cm και ύψους 30 
cm. 


γ. Τα προηγούµενα δεν υποκαθιστούν τα προδιαγραφόµενα στην παράγραφο 13.2.3, αλλά ισχύουν 
συµπληρωµατικά. 


δ. Στο τέλος της παρ. 13.5.11 του ΚΤΣ ‘97 προστίθεται: «και κατόπιν έγκρισης όµως Υπηρεσίας.» 


ε. Στο τέλος της παρ. 13.7.4 προστίθεται: «και επιφέρονται όµως οι απαιτούµενες επεµβάσεις για την αποκατάσταση 
όµως αισθητικής και όµως λειτουργικότητας του έργου.» 


στ. Στο τέλος της παρ. 13.7.8 του ΚΤΣ ‘97 προστίθεται:  


«Κάθε µία από τις προαναφερόµενες (ποινές) αποζηµιώσεις «Α», «Β», «Γ» ή «∆» συµπεριλαµβάνει και την καταβολή 
από την πλευρά του Αναδόχου αποζηµιώσεων λόγω τυχόν καθυστερήσεων στην πρόοδο των εργασιών.» 


στ. Η παράγραφος 12.1.1.14 του ΚΤΣ ‘97 τροποποιείται ως εξής: 


«Ο Ανάδοχος εξασφαλίζει στην Υπηρεσία το δικαίωµα ελέγχου του εργοστασίου παραγωγής σκυροδέµατος ως όµως την 
τήρηση όµως προδιαγραφής. Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία δικαιούται να απαγορεύσει στον Ανάδοχο την 
προµήθεια και τη χρήση στο έργο σκυροδέµατος από το συγκεκριµένο εργοστάσιο.» 


ζ. Τόσο η παράγραφος 13.3.2, όσο και οι δύο τελευταίες προτάσεις της παραγράφου 13.4.1 του ΚΤΣ ‘97 
τροποποιούνται ως εξής: 


«Η Υπηρεσία ή / και  ο Ανάδοχος έχουν το δικαίωµα να αυξήσουν τον αριθµό δοκιµίων µιας δειγµατοληψίας από 6 σε 12 
δοκίµια. Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη των επί πλέον 6 δοκιµίων βαρύνει τον Ανάδοχο.» 
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η. Έλεγχος Μεθόδου Συντήρησης (µε δοκίµια) 


Όταν απαιτείται από την Υπηρεσία όµως και όταν προδιαγράφεται στα Συµβατικά Τεύχη, λαµβάνονται «δοκίµια του 
έργου» σύµφωνα µε όµως παραγράφους 10.4, 10.5 και 10.6 του ΚΤΣ ‘97 για τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας 
της µεθόδου συντήρησης. Τα δοκίµια αυτά κατασκευάζονται και συντηρούνται ως δίδυµα των δοκιµιών 7 ή 28 
ηµερών (αντιδείγµατα). Η δαπάνη των δοκιµίων αυτών βαρύνει τον Ανάδοχο.. 


θ. Έλεγχος Προόδου Σκλήρυνσης (µε δοκίµια) 


- Σε κατασκευές προεντεταµένου σκυροδέµατος (όπως και στις περιπτώσεις δυσµενών κλιµατολογικών 
συνθηκών σύµφωνα µε την κρίση όµως Υπηρεσίας) λαµβάνονται «δοκίµια του έργου» (σύµφωνα µε την 
παράγραφο 10.4 του ΚΤΣ ‘97) για τον προσδιορισµό της αντοχής του σκυροδέµατος σε ηλικίες που 
αντιστοιχούν σε ιδιαίτερα σηµαντικές φάσεις της κατασκευής. 


- Ιδιαίτερα σηµαντικές φάσεις κατά την διάρκεια της κατασκευής είναι οι ακόλουθες: 
- Η αφαίρεση των ξυλοτύπων  


- Η επιβολή µερικής προέντασης 


- Η επιβολή όµως ολικής προέντασης  


- Η φόρτιση 


- Τέτοιου είδους έλεγχοι διεξάγονται όταν κατά την διάρκεια της κατασκευής ενδέχεται να υπάρξουν δυσµενείς 
επιπτώσεις οφειλόµενες σε χαµηλές θερµοκρασίες. 


- Εφόσον πρόκειται να αντιµετωπισθούν ιδιαίτερα σηµαντικές φάσεις κατασκευής κατά την διάρκεια της 
κατεργασίας του σκυροδέµατος και χρειαστεί ο έλεγχος της αντοχής του σκυροδέµατος όµως αντίστοιχες 
όµως φάσεις αυτές ηλικίες κατασκευής, λαµβάνονται δοκίµια ελέγχου σκλήρυνσης (ανά παρτίδα 
σκυροδέµατος και ανά χρονικά διαφέρουσα ειδικά σηµαντική φάση κατά την διάρκεια όµως κατασκευής) που 
ακολουθούν τα προδιαγραφόµενα όµως παραγράφους 13.3 ή 13.5 του ΚΤΣ ‘97. Τα δοκίµια αυτά είναι ίσα 
στον αριθµό και δίδυµα των συµβατικών δοκιµίων, εκτός προδιαγράφεται αλλιώς από τα Συµβατικά Τεύχη. 


- Όταν ανά παρτίδα σκυροδέµατος αντιµετωπίζεται µόνο µία ιδιαίτερη σηµαντική φάση κατασκευής 
λαµβάνονται τουλάχιστον δύο οµάδες «δοκιµίων του έργου» ίσου αριθµό και δίδυµα των συµβατικών 
δοκιµίων των παραγράφων 13.3 ή 13.5 του ΚΤΣ ‘97. Η πρώτη οµάδα δοκιµάζεται σε µία ηλικία σκυροδέµατος 
που εκτιµάται ότι θα έχει αναπτυχθεί η ζητούµενη αντοχή. Αν ο πρώτος έλεγχος αντοχής δεν αποδώσει τα 
απαιτούµενα αποτελέσµατα δοκιµάζεται η δεύτερη σειρά δοκιµίων σε επόµενη χρονική στιγµή. 


- Σε κάθε περίπτωση για τον υπολογισµό όµως αντοχής όµως παρτίδας σκυροδέµατος, για τη δεδοµένη ηλικία 
λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος αντοχής των δοκιµίων ελέγχου σκλήρυνσης, πρέπει όµως να συνεκτιµάται 
και το γεγονός ότι για δοµικά στοιχεία µε διαστάσεις που αποκλίνουν ουσιωδώς από όµως διαστάσεις των 
δοκιµίων είναι δυνατόν να παρουσιαστεί διάφορος βαθµός σκλήρυνσης από τον αντίστοιχο των δοκιµίων 
(π.χ. λόγω διαφορετικής διαδικασίας ανάπτυξης θερµότητας στο σκυρόδεµα). 


ι. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος επιζητεί πληρωµή των εργασιών σκυροδέµατος πριν από όµως 28 ηµέρες, ή αν 
προδιαγράφεται σχετικά όµως όρους της σύµβασης, θα λαµβάνονται και δοκίµια που θα ελέγχονται όµως 7 ηµέρες 
(κανονικά συντηρούµενα κατά DΙΝ 1048) ίσα στον αριθµό και από τα ίδια τα µίγµατα µε τα συµβατικά δοκίµια του 
κανονικού ελέγχου των 28 ηµερών. Τα δοκίµια αυτά δοκιµάζονται σε θλίψη όχι νωρίτερα από 7 µέρες. Για να 
χρησιµοποιηθούν τα δοκίµια των 7 ηµερών θα πρέπει να έχει προσδιοριστεί από τη Μελέτη Σύνθεσης σχέση 
ανάπτυξης όµως αντοχής του σκυροδέµατος µε ελέγχους αντοχής τουλάχιστον όµως 7 ηµέρες και 28 ηµέρες. 
Όµως τα αποτελέσµατα όµως σχέσης ανάπτυξης όµως αντοχής όµως Μελέτης Σύνθεσης συγκρίνονται τα 
αποτελέσµατα των δοκιµών θλίψης όµως 7 και πλέον ηµέρες για να καθοριστεί αν εκπληρώνεται κατ’ αρχήν το 
κριτήριο συµµόρφωσης θλιπτικής αντοχής και να πραγµατοποιούνται νωρίτερες πληρωµές. Σε κάθε περίπτωση 
όµως το κριτήριο συµµόρφωσης θλιπτικής αντοχής παραµένει πάντοτε ο έλεγχος θλιπτικής αντοχής των 
συµβατικών δοκιµίων ηλικίας 28 ηµερών κανονικά συντηρούµενων. 


4.1.4.3 Τσιµέντο 


α. Ο Ανάδοχος υποβάλλει πριν τη χρήση του τσιµέντου σε σκυρόδεµα, κονίαµα ή ένεµα, Επικυρωµένες Εκθέσεις 
∆οκιµών του Εργοστασίου, σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα ASTM, σχετικά µε τους ελέγχους ποιότητας που 
έγιναν στο Εργοστάσιο, συµπεριλαµβανοµένων των φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων του τσιµέντου που προτείνεται 
για το Έργο. Επίσης, ο Ανάδοχος προσκοµίζει µαζί µε κάθε φορτίο τσιµέντου, πιστοποιητικό εγγύησης ότι το 
τσιµέντο είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις των Προδιαγραφών. Το πιστοποιητικό θα αναφέρει την ηµεροµηνία 
άφιξης κάθε φορτίου στο Έργο, την ποσότητα και το χαρακτηριστικό του σιλό και της παρτίδας προέλευσης του 
τσιµέντου στο Εργοστάσιο. 


β. Η Υπηρεσία δικαιούται να διατάξει τη δειγµατοληψία του τσιµέντου και την υποβολή του σε δοκιµές. ∆εν θα 
χρησιµοποιηθεί τσιµέντο µέχρι η Υπηρεσία µείνει ικανοποιηµένη από τα αποτελέσµατα των δοκιµών. Αν οι δοκιµές 
δείξουν ότι το τσιµέντο που έχει παραδοθεί δεν είναι ικανοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται µε έξοδα του Αναδόχου. 


4.1.4.4 Σιδηρούς οπλισµός 


Οι απαιτήσεις για την παραλαβή του οπλισµού περιέχονται στο παράρτηµα 5 του ΚΤΧ ’00. Επί πλέον των αναφεροµένων στον ΚΤΧ ’00 διευκρινίζονται 
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τα ακόλουθα: 


α. Κατά την παραλαβή του οπλισµού επανελέγχεται η τήρηση των απαιτήσεων της µελέτης και των κανονισµών, η 
καθαρότητα, η ευστάθεια, η ακεραιότητα, η γεωµετρία των ράβδων και η επάρκεια των επικαλύψεων (βλ. 
παράρτηµα 5 του ΚΤΧ ’00). 


β. Σε περίπτωση που, κατά την παραλαβή του οπλισµού, διαπιστωθούν κακοτεχνίες, παραλείψεις και ασυµφωνίες µε 
τη µελέτη, τους κανονισµούς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τις αποκαταστήσει 
µε δικές του δαπάνες και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η τελική παραλαβή του οπλισµού γίνεται µόνο 
µετά τις απαιτούµενες αποκαταστάσεις και επιδιορθώσεις. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να µην παραλάβει 
οπλισµό, εφόσον κατά τη γνώση, την εµπειρία και την κρίση της, αυτός είναι ανεπαρκής (π.χ. σε περιπτώσεις 
δευτερευόντων οπλισµών κτλ.) 


γ. Για τους ελέγχους του οπλισµού έναντι διάβρωσης, ισχύει το άρθρο 4 του ΚΤΧ ’00. 


4.1.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 


Όσα προδιαγράφονται στο παρόν τεύχος καλύπτουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα: 


4.1.5.1 Σκυρόδεµα 


Η τιµή µονάδας περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 


α. την προµήθεια των πάσης φύσης απαιτούµενων υλικών και τη µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση (αδρανή 
οποιασδήποτε διαβάθµισης και µεγίστου κόκκου, νερό, τσιµέντο οποιουδήποτε τύπου και αντοχής και σε 
οποιαδήποτε απαιτούµενη ποσότητα, τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα ρευστοποιητικά η υπερρευστοποιητικά και 
σταθεροποιητικά, κατάλληλα πρόσθετα στην περίπτωση χρήσης έτοιµου σκυροδέµατος, ώστε το σκυρόδεµα να 
παραµένει εργάσιµο) 


β. την εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών κατασκευής (ξυλότυποι, ικριώµατα, προστατευτικά κιγκλιδώµατα, 
ολισθαίνοντα φορεία ανωδοµών, ολισθαίνοντες ή αναρριχόµενοι ξυλότυποι βάθρων, φορεία και λοιπές συσκευές 
για δόµηση εν προβόλω, προκατασκευές, µεταφορά και τοποθέτηση των προκατασκευασµένων στοιχείων στο 
έργο) 


γ. την ανάµιξη του σκυροδέµατος, τη µεταφορά του στο εργοτάξιο, τη διάστρωση, τη συµπύκνωση και τη συντήρηση 
του 


δ. τη σύνταξη Μελέτης Σύνθεσης σκυροδέµατος και παρασκευής δοκιµαστικών µιγµάτων πριν από την έναρξη 
παρασκευής σκυροδεµάτων 


ε. τις δειγµατοληψίες και ελέγχους σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα  


στ. την κατασκευή νέας προσπέλασης εξυπηρέτησης του έργου ή διαµόρφωση τυχόν υπάρχουσας προσπέλασης 
(τόσο για τις εργασίες απλών σκυροδετήσεων όσο και για τις υπόλοιπες εργασίες) 


ζ. τη µεταφορά και τοποθέτηση µε µηχανήµατα των προκατασκευασµένων στοιχείων του έργου ή την κατασκευή 
τους απ' ευθείας στην τελική τους θέση 


η. την προσκόµιση και αποκόµιση του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού για την έντεχνη και έγκαιρη 
αποπεράτωση των εργασιών 


θ. την εργασία και τα υλικά κάθε σχήµατος ένθετων για την κατασκευή ειδικών διατοµών (π.χ. πλάκες µε διάκενα) 
διαµέτρου ή διατοµής σύµφωνα µε την µελέτη, από κατάλληλο υλικό που να µην επηρεάζει δυσµενώς το 
σκυρόδεµα της έγκρισης της Υπηρεσίας και µε κατάλληλη αντοχή και ποιότητα γενικότερα, ώστε να µην υφίστανται 
καµία παραµόρφωση από την υγρασία, τις κάθε είδους στατικές και δυναµικές επιβαρύνσεις κτλ µέχρι πλήρους 
πήξης του σκυροδέµατος, µε την τυχόν αναγκαία ενίσχυση των σωµάτων µε διαφράγµατα, µε τοποθέτηση των 
σωµάτων τούτων σύµφωνα µε την µελέτη και µε την ολική απώλεια είτε παραµένουν ενσωµατωµένα µονίµως στο 
σκυρόδεµα είτε αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες και τους λοιπούς όρους της σύµβασης. 


η. την εργασία και τα υλικά τοποθέτησης µη οπλισµένων σωλήνων αποστράγγισης βάθρων και τοίχων αντιστήριξης 
όπως καθορίζεται στη µελέτη κάθε έργου. 


ι. την εργασία και υλικά της διογκωµένης πολυστερίνης ή άλλου υλικού που τυχόν θα χρησιµοποιηθεί για την 
µόρφωση αρµών. 


ια. τις δαπάνες εξοπλισµού, οργάνωσης, σχετικής µελέτης, προσθέτων κτλ, που ενδεχοµένως απαιτηθούν για τις 
ειδικές διαστρώσεις σκυροδέµατος ή την κατασκευή των ειδικών σκυροδεµάτων του άρθρου 12 του ΚΤΣ '97, οι 
οποίες περιλαµβάνονται ανηγµένα στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου εκτός αν προδιαγράφεται αλλιώς στους 
όρους της σύµβασης. 


ιβ. την ανηγµένη δαπάνη συγκροτηµάτων παραγωγής αδρανών υλικών παραγωγής σκυροδέµατος, των συστηµάτων 
προστασίας των υλικών από την βροχή, τον παγετό κτλ, των συστηµάτων θέρµανσης ή και άλλων µεθόδων για 
την σκυροδέτηση µε ζεστό ή κρύο καιρό και παγετό (όπως και η ανηγµένη δαπάνη σύνταξης των σχετικών 
µελετών προστασίας του σκυροδέµατος για σκυροδέτηση µε ζεστό ή κρύο καιρό και παγετό). 


ιγ. τις ζηµιές από οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε τµήµα του έργου ή µηχανήµατος κτλ από αιτίες που δεν 
εµπίπτουν στις διατάξεις περί ανωτέρας βίας και λοιπές άλλες δαπάνες που απαιτούνται από την τεχνική µελέτη 
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του έργου λαµβανοµένης υπόψη της µόρφωσης των στοιχείων στις ακριβείς διαστάσεις που παρουσιάζονται στα 
σχέδια. 


ιδ. τις δαπάνες προµήθειας, τοποθέτησης και αποµάκρυνσης των αναγκαίων ικριωµάτων και ξυλοτύπων. 


ιε. τις δαπάνες όλων των µηχανικών µέσων, εργαλείων, υλικών, οργάνων, ελέγχων και δοκιµών κάθε είδους όπως 
επίσης και του επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που απαιτείται για την πλήρη εργασία και ακόµη 
κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν περιγράφεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 
εργασίας. 


4.1.5.2 Τσιµέντο (βλ. παρ. 4.1.6.2) 


4.1.5.3 Ξυλότυποι και Ικριώµατα (βλ. παρ. 4.1.5.1) 


4.1.5.4 Σιδηρούς Οπλισµός 


Η τιµή µονάδας περιλαµβάνει: 


• την προµήθεια του σιδηρού οπλισµού επί τόπου των έργων 


• την κοπή, κατεργασία και την επιµελή και έντεχνη τοποθέτηση του οπλισµού σε οποιαδήποτε θέση 
των έργων (ανωδοµή, θεµέλια, πάσσαλοι οποιουδήποτε τύπου) µε ή χωρίς παρουσία νερού 


• τη σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στέρεο σε όλες τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ µε σύρµα Νο 5, 


ή µεγαλυτέρου πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και θέση του οπλισµού, ή µε ηλεκτροσυγκόλληση για 
την περίπτωση έγχυτων πασσάλων 


• την προµήθεια και τοποθέτηση σύρµατος πρόσδεσης όπως επίσης και αρµοκλειδών και άλλου είδους 
εγκεκριµένων ενώσεων 


• την προµήθεια και τοποθέτηση των αναγκαίων υποστηριγµάτων αποστατών (καβίλιες)  


• τη σύνταξη και υποβολή για έγκριση στην Υπηρεσία των σχετικών παραστατικών και κατασκευαστικών 
σχεδίων οπλισµού, όπως επίσης και όλων των απαιτουµένων πινάκων οπλισµού. 


4.1.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 


4.1.6.1 Σκυρόδεµα 


4.1.6.1.1  Επιµέτρηση 


α. Οι εργασίες σκυροδεµάτων θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία 
σκυροδέµατος που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της 
παρούσας ΓΤΣΥ. 


β. ∆ιευκρινίζεται ότι όπου στις κατασκευές σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος η στάθµη αυτού νοείται 
όπως διαµορφώθηκε µε εντολή της Υπηρεσίας πριν από την κατασκευή των σκυροδεµάτων. 


γ. Η επιµέτρηση του όγκου σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς την χρήση ξυλοτύπων, γίνεται µε βάση τις 
διαστάσεις των σχεδίων, χωρίς να επιµετράται ο επιπλέον όγκος του σκυροδέµατος που τυχόν διαστρώθηκε λόγω 
της έλλειψης των ξυλοτύπων. 


δ. Από τον όγκο του επιµετρούµενου σκυροδέµατος αφαιρείται ο όγκος των περικλεισµένων κενών, που 
διαµορφώνονται µε σωλήνες ή µε ένθετα, µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος σύµφωνα µε τη 
µελέτη. 


ε. Από τον όγκο του επιµετρούµενου σκυροδέµατος δεν αφαιρείται ο όγκος των λοξοτµηµένων ή στρογγυλεµένων 
γωνιών, ούτε ο όγκος των µεταλλικών εξαρτηµάτων που ενσωµατώνονται στο σκυρόδεµα. Επίσης δεν αφαιρείται ο 
όγκος που καταλαµβάνουν σωλήνες που τοποθετούνται στο σώµα των εκάστοτε κατασκευών από σκυρόδεµα για 
την αποστράγγιση και προστασία αυτών. 


4.1.6.1.2  Πληρωµή 


α. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες σκυροδεµάτων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη 
αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος 
άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί 
Όροι». 


β. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια συµµόρφωσης του σκυροδέµατος ή και άλλα κριτήρια 
που θα έχουν τεθεί στους όρους της σύµβασης, τότε οι επακολουθούντες έλεγχοι, δειγµατοληψίες, δοκιµές, 
µελέτες, δοκιµαστικές φορτίσεις κτλ βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης στα κριτήρια των 
προδιαγραφών, µετά και τους πρόσθετους ελέγχους ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανακατασκευάσει το τµήµα ή 
την κατασκευή σύµφωνα µε την σύµβαση, ενώ εκ παραλλήλου η Υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση της δύναται να 
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ζητήσει και τις επαπειλούµενες από την σύµβαση ποινικές ρήτρες ή και την έκπτωση του Αναδόχου από την τυχόν 
καθυστέρηση που θα ήθελε προκύψει (βλ. και παράγραφο 13.7 του ΚΤΣ '97). 


γ. Πληρωµές για έργα από σκυρόδεµα διενεργούνται κανονικά µετά τη διενέργεια των ελέγχων σε θλίψη δοκιµίων 
ηλικίας 28 ηµερών και εφόσον αποδειχτεί ότι πληρούνται τα κριτήρια συµµόρφωσης του σκυροδέµατος. Για την 
περίπτωση που έχουν τεθεί και άλλα κριτήρια συµµόρφωσης σκυροδέµατος πρέπει να έχουν διεξαχθεί και οι 
έλεγχοι συµµόρφωσης µε τα πρόσθετα κριτήρια και εφόσον αποδειχτεί ότι πληρούνται και τα κριτήρια αυτά, µόνο 
τότε θα διενεργούνται οι σχετικές πληρωµές (βλ.  και παράγραφο «Έλεγχος προόδου σκλήρυνσης».) 


δ. Αν δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια συµµόρφωσης, τότε οι σχετικές πληρωµές παραµένουν σε εκκρεµότητα µέχρι 
την έκδοση των αποφάσεων αποδοχής της κατασκευής. 


ε. Εφόσον ζητηθεί από τον Ανάδοχο, είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν και πληρωµές για έργα σκυροδέµατος 
πριν από τις 28 ηµέρες, εφόσον ληφθούν και δοκίµια ελέγχου της ποιότητας του σκυροδέµατος σε µικρότερη 
ηλικία.  


θ. Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται (εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά) η δαπάνη διαµόρφωσης επιφανειακών 
τελειωµάτων επιφανειών σκυροδέµατος σε επαφή µε ξυλοτύπους υψηλής ποιότητας (τύπων Β, Γ, ∆, Ε και άλλων 
ειδικών τύπων) που θα επιµετρηθούν και θα πληρωθούν µε ειδικές τιµές του τιµολογίου προσφοράς. 


4.1.6.2 Τσιµέντο 


α. Ουδεµία από τις εργασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο αναφορικά µε το τσιµέντο, δεν εµφανίζεται στο 
Τιµολόγιο και ως εκ τούτου δεν θα επιµετράται. 


β. Οι εργασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο αναφορικά µε το τσιµέντο, δεν θα πληρώνονται ιδιαιτέρως αλλά 
νοούνται ότι οι δαπάνες τους περιλαµβάνονται ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του Αναδόχου. 


γ. Κατ΄ εξαίρεση, σε περίπτωση χρήσης τσιµέντου τύπου IV, το τσιµέντο αυτό πληρώνεται ξεχωριστά µε την 
αντίστοιχη τιµή µονάδας του τιµολογίου (αν υπάρχει) ή µε σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που υπολογίζεται µε βάση την επί 
πλέον δαπάνη προµήθειας κτλ. τσιµέντου τύπου IV. 


4.1.6.3 Σιδηρούς Οπλισµός 


α. Οι εργασίες όπλισης του σκυροδέµατος θα επιµετρώνται σε χιλιόγραµµα (kg) σιδηρού οπλισµού, πλήρως 
περαιωµένων, ανά κατηγορία χάλυβα που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 


β. Η επιµέτρηση γίνεται µε βάση τους αναλυτικούς πίνακες οπλισµών που περιλαµβάνονται στη µελέτη, ή αν δεν 
υπάρχουν, από τους πίνακες που ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία για έλεγχο 
και θεώρηση πριν από την έναρξη της κατασκευής. Οι πίνακες συντάσσονται µε βάση τα σχέδια της µελέτης και 
περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις, τις διαµέτρους, τις θέσεις και µήκη κάλυψης, τα βάρη ανά µ.µ. και ανά 
διάµετρο - σύµφωνα µε τους επίσηµους πίνακες βαρών των γερµανικών κανονισµών - τα µήκη των σιδηρών 
ράβδων, τα µερικά και ολικά βάρη των προβλεπόµενων οπλισµών κτλ. Η τοποθέτηση των οπλισµών ελέγχεται και 
η παραλαβή τους γίνεται πριν τη διάστρωση του σκυροδέµατος. Οι συνταχθέντες πίνακες, µετά την παραλαβή των 
οπλισµών, υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία. Οι εγκεκριµένοι πίνακες των τοποθετηµένων 
οπλισµών µε τα βάρη τους, αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. 


γ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες χαλύβων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη 
αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος 
άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί 
Όροι». 


δ. Η πληρωµή του σιδηρού οπλισµού γίνεται µόνο µετά την παραλαβή από την Υπηρεσία των ξυλοτύπων και του 
σιδηρού οπλισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Τεύχους και της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης 
(κατηγορία χάλυβα, διάµετροι, διαστάσεις και µορφή) και τους εγκεκριµένους κανονισµούς (DΙΝ 1015 και 
συµπληρωµατικές εγκύκλιοι, ΕΚΟΣ κτλ.). 


 


4.2. ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 


4.2.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 


α. Το αντικείµενο του παρόντος άρθρου είναι τα τελειώµατα τύπου Α, Β, Γ, ∆ ή Ε. 


β. Ως «διαµορφώσεις ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε χρήση ξυλοτύπων» νοούνται όλες οι διεργασίες που 
απαιτούνται, ώστε να επιτευχθεί στο σκυρόδεµα επιφανειακό τελείωµα υψηλής ποιότητας (τύπου Β, Γ, ∆ ή Ε). 


γ. Τα τελειώµατα επιφανειών σκυροδέµατος διακρίνονται στα ακόλουθα: 


- Τελειώµατα επιφανειών σκυροδέµατος που προκύπτουν µετά την αποξήλωση των ξυλοτύπων 
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- Τελειώµατα επιφανειών πλαστικού σκυροδέµατος, τα οποία αναφέρονται σε επιφάνειες που δεν βρίσκονται 
σε επαφή µε ξυλοτύπους και στις οποίες η σχετική επεξεργασία ι εκτελείται κατά την περίοδο που το 
σκυρόδεµα είναι ακόµη «πλαστικό». 


δ. Η επίτευξη των προδιαγραφόµενων ορατών επιφανειών / τελειωµάτων επιφανειών σκυροδέµατος προϋποθέτει 
κατάλληλη µελέτη, επίβλεψη και µέσα και αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου. 


ε. Προβλέπονται γενικά πέντε τύποι επιφανειακών τελειωµάτων σκυροδέµατος που προκύπτουν µετά την 
αποξήλωση των ξυλοτύπων: 


- Τελειώµατα τύπου Α  


- Τελειώµατα τύπου Β  


- Τελειώµατα τύπου Γ  


- Τελειώµατα τύπου ∆  


- Τελειώµατα τύπου Ε 


Αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά των τελειωµάτων αυτών, σε συνδυασµό µε τα χαρακτηριστικά του ξυλοτύπου και του 
τρόπου εργασίας µε τον οποίο προβλέπεται να επιτευχθούν οι απαιτούµενες ιδιότητες, αναπτύσσονται στην 
παράγραφο «Τελειώµατα Επιφάνειας Σκυροδέµατος σε Επαφή µε Ξυλότυπο». 


στ. Προβλέπονται γενικά δύο τύποι τελειωµάτων επιφάνειας σκυροδέµατος που δεν βρίσκεται σε επαφή µε 
ξυλοτύπους: 


- Τελείωµα πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΑ  


- Τελείωµα πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΒ 


4.2.2 Επιλογή Τελειώµατος 


α. Στην  περίπτωση που το σκυρόδεµα παραµένει ανεπίχριστο ανακύπτουν διάφορες απαιτήσεις επιλογής 
τελειώµατος ως άνω σε συνδυασµό µε την θέση της επιφάνειας και µε άλλους παράγοντες που αναφέρονται 
παρακάτω. Είναι δυνατή η πρόβλεψη και άλλων τύπων επιφανειακών τελειωµάτων για ανεπίχριστα σκυροδέµατα, 
ανάλογα µε την κάθε περίπτωση. 


β. Κατά την επιλογή λαµβάνονται υπ’ όψιν τα ακόλουθα: 


- το κόστος τελειώµατος 


- η ευκολία επίτευξης τελειώµατος υψηλής στάθµης 


- η αλλαγή της εµφάνισης µετά την επιρροή των  καιρικών συνθηκών, την έλευση του χρόνου και τη χρήση των 
χώρων 


- η ευκολία συντήρησης 


γ. Το είδος των επιφανειακών τελειωµάτων καθορίζεται στα Συµβατικά Τεύχη ή / και από την Υπηρεσία. Γενικά για τα 
ορατά µέρη του έργου προβλέπεται τουλάχιστον επιφανειακό τελείωµα τύπου Γ (ή και ανώτερο ποιοτικά, δηλαδή 
τύπου ∆ ή Ε). 


δ. Αν δεν καθορίζεται συγκεκριµένος τύπος τελειώµατος, τότε υπονοείται ότι προδιαγράφεται σαν επιφανειακό 
τελείωµα το τελείωµα τύπου Α. 


ε. Θέση εφαρµογής και είδος τελειώµατος 


- Ο τύπος του επιφανειακού τελειώµατος που απαιτείται για σκυρόδεµα σε επαφή µε ξυλοτύπους εξαρτάται 
από το είδος του δοµικού στοιχείου (στύλος, δοκός, πλάκα, τοιχείο, κλιµακοστάσιο), τη θέση του στην 
κατασκευή και το αν υπάρχει πρόβλεψη για πρόσθετο τελείωµα επ’ αυτού (κονίαµα, πλακίδια, χρωµατισµοί 
κτλ). 


- Σε κάθε περίπτωση, ο τύπος του επιφανειακού τελειώµατος πρέπει να προδιαγράφεται σαφώς. 


στ. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στους όρους της σύµβασης, στην περίπτωση τεχνικών έργων οδοποιίας και συναφών 
άλλων τεχνικών έργων, η ευθεία διαχωρισµού των επιφανειών µε τελείωµα τύπου Α από τις τυχόν απαιτούµενες 
επιφάνειες υψηλής ποιότητας (επιφάνειες µε τελειώµατα τύπου Β έως και Ε ή / και άλλα) θα βρίσκεται 0.50 m κάτω 
από τη γραµµή του εδάφους, όπως αυτή πρόκειται να διαµορφωθεί µε τα έργα της υπόψη εργολαβίας. Οι ευθείες 
αυτές αποτελούν και τα όρια της επιµέτρησης των επιφανειών υψηλής ποιότητας, που χρησιµοποιούνται για την 
τυχόν προβλεπόµενη ειδική αµοιβή αυτών (εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά). 


ζ. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου απαιτείται κατασκευή επιφανειακών τελειωµάτων υψηλής ποιότητας, γίνεται ειδική 
προδιαγραφή της έκτασης και του είδους των χαρακτηριστικών του κάθε τύπου τελειώµατος και καθορίζονται κατά 
περίπτωση τα απαιτούµενα υλικά κατασκευής των ξυλοτύπων ή / και τα χαρακτηριστικά του τελειώµατος µε 
µεθόδους και κριτήρια αποδοχής που προδιαγράφονται αναλυτικά. 


4.2.3 Υλικά  
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Για τη διαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελειώµατα τύπου Β,Γ,∆, ή Ε ισχύουν τα ακόλουθα: 


α. Για επιφάνειες διαφορετικών δοµικών στοιχείων είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν τα ακόλουθα διαφορετικά υλικά 
και είδη κατασκευής ξυλοτύπων: 


- Ξυλότυπος µε ειδικά φύλλα ενισχυµένου κόντρα πλακέ και πλαστική επένδυση της επιφάνειας (BETOFORM 
ή ανάλογο). 


- Σιδηρότυπος µε λαµαρίνα ελαχίστου πάχους 1,6 mm κτλ, σύµφωνα µε την παράγραφο «Ξυλότυποι 
Εµφανούς Σκυροδέµατος» του παρόντος Τεύχους. 


β. Απαγορεύεται ανάµιξη των υλικών που αναφέρονται παραπάνω για την κατασκευή ξυλοτύπου της επιφάνειας 
ενιαίου δοµικού στοιχείου. Οι ακόλουθες επιφάνειες θεωρούνται ως ένα δοµικό στοιχείο µε ενιαία επιφάνεια, για το 
οποίο επιβάλλεται να χρησιµοποιηθεί ενιαίο υλικό ξυλοτύπου (ή σιδηροτύπου), ενιαίο υλικό αποκόλλησης 
ξυλοτύπων, ενιαία συντήρηση του σκυροδέµατος κατά την κατασκευή και ενιαίες λοιπές ενέργειες, ώστε να 
αποκτηθούν ενιαία χαρακτηριστικά του εκάστοτε τύπου επιφανειακού τελειώµατος: 


- ολόκληρη η ορατή επιφάνεια φορέα γέφυρας. 


- όλες οι ορατές επιφάνειες των ακροβάθρων και των συνεχόµενων προς αυτά τοίχων αντιστήριξης σε 
ολόκληρο το µήκος τους (σε όσο τµήµα τους προβλέπεται να κατασκευαστούν µε επιφανειακό τελείωµα ). 


- όλες οι ορατές επιφάνειες µεσόβαθρων. 


- κάθε µεµονωµένος τοίχος στο σύνολο του µήκους του 


- πλάκες ορόφων, δοκοί , υποστυλώµατα ή τοιχία, κλιµακοστάσια. 


γ. Για όλους τους τύπους επιφανειακού τελειώµατος χρησιµοποιούνται σύνδεσµοι ξυλοτύπων µε ειδική διαµόρφωση 
του αφαιρούµενου τµήµατος που θα αποτελείται από πλαστικό κώνο ή άλλο υλικό µε κωνική επιφάνεια. 
Απαγορεύεται η χρήση συρµάτων ή συνδέσµων που θραύονται κατά την αφαίρεση τους. 


δ. Υλικά αποκόλλησης ξυλοτύπων 


Τα υλικά αποκόλλησης των ξυλοτύπων πρέπει να επιλέγονται κατάλληλα για το σκοπό που καλούνται να επιτύχουν. Σε 
ενιαίες, ορατές επιφάνειες πρέπει να χρησιµοποιείται το ίδιο υλικό αποκόλλησης ξυλοτύπων. Η επάλειψη του 
υλικού αποκόλλησης πρέπει να είναι οµοιόµορφη. Η επαφή του µε τον οπλισµό ή τους τένοντες προέντασης 
πρέπει να αποφεύγεται. Στην περίπτωση που η επιφάνεια του σκυροδέµατος πρόκειται να δεχτεί και πρόσθετο 
τελείωµα (κονίαµα, πλακίδια, χρωµατισµό κτλ), πρέπει να εξασφαλίζεται το συµβατό του υλικού αποκόλλησης µε 
το είδος της επίστρωσης. 


4.2.4 Εκτέλεση Εργασιών 


4.2.4.1 Γενικές Απαιτήσεις 


α. Σε οποιοδήποτε τελείωµα δεν πρέπει να εµφανίζονται ανεπιθύµητες εναλλαγές χρώµατος ή φυσικές ασυνέχειες. 
Ελαττώµατα στην επιφάνεια από την διάστρωση και συµπύκνωση είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί παράγοντες 
καθορισµού της ποιότητας επιφανειακού σκυροδέµατος. Το σκυρόδεµα πρέπει να παράγεται µε τέτοιον τρόπο, 
ώστε να ελαττώνεται η δυνατότητα δηµιουργίας επιφανειακών κηλίδων. Ως εκ τούτου ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δίνεται σε όλες φάσεις παραγωγής σκυροδέµατος, όχι µόνο σε αυτές που σχετίζονται µε την επίτευξη της 
απαιτούµενης αντοχής και ανθεκτικότητας. 


β. Οι ορατές επιφάνειες σκυροδέµατος πρέπει να έχουν ενιαία και οµοιόµορφη απόχρωση και γενικά εµφάνιση. Για το 
λόγο αυτό επισηµαίνεται η ανάγκη λεπτοµερούς Μελέτης Σύνθεσης του σκυροδέµατος, πριν από την έναρξη 
διάστρωσης και στη συνέχεια η διατήρηση της σύνθεσης αυτής αναλλοίωτης µέχρι το τέλος της εργασίας, µε 
σταθερή πηγή αδρανών, σταθερή προέλευση, κατηγορία τσιµέντου κτλ. 


γ. Η απορροφητικότητα της επιφάνειας του ξυλοτύπου επηρεάζει το βάθος και την οµοιοµορφία του χρώµατος του 
σκυροδέµατος. Η επιφάνεια του ξυλοτύπου, ανάλογα προς την ποιότητα του τελειώµατος του σκυροδέµατος, δεν 
πρέπει να κηλιδώνει το σκυρόδεµα ή να αντιδρά χηµικά µαζί του. Πριν από τη διάστρωση ο ξυλότυπος επαλείφεται 
µε λεπτή, οµοιόµορφη στρώση κατάλληλου υλικού αποκόλλησης,  ώστε να διευκολύνεται η αποξήλωσή του. Οι 
αρµοί των ξυλοτύπων πρέπει να είναι υδατοστεγανοί. 


δ. Το µίγµα του σκυροδέµατος πρέπει να είναι επαρκώς συνεκτικό, ώστε να ελαττώνεται η κίνηση του νερού ως προς 
τα στερεά συστατικά. Η απαιτούµενη εµφάνιση είναι δυνατόν να προσδιορίζει τα χρώµατα των συστατικών, τη 
διαβάθµιση των αδρανών και τις αναλογίες µίξης. 


ε. Οι µέθοδοι µεταφοράς, διάστρωσης και συµπύκνωσης, είναι τέτοιες ώστε να ελαττώνεται η απόµιξη και να 
εξασφαλίζεται αποτελεσµατική συµπύκνωση. Το σκυρόδεµα πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, καθώς διαστρώνεται 
να συµπυκνώνεται συνεχώς µε εσωτερικό δονητή, που να έχει επαρκή ισχύ, και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην 
εγκλείεται αέρας από το υπερκείµενο προς συµπύκνωση σκυρόδεµα. 


στ. Το σκυρόδεµα πρέπει να συντηρείται οµοιόµορφα και να προστατεύεται από µηχανικές βλάβες (κρούση κτλ) ή 
από κηλιδώσεις (από προεξέχουσες ράβδους κτλ). 
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ζ. Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει προσωπικό µε κατάλληλα προσόντα και να τους επιτηρεί µε ιδιαίτερη προσοχή 
ώστε να αποδοθούν οι απαιτούµενες υψηλής ποιότητας επιφάνειας ανεπίχριστου σκυροδέµατος. 


η. Για τις επιφάνειες του σκυροδέµατος που βρίσκονται µέσα στο έδαφος, ή που πρόκειται να επιχωθούν 
ακολουθούνται τα εγκεκριµένα σχέδια. 


θ. Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατή η παράλειψη χρήσης ξυλοτύπου και η σκυροδέτηση των έργων σε 
απευθείας επαφή µε το έδαφος, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου, αν αυτό προβλέπεται από τη µελέτη, ή µετά 
από έγκριση της Υπηρεσίας. 


ι. Έλεγχος χρώµατος 


Όταν απαιτείται οµοιοµορφία χρώµατος της επιφανείας του σκυροδέµατος, κάθε χρησιµοποιούµενο υλικό πρέπει να 
προέρχεται σταθερά από την ίδια πηγή (αδρανή, τσιµέντο, τυχόν πρόσθετο, νερό). Ο Ανάδοχος είναι απόλυτα 
υπεύθυνος για την εξασφάλιση της δυνατότητας προµήθειας από την ίδια πηγή όλων των ποσοτήτων που 
απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου. Τα αδρανή πρέπει να είναι ανθεκτικά σε διάρκεια και απαλλαγµένα από 
ρύπους που µπορούν να προκαλέσουν κηλίδες. Οι αναλογίες µίξης και η κοκκοµέτρηση, ιδιαίτερα των λεπτών 
αδρανών, πρέπει να διατηρούνται σταθερές. Σε µεγάλα «πάνω» ξυλοτύπων πρέπει να αποφεύγεται η 
αντικατάσταση τµηµάτων από κόντρα-πλακέ µε ξύλο και αντίστροφα. Επίσης πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή 
στην οµοιοµορφία της συντήρησης γιατί µπορεί να επηρεασθεί το χρώµα. 


ια. Η υφή, το χρώµα και η αντοχή σε διάρκεια του σκυροδέµατος επηρεάζονται από την συντήρηση. Όπου η εµφάνιση 
αποτελεί σηµαντικό παράγοντα, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη µέθοδο συντήρησης και στο χρόνο 
αποξήλωσης των ξυλοτύπων, τα οποία πρέπει να διεξάγονται µετά την έγκριση της Υπηρεσίας. Στοιχεία που 
προορίζονται να έχουν το ίδιο επιφανειακό τελείωµα, πρέπει να έχουν την ίδια, οµοιόµορφη συντήρηση. 


ιβ. Προστασία Τελειωµάτων 


Τελειώµατα υψηλής ποιότητας τραυµατίζονται εύκολα µετά την αφαίρεση του ξυλοτύπου και χρειάζονται ειδική προστασία 
σε περιοχές που είναι εκτεθειµένες σε κίνδυνο τραυµατισµού. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν από την 
Υπηρεσία τέτοιες περιοχές, αυτή είναι δυνατόν να ζητήσει από τον Ανάδοχο τη λήψη ειδικών επιπλέον µέτρων, 
χωρίς από τον λόγο αυτό να προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωµα για πρόσθετη αποζηµίωση ή παράταση 
προθεσµίας. 


ιγ. Σε βάθος 40 mm από την τελική εκτεθειµένη επιφάνεια σκυροδέµατος δεν επιτρέπεται απαγορεύεται να υπάρχουν 
σιδηρούχα µεταλλικά αντικείµενα, εκτός από τα απαιτούµενα είδη που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για να 
βρίσκονται στην επιφάνεια. 


4.2.4.2 Τελείωµα Τύπου Α 


α. Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται µε χρήση σωστά µορφωµένου ξυλοτύπου από σανίδες πριστής ξυλείας µε 
κλειστούς αρµούς. Στην επιφάνεια θα φαίνονται τα αποτυπώµατα των νερών της πριστής ξυλείας και των αρµών. 
Μπορεί να εµφανίζονται επίσης µικρές ατέλειες (κοιλώµατα) προκαλούµενες από την παγίδευση αέρα ή νερού, 
αλλά η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγµένη από κενά, σπογγώδεις περιοχές και µεγάλες ατέλειες. 


β. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα τελειώµατα καλουπωµένων επιφανειών, οι οποίες δεν είναι ορατές και συνεπώς 
ενδεχόµενη τραχύτητα είναι δυνατόν να είναι αποδεκτή. Η επιφάνεια γενικά δεν χρειάζεται άλλη επεξεργασία µετά 
την αφαίρεση των ξυλοτύπων εκτός από την επιδιόρθωση ελαττωµατικού σκυροδέµατος, το γέµισµα των οπών 
των συνδέσµων των ξυλοτύπων και την καθορισµένη συντήρηση. 


4.2.4.3 Τελείωµα Τύπου Β 


α. Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται µε την χρήση σωστά µορφωµένου ξυλοτύπου από πλανισµένες σανίδες. Στην 
επιφάνεια θα φαίνονται ελαφρά αποτυπώµατα των νερών της ξυλείας και των αρµών. Εναλλακτικά, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σιδηρότυπος ή τύπος από άλλο κατάλληλο υλικό. Ασήµαντες ατέλειες (κοιλώµατα) προκαλούµενες 
από την παγίδευση αέρα ή νερού είναι δυνατόν να είναι αποδεκτές, αλλά η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγµένη 
από κενά, σπογγώδεις περιοχές και σηµαντικές ατέλειες. 


β. Σε περιοχές όπου οι οπές από τους συνδέσµους του ξυλοτύπου δεν παραµένουν σαν χαρακτηριστικό της 
επιφανείας του σκυροδέµατος (η παραδοχή αυτή θα ισχύει γενικά, εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά στα 
Συµβατικά Τεύχη), οι κοιλότητες που δηµιουργούνται από τους συνδέσµους του ξυλοτύπου πληρώνονται µε τον 
τρόπο που περιγράφεται στην σχετική παράγραφο για τις επιδιορθώσεις των άλλων οπών και ελαττωµάτων. Ο 
τρόπος αυτός είναι ίδιος µε αυτόν που καθορίστηκε στα επιφανειακά τελειώµατα τύπου Α εκτός από το ότι το 
κονίαµα είναι δυνατόν, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, να περιέχει και λίγο λευκό τσιµέντο ώστε το τελικό 
χρώµα του επιδιορθωµένου τµήµατος να είναι ίδιο µε αυτό της υπόλοιπης επιφάνειας. Το ίδιο ισχύει και για την 
υφή του τµήµατος. Προτού γίνει η επιδιόρθωση στην κατασκευή πρέπει να φτιαχτούν δοκιµαστικά µίγµατα 
κονιάµατος και λευκού τσιµέντου και να αφεθούν να ξεραθούν, ώστε να επιτευχθεί το επιθυµητό χρώµα που θα 
εγκρίνει η Υπηρεσία. Ακολουθεί η συντήρηση του σκυροδέµατος σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα. 


γ. Σε περιοχές όπου οι οπές από τους συνδέσµους του ξυλοτύπου έχει καθοριστεί να παραµείνουν σαν 
χαρακτηριστικό της επιφανείας του σκυροδέµατος, το σε εσοχή εκτεθειµένο άκρο του τµήµατος του συνδέσµου του 
ξυλοτύπου που παραµένει στο σκυρόδεµα πρέπει να υποβληθεί σε ειδική κατεργασία. 


4.2.4.4 Τελείωµα Τύπου Γ 
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α. Το τελείωµα αυτό προϋποθέτει την χρήση σκυροδέµατος υψηλής ποιότητας χαρακτηριστικής αντοχής fck≥15ΜPa 
(150 kg/cm


2
) και κατάλληλα µορφωµένο ξυλότυπο µε σκληρή και λεία επιφάνεια. Οι επιφάνειες του σκυροδέµατος 


πρέπει να είναι λείες, µε ακριβείς και καθαρές ακµές. Μόνο πολύ µικρές επιφανειακές ατέλειες είναι ανεκτές. ∆εν 
επιτρέπεται η εµφάνιση κηλίδων ή η αλλοίωση του χρώµατος, που οφείλεται στα υλικά αποκόλλησης των 
ξυλοτύπων. 


β. Για τις οπές των συνδέσµων των ξυλοτύπων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το τελείωµα τύπου Β. 


γ. Τα επιφανειακά τελειώµατα τύπου Γ, σε ορατές επιφάνειες από σκυρόδεµα κατασκευάζονται µε ιδιαίτερη επιµέλεια 
µε χρήση σιδηροτύπων, ή κόντρα πλακέ ειδικής επένδυσης µε πλαστική επίστρωση (BETOFORM ή ανάλογο) για 
τη µόρφωση απολύτως λείων επιφανειών, χωρίς ανωµαλίες στις ενώσεις, ή άλλες κάθε είδους παραµορφώσεις ή 
ατέλειες. Το υλικό αυτό δεν πρέπει να έχει χρησιµοποιηθεί περισσότερο από 5 φορές. Η καταλληλότητα του θα 
εξακριβώνεται από την Υπηρεσία. Τα άκρα των φύλλων του υλικού πρέπει είναι καθαρά διαµορφωµένα, χωρίς 
φθορές, αποτµήσεις, θραύσεις και παραµορφώσεις της επιφάνειας και χωρίς χρωµατικές διαφοροποιήσεις που 
είναι δυνατόν, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, να επηρεάσουν το χρώµα του επιφανειακού τελειώµατος του 
σκυροδέµατος. 


δ. Όλα τα ακατάλληλα φύλλα, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του ξυλοτύπου. Σε αντίθετη 
περίπτωση αποµακρύνονται κατά την τελική επιθεώρηση του ξυλοτύπου, που θα διεξαχθεί πριν την σκυροδέτηση, 
ανεξάρτητα από τις συνέπειες που θα έχουν στην µετακίνηση και επανατοποθέτηση των οπλισµών, στην 
αποξήλωση των ικριωµάτων, στις καθυστερήσεις κτλ γιατί διευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος 
για την ακριβή τήρηση των ανωτέρω προδιαγραφών, έτσι ώστε να προκύψουν τα προβλεπόµενα υψηλής 
ποιότητας επιφανειακά τελειώµατα του σκυροδέµατος. 


ε. Χρησιµοποιούνται κατάλληλοι σιδηρότυποι ειδικά προσαρµοσµένοι στις ανάγκες σκυροδέτησης στο τµήµα του 
φορέα, στο οποίο προβλέπονται ορατές επιφάνειες. Η διαµόρφωση των σιδηροτύπων και η χρησιµοποίηση 
ειδικών υλικών αποξήλωσης όπως και ειδικών συνδεσµολογιών θα διεξάγεται επιµελώς, ώστε να επιτυγχάνεται η 
απόλυτα ακριβής και σύµφωνα µε τα σχέδια τελική εµφάνιση της κατασκευής. 


στ. ∆ίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην κατάλληλη σύνθεση του σκυροδέµατος (µε την πιθανή χρήση ειδικών πρόσµικτων, 
εγκεκριµένων από τη Υπηρεσία) και στην άκρως επιµεληµένη δόνηση αυτού, στην ακριβή τοποθέτηση των 
οπλισµών και στη χρήση ειδικών, αναγκαίων για τη δόνηση, πλαστικών παρεµβληµάτων εξασφάλισης της θέσης 
των οπλισµών, ώστε να αποδοθεί η απαιτούµενη και απολύτως λεία και ενιαίας παρουσίασης όψη των ορατών 
επιφανειών στο σκυρόδεµα µε τελείωµα επιφάνειας τύπου Γ. 


 ζ. Όπου προβλέπεται χρήση διακοσµητικών πήχεων (σκοτιών) στην επιφάνεια του σκυροδέµατος, αυτές 
τοποθετούνται στις ακριβείς θέσεις που προβλέπονται από τη µελέτη και αποτελούνται από πλανισµένες 
καινούριες διατοµές από κατάλληλο ξύλο, ή ειδικές διατοµές από πλαστικό µε τις ακριβείς διαστάσεις που 
προβλέπονται στη µελέτη, ή / και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, χωρίς φθορές κτλ όπως αναφέρεται 
στην προηγούµενη παράγραφο. Για τις σκοτίες είναι επίσης σηµαντική η χρήση κατάλληλου υλικού αποξήλωσης. 


η. Τα φύλλα του ξυλοτύπου ή σιδηροτύπου στην επιφάνεια που προβλέπεται η διαµόρφωση ορατής επιφάνειας 
Τύπου Γ τοποθετούνται µε µια διάταξη διαµηκών και εγκάρσιων αρµών σύµφωνα µε εγκεκριµένα σχέδια από την 
Υπηρεσία, ώστε να προκύπτει καλαίσθητο αποτέλεσµα της διάταξης των εµφανιζόµενων αρµών (µε τις απαιτήσεις 
τοποθέτησης των φύλλων σε, πρακτικά, απόλυτη επαφή). 


θ. Αναιτιολόγητες αλλαγές κατεύθυνσης ή διαστάσεων των φύλλων του ξυλοτύπου, µε µόνη την αιτιολογία της 
αποφυγής φθοράς των φύλλων δεν επιτρέπονται,  εφ' όσον δηµιουργούν δυσµενή επιρροή στο αισθητικό 
αποτέλεσµα της εµφάνισης του επιφανειακού τελειώµατος. 


ι. Όλες οι ακµές των επιφανειακών τελειωµάτων τύπου Γ θα είναι λοξοτµηµένες µε χρήση φιλέτων και θα 
κατασκευάζονται µε απόλυτη ακρίβεια οι τυχόν προβλεπόµενες από τη µελέτη σκοτίες, των οποίων η δαπάνη 
περιλαµβάνεται ανηγµένα στην παρούσα τιµή διαµόρφωσης επιφανειακού τελειώµατος. 


ια. Επισηµαίνεται επίσης ότι τυχόν παρεκκλίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών, σχετικά µε τα προδιαγραφόµενα 
για τη διαµόρφωση επιφανειακών τελειωµάτων, την τεχνολογία κατασκευής συνδέσµων, των ανοχών ξυλοτύπων 
και των λοιπών ανοχών επισύρουν στον Ανάδοχο όλες τις προβλεπόµενες από τις ισχύουσες διατάξεις κυρώσεις, 
ενώ είναι δυνατή η λήψη των ακόλουθων µέτρων, ανάλογα µε την περίπτωση και κατά την απόλυτη κρίση της 
Υπηρεσίας: 


- καθαίρεση  της   παρτίδας   σκυροδέµατος   που   δεν   είναι   διαµορφωµένη   µε   τα προβλεπόµενα 
επιφανειακά τελειώµατα  


- επιβολή ποινικής ρήτρας που είναι δυνατόν να ανέλθει µέχρι και το δεκαπλάσιο του τιµολογίου Υπηρεσίας για 
την διαµόρφωση των προβλεποµένων επιφανειακών τελειωµάτων επιφανειών σε επαφή µε ξυλότυπο. 


4.2.4.5 Τελείωµα Τύπου ∆ 


α. Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται αφού πρώτα παραχθεί τελείωµα τύπου Β σε επιµελώς συµπυκνωµένο σκυρόδεµα 
υψηλής ποιότητας, χαρακτηριστικής αντοχής fck≥25ΜPa (250 kg/cm


2
) διαστρωµένο σε κατάλληλα µορφωµένους 


ξυλοτύπους. Ακολουθεί βελτιωτική επεξεργασία της επιφάνειας, δηλαδή προσεκτική εξάλειψη όλων των 
προεξοχών µε ειδικά παρασκευαζόµενο κονίαµα από τσιµέντο και λεπτό αδρανές. 
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β. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην επίτευξη ενιαίου χρώµατος του σκυροδέµατος και στην επιλογή του υλικού 
αποκόλλησης των ξυλοτύπων, ώστε να εξασφαλισθεί ότι η επιφάνεια είναι απαλλαγµένη από κηλίδες ή 
χρωµατικές αλλοιώσεις. 


γ. Για τις οπές των συνδέσµων των ξυλοτύπων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το τελείωµα τύπου Β. 


4.2.4.6 Τελείωµα τύπου Ε 


α. Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται αφού πρώτα παραχθεί τελείωµα τύπου Γ και στη συνέχεια και ενώ ακόµα το 
σκυρόδεµα είναι νωπό, ακολουθήσει πλήρωση όλων των επιφανειακών ατελειών µε ειδικά παρασκευαζόµενο 
κονίαµα από τσιµέντο και λεπτό αδρανές. 


β. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην επίτευξη ενιαίου χρώµατος του σκυροδέµατος. Μετά την κατάλληλη συντήρηση η 
επιφάνεια πρέπει να τριφτεί, όπου αυτό απαιτείται, έτσι ώστε να αποδοθεί επιφάνεια λεία και οµαλή. 


γ. Για τις οπές των συνδέσµων των ξυλοτύπων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το τελείωµα τύπου Β. 


δ. Για τη διαµόρφωση του επιφανειακού τελειώµατος επιφανειών σκυροδέµατος µε ξυλότυπο, τύπου Ε ισχύουν όλες 
οι απαιτήσεις τις παραγράφου «Τελείωµα τύπου Γ» αλλά επί πλέον ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται χρήση εσωτερικών 
συνδέσµων και ενσωµατωµένων µεταλλικών τµηµάτων. 


ε. Τα τµήµατα των ξυλοτύπων θα είναι κατά τέτοιο τρόπο συνδεδεµένα µεταξύ τους και στερεωµένα στην πίσω τους 
επιφάνεια, ώστε να µην δηµιουργούν οποιοδήποτε ελάττωµα στην επιφάνεια του σκυροδέµατος, η οποία θα 
πρέπει να είναι λεία, να έχει οµοιόµορφη υφή και εµφάνιση και να µην εµφανίζει κηλίδες από τους ξυλοτύπους. 


4.2.4.7 Τελειώµατα Επιφάνειας Πλαστικού Σκυροδέµατος  


α. Οι επιφάνειες σκυροδέµατος που δεν εφάπτονται σε ξυλοτύπους και διαµορφώνονται µε τελείωµα τύπου ΠΑ θα 
διαµορφώνονται στις προβλεπόµενες από τα σχέδια µορφές και σχήµατα, µε την συνήθη επιπεδότητα που 
προκύπτει από τη µόρφωση της επιφανείας του σκυροδέµατος µετά την συµπύκνωση του και αφού τυπανθεί µε 
κατάλληλο πήχη σκυροδέτησης µε ευθείες ακµές. Ο έλεγχος επιπεδότητας γίνεται µε πήχη 3 m και δεν πρέπει να 
παρουσιάζει ανωµαλίες µεγαλύτερες από 10 mm. Η µετακίνηση του πήχη για τον έλεγχο της επιπεδότητας σε νέα 
θέση γίνεται το πολύ κατά το µισό του µήκος. 


β. Τελείωµα πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΒ (τελείωµα µε λείανση), κατασκευάζεται όπου απαιτείται. 


4.2.5 Επιδιορθώσεις 


4.2.5.1 Γενικά 


α. Σηµαντικές ατέλειες είναι αιτία απόρριψης των κατασκευών σκυροδέµατος. Οι λιγότερο σηµαντικές ατέλειες όχι 
µόνο για αισθητικούς λόγους αλλά και για την εξασφάλιση της αντοχής του σκυροδέµατος σε διάρκεια επιδέχονται 
διορθώσεις. 


β. Οι ατέλειες δεν επιδιορθώνονται και τα τελειώµατα των επιφανειών του σκυροδέµατος δεν κατασκευάζονται πριν τη 
σχολαστική επιθεώρηση των επιφανειών του σκυροδέµατος από την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία δίνει ιδιαίτερη 
προσοχή στην επιθεώρηση των περιοχών που παρουσιάζουν κυψελώσεις για να αποφασίσει αν πρόκειται για 
επιφανειακές ατέλειες ή δοµικά ελαττώµατα. Τα τελευταία επιδιορθώνονται σύµφωνα µε τις µεθόδους που 
προτείνονται από τον Ανάδοχο και εγκρίνονται από την Υπηρεσία. 


γ. Οι περιοχές εγκοπών, σκοτιών και κοιλοτήτων καθαρίζονται µε επιµέλεια και  προετοιµάζονται µε ακµές περίπου 
κάθετες στην επιφάνεια του σκυροδέµατος. Οι προς επιδιόρθωση επιφάνειες τρίβονται µε τσιµεντοπολτό και 
γεµίζονται µε τσιµεντοκονίαµα και άµµο στις ίδιες αναλογίες µε αυτές του προς επιδιόρθωση σκυροδέµατος. Το 
κονίαµα συµπιέζεται καλά ώστε να πληρώσει τελείως την κοιλότητα και υποβάλλεται σε τελείωµα ώστε να 
παρουσιάζει υφή και µορφή ίδια µε αυτή των γειτονικών επιφανειών. 


δ. Τυχόν εξανθήµατα στην επιφάνεια του σκυροδέµατος αποµακρύνονται µε διάλυµα υδροχλωρικού οξέος 10% 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και η περιοχή ξεπλένεται επιµελώς µε νερό από µάνικα αµέσως µόλις η 
επιφάνεια του νερού σταµατήσει να αφρίζει. 


4.2.5.2 Τελειώµατα Τύπου Α 


α. Αµέσως µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων όλες οι ανώµαλες προεξοχές στις επιφάνειες του σκυροδέµατος 
αφαιρούνται. Τυχόν υπάρχοντα κενά ή οπές που σχηµατίζονται µετά την αφαίρεση των συνδετικών ράβδων 
καθαρίζονται, διαποτίζονται πλήρως και για τουλάχιστον 3 ώρες µε νερό και πληρώνονται προσεκτικά µε ισχυρή 
τσιµεντοκονία. Πριν την εφαρµογή της τσιµεντοκονίας πρέπει να αποµακρυνθούν τα ελεύθερα νερά. 


β. Η τσιµεντοκονία πλήρωσης πρέπει να περιέχει τσιµέντο και λεπτή άµµο διερχόµενη από κόσκινο 0.65 mm στις 
ίδιες αναλογίες µε αυτές του σκυροδέµατος, καθώς επίσης και αρκετό νερό ώστε να δίνει επάλειψη πυκνή και 
συνεκτική. Το κονίαµα πρέπει να προσυσταλεί µε το να αναµιχθεί τουλάχιστον µία ώρα πριν από την χρήση του 
και να επαναµιχθεί, χωρίς προσθήκη νερού, αµέσως πριν από την χρήση του. 


γ. Στη συνέχεια ενόσω το εφαρµοσµένο κονίαµα είναι ακόµη πλαστικό, γίνεται συστηµατικό τρίψιµο µε λινάτσα, µε 
κονίαµα από τσιµέντο και λεπτό αδρανές. Το µίγµα τσιµέντου και λεπτού αδρανούς θα έχει τα ίδια συστατικά µε 
αυτό που περιγράφηκε παραπάνω. ∆εν πρέπει όµως να περιέχει νερό. Το τελικό αυτό τρίψιµο γίνεται µε τέτοιο 
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τρόπο, ώστε τα πληρωµένα κενά να έρθουν στο ίδιο επίπεδο (περασιά) µε την επιφάνεια του γειτονικού 
σκυροδέµατος και ολόκληρη η επιφάνεια να αποκτήσει οµοιόµορφη υφή και χρωµατισµό. Ακολουθεί συντήρηση 
του σκυροδέµατος. 


δ. Μικρής έκτασης ελαττωµατικές επιφάνειες (µεγάλης έκτασης ελαττωµατικές επιφάνειες συνιστούν λόγο απόρριψης 
της κατασκευής) επισκευάζονται µε καθαίρεση του ελαττωµατικού τµήµατος, εκ νέου σκυροδέτηση και σύνδεση 
αυτού µε το υπάρχον σε σχήµα «κλειδός», «χελιδονοουράς» ή «άγκιστρου». Πριν από κάθε τελική επεξεργασία 
πρέπει να έχει αποµακρυνθεί κάθε πλεόνασµα νερού. 


ε. Η συντήρηση του σκυροδέµατος επισκευών και η επεξεργασία των επιφανειών γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 10 
του ΚΤΣ '97 όπως αυτό συµπληρώθηκε µε την παράγραφο «Συντήρηση Σκυροδέµατος» της παρούσας. Οι αρµοί 
διαστολής πρέπει να είναι απαλλαγµένοι από τσιµεντοκονίαµα. 


4.2.6 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 


α. Η διαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε χρήση ξυλοτύπου καλύπτει τις παρακάτω εργασίες: 


- διαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελείωµα υψηλής ποιότητας τύπου Β 


- διαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελείωµα υψηλής ποιότητας τύπου Γ 


- διαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελείωµα υψηλής ποιότητας τύπου ∆ 


- διαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελείωµα υψηλής ποιότητας τύπου Ε 


- µόρφωση τελειωµάτων πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΒ (µε λείανση) για τις επιφάνειες που δεν 
βρίσκονται σε επαφή µε ξυλότυπο. 


β. Οι τιµές αυτών των τύπων επιφανειών κατά κανόνα επιµετρούνται και πληρώνονται ξεχωριστά, εκτός αν άλλως 
προδιαγράφεται στους όρους της σύµβασης. Στις περιπτώσεις αυτές, θα τίθεται σαν πρόσθετο κριτήριο στον 
έλεγχο συµµόρφωσης της κατασκευής και η συµφωνία του τύπου του επιφανειακού τελειώµατος του 
σκυροδέµατος προς τα προδιαγραφόµενα στους ειδικούς τύπους επιφανειών, οπότε σε περίπτωση µη αποδοχής 
των ορατών επιφανειών είναι δυνατόν να ζητηθεί η καθαίρεση ολόκληρης της κατασκευής και η ανακατασκευή 
αυτής µε ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου ώστε να συµφωνήσει µε τους όρους της σύµβασης ή να επιβληθεί 
άλλη ποινή σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. 


γ. Όλες οι παραπάνω εργασίες διαµόρφωσης ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελείωµα υψηλής ποιότητας 
(τύπου Β, Γ, ∆ ή Ε) όπως λεπτοµερώς προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο συνεπάγονται πρόσθετο κόστος τόσο 
για τα σκυροδέµατα όσο και για τους ξυλοτύπους για τους ακόλουθους λόγους: 


- ειδική επιλογή των απαιτούµενων κατάλληλων ξυλοτύπων, σιδηροτύπων, φύλλων κόντρα πλακέ κτλ 


- ειδική κατάλληλη σύνδεση των σκυροδεµάτων (π.χ. κοκκοµετρική διαβάθµιση και µέγιστος κόκκος αδρανών, 
περιεκτικότητα σε τσιµέντο, οµοιόµορφη επιλογή αδρανών) 


- ειδική επιλογή υλικών αποξήλωσης 


- ειδική συντήρηση των σκυροδεµάτων και προστασία της επιφανείας τους µετά την αποξήλωση των 
ξυλοτύπων 


- ειδική επιµεληµένη συµπύκνωση των σκυροδεµάτων. 


δ. Όταν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στα Συµβατικά Τεύχη, για τις επιφάνειες που πρόκειται να καλυφθούν, 
(διαµόρφωση δαπέδου, επίχωση κτλ) µε εξαίρεση την κατασκευή στεγανωτικών στρώσεων, στην τιµή του 
σκυροδέµατος περιλαµβάνεται ανηγµένα και η δαπάνη για επιφανειακά τελειώµατα πλαστικού σκυροδέµατος 
τύπου ΠΑ. 


ε. Η δαπάνη για το σύνηθες επιφανειακό τελείωµα τύπου Α περιλαµβάνεται στις τιµές µονάδος των σκυροδεµάτων. 


στ. Για τις εργασίες ικριωµάτων - ξυλοτύπων, για κατασκευή σκυροδεµάτων επιφανειακού τελειώµατος τύπου Α, δεν 
προβλέπεται χορήγηση αµοιβής στον ανάδοχο, γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται ανηγµένα στις τιµές των 
σκυροδεµάτων. 


ζ. Αντίθετα, για τις εργασίες ικριωµάτων - ξυλοτύπων για κατασκευή σκυροδεµάτων µε επιφανειακά τελειώµατα 
ανώτερης ποιότητας (τύπου Β, Γ, ∆, Ε) χορηγείται αναλόγως πρόσθετη αµοιβή µετρούµενη σε m


2
 επιφανειακού 


τελειώµατος σκυροδέµατος, όπως λεπτοµερώς περιγράφεται στα σχετικά άρθρα του τιµολογίου. 


η. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι επιπλέον δαπάνες που απαιτούνται για την επίτευξη της 
προδιαγραφόµενης υψηλής ποιότητας επιφανειακού τελειώµατος, όπως προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο, 
ανεξάρτητα από φθορά ειδικών υλικών, ειδικών µεθόδων κατασκευής ειδικής επιρροής στην µορφολογία και την 
µελέτη και κατασκευή των ικριωµάτων, καθυστερήσεις άλλων εργασιών κτλ. 


θ. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι επιπλέον δαπάνες που απαιτούνται για την επίτευξη της 
προδιαγραφόµενης υψηλής ποιότητας επιφανειακού τελειώµατος, όπως προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο, 
ανεξάρτητα από φθορά ειδικών υλικών, ειδικών µεθόδων κατασκευής ειδικής επιρροής στην µορφολογία και την 
µελέτη και κατασκευή των ικριωµάτων, καθυστερήσεις άλλων εργασιών κτλ. 
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ι. Επίσης στην τιµή µονάδας αυτού του άρθρου περιλαµβάνεται ανηγµένα και η δαπάνη (εργασία και υλικά) 
τοποθέτησης φαλτσοπηχών και διακοσµητικών πήχεων λωρίδων από 1 cm έως 20 cm επί του ξυλοτύπου για 
δηµιουργία σκοτιών ή σύνθετων σχεδίων της επιφάνειας του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τη µελέτη. 


ια. Η καθοριζόµενη τιµή µονάδας µε αυτό το άρθρο αποτελεί πρόσθετη τιµή, επιπλέον της δαπάνης που 
περιλαµβάνεται ανηγµένα στην τιµή µονάδας των εργασιών του σκυροδέµατος για τη διαµόρφωση επιφανειακών 
τελειωµάτων τύπου Α. 


4.2.7 Επιµέτρηση και Πληρωµή 


α. Οι εργασίες διαµόρφωσης τελειωµάτων σε επιφάνειες σκυροδεµάτων θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) 
πλήρως περαιωµένων, ανά τύπο τελειώµατος που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα 
µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 


β. Για την επιµέτρηση επιφανειακού τελειώµατος σκυροδέµατος, θα ακολουθούνται οι εξής κανόνες: 


- Για τα υποστυλώµατα και τα βάθρα επιµετράται όση επιφάνεια προβλέπεται να διαµορφωθεί τελικά ορατή, 
σύµφωνα µε τη µελέτη και βρίσκεται σε επαφή µε τον ξυλότυπο, περιλαµβανοµένου πρόσθετου ύψους, κάτω 
από το κάτω όριο της τελικά ορατής επιφάνειας µέχρι την πάνω στάθµη του θεµελίου, το πολύ  µέχρι 0,50 m. 


- Για τους κάθε φύσης τοίχους επιµετράται όση επιφάνεια προβλέπεται από τη µελέτη να διαµορφωθεί σαν 
τελική ορατή επιφάνεια σε επαφή µε τον ξυλότυπο, περιλαµβανοµένου πρόσθετου ύψους, κάτω από το όριο 
της τελικά ορατής επιφάνειας µέχρι την πάνω στάθµη του θεµελίου, το πολύ δε µέχρι 0,50 m. 


- Για τους σκελετούς ορόφων κτιρίων, τους φορείς γεφυρών κτλ., σε όση έκταση προβλέπεται από την τεχνική 
µελέτη να διαµορφωθεί η ορατή επιφάνεια, επιµετράται η αντίστοιχη αναπτυγµένη ορατή επιφάνεια του 
φορέα, σε επαφή µε τον ξυλότυπο. 


γ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ για τους διάφορους τύπους τελειωµάτων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη 
αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος 
άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί 
Όροι». 


δ. Ουδεµία από τις εργασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο αναφορικά µε διαµόρφωση τελειωµάτων τύπου Α και 
τύπου ΠΑ (πλαστικού σκυροδέµατος), δεν εµφανίζεται στο Τιµολόγιο και ως εκ τούτου δεν θα επιµετράται. Οι 
υπόψη εργασίες δεν θα πληρώνονται ιδιαιτέρως αλλά νοούνται ότι οι δαπάνες τους περιλαµβάνονται ανηγµένες 
στις τιµές µονάδας για την κατασκευή σκυροδεµάτων (βλ. άρθρο 4.1 «Άοπλα και Οπλισµένα Σκυροδέµατα» της 
παρούσας ΓΤΣΥ). 


 


4.3. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΑΖΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 


4.3.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 


Το παρόν άρθρο αφορά στην προσθήκη στεγανωτικού µάζας στο σκυρόδεµα, όπου αυτό προβλέπεται για τις κατασκευές που πρόκειται να δεχθούν 


νερό (π.χ., δεξαµενές) και γενικά για όσες κατασκευές δοθεί σχετική εντολή της Υπηρεσίας. 


4.3.2 Υλικά 


Ο τύπος και η αναλογία πρόσµιξης του στεγανωτικού που θα χρησιµοποιηθεί θα προταθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Επιβλέπουσα 


Υπηρεσία. 


Ο Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει τεκµηριωµένα στοιχεία της βιοµηχανίας κατασκευής του στεγανωτικού συνοδευόµενα από πιστοποιητικά του 


ΚΕ∆Ε (Κέντρου Ερευνών Υπουργείου ∆ηµ. Έργων) ή άλλου αναγνωρισµένου εργαστηρίου προκειµένου να εγκριθεί η χρήση του. 


Το στεγανωτικό πρέπει να µην επηρεάζει την ποιότητα του σκυροδέµατος και κυρίως την αντοχή του, να µη λειτουργεί δυσµενώς στον ερπυσµό ή/και 


στη συστολή πήξεως και να µην προκαλεί οποιεσδήποτε επιδράσεις στον σιδηρό οπλισµό. 


4.3.3 Εκτέλεση Εργασιών 


Η ανάµιξη του στεγανωτικού θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες της βιοµηχανίας κατασκευής του. 


4.3.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 


Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου για το στεγανωτικό µάζας σκυροδέµατος περιλαµβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες, υλικά και χρήση κάθε 


είδους εξοπλισµού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της µελέτης, εκτέλεση των 
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σχετικών εργασιών. 


Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για : 


• την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του στεγανωτικού 


• την ανάµιξη του στεγανωτικού στο σκυρόδεµα 


• τη διενέργεια δοκιµών, έκδοση πιστοποιητικών κτλ. 


4.3.5 Επιµέτρηση - Πληρωµή 


Οι εργασίες προσθήκης στεγανωτικού µάζας στο σκυρόδεµα θα επιµετρώνται σε χιλιόγραµµα (kg) υλικού, πλήρως περαιωµένων, ανά σχετική 


κατηγορία που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 


Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από 


την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες στεγανωτικού µάζας. Η (οι) τιµή 


(ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, 


καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 


 


4.4. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 


4.4.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 


Το παρόν άρθρο αναφέρεται στη στεγάνωση αρµών (π.χ., διακοπής εργασίας) υδατοστεγανών κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα που πρόκειται 


να δεχθούν νερό (π.χ., δεξαµενές), µε τη χρήση ταινιών στεγάνωσης. 


4.4.2 Υλικά 


Γενικά 


Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση τα χαρακτηριστικά των ταινιών στεγάνωσης που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν. 


∆εν θα επιτραπεί να ξεκινήσουν οι εργασίες σκυροδέτησης υδατοστεγανών κατασκευών εάν δεν έχουν εγκριθεί και δεν έχουν προσκοµισθεί στο 


εργοτάξιο τα παραπάνω υλικά. 


Στεγανωτικές ταινίες 


Οι στεγανωτικές ταινίες που χρησιµοποιούνται σε αρµούς σε υδατοστεγανές κατασκευές  θα έχουν ελάχιστο πλάτος 240 mm, θα είναι από ελαστικό ή 


PVC, ανθεκτικό στη φθορά από γήρανση, στις µηχανικές τριβές και στις προσβολές από νερό και φυσικά άλατα.  Οι ταινίες και τα υλικά συγκόλλησής 


τους θα προέρχονται όλα από τον ίδιο κατασκευαστή. 


4.4.3 Εκτέλεση Εργασιών 


Οι ταινίες στεγάνωσης πρέπει να τοποθετούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Θα πρέπει να είναι καλά στερεωµένες στη σωστή τους 


θέση κατά τη σκυροδέτηση και το σκυρόδεµα να συµπυκνώνεται καλά γύρω από αυτές, έτσι ώστε να µην υπάρξουν κενά. Όπου υπάρχει οπλισµός, θα 


πρέπει να αφεθεί κατάλληλη απόσταση µεταξύ αυτού και των ταινιών στεγάνωσης για να είναι δυνατή η καλή συµπύκνωση του σκυροδέµατος στα σηµεία 


αυτά. Οι θέσεις των µέσων στήριξης των ταινιών που τοποθετούνται επιφανειακά θα είναι σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή. ∆εν επιτρέπεται 


να δηµιουργηθούν τρύπες δια µέσου των ταινιών στεγάνωσης. 


Οι συνδέσεις των ελαστικών ταινιών ή των ταινιών από PVC µεταξύ τους (µατίσεις, γωνίες) θα πραγµατοποιούνται µε κατάλληλες θερµοσυγκολλητικές 


µεθόδους, σύµφωνα µε τις συστάσεις του κατασκευαστή. 


4.4.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 


Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις αναγκαίες εργασίες και την χρήση κάθε είδους υλικού και εξοπλισµού που 


απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της µελέτης τοποθέτηση ταινιών στεγάνωσης. 


Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για : 


• την προµήθεια των απαραίτητων υλικών  


• τη µεταφορά στο εργοτάξιο 


• την εγκατάσταση στο έργο 
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4.4.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 


Οι εργασίες στεγανωτικών ταινιών θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m) αρµών, πλήρως περαιωµένων, ανά σχετική κατηγορία που εµφανίζεται στο 


Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 


Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από 


την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες στεγανωτικών ταινιών. Η (οι) 


τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος 


άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 


Σηµειώνεται ότι µε την ίδια τιµή θα πληρωθεί ο Ανάδοχος και στην περίπτωση που χρησιµοποιήσει, µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, άλλη µέθοδο 


στεγάνωσης του αρµού (π.χ. ανοξείδωτες µεταλλικές λάµες). 


 


5. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ  - ΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ 


5.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 


5.1.1 Πεδίο Εφαρµογής 


α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει εργασίες εσωτερικών και εξωτερικών τοιχοποιιών από οπτόπλινθους, 
τσιµεντόλιθους, θερµοµονωτικές πλίνθους, πυρίµαχες πλίνθους, λιθοδοµές, και άλλες εργασίες τοιχοποιίας (π.χ. 
εµφανείς, διακοσµητικές τοιχοποιίες). 


β. Στο παρόν δεν περιλαµβάνονται εργασίες ξηράς δόµησης (γυψοσανίδες, τσιµεντοσανίδες) και ελαφρών 
χωρισµάτων. 


5.1.2 Ορισµοί 


α. Ως τοιχοποιία ορίζεται η πλήρωση των κατακόρυφων στοιχείων του εξωτερικού περιβλήµατος καθώς και των 
εσωτερικών χωρισµάτων των κτιρίων µε τα υλικά που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο. 


β. Ως λιθόσωµα κατά τον EC 6 νοείται κάθε στοιχείο κατάλληλο για κατασκευές τοιχοποιίας.  


γ. Ως δροµική τοιχοποιία ορίζεται εκείνη που έχει πλάτος 9 cm (µισή πλίνθος), ενώ ως ορθοδροµική τοιχοποιία 
ορίζεται αυτή που έχει πλάτος 6 cm. 


δ. Ως µπατική τοιχοποιία ορίζεται εκείνη που έχει πλάτος 19 cm (µια πλίνθος) και αποτελείται από διπλή σειρά 
πλίνθων τοποθετηµένων κατά µήκος, χωρίς διάκενο µεταξύ τους και συνδεόµενων µε εγκάρσιες πλίνθους. 
Ανάλογα ορίζεται και η υπερµπατική τοιχοποιία µε πλάτος µιάµισης πλίνθου. 


ε. Ως ψαθωτή τοιχοποιία ορίζεται εκείνη που έχει πλάτος 19 cm και αποτελείται από δύο ορθοδροµικές πλινθοδοµές 
µε διάκενο µεταξύ τους, συνδεόµενων µε εγκάρσιες πλίνθους. 


στ. Ως διπλή τοιχοποιία ορίζεται εκείνη που αποτελείται από δύο πλινθοδοµές µε ή χωρίς διάκενο µεταξύ τους. Στην 
περίπτωση που υπάρχει διάκενο, µπορεί να πληρούται µε µονωτικό και φράγµα υδρατµών. Οι διακοσµητικές 
(εµφανείς) πλινθοδοµές όψεων είναι σύνηθες είδος διπλής τοιχοποιίας.  


ζ. Ως µικτή τοιχοποιία ορίζεται εκείνη που αποτελείται από δύο ή περισσότερα είδη τοίχων, και υλικών των οποίων η 
δόµηση γίνεται συνήθως ταυτόχρονα. Υπάρχουν 3 είδη µικτής τοιχοποιίας: κατά το µήκος, κατά το πάχος ή / και 
κατά το ύψος των τοίχων. 


η. Ως αρµός ορίζεται ο χώρος µεταξύ των πλίνθων που πληρώνεται µε κονίαµα, είτε κατά την οριζόντια είτε κατά την 
κατακόρυφη διεύθυνση. 


θ. Ως στρώση ορίζεται κάθε οριζόντια σειρά πλίνθων που τοποθετούνται σύµφωνα µε τους κανόνες δόµησης της 
τοιχοποιίας. 


5.2 Υλικά 


5.2.1 Γενικά 


α. Όλες οι ποσότητες των υλικών που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο πρέπει να προέρχονται από προµηθευτή 
εγκεκριµένο από την Υπηρεσία. Ο προµηθευτής αυτός παραµένει ο ίδιος καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του 
έργου, εκτός αν υπάρχει αντίθετη οδηγία από την Υπηρεσία. Τα υλικά συνοδεύονται από τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά ποιότητας, τα οποία υποβάλλονται προς έγκριση από την Υπηρεσία. 


β. Υποβάλλονται επίσης προς έγκριση στην Υπηρεσία, δείγµατα κάθε τύπου πλίνθου. Η κατασκευή της τοιχοποιίας 
µπορεί να ξεκινήσει µόνο µετά την έγκριση αυτή. Όλες οι προσκοµιζόµενες ποσότητες των υλικών θα είναι της 
ίδιας ποιότητας µε τα εγκεκριµένα δείγµατα. 
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γ. Η Υπηρεσία διενεργεί οπτικό έλεγχο των τεµαχίων σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές ή / και τα πιστοποιητικά 
ποιότητας στο εργοτάξιο. Ειδικότερα ελέγχονται τα εξής: 


- Το σχήµα όλων των τεµαχίων πρέπει να είναι κανονικό. ∆εν επιτρέπονται αποκλίσεις εκτός των 
προδιαγεγραµµένων ανοχών.  


- Η οµοιοµορφία του χρωµατισµού. 


- Η ακεραιότητα της µορφής. ∆εν πρέπει να υπάρχουν ρωγµές, ραγίσµατα, σπασίµατα και παραµορφωµένα 
τεµάχια. 


- Η σταθερότητα του σχήµατος και των διαστάσεων σε όλα τα τεµάχια. 


- Η υφή. 


- Οι λοιπές ιδιότητες, π.χ., θερµοµονωτική ικανότητα. 


δ. Για µεγάλες ποσότητες πρέπει να υποβάλλονται αποτελέσµατα των ακόλουθων εργαστηριακών ελέγχων (που 
έχουν διεξαχθεί από εργαστήριο εγκεκριµένο από την Υπηρεσία): 


- διαστάσεων και µορφής 


- ειδικού βάρους 


- οµοιογένειας χρωµατισµού και επιφάνειας θραύσης 


- αντοχής σε θλίψη  


- αντοχής σε κάµψη  


- υδατοαπορροφητικότητας  


- δοκιµή εξανθήµατος  


- σκληρότητας 


- συντελεστή θερµοαγωγιµότητας. 


5.2.2 Οπτόπλινθοι 


α. Κατηγορίες συνηθέστερων οπτόπλινθων 


- Κοινές  διάτρητες οπτόπλινθοι χωρίς επιµεληµένη επιφάνεια από κοινή άργιλο (πηλός, αργιλικές µάργες) µε 
µικρές (πρισµατικές ή κυλινδρικές) τρύπες κατά το µήκος ή το ύψος της πλίνθου και παχιά τοιχώµατα ή 
µεγάλες ορθογωνικές τρύπες κατά το µήκος µε λεπτά τοιχώµατα. 


- Οπτόπλινθοι επιµεληµένης όψεως, οι οποίες παραµένουν ανεπίχριστες. 


- Οπτόπλινθοι αντοχής, συνήθως πλήρεις, οι οποίες χρησιµοποιούνται σε κατασκευές µε απαιτήσεις ιδιαίτερων 
αντοχών (π.χ. τοίχοι αντιστήριξης, καπνοδόχοι κτλ). 


- Πυρίµαχες πλίνθοι (πυρότουβλα), που είναι πλήρεις, πυράντοχες οπτόπλινθοι, οι οποίοι χρησιµοποιούνται σε 
κατασκευές µε απαιτήσεις αντοχής σε υψηλές θερµοκρασίες (π.χ. τζάκια, καπνοδόχοι κτλ). 


- Θερµοµονωτικές οπτόπλινθοι, οι οποίες φέρουν κενά και ειδικά θερµοµονωτικά παρεµβύσµατα. 


- ∆ιακοσµητικές οπτόπλινθοι. 


- Οξύµαχες αργιλικές οπτόπλινθοι (εµφανή τούβλα klinker). 


β. Κοινές ∆ιάτρητες Οπτόπλινθοι 


- Έχουν χρώµα από υπόλευκο µέχρι κόκκινο, ανάλογα µε τη χηµική σύσταση της αργίλου και τα οξείδια του 
σιδήρου που περιέχει. 


- Οι διαστάσεις στην ελληνική αγορά δεν είναι τυποποιηµένες. Μια κοινή εξάοπη διάτρητη πλίνθος είναι 190mm 
x 90mm x 60mm ενώ οι λοιπές συνηθέστερες διαστάσεις πλίνθων είναι µήκος 190 mm - 350 mm, πλάτος  90 
mm  - 250 mm, ύψος 60 mm - 200 mm.  


- Οι πλίνθοι δεν πρέπει να απορροφούν νερό περισσότερο από 7% -15% του βάρους τους. 


- Ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας (λ) των διάτρητων οπτοπλίνθων εγχώριας παραγωγής κυµαίνεται 
µεταξύ 0,14 kcal/m


2
/h/°C - 0,40 kcal/m


2
/h/°C. 


γ. Έλεγχος Ποιότητας 


- Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να λαµβάνει δείγµατα πλίνθων, σε οποιαδήποτε στιγµή κατά την διάρκεια της 
εκτέλεσης των εργασιών, µε σκοπό να ελέγξει την ποιότητά τους καθώς και να απαιτεί από τον Ανάδοχο τα 
σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας. 


- Εκτός από τους ελέγχους που αναφέρθηκαν στην παράγραφο «Υλικά –Γενικά», ελέγχεται επίσης και ο ήχος 
των οπτόπλινθων, που πρέπει να είναι µεταλλικός, όταν αυτές χτυπιούνται µεταξύ τους ή µε σφυρί (δείγµα 
καλής όπτησης). 
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- Μετά την κατασκευή, η συρρίκνωση από την ξήρανση των πλίνθων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 0,09 %. 


δ. Πίνακας 5.2.2 : ∆οκιµές, Έλεγχοι και Πρότυπα Οπτόπλινθων 
# ∆οκιµή / Έλεγχος Πρότυπο 


1 2 3 


1 αντοχής σε θλίψη ΠΤΠ ∆ 100, ΕΝ 772, ASTM 067, DIN 105 - 1 


2 αντοχής σε κάµψη ASTM 067, DIN 105 


3 υδατοαπορροφητικότητας  ΠΤΠ ∆ 100, ASTM 067, DIN 51056 


4 δοκιµή εξανθήµατος ASTM 067 


5 αντοχή σε παγετό DIN 105 - 1 


6 σκληρότητα σε χάραξη κατά MOHS DIN 105 - 4 


7 ειδικό βάρος DIN 105 - 1 


8 αντοχή σε οξέα DIN 51091, 51102 


9 αντοχή σε αλκάλια DIN 51091 


10 ποιότητα επιφάνειας DIN 105 - 4 


11 ανοχές διαστάσεων  ΕΝ 122, DIN 105  


12 αντοχή σε χρώµα και φως DIN 51094 


5.2.3 Λίθοι 


α. Οι λίθοι που χρησιµοποιούνται πρέπει να προέρχονται από οµοιόµορφα και υγιή πετρώµατα, να διαθέτουν τις 
απαραίτητες αντοχές, να είναι οµοιογενείς, χωρίς ρωγµές, αυλακώσεις και κηλίδες και χωρίς ξένες προσµίξεις. 
Λίθοι που δεν παρουσιάζουν αυτές τις ιδιότητες θα απορρίπτονται από την Υπηρεσία. 


β. Στις λιθοδοµές χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες κατηγορίες λίθων: 


- Αργοί λίθοι, που δεν υφίστανται καµία επεξεργασία και από τους οποίους προκύπτουν «αργολιθοδοµές». Οι 
αργοί λίθοι πρέπει να έχουν βάρος τουλάχιστον 20 kg, γιατί η χρήση ελαφρύτερων λίθων έχει ως αποτέλεσµα 
τη µείωση της αντοχής της λιθοδοµής. 


- Ηµιλαξευτοί λίθοι, που υφίστανται µερική επεξεργασία και από τους οποίους προκύπτουν «ηµιλαξευτές» 
λιθοδοµές. Επεξεργασία γίνεται στη µία όψη των λίθων και στις παράπλευρες επιφάνειες σε βάθος περίπου 
10 cm – 12 cm, για την επίτευξη κανονικής µορφής αρµών. 


- Λαξευτοί λίθοι, που υφίστανται πλήρη επεξεργασία και λαµβάνουν κανονικά γεωµετρικά σχήµατα και από 
τους οποίους προκύπτουν «κανονικές» ή «λαξευτές» λιθοδοµές. 


γ. Οι συνήθεις διαστάσεις των ηµιλαξευτών ή λαξευτών λίθων είναι οι ακόλουθες: 


- ύψος 15 cm – 20 cm 


- πλάτος 20 cm – 25 cm, αλλά όχι µικρότερο από 1,5 φορά το ύψος 


- µήκος 30 cm – 40 cm, αλλά όχι µικρότερο από 1,5 φορά το πλάτος 


δ. Η άµµος των κονιαµάτων λιθοδοµών πρέπει να είναι χονδρόκοκκη. 


5.2.4 Τσιµεντόλιθοι 


α. Οι τσιµεντόλιθοι είναι λιθοσώµατα από σκυρόδεµα και κατηγοριοποιούνται βάσει του EC 6. 


β. Οι συνήθεις διαστάσεις των τσιµεντόλιθων είναι 39 cm x 19 cm µε πάχη 9 cm, 15 cm και 19 cm. Κατά το 
δειγµατοληπτικό έλεγχο που διεξάγεται κατά την προσκόµιση των τεµαχίων στο εργοτάξιο, ελέγχονται οι 
διαστάσεις τους (πάχος, µήκος ή πλάτος), οι οποίες θα βρίσκονται εντός των ανοχών. Οποιοδήποτε τεµάχιο βρί-
σκεται εκτός των ανοχών αποµακρύνεται από το εργοτάξιο και αντικαθίσταται µε δαπάνες του Αναδόχου. 


γ. Οι τσιµεντόλιθοι που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό 
ποιότητας και να είναι ελεγµένοι και εγκεκριµένοι ως προς τη συστολή ξήρανσης και την ικανοποιητική ξήρανση σε 
συνθήκες περιβάλλοντος. Η αντοχή σε θλίψη και η υδατοαπορροφητικότητα των τσιµεντόλιθων προσδιορίζονται µε 
δοκιµές βάσει του ΕΝ 772 και του ASTM C 140. Πρέπει επίσης να έχουν την ίδια εµφάνιση (ιδιαίτερα υφή) και να 
έχουν συντηρηθεί µε τις ίδιες διαδικασίες. 


δ. Σκυρόδεµα πλήρωσης µιας οπλισµένης τοιχοποιίας µε τσιµεντόλιθους, είναι το σκυρόδεµα που χρησιµοποιείται για 
την πλήρωση των κατακόρυφων οπών και θα ακολουθεί τις προδιαγραφές του EC 6. Ο χάλυβας οπλισµού της 
τοιχοποιίας θα ακολουθεί το πρότυπο ΕΝ 10080 και ο οπλισµός των αρµών το πρότυπο ΕΝ 845 – 3 ή τον EC 6. 


5.2.5 Πυρίµαχες Πλίνθοι 
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α. Οι πυρίµαχες πλίνθοι πρέπει να είναι συµπαγείς, οµοιογενείς, χωρίς ρωγµές, αυλακώσεις, κενά και απαλλαγµένες 
από ελαττώµατα που εµποδίζουν την άµεση και σωστή δόµηση τους. Τα τεµάχια που προσκοµίζονται στο 
εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας και να αναγράφεται η κατάταξη µε βάση την 
πυραντοχή. Αν δεν αναγράφεται η πληροφορία αυτή απαιτείται εργαστηριακός έλεγχος, ο οποίος διεξάγεται µε 
δαπάνες του Αναδόχου σε εργαστήριο εγκεκριµένο από την Υπηρεσία. 


β. Οι διαστάσεις και οι ανοχές των τεµαχίων πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προαναφέρθηκαν. 


5.2.6 Θερµοµονωτικές Πλίνθοι 


α. Ως προς την αντοχή σε θλίψη τον έλεγχο των διαστάσεων, την υδατοαπορροφητικότητα και την πυκνότητα οι 
πλίνθοι πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ΕΝ 772. Οι θερµοµονωτικές πλίνθοι είναι συνήθως κυψελωτές 
οπτόπλινθοι που προκύπτουν από ανάµιξη αργίλου και κόκκων διογκωµένης πολυστερόλης.  


β. Οι θερµοµονωτικές πλίνθοι έχουν πλάτος που κυµαίνεται από 90 mm µέχρι 280 mm, µήκος 140 mm – 150 mm  και 
ύψος 250 mm και 300 mm. 


5.2.7 Κονιάµατα 


α. Οι γενικές προδιαγραφές για τα υλικά και τις εργασίες κονιαµάτων τοιχοποιίας αναφέρονται στο άρθρο 
«Κονιάµατα» και στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 998 και συµπληρώνονται µε αναγραφόµενα στο παρόν άρθρο. Για τις 
µεθόδους δοκιµών κονιαµάτων τοιχοποιίας ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1015 και για το τσιµέντο τοιχοποιίας το 
ΕΛΟΤ 413. 


β. Οι αναλογίες για τα κονιάµατα τοιχοποιίας είναι τουλάχιστον 350 kg - 450 kg τσιµέντο ανά m
3
 κονιάµατος και 0,08 


m
3
 ασβέστη.  


γ. Το κονίαµα για τις εµφανείς τοιχοποιίες θα πρέπει επιπροσθέτως να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 


- να έχει καλή εργασιµότητα 


- να έχει την κατάλληλη περιεκτικότητα σε νερό, ώστε να µη στεγνώνει γρήγορα και χάνει την πλαστικότητα του 


- να έχει υψηλή αντοχή στην επίδραση της βροχής 


- να έχει µεγάλη διάρκεια ζωής και καλή συµπεριφορά στον παγετό. 


δ. Για περιπτώσεις κατασκευών που είναι επιθυµητή η πλήρης αδιαβροχοποίηση και η ιδιαίτερα υψηλή αντοχή, 
ενδείκνυται η χρήση τσιµεντοκονιάµατος χωρίς ασβέστη. 


5.3 Εκτέλεση Εργασιών 


5.3.1 Μεταφορά και Αποθήκευση Υλικών 


α. Το κονίαµα µεταφέρεται σε σχετικώς ψυχρά δοχεία και δεν εκτίθεται άµεσα στην ηλιακή ακτινοβολία. Πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι τα µεταλλικά καροτσάκια, δοχεία και σανίδες για τη µεταφορά και χρήση του κονιάµατος είναι 
σχετικώς ψυχρά. 


β. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη σωστή διεξαγωγή των εργασιών εκφόρτωσης, αποθήκευσης και προστασίας 
των πλίνθων ή / και των λίθων. Όλα τα τεµάχια, πρέπει, στην περίπτωση που δεν προσκοµίζονται από το 
εργοστάσιο παραγωγής σε “παλέτες”, να ξεφορτώνονται και να στοιβάζονται µε προσοχή. Σε καµία περίπτωση δεν 
θα πρέπει να ξεφορτώνονται χύδην µε ανατροπή. Τα υλικά προστατεύονται κατά την αποθήκευση στο εργοτάξιο 
έναντι των καιρικών συνθηκών, φθορών και ζηµιών που είναι δυνατόν να προκύψουν, χωρίς να έρχονται σε άµεση 
επαφή µε το έδαφος. Για το σκοπό αυτό συνήθως χρησιµοποιούνται αδιάβροχα καλύµµατα  προστασίας. 


γ. Τα υλικά χρησιµοποιούνται µε τη σειρά µε την οποία παραδίδονται. 


5.3.2 Ανέγερση ∆είγµατος  


Μετά την έγκριση των δειγµάτων των προσκοµιζόµενων υλικών, ο Ανάδοχος ανεγείρει δείγµατα τελειωµένων επιφανειών διαστάσεων περίπου 1,0 m x 


1,5 m κάθε είδους τοιχοποιίας που προβλέπεται να κατασκευαστεί. Τα δείγµατα θα είναι επαρκώς θεµελιωµένα και θα δείχνουν τη σωστή εφαρµογή των 


προδιαγραφών και των κανόνων δόµησης της τοιχοποιίας. Μόνο µετά την έγκριση τους από την Υπηρεσία θα ξεκινά η κατασκευή της τοιχοποιίας, η οποία 


θα είναι εφάµιλλης ή καλύτερης ποιότητας από τα παραπάνω δείγµατα. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προτείνει τη χρήση προσµίκτων, το δείγµα 


τοιχοποιίας πρέπει να ανεγερθεί 6 - 8 εβδοµάδες πριν από την χρήση των υλικών. 


5.3.3 Ανοχές 


Πίνακας 5.3.3 : Ανοχές Κατασκευής Τοιχοποιίας 


# Απαίτηση Ανοχή 


1 2 3 


1 οριζοντιότητα ως προς την ευθεία που καθορίζεται από τα εκατέρωθεν 


υποστυλώµατα και από την κατακόρυφη (νήµα της στάθµης) 


≤ 1 cm 
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2 ορθές γωνίες 1 cm ανά 3 m 


3 τελικό ύψος της τοιχοποιίας ≤ 3 mm/m και πάντως ≤ 1 cm 


4 προεξοχές ή εσοχές ≤ 1 cm 


5.3.4 Προστασία  


α. Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής τοιχοποιίας, ο Ανάδοχος πρέπει να µεριµνά (µε τη χρήση 
εγκεκριµένων µεθόδων) για την προστασία της κατασκευής από επιβλαβείς κλιµατολογικές επιπτώσεις. Οι 
εκτιθέµενες σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες τοιχοποιίες πρέπει να καλύπτονται και να προφυλάσσονται 
τουλάχιστον κατά τις πρώτες 48 ώρες µετά την ανέγερση τους. 


β. Στην περίπτωση που η εξωτερική θερµοκρασία είναι µεγαλύτερη των 37°C και το ποσοστό σχετικής υγρασίας 
µικρότερο από 50% λαµβάνονται τα ακόλουθα κατάλληλα µέτρα προστασίας της κατασκευαζόµενης τοιχοποιίας: 


- Όλα τα υλικά κατασκευής προστατεύονται και σκιάζονται από την απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. 


- Το κονίαµα διαστρώνεται σε στρώσεις µήκους µέχρι 1,2 m.  


- Οι πλίνθοι τοποθετούνται εντός ενός λεπτού µετά τη διάστρωση του κονιάµατος. 


- Μετά την ανέγερση η τοιχοποιία θα προστατεύεται από την απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και τον 
άνεµο για τις επόµενες 48 h. 


γ. Στην περίπτωση που η εξωτερική θερµοκρασία είναι µικρότερη από 4°C, ο Ανάδοχος υποβάλλει προτάσεις 
κατασκευής υπό συνθήκες παγετού προς έγκριση στην Υπηρεσία. Τα µέτρα προστασίας που πρέπει να 
λαµβάνονται είναι τα ακόλουθα: 


- Ο πάγος ή το χιόνι που έχουν σχηµατιστεί στην επιφάνεια της τοιχοποιίας θα τήκονται µε την προσεκτική 
θέρµανση της επιφάνειας της τοιχοποιίας. 


- Απαγορεύεται η χρήση υλικών που έχουν προσβληθεί από παγετό. Η τοιχοποιία που προσβλήθηκε από 
παγετό καθαιρείται και ανακατασκευάζεται. 


- Σε θερµοκρασίες µικρότερες από 4°C η άµµος ή το νερό του κονιάµατος θερµαίνονται, ώστε το παραγόµενο 
κονίαµα να έχει θερµοκρασία 4°C - 40°C. Η θερµοκρασία του κονιάµατος θα διατηρείται πάνω από τον 
παγετό για τουλάχιστον 48 ώρες µετά την ανέγερση της τοιχοποιίας. Η θέρµανση της κατασκευαζόµενης 
τοιχοποιίας θα είναι οµοιόµορφη. Η θερµοκρασία των πλίνθων πρέπει να διατηρείται πάνω από τους 7°C. 


- Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν υποβάλλει αποδεκτές προτάσεις κατασκευής υπό συνθήκες παγετού ή 
αµελήσει την εφαρµογή των µέτρων προστασίας που ο ίδιος πρότεινε και εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία δεν 
θα επιτρέπεται η ανέγερση τοιχοποιίας σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος µικρότερες από 4°C. Ο Ανάδοχος 
δεν δικαιούται πρόσθετη αποζηµίωση ή παράταση προθεσµίας εξαιτίας αυτού του λόγου. 


δ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύσει το τµήµα της τοιχοποιίας που έχει ολοκληρωθεί από την εισροή 
υδάτων, πάγου και χιονιού, µέχρι να τοποθετηθεί και να σταθεροποιηθεί η οροφή ή να ολοκληρωθεί η στέψη της 
τοιχοποιίας. Η προστασία επιτυγχάνεται µε την κάλυψη µε στεγανωτικά ή θερµοµονωτικά υλικά και σε ακραίες 
περιπτώσεις µε τη θέρµανση µε λάµπες και άλλες εγκεκριµένες µεθόδους. 


ε. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενισχύει προσωρινά (και µέχρι την ολοκλήρωση τους) τις µη ολοκληρωµένες 
τοιχοποιίες, έναντι οριζοντίων ωθήσεων (ανεµοπίεση κτλ), µε κατάλληλες εγκεκριµένες µεθόδους. Σε περίπτωση 
ταχύτητας ανέµου 24 km/h ή µεγαλύτερης χρησιµοποιούνται ανεµοφράκτες. 


5.3.5 ∆ιαβροχή των Πλίνθων 


α. Η απαίτηση διαβροχής των πλίνθων, µε σκοπό την αποφυγή της γρήγορης απορρόφησης του νερού από το 
κονίαµα, τη διευκόλυνση της διάστρωσης και τη βελτίωση της συναρµογής των πλίνθων πρέπει να επιβεβαιώνεται 
από το εργοστάσιο παραγωγής και ο Ανάδοχος να ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες. Για τη διαβροχή χρησιµοποιείται 
πόσιµο νερό.  


β. Οι πλίνθοι διαβρέχονται, εφόσον είναι πορώδεις και στεγνές, ακριβώς πριν από την τοποθέτηση, µε την εµβάπτιση 
τους σε νερό ή µε ψεκασµό σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. ∆εν πρέπει όµως να αφήνονται 
βυθισµένες στο νερό, ούτε να διαβρέχονται τόσο, όσο να επέρχεται κορεσµός τους. Μετά τη διάστρωση, πρέπει να 
προστατεύονται και να διατηρούνται στεγνές. Εάν υπάρχει πιθανότητα παγετού οι πλίνθοι δεν θα διαβρέχονται. 


γ. Οι πλίνθοι πλένονται πριν, και αν αυτό είναι απαραίτητο, και µετά τη διάστρωση, κατά τις οδηγίες του εργοστασίου 
παραγωγής τους ή / και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 


5.3.6 Προετοιµασία 


α. Οι τοιχοποιίες δεν θα κατασκευάζονται πριν περάσουν τουλάχιστον δύο εβδοµάδες από την αφαίρεση του 
ξυλοτύπου της φέρουσας κατασκευής. 


β. Οι επιφάνειες επαφής µεταξύ τοιχοποιίας και κατασκευών από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα θα πληρούνται µε 
τσιµεντοκονίαµα αναλογίας 1:3 κατά βάρος τσιµέντου και άµµου. Οι επιφάνειες επαφής πρέπει να έχουν επιχρισθεί 
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µε πεταχτή τσιµεντοκονία περιεκτικότητας 400 kg τσιµέντου τουλάχιστον 24 h πριν την κατασκευή της τοιχοποιίας. 
Όπου προβλέπεται, τοποθετείται επίσης ειδική αγκύρωση. 


γ. Πριν από την τοποθέτηση της πρώτης στρώσης η επιφάνεια έδρασης καθαρίζεται από οποιαδήποτε ξένα υλικά και 
σκουπίζεται για την αφαίρεση σκόνης κτλ. Αν υπάρχουν εξογκώµατα στην επιφάνεια έδρασης, αφαιρούνται για να 
µην προκαλέσουν στρέβλωση της στρώσης. Εφόσον είναι κεκλιµένη ή ανώµαλη, η βάση της τοιχοποιίας 
εξοµαλύνεται µε τη διάστρωση εξισωτικής στρώσης σκυροδέµατος 300 kg τσιµέντου, µε σκοπό την εξασφάλιση 
της οριζοντιότητας των αρµών. Η πρώτη στρώση των πλίνθων πρέπει να είναι απόλυτα οριζόντια, γιατί αποτελεί 
προϋπόθεση για τη σωστή διάστρωση των παραπάνω σειρών. 


δ. Κάτω από την αρχική οριζόντια στρώση, στις ποδιές των παραθύρων και πάνω από τα υπέρθυρα και τα σενάζ 
πρέπει να τοποθετείται υδροµονωτικό υλικό. 


5.3.7 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 


α. Ο Ανάδοχος ακολουθεί τα κατασκευαστικά σχέδια για την ανέγερση της τοιχοποιίας ή / και τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας, στις περιπτώσεις που τα κατασκευαστικά σχέδια δεν παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες. 


β. Όλες οι τοιχοποιίες πρέπει να είναι αλφαδιασµένες, κατακόρυφες, και οµαλές, σε ορθές γωνίες µε πλήρεις 
στρώσεις κονιάµατος. Απαγορεύεται η χρήση µεταλλικού σφυριού και επιβάλλεται η χρήση του µυστριού ή 
σφυριού από ελαστικό για τη διασφάλιση της οριζοντιότητας και καθετότητας των πλίνθων. Η πυκνότητα των 
ραµµάτων καθ΄ ύψος και κατά µήκος πρέπει να είναι τέτοια που να διασφαλίζει την ευθυγράµµιση της τοιχοποιίας. 
Τα κατακόρυφα ράµµατα διατηρούνται µέχρι το τέλος της ανέγερσης, ενώ τα οριζόντια ράµµατα ανεβάζονται τόσο 
συχνά, ώστε να διασφαλίζεται η ευθυγραµµία όλων των στρώσεων καθ΄ ύψος.  


γ. Οι ορθές γωνίες χαράσσονται σωστά (γώνιασµα) µε την εφαρµογή του κανόνα 4-5-6 ή 6-8-10 για µεγαλύτερα µήκη 
(Πυθαγόρειο θεώρηµα), ώστε να αποφεύγονται κακοτεχνίες που γίνονται εµφανείς αργότερα. 


δ. ∆εν επιτρέπεται η ενσωµάτωση σπασµένων ή φθαρµένων τεµαχίων στην τοιχοποιία. 


ε. Η εµπλοκή των πλίνθων πρέπει να επιτυγχάνεται µε όσο το δυνατόν λιγότερες τεµαχισµένες πλίνθους. Ο 
τεµαχισµός των πλίνθων γίνεται µε την κοπή τους µε το ξυλουργικό ή άλλο ειδικό πριόνι, πριονοκορδέλα ή 
δισκοπρίονο. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε άλλος τρόπος κοπής. 


στ. Μικροπροσαρµογές στο πλάτος ή το πάχος των αρµών είναι δυνατόν να διορθώσουν τυχόν ασυµβατότητες των 
διαστάσεων της τοιχοποιίας και του υπάρχοντος περιγράµµατος σκελετού ώστε να αποφεύγεται ο άσκοπος 
τεµαχισµός πλίνθων, οι ασυµµετρίες εκατέρωθεν των ανοιγµάτων κτλ. 


ζ. Τα µεταλλικά στοιχεία (στηρίγµατα) καλύπτονται µε τσιµεντοκονίαµα για λόγους προστασίας από τη σκουριά. 
Απαγορεύεται η χρήση ασβέστη ή γύψου. Οι εσοχές στις οποίες αγκυρώνονται τα αγκύρια θα πληρούνται 
επαρκώς µε κονίαµα. 


η. Σε περίπτωση που κάποια τεµάχια παραµένουν χαλαρά µετά την αρχική πήξη του κονιάµατος, αφαιρούνται και 
αντικαθίστανται µε την εφαρµογή νέου κονιάµατος µε δαπάνες του Αναδόχου. 


θ. Στον πόδα της τοιχοποιίας, στα υπέρθυρα και στα σενάζ πρέπει να τοποθετούνται, εφόσον υπάρχει σχετική 
απαίτηση στραγγιστήριες οπές. 


ι. Για τις οπτοπλινθοδοµές που έχουν µήκος άνω των 12 m και πρόκειται να επιχριστούν πρέπει να προβλέπεται 
αρµός διαστολής. Το ίδιο ισχύει και για τις διακοσµητικές πλινθοδοµές όψεων µε µήκος άνω των 8 m. 


ια. Σενάζ 


- Η διατοµή και ο οπλισµός των σενάζ ορίζεται από τα κατασκευαστικά σχέδια. Σε αντίθετη περίπτωση ο 
Ανάδοχος ακολουθεί τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Πάντως το ύψος των σενάζ θα είναι τουλάχιστον 10 cm και ο 
ελάχιστος οπλισµός είναι 2Φ10 άνω και 2Φ10 κάτω (S400) και συνδετήρες Φ8/25 (S220) στην περίπτωση 
τοιχοποιίας µέχρι πάχος µιας πλίνθου είτε µε 3Φ10 άνω και 3Φ10 κάτω (S400) και συνδετήρες Φ 8/20 (S220) 
στην περίπτωση τοιχοποιίας µεγαλύτερου πάχους.  


- Ο Ανάδοχος εξετάζει την απαίτηση αύξησης του πλήθους των σενάζ (ή / και της διατοµής και του οπλισµού 
τους) στην περίπτωση ύπαρξης µεγάλων ανοιγµάτων ή µεγάλου ύψους και υποβάλλει προς έγκριση τις 
αντίστοιχες προτάσεις στην Υπηρεσία. 


- Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει, κατά την κρίση της, την αύξηση του 
πλήθους ή / και της διατοµής και του οπλισµού των σενάζ και πρεκιών. 


ιβ. Οπλισµοί 


- Ο Ανάδοχος τοποθετεί τον οπλισµό που υποδεικνύεται από τα κατασκευαστικά σχέδια και τη µελέτη (είδος, 
απαίτηση αντιδιαβρωτικής προστασίας, διάµετρος, σχήµα, αποστάσεις, µέγεθος και πλήθος ράβδων, 
µατίσεις). Σε περίπτωση που τα κατασκευαστικά σχέδια δεν παρέχουν τις παραπάνω πληροφορίες, ο 
Ανάδοχος ακολουθεί τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τηρώντας πάντοτε τις ελάχιστες απαιτήσεις  που 
προδιαγράφονται από τους σχετικούς Κανονισµούς και το παρόν Τεύχος (βλ. και προηγούµενη παράγραφο 
«Σενάζ»). 


- Οι ράβδοι θα είναι απαλλαγµένες από σκουριά, έλαια ή γράσα. 
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ιγ. Εφόσον προβλέπεται στα σχέδια ή ενταλθεί από την Υπηρεσία, είναι δυνατή η χρήση ενίσχυσης από πλέγµατα και 
ανοξείδωτους συνδετήρες ανά 0,60 m ύψους τοιχοποιίας αντί για συµβατικό σενάζ, τα οποία θα ακολουθούν το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 845. Στην περίπτωση αυτή το πλάτος του πλέγµατος ενδείκνυται να είναι περίπου 5 cm 
στενότερο από το πάχος του τοίχου. Τα πλέγµατα θα καλύπτονται επαρκώς από κονίαµα. Η σειρά των εργασιών 
είναι η ακόλουθη: 


- ανέγερση τοιχοποιίας µέχρι 0,60 m από τη στάθµη του εδάφους 


- διάστρωση κονιάµατος 


- τοποθέτηση πλεγµάτων και συνδετήρων 


- διάστρωση κονιάµατος που καλύπτει τον οπλισµό 


- σύνδεση τοιχοποιίας και φέροντα οργανισµού µε γωνιακούς συνδετήρες σε συνέχεια µε το πλέγµα 


- συνέχιση ανέγερσης της τοιχοποιίας µέχρι 1,20 m κ.ο.κ. 


ιδ. Για τη δόµηση τοιχοποιιών από θερµοµονωτικές πλίνθους ή άλλες ειδικές πλίνθους ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
ζητά οδηγίες από το εργοστάσιο παραγωγής των πλίνθων. 


5.3.8 ∆ιάστρωση - Γενικά 


α. Η διάστρωση πρέπει να γίνεται οµοιόµορφα, έτσι ώστε η στάθµη των ολοκληρωµένων τµηµάτων να είναι ενιαία σε 
κάθε επίπεδο.  


β. ∆εν θα πρέπει να διαστρώνονται περισσότερες από 16 στρώσεις πλίνθων ανά ηµέρα  (ή 1,5 m ύψος 
κατασκευασµένης τοιχοποιίας ανά ηµέρα) χωρίς τη σχετική έγκριση της Υπηρεσίας, έτσι ώστε να υπάρχει ο 
απαιτούµενος χρόνος για την πήξη του κονιάµατος, προς αποφυγή ανεπιθύµητων συνιζήσεων. 


γ. Οι πλίνθοι θα διαστρώνονται µε τη χρήση άφθονου κονιάµατος, µε ολίσθηση και σύγχρονη πίεση, χωρίς 
υπερβολικά χτυπήµατα και έτσι ώστε το κονίαµα να γεµίζει τους αρµούς και να εξέχει από αυτούς. Οι πλίνθοι 
τοποθετούνται αφού προηγούµενα διαστρωθεί κονίαµα πάνω στην προηγούµενη στρώση και επαλειφθεί κονίαµα 
στον κατακόρυφο αρµό. Όσο από το πλεονάζον κονίαµα δεν εισχωρήσει στον αρµό µε τη συµπίεση του µε το 
µυστρί, αφαιρείται πριν τη σκλήρυνση του. 


δ. ∆ιασταυρούµενοι τοίχοι πρέπει να διαστρώνονται συγχρόνως, ώστε να συνδέονται σε κάθε στρώση µε αµοιβαίες 
εισδοχές του ενός µέσα στον άλλον. Απαγορεύεται η µονοµερής διάστρωση ακόµα και αν υπάρχει πρόβλεψη 
αναµονών ή υποδοχών. Στις διασταυρώσεις των τοίχων πρέπει να τοποθετείται ο απαιτούµενος οπλισµός. 


ε. Λοξή στρώση της στέψης (ενσφήνωση) 


- Η τελευταία οριζόντια στρώση των πλίνθων τοποθετείται 15 cm κάτω από την οροφή. Ο τοίχος 
ολοκληρώνεται µε µια λοξή στρώση πλίνθων (ενσφήνωση) µεταξύ οροφής και τελευταίας οριζόντιας 
στρώσης.  


- Χρησιµοποιούνται είτε µικρά τεµάχια πλίνθων, που τοποθετούνται κολυµβητά σε κονίαµα, είτε τριγωνικά κατά 
την έννοια της όψης τεµάχια, τα οποία περιβαλλόµενα µε κονίαµα σφηνώνονται µε ολίσθηση κατά την έννοια 
του οριζόντιου άξονα του τοίχου. Σηµειακή επαφή µεταξύ πλίνθων και οροφής ή υποκείµενης στρώσης δεν 
επιτρέπεται. Οι άκρες της πλίνθου πρέπει να διαµορφώνονται κατάλληλα, έτσι ώστε να δηµιουργούνται 
επίπεδες επιφάνειες για την ενσφήνωση. Η γωνία των πλίνθων της λοξής στρώσης είναι µεταξύ 45º-60º. 


- Θα µεσολαβούν τουλάχιστον 48 h από την ολοκλήρωση της τελευταίας οριζόντιας στρώσης µέχρι τη 
διάστρωση της λοξής στρώσης, ώστε το κονίαµα να έχει σκληρυνθεί και συρρικνωθεί µε σκοπό την αποφυγή 
της αποκόλλησης της τοιχοποιίας από την οροφή µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής. 


- Αν δεν είναι εφικτή η διάστρωση λοξής στρώσης, τότε ο αρµός µεταξύ της τελευταίας στρώσης της 
τοιχοποιίας και της οροφής γεµίζει µε κατάλληλο µη συρρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα. 


- Αν πρόκειται για τοιχοποιία πλήρωσης και εφόσον προβλέπεται στα σχέδια και αναµένονται βέλη κάµψης της 
υπερκείµενης κατασκευής, ο αρµός µεταξύ της τελευταίας στρώσης του τοίχου και της οροφής γεµίζει µε 
µαλακό µονωτικό υλικό.  Η εγκάρσια σταθερότητα του τοίχου εξασφαλίζεται µε ειδικά αγκύρια. 


στ. Το πάχος των αρµών πρέπει γενικά να είναι τέτοιο, ώστε 4 διαδοχικές στρώσεις πλίνθων να έχουν συνολικό ύψος 
τουλάχιστον κατά 30 mm µεγαλύτερο, από ότι αν οι στρώσεις αυτές είχαν ολοκληρωθεί χωρίς κονίαµα. Πριν την 
τοποθέτηση και τη συµπίεση των πλίνθων κάθε στρώσης, η στρώση κονιάµατος θα έχει αρχικό πάχος από 15 mm 
ως 20 mm και µε την τοποθέτηση θα περιορίζεται στα 10 mm το πολύ.  


ζ. Οι κατακόρυφοι αρµοί θα έχουν οµοιόµορφο πάχος 8 mm κατά µέσο όρο και πάντως όχι µεγαλύτερο από 10 mm. 
Οι πλίνθοι τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην υπάρχουν σε δύο διαδοχικές στρώσεις αρµοί στην ίδια 
κατακόρυφο, αλλά ο αρµός κάθε στρώσης να βρίσκεται στον άξονα πλίνθου της υποκείµενης στρώσης. 


η. Αρµολόγηση πλινθοδοµών 


- Ενδείκνυται η αρµολόγηση να γίνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε ο αρµός να σφραγίζει πλήρως το διάκενο 
µεταξύ των πλίνθων. Παρόλο που για λόγους αισθητικής σε εµφανείς τοιχοποιίες, είναι δυνατόν οι αρµοί να 
διαµορφώνονται σε εσοχές ως προς την κατακόρυφη περασιά της τοιχοποιίας, καλό είναι αυτού του είδους η 
αρµολόγηση να γίνεται µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, µε την απόξεση των πλήρων αρµών σε βάθος 
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2 cm και µε την πλήρωση τους µε θηραϊκό κονίαµα ή ασβεστοτσιµεντοκονίαµα (τουλάχιστον 450 kg τσιµέντου 
ανά m


3
 κονιάµατος). 


- Η αφαίρεση του πλεονάζοντος κονιάµατος αρµολόγησης από τους εξωτερικούς αρµούς γίνεται µε χρήση 
µικρού πήχη (αρµόξυλο) ή υγρής λινάτσας. Η χρήση στρογγυλής σιδερόβεργας για τη συµπίεση του 
κονιάµατος των αρµών δεν ενδείκνυται από άποψη στεγανότητας. 


- Εκτός από την περίπτωση που χρησιµοποιείται ειδικό έτοιµο κονίαµα, η αρµολόγηση γίνεται µετά την πάροδο 
κατάλληλου χρονικού διαστήµατος µετά τη διάστρωση της τοιχοποιίας και οπωσδήποτε µετά την αρχική πήξη 
του συνδετικού κονιάµατος, αλλά οπωσδήποτε πριν την πλήρη σκλήρυνση του. 


5.3.9 ∆ιπλές Τοιχοποιίες 


5.3.9.1 Γενικά 


α. Στην πρώτη στρώση της πλινθοδοµής τοποθετείται υδροµονωτικό υλικό στο διάκενο µεταξύ των δύο όψεων της 
πλινθοδοµής µε κατάλληλη διαµόρφωση (κλίση προς τα έξω), ώστε να αποκλείεται η διείσδυση υγρασίας. 


β. Στην περίπτωση που η εξωτερική πλινθοδοµή προεξέχει των υποστυλωµάτων, η σύνδεση των τοιχοποιιών γίνεται 
µε κατακόρυφα σενάζ από ισχυρό γαρµπιλοµπετόν 300 kg τσιµέντου, κατάλληλα οπλισµένου, διατοµής σχήµατος 
Γ.  


γ. Στο ύψος των ποδιών και των πρεκιών υαλοστασίων ή των φεγγιτών ή στο µέσο του ύψους των τυφλών τοίχων 
κατασκευάζεται σενάζ, από οπλισµένο σκυρόδεµα C12/15 σε όλο το µήκος τους. Η διάταξη και οι κατασκευαστικές 
λεπτοµέρειες θα συµφωνούν µε τα αναφερόµενα στη µελέτη και στα κατασκευαστικά σχέδια. 


δ. Στη θέση τυχόν παραµένοντος διακένου για διάστρωση σκυροδέµατος τοποθετείται σανίδα ή λωρίδα 
υαλοβάµβακα που παραµένει στον τοίχο. Για τη συλλογή του πλεονάζοντος κονιάµατος της όψης προς το διάκενο 
της εσωτερικής τοιχοποιίας τοποθετείται προσωρινά στο διάκενο ξύλινη σανίδα ή µεταλλικό έλασµα εγκάρσια προς 
την επιφάνεια της τοιχοποιίας. Μετά την ολοκλήρωση της ανέγερσης της τοιχοποιίας η σανίδα αφαιρείται. 


ε. Στην περίπτωση που η εξωτερική τοιχοποιία οριοθετεί χώρο που συνορεύει µε εξώστη, πλατύσκαλο, δώµα κτλ, 
κατασκευάζεται βάση από σκυρόδεµα C12/15, πάχους ίσου προς το πάχος της, ή ίσου µε το πάχος του 
εξωτερικού δροµικού τοίχου εφόσον υπάρχει συρόµενο θυρόφυλλο και ύψους που υπερβαίνει την αντίστοιχη 
τελική στάθµη του εξωτερικού δαπέδου κατά 10 cm. Στo σκυρόδεµα αυτό προστίθεται στεγανοποιητικό µάζας. 


στ. Το διάκενο ξεκινά στα 10 cm πάνω από την επιφάνεια έδρασης και συνεχίζει χωρίς διακοπή µέχρι το σενάζ ή τη 
στέψη και πρέπει να παραµένει καθαρό και απαλλαγµένο από απορρίµµατα και συνδετικό κονίαµα. 


ζ. Τα αγκύρια διαµορφώνονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να µην επιτρέπουν τη διοχέτευση υγρασίας από τον 
εξωτερικό στον εσωτερικό τοίχο. Τοποθετούνται περίπου ανά 30 cm καθ΄ ύψος της πλινθοδοµής. Κοντά στις 
εξωτερικές γωνίες της διακοσµητικής πλινθοδοµής θα αποφεύγεται η τοποθέτηση αγκυρώσεων. Όταν κάτι τέτοιο 
δεν είναι εφικτό, θα προβλέπεται κατακόρυφος αρµός. 


η. Στον εξωτερικό τοίχο κατασκευάζονται αρµοί διαστολής σε αποστάσεις ανάλογες µε τις κλιµατολογικές συνθήκες 
(θερµοκρασία, υγρασία κτλ), την ποιότητα των υλικών και το χρώµα, έτσι ώστε να επιτρέπουν την ελεύθερη κίνηση 
του εξωτερικού τοίχου. Οι αρµοί διαστολής διαµορφώνονται µε κατάλληλα προφίλ και σφραγιστικό υλικό, ώστε να 
αποφεύγεται η διέλευση της υγρασίας. 


θ. Στα σηµεία σύνδεσης των δύο τοίχων (σενάζ, υπέρθυρα κτλ) πρέπει να τοποθετείται πάντα αδιάβροχη µόνωση µε 
κλίση προς τα έξω. 


ι. Αν προβλέπεται η κατασκευή διπλής τοιχοποιίας χωρίς διάκενο, το γέµισµα του διαχωριστικού αρµού πρέπει να 
είναι πλήρες. Ο διαχωριστικός αρµός έχει πάχος 2 cm και πληρούται επιµεληµένα σε κάθε στρώση, ώστε να µην 
διακόπτεται σε κανένα σηµείο. Στις γωνίες, στα ανοίγµατα των θυρών και παραθύρων και κατά µήκος των αρµών 
διαστολής η πλήρωση του αρµού πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή. 


ια. Οι διπλές εσωτερικές τοιχοποιίες των κτιρίων αποτελούνται συνήθως από δύο πλινθοδοµές που συνδέονται µε µια 
πλίνθο ανά µ.µ. και 70 cm ύψους του διακένου (που πληρούται µε ηχοµονωτικό υλικό), όπως φαίνεται στα σχέδια 
της µελέτης. Σενάζ από σκυρόδεµα C12/15 κατασκευάζονται πάντοτε στο ύψος των πρεκιών ή στο µέσον του 
ύψους των τυφλών εσωτερικών τοίχων σε όλο το µήκος τους. Τοίχοι που δεν φθάνουν µέχρι την οροφή στέφονται 
µε σενάζ σκυροδέµατος C12/15. Η τελευταία στρώση είναι λοξή (ενσφήνωση). 


5.3.9.2 ∆όµηση ∆ιπλής Τοιχοποιίας µε Μόνωση και διάκενο 


α. Πρώτα κατασκευάζεται η εσωτερική πλινθοδοµή και καθαρίζεται η εξωτερική της επιφάνεια από τα πλεονάζοντα 
κονιάµατα. Κατά την ανέγερση τοποθετούνται ανάµεσα στις πλίνθους φουρκέτες από γαλβανισµένο σύρµα για τη 
στερέωση της µόνωσης, σε κατάλληλη πυκνότητα ανά m


2
 πλινθοδοµής ή τουλάχιστον 5 φουρκέτες ανά πλάκα 


µόνωσης. 


β. Επί της καθαρισµένης επιφάνειας επαλείφεται φράγµα υδρατµών και τοποθετείται η µόνωση. Η µόνωση καλύπτει 
όλη την επιφάνεια της πλινθοδοµής χωρίς να αφήνει κενά στους αρµούς και στις άκρες µε τα γειτονικά οικοδοµικά 
στοιχεία (π.χ. δοκοί, υποστυλώµατα). Το µονωτικό καθώς τοποθετείται στον τοίχο, καρφώνεται στα σκέλη των 
φουρκετών και συγκρατείται µε τσιγκοπλακίδια που αγκυρώνονται στην τοιχοποιία ανοίγοντας τα σκέλη των 
φουρκετών. 
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γ. Μετά την τοποθέτηση της µόνωσης κατασκευάζεται η εξωτερική πλινθοδοµή.  


5.3.9.3 ∆ιπλές Εµφανείς Τοιχοποιίες 


α. Η προστασία έναντι της υγρασίας επιτυγχάνεται µε τη διάστρωση κονιάµατος τσιµεντοκονίας µε στεγανωτικό 
µάζας, είτε µε την τοποθέτηση στεγανωτικής µεµβράνης µεταξύ των δοµικών στοιχείων και της πλινθοδοµής. Θα 
επιλέγονται πλίνθοι και κονιάµατα µε κατάλληλες ιδιότητες, ώστε να µην επιτρέπουν τη διείσδυση της υγρασίας. 


β. Οι πλίνθοι τοποθετούνται µε τη χρήση ασβεστοτσιµεντοκονιάµατος τουλάχιστον 350 kg τσιµέντου και 0,04 m
3
 


ασβέστη, άµµο θαλάσσης και πλαστικοποιητικό µάζας µε αρµούς πάχους µέχρι 6 mm.  


γ. Ακόµα και όταν οι διακοσµητικές πλινθοδοµές βρίσκονται σε επαφή µε τα δοµικά στοιχεία θα έχουν τουλάχιστον 20 
cm πλάτος και θα στερεώνονται µε ειδικά ανοξείδωτα τεµάχια αγκυρώσεως. 


δ. Μεταξύ του θερµοµονωτικού υλικού και της εξωτερικής τοιχοποιίας πρέπει να µεσολαβεί διάκενο αερισµού πάχους 
περίπου 5 cm, ώστε να διευκολύνεται η εκτόνωση των υδρατµών και να µειώνεται η πιθανότητα εσωτερικής 
συµπύκνωσης. Το φράγµα υδρατµών τοποθετείται από τη θερµή πλευρά της θερµοµονωτικής στρώσης και όχι 
από την πλευρά του διάκενου. Θα προβλέπονται µικρές εγκάρσιες οπές εξαερισµού του κενού. 


ε. Η άνω περίµετρος των στηθαίων πρέπει να είναι συνεχής και όχι διακοπτόµενη ή ανοµοιόµορφη. Οι πρόβολοι και 
τα περβάζια πρέπει να διαµορφώνονται σωστά, ώστε να µην οδηγούν το νερό προς την τοιχοποιία. 


στ. Κατά τη κατασκευή της συναρµογής των τοίχων µε το σκελετό του κτιρίου πρέπει να λαµβάνονται υπ΄ όψιν οι 
διαφορικές θερµοκρασιακές και υγροσκοπικές µεταβολές της τοιχοποιίας και του σκελετού καθώς και οι 
διαφορετικές παραµορφώσεις. 


ζ. Η θέση των ανοιγµάτων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα στοιχεία εκατέρωθεν των παραστάδων (λαµπάδων) να 
έχουν τις ίδιες διαστάσεις. 


η. Η αρµολόγηση γίνεται µε εργαλεία ίδιου µεγέθους και σχήµατος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται οµοιοµορφία της 
εµφάνισης των αρµών και µε τσιµεντοκονίαµα 600 kg τσιµέντου µε τις κατάλληλες χρωστικές ουσίες. 


5.3.9.4 Εµφανείς Τοιχοποιίες από Οξύµαχες Πλίνθους (klinker) 


α. Η υδατοαπορροφητικότητα του συνδετικού κονιάµατος που χρησιµοποιείται για τη δόµηση πλινθοδοµών από 
οξύµαχες πλίνθους ενδείκνυται να είναι χαµηλή (παρεµφερής µε αυτή των πλίνθων), ώστε να επιτυγχάνεται σωστή 
συνεργασία κονιάµατος – πλίνθων. Για το λόγο αυτό συνιστάται η χρήση ρητινών στο µίγµα µε βάση τις οδηγίες 
του κατασκευαστή τους. Η περιεκτικότητα σε τσιµέντο θα φτάνει τα 450 kg/m


3 
κονιάµατος. 


β. Οι οξύµαχες πλίνθοι πρέπει κατά την τοποθέτηση να είναι απολύτως στεγνές. Σε περίπτωση σταδιακής 
κατασκευής της τοιχοποιίας, τα έτοιµα τµήµατα θα πρέπει να προστατεύονται έναντι της βροχής. 


γ. Το κονίαµα αρµολόγησης θα περιέχει µόνο λεπτόκοκκα αδρανή και τσιµέντο σε αναλογία 500 kg/m
3
 - 600 kg/m


3
. Η 


αρµολόγηση µπορεί να γίνει είτε µετά την αποπεράτωση της κατασκευής της τοιχοποιίας είτε κατά τη διάρκεια της, 
µε τρόπο παρεµφερή µε την αρµολόγηση των πλακιδίων επιστρώσεων δαπέδων. 


δ. Οι πλίνθοι µετά την αρµολόγηση και όσο παραµένουν στεγνές, καθαρίζονται µε βούρτσα (ανοξείδωτη ή από 
φυσικές ίνες). Αφού αποµακρυνθούν τα υπολείµµατα κονιάµατος και άλλων ρύπων, η επιφάνεια καθαρίζεται 
επιµελώς µε σφουγγάρι και νερό. 


5.3.10 Οπλισµένη Τοιχοποιία από Τσιµεντόλιθους 


α. Ο οπλισµός της οπλισµένης τοιχοποιίας από τσιµεντόλιθους τοποθετείται ως εξής: 


- Ο κατακόρυφος οπλισµός µπορεί να τοποθετηθεί πριν ή µετά την κατασκευή της τοιχοποιίας. Στην 
περίπτωση τοποθέτησης µετά τη διάστρωση χρησιµοποιούνται κατάλληλοι οδηγοί.  


- Οι οριζόντιοι οπλισµοί τοποθετούνται κατά την ανέγερση του τοίχου. 


- Οι ελάχιστες επικαλύψεις του οπλισµού αναφέρονται στον EC 6. 


β. Σκυροδέτηση 


- Η σκυροδέτηση γίνεται µε 2 τρόπους: χαµηλή (κατά στρώσεις) και υψηλή (ολόσωµη). 


- Στη σκυροδέτηση κατά στρώσεις, ο τοίχος κατασκευάζεται σε στρώσεις όχι µεγαλύτερες του 1,5 m µέχρι το 
επιθυµητό ύψος. Οι οπλισµοί πρέπει να εξέχουν τόσο κατά στρώση, όσο είναι η αναγκαία µάτιση µε την 
επόµενη (EC 6), ή θα τοποθετούνται σε όλο τους το µήκος οι κατακόρυφοι οπλισµοί. 


- Η ολόσωµη σκυροδέτηση γίνεται αφού έχει κατασκευαστεί όλος ο τοίχος. Σε κάθε θέση κατακόρυφου 
οπλισµού διανοίγεται, στο κατώτερο µέρος του τοίχου, οπή επιθεώρησης (µε ελάχιστες διαστάσεις 7,5 cm x 
10 cm), για να ελέγχεται η καθαρότητα του ανοίγµατος, ώστε να διευκολύνεται η ασφαλής ροή του 
σκυροδέµατος πλήρωσης. Οι οπές επιθεώρησης φράσσονται πριν τη σκυροδέτηση. 


5.3.11 Μικτές Τοιχοποιίες 


Για την αποφυγή του µειονεκτήµατος της ανοµοιόµορφης αντοχής των µικτών τοιχοποιιών απαιτείται οι συνδέσεις και οι ενώσεις τους να είναι επαρκείς. 


Αυτό επιτυγχάνεται µε τους ακόλουθους τρόπους: 
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• µε τη χρήση ειδικών σιδηρών συνδέσµων ή µε την κατασκευή συνδετικών ζωνών σε κατάλληλες 
αποστάσεις κατά το ύψος του τοίχου 


• µε τη δόµηση κάθε είδους τοίχου σε επαρκές κατασκευαστικά πάχος και µε τη χρήση κονιαµάτων 
κατάλληλης σύνθεσης, ώστε να δηµιουργούνται οµοιόµορφες στατικές ιδιότητες 


• µε τη δηµιουργία αρµών διαστολής στις σωστές αποστάσεις. 


5.3.12 Ενσωµάτωση Κουφωµάτων 


α. Οι πλινθοδοµές υποδοχής συροµένων θυρόφυλλων αποτελούνται από δύο δροµικές πλινθοδοµές µε διάκενο. Με 
την έναρξη  της δόµησης των πλινθοδοµών τοποθετείται επί του σκυροδέµατος του δαπέδου λωρίδα µαρµάρου 
πάχους 2 cm, πλάτους όσο το διάκενο µεταξύ των πλινθοδοµών και µήκους όσο το µήκος της φωλιάς του 
θυρόφυλλου. Η τοποθέτηση της λωρίδας γίνεται µε τσιµεντοκονίαµα 450 kg τσιµέντου και αλφαδιάζεται στην τελική 
στάθµη του δαπέδου των εκατέρωθεν χώρων. Επάνω στη λωρίδα τοποθετείται σανίδα ίσου πλάτους που δέχεται 
τα πλεονάζοντα κονιάµατα και αφαιρείται µετά τη δόµηση. 


β. Οι κάσσες των θυρών και άλλων παρόµοιων κατασκευών στερεώνονται µε γερούς γαλβανισµένους σιδερένιους 
συνδετήρες που ενσωµατώνονται στην τοιχοποιία σύµφωνα µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές κατά τη διάστρωση. 
Το διάκενο µεταξύ κάσας και τοιχοποιίας πληρούται µε τσιµεντοκονία. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την 
τοποθέτηση και ακριβή ευθυγράµµιση όλων των παροµοίων κατασκευών. 


γ. Τα µη γαλβανισµένα ενσωµατούµενα µεταλλικά αντικείµενα πρέπει πριν την τοποθέτηση να βάφονται µε δύο 
στρώσεις εποξειδικής αντισκωριακής βαφής. 


5.3.13 Ενσωµάτωση Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων 


α. Ο Ανάδοχος ενηµερώνει την Υπηρεσία έγκαιρα για πιθανές ασυµφωνίες µεταξύ των θέσεων των ανοιγµάτων και 
των διαχωριστικών ή των εγκαταστάσεων (ηλεκτρικών, µηχανολογικών, σωληνώσεων κτλ) που προκύπτουν κατά 
τη διάρκεια της κατασκευής. Προτείνει λύσεις για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, οι οποίες πριν εφαρµοστούν 
πρέπει να εγκριθούν από την Υπηρεσία. 


β. Για τη διάνοιξη καναλιών και οπών χρησιµοποιείται ειδικό µηχάνηµα (κόπτης – σβούρα). ∆εν επιτρέπεται η χρήση 
σφυριού και καλεµιού για τη διάνοιξη κάθε τύπου εσοχών για τον εντοιχισµό σωληνώσεων. Οι εσοχές ανοίγονται 
µε χρήση χειροκίνητου ξέστρου ή ειδικού εξαρτήµατος που προσαρµόζεται σε ηλεκτροκίνητο δράπανο. Το ίδιο 
ισχύει για την κατασκευή εσοχών για την τοποθέτηση κουτιών διακοπτών και ρευµατοδοτών. Η αποκατάσταση των 
αυλακώσεων µετά την τοποθέτηση των σωληνώσεων γίνεται µε τσιµεντοκονίαµα αναλογίας 1: 3 τσιµέντο προς  
λεπτόκοκκη άµµο. Οι εσοχές / εγκοπές που διαµορφώνονται µε τοπική µείωση του πάχους του τοίχου, πρέπει να 
αφήνουν αποµένοντα τοίχο πάχους τουλάχιστον 6 cm (χωρίς το επίχρισµα).  


γ. Ο Ανάδοχος µεριµνά ώστε οι αναµονές για τις διελεύσεις καλωδιώσεων, σωληνώσεων κτλ να προβλέπονται 
εγκαίρως ή να ενσωµατώνονται στην τοιχοποιία (σωλήνες – µανσόν) κατά τη διάρκεια της κατασκευής της, ώστε 
να αποφεύγεται η διάνοιξη µεγάλων οπών στην τελειωµένη τοιχοποιία. 


δ. Οποιαδήποτε φθορά σε πλινθοδοµές παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση των Η/Μ εγκαταστάσεων, επισκευάζεται µε 
δαπάνες του Αναδόχου σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 


5.4 Έλεγχοι  


α. Μετά την κατασκευή των πλινθοδοµών κάθε ολοκληρωµένου τµήµατος του έργου (π.χ. εξωτερικές, εσωτερικές 
πλινθοδοµές κτλ), η Υπηρεσία ελέγχει την εκτελεσθείσα εργασία σύµφωνα µε τη µελέτη, το παρόν και τα υπόλοιπα 
Συµβατικά Τεύχη και τα κατασκευαστικά σχέδια καθώς και τις οδηγίες της. 


β. Ο έλεγχος της κατακορυφότητας των λιθοδοµών και των πλινθοδοµών γίνεται οπτικά µε το νήµα της στάθµης. 


γ. Σφάλµατα, όπως εσφαλµένη χάραξη, διάταξη, ανακρίβεια στην ευθυγράµµιση, αποκλίσεις της κατακόρυφου στις 
επιφάνειες των τοιχοποιιών, στις γωνίες και τους λαµπάδες, ακατάλληλα τεµαχισµένες πλίνθοι ή πολύ παχείς 
οριζόντιοι ή εγκάρσιοι αρµοί κτλ καθιστούν την κατασκευή απορριπτέα.  


δ. Οποιαδήποτε κατασκευή που απορρίπτεται από την Υπηρεσία, καθαιρείται και κατασκευάζεται εκ νέου µε δαπάνες 
του Αναδόχου. Τα προϊόντα που προκύπτουν από την καθαίρεση δεν θα επαναχρησιµοποιούνται και θα 
αποµακρύνονται µε ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου. 


ε. ∆ιευκρινίζεται ότι η µη άσκηση ελέγχου ή η τυχόν διάγνωση ελαττωµάτων από έλεγχο που έχει γίνει ή και η 
προσωρινή αποδοχή υλικών που προσκοµίστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την 
υποχρέωση του να αποκαλύψει τα κρυµµένα µέρη των διαφόρων τµηµάτων των έτοιµων εργασιών και να 
καθαιρέσει ή να ανακατασκευάσει τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των οποίων διαπιστωθεί, ότι έγινε χρήση 
αδόκιµων υλικών. Επίσης δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την ποιότητα και το δόκιµο των υλικών και των 
εργασιών. 


5.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 


Στην τιµή µονάδας των εργασιών όλων των τοιχοποιιών περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες: 
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• Η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση και µε οποιονδήποτε τρόπο στον τόπο του 
έργου (και σε οποιαδήποτε στάθµη) όλων των ειδών πλίνθων (ή λίθων), των υλικών κονιών και 
κονιαµάτων, του απαιτούµενου οπλισµού καθώς και οποιασδήποτε άλλης φύσης υλικού που 
απαιτείται για την ολοκλήρωση της κατασκευής. 


• Η επεξεργασία των υλικών και η εργασία ανάµιξης για την παραγωγή κονιαµάτων στο εργοτάξιο. 


• Η διαλογή των κατάλληλων πλίνθων ή λίθων και η διαβροχή των πλίνθων. 


• Η φθορά των υλικών. 


• Η δόµηση της τοιχοποιίας όπως αυτή περιγράφεται στο παρόν και στα λοιπά Συµβατικά Τεύχη και 
κατασκευαστικά σχέδια και κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 


• Όλες οι δαπάνες εργασίας και υλικών που υπεισέρχονται λόγω της κατασκευής σενάζ, πρεκιών, 
λαµπάδων κτλ. και ειδικότερα: 


- δαπάνες κατασκευής και διάστρωσης σκυροδέµατος  


- κατασκευή και τοποθέτηση του απαιτούµενου ξυλοτύπου 


- τοποθέτηση του απαιτούµενου σιδηρού οπλισµού 


• Η προµήθεια και µεταφορά του απαραίτητου εξοπλισµού που απαιτείται για την έγκαιρη και έντεχνη 
ολοκλήρωση των εργασιών. 


• Η προµήθεια και µεταφορά των ικριωµάτων και των αντίστοιχων µικροϋλικών και εξοπλισµού, καθώς 
και η κατασκευή και αποξήλωση τους µετά το πέρας των εργασιών. 


• Η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση των θερµοµονωτικών, στεγανωτικών και ηχοµονωτικών 
υλικών, όπου απαιτούνται, εφόσον αυτή δεν περιλαµβάνεται σε ειδικό άρθρο. 


• Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόµενων στοιχείων. 


• Ο επιµεληµένος καθαρισµός και το πλύσιµο της τελειωµένης επιφάνειας. 


• Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση των 
εργασιών, έστω και πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά 
Τεύχη και σχέδια. 


5.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 


α. Οι εργασίες κατασκευής πλινθοδοµών θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) πλήρως περαιωµένων, ανά 
κατηγορία τοιχοποιίας (διακοσµητική ή απλή, πάχος κτλ.) που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται 
σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ και θα συµπεριλαµβάνει τα σενάζ, τα πρέκια, τους 
λαµπάδες, τις αγκυρώσεις κτλ., τα οποία δεν επιµετρώνται ξεχωριστά.  Σε καµπύλες επιφάνειες η επιµέτρηση 
γίνεται µε βάση την εξωτερική καµπύλη. Κατά την επιµέτρηση των πλινθοδοµών αφαιρείται κάθε είδους κενό ή 
άνοιγµα. 


β. Οι εργασίες κατασκευής λιθοδοµών θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m
3
) πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία 


λιθοδοµής (αργολιθοδοµές, λιθοδοµές από λαξευτούς ή ηµιλαξευτούς λίθους) που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η 
επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ και θα συµπεριλαµβάνει τα σενάζ, 
τα πρέκια και τους λαµπάδες από σκυρόδεµα ή δοµική ξυλεία, τα οποία δεν επιµετρώνται ξεχωριστά.  Σε 
καµπύλες επιφάνειες η επιµέτρηση γίνεται µε βάση την εξωτερική καµπύλη.  Κατά την επιµέτρηση των λιθοδοµών 
αφαιρείται κάθε είδους κενό ή άνοιγµα.   
Η ως άνω επιµέτρηση ειδικά των αργολιθοδοµών ισχύει αποκλειστικά και µόνο για επιφάνεια δοµηµένη εξ 
ολοκλήρου από αργολιθοδοµή. Οι διαµορφώσεις γωνιών, λαµπάδων, υπέρθυρων, κατωφλίων κτλ από λαξευτούς 
ή ηµιλαξευτούς λίθους και µόνο, θα επιµετρώνται ξεχωριστά. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλ. δεν προβλέπονται 
ποσότητες λαξευτών ή ηµιλαξευτών λιθοδοµών για τις διαµορφώσεις αυτές, θα συµπεριλαµβάνονται στην 
επιµέτρηση των αργολιθοδοµών και τα κάθε φύσης ανοίγµατα, κατά το τµήµα τους που δεν υπερβαίνει τα 2,5 m


2 


ανά άνοιγµα. 


γ. Οι εργασίες κατασκευής καπνοδόχων από τοιχοποιία θα επιµετρώνται σε αξονικά µέτρα µήκους (m) οπής, 
πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ και θα 
συµπεριλαµβάνει τις ενισχύσεις, αγκυρώσεις κτλ., οι οποίες δεν επιµετρώνται ξεχωριστά.   


δ. Κατά την επιµέτρηση µικτών τοιχοποιιών θα επιµετράται κάθε τµήµα της τοιχοποιίας ξεχωριστά, κατά τα ανωτέρω.  


ε. Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και αφορούν σε Αρµούς ∆ιαστολής, θα επιµετρώνται και θα 
πληρώνονται όπως ορίζεται στο άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής» της παρούσας και µε την αντίστοιχη τιµή µονάδας που 
ορίζεται στο Τιµολόγιο. 


στ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες πλινθοδοµών και λιθοδοµών. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα 
αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» 
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του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
100 «Γενικοί Όροι».  ∆ιευκρινίζονται τα ακόλουθα: 


- Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος, µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, χρησιµοποιήσει πλίνθους µικρότερων 
διαστάσεων από τις προβλεπόµενες, οπότε θα αυξηθούν τα απαιτούµενα τεµάχια για την ολοκλήρωση της 
πλινθοδοµής, ή προκύψει µικρότερο πάχος πλινθοδοµής, αυτό δεν συνεπάγεται αύξηση της τιµής µονάδας 
λόγω της αύξησης του αριθµού των πλίνθων και της ποσότητας του χρησιµοποιούµενου κονιάµατος. Αντίθετα 
η τιµή µονάδος µειώνεται κατά την αναλογία µείωσης του πάχους της πλινθοδοµής. 


- Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος, µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, χρησιµοποιήσει οπτόπλινθους που 
δίνουν µεγαλύτερα πάχη τοιχοποιίας, δεν θα απαιτεί καµία αύξηση της τιµής µονάδας. 


 


6. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 


6.1. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 


6.1.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 


α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει τις εργασίες παρασκευής ασβεστοκονιαµάτων και 
τσιµεντοκονιαµάτων καθώς και τις απαιτήσεις για τα έτοιµα βιοµηχανικά κονιάµατα. 


β. Ως κονία, νοείται η συνδετική ύλη µε φυσική ή βιοµηχανική προέλευση που έχει συγκολλητικές ιδιότητες (π.χ. 
άσβεστος, τσιµέντο κτλ).  


γ. Ως κονίαµα, νοείται το µείγµα αδρανών, κονιών και νερού που χρησιµοποιείται ως συνδετικό υλικό στη δόµηση 
των τοιχοποιιών, στην παρασκευή επιχρισµάτων, στις αρµολογήσεις, στις πλακοστρώσεις κτλ. 


δ. Σύνθετα κονιάµατα είναι αυτά που περιέχουν δύο είδη κονιών.  


6.1.2 Υλικά 


6.1.2.1 Άµµος  


α. Η άµµος που προέρχεται από θραύση, πρέπει να είναι προελεύσεως λατοµείου της έγκρισης της Υπηρεσίας, 
κατάλληλη ανάλογα µε τη χρήση του κονιάµατος. Για τσιµεντοκονιάµατα είναι προτιµότερο να είναι χαλαζιακή ή 
τουλάχιστον να προέρχεται από σκληρό ασβεστόλιθο. Πρέπει να έχει επίσης επαρκή µηχανική αντοχή και να µην 
αποσαθρώνεται.  


β. Η φυσική (θαλάσσια, ποταµίσια, ορυκτή) άµµος ενδείκνυται σε εργασίες που απαιτείται µεγαλύτερη ακρίβεια 
(λεπτά στρώµατα και αρµοί) αλλά απαιτεί επιµεληµένη πλύση και καθαρισµό από χώµα, άλατα κτλ. Η θαλάσσια 
άµµος δεν ενδείκνυται για επιχρίσµατα γιατί περιέχει άλατα που προκαλούν επανθίσµατα στο επίχρισµα. Η φυσική 
άµµος εµφανίζει τις ακόλουθες ιδιότητες: 


- Οι κόκκοι της είναι λιγότερο τραχείς. 


- Περιέχει ελάχιστο ποσοστό σκόνης, µε αποτέλεσµα το κονίαµα να ξεραίνεται γρήγορα και να είναι λιγότερο 
υγροσκοπικό. 


- Για την παρασκευή ενός m
3
 κονιάµατος, απαιτείται µικρότερο ποσοστό συνδετικής ουσίας µε καλύτερες 


ιδιότητες (µικρότερη συστολή ξήρανσης). 


- Για την παρασκευή ενός m
3
 κονιάµατος απαιτείται λιγότερο νερό, µε αποτέλεσµα τη µείωση της πιθανότητας 


να παρουσιαστούν στο κονίαµα τριχιάσµατα (ραγάδες). 


γ. Η άµµος πρέπει να είναι απαλλαγµένη από επιβλαβείς ουσίες, όπως άργιλο, οργανικά συστατικά, τάλκη, 
µαρµαρυγία κτλ. Οι αντίστοιχες µέγιστες ανεκτές κατά βάρος περιεκτικότητες είναι 4% για την άργιλο, 1% για τα 
οργανικά συστατικά και 1% για τον τάλκη και τον µαρµαρυγία.  


δ. Κοκκοµετρική διαβάθµιση 


- Η άµµος που χρησιµοποιείται για την παρασκευή κονιαµάτων πρέπει να είναι πολύ καλά διαβαθµισµένη, 
καθώς από τη διαβάθµιση της εξαρτάται και η ποιότητα και η εµφάνιση του κονιάµατος. Ισχύουν οι γενικοί 
κανόνες για την κοκκοµετρική διαβάθµιση, σύµφωνα µε τους οποίους η κοκκοµετρική γραµµή πρέπει να είναι 
συνεχής, δηλαδή η άµµος να περιέχει όλα τα µεγέθη των κόκκων και σε ποσοστά όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στις ιδανικές κοκκοµετρικές καµπύλες (FULLER EMPA κτλ). 


- Γενικά στα κονιάµατα λιθοδοµών ή πλακοστρώσεων κτλ όπου το πάχος του κονιάµατος είναι µεγαλύτερο 
από 15 mm χρησιµοποιείται χονδρόκοκκη άµµος (0/7). Στην περίπτωση πάχους του αρµού ή της στρώσης 8 
mm - 15 mm χρησιµοποιείται µεσόκοκκη άµµος (0/3). Στην περίπτωση πάχους µικρότερου από 8 mm η 
άµµος πρέπει να είναι λεπτόκοκκη (0/1). 
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- Η µεσόκοκκη άµµος (0/3) προσδιορίζεται από τα παρακάτω όρια: 
Πίνακας 6.1.2.1.1:  Όρια µεσόκοκκης άµµου 


# 


Αµερικάνικα πρότυπα A.A.S.H.O: M 92 αριθµός 


κόσκινου 


Κόσκινα 


Άνοιγµα βροχίδας 


[m] ∆ιερχόµενο ποσοστό % κατά βάρος 


1 2 3 4 


1 Νο 8 2,38 100 


2 Νο 50 0,297 15-40 


3 Νο 100 0,149 0-10 


4 Νο 200 (παιπάλη) 0,074 0-5 


- Η αναλογία αργιλικών στοιχείων (ικανών να δηµιουργήσουν λάσπη) και των οποίων οι κόκκοι είναι µικρότεροι 
των 0,02 mm, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3% σε βάρος για κοκκοµετρική σύνθεση 0/7 και το 4% σε βάρος 
για κοκκοµετρική σύνθεση 0/3. 


- Η άµµος πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 20% κόκκους διάστασης ίσης ή µικρότερης των 0,2 mm. 


ε. Αν η άµµος είναι περίπου ισόκοκκη, τότε προτιµότερο είναι η πρόσµιξη της να γίνεται µε µέτρια παχύ ασβέστη (µε 
ποσοστό υδράσβεστου 80% - 90%). 


στ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στην Υπηρεσία πιστοποιητικά εξέτασης δείγµατος άµµου από 
εγκεκριµένο εργαστήριο. Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία επιβάλλει την αποµάκρυνση του υλικού και την 
αντικατάσταση του.  


ζ. Τα πρότυπα που ισχύουν για τα αδρανή κονιαµάτων είναι τα ακόλουθα: 
Πίνακας 6.1.2.1.2:  Αδρανή Κονιαµάτων 


# Απαίτηση Πρότυπο 


1 2 4 


1 Αδρανή κονιαµάτων ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 


2 Ελαφρά αδρανή κονιαµάτων ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 


3 ∆οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων ΕΝ 933 


4 ∆οκιµές µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων ΕΛΟΤ ΕΝ 1097 


5 ∆οκιµές αντοχής έναντι θερµικών και καιρικών µεταβολών ΕΛΟΤ ΕΝ 1367 


6 ∆ειγµατοληψία για έλεγχο γενικών ιδιοτήτων ΕΝ 932 


6.1.2.2 Ασβέστης 


α. Ο ασβέστης θα είναι της καλύτερης ποιότητας του τύπου που κυκλοφορεί στο εµπόριο, µε περιεκτικότητα οξειδίου 
του ασβεστίου µαζί µε οξείδιο του µαγνησίου µεγαλύτερη του 95%. Ο πολτός που προέρχεται από το σβήσιµο του 
ασβέστη δεν πρέπει να περιέχει θρόµβους ή στερεές ουσίες και να αποτελείται κατά το µεγαλύτερο ποσοστό από 
κολλοειδούς µορφής ασβέστη. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση πολτού ασβέστη που έχει µετατραπεί σε ανθρακικό 
ασβέστιο. Γενικά για τον ασβέστη ισχύει το πρότυπο ΕΝ 459. 


β. Εάν χρησιµοποιηθεί σκόνη υδράσβεστου, αυτή πρέπει να περνάει εξ’ ολοκλήρου από κόσκινο οπής 0,25 mm και 
να έχει οµοιόµορφο χρώµα. Τα κονιάµατα που έχουν προκύψει από υδράσβεστο πρέπει να χρησιµοποιούνται 2 h 
- 4 h µετά την παρασκευή τους. 


γ. Ιδιαίτερη προσοχή πάντως πρέπει να δίνεται στις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής των πλίνθων σχετικά µε 
την αναλογία ασβέστη στο κονίαµα (πολλές φορές συνιστούν την αφαίρεση του ασβέστη από το κονίαµα). 


δ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στην Υπηρεσία πιστοποιητικά εξέτασης δείγµατος πολτού ασβέστη από 
εγκεκριµένο εργαστήριο ως προς την καθαρότητα (ουδετεροποιηµένος ή καµένος ασβέστης κτλ) και τη µη 
πρόσµιξη του µε οποιαδήποτε ξένη ουσία. Στην αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία επιβάλλει την αποµάκρυνση του 
υλικού και την αντικατάσταση του. 


6.1.2.3 Τσιµέντο 


α. Το τσιµέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, Portland, καθαρό και θα πληροί τα αναφερόµενα στο άρθρο 
«Σκυροδέµατα» και θα συµφωνεί µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197 ή και το DIN 1164. ∆εν θα χρησιµοποιείται 
τσιµέντο ηλικίας πέραν των 3 µηνών. Το τσιµέντο που χρησιµοποιείται θα είναι του ίδιου τύπου καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών. 
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β. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητά τη διεξαγωγή ελέγχων ποιότητας για κάθε 5 t προσκοµιζόµενου τσιµέντου που 
χρησιµοποιείται σε κονιάµατα. Αν από τους ελέγχους προκύψει ότι κάποιο δείγµα δεν πληροί τις προδιαγραφές, η 
αντίστοιχη ποσότητα απορρίπτεται και αποµακρύνεται µε ευθύνη του Αναδόχου από το εργοτάξιο.  


γ. Τσιµέντο µε ανοµοιόµορφη κατανοµή πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν διαλύονται µε σφίξιµο 
στο χέρι) θα αποµακρύνεται από το εργοτάξιο µε δαπάνες του Αναδόχου. 


6.1.2.4 Νερό 


α. Για την κατασκευή των κονιαµάτων χρησιµοποιείται νερό που πληροί το σχετικό πρότυπο ΕΛΟΤ 345. Το νερό 
γενικά πρέπει να είναι καθαρό, διαυγές, γλυκό και πόσιµο. ∆εν πρέπει να περιέχει επιβλαβείς προσµίξεις, όπως 
ελεύθερα οργανικά ή ανόργανα οξέα, φυτικές και γενικότερα οργανικές ουσίες, άργιλο σε αιώρηση, διαλυτά 
σάκχαρα σε περιεκτικότητα µεγαλύτερη από 0,25%, διαλυτά άλατα, κυρίως θειικά (θειικό νάτριο ή το θειικό µα-
γνήσιο), ακόµα και χλωριούχα (χλωριούχο µαγνήσιο σε πυκνότητα µεγαλύτερη από 3%). ∆εν επιτρέπεται η χρήση 
νερού που έχει χρησιµοποιηθεί προηγουµένως για τον καθαρισµό εργαλείων και δοχείων. 


β. Στις περιπτώσεις χρήσης νερού για το οποίο η Υπηρεσία έχει αµφιβολίες, επιβάλλεται η εξέταση της 
καταλληλότητας του πριν τη χρήση του. 


γ. Σηµασία για την επιτυχία των επιχρισµάτων έχει η θερµοκρασία του νερού. Το χλιαρό νερό βοηθάει στην καλύτερη 
σκλήρυνση των κονιαµάτων. Απαγορεύεται η χρήση νερού που βρίσκεται κοντά στη θερµοκρασία πήξης του. 


6.1.2.5 Έτοιµα Κονιάµατα 


α. Ανάλογα µε το συνδετικό υλικό παρασκευής τους, τα έτοιµα κονιάµατα διακρίνονται σε τσιµεντοκονιάµατα, 
ακρυλικά κονιάµατα, κονιάµατα µε σκληρυνόµενες ρητίνες και γυψοκονιάµατα. 


β. Ανάλογα µε τις ιδιότητες τους διακρίνονται σε θερµοµονωτικά, ηχοαπορροφητικά, διακοσµητικά και 
στεγανοποιητικά. 


γ. Ανάλογα µε τη χρήση τους διακρίνονται σε κονιάµατα τοιχοποιίας, επιχρίσµατα πρώτης στρώσης, εσωτερικά 
επιχρίσµατα τελικής στρώσης και εξωτερικά επιχρίσµατα τελικής στρώσης. 


δ. Τα υλικά πρέπει να συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά ελέγχου των ιδιοτήτων τους. 


ε. Στα κονιάµατα αυτά είναι δυνατόν να προστίθενται στο εργοστάσιο παραγωγής πρόσµικτα (π.χ. στεγανωτικά, 
πλαστικοποιητές, συγκολλητικά υλικά ακρυλικής βάσης κτλ). 


στ. Συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των τσιµεντοκονιαµάτων είναι τα ακόλουθα: 


- ειδικό βάρος στεγνού υλικού: 1600 kg/m
3 
– 1800 kg/m


3
 


- θερµοκρασιακή αντοχή από –30°C ως +70°C 


- αντοχή σε εφελκυσµό 18 kg/cm
2
 – 20 kg/cm


2
 


- θερµοκρασία εφαρµογής 5°C - 40°C 


- αντοχή σε κάµψη 40 kg/cm
2
 


- αντοχή σε θλίψη 90 kg/cm
2
 


ζ. Τα τσιµεντοκονιάµατα πρώτης και δεύτερης στρώσης δεν περιέχουν ασβέστη, χρησιµοποιούνται σε εξωτερικές και 
εσωτερικές επιφάνειες και εξασφαλίζουν υψηλές αντοχές και προστασία από τη διάβρωση. Περιέχουν εκτός από 
τσιµέντο και ασβεστολιθική µεσόκοκκη άµµο (0/3) και ειδικά πρόσµικτα. Μερικά χαρακτηριστικά τους είναι τα 
ακόλουθα: 


- κατακράτηση νερού 18% - 19% 


- αντοχή σε θλίψη (µετά 28 ηµέρες) 120 kg/cm
2
 


- αντοχή σε κάµψη (µετά 28 ηµέρες) 30 kg/cm
2
 


η. Τα αδιάβροχα µαρµαροκονιάµατα τελικής στρώσης παρασκευάζονται µε λεπτόκοκκη λευκή µαρµαροκονία και 
λευκό τσιµέντο µε ειδικά πρόσµικτα και χρησιµοποιούνται για την τελική στρώση επιχρισµάτων. 


θ. Τα έτοιµα θερµοµονωτικά κονιάµατα είναι τσιµεντοκονιάµατα µε αδρανή άµµου και µικρών κόκκων περλίτη ή 
παρεµφερών θερµοµονωτικών υλικών και µε πρόσµικτα που εξασφαλίζουν την πρόσφυση.  Τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά τους είναι: 


- ειδικό βάρος κονίας 400 kg/m
3 
– 800 kg/m


3
 


- συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας 0,075 kcal/mh°C – 0,085 kcal/mh°C 


- αντίσταση στη διάχυση υδρατµών 6 – 8 


- αντοχή σε θλίψη (µετά 28 ηµέρες) 10 kg/cm
2
 – 15 kg/cm


2
 


- αντοχή σε κάµψη (µετά 28 ηµέρες) 4 kg/cm
2
 – 6 kg/cm


2
 







ΕΡΓΟ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 4ΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ∆ΕΛΦΩΝ 150 


                                                                                                                                                                                 Σελίδα 62 από 164 


 


ι. Τα κονιάµατα ακρυλικής βάσης παράγονται µε βάση ακρυλικές ρητίνες και περιέχουν ίνες, οξείδια τιτανίου, 
κόκκους χαλαζοπυριτικής άµµου και άλλα παρεµφερή υλικά. Η ισορροπία µεταξύ των συστατικών οφείλεται στην 
ακρυλική ρητίνη και τα πρόσθετα που χρησιµοποιούνται και δηµιουργούν υδροαπωθητική µεµβράνη. 


ια. Τα κονιάµατα ρητινικής βάσης παράγονται µε βάση σκληρυνόµενες συνθετικές ρητίνες και περιέχουν κόκκους 
χαλαζιακών κρυστάλλων και οξείδια σιδήρου. Παρουσιάζουν σηµαντικές ηχοθερµοµονωτικές και στεγανωτικές 
ιδιότητες και µεγάλη αντοχή στις δυσµενείς καιρικές µεταβολές. Για την πήξη των κονιαµάτων αυτών 
χρησιµοποιούνται αντί νερού καταλύτες και σκληρυντικές ουσίες. Ανάλογα µε την περιεκτικότητα σε ρητίνες τα 
κονιάµατα αυτά δεν ρηγµατώνονται και έχουν µεγάλη ελαστικότητα. 


ιβ. Τα κονιάµατα µε υδράσβεστο και γύψο παράγονται µε βάση την υδράσβεστο, τον άνυδρο γύψο και ίχνη µαρµάρου 
µε επιπλέον χηµικά πρόσµικτα που εξασφαλίζουν ελαστικότητα, πλαστικότητα και πρόσφυση επί των επιφανειών, 
επί των οποίων εφαρµόζονται. Εφαρµόζονται σε 2 στρώσεις. Η πρώτη στρώση είναι αστάρωµα πάχους 6 mm – 7 
mm και η δεύτερη «γέµισµα» πάχους 1,8 mm – 2 mm.Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους είναι τα ακόλουθα: 


- ειδικό βάρος στεγνού υλικού 1250 kg/m
3
 


- συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας 0,40 kcal/mh°C  


- αντοχή σε θλίψη 32 kg/cm
2
  


- αντοχή σε εφελκυσµό 14 kg/cm
2
  


ιγ. Για τα γυψοκονιάµατα, τους τύπους και την εφαρµογή τους ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ 1248 ενώ για τον ορυκτό 
γύψο που χρησιµοποιείται στην παραγωγή κονιαµάτων το ΕΛΟΤ 783. 


6.1.3 Εκτέλεση Εργασιών 


6.1.3.1 Μεταφορά και Αποθήκευση Υλικών 


α. Η υδράσβεστος θα προσκοµίζεται µέσα σε σφραγισµένους σάκους ή ξύλινα κιβώτια και θα αποθηκεύεται 
συσκευασµένη σε στεγασµένους, απόλυτα ξηρούς χώρους. Οι συσκευασίες θα φέρουν τη σφραγίδα του 
εργοστασίου παραγωγής του υλικού.  


β. Η άµµος, κατά την αποθήκευση της στο εργοτάξιο πρέπει να προστατεύεται από διάφορες ουσίες, οι οποίες είναι 
δυνατό να προκαλέσουν τη ρύπανσή της. 


γ. Η αποθήκευση του τσιµέντου στο εργοτάξιο γίνεται σε ειδικές δεξαµενές (silo). Στην περίπτωση που δεν διατίθενται 
οι δεξαµενές, το τσιµέντο µεταφέρεται σε σφραγισµένους χάρτινους σάκους και αποθηκεύεται σε κλειστούς, καλά 
αεριζόµενους χώρους προστατευµένους από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες, πάνω σε ξύλινες, 
υπερυψωµένες κατά 30 cm από το έδαφος, πλατφόρµες µε ύψος στοίβαξης το πολύ 8 σάκους. Ο Ανάδοχος υπο-
χρεούται να αποθηκεύει ξεχωριστά τις παραλαµβανόµενες ποσότητες τσιµέντου, ώστε να είναι δυνατή η 
δειγµατοληψία ανά πάσα στιγµή. 


δ. Το έτοιµο κονίαµα µεταφέρεται σε σχετικώς ψυχρά δοχεία και δεν εκτίθεται άµεσα στην ηλιακή ακτινοβολία. Πρέπει 
να εξασφαλίζεται ότι τα µεταλλικά καροτσάκια, δοχεία και λοιπά µέσα για τη µεταφορά και χρήση του κονιάµατος 
είναι σχετικώς ψυχρά. 


6.1.3.4 Προστασία  


α. Στην περίπτωση που η εξωτερική θερµοκρασία είναι πάνω από 37°C και το ποσοστό σχετικής υγρασίας κάτω από 
50%, όλα τα υλικά θα προστατεύονται και θα σκιάζονται από την απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. 


β. Στην περίπτωση που η εξωτερική θερµοκρασία είναι κάτω από 4°C, ο Ανάδοχος υποβάλλει προτάσεις 
προστασίας των υλικών υπό συνθήκες παγετού προς έγκριση στην Υπηρεσία. Τα µέτρα προστασίας που πρέπει 
να λαµβάνονται γενικά είναι τα ακόλουθα: 


- Σε θερµοκρασίες κάτω από 4°C η άµµος ή το νερό του κονιάµατος θα θερµαίνονται, ώστε το παραγόµενο 
κονίαµα να έχει θερµοκρασία 4°C - 40°C. Η θερµοκρασία του κονιάµατος θα διατηρείται πάνω από τον 
παγετό για τουλάχιστον 48 ώρες µετά τη χρήση του στην κατασκευή.  


- Απαγορεύεται η χρήση υλικών που έχουν προσβληθεί από παγετό. 


6.1.3.5 Σβήσιµο Ασβέστη 


α. Στην περίπτωση που το σβήσιµο του ασβέστη γίνεται στο χώρο του έργου, θα πρέπει ο ασβέστης να είναι καλά 
ψηµένος, καθόλου αλλοιωµένος από τον αέρα, τις βροχές και την υγρασία, όχι κονιοποιηµένος, παχύς και τέτοιος, 
ώστε να δίνει πολτό σε κανονική σύσταση. 


β. Ο ασβέστης πρέπει να σβήνεται αµέσως µόλις προσκοµισθεί στο εργοτάξιο, αλλιώς πρέπει να αποθηκεύεται σε 
κλειστούς χώρους καλά αεριζόµενους και όχι υγρούς. Ο ασβέστης πρέπει µετά το σβήσιµο να παραµένει στον 
ασβεστόλακκο και να καλύπτεται εντελώς από το νερό του σβησίµατος. 


γ. Η ανάδευση του µίγµατος ασβέστη και νερού µέσα στο κιβώτιο σβέσης, γίνεται αφού τελειώσει ο κοχλασµός που 
παράγεται από την ένωση των δύο αυτών υλικών και διαρκεί µέχρι το µίγµα να µεταβληθεί σε υδαρή πολτό, οπότε 
προστίθεται το επιπλέον νερό για τη µετατροπή του πολτού σε γαλάκτωµα. Η οπή, µέσα από την οποία ρέει το 
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γαλάκτωµα στον ασβεστόλακκο, φέρει µόνιµο συρµάτινο διάφραγµα, για να συγκρατεί τα αδιάλυτα στοιχεία του 
ασβέστη που υπάρχουν στο κιβώτιο. Τα υπολείµµατα αυτά πρέπει ν’ αποµακρύνονται πριν ξαναχρησιµοποιηθεί το 
κιβώτιο για νέο σβήσιµο. 


δ. Ο ασβεστόλακκος διανοίγεται σε αδιαπέρατο έδαφος, γιατί η µεγάλη απορροφητικότητα δηµιουργεί κίνδυνο 
ξήρανσης του φυράµατος. Η ωρίµανση («σίτεµα») πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 15 ηµέρες και θεωρείται ότι είναι 
επαρκής, όταν στην επιφάνεια του φυράµατος σχηµατισθούν ραγάδες ανοίγµατος δακτύλου. Στην περίπτωση που 
ο ασβέστης πρόκειται να χρησιµοποιηθεί µετά από πολλές ηµέρες από την ωρίµανσή του, προστατεύεται από τον 
ατµοσφαιρικό αέρα µέσα στον ασβεστόλακκο µε στρώµα άµµου που διατηρείται συνεχώς υγρή. Η χρήση πολτού 
ασβέστη θα πρέπει να γίνεται όχι νωρίτερα από 15 ηµέρες από το σβήσιµο.  


ε. Το νερό που χρησιµοποιείται για το σβήσιµο του ασβέστη είναι καθαρό, πόσιµο και απαλλαγµένο από διοξείδιο 
του άνθρακα ή διαλυµένα άλατα. 


6.1.3.6 Γενικές Απαιτήσεις  


α. Εφόσον το κονίαµα προέρχεται έτοιµο από βιοµηχανία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγίες 
χρήσης του (π.χ. οδηγίες για την ποσότητα τσιµέντου και νερού που πρέπει να προστεθεί στο εργοτάξιο, του 
πρόσµικτου που ενδεχοµένως πρέπει να προστεθεί σύµφωνα πάντα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την 
προοριζόµενη χρήση κτλ). 


β. Τα πρόσµικτα δεν πρέπει να µειώνουν την αντοχή των κονιαµάτων και δεν πρέπει να έχουν επιπτώσεις στην 


αντοχή των υλικών και των κατασκευών που έρχονται σε επαφή (προσωρινή ή µόνιµη). Την ευθύνη για τυχόν 
βλάβες που µπορεί να προξενήσουν, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος ακόµη και αν τα πρόσµικτα έχουν εγκριθεί 
από την Υπηρεσία. Πριν τη χρήση των εγκεκριµένων πρόσµικτων, ο Ανάδοχος παρασκευάζει δείγµατα κο-
νιαµάτων σε ποσότητες, που θα υποδεικνύει η Υπηρεσία. Η παρασκευή των δειγµάτων θα γίνεται 6 - 8 εβδοµάδες 
πριν τη χρήση του κονιάµατος στο έργο. Οι µέθοδοι δοκιµών για τα πρόσµικτα κονιαµάτων περιγράφονται στο 
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 480, ενώ οι µέθοδοι δειγµατοληψίας περιγράφονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 934. 


γ. Ειδικά όταν πρόκειται περί τσιµεντοκονιαµάτων, τα κονιάµατα πρέπει να χρησιµοποιούνται αµέσως µετά την 
παρασκευή τους, γι’ αυτό και θα παρασκευάζονται πάντοτε σε ποσότητες τέτοιες, ώστε να µην ξηραίνονται πριν 
από τη χρήση τους. Κονίαµα που έχει σκληρυνθεί τόσο, ώστε να µην µπορεί να επανέλθει στην κανονική του 
κατάσταση, µόνο µε κατεργασία και χωρίς προσθήκη νερού, απορρίπτεται. Ο τρόπος επεξεργασίας των µερικώς 
σκληρυµένων µιγµάτων για την απόκτηση της επιθυµητής πλαστικότητας καθορίζεται από την Υπηρεσία. Οι 
µέγιστοι χρόνοι µεταξύ παρασκευής και χρήσης ανάλογα µε το είδος του κονιάµατος για εσωτερικούς χώρους είναι 
οι ακόλουθοι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την Υπηρεσία: 


- για ασβεστοκονίαµα µε πολτό ασβέστη 3,5 h 


- για ασβεστοκονίαµα µε υδράσβεστο 5 h 


- για κονιάµατα µε τσιµέντο 2,5 h. 


6.1.3.7 Αναλογίες 


α. Οι Αναλογίες των υλικών των κονιαµάτων πρέπει να τηρούνται αυστηρά και για το λόγο αυτό χρησιµοποιούνται 
ειδικά δοχεία τυπικών διαστάσεων και ανάλογα του προορισµού των. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν 
καθορίζονται οι αναλογίες στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη, ο Ανάδοχος θα τηρεί τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 


β. Οι συνήθεις αναλογίες κονιαµάτων αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: 
Πίνακας 6.1.3.7 : Αναλογίες Κονιαµάτων 


# Είδος Κονιάµατος 


Τσιµέντο 


[kg/m3] 


Ασβέστης  


(κατ’ όγκο) 


Άµµος 


(κατ’ όγκο) 


1 2 3 4 5 


1 Ασβεστοκονίαµα 1:2 - 0,42 0,84 


2 Ασβεστοκονίαµα 1:2,5 - 0,36 0,90 


3 Ασβεστοκονίαµα 1:3 - 0,32 0,96 


4 Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 150 0,42 0,84 


5 Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2,5 300 0,36 0,90 


6 Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:3 450 0,32 0,96 


7 Τσιµεντοκονίαµα 350 350 0,10 1,12 


8 Τσιµεντοκονίαµα 400 450 0,10 1,06 


9 Τσιµεντοκονίαµα 600 600 0,10 1,00 


Πηγή: «∆οµική Τεχνολογία, Υλικά & Εφαρµογές», Σ.Κ. Κούκης 
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γ. ∆εν επιτρέπονται αποκλίσεις στις αναλογίες των υλικών, χωρίς προηγουµένως να έχουν διεξαχθεί επιπλέον 
έλεγχοι και να έχουν προσκοµιστεί οι απαραίτητες εγκρίσεις.  


δ. Το κονίαµα που χρησιµοποιείται στη δόµηση τοιχοποιιών και στα επιχρίσµατα είναι τουλάχιστον 350 kg - 400 kg 
ανά m


3
 κονιάµατος. Για τις εξωτερικές αρµολογήσεις χρησιµοποιούνται ασβεστοτσιµεντοκονιάµατα που περιέχουν 


τουλάχιστον 450 kg τσιµέντου ανά m
3
 κονιάµατος. 


ε. ∆εν επιτρέπεται η χρήση φτυαριών για τη µέτρηση των απαιτούµενων ποσοτήτων. 


6.1.3.8 Ανάµιξη 


α. Το κονίαµα θα παρασκευάζεται µε µηχανικό αναµικτήρα ανάλογα µε την απαιτούµενη ποσότητα. Η ανάµιξη θα 
διαρκεί επαρκές χρονικό διάστηµα, ώστε το µίγµα που προκύπτει κάθε φορά, να έχει οµοιογένεια σε όλη του τη 
µάζα. Πρακτική ένδειξη της οµοιογένειας του µίγµατος είναι η οµοιοµορφία του χρώµατος του. Ο χρόνος πρόσµιξης 
των υλικών στον αναµικτήρα µετά την προσθήκη όλων των υλικών (µαζί µε το νερό), δεν πρέπει να είναι λιγότερος 
από 5 λεπτά. Πρέπει πάντως να αποφεύγεται η υπερβολική ανάδευση. 


β. Ο αναµικτήρας πρέπει να είναι διακριβωµένος και να ρυθµίζει οµοιόµορφα και µε ακρίβεια την παρεχόµενη 
ποσότητα νερού.  


γ. Η ανάµιξη δεν θα επαναλαµβάνεται παρά µόνο στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από τον κατασκευαστή. Τα 
τσιµεντοκονιάµατα χρησιµοποιούνται εντός 2,5 h από την ανάµιξη. Τα ξηραµένα τσιµεντοκονιάµατα κρίνονται 
απορριπτέα και δεν χρησιµοποιούνται σε καµία περίπτωση (ούτε µε προσθήκη νερού και νέα ανάµιξη). 


δ. Στην περίπτωση που η συνδετική ύλη είναι σε µορφή σκόνης (τσιµέντο, σκόνη υδρασβέστου κτλ), προηγείται η 
ανάµιξή της σε ξηρή κατάσταση µε το αδρανές υλικό και µετά θα γίνεται η ανάµιξη µε βαθµιαία προσθήκη νερού. 


ε. Όταν πρόκειται για ασβεστοκονιάµατα ενισχυµένα µε τσιµέντο, το τσιµέντο αναµιγνύεται σε ξηρή κατάσταση µε την 
άµµο,  και το κονίαµα παρασκευάζεται µε προσθήκη στο µίγµα πολτού ασβέστη σε υδαρή µορφή.  


στ. Η προσθήκη στο κονίαµα συνδετικού υλικού σε µικρότερη ποσότητα από την προδιαγεγραµµένη, προκαλεί 
φθορές όπως µείωση αντοχής, δηµιουργία ρωγµών κτλ, ενώ η προσθήκη µεγαλύτερης ποσότητας προκαλεί 
ρηγµατώσεις από υπερβολική συστολή ξήρανσης κτλ.  


ζ. Η προσθήκη στο κονίαµα πολύ µικρότερης αναλογίας νερού προκαλεί αποσάθρωση ή αποκόλληση του 
επιχρίσµατος, το δε αντίθετο, εµφάνιση τριχοειδών ρωγµών, σηµαντική µείωση της αντοχής και της στεγανότητας 
του κτλ. Γενική αρχή είναι ότι στα κονιάµατα πρέπει να προστίθεται λιγότερο, παρά περισσότερο από το 
απαιτούµενο συνολικά νερό και αυτό γιατί: 


- Όταν η ποσότητα του νερού είναι µεγαλύτερη από την απαιτούµενη, το κονίαµα παρουσιάζει φθορές µε 
πιθανότητα να επιδεινωθούν µε την πάροδο του χρόνου. 


- Η τυχόν έλλειψη ρευστότητάς του έχει περιθώριο να διορθωθεί µε την προσθήκη νερού µέχρι την 
επιτρεπόµενη αναλογία. 


- Στην περίπτωση που το κονίαµα έχει αυξηµένη ρευστότητα η διόρθωση είναι δυσκολότερη, γιατί πρέπει να 
προστεθεί στο κονίαµα ποσότητα απ' όλα τα υλικά στην κατάλληλη αναλογία. 


η. Με ιδιαίτερη προσοχή ελέγχεται η ανάµιξη των αδρανών καθώς και η πήξη του κονιάµατος, έτσι ώστε να 
εντοπίζεται εγκαίρως η ανάγκη χρήσης επιταχυντή. 


θ. ∆εν επιτρέπεται η χρήση κονιάµατος στις ακόλουθες περιπτώσεις: 


- αν αρχίζει να χάνει τη ρευστότητα του (αρχίζει να πήζει) 


- αν έχουν περάσει οι χρονικοί περιορισµοί της παραγράφου «Γενικές απαιτήσεις» του παρόντος, ακόµα και αν 
δεν έχει πήξει 


- αν κατά την κατασκευή το επίχρισµα πέσει στο δάπεδο 


- αν το κονίαµα περιέχει ορατά κοµµάτια ασβέστη 


- αν τα υλικά του κονιάµατος (τσιµέντο, ασβέστης, άµµος) δεν πληρούν τις προδιαγραφές. 


6.1.4 Έλεγχοι  


α. Κάθε φορτίο έτοιµου βιοµηχανικού κονιάµατος που προσκοµίζεται στο Εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύεται από το 
σχετικό δελτίο αποστολής στο οποίο αναγράφονται: η κατηγορία κονιάµατος, οι αναλογίες ανάµιξης, το είδος του 
συνδετικού υλικού, η ποιότητα και ποσότητα των προσµίκτων και οι οδηγίες χρήσης του. Τα φορτία των κονιών 
(τσιµέντα, ασβέστης) απορρίπτονται από την Υπηρεσία και αντικαθίστανται µε δαπάνες του Αναδόχου στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 


- όταν δεν πληρούν τις προδιαγραφές  


- όταν οι συσκευασίες των υλικών έχουν υποστεί φθορές ή έχουν ρωγµές 


- όταν φορτία που προσκοµίζονται σε σάκους έχουν αποκτήσει ανοµοιόµορφη κατανοµή πυκνότητας ή έχουν 
ηµισκληρυνθεί (λόγω υγρασίας) 
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β. Ο πολτός ασβέστη δεν πρέπει να περιέχει θρόµβους, µικρούς λίθους (άψητα, άµµο ή άλλες αδρανείς ουσίες). 
Ειδικά όταν ο ασβέστης προορίζεται για την κατασκευή επιχρισµάτων, δεν επιτρέπεται να προέρχεται από το 
κατώτερο στρώµα του πολτού του ασβεστόλακκου (ως κατώτερο στρώµα νοείται το στρώµα µε πάχος 10 cm από 
τον πυθµένα). 


γ. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκτελεί µε δικές του δαπάνες δειγµατοληπτικό έλεγχο για κάθε ποσότητα 1 t 
άνυδρης ασβέστου, 5 t τσιµέντου και 100 m


3
 άµµου, που προορίζεται για την παρασκευή κονιαµάτων, µε σκοπό 


την εξακρίβωση των ιδιοτήτων τους. Η δειγµατοληψία γίνεται µε τη µέθοδο της τεταρτοδιαιρέσεως. Οι 
απαιτούµενες εργαστηριακές δοκιµές γίνονται σε εργαστήριο αναγνωρισµένο και εγκεκριµένο από την Υπηρεσία 
και θα γίνονται κατά τις οδηγίες του ΚΕ∆Ε και τα αντίστοιχα πρότυπα (για το τσιµέντο ΕΛΟΤ ΕΝ 196, για τον 
ασβέστη ΕΛΟΤ ΕΝ 459, για τα αδρανή βλ. παράγραφο «Άµµος»). Η Υπηρεσία έχει δικαίωµα να απαιτήσει από τον 
Ανάδοχο µελέτη κοκκοµετρικής σύνθεσης κονιαµάτων, προκειµένου να εξασφαλισθούν οι επιθυµητές αντοχές και 
να είναι εφικτός ο δειγµατοληπτικός έλεγχος κατά τα ισχύοντα πρότυπα. 


δ. Ποσότητα τσιµέντου που κατά την προσκόµιση έχει ανοµοιόµορφη κατανοµή πυκνότητας (έχει σβωλιάσει) 
απορρίπτεται. Η Υπηρεσία δικαιούται να λαµβάνει δείγµατα από κάθε παρτίδα τσιµέντου που έρχεται στο 
εργοτάξιο και να διεξάγει δοκιµές σε αναγνωρισµένο εργαστήριο. Αν από τις ενδείξεις των δοκιµών προκύψει ότι το 
τσιµέντο δεν εκπληρώνει τους όρους του ισχύοντος Κανονισµού ή / και τους όρους του παρόντος και των υπόλοι-
πων Συµβατικών Τευχών, η ποσότητα που αντιπροσωπεύεται από το δείγµα απορρίπτεται και αποµακρύνεται 
από το εργοτάξιο. 


ε. ∆ιευκρινίζεται ότι η µη άσκηση ελέγχου ή η τυχόν διάγνωση ελαττωµάτων από έλεγχο που έχει γίνει ή και η 
προσωρινή αποδοχή υλικών που προσκοµίστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την 
υποχρέωση του να αποκαλύψει τα κρυµµένα µέρη των διαφόρων τµηµάτων των έτοιµων εργασιών και να 
καθαιρέσει ή να ανακατασκευάσει τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των οποίων διαπιστωθεί, ότι έγινε χρήση 
αδόκιµων υλικών. Επίσης δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την ποιότητα και το δόκιµο των υλικών και των 
εργασιών. 


6.1.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 


α. Η δαπάνη για τις εργασίες κονιαµάτων συµπεριλαµβάνεται στη συνολική δαπάνη της εργασίας για την οποία 
προορίζεται το κονίαµα (π.χ. για την κατασκευή τοιχοποιίας οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς των υλικών 
καθώς και η παρασκευή των κονιαµάτων συµπεριλαµβάνονται στην τιµή µονάδας της εργασίας). 


β. ∆ιευκρινίζεται πάντως ότι στις δαπάνες της εκάστοτε εργασίας που περιέχει χρήση κονιαµάτων περιλαµβάνονται 
τα ακόλουθα: 


- Η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση και µε οποιονδήποτε τρόπο στον τόπο του έργου 
(και σε οποιαδήποτε στάθµη) όλων των ειδών υλικών κονιών και κονιαµάτων. 


- Η επεξεργασία των υλικών και η εργασία ανάµιξης για την παραγωγή κονιαµάτων στο εργοτάξιο. 


- Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση της εργασίας, έστω 
και πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια.  


6.1.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 


α. Ουδεµία από τις εργασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο αναφορικά µε κονιάµατα, δεν εµφανίζεται στο Τιµολόγιο 
και ως εκ τούτου δεν θα επιµετράται ξεχωριστά. 


β. Οι εργασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο, δεν θα πληρώνονται ιδιαιτέρως αλλά νοούνται ότι οι δαπάνες τους 
περιλαµβάνονται ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του Αναδόχου για τα άρθρα που χρησιµοποιούνται 
κονιάµατα. 


 


6.2. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 


6.2.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 


α. Το παρόν κεφάλαιο καλύπτει εργασίες εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισµάτων και γυψοκονιαµάτων  επί 
επιφανειών τοιχοποιίας ή δοµικών στοιχείων από σκυρόδεµα. 


β. Ως επίχρισµα νοείται η επένδυση µιας όψης µε κονίαµα. Οι εργασίες επιχρισµάτων που καλύπτει το παρόν Τεύχος 
είναι οι ακόλουθες: 


- πεταχτά επιχρίσµατα  


- σαγρέ επιχρίσµατα  


- εσωτερικά τριπτά επιχρίσµατα µαρµαροκονίας 


- τριπτά τσιµεντοκονιάµατα ή τσιµεντοασβεστοκονιάµατα 
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- εξωτερικά επιχρίσµατα µαρµαροτσιµεντοκονίας 


- επιχρίσµατα τσιµεντοκονίας τριπτά ή πατητά 600 kg τσιµέντου 


- επιχρίσµατα επί µεταλλικού πλέγµατος 


- επιχρίσµατα µε γυψοκονιάµατα 


- θερµοµονωτικά επιχρίσµατα 


- ειδικά, έτοιµα, βιοµηχανικά επιχρίσµατα 


6.2.2 Υλικά 


6.2.2.1 Γενικά 


α. Οι προδιαγραφές των υλικών που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή κονιαµάτων για επιχρίσεις αναφέρονται 
στο άρθρο «Κονιάµατα» και συµπληρώνονται από τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο. 


β. Τα αδρανή υλικά δεν θα περιέχουν ουσίες που είναι δυνατόν να µειώσουν την εµφάνιση ή τον προορισµό του 
επιχρίσµατος και τα άλλα ενσωµατωµένα υλικά. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην κοκκοµετρική σύνθεση των 
αδρανών, την οποία θα υποβάλλει ο Ανάδοχος για κάθε είδος κονιάµατος προς έγκριση. 


γ. Ο ασβέστης των επιχρισµάτων πρέπει να είναι παχύς ή τουλάχιστον µέτρια παχύς (ποσοστό σε υδράσβεστο 
τουλάχιστον 80%). Ένδειξη του πάχους είναι η απόχρωση του. Όσο λευκότερος είναι ο πολτός, τόσο παχύτερος 
είναι. Κατά κανόνα ο παχύς ασβέστης (ποσοστό υδράσβεστου πάνω από 90%), πρέπει να αναµιγνύεται µε καλά 
κοκκοµετρηµένη άµµο. 


6.2.2.2 Μεταφορά και Αποθήκευση 


α. Όλα τα υλικά θα προστατεύονται έναντι της θερµότητας, βροχής και µόλυνσης από ξένα σώµατα και θα 
αποθηκεύονται σύµφωνα και µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα µεταλλικά αντικείµενα θα καλύπτονται µέχρι τη 
χρήση τους. 


β. Τα υλικά χρησιµοποιούνται ανάλογα µε τη χρονική σειρά παραλαβής, (δηλαδή χρησιµοποιούνται πρώτα τα υλικά 
των παλαιότερων παραλαβών).  


6.2.2.3 Γύψος 


Η γύψος πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο φρέσκια, καθαρή, καλά κονιοποιηµένη και µαλακή στην αφή. ∆εν θα χρησιµοποιείται γύψος 


παλαιότερη των 3 µηνών. Αναµειγνυόµενη µε νερό πρέπει να στερεοποιείται µέσα σε ελάχιστα λεπτά. Στο γυψοκονίαµα προστίθεται ασβέστης ή κόλλα µε 


σκοπό την καθυστέρηση της πήξης του. Απαγορεύεται η χρήση ακόµη και ελάχιστης γύψου στα εξωτερικά επιχρίσµατα ή για τη στερέωση και τον 


εγκιβωτισµό µεταλλικών στοιχείων. Για τη γύψο που χρησιµοποιείται στα κονιάµατα ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ 783 ενώ για τους ορισµούς, τις απαιτήσεις 


και τις µεθόδους δοκιµών των γυψοκονιαµάτων το DIN 13279. 


6.2.2.4 Μαρµαροκονία 


Η µαρµαροκονία θα προέρχεται από καθαρό µάρµαρο, θα είναι της καλύτερης ποιότητας, λευκή, αµιγής απαλλαγµένη ξένων ουσιών και ανάλογα µε τον 


προορισµό της λεπτόκοκκη (τελείως κονιοποιηµένη) ή χονδρόκοκκη (ρύζι) Νο 1 - 3. Σε καµία περίπτωση όµως δεν θα είναι «πούδρα». Θα είναι επίσης 


καλά λειοτριµµένη.  


6.2.2.5 Χρωστικές Ουσίες 


Οι χρωστικές ουσίες που προστίθενται στα κονιάµατα επιχρισµάτων πρέπει να είναι λειοτριµένες, να µην διαλύονται στο νερό, να µην επηρεάζονται 


από τα αλκάλια και να µην επιδρούν στις συνδετικές ουσίες του κονιάµατος. Η ανάµιξη χρωστικών ουσιών στα κονιάµατα γίνεται πριν τη διαβροχή τους. 


Στα επιχρίσµατα που περιέχουν πολτό ασβέστη, η χρωστική ουσία ανακατεύεται µε τα υλικά του κονιάµατος πριν από αυτόν. 


6.2.2.6 Στεγανωτικά Μάζας 


α. Τα στεγανωτικά µάζας είναι πρόσθετα µονωτικά υλικά σε µορφή σκόνης ή σε υγρή µορφή. Όταν προστίθενται στα 
κονιάµατα επιχρισµάτων, τους προσδίδουν στεγανωτικές ιδιότητες, οι οποίες εξαρτώνται από το προστιθέµενο 
υλικό, από το ποσοστό ανάµιξης στο κονίαµα και από τον τρόπο ανάµιξης του µε τα συστατικά του κονιάµατος. 


β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την χρήση στεγανωτικού µάζας, να υποβάλλει προς έλεγχο και έγκριση στην 
Υπηρεσία τις οδηγίες χρήσης και τα πιστοποιητικά ποιότητας του υλικού. ∆ιαφορετικά, η Υπηρεσία δικαιούται να 
µην επιτρέψει τη χρήση του και να επιβάλλει την αντικατάσταση του. 


6.2.3 Εκτέλεση Εργασιών 


6.2.3.1 Γενικά 
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α. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, εφόσον απαιτείται, την τµηµατική ή συνεχή εκτέλεση της εργασίας κατά τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας και είναι υποχρεωµένος να διαθέτει όλον τον απαιτούµενο εξοπλισµό και υλικά έγκαιρα για την 
εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Προτού χρησιµοποιηθεί οποιοσδήποτε µηχανικός εξοπλισµός 
για εργασίες επιχρίσµατος, θα πρέπει να εξασφαλισθεί η έγκριση της Υπηρεσίας. 


β. Τα ικριώµατα που χρησιµοποιούνται για τις επιχρίσεις (σταθερά ή κινητά) δεν θα έρχονται σε επαφή µε τις προς 
επίχριση επιφάνειες, και δεν θα στερεώνονται στα τοιχώµατα µε εγκάρσιες δοκίδες (τρυπόξυλα). Θα είναι 
κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για την ασφάλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού. Τα 
ικριώµατα για τα εσωτερικά επιχρίσµατα µπορεί να είναι κινητά. Για τα εξωτερικά επιχρίσµατα τα ικριώµατα θα 
στερεώνονται στην κατασκευή µέσω των υπαρχόντων παραθύρων, θυρών κτλ αλλά µε τη χρήση ορθοστατών που 
τοποθετούνται εσωτερικά στην κατάλληλη πυκνότητα και σφηνώνονται µεταξύ οροφής και δαπέδου.  


γ. Μετά το τελείωµα των εργασιών επιχρισµάτων όλοι οι χώροι και ο εξοπλισµός που βρίσκεται µέσα σ’ αυτούς 
καθαρίζονται µε επιµέλεια. Ακάθαρτα νερά που περιέχουν διάφορα υλικά (γύψο, ασβέστη, τσιµέντο, κτλ) δεν θα 
απορρίπτονται στις αποχετεύσεις χώρων εργασίας και δεν επιτρέπεται να φθάνουν µέχρι τα συστήµατα υπονόµων 
µέσω υπαιθρίων αποχετεύσεων ή εκροών ταρατσών και δαπέδων. Τα µπάζα και τα απόβλητα θα αποκοµίζονται 
και θα αποτίθενται σε κατάλληλο χώρο που έχει προταθεί από τον Ανάδοχο και εγκριθεί από την Υπηρεσία. Ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος επίσης, να αποµακρύνει τα εργαλεία, τα ικριώµατα, τα υλικά κτλ από το εργοτάξιο 
σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές της περιοχής. 


δ. Το υλικό και η κατάσταση του υποβάθρου αποτελούν βασικά στοιχεία για την επιλογή του επιχρίσµατος. 


- Στην περίπτωση υποβάθρου χωρίς πόρους, ανθεκτικού και λείου (χυτό σκυρόδεµα, ολόσωµοι βαρείς 
τσιµεντόλιθοι ή στοιχεία σκυροδέµατος και πυκνοί συµπαγείς κεραµικοί πλίνθοι), η πρώτη στρώση πρέπει να 
είναι πεταχτή. Το συνολικό πάχος του επιχρίσµατος δεν θα ξεπερνά τα 16 mm. 


- Εναλλακτικά στην περίπτωση υποβάθρου από χυτό σκυρόδεµα, η επιφάνειά του πρέπει να εκτραχυνθεί για 
να µπορεί να ενσωµατωθεί το επίχρισµα. Αυτό επιτυγχάνεται και µε τη χρήση ειδικών ξυλοτύπων µε ελαφρό 
ανάγλυφο στην εσωτερική τους επιφάνεια. 


- Σε σχετικά ανθεκτικό και πορώδες υπόβαθρο (π.χ. τσιµεντόλιθοι από ελαφροσκυρόδεµα) η πρόσφυση του 
επιχρίσµατος είναι ικανοποιητική και βελτιώνεται µε το σκάψιµο των αρµών. Αν ο τοίχος παρουσιάζει 
ανοµοιόµορφη απορροφητικότητα η πρώτη στρώση είναι πεταχτή. 


- Αν το υπόβαθρο είναι πορώδες µε σχετικά περιορισµένη αντοχή (αφροσκυροδέµατα, ή µερικά 
ελαφροσκυροδέµατα µε ελαφρά αδρανή και µαλακά τούβλα) και πολύ απορροφητικό, πρέπει να διαβραχεί 
πριν την εφαρµογή.  


- Αν το υπόβαθρο είναι από σκυρόδεµα χωρίς λεπτόκοκκα υλικά (δηλαδή χωρίς επαρκή απορροφητικότητα), 
το επίχρισµα έχει καλή πρόσφυση διότι η επιφάνεια είναι τραχεία αλλά πρέπει να εφαρµοστεί αρκετά παχιά 
πρώτη στρώση επιχρίσµατος, ώστε να καλύψει τα κενά και να δώσει απορροφητική επιφάνεια για την τελική 
στρώση. 


- Στις περιπτώσεις που το υπόβαθρο αποτελείται από κατασκευή µε ξύλινο ή µεταλλικό σκελετό, ελαφρά ή 
µονωτικά πετάσµατα, φθαρµένη τοιχοποιία, ανώµαλη επιφάνεια, παλιούς σοβάδες ή χρώµατα, αλλαγή υλικού 
ή άλλα ευαίσθητα σηµεία, η πρώτη στρώση επιχρίσµατος θα είναι παχιά και θα ενισχύεται µε ελαφρό πλέγµα 
ή νερβοµετάλ. Το συνολικό πάχος του επιχρίσµατος θα φτάνει τα 25 mm. 


- Στην περίπτωση που το υπόβαθρο αποτελείται από πλίνθους που περιέχουν θειούχες προσµίξεις, πρέπει το 
επίχρισµα να επιτρέπει την αναπνοή του τοίχου, ώστε να παρεµποδίζεται η παραµονή της υγρασίας στον 
τοίχο για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Γενικά οι πλίνθοι που πρόκειται να επιχριστούν δεν πρέπει να 
περιέχουν θειούχες προσµίξεις σε ποσοστό πάνω από 0,5% και τα τσιµεντοκονιάµατα θα αποτελούνται 
οπωσδήποτε από τσιµέντο Portland ανθεκτικό στη επίδραση του θείου. 


ε. Η επιθυµητή εµφάνιση των επιχρισµάτων επιτυγχάνεται µε την επιλογή του χρώµατος και της υφής τους. Η υφή 
των επιχρισµάτων εξαρτάται από τα ακόλουθα: 


- το µέγεθος και το σχήµα των αδρανών 


- τη σύνθεση του µίγµατος της τελικής στρώσης 


- τον εξοπλισµό που χρησιµοποιείται για την εφαρµογή και τον τρόπο χρήσης του 


- την ειδική επιφανειακή επεξεργασία της τελικής επιχρισµένης επιφάνειας 


στ. Τα επιχρίσµατα δεν πρέπει να είναι ισχυρότερα από την επιφάνεια, επί της οποίας τοποθετούνται, γιατί αλλιώς οι 
τάσεις που ασκεί το επίχρισµα στο υπόβαθρο κατά τη συρρίκνωση του µπορούν να προκαλέσουν ρωγµές σε ένα 
από τα δύο υλικά ή να δηµιουργήσουν αποκολλήσεις. Για τον ίδιο λόγο κάθε στρώση επιχρίσµατος δεν πρέπει να 
είναι ισχυρότερη από την προηγούµενη της. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση διαφορετικών µιγµάτων ανά στρώση 
ή την κατασκευή στρώσεων µικρότερου πάχους από τις προηγούµενες. Στην περίπτωση που απαιτείται ένα 
ιδιαίτερα ανθεκτικό και σκληρό φινίρισµα, η τελική στρώση µπορεί να είναι ισχυρότερη από τις προηγούµενες αλλά 
πολύ λεπτή (πάχος 3 mm – 4 mm). 


6.2.3.2 Ανοχές 
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α. Το πάχος των διαφόρων ειδών επιχρισµάτων καθορίζεται ανάλογα µε τη θέση εφαρµογής καθώς και από τον 


σκοπό τον οποίο εξυπηρετεί. Οι αποκλίσεις του πάχους από το µέσο απαιτούµενο θα είναι ±10%. 


β. Οι επιχρισµένες επιφάνειες οροφών και τοίχων θα έχουν την κλίση που προβλέπεται από τη µελέτη και τα 
Συµβατικά Σχέδια (ανάλογα µε την περίπτωση οριζόντιες, κατακόρυφες ή επικλινείς), θα είναι επίπεδες και δεν θα 
αποκλίνουν περισσότερο από 2 mm ως προς ευθύγραµµο πήχη 2 m, ο οποίος θα τοποθετείται σε οποιαδήποτε 
θέση. 


γ. Ως προς την ευθυγράµµιση της διαµόρφωσης ακµών (λαµπάδων κτλ) επιτρέπεται απόκλιση µέχρι 1mm σε πήχη 1 
m. 


δ. Τα κουτιά διακλαδώσεων, διακοπτών, ρευµατοδοτών και των λοιπών Η/Μ εγκαταστάσεων θα είναι απόλυτα 
ευθυγραµµισµένα σε σχέση µε τις επιχρισµένες επιφάνειες µε ανοχή εσοχής 2 mm. Η δηµιουργία προεξοχών δεν 
επιτρέπεται. Σε καµία περίπτωση τα κουτιά αυτά δεν θα αποτελούν οδηγούς επιχρισµάτων. Αν διαπιστωθεί ότι η 
τοποθέτησή τους δεν είναι σωστή θα αφαιρούνται και θα επανατοποθετούνται, προκειµένου τα επιχρίσµατα να 
αποκτούν το απαιτούµενο πάχος και επιπεδότητα. 


6.2.3.3 ∆είγµατα 


α. Πριν την έναρξη των εργασιών επιχρισµάτων, κατασκευάζονται δείγµατα για όλους τους τύπους επιχρισµάτων επί 
επιφανειών (τοιχοποιίας, οροφής ή δοµικού στοιχείου) που υποδεικνύει η Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται 
επιπλέον αποζηµίωση για την κατασκευή των δειγµάτων. 


β. Τα δείγµατα δεν θα είναι µικρότερα των 2 m
2
. Το δείγµα επιφάνειας που εγκρίνεται από την Υπηρεσία 


αντιπροσωπεύει τις εργασίες επιχρισµάτων (είτε πρόκειται περί επιχρισµάτων 3 στρώσεων είτε πρόκειται περί 
επιχρισµάτων µιας στρώσεως). 


γ. Τα δείγµατα παραµένουν στο εργοτάξιο και πρέπει να προστατεύονται από ενδεχόµενες φθορές. 


6.2.3.4 Γενικές Απαιτήσεις 


α. Όλες οι τελειωµένες, επιχρισµένες επιφάνειες (συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που πρόκειται να επενδυθούν) θα 
είναι απόλυτα λείες και ευθυγραµµισµένες. Οι λωρίδες συναρµογής των διαφορετικών χρονικών φάσεων της 
επίχρισης, θα είναι επίσης λείες και δεν θα είναι εµφανείς. 


β. Ο Ανάδοχος θα λαµβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις σε όλα τα στάδια της εργασίας, ιδίως κατά την 
επιλογή των κατάλληλων υλικών και κατάλληλης αναλογίας κονιαµάτων και κατά την προετοιµασία της προς 
επίχριση επιφάνειας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η επιχρισµένη επιφάνεια δεν θα παρουσιάσει ρωγµές. Για την 
αποφυγή των ρωγµών πρέπει οι διαδοχικές στρώσεις επιχρισµάτων να έχουν την κατάλληλη πρόσφυση µεταξύ 
τους και µε την υποκείµενη επιφάνεια. 


γ. Οι λαµπάδες επιχρίονται µε τον ίδιο τύπο επιχρίσµατος που χρησιµοποιήθηκε για τη  λοιπή επιφάνεια της 
τοιχοποιίας. 


δ. Η τοποθέτηση των τυχόν απαιτούµενων πλεγµάτων ξεκινά πάντα µετά την εγκατάσταση, δοκιµή και έγκριση των 
τάκων, των αγκυρώσεων και του Η/Μ εξοπλισµού εντός ή πίσω από τα πλέγµατα και τα επιχρίσµατα. 


ε. Οι µεταλλικοί πήχεις που χρησιµοποιούνται για όλα τα ανοίγµατα και τους ενσωµατωµένους εξοπλισµούς, 
ερµάρια, πίνακες, ανοίγµατα πρόσβασης, κτλ πλαισιώνονται από όλες τις πλευρές µε κατάλληλες δοκούς διατοµής 
Π ή και ξυλεία. Εξακριβώνονται και τηρούνται οι ανοχές που δίδονται για δοκούς και ξυλεία. 


στ. Τοποθετούνται οι επαρκείς αγκυρώσεις, στηρίξεις κτλ για την υποδοχή σταθερών αντικειµένων και εξαρτηµάτων. 


ζ. Στη συµβολή σκυροδεµάτων και τοιχοποιιών, σε όλες τις θέσεις των εξωτερικών επιχρισµάτων τοποθετείται 
ενίσχυση από πλέγµα νερβοµετάλ σε πλάτος 20 cm. 


η. Οι σκοτίες από διατοµή αλουµινίου διαµορφώνονται ακριβώς στις θέσεις και µε το πλάτος που υποδεικνύονται από 
τα κατασκευαστικά σχέδια. Στην περίπτωση που τα κατασκευαστικά σχέδια δεν περιέχουν αυτήν την πληροφορία, 
ο Ανάδοχος ακολουθεί τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι σκοτίες τοποθετούνται µετά την πρώτη στρώση και πριν την 
εφαρµογή της δεύτερης. 


θ. Οι αρµοί διαστολής της τοιχοποιίας καθώς και οι αρµοί διαστολής µεταξύ φέροντος οργανισµού και στοιχείων 
πλήρωσης θα συνεχίζονται και στα επιχρίσµατα και θα καλύπτονται µε ειδικά αρµοκάλυπτρα. 


ι. Για επιφάνειες σκυροδεµάτων που πρόκειται να επιχριστούν τα ελάχιστα πάχη είναι τα ακόλουθα: 


- για κατακόρυφες επιφάνειες (τοίχους) 15 mm 


- για οροφές    10 mm. 


6.2.3.5 Προετοιµασία 


α. ∆εν θα εκτελούνται εργασίες επιχρισµάτων σε επιφάνειες που παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαττώµατα, χωρίς την 
έγκριση της Υπηρεσίας: 


- ανώµαλη επιφάνεια 


- ρωγµές τάσης 
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- πολύ λείες επιφάνειες 


- υγρασία 


- λιπαρές κηλίδες (λάδι από καλούπια) 


- σκυρόδεµα ηλικίας µικρότερης των 4 εβδοµάδων από της κατασκευής του 


- εισέχοντα ή εξέχοντα εντοιχισµένα κουτιά Η/Μ εγκαταστάσεων (ο έλεγχος γίνεται µε ευθύνη του Αναδόχου) 


- σαθρά, κούφια και κενά τµήµατα. 


β. Εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά, οι επιφάνειες θα εκτραχύνονται πριν τη διάστρωση της πρώτης στρώσης 
επιχρίσµατος. Θα αφαιρούνται τυχόν πλεονάζοντα κονιάµατα και στις περιοχές που πρόκειται να επενδυθούν µε 
πλακίδια, τα σκύρα σκυροδέµατος θα είναι εκτεθειµένα, ώστε να δηµιουργούν «άγρια» επιφάνεια πρόσφυσης. Θα 
αφαιρούνται τυχόν προεξοχές του σκυροδέµατος, εφόσον εµποδίζουν τη σωστή εφαρµογή της πρώτης στρώσης. 


γ. Οι επιφάνειες βουρτσίζονται και αφαιρούνται από αυτές τυχόν χαλαρά τεµάχια, σκόνη, εξανθήµατα και άλλες ξένες 
ουσίες. Τα σαθρά τµήµατα ή τα κενά µέρη πρέπει να αποκαθίστανται πριν τη διάστρωση του επιχρίσµατος. Η 
επιδιόρθωση των ανωµαλιών στις προς επίχριση επιφάνειες, όπως και η κάλυψη των αυλακών και λοιπών 
φθορών, που ενδεχοµένως δηµιουργούνται κατά την κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων, συµπεριλαµβάνεται στη 
συνολική δαπάνη για τις εργασίες των επιχρισµάτων.  


- Στην περίπτωση που οι προεξοχές (λίθων, πλίνθων, σκύρων) δεν υπερβαίνουν τα 3,5 cm, επιπεδώνονται µε 
την αποκοπή τεµαχίων πλίνθου και συµπληρώνονται µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα (τσιβίκια). 


- Στην περίπτωση που το βάθος των ανωµαλιών είναι 3,5 cm - 5 cm, τοποθετείται επί της τοιχοποιίας 
γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα µε πάχος 0,8 mm – 1,5 mm ή λεπτό νερβοµετάλ, επί του οποίου διαστρώνεται 
τσιµεντοκονίαµα. 


- Στην περίπτωση που το βάθος των ανωµαλιών υπερβαίνει τα 5 cm, η επιφάνεια καλύπτεται από 
ορθοδροµική οπτοπλινθοδοµή. 


δ. Οι προς επίχριση επιφάνειες ψεκάζονται µε καθαρό νερό, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η οµοιόµορφη ύγρανσή τους, 
χωρίς όµως να ρέει ή να πλεονάζει επιφανειακό νερό. 


ε. Όπου πρόκειται να χρησιµοποιηθούν γαλβανισµένα µεταλλικά τεµάχια που δεν θα καλυφθούν τελείως από 
τσιµεντοκονίαµα, αυτά βάφονται µε αντισκωριακό. Θα είναι από µορφοσίδηρο ή από υλικό που καθορίζεται στο 
παρόν Τεύχος στο άρθρο «Σιδηρές Κατασκευές». Σε κάθε περίπτωση, ενισχύονται µε γωνιόκρανα και πλέγµα 
όλες οι ακµές ανοιγµάτων, όπου το διάκενο µεταξύ ανοίγµατος και πλαισίου κουφώµατος είναι µεγαλύτερο των 2 
cm και αφού πληρωθεί µερικώς το διάκενο για να εξασφαλιστεί συµπαγής και έντεχνη πλήρωσή του. Η 
διαµόρφωση των κατακόρυφων και πλάγιων εξωτερικών γωνιών γίνεται επίσης µε τη χρήση γωνιόκρανων από 
µαλακό γαλβανισµένο χάλυβα. Τα γωνιόκρανα και οι διατοµές απόληξης επιχρισµάτων τοποθετούνται µε µεγάλη 
ακρίβεια, διότι αποτελούν τους βασικούς οδηγούς επιπεδότητας της επιχρισµένης επιφάνειας. 


στ. Στην περίπτωση που το χονδρό κονίαµα πρόκειται να διαστρωθεί επί διαφορετικών υποστρωµάτων και πάνω από 
αυλακώσεις σωλήνων, τοποθετείται κεντρικά επάνω από τον αρµό µία λωρίδα πλέγµατος πλάτους 300 mm από 
µαλακό γαλβανισµένο χάλυβα µε µία στρώση ασφαλτικής βαφής. Εκτός από αυτό στις περιπτώσεις µικρού 
πλάτους κάποιου εκ των δύο υλικών, το ένα από αυτά θα καλύπτεται τελείως µε ένα πλέγµα που θα επεκτείνεται 
75 mm από κάθε πλευρά. Θα τοποθετείται µία µονωτική µεµβράνη από χαρτί οικοδοµών, για να διαχωριστεί η 
πρώτη στρώση επιχρίσµατος από το υλικό βάσης και κοτετσόσυρµα στο υπόστρωµα. 


ζ. Στην περίπτωση που τοποθετείται υλικό µε διαφορετικό συντελεστή διαστολής (ξύλο, σίδηρος κτλ), αυτό 
καλύπτεται µε γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα ή λεπτό νερβοµετάλ. 


η. Στις περιπτώσεις επανεπίχρισης τοιχωµάτων ή οροφών, αφαιρείται το παλιό επίχρισµα, και εκβαθύνονται οι αρµοί 
σε βάθος 1,5 cm. Η προς επανεπίχριση επιφάνεια τρίβεται µε συρµάτινη βούρτσα και πλένεται µε νερό υψηλής 
πίεσης. Στην περίπτωση που προς επανεπίχριση επιφάνεια είναι από σκυρόδεµα, χρησιµοποιείται ειδικό εργαλείο 
για την αφαίρεση του παλαιού επιχρίσµατος και την εκτράχυνση της επιφάνειας. 


6.2.3.6 Περιβαλλοντικές Συνθήκες 


α. Ευνοϊκές περιβαλλοντικές συνθήκες για τις κατασκευές επιχρισµάτων είναι οι ακόλουθες: 


- θερµοκρασία περιβάλλοντος και τοιχώµατος 15°C - 30°C 


- ελαφρά υγρή ατµόσφαιρα, επιφάνεια που δεν προσβάλλεται από τις ηλιακές ακτίνες 


- ήπιοι άνεµοι 


- συχνή διαβροχή των τοιχωµάτων. 


β. Η κατασκευή των επιχρισµάτων διακόπτεται υποχρεωτικά όταν : 


- η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι κάτω από 4°C 


- πνέουν ξηροί άνεµοι 


- η θερµοκρασία των αδρανών υλικών ή του νερού είναι κάτω από 4°C 
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- λίγο πριν από την έναρξη κατασκευής των επιχρισµάτων, η επιφάνεια έχει εκτεθεί στη βροχή. 


6.2.3.7 Κατασκευή 


α. Σε κάθε επιφάνεια τα επιχρίσµατα εκτελούνται πάντοτε από πάνω προς τα κάτω. 


β. Κάτω από ευνοϊκές περιβαλλοντικές συνθήκες το ελάχιστο χρονικό διάστηµα αποπεράτωσης των εσωτερικών 
επιχρισµάτων είναι 20 ηµέρες από την έναρξη τους, ενώ για τα εξωτερικά επιχρίσµατα µε λάσπωµα 40 ηµέρες και 
χωρίς λάσπωµα 20 ηµέρες. 


γ. Η διάστρωση της τελευταίας στρώσης των επιχρισµάτων σε εκτεταµένες επιφάνειες µπορεί να διακόπτεται σε 
προεξοχές (υποστυλώµατα, δοκοί, ανοίγµατα κτλ). Σε κάθε περίπτωση οι προσωρινές γραµµές διακοπής δεν 
πρέπει να διακρίνονται µετά την αποπεράτωση των επιχρισµάτων. Τα επιχρίσµατα διακόπτονται υποχρεωτικά και 
µε κάθε επιµέλεια στους αρµούς διαστολής του κτιρίου. 


δ. Πρώτη στρώση επιχρίσµατος (πεταχτό) 


- Η πρώτη στρώση εκτελείται αφού στεγνώσει η τοιχοποιία σε µικρές δόσεις µε το µυστρί, ώστε η επιφάνεια να 
καλυφθεί ολόκληρη µε κονίαµα. Επιφάνεια που θα παρουσιάζει κενά στην κάλυψη µεγαλύτερα από 10% 
κρίνεται απορριπτέα. Αποτελείται από λεπτόρευστο τσιµεντοκονίαµα αναλογίας 450 kg τσιµέντου ανά m


3
 


κονιάµατος µε άµµο (0/3). Η πυκνότητα του επιχρίσµατος θα είναι τέτοια, που µόλις θα επιτρέπει να 
διακρίνεται το υπόστρωµα. 


- Το µέσο πάχος του πεταχτού είναι 6 mm, ενώ το µέγιστο δεν θα υπερβαίνει τα 15 mm και γενικά εξαρτάται 
από το συνολικό πάχος του επιχρίσµατος. Στις οροφές το µέσο πάχος του πεταχτού κυµαίνεται µεταξύ 5 mm 
- 6 mm.  


- Η επιφάνεια του πεταχτού πρέπει να είναι αρκετά τραχιά και οµοιόµορφη. 


- Το κονίαµα για το πεταχτό είναι ρευστότερο από το κονίαµα των άλλων στρώσεων.  


- Το πεταχτό δεν καλύπτεται από την επόµενη στρώση παρά µετά την πάροδο τουλάχιστον 3 ηµερών από τη 
διάστρωση του. Κατά το διάστηµα αυτό, το πεταχτό πρέπει, ανάλογα τις περιβαλλοντικές συνθήκες, να 
βρέχεται κατάλληλα.  


- Η εµφάνιση ρωγµών στο πεταχτό δεν θεωρείται µειονέκτηµα. 


ε. ∆εύτερη στρώση επιχρίσµατος (λάσπωµα) 


- Μετά την ξήρανση της πρώτης στρώσης, διαστρώνεται η δεύτερη. Κατά τη στρώση αυτή, το επίχρισµα 
αποκτά επιπεδότητα και µορφή (λεία, τραχεία κτλ). Η επιπεδότητα των επιχρισµάτων επιτυγχάνεται µε 
οδηγούς από το υλικό επιχρίσµατος, που κατασκευάζονται ανά µέτρο περίπου, µε τη βοήθεια καλά 
ζυγισµένων, τόσο κατακόρυφα, όσο και οριζόντια, ξύλινων τάκων. Μετά την ξήρανση τους, το µεταξύ των 
οδηγών κενό πληρούται µε κονίαµα, που ρίχνεται µε µυστρί στον τοίχο και στη συνέχεια πιέζεται και 
εξοµαλύνεται µε ξύλινο πήχη που κινείται σε επαφή µε τους οδηγούς. Απαγορεύεται ρητά η διάστρωση του 
λασπώµατος χωρίς τη χρήση ραµµάτων, τάκων, οδηγών κτλ. 


- Για το λάσπωµα χρησιµοποιείται ασβεστοκονίαµα 300 kg κοινού τσιµέντου ανά m
3
 κονιάµατος µε αναλογία 1 


µέρους πολτού ασβέστη ανά 2,5 µέρη µεσόκοκκης άµµου. Το µέσο πάχος του λασπώµατος εξαρτάται από 
τις ανωµαλίες της προς επίχριση επιφάνειας. Κυµαίνεται πάντως µεταξύ 0,8 cm - 2 cm. Ειδικά για τα 
επιχρίσµατα οροφών το συνολικό πάχος πρώτης και δεύτερης στρώσης δεν υπερβαίνει τα 12 mm.  


- Η στρώση αυτή χαράσσεται πριν από τη σκλήρυνση της µε οδοντωτό εργαλείο ή µε το µυστρί για την 
καλύτερη πρόσφυση της επόµενης στρώσεως. Τα λασπώµατα θα καταβρέχονται δύο φορές την ηµέρα (πρωί 
-  απόγευµα) µέχρι τη διάστρωση της επόµενης στρώσης. 


- Αν για την τελευταία στρώση προβλέπεται η χρήση τσιµεντοκονιάµατος ή τσιµεντοασβεστοκονίαµατος, τότε το 
λάσπωµα θα είναι αντίστοιχα τσιµεντοκονίαµα ή τσιµεντοασβεστοκονίαµα µε περιεκτικότητα τσιµέντου, 
σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας.  


- Η τρίτη στρώση πρέπει να εφαρµόζεται µετά την πάροδο 7-10 ηµερών από την εφαρµογή της δεύτερης 
στρώσης. 


στ. Τρίτη στρώση επιχρίσµατος (ψιλό) 


- Από τον τρόπο εκτέλεσης και επεξεργασίας της τελευταίας στρώσης εξαρτάται η εµφάνιση του επιχρίσµατος, 
η στεγανότητα και η ονοµασία του. Η τελευταία στρώση πρέπει να έχει παντού την ίδια υφή και να είναι το ίδιο 
πορώδης, ώστε ο χρωµατισµός της επιφάνειας να απορροφηθεί οµοιόµορφα. Το πάχος της τρίτης στρώσης 
δεν υπερβαίνει τα 5 mm -7 mm. 


- Η τρίτη στρώση αποτελείται από λεπτόκοκκη άµµο, ασβέστη και µαρµαροκονία. Συνήθως χρησιµοποιείται 
ασβεστοκονίαµα 1:2 ή 1:2


1
/2 ή ασβεστοκονίαµα µε µικρό ποσοστό τσιµέντου. Στην περίπτωση που η δεύτερη 


στρώση γίνεται µε τσιµεντοκονίαµα, η τρίτη στρώση γίνεται επίσης µε τσιµεντοκονίαµα αναλογίας 1:2 ή 1:3. 


- Απαγορεύεται η διόρθωση πιθανών ανωµαλιών του λασπώµατος κατά τη διάστρωση της τελευταίας 
στρώσης. Αν διαπιστωθεί κάποια τοπική ανωµαλία στο λάσπωµα, αυτή διορθώνεται µε τοπική αφαίρεση του 
ελαττωµατικού επιχρίσµατος και την ανακατασκευή του. 
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6.2.3.8 Προστασία 


α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα επιχρίσµατα µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου, εκτός αν οι 
παρουσιαζόµενες φθορές, ανωµαλίες κτλ δεν οφείλονται σε λάθη και παραλείψεις που αφορούν τα υλικά που 
χρησιµοποιήθηκαν, τον τρόπο κατασκευής των επιχρισµάτων και τη συνηθισµένη χρήση τους. Οι περατωθείσες 
εργασίες πρέπει να προστατεύονται από τη θερµότητα, τους ξηρούς ανέµους και τη βροχή. 


β. Οι παρακείµενες στα επιχρίσµατα ολοκληρωµένες κατασκευές (όψεις διακοσµητικών τοιχοποιιών, πλακοστρώσεις, 
υαλοπίνακες, πόρτες, πύλες, παράθυρα, πατώµατα, κάσσες, κουφώµατα, εξαρτήµατα και όλα τα άλλα αντικείµενα 
και προσαρτήµατα), πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα από τη ρύπανση και τις τυχόν φθορές. Ο Ανάδοχος 
φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά ή έξοδα που τυχόν µπορεί να προκύψουν και σε περίπτωση φθοράς 
υποχρεούται να αντικαταστήσει τις φθαρµένες κατασκευές. 


γ. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία τυχόν ήδη τοποθετηµένου ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού µε 
τη χρήση φύλλων νάιλον στους προς επίχριση χώρους. 


δ. Πρόσθετα µέτρα προστασίας που πρέπει να λαµβάνει ο Ανάδοχος είναι τα ακόλουθα: 


- ∆εν επιτρέπεται η προσθήκη οποιουδήποτε πρόσµικτου κατά του παγετού. 


- Η επιφάνεια πριν και µετά την εφαρµογή κάθε στρώσης θα ψεκάζεται.  Η θερµοκρασία του 
χρησιµοποιούµενου νερού δεν θα είναι µικρότερη των 10ºC. 


- Η προφύλαξη της προς επίχριση επιφάνειας από τις βροχές και τις καταιγίδες. 


- Η διασφάλιση της συντήρησης της υγρασίας των βασικών στρώσεων µέχρι την εφαρµογή της τελικής 
στρώσης. Υπό συνθήκες ζέστης, ξηρασίας και ανέµου, η επιφάνεια πρέπει να καλύπτεται µε αδιάβροχα 
καλύµµατα, ώστε να αποφεύγεται απώλεια νερού λόγω εξάτµισης. 


ε. Για την προστασία του επιχρίσµατος είναι αναγκαίο να λαµβάνονται µέτρα κατά της διείσδυσης της υγρασίας: 


- Στους τοίχους κοντά σε θεµέλια θα διαµορφώνονται στραγγιστήριες οπές σε αποστάσεις 1 m περίπου και 
λίγο πάνω από το έδαφος. 


- Στις διπλές τοιχοποιίες µε διάκενο, οι οπές αυτές θα συνεχίζονται και στο επίχρισµα, έτσι ώστε το νερό που 
εισχωρεί στο διάκενο να µη συναντά εµπόδιο στο επίχρισµα. Αποτελεσµατικοί για την αποστράγγιση είναι οι 
λεπτοί πλαστικοί σωλήνες κατά µήκος ενός αρµού της διπλής τοιχοποιίας, που εµφανίζονται στο επίχρισµα 
µε µικρή προεξοχή. 


- Το επίχρισµα πρέπει να ξεκινά ψηλότερα από τους στεγανωτικούς µανδύες, ώστε να µην αποτελεί γέφυρα 
διακίνησης της υγρασίας. 


- Οι ποδιές των παραθύρων πρέπει να προεξέχουν τουλάχιστον 2 cm από την τελική εξωτερική επιφάνεια του 
τοίχου για να µη γλύφει το νερό πάνω στο επίχρισµα. Η ποδιά πρέπει να συνεχίζεται σε µήκος λίγο 
µεγαλύτερο από το άνοιγµα του παραθύρου και να φέρει νεροσταλάκτη κατά µήκος της κάτω επιφάνειας. 


6.2.3.9 Πεταχτά Επιχρίσµατα 


α. Ακολουθείται η µέθοδος διάστρωσης για την πρώτη στρώση επιχρίσµατος (πεταχτό) που περιγράφηκε στην 
παράγραφο «Κατασκευή». Στη συνέχεια διαστρώνονται µε το µυστρί µικρές ποσότητες κονιάµατος, ώστε η 
επιφάνεια να καλυφθεί εντελώς και να αποκτήσει οµοιόµορφη, τραχεία υφή. Πριν τη διάστρωση του πεταχτού ο 
τοίχος διαβρέχεται και µόλις η επιφάνεια στεγνώσει ενώ ο τοίχος είναι ακόµη νωπός εκτοξεύεται το «πεταχτό».  


β. Στην περίπτωση πεταχτού επιχρίσµατος 3 στρώσεων, αυτό διαστρώνεται όπως τα τριπτά. Η διαφορά έγκειται στην 
τελευταία στρώση, η οποία εκτελείται µε τον ίδιο τρόπο µε την πρώτη στρώση (πεταχτά). 


6.2.3.10 Επιχρίσµατα Σαγρέ  


α. Επιχρίσµατα σαγρέ διαστρώνονται σε εξωτερικές επιφάνειες, κατά προτίµηση δηµιουργώντας αρµούς, έτσι ώστε ο 
λόγος µήκους προς ύψος να µην υπερβαίνει το 1


1
/2 :1, µε προβλεπόµενο σχέδιο και τύπο από τη µελέτη. Ο τύπος 


και το σχέδιο των αρµών πρέπει να έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία.  


β. Όλες οι επιφάνειες σκυροδέµατος και οπτοπλινθοδοµών θα ψεκάζονται µε τσιµεντοκονίαµα 450 kg τσιµέντου µε 
µεσόκοκκη άµµο (πεταχτό), το οποίο δεν θα απλώνεται µε το µυστρί. Η δεύτερη στρώση (λάσπωµα) επίσης 
αποτελείται επίσης από τσιµεντοκονίαµα 450 kg τσιµέντου µε µεσόκοκκη άµµο, ενώ η τρίτη στρώση θα εκτελείται 
σε δύο φάσεις από άµµο σπυρωτή, µεσόκοκκη, ραντιστή (ριπτή) µε «θυµαράκι» ή ειδικό «µηχανάκι σαγρέ». 


δ. Η επιχρισµένη επιφάνεια δεν θα παρουσιάζει ατέλειες που θα µειώνουν την εµφάνιση ή τη λειτουργία της, και εκτός 
αν έχει καθορισθεί διαφορετικά, οι ακµές θα είναι στρογγυλεµένες µε µία ακτίνα περίπου 2 mm. 


ε. Ως ενίσχυση χρησιµοποιούνται γαλβανισµένα συρµάτινα πλέγµατα διαστάσεων οπής 25 mm x 16 mm που 
στερεώνονται µε 8 προσδέσεις ανά m


2
. Το πλέγµα θα απέχει 6 mm από την επιφάνεια. ∆εν θα καλύπτονται οι 


αρµοί διαστολής. Η Υπηρεσία µπορεί να υποδείξει εναλλακτικές µεθόδους στερέωσης του πλέγµατος. Ενισχύσεις 
στα σαγρέ επιχρίσµατα τοποθετούνται σε εξωτερικές επιχρίσεις επί σκυροδέµατος. 


6.2.3.11  Εσωτερικά Επιχρίσµατα Μαρµαροκονίας Τριπτά 
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α. Η πρώτη στρώση (πεταχτό) ακολουθεί τους γενικότερους κανόνες διάστρωσης της πρώτης στρώσης 
επιχρισµάτων και καλύπτει ολόκληρη την επιχριόµενη επιφάνεια. 


β. Το πάχος της δεύτερης στρώσης (λάσπωµα) είναι περίπου 15 mm. 


γ. Για την τρίτη στρώση (ψιλό) χρησιµοποιείται ασβεστοκονίαµα 150 kg τσιµέντου ανά m
3 
κονιάµατος µε αναλογία 


κατ’ όγκο, 1 µέρους πολτού ασβέστη ανά 2 µέρη µαρµαρόσκονη. Η τελική επιφάνεια του επιχρίσµατος 
επεξεργάζεται µε τριβίδι. Το πάχος της τρίτης στρώσεως είναι περίπου 6 mm.  Η τρίτη στρώση των τριπτών 
επιχρισµάτων εκτελείται σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση (αστάρωµα) διαστρώνεται το κονίαµα σε λεπτό 
πάχος στο λάσπωµα. Το αστάρι δεν διαστρώνεται, αν η προηγούµενη στρώση δεν έχει «τραβήξει» αρκετά και δεν 
έχει διαβραχεί. Τοποθετείται «τραβηχτό» µε συνηθισµένο ξύλινο τριβίδι και σχηµατίζει µία αδρή επιφάνεια. Στη 
συνέχεια, καθώς συνδέεται µε την δεύτερη στρώση, διαστρώνεται ελαφρά η εξώτατη µεµβράνη (ψιλό) της 
τελευταίας στρώσης, µε ξύλινο τριβίδι επενδεδυµένο µε ελαστικό. Κατά το τριβίδισµα η επιφάνεια διαβρέχεται µε τη 
χρήση πινέλου, µε ασβεστόνερο (απαγορεύεται γαλάκτωµα άσβεστου). Η διαβροχή δεν πρέπει να είναι ούτε 
υπερβολική ούτε ανεπαρκής. Η επεξεργασία της επιφάνειας µε µαλακό υλικό (αφρολέξ κτλ) χωρίς προηγούµενο 
τριβίδισµα µε ξύλινη σανίδα, δεν γίνεται αποδεκτή. Το τριβίδισµα συνεχίζεται µέχρι να γίνει η επιφάνεια λεία και 
επίπεδη, η δε συστολή του κονιάµατος µε την αποξήρανση δεν πρέπει να δηµιουργεί τριχιάσµατα. 


6.2.3.12  Τριπτά Τσιµεντοκονιάµατα ή Ασβεστοκονιάµατα 


Για τα τριπτά τσιµεντοκονιάµατα ή ασβεστοτσιµεντοκονιάµατα ισχύουν τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. Η διαφορά είναι ότι αντί για 


µαρµαροκονία για την τελική στρώση χρησιµοποιείται τσιµεντοκονίαµα ή τσιµεντοασβεστοκονίαµα µε µικρό ποσοστό ασβέστη. Η επεξεργασία γίνεται 


αποκλειστικά µε το τριβίδι και µόλις το τσιµεντοκονίαµα της τελικής στρώσης αρχίσει ν' αποκτά σύσταση. Το επίχρισµα πρέπει να προστατεύεται από τις 


ηλιακές ακτίνες και τους ξηρούς ανέµους τουλάχιστον για 3 µέρες. Μόλις η επιφάνεια σκληρυνθεί, διαβρέχεται συχνά ή προτιµότερο διατηρείται συνέχεια 


νωπή (µε βρεγµένες ψάθες, λινάτσες, σανίδες κλπ.) για τουλάχιστον 3 µέρες. 


6.2.3.13 Εξωτερικά Πατητά Επιχρίσµατα Τσιµεντοµαρµαροκονίας 


α. Η πρώτη στρώση θα κατασκευαστεί ως ανωτέρω. 


β. Για τη δεύτερη στρώση (λάσπωµα) χρησιµοποιείται κονίαµα 450 kg κοινού τσιµέντου, 1,05 m
3
 άµµου και όχι 


περισσότερο από 0,07 m
3
 πολτού ασβέστη. Το πάχος της δεύτερης στρώσης είναι περίπου 15 mm. Η επιφάνεια 


του λασπώµατος χαράσσεται µε το µυστρί, ώστε να σχηµατίζονται πυκνά διασταυρούµενες γραµµές. 


γ. Η τρίτη στρώση θα ολοκληρωθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις και αποτελείται από κονίαµα µε αναλογία κατ΄ όγκο 1 
µέρος λευκού τσιµέντου ανά 2,5 - 3 µέρη µαρµαρόσκονης µε ή χωρίς προσθήκη ορυκτού χρώµατος. Η τελική 
επιφάνεια θα επεξεργαστεί αρχικά µε το τριβίδι και κατόπιν θα πατηθεί µε το µυστρί. 


6.2.3.14 Επιχρίσµατα Τσιµεντοκονίας Τριπτά ή Πατητά 600 kg Τσιµέντου 


α. Για τα επιχρίσµατα αυτού του τύπου χρησιµοποιείται κονίαµα 600 kg κοινού τσιµέντου αναλογίας 1,05 m
3
 άµµου 


για κάθε m
3 
κονιάµατος. Η εργασία εκτελείται σε 3 στρώσεις. Η επιφάνεια της τρίτης στρώσης θα λειανθεί µε το 


µυστρί. Το συνολικό πάχος του επιχρίσµατος είναι περίπου 2,5 cm. 


β. Στα πατητά τσιµεντοκονιάµατα η τελευταία στρώση πάχους 4 mm - 6 mm εκτελείται µόλις το κονίαµα αρχίσει να 
ξηραίνεται. Η επεξεργασία της επιπεδότητας και λείανσης εκτελείται µε προσεκτικό πάτηµα µε το µυστρί. Κατά τα 
λοιπά ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόµενα. 


γ. Οι επιχριόµενες επιφάνειες θα διατηρούνται υγρές, κυρίως στις περιόδους αυξηµένης θερµοκρασίας µε τη χρήση 
καλυµµάτων από λινάτσα. Η δαπάνη της προστασίας αυτής περιλαµβάνεται στην αντίστοιχη τιµή µονάδος. 


6.2.3.15 Επιχρίσµατα επί µεταλλικού πλέγµατος 


Πριν την έναρξη της εργασίας κατασκευής επιχρισµάτων πάνω σε µεταλλικό πλέγµα, ελέγχεται η πρόσφυση τους στο πλέγµα. Ως κονίαµα 


χρησιµοποιείται τσιµεντοκονίαµα 450 kg τσιµέντου ή τσιµεντοασβεστοκονίαµα, στο οποίο ο ασβέστης δεν θα υπερβαίνει το 10% του τσιµέντου. Η επιλογή 


και η ακριβής σύσταση των κονιαµάτων που χρησιµοποιούνται για την επίχριση µεταλλικών πλεγµάτων ορίζεται από την Υπηρεσία. Η διάστρωση της 


πρώτης στρώσης του κονιάµατος πάνω σε µεταλλικό πλέγµα γίνεται µε δύο τρόπους : 


• είτε µε την πίεση σανίδας µε χειρολαβή, ώστε να συσσωρευτεί πίσω από το πλέγµα αρκετή ποσότητα 
κονιάµατος 


• είτε µε την εφαρµογή δύο ή τριών στρώσεων πιτσιλιστού κονιάµατος (οροφοκονιάµατα). Η διάστρωση 
της δεύτερης και τρίτης στρώσης του τσιµεντοκονιάµατος θα γίνει µετά την ξήρανση της 
προηγούµενης. Με αυτόν τον τρόπο κατασκευής φράσσονται εντελώς τα µάτια του πλέγµατος και 
δηµιουργείται µία τραχιά επιφάνεια, κατάλληλη για να δεχθεί τις επόµενες στρώσεις του επιχρίσµατος. 


6.2.3.16  Γυψοκονιάµατα 


α. Γυψοκονίαµα επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνο σε εσωτερικούς χώρους που δεν υποβάλλονται σε συνθήκες 
υγρασίας. Το γυψοκονίαµα αποτελείται από µια στρώση πάχους 10 mm, εκτός αν πρόκειται περί πορωδών και 
απορροφητικών επιφανειών ή λείων επιφανειών µε χαµηλή υδατοαπορροφητικότητα. Στις περιπτώσεις αυτές πριν 
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τη διάστρωση του γυψοκονιάµατος διαστρώνεται µια στρώση από ακρυλικό αστάρι ή από ακρυλικό αστάρι 
αναµεµειγµένο µε χαλαζιακή άµµο µε υψηλή αντοχή στα αλκάλια. 


β. Η θερµοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι µεταξύ 15ºC - 30ºC και να διατηρείται σε αυτά τα επίπεδα επί µία 
εβδοµάδα πριν την επίχριση και µέχρι να δηµιουργηθούν συνθήκες θερµοκρασίας κατοικηµένου χώρου. 


γ. ∆ιασφαλίζεται επαρκής εξαερισµός για την ανανέωση του αέρα, την αποµάκρυνση της υγρασίας και την 
επιτάχυνση της ξήρανσης του επιχρίσµατος. 


δ. Στην περίπτωση που το κτίριο εκτίθεται σε ζεστό ξηρό αέρα και σε θερµοκρασιακές µεταβολές ηµέρας - νύχτας 
µεγαλύτερες από 10ºC, πρέπει να καλύπτονται τα ανοίγµατα, στα οποία δεν έχουν τοποθετηθεί οι υαλοπίνακες. 


ε. Οι διακοσµητικές εργασίες µε γύψο ενδείκνυται να ολοκληρώνονται πριν εφαρµοστεί η τελική στρώση 
επιχρίσµατος στις παρακείµενες περιοχές. Ο διακοσµητικός γύψος ενισχύεται µε µεταλλικά πλέγµατα όπου 
απαιτείται. Οι σκοτίες διαµορφώνονται ακριβώς στις θέσεις που δείχνουν τα κατασκευαστικά σχέδια. 


στ. Πριν την εφαρµογή των γυψοκονιαµάτων οι επιφάνειες θα ελέγχονται για τα ακόλουθα: 


- ύπαρξη σκόνης, ελαίων ή σαθρών τµηµάτων 


- περιεκτικότητα σε υγρασία (κατά βάρος όχι µεγαλύτερη από 3%) 


- το κονίαµα των τοιχοποιιών πρέπει να έχει αποξηρανθεί τελείως 


- η ύπαρξη αρµών διαστολής, οι οποίοι δεν θα καλύπτονται µε γυψοκονίαµα 


ζ. Σε όλες τις κατακόρυφες ακµές τοποθετούνται γωνιόκρανα από γαλβανισµένο χάλυβα. Στα σηµεία αλλαγής των 
υλικών των προς επίχριση επιφανειών, τα γυψοκονιάµατα ενισχύονται µε πλαστικά υαλοπετάσµατα ινών 
πολυπροπυλενίου, πολυεστέρα ή πολυουρεθάνης κτλ. Θα διαστρώνεται µια στρώση κονιάµατος πάχους 6 mm – 7 
mm, κατόπιν θα διαστρώνεται δεύτερη στρώση πάχους 7 mm – 8 mm. Στους αρµούς διαστολής τοποθετούνται 
διατοµές από γαλβανισµένο χάλυβα ή αλουµίνιο µε αρµοκάλυπτρα από EPDM. 


6.2.3.17 Θερµοµονωτικά Επιχρίσµατα  


α. Τα θερµοµονωτικά επιχρίσµατα εφαρµόζονται σε 3 στρώσεις (όπως τα επιχρίσµατα τσιµεντοκονίας) συνολικού 
πάχους 3 cm. Στην περίπτωση που απαιτείται αυξηµένη θερµοµονωτική ικανότητα εφαρµόζονται επιπλέον 
στρώσεις επί µεταλλικού πλέγµατος µε συνολικό πάχος 2 cm. Τις 3 πρώτες ηµέρες ενδείκνυται να διαβρέχονται, 
ώστε να ενισχύεται η αντοχή τους. 


β. Τα θερµοµονωτικά επιχρίσµατα που παρασκευάζονται στο εργοτάξιο, αποτελούνται από περλίτη, τσιµέντο, 
πλαστικοποιητή και νερό, µε σύνθεση ανάλογη µε την απαιτούµενη θερµοµονωτική ικανότητα και τις συνθήκες 
λειτουργίας. Καταρχήν αναµιγνύεται το νερό µε τον πλαστικοποιητή, στη συνέχεια προστίθεται το τσιµέντο, 
ακολουθεί ανάµιξη για 20 sec και κατόπιν προστίθεται ο διογκωµένος περλίτης. Το µίγµα αναδεύεται για 1 min – 2 
min. Το µίγµα αφήνεται για 10 min – 15 min πριν να χρησιµοποιηθεί. Η τρίτη στρώση είναι η ίδια µε τα 
µαρµαροκονιάµατα. 


6.2.3.18 Έτοιµα Επιχρίσµατα 


α. Η εφαρµογή των έτοιµων επιχρισµάτων γίνεται αµέσως µετά την ανάµιξη τους µε τη χρήση σωλήνα εκτόξευσης. Η 
απαιτούµενη ποσότητα εκτοξεύεται στην επιφάνεια του τοίχου, όπου έχουν τοποθετηθεί γαλβανισµένοι µεταλλικοί 
οδηγοί. Στη συνέχεια διαστρώνεται το επίχρισµα. Η επόµενη στρώση µπορεί να εφαρµοστεί λίγες ώρες αργότερα ή 
την επόµενη µέρα. Γενικά για την ανάµιξη και την εφαρµογή των έτοιµων κονιαµάτων ως επιχρίσµατα, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες εφαρµογής των εργοστασίων παραγωγής των υλικών. Η προσθήκη 
χηµικών βελτιωτικών πρόσµικτων, χωρίς σχετική οδηγία του εργοστασίου παραγωγής του υλικού απαγορεύεται. 


β. Τα επιχρίσµατα από ακρυλικά κονιάµατα εφαρµόζονται επί όλων των σταθερών επιφανειών µε κατάλληλη µέθοδο 
ανάλογα µε την υφή της προς επίχριση επιφάνειας, σε 2 στρώσεις πεταχτού και τελικής στρώσης πάχους 12 mm – 
15 mm αναλόγως των οδηγιών του εργοστασίου παραγωγής. Στην περίπτωση που οι προς επίχριση επιφάνειες 
έχουν µεγάλες ανωµαλίες, θα προηγείται η διάστρωση πρώτης και δεύτερης στρώσης µε 
ασβεστοτσιµεντοκονιάµατα ικανού πάχους και κατόπιν θα διαστρώνεται το ακρυλικό κονίαµα µε πάχος 5 mm – 6 
mm. 


6.2.3.19 Επιχρίσµατα Ελαφρών Χωρισµάτων 


Τα επιχρίσµατα για τα ελαφρά χωρίσµατα µπορεί να είναι τσιµεντοειδή επιχρίσµατα µε µεγάλη ρευστότητα ή ειδικά επιχρίσµατα µε οργανική βάση. 


Εφαρµόζονται µε την παρεµβολή λεπτών µεταλλικών πλεγµάτων ή πλεγµάτων από υαλοΐνες για τη βελτίωση της πρόσφυσης και είναι πεταχτά ή τριφτά 


και εκτελούνται χειροκίνητα ή µε µηχανή εκτόξευσης. 


6.2.4 Έλεγχοι  


α. Κάθε επίχρισµα θεωρείται ελαττωµατικό και απορριπτέο, όταν η πρόσφυση του µε την υποκείµενη επιφάνεια δεν 
είναι ισχυρή σε όλη την έκταση. Όταν το επίχρισµα «χτυπηθεί» µε κάποιο ξύλινο στοιχείο, σε κανένα τµήµα του δεν 
επιτρέπεται να ακούγεται υπόκωφος ήχος.  
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β. Το επίχρισµα κρίνεται επίσης απορριπτέο, όταν δίνει ενδείξεις ανάπτυξης οποιασδήποτε φθοράς όπως 
φουσκάλιασµα, φάγκρισµα, υπερβολικά πορώδης επιφάνεια, εµφανείς προηγούµενες διορθώσεις, φθορές από 
παγετό κτλ, ή όταν υπάρχει ανωµαλία στην επιπεδότητα της επιφάνειας. 


γ. Ο Ανάδοχος θα παραδίδει την επιχρισµένη επιφάνεια οµοιόµορφη, επίπεδη (κατακόρυφη για τα τοιχώµατα και 
οριζόντια για τις οροφές). Οι εξέχουσες και οι εισέχουσες ακµές των τοιχωµάτων και οροφών θα είναι ευθύγραµµες 
και µε την κλίση που απαιτείται από τη µελέτη. Οι αρµοί διακοπής των εργασιών δεν θα είναι εµφανείς. 


δ. Οι επιχρισµένες επιφάνειες που δεν θα ικανοποιούν τις προδιαγραφές ή που θα παρουσιάζουν ελαττώµατα 
κρίνονται από την Υπηρεσία απορριπτέες και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τις ανακατασκευάζει χωρίς 
επιπλέον αποζηµίωση, µετά από τη σχετική έγκριση για επιδιορθώσεις από την Υπηρεσία. Οι επιδιορθώσεις 
γίνονται, έτσι ώστε η όψη της επιδιορθωµένης επιφάνειας να µην διαφοροποιείται από την υπόλοιπη. 


6.2.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες  


Στην τιµή µονάδος για όλες τις εργασίες επιχρισµάτων περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 


α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε οδού, η 
προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και 
εξοπλισµού (αναµικτήρων, ικριωµάτων κτλ) για την ολοκληρωµένη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.  


β. Ο ψεκασµός των επιφανειών, η δαπάνη για την παραγωγή άµµου κατάλληλης κοκκοµετρικής διαβάθµισης η 
εργασία ανάµιξης και παρασκευής κονιαµάτων, η κατασκευή των απαιτούµενων ικριωµάτων, η προσέγγιση και 
τοποθέτηση τους στη στάθµη εργασίας καθώς και η αποξήλωση τους µετά το πέρας των εργασιών σύµφωνα µε τα 
αναγραφόµενα παραπάνω. 


γ. Η προετοιµασία των προς επίχριση επιφανειών, ο καθαρισµός τους, η επιδιόρθωση των ανωµαλιών και η 
εκτράχυνση τους, οι έλεγχοι και οι δειγµατοληψίες των υλικών, η κατασκευή των δειγµάτων και οι επιδιορθώσεις 
ελαττωµατικής τελειωµένης εργασίας. 


δ. Η πλήρης εργασία επίχρισης των επιφανειών, συµπεριλαµβανοµένων των διαµορφώσεων των πρεκιών, των 
λαµπάδων, των κλιµάκων κτλ και των ενισχύσεων. Συµπεριλαµβάνεται επίσης η διαµόρφωση των σκοτιών και των 
άλλων διακοσµητικών στοιχείων των επιχρισµάτων όπου αυτή απαιτείται. Συµπεριλαµβάνεται επίσης και η 
διαµόρφωση µικρής προεξοχής προς τα κάτω (ποταµός) στην κατώτερη εξωτερική ακµή των επιχρισµάτων των 
εξωστών, των µαρκιζών κτλ για την προστασία από τη βροχή. 


ε. Οι ενδεχόµενες επιδιορθώσεις (µερεµέτια) της επιφάνειας που προκύπτουν λόγω της ενσωµάτωσης των 
κουφωµάτων, των Η/Μ εγκαταστάσεων κτλ. 


στ. Η διαµόρφωση αρµών διαστολής, όπου αυτό απαιτείται συµπεριλαµβανοµένων υλικών και εργασίας.  


ζ. Ο καθαρισµός των παρακείµενων επιφανειών, καθώς και η επιδιόρθωση τους από τις φθορές λόγω των εργασιών 
επιχρίσεων και ο καθαρισµός του εργοταξίου µετά το πέρας των εργασιών. 


η. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόµενων στοιχείων. 


ι. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση των εργασιών, έστω και 
πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια. 


6.2.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 


α. Οι εργασίες επιχρισµάτων θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²), πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία 
επιχρίσµατος που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Από τις επιµετρούµενες επιφάνειες θα αφαιρείται κάθε φύσης 
άνοιγµα, κενό κτλ. χωρίς κονιαστούς λαµπάδες, ενώ για ανοίγµατα, κενά κτλ. µε κονιαστούς λαµπάδες θα 
αφαιρείται το τµήµα της επιφάνειας που υπερβαίνει τα 2,5 m


2
 ανά άνοιγµα.  Εφόσον προβλέπεται στο Τιµολόγιο, 


γραµµικά στοιχεία µε σταθερό πλάτος που επιχρίονται, µε ή χωρίς ειδικά τελειώµατα (νεροσταλάκτες κτλ.)  µπορεί 
να επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m).  Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας 
ΓΤΣΥ. 


β. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες επιχρισµάτων.  Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη 
αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος 
άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί 
Όροι» και είναι ίδια (ες) για κάθε στάθµη στην οποία εκτελούνται οι εργασίες από το έδαφος και για κάθε ύψος από 
το δάπεδο εργασίας. 


7. ΜΟΝΩΣΗ 


7.1 ∆ώµατος 


7.1.1 Γενικά 
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α. Οι σχετικές απαιτήσεις για την υδροµόνωση δωµάτων αναφέρονται στην παράγραφο 1101.3.5 του άρθρου 
«Θερµοµόνωση». Για τις υδροµονώσεις δωµάτων ισχύουν γενικά τα προαναφερθέντα πρότυπα καθώς και το 
πρότυπο ΕΛΟΤ 1415 (Κώδικας Εφαρµογής για στεγάνωση δωµάτων µε ασφαλτικές µεµβράνες) ενώ η 
υδροµόνωση των φυτεµένων δωµάτων προδιαγράφεται στο DIN 18915. Συµπληρωµατικά ισχύουν και τα 
ακόλουθα εδάφια. 


β. Η επιφάνεια στην οποία θα εφαρµοσθεί το ασφαλτικό γαλάκτωµα θα είναι καθαρή, απαλλαγµένη από λάδια, 
σκόνη και από χαλαρές επιφανειακές στρώσεις τσιµέντου. Η εφαρµογή του υλικού γίνεται µε απλή χόρτινη 
βούρτσα ή ψεκαστήρα (πιστόλι βαφής). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες του εργοστασίου 
παραγωγής του υλικού, όσον αφορά στη χρήση του και ειδικά στην αραίωση του (εφόσον αυτή απαιτείται) και στην 
ποσότητα που πρέπει να επαλείφεται ανά στρώση. Η πρώτη στρώση χρησιµεύει ως αστάρωµα. Μεταξύ των δύο 
στρώσεων τοποθετείται ο οπλισµός από υαλοπίληµα ή υαλόπλεγµα. Η εφαρµογή της δεύτερης στρώσης γίνεται 
αφού στεγνώσει η πρώτη. 


γ. Εφόσον προβλέπεται γαιοΰφασµα που τοποθετείται ως προστασία της υδροµόνωσης εφαρµόζεται σε δύο 
στρώσεις. Η πρώτη στρώση τοποθετείται πάνω από τη θερµοµόνωση, ενώ η δεύτερη εφαρµόζεται µετά την 
τοποθέτηση της υδροµόνωσης. Η υδροµόνωση τοποθετείται χαλαρά πάνω στο γαιοΰφασµα, µε αλληλοεπικάλυψη, 
και θερµοσυγκόλληση του κατά 10 cm. Στα τελειώµατα των οριζοντίων επιφανειών του δώµατος, η µεµβράνη 
ανασηκώνεται εφαπτόµενη επί του στηθαίου και της στέψης αυτού. Στη συνέχεια επικολλάται µε κόλλα στις 
παραπάνω επιφάνειες. Στα σηµεία των κατακόρυφων  υδρορροών, η µεµβράνη διακόπτεται και επικολλάται πάνω 
στο υπόστρωµα µε µαστίχη στεγάνωσης. Στη συνέχεια τοποθετείται η απόληξη της υδρορροής.  


δ. Στην περίπτωση που απαιτείται πρόσθετη προστασία, είναι δυνατή η τοποθέτηση διπλής, παράλληλης 
επικάλυψης µεµβρανών. Η δεύτερη στρώση τοποθετείται σε απόσταση 25 cm – 30 cm από την πρώτη. 


7.1.2 Ασφαλτικές Μεµβράνες 


α. Το υλικό προεπάλειψης πρέπει να έχει διαλυτή ή γαλακτώδη βάση, ώστε η προεπάλειψη να έχει επαρκή συνάφεια 
µε κατασκευές από σκυρόδεµα και µε µεταλλικές κατασκευές. 


β. Η υδροµόνωση του δώµατος συµπεριλαµβανοµένης και της προστατευτικής στρώσης της επιφάνειας θα έχει κλίση 
τουλάχιστον 2%. 


7.1.3 Θερµοπλαστικές Μεµβράνες 


α. Το φράγµα υδρατµών είναι φύλλο πολυαιθυλενίου πάχους 0,4 mm, µε συνήθη αντοχή στη φωτιά, χαλαρά 
τοποθετηµένο. Οι στρώσεις θερµοµόνωσης αποτελούνται από αντιολισθηρά θερµοµονωτικά υλικά, χαλαρά 
τοποθετηµένα. Οι διαχωριστικές στρώσεις αποτελούνται από µη υφαντό υαλοΰφασµα βάρους τουλάχιστον 120 
g/m


2
. Οι προστατευτικές στρώσεις αποτελούνται από χηµικό µη υφαντό ινώδες ύφασµα βάρους τουλάχιστον 200 


g/m
2
. 


β. Η στεγάνωση έχει κλίση τουλάχιστον 2% και αποτελείται από µεµβράνες PVC-P µε ενίσχυση από συνθετικές ίνες 
πάχους 1,5 mm, χαλαρά στερεωµένες  µε µηχανικά στηρίγµατα. Στις απολήξεις των ακµών, των τοίχων και των 
άλλων κατασκευαστικών στοιχείων τοποθετούνται τα ίδια υλικά µε αυτά της στεγάνωσης των επιφανειών, σε 
λωρίδες πλάτους περίπου 30 cm στις περιοχές συναρµογών στέγης - τοίχου. 


γ. Το πλάτος των θερµοπλαστικών µεµβρανών θα πληρεί τις απαιτήσεις, όσον αφορά στην αποκόλληση λόγω αέρα 
και θα είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτερο για την ελαχιστοποίηση των αρµών. Οι µεµβράνες πρέπει να είναι 
απαλλαγµένες από ξένα υλικά και ελαττώµατα.  


7.1.4 Αποστράγγιση  


α. Τα λούκια των δωµάτων κατασκευάζονται από τσιµεντοκονία 450 kg τσιµέντου επί πλεγµάτων. Η τελική επιφάνεια 
επαλείφεται µε γαλάκτωµα τσιµέντου, ώστε να προστατευτεί από τις ενδεχόµενες ρωγµές κατά την κατασκευή 
τους. 


β. Οι υδατοσυλλέκτες απορροής (φρεάτια, σιφώνια) τοποθετούνται στα χαµηλότερα σηµεία του δώµατος και 
χαµηλότερα από την τελική στάθµη πλακών κατά 2 mm  - 3 mm, ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση 
λιµναζόντων όµβριων. Πρέπει να προσαρµόζονται στις µονωτικές στρώσεις και να συνδέονται µε τις στεγανωτικές 
µεµβράνες µε φλάντζες,  ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης στεγανότητα. 


7.2 Ξύλινες Στέγες 


α. Οι στεγανωτικές µεµβράνες τοποθετούνται µε µερική αλληλοεπικάλυψη µεταξύ των αµειβόντων και των τεγίδων 
του ζευκτού και σκοπό έχουν τη προστασία του ζευκτού και της θερµοµόνωσης από τη βροχή και το χιόνι. 
Ταυτόχρονα επιτρέπουν τη διαφυγή των υδρατµών του εσωτερικού χώρου. Τοποθετούνται είτε χαλαρές είτε 
τεντωµένες και οι απολήξεις τους στην κάτω περίµετρο της στέγης φτάνουν µέσα στις υδρορροές. 


β. Άλλη λύση είναι η χρήση προκατασκευασµένων πετασµάτων πετσώµατος µε ενσωµατωµένη µόνωση και 
στεγάνωση. 


7.3 Αρµοί ∆ιαστολής 


α. Για τη διαµόρφωση, την πλήρωση, τη σφράγιση και την κάλυψη των αρµών γενικά ισχύουν τα αναγραφόµενα στο 
άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής». Η ποιότητα των σχετικών υλικών και µικροϋλικών, καθώς και ο τρόπος εφαρµογής 
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τους, θα είναι σύµφωνος µε τα κατασκευαστικά σχέδια, τους ισχύοντες κανονισµούς, το παρόν και τα λοιπά 
Συµβατικά τεύχη και τις εντολές της Υπηρεσίας. 


β. Το υλικό στεγάνωσης αρµών διαστολής θα είναι από πλαστικό χλωριούχο πολυβινύλιο χηµικά αδρανές, ελαστικό 
και εύκαµπτο, ώστε να παρακολουθεί τις κινήσεις του αρµού, να αντέχει σε θερµοκρασιακές µεταβολές και να 
εφαρµόζεται στον άξονα του αρµού, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής και τις εντολές 
της Υπηρεσίας. 


γ. Το εύκαµπτο και ελαστικό υλικό σφράγισης των αρµών διαστολής θα ακολουθεί τις προδιαγραφές του 
εργοστασίου παραγωγής και τις εντολές της Υπηρεσίας. Το υλικό τοποθετείται σε στεγνές, καθαρές και ελεύθερες 
από σκουπίδια, σκόνες, προστατευτικά βερνίκια κτλ επιφάνειες, µετά την εφαρµογή του ασταρώµατος µε ανάλογο 
υλικό, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. Σε περίπτωση που το βάθος του αρµού είναι 
µεγάλο πρέπει να σµικρυνθεί µε τη χρήση κορδόνιών πολυαιθυλενίου κατάλληλα για το σκοπό αυτό. Τα κορδόνια 
πρέπει να έχουν τουλάχιστον 5 mm µεγαλύτερη διάµετρο από το πλάτος του αρµού που θα τοποθετηθούν και να 
τοποθετούνται µε ενσφήνωση. 


7.4 ∆ιελεύσεις, Συναρµογές, Απολήξεις 


Όλα τα σηµεία που διατρυπάται η υδροµόνωση όπως οι δίοδοι σωληνώσεων, οι αγκυρώσεις κτλ πρέπει να στεγανωθούν µε µεγάλη προσοχή. Στα 


σηµεία αυτά χρησιµοποιούνται ωτίδες (φλάντζες) µε επαρκές πλάτος, ώστε το µονωτικό υλικό να επικολλάται εύκολα και αν προβλέπεται από τη µελέτη, 


τοποθετείται επικάλυψη από προστατευτικούς δακτυλίους από µόλυβδο ή πλαστικό. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του DIN 18195 – 9. 


7.5 Συντήρηση και Προστασία 


Μετά την τοποθέτηση της υδροµόνωσης στα δάπεδα πρέπει να εξασφαλίζεται πρόσκαιρη προστασία, ώστε να αποφεύγονται τυχόν φθορές από την 


κυκλοφορία οχηµάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού). Η προστατευτική στρώση που τυχόν απαιτείται διαστρώνεται αµέσως πριν από την τοποθέτηση 


του υπερκείµενου υλικού της υδροµονωτικής στρώσης. Οι παρακείµενες επιφάνειες που ενδεχοµένως έχουν υποστεί κηλιδώσεις λόγω των εργασιών 


υδροµόνωσης καθαρίζονται µετά το πέρας των εργασιών. 


7.6 Έλεγχοι 


α. Η Υπηρεσία πριν από οποιαδήποτε εργασία κατασκευής υδροµονώσεων πρέπει να έχει ελέγξει την πλήρη 
κατασκευή, επιπεδότητα και ευθυγράµµιση της επιφάνειας των δαπέδων και των πλακών των δωµάτων, όπως 
επίσης και τις υπόλοιπες προς µόνωση επιφάνειες σύµφωνα µε το παρόν. Σε περίπτωση ατελειών ή κακοτεχνιών 
η Υπηρεσία επιβάλλει στον Ανάδοχο την επιδιόρθωση τους. 


β. Πριν από την κάλυψη της υδροµόνωσης µε την υπερκείµενη της επιφάνεια, θα γίνεται έλεγχος στεγανότητας. Η 
αποχέτευση θα κλείνει και η επιφάνεια θα πληµµυρίζεται µε επαρκή ποσότητα καθαρού νερού, το οποίο θα 
παραµένει τουλάχιστον για 24 h. Εφόσον προκύψουν διαρροές, το νερό θα αποχετεύεται και θα γίνονται 
επιδιορθώσεις. Κατόπιν θα επαναλαµβάνεται ο έλεγχος στεγανότητας µέχρι η επιφάνεια να αποδειχτεί τελείως 
στεγανή και να εγκριθεί από την Υπηρεσία. ∆εν επιτρέπεται η χρήση πρόσθετων επαλείψεων ασφαλτικών για την 
επιδιόρθωση των διαρροών. 


γ. Μετά το πέρας των εργασιών υδροµόνωσης και πριν από την αρχή των επόµενων εργασιών, η κατασκευή 
επανελέγχεται από την Υπηρεσία ή / και τον Ανάδοχο. Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από 
τον Ανάδοχο χωρίς συµπληρωµατική αµοιβή. 


δ. Κατά την ανάµιξη των στεγανωτικών υλικών µάζας µε το σκυρόδεµα η Υπηρεσία ελέγχει το υλικό και την 
εκτελούµενη εργασία σύµφωνα µε τη µελέτη, τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού και τους σχετικούς 
κανονισµούς. 


7.7 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες  


Στην τιµή µονάδος για την κατασκευή υδροµονώσεων περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 


α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου, από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε οδού, η 
προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών συµπεριλαµβανοµένων 
και των υλικών στερέωσης, µικροϋλικών και του απαραίτητου εξοπλισµού για την ολοκληρωµένη και έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας. Περιλαµβάνονται επίσης και οι επιπλέον ποσότητες υλικών που προσκοµίζει ο Ανάδοχος 
είτε για τη συντήρηση των επιφανειών από τον Κύριο του Έργου είτε για λόγους απωλειών ή φθοράς κατά την 
κατασκευή. 


β. Η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης των υδροµονώσεων σε οποιαδήποτε επιφάνεια κατά τις οδηγίες 
του εργοστασίου παραγωγής, τα κατασκευαστικά σχέδια και τις οδηγίες του παρόντος. Ειδικότερα 
περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 


- προετοιµασία του υποστρώµατος, καθαρισµός από τις ακαθαρσίες λόγω απορριµµάτων οικοδοµών και 
υλικών κατεδαφίσεως, πλεοναζόντων κονιαµάτων, ελαίων κτλ, εξοµάλυνση τυχόν ανωµαλιών 


- λήψη των απαραίτητων µέτρων για τη συνέχιση των εργασιών υπό δυσµενείς καιρικές συνθήκες που 
επηρεάζουν τις εργασίες υδροµόνωσης, εφόσον υπάρχει σχετική απαίτηση από την Υπηρεσία 
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- εργασίες στεγανώσεων αρµών 


- ενίσχυση υδροµονώσεων, όπου αυτό είναι απαραίτητο (ακµές, γωνίες, στέψεις τοίχων, διελεύσεις, 
συναρµογές, απολήξεις κτλ) 


- εργασίες υδροµονώσεων ενδιάµεσα από τις ωτίδες, τους δακτυλίους προστασίας και τα ελάσµατα συνδέσεως 


- τοποθέτηση των απαραίτητων απολήξεων  


- διάνοιξη ή κλείσιµο των ανοιγµάτων µετά την ολοκλήρωση των υδροµονώσεων 


γ. Η προσκόµιση δειγµάτων των υλικών, η κατασκευή δειγµάτων εργασίας και η διεξαγωγή των απαιτούµενων 
ελέγχων και δοκιµών. 


δ. Η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας των απαιτούµενων ικριωµάτων καθώς και η 
αποξήλωση και αποµάκρυνση τους από το χώρο εργασίας µετά το πέρας των εργασιών. 


ε. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόµενων στοιχείων. 


στ. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση των εργασιών, έστω και 
πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια. 


7.8 Επιµέτρηση και Πληρωµή 


α. Οι εργασίες κατασκευής υδροµονώσεων µε τη χρήση µεµβρανών θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) 
πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία υδροµόνωσης που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο, ενώ οι επαλείψεις µε ρευστά 
υλικά σε βάρος (kg) αναλωθέντος προϊόντος. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της 
παρούσας ΓΤΣΥ. 


β. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες υδροµονώσεων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) 
πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος 
άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί 
Όροι». 


γ. Από τις επιµετρούµενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα ή κενό που υπερβαίνει τα 0,20m
2
. 


8. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 


8.1  Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 


8.1.1 Πεδίο Εφαρµογής  


α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει εργασίες των συνηθέστερων κατηγοριών χρωµατισµών µε τις 
απαιτούµενες προεργασίες, καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµικού, 
µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν, τα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη 
και κατά τις εντολές της Υπηρεσίας. 


β. Στο παρόν περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εργασίες χρωµατισµών: 


- χρωµατισµοί µε πλαστικό χρώµα κοινοί ή σπατουλαριστοί σε εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες 


- τσιµεντοχρωµατισµοί 


- ασβεστοχρωµατισµοί 


- ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ή σπατουλαριστοί ξύλινων ή σιδηρών επιφανειών 


- βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων ή σιδηρών επιφανειών 


- χρωµατισµός γυψοσανίδων 


- χρωµατισµός ξύλινων κουφωµάτων 


- χρωµατισµοί αντιδιαβρωτικής προστασίας σιδηρών κατασκευών 


- ανάγλυφοι χρωµατισµοί (ρελιέφ) 


γ. Χρωµατισµοί που τυχόν δεν αναφέρονται στο παρόν άρθρο, κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα αντίστοιχα άρθρα 
της ΕΤΣΥ. Eιδικοί χρωµατισµοί (εποξειδικά χρώµατα κτλ) εφαρµόζονται κατά τις οδηγίες των εργοστασίων 
παραγωγής των υλικών. 


8.1.2 Ορισµοί  


Οι χρωµατισµοί κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε την επιφάνεια εφαρµογής τους, το είδος του χρησιµοποιούµενου υλικού (ταχύτητα ξήρανσης, σύσταση, 


χρήση) και τη µέθοδο εφαρµογής τους. Ανάλογα µε το είδος του χρώµατος διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
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• Ελαιοχρωµατισµοί: Χρωµατισµοί µε ελαιοχρώµατα (λαδοµπογιές) απλοί ή σπατουλαριστοί επί 
επιχρισµένων, ξύλινων ή µεταλλικών επιφανειών ή επί θερµαντικών σωµάτων. 


• Χρωµατισµοί µε πλαστικά χρώµατα επί εσωτερικών ή εξωτερικών επιχρισµένων ή ξύλινων επιφανειών 
σπατουλαριστοί ή κοινοί 


• Υδροχρωµατισµοί, µε υδατοδιαλυτά χρώµατα (υδροχρώµατα, νεροµπογιές) όπως τα ασβεστοχρώµατα 
και τα τσιµεντοχρώµατα. 


• Βερνικοχρωµατισµοί µε διάφορα είδη βερνικοχρωµάτων (π.χ. ριπολίνες, ντούκο, βερνίκια εποξειδικών 
ρητινών) επί σιδηρών, ξύλινων, ελαιοχρωµατισµένων  ή σπατουλαρισµένων επιφανειών σε 
εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους. 


8.2 Υλικά 


8.2.1 Γενικές Απαιτήσεις 


α. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται στους χρωµατισµούς διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 


- υλικά προστασίας ή συντήρησης της επιφάνειας (αντισκωριακά, αντιµυκητικά, αντιδιαβρωτικά κτλ) 


- υλικά υποστρώµατος ή ενδιάµεσης στρώσης  


- υλικά τελικών στρώσεων (χρώµατα, βερνίκια). 


β. Οι χρωµατισµοί, τα αστάρια, οι πρώτες και οι τελικές στρώσεις για οποιαδήποτε επιφάνεια θα προέρχονται από 
τον ίδιο, αναγνωρισµένο και εγκεκριµένο από την Υπηρεσία κατασκευαστή. 


γ. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγκεκριµένα από την Υπηρεσία και συµβατά µε τις επιφάνειες, στις οποίες πρόκειται 
να εφαρµοσθούν. Πριν την οριστική επιλογή των αποχρώσεων των χρωµατισµών ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για 
την εφαρµογή της χρωµατικής µελέτης και για την υποβολή προς έγκριση στην Υπηρεσία δειγµάτων χρωµάτων σε 
µικρές επιφάνειες σύµφωνα µε το χρωµατολόγιο RAL και πιστοποιητικών από κάθε υλικό. Ο έλεγχος των 
δειγµάτων αφορά στο χρώµα και στα συστατικά του υλικού. Τα πιστοποιητικά επιβεβαιώνουν ότι τα υλικά 
ικανοποιούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές. Η Υπηρεσία αφού επιλέξει τις αποχρώσεις και εγκρίνει τα υλικά, δίνει 
έγγραφη εντολή στον Ανάδοχο να προβεί στην περαιτέρω εργασία των χρωµατισµών. 


δ. Ο Ανάδοχος χρησιµοποιεί τα υλικά σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του εργοστασίου παραγωγής, τις 
προδιαγραφές του παρόντος και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 


ε. Λόγω της µεγάλης σηµασίας που έχουν τα χρησιµοποιούµενα εργαλεία για την επιτυχία των χρωµατισµών, ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφοδιάζει το προσωπικό του µε καινούργια και άριστης ποιότητας εργαλεία 
διαφόρων µεγεθών και µορφών, σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας. 


στ. Τα χρώµατα πρέπει να αποδίδουν επιφάνειες µε αντοχή στις συνθήκες του περιβάλλοντος, το πλύσιµο και τρίψιµο 
µε συνηθισµένα απορρυπαντικά. Η απόχρωση των επιφανειών πρέπει να παραµένει σταθερή. 


ζ. Από την αρχιτεκτονική µελέτη προδιαγράφονται οι απαιτούµενες τιµές των ακόλουθων ιδιοτήτων των χρωµάτων. Η 
επιλογή των υλικών ακολουθεί τις τιµές αυτές και αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου: 


- στιλπνότητα 


- αδιαφάνεια / βαθµός καλυπτικότητας 


- πρόσφυση 


- ελαστικότητα 


- ανθεκτικότητα 


- επικινδυνότητα 


η. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται σε ξύλινες επιφάνειες πρέπει να έχουν τις εξής ιδιότητες: 


- Να είναι αρκετά λεπτόρρευστα, ώστε να έχουν πολύ καλή πρόσφυση και δυνατότητα διεισδύσεως σε βάθος 
στη µάζα του ξύλου. 


- Να περιέχουν µυκητοκτόνες και εντοµοκτόνες ουσίες, ώστε να εξασφαλίζουν αποτελεσµατική και 
µακροχρόνια προστασία από τους µύκητες κτλ αλλά να µην είναι επιβλαβείς στους ανθρώπους. 


- Να περιέχουν ρητίνες που εξασφαλίζουν υδατοστεγανότητα και πολύ καλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία 
που εµποδίζει την ανάπτυξη µυκήτων. 


- Να περιέχουν διαφανείς χρωστικές ουσίες και διαφανή οξείδια του σιδήρου που απορροφούν την υπεριώδη 
ακτινοβολία και εµποδίζουν τη σκλήρυνση και την καταστροφή του υµένα. 


8.2.2 Προδιαγραφές 


Οι σηµαντικότερες ισχύουσες προδιαγραφές για τους χρωµατισµούς παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 


προσκοµίζει υλικά σύµφωνα µε τις προδιαγραφές αυτές ή άλλες ισοδύναµες της έγκρισης της Υπηρεσίας και να διενεργεί τους αντίστοιχους ελέγχους και 
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δοκιµές, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία. 


Πίνακας 8.2.2 : Ισχύουσες Προδιαγραφές για Χρωµατισµούς 


# Εργασία ή Απαίτηση Πρότυπο 


1 2 5 


1 Ορολογία χρωµάτων και βερνικιών ΕΛΟΤ 548 


2 Όροι και ορισµοί για υλικά επικάλυψης ΕΛΟΤ ΕΝ 4618 


3 Χρώµατα, βερνίκια  - Όροι και ορισµοί των υλικών επιχρίσεως - Μέρος 1, Γενικοί Όροι ΕΛΟΤ ΕΝ 971 


4 Υλικά και συστήµατα επιχρίσεως για εξωτερικούς τοίχους και σκυρόδεµα ΕΛΟΤ ΕΝ 1062 


5 Πλαστικά Χρώµατα ΕΛΟΤ 788 


6 Βερνικοχρώµατα ΕΛΟΤ 864 


7 Προσδιορισµός αντοχής στην τριβή ΕΛΟΤ 1047 


8 Πρακτική απόδοση µε τη µέθοδο πινέλου ΕΛΟΤ 1205 


9 Προσδιορισµός αντοχής υγρών χρωµάτων στην εξάπλωση της καύσης ΕΛΟΤ 1206 


10 ∆ειγµατοληψία πρώτων υλών ΕΛΟΤ 121 


11 Προσδιορισµός καλυπτικής ικανότητας  


12 Εφαρµογή χρώµατος µε πινέλο σε µεγάλη επιφάνεια ΕΛΟΤ 694 


13 Μέθοδοι δοκιµών αξιολόγησης της συµβατότητας ενός προϊόντος µε την προς επίστρωση 


επιφάνεια 


ΕΛΟΤ 765 


14 Οδηγίες για τη δοκιµή επίδρασης φυσικών και καιρικών συνθηκών ΕΛΟΤ 824 


15 Οδηγίες για τη δοκιµή επίδρασης φυσικών καιρικών συνθηκών ΕΛΟΤ 824 


16 Προσδιορισµός κατάστασης και χρόνου πλήρους ξήρανσης – Μέθοδος δοκιµής ΕΛΟΤ ΕΝ 29117 


17 Εκτίµηση του βαθµού κιµωλίασης επιχρισµάτων για γενική χρήση ΕΛΟΤ 875 


18 ∆οκιµή πρόσφυσης ΕΛΟΤ 856 


19 Υπόστρωµα βερνικωµάτων πινέλου (βελατούρα) ΕΛΟΤ 876 


20 Ανάγλυφοι χρωµατισµοί τοίχων (ρελιέφ) ΕΛΟΤ 924 


21 Αστάρι προπαρασκευαστικό µεταλλικών επιφανειών ΕΛΟΤ 965 


22 Προσδιορισµός αντοχής στην υγρή απόξεση και δυνατότητας καθαρισµού των επιχρίσεων ΕΝ ISO 11998 


23 Χρώµατα και βερνίκια και πρώτες ύλες αυτών – Θερµοκρασίες και υγρασίες για 


εγκλιµατισµό και δοκιµές 


ΕΛΟΤ ΕΝ 23270  


24 ∆οκιµή αντοχής βερνικιών και ρητινών σε καυσαέρια ΕΛΟΤ 930 


25 Εξέταση και προετοιµασία δειγµάτων για δοκιµή ΕΛΟΤ ΕΝ 1513 


26 ∆ειγµατοληψία ΕΛΟΤ ΕΝ 15528 


27 ∆οκιµή Χάραξης ΕΛΟΤ ΕΝ 1518 


28 Προετοιµασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρµογή χρωµάτων και σχετικών 


προϊόντων – Οπτική αξιολόγηση της καθαρότητας της επιφάνειας 


ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8501 


8.2.3 ∆ιάφορα Υλικά  


α. Τα χρώµατα αποτελούνται από τα ακόλουθα συστατικά: 


- τις χρωστικές ουσίες, οι οποίες είναι ανόργανα ή οργανικά πολύ λεπτόκοκκα υλικά 


- το συνδετικό µέσο ή φορέας, που συνενώνει τους κόκκους της χρωστικής ουσίας και σχηµατίζει µια 
οµοιόµορφη και ανθεκτική µεµβράνη µετά την εξάτµιση του διαλυτικού ή αραιωτικού 


- το διαλυτικό ή αραιωτικό, που διατηρεί σε ρευστή µορφή το µίγµα και βοηθά στο σχηµατισµό της χρωµατικής 
µεµβράνης. 


β. Λινέλαιο 


- Το λινέλαιο αποτελεί το βασικό συστατικό των ελαιοχρωµάτων και των ασταριών. Κυριότερη του ιδιότητα, 
είναι η ξήρανση του από την επιφάνεια προς το βάθος, όταν έρχεται σε επαφή µε το οξυγόνο του 
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περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό, οι στρώσεις των ελαιοχρωµάτων πρέπει να είναι λεπτού πάχους, αλλά και η 
κάθε µια από αυτές να εφαρµόζεται µετά την ξήρανση της προηγούµενης. Χρησιµοποιείται είτε ωµό είτε 
βρασµένο. 


- Η ξήρανση του ωµού λινελαίου δεν πρέπει να ξεπερνά τις 36 ώρες. ∆ιαφορετικά η Υπηρεσία απορρίπτει την 
όλη εργασία και επιβάλλει στον Ανάδοχο την ανακατασκευή της. Το ωµό λινέλαιο σε σύγκριση µε το 
βρασµένο δεν σκουραίνει το χρωµατισµό και δεν «ζαρώνει» ή «φουσκαλιάζει» τη χρωµατική στρώση της 
επιφάνειας. Απαγορεύεται η χρήση του σε πορώδεις επιφάνειες (τούβλα, κεραµίδια, καινούργια επιχρίσµατα 
κτλ), ενώ επιβάλλεται η χρήση του στην παρασκευή των ασταριών.  


- Το βρασµένο λινέλαιο είναι αρκετά σκουρότερο από το ωµό, αλλά όπως και αυτό, επιταχύνει την ξήρανση (24 
h - 26 h) του χρωµατισµού και αυξάνει την ελαστικότητα του. Παράγεται µε θέρµανση µίγµατος ωµού 
λινελαίου και µικρής ποσότητας στεγνωτικού υλικού και χρησιµοποιείται για εξωτερικούς χρωµατισµούς (σε 
ποσοστό 25% -33% του ωµού), ή όπου απαιτείται η επιτάχυνση της ξήρανσης. Για το λόγο αυτό 
χρησιµοποιούνται και στερεωτικές ουσίες. 


γ. Υαλόχαρτα 


- Τα υαλόχαρτα είναι φύλλα χαρτιού από την µία όψη, µε επικολληµένα θρύµµατα ύαλου από την άλλη. 
Χρησιµοποιούνται πριν την εφαρµογή των χρωµατισµών για τον καθαρισµό των επιχρισµάτων και λοιπών 
επιφανειών µε επίτριψη. Ανάλογα µε το µέγεθος των θρυµµάτων του ύαλου, τα υαλόχαρτα χαρακτηρίζονται 
ως αδρά (χονδρά), λεπτά (ψιλά) ή πολύ λεπτά, µε την ένδειξη Νο 2, Νο 0 κτλ. 


- Για τις πολύ λεπτές επιτρίψεις χωρίς τον κίνδυνο εµφάνισης χαραγών, χρησιµοποιούνται τριµµένα υαλόχαρτα, 
τα οποία ονοµάζονται κοινά απόχαρτα. 


- Τα σµυριδόχαρτα είναι φύλλα χαρτιού ή ύφασµα, µε σκόνη σµύριδας. Χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό 
µε επίτριψη των µεταλλικών επιφανειών. Ένας ειδικός τύπος σµυριδόχαρτου είναι το κατάλληλο για τρίψιµο 
µε διαβροχή, το οποίο χρησιµοποιείται σε χρωµατισµούς ντούκο (ντουκόχαρτο). 


δ. ∆ιάφορα άλλα Υλικά  


- Τα στεγνωτικά υλικά είναι υγρά που προστίθενται στα ελαιοχρώµατα, µε σκοπό την επιτάχυνση της ξήρανσης 
τους. Χρησιµοποιούνται σε µικρή ποσότητα για την παρασκευή των χρωµάτων. 


- Στην περίπτωση χρωµατισµού µε πλαστικά χρώµατα, για τα απαιτούµενα στοκαρίσµατα της επιφάνειας 
χρησιµοποιείται στόκος που παράγεται µε την ανάµειξη έτοιµου λευκού πλαστικού χρώµατος και τσίγκου σε 
σκόνη (πλαστικός στόκος).  


- Το υλικό σπατουλαρίσµατος είναι παχύρρευστο και χρησιµοποιείται για τον σχηµατισµό λείου και οµαλού 
υποστρώµατος των χρωµατισµών. Για ντουκοχρώµατα, όπως και για µεταλλικές επιφάνειες, χρησιµοποιείται 
ειδικό υλικό σπατουλαρίσµατος (αντουί ντούκο). 


8.2.4  Πλαστικά Χρώµατα 


α. Τα πλαστικά χρώµατα, διακρίνονται για την ταχύτατη ξήρανση τους, τη µεγαλύτερη αντοχή, την ελαστικότητα και 
την ανθεκτικότητα τους µέσα στον χρόνο. Χρησιµοποιούνται για τον χρωµατισµό των ξύλινων και επιχρισµένων 
επιφανειών. Έχουν ως φορέα παρασκευής είτε νερό (αιωρήµατα) είτε οργανικούς διαλύτες (διαλύµατα). Τα 
συνηθέστερα είδη πλαστικών χρωµάτων είναι τα πολυβινυλικά, τα ακρυλικά και τα χρώµατα από καουτσούκ. 


β. Στα πλαστικά χρώµατα, η αραίωση, όποτε απαιτείται, επιβάλλεται να γίνεται µε προσθήκη και ανάµιξη µικρής 
ποσότητας καθαρού νερού, εφ' όσον ο φορέας παρασκευής είναι το νερό. ∆ιαφορετικά η αραίωση γίνεται µε το 
υλικό-οργανικό διαλύτη που είναι και ο φορέας παρασκευής του χρώµατος. Κατά την αραίωση των πλαστικών 
χρωµάτων πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψη ότι, στις λιγότερο απορροφητικές επιφάνειες, το πλαστικό θα είναι 
πυκνότερο, γιατί ο χρωµατισµός αποκτά λεία και όχι πορώδη υφή. 


γ. Τα πλαστικά χρώµατα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 


- είναι άοσµα 


- δεν είναι εύφλεκτα 


- στεγνώνουν το πολύ σε 1 h 


- µπορούν να επικαλυφθούν από την εποµένη στρώση µετά από 3 h - 4 h 


- αποξηραίνονται πλήρως µετά από 12-15 h 


- µπορούν να πλυθούν µετά από 5 -10 ηµέρες και δεν επηρεάζονται από το σαπούνι 


- αφήνουν τη χρωµατισµένη επιφάνεια να αναπνέει 


- διαστρώνονται µε ψεκαστήρα (πιστόλι), µε κύλινδρο (ρολό) ή µε πλατύ πινέλο. 


8.2.5 Ελαιοχρώµατα  


α. Τα ελαιοχρώµατα είναι είτε τυποποιηµένα βιοµηχανικά προϊόντα είτε προϊόντα παρασκευασµένα  στο εργοτάξιο. 
Χρησιµοποιούνται για τον χρωµατισµό ξύλινων, µεταλλικών και επιχρισµένων επιφανειών. 
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β. Για τους ελαιοχρωµατισµούς, χρησιµοποιείται τυποποιηµένο χρώµα σε µικρή ποσότητα ή συνδυασµός 
περισσοτέρων ελαιοχρωµάτων. Η ποσότητα του τερεβινθελαίου µειώνεται σηµαντικά για το υλικό της τελευταίας 
στρώσης και συνήθως παραλείπεται τελείως, κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 


γ. Για την προστασία των µεταλλικών επιφανειών από τις οξειδώσεις χρησιµοποιούνται ελαιοχρώµατα µίνιου κατά τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας. 


8.2.6 Βερνίκια 


α. Τα συνήθη βερνίκια είναι άχροα παρασκευάσµατα σε υγρή διάφανη µορφή, τα οποία σχηµατίζουν στην επιφάνεια 
λεπτή µεµβράνη, που δεν µεταβάλλει την φυσική της αίσθηση (π.χ. ξύλινη επιφάνεια) ή την αρχική της απόχρωση 
(π.χ. ελαιοχρωµατισµένη επιφάνεια). Υπάρχουν επίσης και έγχρωµα βερνίκια που περιέχουν ειδικές συµβατές 
χρωστικές ουσίες, τα οποία χρησιµοποιούνται συνήθως για τη συντήρηση ή για την επίτευξη οµοιόµορφης 
εµφάνισης ήδη βερνικωµένων επιφανειών. 


β. Τα βερνίκια εφαρµόζονται σε λεπτότατα στρώµατα (φιλµ) και πρέπει να εµφανίζουν ελαστικότητα προς αποφυγή 
δηµιουργίας σχισµών (να µην σπάνε). 


γ. Βερνίκια που προορίζονται για εφαρµογή σε εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να αντέχουν στις καιρικές συνθήκες. 


δ. ∆ιακρίνουµε τις εξής βασικές κατηγορίες βερνικιών : 


- Τα ελαιώδη (λαδερά) βερνίκια παρασκευάζονται από λινέλαιο και από µικρή ποσότητα στεγνωτικού. Τα 
ελαιώδη βερνίκια είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση ενώ για τις εσωτερικές χρήσεις προτιµώνται ελαιώδη 
βερνίκια µε µικρότερη περιεκτικότητα λινέλαιου και περισσότερο τερεβινθέλαιο (νεφτιλίδικα). 


- Τα πτητικά βερνίκια (νεφτιού, οινοπνεύµατος κτλ), έχουν µικρότερη ελαστικότητα έναντι των ελαιωδών γι αυτό 
και χρησιµοποιούνται για τις εσωτερικές επιφάνειες. 


- Τα πλαστικά βερνίκια παρασκευάζονται από συνθετικές ρητίνες και µε κατάλληλο, κατά περίπτωση (ανάλογα 
µε το είδος της συνθετικής ρητίνης), οργανικό διαλύτη. 


- Τα βερνίκια ντούκο παρασκευάζονται από παράγωγα της κυτταρίνης και διαλύονται µέσα σε οργανικούς 
διαλύτες. Αυτά διακρίνονται για τη µεγάλη αντοχή και ελαστικότητα τους. Οι µεµβράνες που σχηµατίζουν 
ξηραίνονται ταχύτατα µόνο στον αέρα και στεγνώνουν πολύ γρήγορα. 


8.3  Εκτέλεση Εργασιών 


8.3.1 Γενικά  


α. Για την επιλογή του συστήµατος βαφής λαµβάνονται υπ’ όψιν οι ακόλουθοι παράγοντες: 


- η φύση και το υλικό της επιφάνειας εφαρµογής (πλινθοδοµές, επιχρισµένες επιφάνειες, λιθοδοµές, 
σκυρόδεµα, µεταλλικές επιφάνειες, ξύλινες επιφάνειες κτλ) 


- οι συνθήκες έκθεσης της επιφάνειας (καιρικές, ατµοσφαιρικές, µηχανικές καταπονήσεις χρήσης, περιβάλλον) 


- οι πιθανές ειδικές απαιτήσεις (στεγανότητα, υδροπερατότητα, αντοχή στη φωτιά, ατοξικότητα κτλ). 


β. Ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία πλήρη κατάλογο χρωµάτων που περιέχει τους 
χρωµατισµούς για όλα τα τελειώµατα και τις επιφάνειες στα πλαίσια της εγκεκριµένης χρωµατικής µελέτης. Στον 
κατάλογο αυτόν αναγράφονται τα εξής στοιχεία για κάθε επιφάνεια:  


- η απαιτούµενη προετοιµασία 


- η ονοµασία και ο τύπος του χρώµατος 


- ο απαιτούµενος αριθµός στρώσεων.  


γ. Ο Ανάδοχος θα επιτρέπει στους εκπροσώπους των εργοστασίων παραγωγής των χρωµάτων να επιθεωρούν την 
εκτέλεση των εργασιών και να λαµβάνουν δείγµατα των υλικών τους από το εργοτάξιο. 


δ. Ο Ανάδοχος προχωρά στις εργασίες χρωµατισµών µόνο µετά την έγκριση αντιπροσωπευτικών δειγµάτων 
επιφανειών κάθε τύπου χρωµατισµού από την Υπηρεσία. Γενικά τα δείγµατα ανεγείρονται επί τόπου του έργου. Τα 
δείγµατα επιφανείας ως 2 m


2
 ανεγείρονται σε χώρο και µε τον τρόπο που υποδεικνύει η Υπηρεσία. Ενδείκνυται το 


δείγµα να κατασκευάζεται στη δυσµενέστερη θέση και να ελέγχεται, αφού στεγνώσει και εκτεθεί στις 
προβλεπόµενες συνθήκες έκθεσης. Μόνο αφού εγκριθεί ο χρωµατισµένος χώρος από την Υπηρεσία, ξεκινούν οι 
εργασίες. Ο χώρος στην τελική του µορφή θα παραµείνει ανέπαφος µέχρι την πλήρη αποπεράτωση των 
χρωµατισµών. Όπου απαιτούνται τελειώµατα όχι λεία, ο Ανάδοχος υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία 
δείγµατα κατασκευών διαστάσεων 1 m x 1m, τα οποία διατηρεί στο εργοτάξιο µέχρι την περάτωση των εργασιών. 
Τα δείγµατα εργασίας κατασκευάζονται κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 1514. 


ε. Ο Ανάδοχος ενηµερώνει την Υπηρεσία 3 ηµέρες πριν την έναρξη των εργασιών. 


στ. Στην περίπτωση των εξωτερικών χρωµατισµών τα απαιτούµενα ικριώµατα (σταθερά ή κινητά), πρέπει να µην 
στηρίζονται από την επιφάνεια της πρόσοψης (τρυπόξυλα), να παρέχουν την απαιτούµενη ασφάλεια στους 
εργαζόµενους και τρίτους, και να είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
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ζ. Κάθε φορά που ο Ανάδοχος παρασκευάζει οποιοδήποτε χρώµα, η ποσότητα του πρέπει να είναι λίγο µεγαλύτερη 
από την απαιτούµενη. 


η. ∆εν επιτρέπεται η ανάµιξη ανοµοιογενών υλικών χρωµατισµών. Τα υλικά χρωµατισµών θα πρέπει να 
αναµιγνύονται καλά ώστε να αποκτούν µία οµαλή συνοχή και πυκνότητα προτού χρησιµοποιηθούν, εκτός αν το 
εργοστάσιο παραγωγής έχει υποδείξει διαφορετικά. Πριν από την ανάµιξη γίνεται ακριβής υπολογισµός της 
ποσότητας από τον Ανάδοχο, ώστε να αποφεύγονται οι πολλές αναµίξεις και να εξασφαλίζεται η οµοιοχρωµία. 


θ. Οι κόλλες θα αναµιγνύονται καλά, θα διατηρούνται σε καθαρά δοχεία και θα χρησιµοποιούνται µετά το άνοιγµα του 
δοχείου µέσα στο χρόνο που συνιστά το εργοστάσιο παραγωγής. 


ι. Σε ένα κτίριο, καταρχήν, χρωµατίζονται πρώτα οι οροφές, κατόπιν οι τοίχοι και στη συνέχεια τα κουφώµατα. Η 
εργασία χρωµατισµού κατακόρυφων επιφανειών ξεκινά από τις γωνίες του χώρου, την περίµετρο των παραθύρων, 
των θυρών και των διακοπτών µε πινέλο και συνεχίζεται προς τα µέσα του χώρου µε ρολό ή πινέλο. Ο 
χρωµατισµός µε ρολό γίνεται από πάνω προς τα κάτω. 


8.3.2 Μεταφορά και Αποθήκευση Υλικών 


α. Τα υλικά παραδίδονται σε σφραγισµένες συσκευασίες που φέρουν ετικέτες µε τις ακόλουθες πληροφορίες: 


- χρώµα (ονοµασία, τύπος, κωδικός σύνθεσης)  


- ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης 


- όνοµα κατασκευαστή  


- οδηγίες χρήσης και συµβατά υλικά  


- αριθµό παρτίδας 


- τοξικότητα και βαθµό επικινδυνότητας 


β. Τα υλικά χρωµατισµών που προσκοµίζονται σε χτυπηµένα, µη σφραγισµένα και µη αεροστεγή δοχεία, που 
επιτρέπουν την εξάτµιση, τη µόλυνση ή την απώλεια υλικού απορρίπτονται. 


γ. Ο Ανάδοχος εξακριβώνει ότι οι παραδόσεις των υλικών φέρουν ηµεροµηνία παράδοσης και χρησιµοποιεί τα υλικά 
κατά σειρά παράδοσής τους. Υλικά που έχουν αλλοιωθεί ή έχει διέλθει η ηµεροµηνία λήξης τους, πρέπει να 
αποµακρύνονται αµέσως από το εργοτάξιο. 


δ. Όλα τα χρώµατα, εκτός από αυτά που έχουν ως βάση το νερό ή ασφαλτικά πρέπει να παραδίδονται σε δοχεία 
περιεκτικότητας όχι µεγαλύτερη από 5 lt. 


ε. Όλα τα υλικά αποθηκεύονται συσκευασµένα σε καθαρούς και ξηρούς χώρους. Τα χρώµατα ειδικότερα 
αποθηκεύονται σε καθαρούς, ξηρούς, και δροσερούς χώρους προστατευµένους από ακραίες θερµοκρασίες. Για τα 
υλικά µε βάση το νερό λαµβάνονται µέτρα προστασίας κατά του παγετού. Η µεταφορά και αποθήκευση των 
εύφλεκτων υλικών χρωµατισµών πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες ασφαλείας. 


στ. Ο Ανάδοχος παραδίδει στην Υπηρεσία µετά το πέρας των εργασιών 2% επιπλέον από κάθε υλικό, µε ελάχιστο 1 
δοχείο 5 lt και σε ακέραια δοχεία. 


8.3.3  Περιβαλλοντικές Συνθήκες 


α. Τα συνήθη επιτρεπτά όρια θερµοκρασίας του περιβάλλοντος για τις εργασίες χρωµατισµών είναι από 10°C - 40°C.  


β. Οι εργασίες χρωµατισµού των σιδηρών επιφανειών δεν διεξάγονται όταν η επιφανειακή θερµοκρασία του µετάλλου 
είναι µικρότερη από 3°C. Για να αποτραπεί ο κίνδυνος υγροποίησης των υδρατµών επί της µεταλλικής επιφάνειας, 
επιτρέπεται η διεξαγωγή χρωµατισµών µέχρι θερµοκρασία 3°C µεγαλύτερης από το σηµείο υγροποίησης. 


γ. Στις περιόδους χαµηλής θερµοκρασίας περιβάλλοντος πρέπει να αποφεύγονται οι εργασίες χρωµατισµών και 
ειδικά των υδατοδιαλυτών χρωµατισµών. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, απαιτείται θέρµανση του προς 
χρωµατισµό χώρου: 


- Πριν την έναρξη των χρωµατισµών πρέπει να έχει ήδη θερµανθεί καλά ο χώρος και η θερµοκρασία του να 
βρίσκεται µέσα στα επιτρεπτά όρια. Η θερµοκρασία της προς χρωµατισµό επιφάνειας και του περιβάλλοντος 
χώρου ελέγχεται µε θερµόµετρο και πρέπει να συµφωνεί µε τη συνιστώµενη από τον κατασκευαστή του 
χρώµατος και θα παραµένει τουλάχιστον στην ελάχιστη, µέχρι το χρώµα να στεγνώσει τελείως. (Αν το χρώµα 
δεν έχει κολλώδη υφή και µε µέτριο τρίψιµο της επιφάνειας µε το δάχτυλο δεν τραυµατίζεται, έχει στεγνώσει.) 


- Τηρούνται οι σχετικές απαιτήσεις για τα όρια περιεκτικότητας σε υγρασία, όσον αφορά στα απορροφητικά 
υλικά (ξύλο, επίχρισµα κτλ). Με τη χρήση υγρασιόµετρου διασφαλίζεται, ότι η περιεκτικότητα σε υγρασία είναι 
εντός των προδιαγεγραµµένων ορίων πριν την έναρξη της εργασίας χρωµατισµού. 


- Οι εξωτερικές εργασίες δεν θα εκτελούνται όταν οι συνθήκες είναι δυσµενείς (π.χ. υπό συνθήκες αυξηµένης 
υγρασίας, ή υπό συνθήκες αυξηµένης θερµοκρασίας όπου δηµιουργούνται κύστες και ρυτιδώσεις στο 
χρώµα). 


- ∆εν επιτρέπεται η αραίωση του χρώµατος σε ψυχρούς χώρους. Το χρώµα πρέπει να µεταφερθεί στον προς 
χρωµατισµό χώρο και να αραιωθεί εκεί. Υλικό που έχει αραιωθεί υπό συνθήκες ψύχους, είναι δυνατόν να είναι 
υπερβολικά αραιό σε κανονικές θερµοκρασιακές συνθήκες. 
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8.3.4 Προετοιµασία  


α. Ο Ανάδοχος προετοιµάζει τις επιφάνειες σύµφωνα µε τις υποδείξεις του εργοστασίου παραγωγής των χρωµάτων.  


β. Πριν την έναρξη των εργασιών χρωµατισµών αφαιρούνται από τις προς χρωµατισµό επιφάνειες τα διάφορα 
εξαρτήµατα που δεν πρόκειται να χρωµατιστούν (εξαρτήµατα παραθύρων, θυρών, πλακίδια από ηλεκτρικές 
πρίζες, διακόπτες κτλ), τα οποία θα επανατοποθετούνται µετά το πέρας των εργασιών. 


γ. Όλες οι οπές, ρωγµές, αρµοί που είναι ελαττωµατικοί και άλλα ελαττώµατα των προς χρωµατισµό επιφανειών 
επιδιορθώνονται πριν την έναρξη της εργασίας.  


δ. Αµέσως πριν από το χρωµατισµό θα καθαρίζονται όλες οι επιφάνειες, έτσι ώστε να αφαιρείται η σκόνη, τυχόν 
ακαθαρσίες και χαλαρά υλικά. Στις περιπτώσεις επαναχρωµατισµού θα πρέπει να αποµακρύνονται τα 
υπολείµµατα προηγούµενων χρωµάτων από την επιφάνεια µε σκληρή µεταλλική βούρτσα ή µε έκπλυση νερού ή 
ατµού υπό πίεση ή µε αµµοβολή. Ο καθαρισµός των επιφανειών από αέριους ή αερόφερτους ρύπους (αιθάλη, 
σκόνη κτλ) γίνεται συνήθως µε νερό από κάτω προς τα πάνω. Σε δύσκολες περιπτώσεις µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί νερό υπό πίεση καθώς και κατάλληλα απορρυπαντικά. Στην περίπτωση που έχουν αναπτυχθεί 
µύκητες στην επιφάνεια, επιβάλλεται πλύσιµο µε µυκητοκτόνο. 


ε. Η αποµάκρυνση των χαλαρών υλικών από τις σιδηρές επιφάνειες γίνεται µε σφυρί (µατσακόνι), ενώ σε ξύλινες 
επιφάνειες επιτυγχάνεται µε φλόγα καµινέτου, η οποία έχει το πλεονέκτηµα ότι ξηραίνει την επιφάνεια. Στις 
µεταλλικές επιφάνειες πρέπει συγχρόνως να γίνεται εκτράχυνση της επιφάνειας µε υαλόχαρτο, σµυριδόπανο ή 
αµµοβολή για την αύξηση της πρόσφυσης. 


στ. Η προετοιµασία των σιδηρών τµηµάτων των κατασκευών για το χρωµατισµό τους ακολουθεί τα πρότυπα ΕΝ ISO 
8501, 8502 και τα ΕΝ ISO 11924, 11925, 11926, 11928. Το σταθεροποιητικό υδατοδιαλυτό υλικό για την 
επεξεργασία των επιφανειών των µεταλλικών κουφωµάτων και λοιπών σιδηρών κατασκευών των κτιρίων, ώστε η 
οποιαδήποτε σκουριά να µετατρέπεται σε συµπαγές και σταθερό φιλµ, επαλείφεται στις επιφάνειες των µεταλλικών 
κουφωµάτων και λοιπών σιδηρών κατασκευών πριν από το χρωµατισµό τους, εφόσον υπάρξουν ίχνη σκουριάς, 
σύµφωνα τις προδιαγραφές του παρόντος, του εργοστασίου παραγωγής και τις εντολές της Υπηρεσίας. Η 
εφαρµογή του σταθεροποιητικού υλικού γίνεται µε ρολό ή πινέλο (15 m


2
/kg - 20 m


2
/kg), αφού προηγουµένως 


αποµακρυνθεί η σαθρή σκουριά. Η σταθεροποίηση της σκουριάς µετά την εφαρµογή του υλικού, χαρακτηρίζεται 
από την αλλαγή του χρώµατος της σκουριασµένης επιφάνειας από καφεκόκκινο σε µπλε-µαύρο και 
ολοκληρώνεται σε 2 h - 3 h, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής και τις εντολές της 
Υπηρεσίας. Στη συνέχεια η σταθεροποιηµένη επιφάνεια επαλείφεται µε µίνιο και τον τελικό χρωµατισµό της. Σε 
περίπτωση που και µετά την κατεργασία η σκουριά παραµένει, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τη 
µεταλλική κατασκευή µε µηχανικό τρόπο σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας. 


ζ. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία επιβάλλει στον Ανάδοχο να καλύψει µε άλλο χρωµατισµό µια ήδη χρωµατισµένη 
επιφάνεια τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από το νέο χρωµατισµό να εφαρµόσει στρώσεις στερεωτικής 
ουσίας.  


η. Οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται στο εργοτάξιο πριν την εφαρµογή του χρωµατισµού  σε µια επιφάνεια είναι οι 
ακόλουθοι: 


- Έλεγχος καλυπτικής ικανότητας (η ικανότητα ενός χρώµατος να καλύψει µια ορισµένη επιφάνεια µε όσο το 
δυνατόν µικρότερη ποσότητα υλικού ή µε όσο το δυνατό λεπτότερη µεµβράνη). Χρωµατίζονται γυάλινες 
επιφάνειες µε µικρές, διαφορετικού βάρους, ποσότητες χρώµατος και µε διαφορετικό πάχος στρώσεως. Κάτω 
από τις πλάκες τοποθετείται φύλλο εφηµερίδας και η δυνατότητα ή µη ανάγνωσης των γραµµάτων 
προσδιορίζει την καλυπτική ικανότητα του χρώµατος. 


- Έλεγχος πρόσφυσης (η συγκολλητική ικανότητα ενός χρώµατος). Επικολλάται στην χρωµατισµένη επιφάνεια 
αυτοκόλλητη ταινία και αν κατά την αποκόλληση της δεν παρασύρεται το χρώµα, η πρόσφυση θεωρείται 
ικανοποιητική. 


- Έλεγχος ευκαµψίας (ικανότητα της µεµβράνης να παρακολουθεί τις παραµορφώσεις της επιφάνειας, χωρίς 
να αποκολλάται, να θρυµµατίζεται ή να υφίσταται ρωγµές). Χρωµατίζεται ένα τεµάχιο παρόµοιο µε την προς 
χρωµατισµό επιφάνεια και κατά την κάµψη του ο χρωµατισµός δεν πρέπει να υποστεί καµία βλάβη. 


θ. Τα χρώµατα δεν εφαρµόζονται σε επιφάνειες που παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαττώµατα: 


- µαλακό, φθαρµένο επίχρισµα 


- υγρό επίχρισµα 


- υγρή ξυλεία 


- λιπαρότητα ή σκουριά 


8.3.5 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 


α. Οι προϋποθέσεις επιτυχίας του χρωµατισµού καθοριστικό ρόλο παίζουν οι ακόλουθοι παράγοντες: 


- η κατάσταση της προς χρωµατισµό επιφάνειας και η προετοιµασία της 
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- η σύνθεση και η ποιότητα των υλικών που χρησιµοποιούνται και η συµβατότητα µεταξύ τους και µε την 
επιφάνεια 


- το απαιτούµενο συνολικό πάχος του χρωµατισµού 


- οι καιρικές και οι ατµοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια των εργασιών χρωµατισµού 


- η εµπειρία και η ειδίκευση του τεχνικού προσωπικού. 


β. Όλες οι εργασίες εκτελούνται από έµπειρους τεχνίτες, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, την 
παρούσα και την ΕΤΣΥ, τις ειδικές παρατηρήσεις της µελέτης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 


γ. Στις περιπτώσεις που η χρήση ασταριού ή άλλης επεξεργασίας της επιφανείας συνιστάται από το εργοστάσιο 
παραγωγής του χρώµατος, για την εφαρµογή της τελικής στρώσης και δεν ορίζεται ρητά από τις προδιαγραφές, η 
επεξεργασία γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις του εργοστασίου παραγωγής ή / και της Υπηρεσίας. 


δ. Οι στρώσεις των χρωµατισµών εφαρµόζονται σε καθαρές στεγνές επιφάνειες υπό ξηρές ατµοσφαιρικές συνθήκες 
και κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. Κάθε στρώση εφαρµόζεται µόνο αφού ξηραθούν οι 
προηγούµενες στρώσεις.  


ε. Στις περιπτώσεις που στο παρόν άρθρο ή στις οδηγίες χρήσης του εργοστασίου παραγωγής των υλικών δεν 
καθορίζεται διαφορετικά, ο Ανάδοχος επιλέγει τη µέθοδο εφαρµογής των χρωµάτων (πινέλο, ψεκασµός, ρολό), την 
οποία εφαρµόζει µετά τη λήψη της σχετικής έγκρισης της Υπηρεσίας.  


στ. Πριν από την εφαρµογή της τελικής στρώσης οποιουδήποτε χρωµατισµού πρέπει: 


- να έχουν αποπερατωθεί όλες οι υπόλοιπες εργασίες 


- να έχουν αποµακρυνθεί από τους χώρους όλα τα άχρηστα υλικά και όσα αντικείµενα κτλ µπορούν να 
προκαλέσουν στους χρωµατισµούς την παραµικρή ζηµιά 


- να έχουν καθαριστεί τα δάπεδα, οι εξώστες κτλ. 


ζ. Το ψιλοστοκάρισµα εκτελείται µε πλαστικό στόκο. Ο πλαστικός στόκος ενδείκνυται και για τις σπατουλαριστές 
επιφάνειες και για κάθε άλλη εργασία που εκτελείται µε πλαστικό αστάρωµα, ώστε η επιφάνεια εφαρµογής των 
πλαστικών χρωµάτων να µην έχει ελαιώδη υφή. Αν το ψιλοστοκάρισµα παραλειφθεί για την απλούστευση της 
εργασίας, πρέπει οπωσδήποτε το υλικό της δεύτερης στρώσης σπατουλαρίσµατος να έχει αρκετή ποσότητα 
τερεβινθελαίου. 


η. Αν µετά την πρώτη στρώση βαφής διακρίνονται επιφανειακές ατέλειες, θα πρέπει αυτές πριν τη δεύτερη στρώση 
να επιδιορθωθούν και η δεύτερη στρώση να ακολουθήσει µετά την πλήρη ξήρανση της πρώτης και τον καθαρισµό 
από σκόνες και άλλες ουσίες της επιφάνειας. Αν διαπιστωθεί η παρουσία µυκήτων, λόγω κλιµατολογικών 
συνθηκών, µετά την πρώτη στρώση χρώµατος οι επιφάνειες πλένονται µε ειδικά µυκητοκτόνα διαλύµατα. 


θ. Η χρήση πολλών στρώσεων υγροµονωτικών ουσιών σε επιφάνειες υποστρωµάτων που παρουσιάζουν αυξηµένη 
υγρασία πρέπει να αποφεύγεται, γιατί η υγρασία θα παρουσιαστεί σε άλλο σηµείο της επιφάνειας.  


ι. Το επιθυµητό τελικό πάχος του χρώµατος πρέπει να επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή πολλών στρώσεων του 
υλικού και όχι µε την εφαρµογή µιας παχιάς στρώσης. 


ια. Αστοχίες στην εφαρµογή των χρωµατισµών οδηγούν στα ακόλουθα προβλήµατα: 


- Φουσκάλες εµφανίζονται, όταν η προς χρωµατισµό επιφάνεια είναι υγρή, όταν εφαρµόζεται στρώση µε πάχος 
µεγαλύτερο από το προβλεπόµενο ή όταν έχει επιλεχθεί ακατάλληλο σύστηµα χρωµατισµού. 


- «Κρέµασµα» ή «τρέξιµο» του χρώµατος παρουσιάζεται σε κατακόρυφες επιφάνειες, όταν εφαρµόζεται 
στρώση µε πάχος µεγαλύτερο από το προβλεπόµενο, ή όταν το χρώµα είναι πολύ αραιό ή δεν έχει την 
κατάλληλη θιξοτροπία. 


- Μείωση της στιλπνότητας του χρώµατος κατά την εφαρµογή ή κατά τη ξήρανσή του, είναι δυνατόν να 
εµφανιστεί είτε λόγω υγρής επιφάνειας εφαρµογής, είτε λόγω σφάλµατος στην αραίωση του χρώµατος. 


- Ανοµοιόµορφη κάλυψη της επιφάνειας οφείλεται σε χρήση ακατάλληλου αραιωτικού ή σε µικρή αναλογία 
αραίωσης. 


- Κιµωλίαση (αποσύνθεση της µεµβράνης) εµφανίζεται ως λευκή και εύκολα αποµακρυνόµενη σκόνη στην 
επιφάνεια. 


- Κροκοδείλωση (σχίσιµο της επιφάνειας σε ακανόνιστα σχήµατα) οφείλεται είτε στην εφαρµογή στρώσης 
µεγάλου πάχους σε µαλακό ή ασταθές υπόστρωµα, σε ελλιπή ξήρανση των ενδιάµεσων σταδίων 
χρωµατισµού είτε στη φυσιολογική γήρανση του χρώµατος (οπότε δεν αποτελεί ελάττωµα). 


8.3.6 Προστασία 


α. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί τους χρωµατισµούς µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου, εκτός 
εάν οι παρουσιαζόµενες φθορές, κτλ δεν οφείλονται σε λάθη και παραλείψεις που αφορούν τα υλικά, τον τρόπο 
προετοιµασίας της επιφάνειας, και την εφαρµογή των χρωµάτων, αλλά σε συνηθισµένη χρήση των χώρων. 
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β. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία των παρακείµενων επιφανειών και άλλων οικοδοµικών στοιχείων 
στις χρωµατιζόµενες επιφάνειες (από χτυπήµατα, πιτσιλίσµατα κτλ). Είναι επίσης υπεύθυνος για την προστασία 
υαλοπινάκων µε γραµµώσεις, υαλοπινάκων µε επεξεργασία αµµοβολής και αδιαφανών (τριµµένων) υαλοπινάκων 
από τα λιπαρά συστατικά των χρωµατισµών. Τα µέτρα προστασίας ισχύουν µέχρι την πλήρη περάτωση και 
παράδοση της εργασίας σε άριστη κατάσταση. Η ποιότητα της προστασίας θα πρέπει να είναι ανάλογη των 
συνθηκών λαµβανοµένων υπόψη της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών και της γενικής κατάστασης των 
οικοδοµικών εργασιών. Θα τοποθετούνται σήµατα «Προσοχή Χρώµατα» στο χώρο και εφόσον κριθεί απαραίτητο 
τοποθετούνται και προστατευτικά εµπόδια. 


γ. Ο κάθε χώρος κατά τη διάρκεια του χρωµατισµού προστατεύεται από τη σκόνη οποθενδήποτε και αν προέρχεται 
αυτή. 


δ. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των ακόλουθων ειδικών µέτρων ασφαλείας που απαιτούνται για τη 
χρήση ψεκαστήρων (πιστόλια ψεκασµού) και για τον καθαρισµό µε αµµοβολή. Οι απαιτήσεις ασφαλείας για τη 
χρήση των ψεκαστήρων και των εκτοξευτήρων θα ακολουθούν το πρότυπο ΕΝ ISO 1953. 


- Το προσωπικό που χρησιµοποιεί ψεκαστήρες πρέπει να φοράει προστατευτικά προσωπεία κατά τη διάρκεια 
του ψεκασµού. 


- Πρέπει να διασφαλίζεται συνεχής και επαρκής αερισµός των κλειστών χώρων κατά τη διάρκεια του 
ψεκασµού. 


- Στην περίπτωση ψεκασµού του εσωτερικού  δεξαµενών, και άλλων παρόµοιων περιορισµένων χώρων 
ζητείται η γνώµη µηχανικού ασφαλείας για τον προσδιορισµό του απαιτούµενου αερισµού. Η εργασία 
εκτελείται υπό τη συνεχή παρουσία εντεταλµένου ατόµου, το οποίο είναι εκτός του κλειστού χώρου και έχει 
συνεχή οπτική επαφή µε τα τεκταινόµενα µέσα στο χώρο. 


- Ο αερισµός ελέγχεται µετά τον ψεκασµό, ώστε να εξακριβώνεται ότι όλοι οι χώροι έχουν αεριστεί πλήρως, 
πριν επιτραπεί το κάπνισµα, η φωτιά ή η χρήση εξοπλισµού που µπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. 


- Κατά τη διάρκεια του καθαρισµού των επιφανειών µε αµµοβολή, το προσωπικό πρέπει να είναι εφοδιασµένο 
µε τον απαιτούµενο προστατευτικό εξοπλισµό. 


- Όποτε χρησιµοποιούνται κινητήρες εσωτερικής καύσης σε κλειστούς χώρους πρέπει να γίνεται συχνός 
έλεγχος της περιεκτικότητας του αέρα σε µονοξείδιο του άνθρακα. Επίσης, ο ηλεκτροκίνητος εξοπλισµός θα 
είναι εφοδιασµένος µε αντιεκρηκτικές διατάξεις. 


8.3.7 Ασταρώµατα 


α. Τα αστάρια αποτελούν την πρώτη στρώση προετοιµασίας των ελαιοχρωµατισµών. Στους χρωµατισµούς µε 
πλαστικά χρώµατα ενδείκνυται η χρήση τυποποιηµένου, µη ελαιώδους ασταριού (πλαστικό αστάρι). 


β. Στις περιπτώσεις χρωµατισµού γύψινων και απορροφητικών επιφανειών επιχρισµάτων χρησιµοποιείται πάντοτε 
ειδικό αντιαπορροφητικό αστάρι χωρίς αλκάλια. 


8.3.8 Χρωµατισµός Εξωτερικών Επιφανειών  


α. Οι κύριες κατηγορίες χρωµατισµών που εφαρµόζονται στις εξωτερικές επιφάνειες είναι οι ακόλουθες: 


- υδατοδιαλυτά χρώµατα 


- πλαστικά χρώµατα 


- βαφές µε οργανικούς διαλύτες 


β. Το υλικό θα είναι κατάλληλο για χρωµατισµούς εξωτερικών επιφανειών, θα είναι υδατικής διασποράς, 
µικροπολυµερισµένο ελαστοµερές σε συνδυασµό µε ρητίνη, σε µορφή µαλακής πάστας και θα  παρουσιάζει τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 


- ανθεκτικό στους ατµούς, στα αλκάλια, στα οξέα και στα απορρυπαντικά και δεν θα επιτρέπει την διείσδυση 
του νερού 


- αντοχή σε έντονες κλιµατολογικές συνθήκες (π.χ. στην επίδραση υπερύθρων και υπεριωδών ακτινοβολιών ή 
αν το έργο είναι παραθαλάσσιο, αντοχή σε παραθαλάσσιο περιβάλλον – κατά ΕΛΟΤ 824) και στην ηλιακή 
ακτινοβολία 


- εξαιρετική αντοχή και πρόσφυση σε επιφάνειες µε αυξηµένη αλκαλικότητα (τσιµέντο, αµιαντοτσιµέντο, 
τσιµεντοκονία κτλ) κατά ΕΛΟΤ 788 και ΕΛΟΤ 856  


- αντοχή στην τριβή κατά ΑSΤΜ D-2486 (πρότυπη δοκιµή) και ΕΛΟΤ 788 


- µη εύφλεκτο και µη τοξικό  


- θα αναχαιτίζει τη συγκράτηση των ακαθαρσιών και της µούχλας  


- θα έχει µόνιµη ελαστικότητα που θα του επιτρέπει να συστελλοδιαστέλλεται χωρίς να ρηγµατώνεται  


- θα αναπνέει αφήνοντας τους υδρατµούς του υποστρώµατος να το διαπεράσουν και να εξέλθουν  
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- δεν θα εµφανίζει ρωγµές, φουσκώµατα ή ξεφλουδίσµατα µε την πάροδο του χρόνου. 


γ. Η εφαρµογή του υλικού γίνεται σε δύο στρώσεις µε πινέλο, ρολό, βούρτσα ή πιστόλι, αραιωµένο ή όχι ανάλογα µε 
τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. Η αναλογία κατανάλωσης του χρώµατος ανά m


2
 δίνεται από το 


εργοστάσιο παραγωγής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σταθερή, στεγνή επιφάνεια. Η σειρά των εργασιών είναι 
η ακόλουθη: 


- Καθαρισµός της επιφάνειας από λάδια, λίπη, ακαθαρσίες, φθορές, σκόνη, πούδρα σκυροδέµατος και κάθε 
ξένη ουσία. Στην περίπτωση εµφάνισης µούχλας ή ανιούσας υγρασίας ή υγρασίας λόγω συµπύκνωσης των 
υδρατµών εφαρµόζεται ειδικό µυκητοκτόνο πλαστικό χρώµα.  


- Αστάρωµα της επιφάνειας µε ειδικό αστάρι (του ίδιου εργοστασίου παραγωγής),εφόσον κριθεί απαραίτητο 
ανάλογα µε το είδος του χρωµατισµού και της επιφάνειας. 


- Εφαρµογή του χρώµατος σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση εφαρµόζεται αφού έχει στεγνώσει πλήρως η 
πρώτη. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ των στρώσεων δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο των 7 ηµερών.  


- Στην περίπτωση που προβλέπεται ειδική προστασία των εξωτερικών επιφανειών έναντι βροχής, εφαρµόζεται 
πάνω από την τελική στρώση χρωµατισµού, µια τελική στρώση διαφανούς, στεγανωτικού, σιλικονούχου 
υλικού. 


8.3.9 Πλαστικοί Χρωµατισµοί 


Η σειρά των εργασιών χρωµατισµών µε πλαστικό χρώµα είναι η ακόλουθη: 


• λείανση της επιφάνειας των τοίχων από κάθε ανωµαλία µε σπάτουλα 


• ελαφρό τρίψιµο µε υαλόχαρτο, καθαρισµός από τη σκόνη και τις σαθρές ουσίες και στοκάρισµα 


• αστάρωµα µε ειδικό αστάρι, σε 2 στρώσεις µε τη χρήση πινέλου, ρολού ή βούρτσας 


• ψιλοστοκάρισµα µε καθαρό στόκο και επεξεργασία των ψιλοστοκαρισµένων επιφανειών µε ειδική 
ψήκτρα (ξεσκονίστρα) 


• εφαρµογή του πλαστικού χρώµατος σε δύο στρώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα χρονικά 
διαστήµατα µεταξύ της εφαρµογής του ασταριού και των 2 στρώσεων χρώµατος. 


8.3.10 Πλαστικοί Σπατουλαριστοί Χρωµατισµοί  


Η σειρά των εργασιών σπατουλαριστών χρωµατισµών µε πλαστικό χρώµα είναι η ακόλουθη: 


• Ξύσιµο της επιφάνειας µε σπάτουλα. 


• Καθαρισµός από τη σκόνη. 


• Χρωµατισµός µε δύο στρώσεις κάθετες µεταξύ τους (σπατουλάρισµα) µε ηµίρρευστο µίγµα «αντουί».  


• Εφαρµογή του πλαστικού χρώµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής του και σε 
δύο τουλάχιστον στρώσεις. 


8.3.11 Πλαστικά Τσιµεντοχρώµατα 


α. Τα τσιµεντοχρώµατα χρησιµοποιούνται για τον χρωµατισµό εµφανών σκυροδεµάτων. Το χρώµα θα είναι 
υδατοδιαλυτό µε ακρυλική πρώτη ύλη. Η σειρά των εργασιών πλαστικών τσιµεντοχρωµάτων είναι η ακόλουθη: 


- ψιλοστοκάρισµα, για να εξαλειφθούν τυχόν µικροφωλιές ή άλλη ατέλεια 


- καθαρισµός από σκόνες, ξένα σώµατα και τυχόν λίπη και λάδια 


- εφαρµογή της πρώτης στρώσης µε αραίωση 15% - 20% νερού ή κατά τις οδηγίες του εργοστασίου 
παραγωγής 


- η επόµενη στρώση µε αραίωση 5%- 10% νερού ή κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. 


β. Οι επιφάνειες που χρωµατίζονται µε τσιµεντοχρώµατα πρέπει να είναι ύφυγρες. Ο Ανάδοχος θα δίνει ιδιαίτερη 
προσοχή στο χρονικό διάστηµα µεταξύ ξεκαλουπώµατος της επιφάνειας από σκυρόδεµα και του χρωµατισµού, 
ώστε η αλκαλικότητα της επιφάνειας να είναι µέσα στα επιτρεπόµενα από το εργοστάσιο παραγωγής του 
χρώµατος όρια. 


8.3.12 Ελαιοχρωµατισµοί Ξύλινων Επιφανειών 


α. Πριν την έναρξη εργασιών ελαιοχρωµατισµών καθαρίζονται επιµελώς οι ξύλινες επιφάνειες από τις διάφορες 
ουσίες που ενδεχοµένως είναι  κολληµένες σε αυτές. 


β. Η σειρά των εργασιών για απλούς ελαιοχρωµατισµούς (χωρίς σπατουλάρισµα) είναι η ακόλουθη: 


- πλήρης καθαρισµός των επιφανειών µε υαλόχαρτο 


- αστάρωµα µε πινέλο  


- επίτριψη µε υαλόχαρτο µετά από την ξήρανση του ασταριού 
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- αποκοπή των προεξοχών και των διαφόρων εξογκωµάτων του ξύλου, αφαίρεση των απονεκρωµένων ρόζων 
και συµπλήρωση των κενών µε ξύλο, εξίσωση των υπόλοιπων µε το σκαρπέλο (κοπίδια) και επάλειψη µε 
γοµµαλάκκα 


- επίτριψη µε χονδρό υαλόχαρτο (Νο3)  


- καθαρισµός  


- στοκάρισµα κενών, σχισµών και αρµών του ξύλου µε υλικό στοκαρίσµατος  


- µετά την ξήρανση του στόκου, νέα επίτριψη µε λεπτό υαλόχαρτο µέχρι να γίνει τελείως επίπεδη η επιφάνεια 
του ξύλου 


- εφαρµογή του ελαιοχρώµατος σε δύο ή τρεις στρώσεις. Μετά την πλήρη ξήρανση κάθε στρώσης και πριν την 
εφαρµογή της επόµενης, γίνεται προσεκτική επίτριψη της επιφάνειας µε ψιλό υαλόχαρτο (Νο 2 - Νο 1). Οι 
στρώσεις εφαρµόζονται µε µικρές ποσότητες αραιού ελαιοχρώµατος, έτσι ώστε η ξήρανσή τους να µην 
απαιτεί υπερβολικό ποσοστό στεγνωτικού (το πολύ 0,02 kg ανά 1 kg ελαιοχρώµατος). 


γ. Η εφαρµογή του χρώµατος γίνεται µε πινέλο, κινούµενο παράλληλα, οριζόντια και κατακόρυφα (σταύρωµα σε κάθε 
στρώση), χωρίς να αφήνει πινελιές ή κόκκους. 


δ. Για τις εργασίες ελαιοχρωµατισµών µε σπατουλάρισµα ακολουθείται η ίδια σειρά προκαταρκτικών εργασιών. Πριν 
την εφαρµογή της πρώτης στρώσης ελαιοχρώµατος, παρεµβάλλεται σπατουλάρισµα (δύο κάθετων στρώσεων) µε 
«αντουί» (σπατουλάρισµα µε µίγµα που παρασκευάζεται από στόκο, λινέλαιο, τερεβινθέλαιο, λευκό του µολύβδου 
ή του ψευδαργύρου και στεγνωτικό). Μετά τη δεύτερη στρώση σπατουλαρίσµατος γίνεται επίτριψη µε απόχαρτο 
και ακολουθεί η εφαρµογή της πρώτης στρώσης ελαιοχρώµατος. Η υπόλοιπη εργασία είναι η ίδια µε αυτήν για 
τους κοινούς ελαιοχρωµατισµούς. Ο σκοπός του σπατουλαρίσµατος είναι η επίτευξη τελείως λείων επιφανειών. 


ε. Στην περίπτωση που οι ξύλινες επιφάνειες πρόκειται να χρωµατιστούν τελικά µε ριπολίνη, το σπατουλάρισµα 
γίνεται σε δύο πολύ λεπτές στρώσεις κάθετες µεταξύ τους. Μεταξύ των δύο στρώσεων σπατουλαρισµάτων, 
µεσολαβεί τρίψιµο µε υαλόχαρτο, σποραδικό ψιλοστοκάρισµα και αστάρωµα της πρώτης στρώσης. ∆ιαστρώνονται 
δύο στρώσεις από ειδικό ελαιόχρωµα (αραιή βελατούρα), γίνεται ψιλοστοκάρισµα, επίτριψη µε ψιλό υαλόχαρτο (Νο 
2 - Νο 0) και στη συνέχεια δύο ή περισσότερες στρώσεις ριπολίνης µέχρι να επιτευχθεί οµοιόµορφη απόχρωση. 
Μετά από κάθε στρώση πλην της τελευταίας θα επακολουθεί προσεκτική επίτριψη µε ψιλό υαλόχαρτο  και 
ψιλοστοκάρισµα. 


στ. Η επάλειψη των ξύλινων επιφανειών µε λινέλαιο, γίνεται µετά την εξής προετοιµασία : 


- επίτριψη της επιφάνειας µε υαλόχαρτο 


- στοκάρισµα µε κοινό υλικό στοκαρίσµατος, στο οποίο προστίθεται λίγο χρώµα για την εξαφάνιση του λευκού 
χρωµατισµού του 


- νέα επίτριψη 


- µία ή δύο στρώσεις µε το πινέλο βρασµένου λινελαίου µε στεγνωτικό.   


- Στο µίγµα µπορεί να προστεθεί µικρή ποσότητα χρωστικής ύλης, ώστε η επιφάνεια του ξύλου να αποκτήσει 
ελαφρά απόχρωση. Οι επαλείψεις µε το λινέλαιο εφαρµόζονται κυρίως στο εσωτερικό των ερµαρίων 
δευτερευόντων χώρων (ράφια, χωρίσµατα, συρτάρια, ερµάρια κουζίνας κτλ) ή και των υπνοδωµατίων, εφ' 
όσον δεν προβλέπεται η βαφή τους µε ελαιόχρωµα ή βερνικόχρωµα.  


8.3.13 Ελαιοχρωµατισµοί Σιδηρών Επιφανειών 


α. Τόσο για τους απλούς όσο και για τους σπατουλαριστούς ελαιοχρωµατισµούς ακολουθείται η παρακάτω σειρά 
εργασιών: 


- τρίψιµο της επιφάνειας µε συρµατόβουρτσα ή σµυριδόπανο και καθαρισµός της από σκουριές, σκόνες, λάδια 


- δύο στρώσεις µίνιο 


- σπατουλάρισµα σε δύο στρώσεις µε µίγµα αντουί και ψιλοστοκάρισµα (και τα δύο µόνο για τους 
σπατουλαριστούς ελαιοχρωµατισµούς) 


- χρωµατισµός µε ελαιόχρωµα δύο ή περισσότερες στρώσεις ανάλογα µε την επιφάνεια, τρίψιµο κάθε 
στρώσης, πλην της τελευταίας, µε λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο. 


β. Στις σιδηρές επιφάνειες που χρωµατίζονται µε ριπολίνη, η εφαρµογή των στρώσεων µίνιου, γίνεται µετά τον 
καθαρισµό τους. Μετά την ξήρανση της γίνεται σπατουλάρισµα, όπως παραπάνω, και επίτριψη µε υαλόχαρτο. Η 
λοιπή διαδικασία είναι όµοια µε αυτή της εκτέλεσης χρωµατισµών ριπολίνης σε ξύλινες επιφάνειες. 


γ. Στις περιπτώσεις ελαιοχρωµατισµών επιφανειών που δέχονται υψηλές θερµοκρασίες, χρησιµοποιούνται µόνο 
χρώµατα φωτιάς. Μετά το τρίψιµο των επιφανειών µε συρµατόβουρτσα ή σµυριδόπανο ακολουθεί αστάρωµα µε 
χρώµα φωτιάς, στοκάρισµα και τελική βαφή των επιφανειών µε ριπολίνη φωτιάς σε δύο στρώσεις.  


8.3.14 Βερνικοχρωµατισµοί Ξύλινων Επιφανειών 


α. Για τα υλικά και τα συστήµατα βαφών ξύλινων εξωτερικών επιφανειών ισχύει το πρότυπο ΕΝ 927. 
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β. Η προετοιµασία των βερνικωµάτων και γενικότερα των βαφών των ξύλινων επιφανειών περιλαµβάνει καταρχήν 
την αναγνώριση της κατάστασης του ξύλου. Συγκεκριµένα ελέγχονται από τον Ανάδοχο οι ακόλουθες παράµετροι: 


- Η ύπαρξη παλαιάς βαφής και - αν υπάρχει - το είδος της. Η αναγνώριση γίνεται µε τη δοκιµή νίτρου. 
Επαλείφεται η επιφάνεια µε νιτρικό διάλυµα και αν προκύψει µικρή διάλυση της βαφής, πρόκειται για βαφή 
αλκυδική (διαλύτου), ενώ αν προκύψει έντονη διάλυση πρόκειται για ριπολίνη µε βάση το νερό. Στην πρώτη 
περίπτωση είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε υλικό για την ανακαίνιση της βαφής, ενώ στη 
δεύτερη πρέπει να χρησιµοποιηθεί υλικό µε βάση το νερό. Και στις 2 περιπτώσεις πριν τη διεξαγωγή των 
επόµενων ελέγχων προηγείται τρίψιµο µε απόχαρτο. 


- Η πρόσφυση της παλαιάς βαφής στην ξύλινη επιφάνεια, η οποία ελέγχεται είτε µε αυτοκόλλητη ταινία (βλ. και 
παρ. «Προετοιµασία» του παρόντος), είτε µε τη δοκιµή πλέγµατος. Στην πρώτη περίπτωση, αν η βαφή δεν 
παραµείνει στη θέση της πρέπει να αποµακρυνθεί τελείως. Στη δεύτερη περίπτωση χαράσσεται η παλαιά 
βαφή µε κοφτερό µαχαίρι ή ξυράφι σε αποστάσεις 2 mm οριζόντια και κάθετα, ώστε να σχηµατιστούν 
τετραγωνίδια. Κατά τη χάραξη δεν επιτρέπεται να αποκολληθούν περισσότερο από 20% των τετραγωνιδίων. 


- Αν ο παλαιός χρωµατισµός είναι βερνίκι, τοποθετείται στη συνέχεια βρεγµένο πανί στην επιφάνεια, ώστε να 
εξακριβωθούν τυχόν αλλοιώσεις του ξύλου ή της βαφής λόγω κλιµατολογικών συνθηκών. Αν σχηµατιστεί 
µετά από λίγη ώρα υγρή, σκούρα κηλίδα, το βερνίκι πρέπει να αποµακρυνθεί εντελώς από την επιφάνεια πριν 
την εφαρµογή νέου χρώµατος και το ξύλο να τριφτεί µέχρι να αποκαλυφθεί σταθερή, υγιής επιφάνεια. 


- Το ποσοστό περιεχόµενης υγρασίας του ξύλου εξακριβώνεται µε φορητό µετρητή υγρασίας. Πριν από το 
χρωµατισµό το ποσοστό περιεχόµενης υγρασίας του ξύλου πρέπει να είναι περίπου 15% (βλ. και παρ. 
«Περιβαλλοντικές Συνθήκες» του παρόντος). 


γ. Η σειρά των εργασιών είναι η ακόλουθη: 


- καθαρισµός των επιφανειών 


- επίτριψη µε υαλόχαρτο 


- στοκάρισµα µε στόκο που αποτελείται από ξύσµατα του ίδιου τύπου ξύλου µε αυτό της επιφάνειας και κόλλα 
ή από λευκή ζύµη που αποτελείται από ξύσµατα ξύλου και στόκο (έτοιµο προϊόν), στην οποία προστίθεται η 
κατάλληλη, ανάλογα µε το χρώµα του ξύλου, χρωστική ύλη 


- επίτριψη µε ψιλό υαλόχαρτο 


- δύο επαλείψεις βρασµένου λινελαίου ή άλλου υλικού εµποτισµού του ξύλου µε πινέλο, µε τη δεύτερη να 
εφαρµόζεται µετά την ξήρανση της πρώτης, οι οποίες έχουν σκοπό τον διαποτισµό του ξύλου, τόσο για 
οικονοµία βερνικιού µε µείωση της απορροφητικότητας της επιφάνειας, όσο και για συντήρηση του ξύλου από 
την υγρασία, τη θερµότητα κτλ. 


- εφαρµογή µιας ή δύο στρώσεων βερνικιού, η πρώτη αραιή, η δεύτερη µετά την πλήρη ξήρανση της πρώτης 
µε πινέλο, εκτός αν πρόκειται για βερνίκια ντούκο, τα οποία εφαρµόζονται µε πιστολέτο. 


δ. Αν η φυσική απόχρωση του ξύλου δεν είναι οµοιόµορφη, τότε τοπικά (όπου ξασπρίζει το ξύλο) και πριν από την 
επάλειψη µε λινέλαιο, ενισχύεται µε µέθοδο εγκεκριµένη από την Υπηρεσία (υδατοχρώµατα, χρώµατα ανιλίνης 
κτλ). 


ε. Τα ίδια ισχύουν και στις περιπτώσεις βερνικώµατος εξωτερικών επιφανειών. 


8.3.15 Βερνικώµατα επί Ελαιοχρωµατισµένων Επιφανειών 


α. Στις περιπτώσεις εφαρµογής του βερνικιού σε ελαιοχρωµατισµένες επιφάνειες, η τελική στρώση του 
ελαιοχρώµατος θα περιέχει αρκετή ποσότητα τερεβινθελαίου, ώστε να προκύψει θαµπή (µατ) επιφάνεια. Η 
εφαρµογή των στρώσεων βερνικιού εκτελείται πάντα σε ξηρές και καθαρές επιφάνειες. Αν οι επιφάνειες είναι 
νωπές πρέπει να προφυλάσσονται από την επικάθιση κονιορτού. 


β. Στην περίπτωση που στις ελαιοχρωµατισµένες επιφάνειες θα εφαρµοστεί ντουκόχρωµα ακολουθείται η γενική 
διαδικασία ελαιοχρωµατισµών µέχρι και το στάδιο του στοκαρίσµατος. Στην συνεχεία εκτελείται σπατουλάρισµα µε 
ειδικό υλικό (αντουί ντούκο) και µετά την ξήρανση του γίνεται επίτριψη µε ντουκόχαρτο µε σύγχρονη διαβροχή. 
Έπειτα εφαρµόζεται µε το πιστολέτο λεπτή στρώση µε έτοιµο αραιωµένο στόκο (σουλφασέρ), η οποία µετά την 
ξήρανση της επιτρίβεται όπως και η στρώση του σπατουλαρίσµατος (µε διαβροχή). Στο  τέλος εφαρµόζονται µε το 
πιστολέτο ή - σε ειδικές περιπτώσεις - µε το πινέλο, 2 ή και 3 στρώσεις από το υλικό. Η κάθε στρώση εκτελείται 
µετά την πλήρη ξήρανση της προηγουµένης και την επίτριψη της, όπως προαναφέρθηκε. Η τέλεια στίλβωση των 
χρωµατισµών ντούκο επιτυγχάνεται µε την επίτριψη τους αρχικά µε χονδρόκοκκη αλοιφή ντούκο µε βαµβάκι και 
τέλος µε ψιλόκοκκη αλοιφή. 


8.3.16 Βερνικώµατα Σιδηρών Επιφανειών 


α. Η σειρά των εργασιών κοινών χρωµατισµών (όχι σπατουλαριστών) σιδηρών επιφανειών είναι η ακόλουθη: 


- καθαρισµός των επιφανειών µε συρµατόβουρτσα και σµυριδόχαρτο ή σµυριδόπανο από σκουριές, σκόνες, 
λάδια 


- µία στρώση µίνιο µε υλικό ελαιοχρώµατος µίνιου 
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- επίστρωση µε αντισκωριακό αστάρι προεργασίας (για πλαστικά βερνικώµατα), µετά την ξήρανση της 
στρώσης του µίνιου ή εναλλακτικά µια στρώση βελατούρας, ώστε το πλαστικό χρώµα να µην εφαρµοστεί σε 
ελαιώδες υπόστρωµα 


- δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος ή πλαστικού χρώµατος, µε πιστόλι ή / και πινέλο 


- εφαρµογή του βερνικοχρώµατος σε µια στρώση. 


β. Στους χρωµατισµούς σιδηρών επιφανειών εντάσσονται και οι εκτελούµενοι µε βερνικοχρώµατα αλουµινίου, που 
εφαρµόζονται σε ορατούς σιδηροσωλήνες ύδρευσης ή αερισµού ή χυτοσιδήρους σωλήνες αποχέτευσης ή σε 
εξωτερικά τοιχώµατα σιδηρών δεξαµενών και σε καπνοσυλλέκτες. Πριν την εφαρµογή του βερνικοχρώµατος 
αλουµινίου εκτελείται όπως περιγράφεται παραπάνω στρώση µίνιου, εκτός αν η επιφάνεια είναι γαλβανισµένη. 


γ. Η σειρά των εργασιών σπατουλαριστών χρωµατισµών σιδηρών επιφανειών που ακολουθείται µετά τον καθαρισµό 
των επιφανειών είναι ίδια µε τη σειρά των εργασιών ελαιοχρωµατισµών σιδηρών επιφανειών. 


δ. Στην περίπτωση πλαστικών χρωµάτων ισχύουν τα αναγραφόµενα για τα σπατουλαριστά χρώµατα. 


ε. Οι κοινοί χρωµατισµοί µε ντουκοχρώµατα εφαρµόζονται σε προετοιµασµένη επιφάνεια κατά τα προαναφερόµενα 
(κοινοί ελαιοχρωµατισµοί). Εφαρµόζεται µία στρώση ελαιοχρώµατος µίνιου και στη συνέχεια σε δύο στρώσεις 
ντουκοχρώµατος. Μετά από κάθε στρώση, πλην της τελευταίας, θα επακολουθεί τρίψιµο µε λεπτόκοκκο 
υαλόχαρτο (Νο 2 - Νο 0) και ψιλοστοκάρισµα. 


8.3.17 Ασβεστοχρωµατισµοί 


Τα ασβεστοχρώµατα χρησιµοποιούνται για τον χρωµατισµό οροφών και τοίχων βοηθητικών χώρων, αποθηκών κτλ. ∆εν χρησιµοποιούνται σε 


εξωτερικές επιφάνειες. Εφαρµόζονται σε τραχείες επιφάνειες και αφού αυτές έχουν τριφτεί µε χόρτινη βούρτσα σε πολλές, λεπτές στρώσεις µε βούρτσα ή 


πινέλο. 


8.3.18 Χρωµατισµός Γυψοσανίδων 


Ο χρωµατισµός γυψοσανίδων γίνεται σε δύο τουλάχιστον στρώσεις ακρυλικού ή βινυλικού χρώµατος µετά το τρίψιµο των επιφανειών µε υαλόχαρτο ή 


χόρτινη βούρτσα, τον καθαρισµό τους από τη σκόνη και το αστάρωµα µε ειδικό υλικό που µονώνει την επιφάνεια της γυψοσανίδας και εξουδετερώνει τη 


µεγάλη απορροφητικότητα της. 


8.3.19 Χρωµατισµός Ξύλινων Κουφωµάτων 


α. Για τον χρωµατισµό των ξύλινων κουφωµάτων µε βερνίκια ισχύουν γενικά τα αναγραφόµενα στην παρ. 
«Βερνικοχρωµατισµοί Ξύλινων Επιφανειών» σε συνδυασµό µε τα ακόλουθα εδάφια. 


β. Όταν χρησιµοποιούνται βερνίκια ή ριπολίνες βάσεως νερού πρέπει οι προεπαλείψεις των επιφανειών να 
αποτελούνται από υλικά βάσης διαλύτου (και όχι νερού), για να µην ενεργοποιούνται τα υδατοδιαλυτά συστατικά 
του ξύλου και να ανέρχονται στην επιφάνεια, µε αποτέλεσµα να ρυπαίνουν τα ανοιχτόχρωµα χρώµατα ή βερνίκια. 


γ. Τα στάδια της εργασίας χρωµατισµού µε ριπολίνη είναι τα ακόλουθα: 


- αποµάκρυνση της σιλικόνης των υαλοπινάκων και διεύρυνση των ενδεχόµενων ανοιχτών γωνιακών ενώσεων 
µέχρι 5 mm περίπου 


- προεπάλειψη µε υλικό εµποτισµού ξύλων κατά της κυάνωσης και ρυθµιστικό της υγρασίας βάσης διαλυτών 


- προεπάλειψη και ενδιάµεση στρώση βελατούρας βάσης διαλυτών 


- σφράγισµα και στεγανοποίηση αρµών (στοκάρισµα) 


- πλήρωση των διευρυµένων γωνιακών ενώσεων µε ειδική µαστίχη παραθύρων ή ειδικό υλικό 
σπατουλαρίσµατος εξωτερικών επιφανειών 


- χρωµατισµός µε ριπολίνη βάσης νερού, η οποία είναι η πλέον κατάλληλη όσον αφορά στις αντοχές έναντι της 
θερµοκρασίας και της ηλιακής ακτινοβολίας 


- στεγανοποίηση υαλοπίνακα µε ειδική ουδέτερη σιλικόνη που δεν προσβάλλει τα χρώµατα, αφού έχει 
ολοκληρωθεί και ξηραθεί πλήρως η τελική στρώση χρώµατος. 


8.3.20 Χρωµατισµοί Αντιδιαβρωτικής Προστασίας Σιδηρών Κατασκευών 


α. Για τις απαιτήσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας των σιδηρών κατασκευών µέσω βαφών ισχύουν τα αναγραφόµενα 
στο DIN 55928 και στο ΕΝ ISO 12944. 


β. Οι βαφές που έχουν σκοπό αντιδιαβρωτική  - αντιοξειδωτική προστασία των µεταλλικών επιφανειών πρέπει να 
έχουν ελάχιστο ολικό πάχος µεµβράνης (φιλµ) 100 µ – 200 µ, ανάλογα µε το περιβάλλον, την καταπόνηση της 
επιφάνειας κτλ. 


γ. Η σωστή προετοιµασία της επιφάνειας αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας του χρωµατισµού. Τα στάδια 
προεργασίας για τις σιδηρές κατασκευές είναι τα ακόλουθα: 


- Επιµελής καθαρισµός του υποβάθρου. 
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- Εκτίµηση βαθµού οξείδωσης και αντίστοιχου τρόπου καθαρισµού, οι οποίοι φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 
Στην περίπτωση σηµειακής σκουριάς, αυτή αποµακρύνεται µέχρι την εµφάνιση γυµνού µετάλλου, ενώ αν 
εµφανιστεί σκουριά σε κάποιο σηµείο µετά την επίτριψη παλαιών χρωµάτων µε απόχαρτο, καθαρίζεται 
επιµελώς και επαλείφεται µε αστάρι. 


Πίνακας 8.3.20 : Βαθµός Οξείδωσης και Τρόπος Καθαρισµού 


# Βαθµός οξείδωσης Τρόπος Καθαρισµού 


1 2 5 


1 Βαθµός Οξείδωσης 1 (σκουριά ως 1%) χειρωνακτική αποµάκρυνση 


2 Βαθµός Οξείδωσης 2 (σκουριά ως 5%) χειρωνακτική αποµάκρυνση 


3 Βαθµός Οξείδωσης 3 (σκουριά ως 15%) µηχανική αποµάκρυνση 


4 Βαθµός Οξείδωσης 4,5 (σκουριά ως 40%) αµµοβολή, φλογοβολή 


- Μετά από αµµοβολή ή φλογοβολή πρέπει να ακολουθεί αµέσως προεπάλειψη, λόγω του κινδύνου άµεσης 
οξείδωσης από τον αέρα. 


- Πλήρης αποµάκρυνση δέρµατος εξέλασης – φιλµ οξειδίου του σιδήρου, ώστε να επιτευχθεί επαρκής 
πρόσφυση και να αποτραπεί η δηµιουργία σκουριάς πίσω από το χρώµα. 


- Στα «δύσκολα» σηµεία (οξείες ακµές, τρίεδρες γωνίες, µη προσβάσιµες επιφάνειες) απαιτείται διπλή ή και 
τριπλή προεπάλειψη και αποµάκρυνση των τυχόν υπολειµµάτων συγκολλήσεων. 


- Ελέγχεται η πρόσφυση των παλαιών χρωµατισµών µε το «τεστ λεπίδας» ή για κιµωλιούµενα φιλµ το τεστ 
αυτοκόλλητης ταινίας. Οι φυσαλίδες χρώµατος αποµακρύνονται µηχανικά και πλήρως, όπως και τα 
ρυτιδωµένα χρώµατα. Ο έλεγχος πρόσφυσης πολλαπλών στρώσεων παλαιών χρωµάτων γίνεται µε το τεστ 
λεπίδας, ενώ ο έλεγχος της ελαστικότητας παλαιού χρώµατος διεξάγεται µε απολέπιση µε ξυράφι. Στην 
περίπτωση ύπαρξης σκουριάς κάτω από το χρώµα ή µέσα σε αυτό, το χρώµα αποµακρύνεται πλήρως. 


8.3.21 Ανάγλυφοι Χρωµατισµοί (ρελιέφ) 


α. Ανάγλυφοι χρωµατισµοί (ρελιέφ) χρησιµοποιούνται κυρίως στις εξωτερικές επιφάνειες και λιγότερο σε εσωτερικές 
επιφάνειες κυρίως για διακοσµητικούς λόγους. Ο χρωµατισµός αυτός εφαρµόζεται απευθείας επί του επιχρίσµατος 
χωρίς την παρεµβολή άλλου υποστρώµατος. Για τα ρελιέφ ισχύει το Πρότυπο ΕΛΟΤ 924 (βλ. και παρ. 
«Προδιαγραφές»). 


β. Αντί για τη χρήση ασταριού, εφαρµόζεται ως πρώτη στρώση στην επιφάνεια µε χοντρό πινέλο ή κοινό ρολό το ίδιο 
το χρώµα, αραιωµένο µε νερό κατά τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής του. 


γ. Η δεύτερη στρώση είναι αυτή που δίνει την ανάγλυφη όψη στην επιφάνεια και εφαρµόζεται χωρίς αραίωση του 
χρώµατος (ώστε να δηµιουργηθεί χονδρό «µπιµπίκι») µε ειδικό ρολό για ρελιέφ (αφρώδες ή σφουγγάρι), πάντα 
από πάνω προς τα κάτω, µετά την πλήρη ξήρανση της πρώτης στρώσης. 


δ. Αν χρειάζονται επιδιορθώσεις, γίνονται πάντα µε το ίδιο υλικό (π.χ. στην περίπτωση αποκολλήσεων) και στη 
συνέχεια η επιφάνεια χρωµατίζεται µε ακρυλικό ή αντιµουχλικό τσιµεντόχρωµα. 


8.3.22 Πέρας Εργασιών 


α. Μετά το τελείωµα των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποµακρύνει το συντοµότερο όλα τα εργαλεία, 
ικριώµατα, άχρηστα υλικά, και πλεονάζοντα χρώµατα και να καθαρίσει τις επιφάνειες (δάπεδα, τοίχοι, επενδύσεις, 
υαλοπίνακες, είδη υγιεινής κτλ) από τους χρωµατισµούς. Όσες από τις κατασκευές µετά τον καθαρισµό δεν 
επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση, αντικαθίστανται, σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας. 


β. Αφαιρούνται επίσης υπερχειλίσεις του χρώµατος, σηµάδια, «τρεξίµατα» χρωµατισµών από τις επιφάνειες. 


γ. ∆εν θα απορρίπτονται άχρηστα χρώµατα µέσα σε αποχωρητήρια, αποχετεύσεις δαπέδων κτλ. αλλά θα 
φυλάσσονται σε δοχεία και θα αποµακρύνονται από το εργοτάξιο. 


8.4 Έλεγχοι  


α. Κατά την προσκόµιση αλλά και ακριβώς πριν τη χρήση των υλικών επιθεωρείται από τον Ανάδοχο και από 
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας η κατάσταση του χρώµατος µέσα στο δοχείο, ακόµα και αν έχει ελεγχθεί και εγκριθεί 
προηγουµένως. Το υλικό απορρίπτεται και αντικαθίσταται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 


- Αν έχει δηµιουργηθεί παχιά µεµβράνη από στερεοποιηµένο χρώµα, στην επιφάνεια του υλικού µέσα στο 
δοχείο (πέτσιασµα). 


- Αν έχει επέλθει χηµική αντίδραση των χρωστικών ουσιών µε άλλα συστατικά του χρώµατος που δηµιουργούν 
ηµι-σκληρυµένους σβώλους, οι οποίοι δεν µπορούν να εξουδετερωθούν και να επαναµιχθούν µε το υπόλοιπο 
υλικό (ζελατινοποίηση ή πήξιµο). 
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- Αν εκλύονται αέρια που έχουν προκληθεί από χηµικές αντιδράσεις µεταξύ συστατικών του υλικού. Σχετικές 
ενδείξεις είναι φυσαλίδες αερίου στην επιφάνεια του υλικού και πιθανά ασυνήθης οσµή. Στα πλαστικά 
χρώµατα η έκλυση αερίων µπορεί να είναι ένδειξη ότι το υλικό υπέστη αρκετές εναλλαγές ψύχους - 
θέρµανσης. 


- Αν υπάρχει εκτεταµένη καθίζηση, δηλαδή καθίζηση των χρωστικών στον πυθµένα του δοχείου, σε σηµείο 
που το στερεοποιηµένο χρώµα να µην διαλύεται µε τις συνήθεις αναδευτικές διαδικασίες. Μικρής έκτασης 
καθιζήσεις είναι αναµενόµενες στα περισσότερα χρώµατα, αλλά η χρωστική που έχει καθιζάνει, πρέπει 
κανονικά να διαλύεται αµέσως µε ανάδευση ή ανατάραξη. 


β. Οι τελειωµένες επιφάνειες επιθεωρούνται από την Υπηρεσία για περίσσεια υλικού που δεν διαστρώθηκε ή / και 
απορροφήθηκε οµοιόµορφα, πινελιές, διαφορές στο χρώµα, στην υφή και στην τελική εµφάνιση. Οι χρωµατισµοί 
κρίνονται απορριπτέοι όταν: 


- οι επιδιορθώσεις διακρίνονται έστω και αµυδρά 


- η επιφάνεια διακρίνεται κάτω από το χρώµα, όταν δηλαδή το χρώµα είναι διαφανές («φάγκρισµα»). 


- το χρώµα της χρωµατισµένης επιφάνειας δεν είναι τελείως οµοιόµορφο 


- παρουσιάζει έστω και µικρής έκτασης φθορές (τριχοειδείς ρωγµές, αποκόλληση, παρουσία φυσαλίδων κτλ) 


- διακρίνονται οι «µατίσεις» των τµηµάτων του χρώµατος µιας επιφάνειας 


- διακρίνονται οι διαδροµές του πινέλου που χρησιµοποιήθηκε για τη διάστρωση 


- οι γραµµές συνάντησης των χρωµατισµών διαφορετικών αποχρώσεων δεν είναι τελείως ευθύγραµµες 


- η υφή, ή η απόχρωση δεν είναι αυτή που απαιτείται από τη µελέτη ή / και την Υπηρεσία 


- το πάχος και η επιφάνεια κάλυψης κάθε στρώσης δεν είναι οµοιόµορφα 


- τα κενά, οι πόροι και οι ρωγµές των προς χρωµατισµό τοιχοποιιών δεν έχουν πληρωθεί  


- η εργασία στις γωνίες, στις ακµές, στις συγκολλήσεις, στις συνδέσεις, στις ρωγµές κτλ δεν είναι ίδιας 
ποιότητας µε την εργασία στις υπόλοιπες επιφάνειες 


- τα σφραγιστικά υλικά των αρµών έχουν χρωµατιστεί 


γ. Ο Ανάδοχος επιδιορθώνει τις ατέλειες και τις επιφάνειες χωρίς επιπλέον αποζηµίωση και µετά την έγκριση της 
Υπηρεσίας. 


8.5  Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 


Στην τιµή µονάδος όλων των εργασιών χρωµατισµών, εκτός από όλα τα στάδια (προκαταρκτικά και κύρια) της εκτέλεσης της εργασίας, περιλαµβάνονται 


τα ακόλουθα: 


α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε οδού, η 
προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και 
εξοπλισµού (αναµικτήρων, ικριωµάτων κτλ) για την ολοκληρωµένη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.  


β. Η κατασκευή των απαιτούµενων ικριωµάτων, η προσέγγιση και τοποθέτηση τους στη στάθµη εργασίας καθώς και 
η αποξήλωση τους µετά το πέρας των εργασιών. 


γ. Η προετοιµασία των προς χρωµατισµό επιφανειών, ο καθαρισµός τους, η επιδιόρθωση των ατελειών, οι 
επιστρώσεις πριν από την εφαρµογή του χρώµατος, οι επιτρίψεις, οι εκτραχύνσεις, οι έλεγχοι και οι δειγµατοληψίες 
των υλικών, η κατασκευή των δειγµάτων και οι επιδιορθώσεις ελαττωµατικής τελειωµένης εργασίας. 


δ. Η προστασία, ο καθαρισµός καθώς και η επιδιόρθωση τους από τις φθορές των παρακείµενων επιφανειών από τις 
εργασίες χρωµατισµών. 


ε. Ο καθαρισµός του εργοταξίου και η αποµάκρυνση των άχρηστων υλικών µετά το πέρας των εργασιών. 


στ. Οι ενδεχόµενες επιδιορθώσεις (µερεµέτια) της επιφάνειας που προκύπτουν λόγω της ενσωµάτωσης των 
κουφωµάτων, των Η/Μ εγκαταστάσεων κτλ. 


ζ. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόµενων στοιχείων. 


η. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση των εργασιών, έστω και 
πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια. 


8.6  Επιµέτρηση και Πληρωµή 


α. Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε µέτρα µήκους (m) γραµµικών 
στοιχείων ορισµένων λοιπών διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού που εµφανίζεται στο 
Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ.  Από τις επιφάνειες 
αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωµατίζεται ή 
χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού.  Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται στην ΕΤΣΥ, ενώ η 
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αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών κατασκευών δεν επιµετράται ξεχωριστά, καθώς θεωρείται ανηγµένη στην 
ανά kg ή t τιµή των σιδηρών κατασκευών. 


β. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ για τα διάφορα είδη χρωµατισµών. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη 
αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος 
άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί 
Όροι». 


9. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 


9.1. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 


9.1.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 


α. Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση εσωτερικών ή εξωτερικών ξύλινων κουφωµάτων (θυρών 
και παραθύρων), καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµικού, µηχανικού 
εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν και τα υπόλοιπα Συµβατικά τεύχη και σχέδια 
και τις εντολές της Υπηρεσίας. 


β. Ως προς τα γενικά κριτήρια επιλογής των κουφωµάτων, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο «Κουφώµατα 
Αλουµινίου». 


9.1.2 Υλικά 


9.1.2.1 Ξυλεία 


α. Η φυσική ή τεχνητή ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί, ανεξάρτητα από το είδος, πρέπει να είναι απόλυτα ξηρή, είτε 
φυσικά είτε τεχνητά. ∆εν θα παρουσιάζει ρόζους, ρωγµές, στρεβλώσεις, ανώµαλους ή αραιούς δακτυλίους, έντονες 
χρωµατικές διαφορές ή άλλα ελαττώµατα. Για εσωτερικά ξύλινα στοιχεία που δεν έρχονται σε επαφή µε το 
εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. εντοιχισµένα ξύλινα στοιχεία, επενδύσεις τοίχων και εσωτερικές επικαλύψεις οροφών, 
εσωτερικές θύρες) η περιεκτικότητα σε υγρασία του ξύλου πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 6% - 10% ενώ για 
εξωτερικά ξύλινα στοιχεία σε συνεχή επαφή µε τον αέρα µεταξύ 10% - 15% σε σχέση µε το άνυδρο βάρος, εφόσον 
δεν προδιαγράφεται διαφορετικά από το εργοστάσιο παραγωγής των ξύλινων τεµαχίων. Η Υπηρεσία δικαιούται να 
διεξάγει έλεγχο της περιεκτικότητας των ξύλων σε υγρασία. 


β. Η ποιότητα της ξυλείας και των παραγώγων προϊόντων της ελέγχεται µε βάση τα πιστοποιητικά ποιότητας που 
προσκοµίζει ο Ανάδοχος και πρέπει να ακολουθεί τα πρότυπα του άρθρου «∆οµική Ξυλεία» του παρόντος. Ειδικά 
για την ξυλεία που χρησιµοποιείται για κουφώµατα ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 942.  


γ. Τα υπόλοιπα πρότυπα που ισχύουν για την ξυλεία κουφωµάτων είναι τα ακόλουθα: 
Πίνακας 9.1.2.1: Ξυλεία Κουφωµάτων 


# Τίτλος Πρότυπο 


1 2 3 


1 Ξύλινα προφίλ για παράθυρα και συρόµενα παράθυρα: ∆ιαστάσεις, 


Ποιοτικές Απαιτήσεις, Βασικές αρχές 


DIN 68121 


2 Επίπεδες θύρες (χωρίς ταµπλάδες κτλ) – Ορισµοί, προτιµώµενες διαστάσεις, 


τεχνικά χαρακτηριστικά εσωτερικών θυρών 


DΙΝ 68706 - 1 


3 ∆ιατοµές από ξυλεία κωνοφόρων DIN 4071-1, 4072, 4073 - 1 


9.1.2.2 Συνδετικά Υλικά, Κόλλες 


α. Όλες οι κόλλες και τα εξαρτήµατα σύνδεσης (βίδες, µπουλόνια, τζινέτια, κτλ.) πρέπει να είναι της καλύτερης 
ποιότητας και εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. Πρέπει επίσης να πληρούν τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του 
κατασκευαστή των κουφωµάτων. 


β Τα είδη κόλλας που θα χρησιµοποιηθούν ορίζονται από τα Συµβατικά Τεύχη και πρέπει να είναι κατάλληλες για το 
είδος κατασκευής που προορίζονται, δηλαδή: 


- κατασκευές εσωτερικών χώρων 


- κατασκευές εξωτερικών υγρών χώρων 


- κατασκευές εξωτερικών υπαιθρίων χώρων στεγασµένων ή όχι 
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- πρεσσάρισµα - κολλήσεις παράγωγων ξύλου µε φαινοπλαστικά φύλλα (φορµάικα) 


- κολλήσεις πλαστικών ή ελαστικών φύλλων σε ξύλινες επιφάνειες. 


γ. Οι κόλλες χρησιµοποιούνται κατά τις οδηγίες χρήσης του εργοστασίου παραγωγής. Τα δοχεία που προσκοµίζονται 
στο εργοτάξιο θα είναι καθαρά χωρίς ξένες ουσίες και αεροστεγή. Για τη διάστρωση χρησιµοποιούνται ειδικά 
πινέλα µε φυτικές τρίχες. 


δ. Για τις εξωτερικές, προφυλαγµένες από τις καιρικές συνθήκες, κατασκευές και για τις εσωτερικές σε υγρό 
περιβάλλον (µε πιθανότητα υπέρβασης του ποσοστού υγρασίας πάνω από 18%) πρέπει να χρησιµοποιούνται 
ανθεκτικές σε υγρασία κόλλες. 


ε. Τα µεταλλικά εξαρτήµατα σύνδεσης θα προστατεύονται από τη διάβρωση. 


στ. Η ταξινόµηση των θερµοπλαστικών κολλών για ξύλινα κουφώµατα γίνεται κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 204, ενώ οι µέθοδοι 
δοκιµών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 205. 


9.1.2.3 Εξαρτήµατα 


α. Ο Ανάδοχος ετοιµάζει πλήρη κατάλογο εξαρτηµάτων, µορφής εγκεκριµένης από την Υπηρεσία, ο οποίος θα 
περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 


- ονοµασία του εργοστασίου παραγωγής των εξαρτηµάτων 


- κωδικό 


- υλικά που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή 


- τελειώµατα 


- άλλες σχετικές πληροφορίες. 


β. Πριν ο Ανάδοχος παραγγείλει οποιαδήποτε εξαρτήµατα, πρέπει να υποβάλλει και να λάβει έγκριση από την 
Υπηρεσία σχετικά µε το σχεδιασµό των προτεινοµένων εξαρτηµάτων και ιδίως την προσαρµοστικότητα και τη 
φύση του συστήµατος κλειδαριών που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. 


γ. Επί πλέον ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία τα ακόλουθα: 


- 3 αντίγραφα του καταλόγου εξαρτηµάτων 


- 3 αντίγραφα έντυπου υλικού του κατασκευαστή 


- 3 αντίγραφα των πιστοποιητικών του εργοστασίου παραγωγής 


- λεπτοµέρειες προτεινοµένων δοκιµών για κάθε εξάρτηµα 


- προτάσεις για σύστηµα κλειδώµατος κατά την διάρκεια της κατασκευής. 


δ. Όλες οι µετρήσεις για τις θύρες και τα χωρίσµατα θα λαµβάνονται από το κτίριο και όχι από τα σχέδια. Οι 
παραγγελίες υλικών θα γίνονται βάσει πραγµατικών µεγεθών και ποσοτήτων και όχι από τα σχέδια. 


ε. Γενικά, για όσα εξαρτήµατα δεν αναγράφονται ποιότητα, τύπος ή εργοστάσιο παραγωγής στη µελέτη, θα ζητούνται 
οδηγίες από την Υπηρεσία. Όλα τα εξαρτήµατα των ξύλινων κατασκευών (σιδηρικά) στερεώνονται µε κοχλιωτούς 
ήλους (ξυλόβιδες) κατάλληλου µεγέθους, τοποθετούµενοι κάθετα προς την επιφάνεια του εξαρτήµατος. 
Απαγορεύεται η στερέωση οποιουδήποτε σιδηρού εξαρτήµατος επί των ξύλινων κατασκευών µε ήλους (καρφιά). 


στ. Η ανάρτηση των φύλλων γίνεται µε ορειχάλκινους στροφείς (µεντεσέδες), τύπου πορταδέλλας. Τα εξαρτήµατα 
ανάρτησης και λειτουργίας πρέπει να είναι εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. 


9.1.2.4 Κάσσες 


α. Το πλαίσιο των ξύλινων εξωτερικών θυρών (κάσσα) αποτελείται από 3 ξύλινα καδρόνια (2 κατακόρυφα και 1 
οριζόντιο) διατοµής όπως φαίνεται στα σχέδια και τουλάχιστον 7 cm x 7 cm. Η κάσσα από τη µια πλευρά σε όλα τα 
σκέλη έχει «φυλλοδόχο εκτοµή» (πατούρα) βάθους 1 cm για την υποδοχή των φύλλων της θύρας. 


β. Η σύνδεση των τµηµάτων της κάσσας από καδρόνια γίνεται µε εντορµίες (µόρσα) ενισχυµένες µε κόλλα και 
καβίλιες, δηλαδή κατασκευάζεται προεξοχή στη µία διατοµή που εφαρµόζει στην αντίστοιχη οπή του άλλου. Η 
σύνδεση των τµηµάτων της κάσσας από σανίδες γίνεται µε οδόντωση είτε ορθογωνική, είτε τραπεζοειδή. 


γ.  Η κάσσα στερεώνεται στον τοίχο µε δύο τρόπους: 


- είτε µε 3 ζεύγη τζινετιών (συνήθως λάµες πάxους 1,5 cm που απολήγουν σε χελιδονοουρά) σε κάθε 
κατακόρυφο σκέλος, τα οποία βιδώνονται στην κάσσα και κατά την τοποθέτηση της, πακτώνονται λοξά στον 
τοίχο µε τσιµεντοκονίαµα 


- είτε µε 6 τεµάχια καδρονιών(τάκοι) διατοµής 5 cm x 5 cm, (3 ανά κατακόρυφο σκέλος) που πακτώνονται στον 
τοίχο µε γυψοκονίαµα και η κάσσα καρφώνεται σε αυτούς µε καρφοβελόνες. Οι κεφαλές βυθίζονται στο ξύλο, 
ώστε να µη διακρίνονται µετά το χρωµατισµό. 


δ. Η κατακορυφότητα της κάσσας ελέγχεται µε το νήµα της στάθµης και κατά το µέτωπο και κατά το πάχος του 
τοίχου. 
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ε. Οι µεταλλικές κάσσες θα είναι από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,5 mm σύµφωνα µε τα 
κατασκευαστικά σχέδια. Κάθε ορθοστάτης της κάσσας έχει 3 καθ’ ύψος εγκάρσιες εσωτερικές ενισχύσεις σε 
συνδυασµό µε αγκύρια διατοµής 30 mm x 2 mm και θα έχουν τουλάχιστον 3 στροφές. 


9.1.2.5 Θυρόφυλλα 


α. Τα εσωτερικά θυρόφυλλα κατασκευάζονται από πλαίσια Σουηδικής ξυλείας πεύκου διατοµής 90 mm x 45 mm. Το 
εσωτερικό του θυρόφυλλου µπορεί να κατασκευαστεί: 


- από οριζόντια ή σταυροειδή πηχάκια πλάτους 12 mm, των οποίων τα κενά δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερα 
των 50 mm 


- από ενισχυµένες µοριοσανίδες MDF πλήρεις ή µετά κενών 


- από συµπαγή Σουηδική ξυλεία πεύκου ή παρεµφερούς ξυλείας 


β. Τα φύλλα αυτά επικαλύπτονται από µονοκόµµατα κόντρα πλακέ ελάχιστου πάχους 5 mm ή µονοκόµµατα φύλλα 
MDF ελάχιστου πάχους 6 mm. Η επένδυση των φύλλων εξαρτάται από τις απαιτήσεις του έργου και εφόσον 
προβλέπεται µπορεί να είναι είτε από καπλαµά πολυτελούς ξυλείας ή από φορµάικα, σύµφωνα µε τη µελέτη. 


γ. Τα θυρόφυλλα που προορίζονται για λουστράρισµα ή χρωµατισµό παραδίδονται µε τις επιφάνειες τους λειασµένες 
µε υαλόχαρτο Νο 0. 


9.1.3 Εκτέλεση εργασιών 


9.1.3.1 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 


α. Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων υδατοστεγανότητας, αεροστεγανότητας και ηχοµόνωσης προβλέπονται  


- παρεµβύσµατα µεταξύ των φύλλων, καθώς και µεταξύ φύλλων και πλαισίων 


- θειόκολλα για τη στεγάνωση των υαλοπινάκων 


- διογκωµένη πολυουρεθάνη µεταξύ τοίχου και πλαισίου σε όλο το πλάτος και ύψος του πλαισίου, θειόκολλα 
για την κάλυψη της πολυουρεθάνης 


- ξύλινα πηχάκια εξωτερικής προστασίας 


- ειδικός µηχανισµός πλήρους στεγανοποίησης τύπου Althmer-Maiko ή παρεµφερής. 


β. Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται από ειδικευµένο τεχνικό προσωπικό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προµηθεύεται τα προκατασκευασµένα στοιχεία από εγκεκριµένες από την Υπηρεσία εταιρείες, τουλάχιστον 
δεκαετούς πείρας σε αυτό τον τοµέα. 


γ. Η τοποθέτηση των θυρών, των φύλλων και παρόµοιων προκατασκευασµένων στοιχείων ξυλουργικής δεν θα 
γίνεται πριν στεγνώσουν και οι επιχρίσεις. 


δ. Θύρες που µπορούν να φθαρούν λόγω υγρασίας, πρέπει να αποθηκεύονται, να τοποθετούνται και να 
διατηρούνται σε θερµοκρασίες που κυµαίνονται µεταξύ 5°C και 35°C και σε σχετική υγρασία µεταξύ 35% και 65%. 


Σύντοµοι περίοδοι σχετικής υγρασίας (µέχρι 4 ηµέρες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 70%. 


ε. Οι θύρες θα πρέπει να στηρίζονται έτσι, ώστε να ανοίγουν και κλείνουν µε ευκολία χωρίς να τρίβονται επάνω στις 
κάσσες ακόµα και µετά την βαφή. Τα φύλλα στις δίφυλλες θύρες δεν θα εφάπτονται µεταξύ τους. Η απόσταση 
µεταξύ των δύο φύλλων θα είναι περίπου 2 mm και να παραµένει η ίδια σε όλο το ύψος της θύρας. Το διάκενο των 
δύο φύλλων είτε καλύπτεται µε ειδικό αρµοκάλυπτρο είτε αυτοκαλύπτεται από την ειδική µορφή του σόκορου σε 
κάθε φύλλο. 


στ. Οι συνδέσεις µεταξύ των ξύλων του πλαισίου θα κατασκευάζονται έτσι, ώστε να επιτρέπουν τις συστολοδιαστολές 
του ξύλου σε µεταβολές της υγρασίας του αέρα, χωρίς οι ίδιες να καταπονούνται. 


ζ. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στην αδιάβροχη προστασία καθώς και στην προετοιµασία (εµποτισµό) για την 
πρόληψη σήψης, µυκήτων κτλ των εξωτερικών θυρών εισόδου. Τα περισσότερα των εξωτερικών κουφωµάτων 
κατασκευάζονται µε κατακόρυφες ή οριζόντιες λωρίδες ή ταµπλαδωτά. Για την ενίσχυση της αντοχής και της 
πυροπροστασία τους τοποθετείται ενδιάµεσα στις λωρίδες ένα φύλλο τσιµεντοσανίδας κατάλληλου πάχους. 


η. Ο Ανάδοχος υποβάλει προς έγκριση στην Υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια και έντυπο υλικό του κατασκευαστή 
που θα δείχνουν πλήρη συστήµατα κουφωµάτων, τον τρόπο κατασκευής και πλήρεις λεπτοµέρειες για τις 
προτεινόµενες κατασκευές. Παραδίδει επίσης δείγµατα κάθε τύπου θύρας και κουφώµατος συναρµολογηµένα σε 
κατάλληλη µεταλλική κάσσα. Όλες οι κατασκευές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά σχετικά µε την 
πυραντίσταση και την µονωτική ικανότητα, οι οποίες θα συµφωνούν µε τις απαιτήσεις του έργου. 


9.1.3.2 Ανοχές  


• Οι ορθές γωνίες των πλαισίων δεν θα έχουν καµία απόκλιση. 


• Πάχος φύλλων: από − 5% ως + 10%. 


• ∆ιαστάσεις διατοµών: ± 2 mm. 
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• ∆ιάκενο µεταξύ φύλλων και δαπέδου: 3 mm - 4 mm. 


• ∆ιάκενο µεταξύ κασσών και φύλλων µετά την βαφή 1,5 mm - 2 mm. 


• Τα φύλλα θα έχουν απόλυτη επιπεδότητα χωρίς βέλος που ελέγχεται µε πήχη σε οποιαδήποτε θέση. 


• Οι πλακέτες των κλειδαριών µε τα σόκορα θα έχουν απόλυτη επιπεδότητα. 


• Η υγρασία ξύλων θα έχει απόκλιση ± 3 % από τα οριζόµενα στο παρόν και στα Συµβατικά Τεύχη. 


• Τα θυρόφυλλα όταν είναι ανοικτά θα παραµένουν ακίνητα σε οποιαδήποτε θέση (χωρίς ρεύµα αέρος) 
µε ανοχή στην κατακορυφότητα 1 mm για όλο το ύψος θυρόφυλλων. 


• Σε κατασκευές οριζόντιας τοποθέτησης ή ανάρτησης (π.χ. επί τοίχων) απόκλιση από την οριζόντια  2 
mm ανά 4 m. 


9.1.3.3 Μεταφορά και Αποθήκευση 


α. Η παράδοση, η διακίνηση και η αποθήκευση των υλικών θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. 


β. Τα εξαρτήµατα πρέπει κατά την παράδοση να είναι τυλιγµένα µε προστατευτικό ανθεκτικό χαρτί και τοποθετηµένα 
σε συσκευασίες µε ενδεικτική ταµπέλα. 


γ. Ο Ανάδοχος παραδίδει κλειδωνόµενα ερµάρια για τη φύλαξη των κλειδιών µε σύστηµα ασφαλείας, για κάθε κτίριο 
και για ορισµένες περιοχές κάθε κτιρίου κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 


9.1.3.4 Ταµπλαδωτές Θύρες 


α. Τα φύλλα των ταµπλαδωτών θυρών αποτελούνται από τον σκελετό, την επένδυση και το περιθώριο. Ο σκελετός 
των φύλλων (πλαίσιο, τελάρο) αποτελείται από τα κατακόρυφα στοιχεία (µπόγια, ορθόξυλα) και από τα οριζόντια 
(τραβέρσες). Η σύνδεση µεταξύ τους γίνεται µε µόρσο και ενισχύεται µε κόλλα. Όλα τα στοιχεία εκτός από την 
κάτω τραβέρσα έχουν διατοµή 45 mm x 50 mm. Η κάτω τραβέρσα, η οποία καταπονείται περισσότερο, έχει 
µεγαλύτερο ύψος και αποτελείται από δύο τραβέρσες (η άνω διατοµής 45 mm x 80 mm και η κάτω διατοµής 45 
mm x 90 mm), που συνδέονται µε πλάκα αντικολλητής ξυλείας επενδυµένη µε κόντρα πλακέ. Η σύνδεση µεταξύ 
πλάκας και τραβέρσας γίνεται µε κόλλα και γκινισιές. 


β. Η κάσσα της θύρας έχει πάχος 45 mm και δεν έρχεται σε απόλυτη επαφή µε τους λαµπάδες (παραστάδες) και το 
υπέρθυρο (πρέκι). Αφήνεται διάκενο (αέρας) περίπου 1 cm. 


γ. Οι ταµπλάδες είναι από φύλλα κόντρα πλακέ ή µοριοσανίδων, έχουν πάχος τουλάχιστον 5mm και τοποθετούνται 
στις εσοχές (γκινισιές) του σκελετού του θυρόφυλλου σε βάθος 1,2 cm – 1,5 cm. Η γκινισιά θα έχει λίγο µεγαλύτερο 
βάθος, ώστε να αφήνεται διάκενο (αέρας), ώστε να επιτρέπει στον ταµπλά να κινείται σε συστολοδιαστολές. 


δ. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται, ώστε οι κλειδαριές να µην τοποθετούνται στη συναρµογή τραβέρσας – ορθοστάτη, ώστε 
να µην αποκόπτεται το µόρσο και µειώνεται η αντοχή στο σηµείο αυτό. 


ε. Ο αρµός µεταξύ κάσσας – επιχρίσµατος καλύπτεται µε ξύλινο αρµοκάλυπτρο (περβάζι), που έχει πάχος 1 cm – 
1,5 cm και πλάτος τουλάχιστον 5 cm. Τα αρµοκάλυπτρα καρφώνονται µε ψιλές καρφοβελόνες πάντοτε στην 
κάσσα, την οποία επικαλύπτουν κατά 1,5 cm περίπου. Τα περιθώρια του δαπέδου (σοβατεπιά) δεν θα προεξέχουν 
από τα περβάζια, αλλά θα τερµατίζουν σε αυτά στο ίδιο επίπεδο. 


9.1.3.5 Υαλόθυρες 


α. Σε υαλόθυρες που αποτελούνται από πολλά φατνώµατα υαλοπινάκων, η στήριξη των ενδιάµεσων φατνωµάτων 
γίνεται µε την κατασκευή υαλοδόχων πήχεων (καΐτια), που φέρουν πατούρα στην ίδια πλευρά µε την πατούρα των 
στοιχείων του τελάρου. Οι υαλοπίνακες τοποθετούνται στηριζόµενοι στην κάτω πλευρά τους από την πατούρα ενώ 
στις άλλες πλευρές αφήνεται αέρας και στερεώνονται µε βελόνες λεπτές και χωρίς κεφάλι (προκάκια). Κατόπιν 
καρφώνονται τα πηχάκια στερέωσης και τα τυχόν κενά συµπληρώνονται µε στόκο. 


β. Στις δίφυλλες, στρεπτές θύρες η κλειδαριά τοποθετείται στο κινητό φύλλο. Το άλλο φύλο (δευτερεύον) στερεώνεται 
µε δύο χωνευτούς ενσωµατωµένους σύρτες (έναν στην άνω και έναν στην κάτω τραβέρσα), ενώ ο αρµός που 
σχηµατίζουν τα δύο φύλλα καλύπτεται από δύο πηχίσκους καλύψεως (µπινί) – έναν από κάθε πλευρά. 


γ. Τα φύλλα από απλά υαλοστάσια αποτελούνται από σκελετό πάχους 36 mm αν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν 
απλοί υαλοπίνακες ή 46 mm, αν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν διπλοί υαλοπίνακες. 


9.1.3.6 Πρεσσαριστές Θύρες  


α. Τα φύλλα των πρεσσαριστών θυρών αποτελούνται επίσης από σκελετό µε ορθόξυλα και τραβέρσες (βλ. 
ταµπλαδωτές θύρες). Αφού συναρµολογηθεί ο σκελετός, επικολλούνται (ένα σε κάθε όψη) µονοκόµµατα φύλλα 
κόντρα πλακέ πάχους 5 mm ή µοριοσανίδα και στη συνέχεια τα φύλλα πρεσσάρονται µέχρι να σκληρυνθεί η 
κόλλα. Το φύλλο αυτό θα είναι µονοκόµµατο και σύµφωνο µε τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. Πριν 
και µετά από την τοποθέτηση του υλικού, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να το ελέγχει ως προς την ποιότητα, την 
αντοχή και τη µέθοδο τοποθέτησης του. 


β. Τα στοιχεία του σκελετού έχουν τελικό πάχος 3,5 cm. Τα ακραία στοιχεία του σκελετού έχουν πλάτος 7,5 cm – 10 
cm, ενώ ενδιαµέσως τοποθετείται ορθογωνική ξύλινη εσχάρα µε λεπτές ξύλινες δοκίδες πάχους 1,5 cm και πλάτος 
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όσο το πλάτος του σκελετού, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κοιλότητες που µπορεί να δηµιουργήσει η επένδυση 
του φύλλου. Οι δοκίδες θα έχουν αξονική απόσταση περίπου 10 cm. Στις κυψέλες των δοκίδων τοποθετείται 
µόνωση µε οικοδοµικό πάπλωµα υαλοβάµβακα πάχους 4 cm. 


γ. Το φύλλο περιβάλλεται από πήχη στερεωµένο µε εντορµία και γλωτίδα (γκινισιά) και κολληµένο µε κόλλα 
(περιθώριο), ο οποίος προστατεύει τις εγκάρσιες ακραίες επιφάνειες του φύλλου (σόκορα) από την φθορά ή την 
αποκόλληση των ακµών του. Πριν την σύνδεση µε το φύλλο ο πήχης θα έχει πλάτος λίγο µεγαλύτερο από το 
πάχος του φύλλου και θα εξοµοιώνεται µε αυτό µετά την προσκόλληση του. Ο πήχης θα είναι από σκληρή ξυλεία 
αρίστης ποιότητας. 


δ. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην κάτω πλευρά του θυρόφυλλου, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος φθοράς της, 
είτε λόγω εµπλοκής µε σκληρό αντικείµενο (καρφί κτλ), είτε λόγω υποκείµενης υγρασίας (νερό πλυσίµατος 
δαπέδου κτλ). Το κενό µεταξύ των ανοιγµένων θυρόφυλλων και του δαπέδου πρέπει να είναι 2 mm - 4 mm. 
∆ιαφορετικά το ύψος του κενού στο κάτω µέρος της θύρας είναι ίσο µε το αναφερόµενο στον Πίνακα Κουφωµάτων. 


ε. Η κατασκευή των φύλλων πρεσσαριστών θυρών που φέρουν άνοιγµα για φεγγίτη ή περσίδες είναι όµοια µε εκείνη 
των πλήρως πρεσσαριστών φύλλων. 


στ. Στις πρεσσαριστές κατασκευές ρητά απαγορεύεται χρήση καρφιών ή βιδών έστω και προσωρινών. Υαλοστάσια σε 
τέτοια θυρόφυλλα κατασκευάζονται από οπλισµένους υαλοπίνακες 6,5 mm στερεωµένους µε χαλύβδινα πλαίσια 
ενώ το συνολικό πάχος φύλλου θα είναι 50 mm. 


9.1.3.7 Παλινδροµικές Υαλόθυρες 


α. Τα φύλλα των θυρών αυτών ανοίγουν προς τα µέσα και προς τα έξω και επανέρχονται στη θέση τους όταν 
αφεθούν ελεύθερα (αλλέ ρετούρ). Μπορεί να είναι δίφυλλες ή µονόφυλλες. 


β. Η κάσσα δεν έχει πατούρα αλλά προεξοχή 3 cm – 3,5 cm µε πλάτος ίσο µε αυτό του φύλλου. 


γ. Το κάθε φύλλο αναρτάται από 3 µηχανισµούς ανάρτησης (µεντεσέδες) που ο καθένας αποτελείται από 3 ελάσµατα 
και 2 στροφείς µε ελατήρια. Το ένα από τα 2 ακραία ελάσµατα βιδώνεται στο πάχος της κάσσας και το άλλο στο 
πάχος του φύλλου χωνευτά, ενώ οι στροφείς ενώνονται µε το ενδιάµεσο έλασµα. 


δ. Η κάτω τραβέρσα του φύλλου αποτελείται από 3 τµήµατα διατοµής 45 mm x 70 mm το καθένα, που φέρουν 
γκινισιές στο µέσον της πλευρά που εφάπτονται. τα τµήµατα αυτά κολλούνται και τοποθετείται πηχίσκος 
(γκινισόπηχη) ανάµεσα στις γκινισιές κατά µήκος της σύνδεσης. Η τοποθέτηση του υαλοπίνακα γίνεται σε πατούρα 
στο πάνω µέρος της τραβέρσας. 


ε. Το ελάχιστο πάχος του υαλοπίνακα που τοποθετείται είναι 5 mm. 


9.1.3.8 Συρόµενες (εσωτερικές) Θύρες 


α. Τα φύλλα των θυρών αυτών κινούνται στο κενό διπλού τοίχου µε ενδιάµεσο κενό και αναρτώνται από ράγα που 
στερεώνεται στο υπέρθυρο. Στη ράγα το φύλλο σύρεται µε ειδικό µηχανισµό, ο οποίος τοποθετείται στην κάτω 
πλευρά του ειδικά διαµορφωµένου υπέρθυρου. Φέρουσα κάσσα δεν υπάρχει σε αυτές τις θύρες, τοποθετείται 
όµως από τις δύο πλευρές του θυρόφυλλου ψευτόκασσα και περιθώριο που επενδύει το άνοιγµα και περιορίζει το 
κενό κυλίσεως. 


β.  Για το σταµάτηµα της κύλισης των φύλλων στην προκαθορισµένη θέση χρησιµοποιούνται τέρµατα (stop) µε 
κεφαλές από λάστιχο, τα οποία τοποθετούνται στο βάθος κάθε φωλιάς του τοίχου και στη ράγα. 


9.1.3.9 Ραµποτέ θύρες  


α. Τα φύλλα των ραµποτέ θυρών αποτελούνται από 2 τµήµατα: 


- το πρώτο τµήµα (ταµπλαδωτό φύλλο) είναι από ανθυγρό MDF ή από τσιµεντοσανίδα ή άλλα είδη ταµπλάδων 


- το δεύτερο τµήµα (ραµποτέ) αποτελεί επένδυση µε σανίδωµα, πάχους περίπου 2 cm, του πρώτου και 
καρφώνεται µε εµφανείς διακοσµητικούς ήλους ή βιδώνεται µε βίδες στο σκελετό του πρώτου τµήµατος 


β. Τα θυρόφυλλα αυτά φέρουν ενισχυµένους στροφείς στερεώσεως λόγω του µεγάλου βάρους τους και είναι 
κατάλληλα για εξωτερική χρήση. 


γ. Η κάσσα των θυρών αυτών είναι όµοια µε αυτή των ταµπλαδωτών θυρών, είναι πάντα από καδρόνι πάχους 5 cm 
και τοποθετείται στην εσωτερική περασιά του τοίχου, ώστε να µην παγιδεύεται το νερό της βροχής στον αρµό 
µεταξύ αρµοκαλύπτρου (περβαζιού) και επιχρίσµατος. 


δ. Με τον τρόπο στερέωσης του σανιδώµατος αποφεύγεται η σύνδεση µε µόρσο και κόλλα. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δίνεται, ώστε ο αρµός µεταξύ των σανίδων να µην είναι ορατός. Το σανίδωµα στο κάτω µέρος καταλήγει 
σε τραβέρσα µε µεγάλο πλάτος και νεροχύτη για την απορροή των νερών. 


ε. Οι ταµπλάδες του ταµπλαδωτού φύλλου έρχονται στο ίδιο επίπεδο µε το σκελετό του φύλλου. 


9.1.3.10  Πυράντοχες Θύρες  


α. Οι κάσσες είναι ίδιες µε αυτές των απλών πρεσσαριστών ξύλινων θυρών, αλλά φέρουν πατούρα τουλάχιστον 25 
mm για το φύλλο. 
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β. Τα φύλλα έχουν σκελετό από ξυλεία οξιάς. Το πλαίσιο αποτελείται από διατοµές 100 mm x 40 mm µε τραβέρσα 
165 mm x 40 mm στη µέση και δύο πήχεις 45 mm x 21 mm ο καθένας. Ο σκελετός αυτός φέρει υποδοχές 9,5 mm 


x 25 mm, στις οποίες τοποθετούνται και βιδώνονται ανά 20 cm 4 πυράντοχες γυψοσανίδες πάχους 9,5 mm (2 στο 
άνω και 2 στο κάτω τµήµα). Εκατέρωθεν του φύλλου αυτού επικολλώνται µε ηλεκτρική πρέσα και ισχυρή ειδική 
κόλλα µονοκόµµατες πλάκες αµιαντοτσιµέντου 5 mm. Στις πλάκες αυτές µε την ίδια µέθοδο επικολλώνται κόντρα - 


πλακέ οκουµέ 3 mm και φαινοπλαστικά φύλλα (φορµάικα) ως εξωτερικό τελείωµα. 


γ. Όλα τα εξαρτήµατα θα έχουν αντίστοιχη αντοχή στη φωτιά, ενώ οι κλειδαριές και οι χειρολαβές θα είναι τύπου 
«µπάρας πανικού». Οι θύρες εφοδιάζονται µε κατάλληλο µηχανισµό αυτοµάτου κλεισίµατος σε περίπτωση 
συναγερµού πυρκαγιάς. 


δ. Απαιτείται πιστοποιητικό ελέγχου της πυραντοχής του κουφώµατος από αναγνωρισµένο εργαστήριο. 


9.1.3.11 Ηχοµονωτικές Θύρες  


α. Από άποψης ηχοµόνωσης οι θύρες διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
Πίνακας 9.1.3.11 : Ηχοµονωτική Ικανότητα Θυρών 


# Κατηγορία Θύρας 


Ηχοµονωτική Ικανότητα 


[dB] 


1 2 3 


1 ελαφρές πρεσσαριστές  20 


2 βαριές ολόσωµες περαστές και ραµποτέ 25-32 


3 ακουστικές >40 


4 διπλές 35-40 


β. Απαιτείται πιστοποιητικό ελέγχου της ηχοµονωτικής ικανότητας του κουφώµατος από αναγνωρισµένο και 
εγκεκριµένο από την Υπηρεσία εργαστήριο. 


γ. Οι αρµοί ανάµεσα στο φύλλο και στην κάσσα περιµετρικά ελαχιστοποιούνται σε 1mm – 2 mm, ενώ η ένωση 
κάσσας – τοίχου κατασκευάζεται αεροστεγής και πλήρης, ώστε να αποφεύγονται οι ηχογέφυρες. Οι συναρµογές 
φύλου  - κάσσας, φύλλου – φύλλου και φύλλου – δαπέδου είναι αεροστεγείς και η κλειδαριά έχει κάλυµµα που 
ανοιγοκλείνει και περιβάλλεται από πάπλωµα ορυκτοβάµβακα και λαστιχένιο σφουγγάρι. 


9.1.3.12  Ξύλινα Παράθυρα  


α. Τα ξύλινα παράθυρα αποτελούνται από το πλαίσιο (τετράξυλο, κάσσα), το υαλοστάσιο και το εξώφυλλο. 


β. Οι κύριοι τύποι ξύλινων παραθύρων που κατασκευάζονται σήµερα είναι οι ακόλουθοι: 


- γαλλικός τύπος 


- γερµανικός τύπος  


γ. Το πλαίσιο αποτελείται από 2 ορθοστάτες (ποδαρικά), το ανώφλι (πανωκάσσι) και το κατώφλι (κατωκάσσι). Τα 
ποδαρικά έχουν δύο φυλλοδόχους εκτοµές, ώστε η εσωτερική να υποδέχεται το υαλοστάσιο και η εξωτερική το 
εξώφυλλο. Το κατωκάσσι έχει µόνο µια φυλλοδόχο εκτοµή που υποδέχεται το υαλοστάσιο, ενώ το εξωτερικό µέρος 
καλύπτεται από το εξώφυλλο και διαµορφώνεται έτσι ώστε τα νερά της βροχής να οδηγούνται έξω µέσω του 
νεροχύτη. Κατά µήκος του κατωκασσιού υπάρχει λούκι συγκράτησης του νερού που διεισδύει από το ανεµοβρόχι, 
το οποίο αποχετεύεται από δύο σωληνίσκους από µολύβι. Το κατωκάσσι έχει εγκοπή προς τα έξω για την 
υποδοχή της ποδιάς. Ο αρµός µαρµάρου – κατωκασσιού προστατεύεται µε αρµοκάλυπτρο. 


δ. Το υαλοστάσιο αποτελείται από δύο φύλλα που αναρτώνται στην κάσσα µε ειδικά σίδερα ανάρτησης. Το κάθε 
φύλλο αποτελείται από πλαίσιο, το οποίο στο εξωτερικό µέρος φέρει υαλοδόχο εκτοµή, ώστε να υποδέχεται τον 
υαλοπίνακα. Οι υαλοπίνακες συγκρατούνται από ακέφαλα προκάκια και στόκο. Οι κάτω τραβέρσες των 2 φύλλων 
του υαλοστασίου έχουν νεροχύτη, του οποίου το κάτω αυλάκι (ποταµός) πρέπει να βρίσκεται έξω από το κατώφλι. 
Η συναρµογή των µεσαίων ορθοστατών του υαλοστασίου γίνεται µε εντοµές ειδικής µορφής. Η στερέωση του 
υαλοστασίου γίνεται µε διπλό, σύνθετο, χωνευτό, κατακόρυφο σύρτη (γρύλο). 


ε. Το εξώφυλλο (παντζούρι) των παραθύρων γαλλικού τύπου έχει τέσσερα φύλλα τα οποία συνδέονται ανά δύο µε 
µεντεσέδες που προσαρµόζονται στο έξω µέρος του φύλλου. Τα ακραία φύλλα αναρτώνται στην κάσσα µε γαλλικά 
σίδερα ανάρτησης. Το κάθε φύλλο αποτελείται από δύο ορθοστάτες και 3 τραβέρσες. Στα φατνώµατα 
τοποθετούνται περσίδες (φυλλαράκια), που προσαρµόζονται σε ειδικές εκτοµές των ορθοστατών. Η στερέωση 
κατά το κλείσιµο των εξώφυλλων γίνεται µε ειδική κατακόρυφη ράβδο κυκλικής διατοµής (παντζουρόβεργα)µε 
αρθρωτή λαβή, η οποία συναρµόζεται σε εξέχοντα πείρο στο πανωκάσσι και σε ειδική φωλιά στο κατωκάσσι. 


στ. Το γερµανικό παράθυρο διαφέρει από το γαλλικό ως προς το εξώφυλλο, το οποίο αποτελείται από 2 φύλλα µε 
περσίδες, τα οποία στρέφονται  κατά το άνοιγµα τους µπροστά από την επιφάνεια του τοίχου µε ειδικούς στροφείς 
που εξέχουν από την κάσσα. Το κάθε φύλλο αποτελείται από περίµετρο ορθοστατών και τραβερσών και φάτνωµα 
από περσίδες. Το µέγιστο επιτρεπόµενο πλάτος παραθύρου αυτού του τύπου είναι 1,40 m. 
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9.1.3.13 Εξωστόθυρες  


Οι κατασκευές της ενδιάµεσης τραβέρσας και της κάτω τραβέρσας των φύλλων των εξωστοθυρών µοιάζουν µε τις αντίστοιχες κατασκευές 


ταµπλαδωτών θυρών, ενώ η κατασκευή της άνω τραβέρσας έχει µορφή άνω τραβέρσας παραθύρου. Η κάτω τραβέρσα φέρει νεροχύτη µε πλατιά εντορµία 


και ποταµό από κάτω, ώστε τα νερά της βροχής να οδηγούνται προς τα έξω. Στο κατώφλι διαµορφώνονται λούκια και οπές απορροής όµοιες µε αυτές του 


κατωκασσιού των παραθύρων. Το κατώφλι αντικαθιστά το κλασσικό κατωκάσσι των παραθύρων. 


9.1.3.14  Σύνθετα Κουφώµατα Αλουµινίου – Ξύλου 


α. Η σύνδεση ξύλου και αλουµινίου στα κουφώµατα από σύνθετες διατοµές αλουµινίου – ξύλου γίνεται µε µια από τις 
ακόλουθες µεθόδους: 


- Σηµειακή αγκύρωση µε άγκιστρα, τα οποία µπορεί να είναι είτε ειδικές αιχµηρές προεξοχές του τµήµατος 
αλουµινίου της διατοµής που εισχωρούν στο ξύλο µε συµπίεση, είτε πλαστικά µε κεφαλή σχήµατος Ταυ που 
βιδώνονται στο ξύλο ανά 15 cm – 30 cm, ώστε να προεξέχει η κεφαλή τους. Στο τµήµα αλουµινίου της 
διατοµής υπάρχει ειδική εγκοπή µέσα στην οποία εισέρχονται οι κεφαλές και στερεώνονται µε περιστροφή 
κατά το ¼ του κύκλου. 


- Σύνδεση µορφής κατά την οποία οι επιφάνειες αλουµινίου έχουν προεξοχές που εφαρµόζουν στις αντίστοιχες 
εσοχές του ξύλινου τµήµατος. Σε αυτήν την περίπτωση ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο µέγεθος των 
εσοχών του ξύλου, ώστε να επιτρέπονται µικρο-µετακινήσεις των προεξοχών του αλουµινίου στο εσωτερικό 
τους. 


- Επικόλληση, κατά την οποία οι επιφάνειες επαφής των τµηµάτων αλουµινίου και ξύλου έχουν µικρές εσοχές. 
Ο κενός χώρος πληρούται µε συνθετικές ρητίνες, που χρησιµοποιούνται ως συγκολλητικό υλικό. 


β. Για την αποφυγή παγίδευσης της υγρασίας στο εσωτερικό ξύλινο τµήµα της διατοµής, από τις επιφάνειες επαφής 
των δύο υλικών ή από το εσωτερικό του κτιρίου, διαµορφώνονται ειδικές εγκοπές αερισµού στο ξύλινο τµήµα του 
κουφώµατος, κατά µήκος της επιφάνειας επαφής του µε το τµήµα αλουµινίου. Στην περίπτωση σύνδεσης µε 
σηµειακά άγκιστρα (βλ. προηγούµενο εδάφιο) ή σύνδεσης µορφής Ταυ, ως εγκοπή αερισµού λειτουργεί όλη η 
επιφάνεια επαφής των 2 τµηµάτων. Αποτελεσµατικότερη λύση αποτελεί η διαµόρφωση νεροσταλλάκτη στο 
εσωτερικό του ξύλινου τµήµατος των κατακόρυφων στοιχείων του φύλλου του κουφώµατος, η οποία γίνεται στο 
εργοστάσιο κατασκευής των διατοµών µε την κατασκευή λεπτών οριζόντιων οπών παράλληλων µε τη µεταλλική 
επένδυση, που απολήγουν µε κατάλληλες κλίσεις σε παράλληλη και εξωτερική εγκοπή της εγκοπής υποδοχής των 
υαλοπινάκων. 


γ. Οι υαλοπίνακες στερεώνονται σηµειακά στο κούφωµα µε ειδικά άγκιστρα. Οι διπλοί υαλοπίνακες χωρίζονται από 
το ξύλινο τµήµα της διατοµής µε τη βοήθεια µιας συνθετικής διατοµής. 


δ. Οι αρµοί του ξύλου σφραγίζονται µε µεταλλικούς συνδέσµους και αδιάβροχη κόλλα. 


ε. Στα σύνθετα κουφώµατα αλουµινίου – ξύλου πρέπει µεταξύ ξύλινου και αλουµινένιου πλαισίου να υπάρχει διάκενο 
αερισµού, το οποίο θα έχει οπές για την εξίσωση των πιέσεων υδρατµών µε την εξωτερική υγρασία του αέρα. 


στ. Τα πλαίσια αλουµινίου συνδέονται στις γωνίες µε µηχανικές συνδέσεις. 


9.1.4 Έλεγχοι 


Εκτός από αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο «’Έλεγχοι –Γενικά» του άρθρου «Κουφώµατα Αλουµινίου», διενεργούνται και οι ακόλουθοι 


έλεγχοι: 


α. Ο Ανάδοχος επιθεωρεί και εξετάζει τις επιφάνειες επί των οποίων τοποθετούνται τα εξαρτήµατα και ενηµερώνει την 
Υπηρεσία για ενδεχόµενες ατέλειες ή µη ικανοποιητικές συνθήκες. ∆εν προχωρεί στις εργασίες τοποθέτησης 
θυρών, παρά µόνο αφού επιδιορθώσει  τις ατέλειες και λάβει τη σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. 


β. Οι συναρµογές οριζόντιων και κατακόρυφων στοιχείων πρέπει να είναι έντεχνες και να µην χρησιµοποιούνται 
καρφιά αλλά µε κόλλα και µόρσα (εντορµία). Τα νερά του ξύλου θα είναι πάντα παράλληλα µε το 
συναρµολογούµενο τεµάχιο. 


γ. Τα κουφώµατα πρέπει να είναι τελείως επίπεδα και όλες οι γωνίες ακριβώς 90° και για τις υποδοχές των 
υαλοπινάκων και των φύλλων. 


δ. Οι υποδοχές των υαλοπινάκων πρέπει να έχουν κατασκευαστεί για το προβλεπόµενο πάχος τους και τα 
αρµοκάλυπτρα στήριξης τους να είναι από το ίδιο ξύλο. 


ε. Εξακριβώνεται ότι έχουν κατασκευαστεί οι απαιτούµενοι νεροσταλλάκτες και οι «οπές νεροχύτη» και εξασφαλίζεται 
η σωστή απορροή των οµβρίων. 


στ.  Εξακριβώνεται και ελέγχεται η σωστή τοποθέτηση µηχανισµών κλεισίµατος (π.χ. η τοποθέτηση του 
προβλεπόµενου αριθµού µεντεσέδων). 


ζ. Ελέγχεται αν το πάχος των φύλλων και τα περιµετρικά πηχάκια είναι τα προβλεπόµενα. ελέγχεται επίσης η 
πυκνότητα του εσωτερικού σκελετού για τις πρεσσαριστές θύρες και το είδος των κυψελών. Η Υπηρεσία έχει το 
δικαίωµα να αποκαλύψει το εσωτερικό θύρας σε µια γωνία της κατά 0,10 m


2
 για δειγµατοληπτικό έλεγχο. 
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9.1.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 


Ισχύουν τα αναγραφόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου «Κουφώµατα Αλουµινίου» καθώς και το ακόλουθο εδάφιο: 


• Σε όλες τις εργασίες ξυλουργικών περιλαµβάνεται η φθορά και η αποµείωση της ξυλείας, εφόσον δεν 
αναφέρεται διαφορετικά στα σχετικά άρθρα. 


• Στην τιµή µονάδος ξύλινων θυρών ή παραθύρων, ανά κατηγορία κουφώµατος,  περιλαµβάνεται όλη η 
κατασκευή και τοποθέτηση των κασσών, θυρόφυλλων, επενδύσεων, περσίδων, εξώφυλλων 
παραθύρων, η διαµόρφωση των υποδοχών, οι συγκολλητικές ουσίες, τα περβάζια κτλ. 


9.1.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 


Ισχύουν τα αναγραφόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου «Κουφώµατα Αλουµινίου». 


 


9.2. ΣΙ∆ΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 


9.2.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 


α. Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών και εξωτερικών σιδηρών κουφωµάτων, 
θυρών πυρασφαλείας καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµικού, 
µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν και τα υπόλοιπα Συµβατικά 
Τεύχη και σχέδια και τις εντολές της Υπηρεσίας. Περιλαµβάνονται επίσης τα συναφή εξαρτήµατα (εξαρτήµατα 
στερέωσης, παρεµβύσµατα κτλ). 


β. Οι γενικές προδιαγραφές για τα υλικά και την εκτέλεση εργασιών σιδηρών κατασκευών αναφέρονται στο άρθρο 
360 «Σιδηρές Κατασκευές».  


9.2.2 Υλικά 


9.2.2.1 Σιδηρές Κάσσες  


α. Οι σιδηρές κάσσες θα αποτελούνται από στραντζαριστή λαµαρίνα ελάχιστου πάχους 1,5 mm ή από προφίλ 
σιδήρου αρίστης ποιότητας, απαλλαγµένα από ελαττώµατα και ατέλειες. 


β. Οι κάσσες φέρουν περιµετρικά τα απαραίτητα τζινέτια στήριξης, 3 τζινέτια  σε κάθε ορθοστάτη και 2 στο 
πανωκάσσι. Το πλαίσιο παραδίδεται στο εργοτάξιο απόλυτα ορθογωνισµένο µε κατάλληλη τραβέρσα και γωνιακές 
λάµες, σαν προσωρινά στοιχεία διατήρησης της σταθερότητας του σχήµατος, και προστατευµένο µε 1 στρώση 
αντισκωριακού. 


9.2.2.2 Θυρόφυλλα 


α. Οι θύρες αυτές θα είναι µονόφυλλες ή δίφυλλες, ανοιγόµενες ή συρόµενες, πτυσσόµενες κτλ. Τα φύλλα 
κατασκευάζονται από κλειστές χαλύβδινες διατοµές πάχους 1,5 mm  και διαστάσεων 50 mm x 30 mm. Το πλαίσιο 
ενισχύεται µε οριζόντιες ενισχύσεις. Το πλαίσιο των φύλλων µεγάλων θυρών θα φέρει και διαγώνιες ενισχύσεις. 


β. Τα φύλλα επενδύονται µε λαµαρίνα πάχους 1,5 mm και από τις δύο πλευρές και πληρούνται, εφόσον δεν 
υπάρχουν απαιτήσεις ηχοµόνωσης, µε πάπλωµα υαλοβάµβακα 30 kg/m


3
. Εφόσον προβλέπονται περσίδες, αυτές 


θα είναι χαλύβδινα ελάσµατα πάχους 3 mm. Στην περίπτωση που η επένδυση λαµαρίνας γίνεται µόνο από τη µία 
πλευρά το ελάχιστο πάχος της θα είναι 2 mm. 


δ. Οι µεγάλες πτυσσόµενες, συρόµενες κτλ θύρες, εκτός των άλλων εξαρτηµάτων, θα είναι εφοδιασµένες µε 
µηχανισµούς ανάρτησης και κύλισης βιοµηχανικού τύπου µε ρουλεµάν. 


ε. Ο χρωµατισµός θα γίνει όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 «Χρωµατισµοί». 


9.2.2.3 Θύρες Πυρασφαλείας 


α. Οι θύρες πυρασφάλειας, µονόφυλλες ή δίφυλλες θα έχουν την κλάση πυραντίστασης που προδιαγράφεται στα 
Συµβατικά Τεύχη και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά ελέγχου της πυραντοχής τους από αναγνωρισµένα 
εργαστήρια. 


β. Η κάσσα της θύρας πυρασφαλείας, είναι από σιδηρό γαλβανισµένο προφίλ ελάχιστου πάχους 2 mm και φέρει 
ενσωµατωµένη αεροστεγή διογκούµενη θήκη πυροπροστασίας µε ειδικό µη σιλικονούχο λάστιχο.   


γ. Η θύρα πυρασφαλείας φέρει ανάµεσα στις γαλβανισµένες πλάκες κλειδαριά πυρασφαλείας, µηχανισµό µε 
υδραυλική ρύθµιση επαναφοράς, µηχανισµό προτεραιότητας (δίφυλλες θύρες), ειδική χειρολαβή για θύρες 
πυρασφαλείας και καπνοπροστασίας και συστήµατα πανικού ευρείας χρήσεως. Οι γενικές απαιτήσεις για τα 
εξαρτήµατα των θυρών αναφέρονται στο άρθρο «Είδη Κιγκαλερίας».  


δ.  Οι ελάχιστες απαιτήσεις των θυρών πυρασφαλείας συνοψίζονται στα ακόλουθα σηµεία: 
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- ελάχιστο πάχος λαµαρίνας 1,5 mm 


- οι εσωτερικές ενισχύσεις θα είναι νευρώσεις ακαµψίας από λαµαρίνα ελάχιστου πάχους 1,5 mm 


- λιθοβάµβακα ως µονωτικό υλικό ειδικού βάρους 120 - 150 Kg/m
3
 


- µεντεσέδες: δύο τεµάχια / φύλλο Φ 30 µε ένσφαιρο τριβέα 


- καπνοστεγανότητα µε ειδική λωρίδα 16 mm x 12 mm καλυµµένη µε λαµαρίνα πάχους 0,5 mm, από 
θερµοδιογκούµενο υλικό 


- µεταλλική πινακίδα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το εργοστάσιο κατασκευής κτλ 


- πάχος θυρόφυλλου περίπου 53 mm 


- κλάση πυρανάσχεσης Τ - 60 (αναχαίτιση µετάδοσης κατά 60 min) 


- αστάρωµα βαφής µε διπλή στρώση χρωµικού ψευδαργύρου 


ε. Γενικά ισχύουν τα ακόλουθα πρότυπα για τις θύρες πυρασφαλείας: 
Πίνακας 9.2.2.3: Πρότυπα Θυρών Πυρασφαλείας 


# Τίτλος Πρότυπο 


1 2 3 


1 Ποιότητα λαµαρίνας DΚΡ DΙΝ 1016 


2 Ποιότητα γαλβανισµένης λαµαρίνας  DΙΝ 1541 


3 Έλεγχοι, πιστοποιητικά, δοκιµές υλικών DΙΝ 4101 


4 Έλεγχος και επιθεώρηση παραγωγής DIN 18200 


5 ∆ιάταξη για θύρες εξόδου διαφυγής χειριζόµενες µε µοχλό ή πιεζόµενη πλάκα - 


Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής   


ΕΛΟΤ ΕΝ 179 


6 ∆ιατάξεις εξόδων πανικού χειριζόµενες µε οριζόντια δοκό - Απαιτήσεις και µέθοδοι 


δοκιµής   


ΕΛΟΤ ΕΝ 1125 


7 Ρυθµιζόµενοι µη φέροντες µεντεσέδες για θύρες πυρασφάλειας DΙΝ 18262 


8 Μηχανισµοί  υδραυλικής ρύθµισης  και  επαναφοράς  µε  ηλεκτροµαγνήτη 


συγκράτησης 


DΙΝ 18263 


9 Χειρολαβές πυρασφάλειας και καπνοπροστασίας DΙΝ 18273 


10 ∆οκιµές πυραντίστασης για συναρµολογήσεις θυρών και ρολών: Θύρες και ρολά 


ελέγχου καπνού 


ΕΛΟΤ ΕΝ 1634 -3 


11 ∆ιαστάσεις, ποιοτική λειτουργία και ποιότητα κατασκευής κλειδαριών και 


συστηµάτων πανικού 


DΙΝ 18820 


9.2.2.4 Εξαρτήµατα  


α. Οι γενικές απαιτήσεις για τα εξαρτήµατα των κουφωµάτων αναφέρονται στο άρθρο «Είδη Κιγκαλερίας». Η 
Υπηρεσία δικαιούται  να απορρίπτει είδη κιγκαλερίας τα οποία προσκοµίζει ο Ανάδοχος, εφ' όσον αποδειχθεί ότι 
είναι ελαττωµατικά ή διαφορετικά από τα προτεινόµενα στα Συµβατικά Τεύχη. 


β. Το κλείσιµο κάθε κουφώµατος πρέπει να γίνεται µε απλή πίεση στη χειρολαβή. ∆ιαφορετικά και αν µετά από 
επισκευή, το κλείσιµο δεν είναι άνετο, το κούφωµα αφαιρείται, αποµακρύνεται από το εργοτάξιο και αντικαθίσταται 
µε νέο µε δαπάνες του Αναδόχου. 


γ. Τα συστήµατα και εξαρτήµατα περιστροφής, κυλίσεως και γενικά τα συστήµατα στήριξης, που καταπονούνται 
ιδιαίτερα από τριβή, θα έχουν ρουλεµάν, άριστης ποιότητας και αντοχής. 


9.2.3 Εκτέλεση Εργασιών 


9.2.3.1 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής  


α. Οι γενικές απαιτήσεις κατασκευής και τοποθέτησης των σιδηρών κάσσων και κουφωµάτων ακολουθούν το άρθρο 
360 «Σιδηρές Κατασκευές», τα αναγραφόµενα στο παρόν και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 


β. Η κατασκευή του κουφώµατος και γενικά των σιδηρών κατασκευών, πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να επιτρέπεται µε 
ευχέρεια κατά την τοποθέτηση τους, η ρύθµιση της οριζοντιότητας και κατακορυφότητας, χωρίς κίνδυνο 
παραµόρφωσης. 
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γ. Τα κατασκευαστικά σχέδια που υποβάλλει ο Ανάδοχος στην Υπηρεσία θα περιλαµβάνουν λεπτοµερή στοιχεία για 
τις κατασκευές σιδερένιων κουφωµάτων. 


δ. Πριν την έναρξη των σχετικών κατασκευών, υποβάλλονται στην Υπηρεσία δείγµατα κυρίων και βοηθητικών υλικών 
για έγκριση, τα οποία συµφωνούν µε τα κατασκευαστικά σχέδια και τα Συµβατικά Τεύχη. Υποβάλλονται επίσης 
πιστοποιητικά για την καταλληλότητα των µεθόδων συγκολλήσεων ανά περίπτωση. 


ε. Εφόσον υπάρχει σχετική απαίτηση από την Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει δείγµατα 
σιδηρών κουφωµάτων, ενδεικτικά της τεχνικής και της µεθοδολογίας που θα χρησιµοποιηθεί στο έργο, τα οποία 
παραµένουν στο εργοτάξιο. 


στ. Οι εργασίες θα εκτελούνται από ειδικευµένους τεχνίτες, σωστά και επιµεληµένα. Οι συγκολλητές θα έχουν τα 
σχετικά διπλώµατα των οποίων τα στοιχεία θα εξακριβώνονται από την Υπηρεσία. 


ζ. Όπου απαιτείται ηχοµόνωση αυτή θα είναι από λιθοβάµβακα βάρους τουλάχιστον 120 Kg/m
3
. Τα πάχη 


ηχοµόνωσης - θερµοµόνωσης καθορίζονται από τις αντίστοιχες µελέτες και τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος. Η 
τοποθέτηση των µονωτικών υλικών θα γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία ηχογεφυρών. 


η. Η αντιδιαβρωτική προστασία των µεταλλικών κατασκευών θα εκτελεστεί κατά τα αναφερόµενα στην  αντίστοιχη 
ενότητα του άρθρου 360 «Σιδηρές Κατασκευές» και στο άρθρο 7 «Χρωµατισµοί»  και συµπληρώνεται µε τα 
ακόλουθα εδάφια: 


- Η αντιδιαβρωτική προστασία θα είναι κατάλληλη για κατασκευές εκτεθειµένες στις καιρικές συνθήκες. 


- Το µέγεθος των γαλβανισµένων στοιχείων θα καθορίζεται από το µέγεθος των διαθεσίµων λουτρών 
γαλβανισµού. 


- Η ελάχιστη επικάλυψη γαλβανισµού θα είναι 275 g/m
2
. 


- Οι αρµοί εργοταξίου θα προστατεύονται µε ψεκασµό ψευδαργύρου σε επικάλυψη πάχους 150 µm. 


- Πριν από τον γαλβανισµό όλες οι επιφάνειες θα καθαριστούν από γράσα, λάδια και διαβρωτικά στοιχεία. 


- Τα στοιχεία των κατασκευών θα γαλβανιστούν πριν από την συναρµολόγηση τους. 


- Απαγορεύεται κάθε χηµική επεξεργασία των γαλβανισµένων επιφανειών που πρόκειται να βαφούν. 


- Λαµαρίνες µε συγκολληµένους ήλους, προεξοχές ή ράβδους θα γαλβανιστούν µετά την συγκόλληση. 


- Οι ράβδοι θα γαλβανίζονται κατακόρυφα. 


9.2.3.2 Ανοχές  


α. Η τοποθέτηση θα γίνεται σύµφωνα µε καθορισµένες ανοχές χωρίς να δηµιουργούνται µόνιµες τάσεις. Τα σιδερένια 
θυρόφυλλα θα είναι απόλυτα επίπεδα, ελεγχόµενα µε πήχη που τοποθετείται οριζόντια, κατακόρυφα και διαγώνια. 


β. Πίνακας 9.2.3.2: Ανοχές Κουφωµάτων  
# Απαίτηση Ανοχή 


1 2 3 


1 ∆ιαστάσεις πλευρών σιδερένιων κάσσων (διαστάσεις 


πλαισίων  - ολικές ή µερικές) 


 ± 0,5%  


2 ∆ιαστάσεις διατοµών σιδερένιων κάσσων ± 1 mm 


3 Πάχος χαλυβδοελάσµατος   ± 0,2 mm 


4 Τοποθέτηση κουφωµάτων από το νήµα της στάθµης 2 mm 


5 Πλευρές κάσσων  - απόκλιση από την κατακόρυφο ± 0,5% 


6 Απόκλιση Ορθογωνικότητας σε κάσσες και πλαίσια κουφωµάτων καµία 


9.2.3.3 Σιδηρές Κάσσες  


α. Οι σιδηρές κάσσες ακολουθούν τις γενικές προδιαγραφές των σιδηρών κατασκευών που αναφέρονται στο σχετικό 
άρθρο 360 «Σιδηρές Κατασκευές» του παρόντος, τα κατασκευαστικά σχέδια, τους σχετικούς κανονισµούς, το 
παρόν και τις εντολές της Υπηρεσίας.  


β. Η τοποθέτηση των κάσσων από στραντζαριστή λαµαρίνα µε ανοιχτή διατοµή γίνεται µετά από τη δόµηση της 
τοιχοποιίας. Τα στάδια της κατασκευής και τοποθέτησης σιδηρών κάσσων είναι τα ακόλουθα: 


- Η κάσσα τοποθετείται στο ήδη διαµορφωµένο άνοιγµα. Ανά 0,5 m ύψους περιµετρικά της κάσσας ανοίγονται 
οπές στην τοιχοποιία για την έγχυση της τσιµεντοκονίας στήριξης και πλήρωσης των ορθοστατών. 


- Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για το πανωκάσσι. 


- Κατόπιν η κάσσα στερεώνεται µέσω τζινετιών µε τσιµεντοκονία στις αντίστοιχες φωλιές της τοιχοδοµής. 
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- Αφού σφραγιστούν κατάλληλα οι αρµοί στις εξωτερικές παρειές διαστρώνεται τσιµεντοκονία 450 kg τσιµέντου 
στον αρµό κάσσας - τοίχου. Η χρήση γύψου στην τσιµεντοκονία απαγορεύεται. 


γ. Οι κάσσες από κλειστές κοίλες διατοµές δεν απαιτούν πλήρωση. 


δ. Οι πακτώσεις και οι στερεώσεις των σιδηρών κατασκευών, θα γίνονται µε καρφίδες ενδεικτικού τύπου ΗILTI, ώστε 
να αποφεύγεται κάθε φθορά στο φέροντα οργανισµό από ανεπίχριστο σκυρόδεµα. 


ε. Ο χρωµατισµός τους γίνεται κατά τα αναγραφόµενα στο άρθρο «Χρωµατισµοί». 


9.2.3.4 Κουφώµατα 


α. Τα σιδηρά κουφώµατα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα κουφωµάτων, τα κατασκευαστικά σχέδια, τους 
σχετικούς κανονισµούς, το παρόν και τις εντολές της Υπηρεσίας. 


β. Τα στοιχεία των σιδηρών κουφωµάτων πριν τοποθετηθούν θα επιστρώνονται µε µίνιο στην εσωτερική τους 
επιφάνεια καθώς και στα µεταλλικά τους στηρίγµατα σε δύο τουλάχιστον στρώσεις, σύµφωνα και µε τις εντολές της 
Υπηρεσίας. 


γ. Η κάτω τραβέρσα του πλαισίου του ανοιγόµενου φύλλου, θα φέρει νεροχύτη από λαµαρίνα µε προεξοχή πλάτους 
µεγαλύτερου της κάσσας, ώστε να την καλύπτει, για την αποµάκρυνση των νερών της βροχής. 


δ. Στα κατωκάσσια των εξωτερικών σιδηρών κουφωµάτων, θα υπάρχει κατάλληλα διαµορφωµένη διατοµή από 
στραντζαριστή λαµαρίνα ή προφίλ, ανάλογου πάχους µε την κάσσα του κουφώµατος. Στο κατωκάσσι θα 
συγκεντρώνονται τα νερά της βροχής τα οποία θα αποµακρύνονται µέσω προβλεποµένων οπών, αν 
προηγουµένως δεν έχουν αποµακρυνθεί από το νεροχύτη του κουφώµατος. Κατά την κατασκευή των σιδηρών 
κουφωµάτων (υαλοστασίων, φεγγιτών και θυρών) τοποθετούνται πλαστικοελαστικά παρεµβύσµατα ή πλαστική 
µαστίχη για την στεγανότητα των κουφωµάτων από τα νερά της βροχής και από τον αέρα. 


ε. Οι µηχανισµοί λειτουργίας των κουφωµάτων τοποθετούνται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι επισκέψιµοι. Η 
αποσύνδεση και η επισκευή τους θα γίνεται µε ευκολία, ώστε να µην απαιτείται η πλήρης αφαίρεση της 
κατασκευής. Η συντήρηση τους (ρύθµιση, γρασάρισµα) δεν θα απαιτεί υπερβολικό χρόνο και µεγάλες δαπάνες. 


στ. Τα κουφώµατα θα έχουν και κατά τις 3 διαστάσεις τους επίπεδες επιφάνειες, οι οποίες θα τέµνονται σε 
ευθύγραµµες καθαρές ακµές, παράλληλες και ορθογώνιες. Οι ενώσεις µεταξύ των διαφόρων διατοµών θα είναι 
ευθύγραµµες και ο αρµός µεταξύ των στοιχείων του κουφώµατος θα έχει το ελάχιστο δυνατό πάχος. 


ζ. Οι συνδέσεις µεταξύ κάσσας και επένδυσης από λαµαρίνα γίνονται στο εργοστάσιο κατασκευής µε 
ηλεκτροσυγκόλληση, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των συγκολλουµένων στοιχείων σε όλο το µήκος της 
σύνδεσης. Στα σηµεία των συνδέσεων, η συγκόλληση θα έχει ελάχιστο πάχος 3 mm. Οι ορατές συγκολλήσεις 
λειαίνονται, ώστε να αποµακρυνθούν τα πλεονάσµατα, ώστε η τελική επιφάνεια να είναι επίπεδη. Οι µεταλλικές 
κατασκευές που έχουν συναρµολογηθεί στο εργοστάσιο προσκοµίζονται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του Αναδόχου. 


9.2.3.5 Εξαρτήµατα, Ειδικά Τεµάχια 


α. Στερεώσεις, συνδετήρες, µπουλόνια, ροδέλες κτλ ακολουθούν τους ισχύοντες κανονισµούς και θα είναι τύπου, 
υλικού και επικαλύψεως καταλλήλων για τη χρήση για την οποία προορίζονται, καθώς και συµβατά µε τα άλλα 
υλικά µε τα οποία έρχονται σε επαφή. 


β. Ο Ανάδοχος παραδίδει τοποθετηµένα και έτοιµα προς λειτουργία όλα τα είδη εξαρτηµάτων των σιδερένιων 
κουφωµάτων (βλ. αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου «Είδη Κιγκαλερίας»). 


9.2.3.6 Θύρες Πυρασφαλείας 


α. Οι θύρες πυρασφάλειας τοποθετούνται από εξειδικευµένο και έµπειρο συνεργείο (κατά προτίµηση συνεργείο του 
εργοστασίου κατασκευής τους) σύµφωνα µε το DΙΝ 18093. 


β. Οι υαλοπίνακες στις θύρες πυρασφάλειας τοποθετούνται µέσα σε ειδικής διατοµής µεταλλικό πλαίσιο. Το 
µεταλλικό πλαίσιο του υαλοπίνακα προσαρµόζεται στο θυρόφυλλο µε ειδικό προφίλ και µε θερµοδιογκούµενο 
υλικό. 


γ. Στο κενό µεταξύ των λαµαρινών επένδυσης των θυρόφυλλων τοποθετείται πυράντοχο υλικό. Τα θυρόφυλλα αυτά 
όπως και η κάσσα της θύρας βάφονται µε primer δύο συστατικών για γαλβανισµένη λαµαρίνα και αντισκωριακή 
βαφή για DΚΡ. 


9.2.4 Έλεγχοι 


α. Μετά την τοποθέτηση των σιδηρών κάσσων και κουφωµάτων, η Υπηρεσία ελέγχει την εκτελεσθείσα εργασία 
σύµφωνα µε τη µελέτη, το παρόν, τα Συµβατικά Τεύχη και προηγούµενες εντολές της. 


β. Απορριπτέα θεωρείται η κατασκευή κουφωµάτων, όταν τα ανοιγόµενα φύλλα δεν λειτουργούν µε ευχέρεια ή κατά 
την λειτουργία τους σφηνώνουν στην κάσσα Σε αυτή την περίπτωση, τα σιδηρά κουφώµατα αποµακρύνονται από 
το έργο και αντικαθίστανται µε νέα. 


9.2.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες  
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Ισχύουν τα αναγραφόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου «Κουφώµατα Αλουµινίου» καθώς και τα ακόλουθα εδάφια: 


• Στο βάρος των µεταλλικών κατασκευών δεν προστίθεται το βάρος των µικροϋλικών και βοηθητικών 
υλικών στερέωσης και τοποθέτησης. 


• Στην τιµή µονάδος των σιδηρών υαλοστασίων ανάγεται και η τοποθέτηση περσίδων, όπου απαιτείται. 


• Περιλαµβάνονται επίσης τα ακόλουθα: 


- Εξαρτήµατα, ειδικά τεµάχια, πηχίσκοι στερέωσης των υαλοπινάκων 


- υλικά και εργασίες σύνδεσης 


- στραντζαριστές λαµαρίνες επένδυσης 


- η προετοιµασία των επιφανειών (πχ γαλβάνισµα, επαλείψεις µε µίνιο κτλ) 


9.2.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή  


α. Οι εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης σιδηρών κάσσων και κουφωµάτων θα επιµετρώνται σε χιλιόγραµµα 
βάρους (kg) χρησιµοποιούµενου σιδήρου προσαυξανόµενα κατά 15% για φθορά, αποµειώσεις και µικροϋλικά, 
πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία κουφώµατος ή κάσσας που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα 
γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 


β. Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και αφορούν σε είδη κιγκαλερίας, θα επιµετρώνται και θα 
πληρώνονται όπως ορίζεται στο άρθρο «Είδη Κιγκαλερίας» της παρούσας και µε την αντίστοιχη τιµή µονάδας που 
ορίζεται στο Τιµολόγιο Προσφοράς. 


γ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες κουφωµάτων ή κάσσων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί 
(ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του 
παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 
«Γενικοί Όροι».  


10. ΕΡΜΑΡΙΑ – ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ 


10.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 


α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή ξύλινων ερµαρίων, ιµατιοθηκών και πάγκων 
καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, 
εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν και τα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και τις εντολές της 
Υπηρεσίας. 


β. Οι κατασκευές που εξετάζονται στο παρόν ειδικότερα είναι οι ακόλουθες: 


- ξύλινα ερµάρια και πάγκοι µε διάφορα είδη επενδύσεων  


- ερµάρια κλιµατισµού µε περσίδες από αλουµίνιο  


- εντοιχισµένα ερµάρια 


10.2 Υλικά 


α. Οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές και οι ορισµοί των προϊόντων ξυλείας, των συνδετικών µέσων και των 
συγκολλητικών ουσιών, που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή ερµαρίων, αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 
«∆οµική Ξυλεία». 


β. Οι γενικές απαιτήσεις για τα διάφορα είδη κιγκαλερίας αναφέρονται στο άρθρο «Είδη Κιγκαλερίας». Τα θυρόφυλλα 
των ερµαρίων φέρουν συνήθως δύο χωνευτούς µεντεσέδες (εκτός αν πρόκειται για ιµατιοθήκες, οπότε αυξάνεται ο 
αριθµός των µεντεσέδων) διπλής περιστροφής. Οι χειρολαβές είναι συνήθως µεταλλικές. 


γ. Τα υλικά που προσκοµίζονται θα ακολουθούν τα αναγραφόµενα στο παρόν, στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και 
στα κατασκευαστικά σχέδια του Έργου. Ο Ανάδοχος προσκοµίζει τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας των υλικών 
στην Υπηρεσία και υποβάλλει προς έγκριση δείγµατα όλων των υλικών (κολλών, µεταλλικών συνδέσεων, 
βοηθητικών υλικών κτλ) που πρόκειται να χρησιµοποιήσει. 


δ. Για τα θυρόφυλλα, τον πυθµένα, την οροφή, τα πλαϊνά, τα εσωτερικά χωρίσµατα και τα ράφια των ερµαρίων είναι 
συνηθέστερη η χρήση των ακόλουθων υλικών. 


- µοριοσανίδας MDF µε επένδυση µελαµίνης  


- πλακάζ µε επένδυση ή όχι φορµάικας (πάχους 0,8 mm) 


- νοβοπάν µε επένδυση µελαµίνης 
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ε. Για τους πάγκους εργασίας χρησιµοποιείται συνήθως µοριοσανίδα υψηλής αντοχής, πιέσεως και σκληρότητας 
τύπου DUROPAL ή ισοδύναµου ελάχιστου πάχους 2 cm. 


στ. Οι περσίδες αλουµινίου που τοποθετούνται στα ερµάρια κλιµατισµού είναι ηλεκτροστατικής βαφής πάχους 
τουλάχιστον 60 µm ή ανοδειωµένες µε πάχος τουλάχιστον 60 µm. 


10.3 Εκτέλεση Εργασιών 


10.3.1 Γενικά 


α. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια, στα οποία απεικονίζονται όλες οι κατασκευαστικές 
λεπτοµέρειες των ερµαρίων, των ιµατιοθηκών και των πάγκων. Τα σχέδια θα περιλαµβάνουν λεπτοµέρειες σε 
κλίµακα 1:1 όλων των ενσωµατώσεων, συνδέσεων και κατασκευαστικών τοµών των στηρίξεων, λεπτοµέρειες 
υλικών και άλλες χαρακτηριστικές λεπτοµέρειες. 


β. Οι εργασίες εκτελούνται µε τη µεγαλύτερη δυνατή επιµέλεια από έµπειρα και εξειδικευµένα συνεργεία σύµφωνα µε 
τα εγκεκριµένα σχέδια, τις οδηγίες χρήσης των υλικών και τα αναγραφόµενα στο παρόν. Ο Ανάδοχος θα ακολουθεί 
γενικά τις οδηγίες του κατασκευαστή των υλικών. 


γ.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει τις µετρήσεις για την παραγγελία ή / και κατασκευή των ερµαρίων και των 
σχετικών υλικών από το κτίριο και όχι από τα σχέδια. Σε περίπτωση κακοτεχνίας ή λανθασµένων διαστάσεων 
ερµαρίων, αφού αυτά έχουν προσκοµιστεί στο έργο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαθιστά µε δικές του 
δαπάνες. 


δ. Η µεταφορά, η αποθήκευση και η προστασία των ειδών ξυλείας και των ξύλινων κατασκευών θα ακολουθεί τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και τα αναγραφόµενα στο άρθρο «∆οµική 
Ξυλεία». Το ίδιο ισχύει για τις συνδέσεις και τις συγκολλήσεις των ξυλουργικών εργασιών. 


ε. Όλα τα τεµάχια ξυλείας κόβονται στις απαιτούµενες διαστάσεις ώστε να συµφωνούν τα µέλη και τις διατοµές που 
προκύπτουν µε τα κατασκευαστικά σχέδια. Όλες οι επιφάνειες σύνδεσης των ξύλινων στοιχείων υπόκεινται 
κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να επιτυγχάνεται η τέλεια επαφή µεταξύ τους. Τα ξύλινα µέλη, τα οποία 
προέρχονται από παράλληλη σύνδεση διαφόρων τεµαχίων θα εµφανίζουν απόλυτη ακρίβεια διατοµών και 
διαστάσεων.  


στ. Η πλεονάζουσα κόλλα θα αποµακρύνεται µε προσοχή, ενώ οι µεταλλικές συνδέσεις δεν θα εξέχουν από τις ξύλινες 
επιφάνειες. Για το σκοπό αυτό διαµορφώνονται στα ξύλα κατάλληλες εσοχές για τα µεταλλικά εξαρτήµατα. 


10.3.2 Προετοιµασία 


Ο Ανάδοχος εξακριβώνει ότι δεν παρεµβάλλονται ηλεκτροµηχανολογικές, υδραυλικές ή άλλες εγκαταστάσεις ή στοιχεία του στατικού φορέα στις θέσεις 


που πρόκειται να τοποθετηθούν ή να συναρµολογηθούν ερµάρια και ιµατιοθήκες. Σε αντίθετη περίπτωση, ενηµερώνεται άµεσα η Υπηρεσία και ζητούνται 


οδηγίες. 


10.3.3 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 


α. Οι γενικές απαιτήσεις για ξύλινες µη φέρουσες κατασκευές αναφέρονται στο άρθρο «∆οµική Ξυλεία». Σε 
συµπλήρωση αυτών ισχύουν και τα ακολούθως αναγραφόµενα. 


- Τα περιθώρια των όψεων (θυρόφυλλα, πλαϊνά κτλ) επενδύονται είτε από το ίδιο υλικό επένδυσης της όψης 
του ερµαρίου, είτε από ξυλεία, ανάλογα µε τα κατασκευαστικά σχέδια. 


- Στους αρµούς µεταξύ ερµαρίων και δαπέδων τοποθετούνται αρµοκάλυπτρα («µπάζες»), που σκοπό έχουν να 
προστατεύσουν το ερµάριο και να κρύψουν τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Τα αρµοκάλυπτρα αυτά 
µπορεί να είναι είτε µεταλλικά, είτε πλαστικά, ανάλογα µε τις απαιτήσεις των κατασκευαστικών σχεδίων και τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας. Ο αρµός µεταξύ ερµαρίων και τοίχων καλύπτεται µε ειδικά αρµοκάλυπτρα. 


- Στην περίπτωση που τα ερµάρια φέρουν συρτάρια, ο πυθµένας τους έχει µικρότερο πάχος (τουλάχιστον 8 
mm) από τα υπόλοιπα τµήµατα των ερµαρίων. Η κατασκευή τους γίνεται µε το ίδιο υλικό µε αυτό του 
εσωτερικού του ερµαρίου. 


- Η σύνδεση των διάφορων τµηµάτων που αποτελούν το ερµάριο γίνεται µε µόρσο και κόλλα, εκτός από την 
πλάτη και τα πλαϊνά που συνδέονται µε καρφιά και κόλλα. 


- Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην σωστή τοποθέτηση των µεντεσέδων, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή 
λειτουργία του ερµαρίου. 


- Οι ιµατιοθήκες στηρίζονται στο δάπεδο ή / και στην οροφή µε ειδικά προφίλ αλουµινίου. 


- Οι πάγκοι έχουν ορατή όψη στρογγυλευµένη, ενώ η κρυφή όψη στηρίζεται στον τοίχο µε ανοξείδωτα 
στηρίγµατα. Στην ορατή όψη επικολλάται ταινία ίδιας επένδυσης µε αυτή της οριζόντιας επιφάνειας του 
πάγκου. 


β. Οι γενικές απαιτήσεις για τον χρωµατισµό των ξύλινων κατασκευών αναφέρονται στο άρθρο «Χρωµατισµοί». 


10.3.4 Ανοχές 
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Οι ανοχές για την κατασκευή ερµαρίων είναι οι ακόλουθες: 


- ορθές γωνίες:  χωρίς απόκλιση 


- πάχος φύλλων:  από -5% ως +10% 


- διαστάσεων διατοµών:  + 2 mm 


- διάκενο µεταξύ φύλλων:  τελικής επιφάνειας 1,5 mm – 2 mm 


- επιπεδότητα φύλλων: απόλυτη χωρίς βέλος που ελέγχεται µε πήχη σε οποιαδήποτε θέση 


10.3.5 Ερµάρια Κλιµατισµού 


α. Τα ερµάρια αυτά κατασκευάζονται, ώστε να αποκρύπτουν τις τυχόν µονάδες κλιµατισµού του κτιρίου (fan coil). Ο 
πάγκος και τα φύλλα αποτελούνται από φύλλο ξύλου ελάχιστου πάχους 20 mm επενδυµένο µε φορµάικα.  


β. Ο πάγκος φέρει οπή ορθογωνικής διατοµής, στην οποία τοποθετούνται περσίδες από αλουµίνιο. Περσίδες από 
αλουµίνιο τοποθετούνται επίσης και στο κάτω µέρος των θυρόφυλλων. 


10.3.6 Εντοιχισµένα Ερµάρια 


Για την ενσωµάτωση των εντοιχισµένων ερµαρίων διαµορφώνονται εσοχές στην τοιχοποιία. Για την ανάρτηση των ερµαρίων τοποθετούνται καδρόνια 5 


cm x 5 cm ή 7 cm x 7 cm. Τα φατνώµατα που δηµιουργούνται κατ΄ αυτόν τον τρόπο έχουν τις διαστάσεις των επί µέρους στοιχείων του ερµαρίου. Τα 


εσωτερικά χωρίσµατα και ράφια των ερµαρίων είναι πρεσσαριστά ή από διάφορα είδη «φύλλων µε βάση το ξύλο». Για την ανάρτηση των ερµαρίων 


χρησιµοποιούνται ειδικά στηρίγµατα. 


10.3.7 Προκατασκευασµένα Ερµάρια 


α. Οι συσκευασίες των ερµαρίων και ιµατιοθηκών εµπορίου που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο έτοιµα προς άµεση 
τοποθέτηση, πρέπει να είναι σφραγισµένες και χωρίς φθορές. 


β. Οι ιµατιοθήκες και τα ερµάρια εµπορίου αποθηκεύονται µέχρι τη χρονική στιγµή της τοποθέτησης τους σε 
καθαρούς χώρους που αερίζονται επαρκώς, δεν προσβάλλονται από την υγρασία και παρέχουν τη δυνατότητα 
εύκολου ελέγχου των αποθηκευµένων υλικών. Οι γενικές απαιτήσεις µεταφοράς και αποθήκευσης ξύλινων 
στοιχείων αναφέρονται στο άρθρο «∆οµική Ξυλεία». 


γ. Τα ερµάρια και οι ιµατιοθήκες µεταφέρονται και τοποθετούνται στις καθορισµένες θέσεις τους µε προσοχή, έτσι 
ώστε να αποφεύγεται κάθε είδους φθορά. 


10.4 Έλεγχοι 


α. Πριν την έναρξη των χρωµατισµών ή των βερνικωµάτων των ξύλινων κατασκευών γίνεται έλεγχος αν οι συνδέσεις 
των ξύλινων µερών παρουσιάζουν απαράδεκτους αρµούς, παραµορφώσεις από κακή τοποθέτηση, 
παραµορφώσεις από απότοµη ξήρανση ή ύγρανση των ξύλων, ή οποιοδήποτε άλλο ελάττωµα. Σε περίπτωση 
διαπίστωσης τέτοιων ελαττωµάτων ή κακοτεχνιών, η κατασκευή αντικαθίστανται µε δαπάνες του Αναδόχου ή αν µε 
την σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας µπορεί να αποκατασταθεί, η επισκευή θα γίνεται χωρίς να αποβαίνει σε βάρος 
της αισθητικής εµφάνισης ή της αντοχής και οπωσδήποτε χωρίς να τροποποιείται η λειτουργία της κατασκευής. Σε 
περίπτωση τραυµατισµού ξύλινης επιφάνειας ή σοβαρότερης ζηµίας απαγορεύεται η επισκευή µε στοκάρισµα ή η 


µερική αντικατάσταση (µπάλωµα). 


β. Η Υπηρεσία ελέγχει τις διαστάσεις και τον τύπο των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν (πλαίσια, επιφανειακά 
στοιχεία) και η εν γένει την ακαµψία και στερεότητα της τελειωµένης κατασκευής, που όλα πρέπει να είναι συµβατά 
µε την προοριζόµενη χρήση. Ελέγχει επίσης τον τύπο των τελειωµάτων. Ελέγχονται επίσης οι συνδέσεις και οι 
συγκολλήσεις των τµηµάτων των ερµαρίων, καθώς και ο τύπος στερέωσης. 


γ. Πριν από την κατασκευή των ερµαρίων ο Ανάδοχος εξακριβώνει ότι υπάρχει πρόβλεψη για την επαρκή στερέωση 
των µονάδων και ότι η τοιχοποιία, επί της οποίας πρόκειται να στερεωθούν τα ερµάρια και οι ιµατιοθήκες, έχει τις 
απαιτούµενες αντοχές. 


10.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 


Η παράγραφος «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του άρθρου «∆οµική Ξυλεία» συµπληρώνεται µε τα ακόλουθα: 


α. Στην τιµή µονάδος εργασιών κατασκευής ερµαρίων, ιµατιοθηκών και πάγκων περιλαµβάνονται επίσης τα 
ακόλουθα: 


- η προµήθεια και η τοποθέτηση των εξαρτηµάτων  


- σφραγιστικά (π.χ. σιλικόνη) 


- σκελετός (αν απαιτείται) 


- συγκολλητικές ουσίες 
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- σιδηρικά στήριξης, ανάρτησης, λειτουργίας και ασφάλειας (µεντεσέδες, κλειδαριές, ισχυροί µαγνήτες κτλ) 


- η τοποθέτηση των χειρολαβών (η προµήθεια των χειρολαβών περιλαµβάνεται στο άρθρο «Είδη 
Κιγκαλερίας») 


- ο χρωµατισµός κάθε είδους ερµαρίων (η προµήθεια των χρωµάτων περιλαµβάνεται στο άρθρο 
«Χρωµατισµοί») 


β. Οι περσίδες αλουµινίου δεν περιλαµβάνονται στην τιµή των ερµαρίων κλιµατισµού σαν προµήθεια, 
περιλαµβάνονται όµως σαν τοποθέτηση 


10.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 


α. Οι εργασίες κατασκευής ερµαρίων, πάγκων, ιµατιοθηκών θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m) εµπρόσθιας 
οριζόντιας άνω ακµής, πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία ερµαρίου, πάγκου ή ιµατιοθήκης που εµφανίζεται 
στο Τιµολόγιο.  Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 


β. Εναλλακτικά, οι ως άνω εργασίες θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m
2
) όψης ερµαρίων και ιµατιοθηκών 


(περιλαµβάνονται ράφια, πλαϊνά πλάτη κτλ) και κάτοψης πάγκων, ενώ τα συρτάρια θα επιµετρώνται σε τεµάχια 
(τεµ.). 


γ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες ερµαρίων και πάγκων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) 
πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος 
άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί 
Όροι». 


11. ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ – ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 


11.1. ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ 


11.1.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 


α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει εργασίες ψευδοροφών και ειδικότερα: 


- ψευδοροφές ασφαλείας από διάτρητη γαλβανισµένη λαµαρίνα 


- ψευδοροφές ορυκτών ινών 


- ψευδοροφές ορυκτών ινών υγρών χώρων 


- ψευδοροφές λωρίδων αλουµινίου 


- ψευδοροφές πλακών αλουµινίου 


- κυψελωτές ψευδοροφές αλουµινίου 


- ψευδοροφές από γυψοσανίδα 


β. Οι ψευδοροφές χρησιµοποιούνται κυρίως για τους ακόλουθους λόγους: 


- µείωση του ύψους των χώρων για την αποτελεσµατικότερη θέρµανση και ψύξη τους 


- κάλυψη του χώρου Η/Μ εγκαταστάσεων κάτω από την οροφή 


- διακόσµηση εσωτερικών χώρων. 


11.1.2 Υλικά 


11.1.2.1 Γενικά 


α. Η επιλογή της κατάλληλης ψευδοροφής βασίζεται στις ακόλουθες κατά περίπτωση απαιτήσεις και κριτήρια: 


- επιζητούµενο αισθητικό αποτέλεσµα 


- απαιτούµενη ηχοαπορροφητικότητα και ηχοανακλαστικότητα 


- αντοχή σε κρούσεις 


- αντοχή σε υγρασία 


- αντοχή στο χρόνο και στη γήρανση 


- αντοχή σε υδρατµούς 
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- αντανάκλαση φωτός 


- θερµική αγωγιµότητα 


β. Το σύστηµα που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: 


- τα υλικά του να έχουν αντοχή στην υγρασία, στη διάβρωση και να µην είναι εύφλεκτα 


- να είναι εύκολα προσβάσιµος ο χώρος µεταξύ ψευδοροφής - οροφής και να επιτρέπεται ο αερισµός του  


- εφόσον πρόκειται για ψευδοροφή αποτελούµενη από πλάκες, να είναι εύκολη η αλλαγή τους  


- να έχει ηχοαπορροφητική ικανότητα 


- να συνδυάζεται µε το σύστηµα των ελαφρών αποσυναρµολογουµένων χωρισµάτων, εφόσον προβλέπεται 
τέτοιο 


- να συνδυάζεται µε τα στόµια αερισµού - κλιµατισµού, µε τα φωτιστικά των χώρων και τα υπόλοιπα στοιχεία 
που ενσωµατώνονται σε αυτήν όπως µεγάφωνα, εκτοξευτήρες σβέσης πυρκαγιάς κτλ 


- τα στοιχεία να µπορούν να αποσυναρµολογούνται, χωρίς να προκαλούν ζηµιές στα παρακείµενα στοιχεία  


- το υλικό ηχοµόνωσης να µην επηρεάζεται από την αποσυναρµολόγηση, ούτε και οι απαιτούµενες τιµές 
απορρόφησης ήχου, ηχοµόνωσης και πυροπροστασίας, ακόµα και µε επανειληµµένες αποσυναρµολογήσεις 
και αντικαταστάσεις. Οι ψευδοροφές θα είναι επαρκώς δύσκαµπτες κατά την οριζόντια έννοια, ώστε να 
αντέχουν, χωρίς µεταβολές σχήµατος, τις εγκάρσιες δυνάµεις που προέρχονται από τις τοιχοποιίες καθώς και 
από φορτία κρούσης που δηµιουργούνται από τα κλεισίµατα των θυρών. 


γ. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα στοιχεία για τα υλικά που έχουν άµεση σχέση µε τις 
ψευδοροφές, όπως φωτιστικά, στόµια αεραγωγών, µεγάφωνα, αισθητήρες, καταιωνιστήρες κτλ, ώστε η εικόνα για 
τις προτεινόµενες λύσεις να είναι πλήρης. 


δ. Οι ψευδοροφές αναρτώνται από την οροφή µε αναρτήρες µεταβλητού ύψους (όχι σύρµατα) µε δυνατότητα 
ρύθµισης της τάξης του mm. Ο Ανάδοχος εξακριβώνει ότι το προτεινόµενο σύστηµα ανάρτησης της ψευδοροφής 
είναι επαρκές και ότι δεν θα προκαλέσει ζηµιές (π.χ. θραύση) στη στήριξη. Αν ο Ανάδοχος έχει αµφιβολίες σχετικά 
µε την καταλληλότητα των προτεινοµένων συστηµάτων ανάρτησης, υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία 
εναλλακτικές προτάσεις.  


ε. Ο Ανάδοχος προµηθεύει τα στηρίγµατα για τα στοιχεία που συµπεριλαµβάνονται στις ψευδοροφές, όπως 
φωτιστικά, εξαεριστήρες, θυρίδες επίσκεψης, κουρτινιέρες και άλλα στοιχεία που απεικονίζονται στα 
κατασκευαστικά σχέδια. 


στ. Τα πιστοποιητικά των πλακών ορυκτών ινών πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 


- πυρασφάλεια 


- ηχοαπορρόφηση 


- ηχοµονωτική ικανότητα 


- αντοχή στην υγρασία 


- αντιµικροβιακή συµπεριφορά 


- θερµοµονωτική ικανότητα 


ζ. Τα πιστοποιητικά του σκελετού για τις πλάκες ορυκτών ινών πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 


- πυρασφάλεια 


- αντοχή σε φορτίο 


- αντισκωριακή προστασία 


- γαλβάνιση 


η. Οι γενικές απαιτήσεις των υλικών για τις ψευδοροφές από γυψοσανίδα αναφέρονται αναλυτικά στην αντίστοιχη 
παράγραφο του άρθρου «Ελαφρά Χωρίσµατα». Ειδικά για την επένδυση καµπύλων τµηµάτων ψευδοροφών 
ενδείκνυται η χρήση ενισχυµένων γυψοσανίδων (µε προσθήκη υαλοΐνών ή παρεµφερών πλαστικών ινών ή 
πολυουρεθάνης). Οι γυψοσανίδες που χρησιµοποιούνται στις καµπύλες επιφάνειες θα έχουν τριγωνικές εγκοπές 
στην πίσω πλευρά. 


11.1.2.2 ∆είγµατα 


α. Ο Ανάδοχος υποβάλλει δείγµατα µήκους 300 mm των υλικών που χρησιµοποιούνται για το σύστηµα ανάρτησης 
και για το σκελετό της ψευδοροφής (ένα τεµάχιο από κάθε εξάρτηµα που θα χρησιµοποιηθεί) και 3 δείγµατα 
φυσικού µεγέθους για κάθε τύπο πλάκας και για κάθε τελείωµα. 


β. Τα δείγµατα συνοδεύονται από τα ακόλουθα: 
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- αναλυτικό κατάλογο µε όλα τα υλικά, µικροϋλικά, βύσµατα, παρεµβύσµατα, βίδες κτλ και τους χώρους για 
τους οποίους προορίζονται 


- πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας, ιδιοτήτων και λοιπών χαρακτηριστικών από αναγνωρισµένα εργαστήρια  


- όλες τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες του κατασκευαστή του συστήµατος.  


11.1.3 Εκτέλεση Εργασιών 


11.1.3.1 Γενικές Απαιτήσεις 


α. Για τις γενικές κατασκευαστικές απαιτήσεις των ψευδοροφών ισχύει το DIN 18168. 


β. Ο Ανάδοχος υποβάλλει 3 αντίγραφα κατασκευαστικών σχεδίων, στα οποία θα απεικονίζονται όλες οι 
κατασκευαστικές λεπτοµέρειες του συστήµατος. Τα σχέδια και οι περιγραφές του συστήµατος περιλαµβάνουν 
λεπτοµέρειες σε κλίµακα 1:1 όλων των ενσωµατώσεων, συνδέσεων και κατασκευαστικών τοµών των στηρίξεων, 
λεπτοµέρειες υλικών ηχοµόνωσης και χαρακτηριστικές λεπτοµέρειες αρµών και απολήξεων. Τα σχέδια θα 
συνοδεύονται από 3 αντίγραφα τεχνικών φυλλαδίων του εργοστασίου παραγωγής των υλικών, στα οποία θα 
περιέχονται πληροφορίες για τα προτεινόµενα υλικά. 


γ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει δείγµατα εργασίας επιφάνειας 10 m
2
 για κάθε τύπο ψευδοροφής σε 


φυσικό µέγεθος στο εργοτάξιο προς έγκριση από την Υπηρεσία. Οι εργασίες ψευδοροφών που θα εκτελεσθούν, 
θα είναι τουλάχιστον εφάµιλλης ποιότητας µε τα δείγµατα. 


δ. Οι εργασίες εκτελούνται µε τη µεγαλύτερη δυνατή επιµέλεια από έµπειρα (τουλάχιστον 5ετους εµπειρίας) και 
εξειδικευµένα συνεργεία σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια, τις οδηγίες χρήσης όλων των συστηµάτων υλικών και 
τα αναγραφόµενα στο παρόν. Ο Ανάδοχος θα ακολουθεί γενικά τις οδηγίες του κατασκευαστή των υλικών. 


ε. Οι αρµοί των ενώσεων θα κατασκευάζονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να υπάρχει ελευθερία µετατόπισης, χωρίς να 
προκαλούνται µόνιµες παραµορφώσεις ή µεταβολές στην ένωση. 


στ. Η περίµετρος της ψευδοροφής θα φέρει περιθώρια (σκοτίες) που διαµορφώνονται από ειδικές διατοµές συµβατές 
µε το σύστηµα της ψευδοροφής, σε επαρκή µήκη ώστε να παρέχεται πλήρης επαφή µε την περιµετρική τοιχοποιία. 
Οι σκοτίες στηρίζονται επί των τοιχοποιιών. Αντίστοιχα τελειώµατα θα υπάρχουν και στην περίµετρο γύρω από 
φωτιστικά και στόµια. Οι ψευδοροφές θα φέρουν ειδικές διαµορφώσεις για τις θέσεις των φωτιστικών σωµάτων, τις 
θέσεις των στοµίων αερισµού, κλιµατισµού και οποιωνδήποτε άλλων κατασκευών σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά 
σχέδιο και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η θέση των ανοιγµάτων υποδοχής Η/Μ εγκαταστάσεων θα προβλέπεται 
πριν από την τοποθέτηση της επένδυσης. 


ζ. Οι αρµοί διαστολής του φέροντος οργανισµού θα τηρούνται και στο σύστηµα ανάρτησης της ψευδοροφής µε ειδικά 
εξαρτήµατα αρµών. 


η. Οι ψευδοροφές δεν θα συνδέονται σε καµία περίπτωση µε τυχόν υφιστάµενα ελαφρά χωρίσµατα. 


11.1.3.2 Μεταφορά, Παραλαβή και Αποθήκευση Υλικών 


α. Στις προσκοµιζόµενες ποσότητες υλικών ο Ανάδοχος περιλαµβάνει επαρκή ποσότητα για την κάλυψη 20 m
2
 κάθε 


είδους ψευδοροφής, την οποία παραδίδει στον Κύριο του έργου για σκοπούς συντήρησης. 


β. Η µεταφορά και η αποθήκευση των υλικών εκτελείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής τους, 
ώστε να παραµένουν αναλλοίωτα µέχρι την ενσωµάτωση τους στο έργο. Τα υλικά θα προσκοµίζονται 
συσκευασµένα κατάλληλα σε προστατευτικά κιβώτια µε τις αντίστοιχες ενδείξεις. 


γ. Τα υλικά αποθηκεύονται σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο και ξηρό χώρο. 


δ. Κατά τη µεταφορά, την τοποθέτηση και ενσωµάτωση των υλικών στην κατασκευή, το προσωπικό θα φορά 
πάντοτε καθαρά άσπρα πάνινα γάντια. 


11.1.3.3 Ανοχές 


Πίνακας 11.1.3.3 Ανοχές Κατασκευών Ψευδοροφών  


# Απαίτηση Απόκλιση (µέγιστα) 


1 2 3 


1 οριζοντιότητα τελειωµένων επιφανειών ± 5 mm µε αλφαδιασµένο πήχη 4 m  


2 ευθυγράµµιση των ορατών σκελετών ± 0,5 mm από ράµµα 


3 oρθογωνισµός πλακών απόλυτος 


4 βέλος 1:360 


5 βέλος κάµψης µε ανάρτηση 30 kg(1) 3 mm 


6 


διαφορά περασιάς επιφανειών στις ενώσεις των 


διατοµών του σκελετού  0,5 mm   
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(1) Η ανάρτηση του βάρους θα γίνεται από το σκελετό και στο µέσον µεταξύ δύο αναρτήσεων ψευδοροφής. Για ψευδοροφές νερβοµετάλ θα γίνεται 


ανάρτηση βάρους 100 kg. Για τις ψευδοροφές από γυψοσανίδα ισχύουν τα αναγραφόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο. 


11.1.3.4 Προετοιµασία 


α. Πριν από την έναρξη των εργασιών πρέπει να έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία τα γενικά κατασκευαστικά σχέδια 
(1:100 ή 1:50) καθώς και οι λεπτοµέρειες (1:20,1:5, 1:1) που έχει εκπονήσει ο Ανάδοχος. Στη µελέτη του Αναδόχου 
λαµβάνονται υπόψη η φέρουσα ικανότητα της οροφής από την οποία αναρτάται η ψευδοροφή, οι οδηγίες του 
εργοστασίου παραγωγής των υλικών και συστηµάτων, οι δυνατότητες και αντοχές των συστηµάτων, οι 
ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις που τοποθετούνται µεταξύ οροφής και ψευδοροφής. Επίσης θα έχουν αντι-
µετωπισθεί όλα τα προβλήµατα διατάξεως σκελετού αναρτήσεων κτλ, ώστε η ψευδοροφή να παρουσιάζει τις 
επιθυµητές ιδιότητες χωρίς το παραµικρό ελάττωµα (παραµόρφωση κτλ). 


β. Ο Ανάδοχος, λόγω της ιδιαιτερότητας της εργασίας, ορίζει συντονιστή των εργασιών κατασκευής ψευδοροφών, 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, κλιµατιστικών εγκαταστάσεων κτλ, ο οποίος θα αναφέρεται και θα ενηµερώνει την 
Υπηρεσία για οποιοδήποτε ενδεχόµενο, σχετικό πρόβληµα. 


γ. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής, προηγείται χάραξη των οριζόντιων κατά µήκος και πλάτος και των 
κατακόρυφων διαστάσεων σε σχέση µε τα άλλα στοιχεία του έργου (εσωτερικά χωρίσµατα, φωτιστικά, στόµια κτλ), 
ώστε το προκύπτον αποτέλεσµα να είναι άρτιο τεχνικά και αισθητικά. Ως επίπεδο αναφοράς για τη χάραξη της 
κάτω επιφάνειας της ψευδοροφής λαµβάνεται ένα νοητό επίπεδο σε απόσταση 1 m από το δάπεδο, του οποίου το 
ίχνος χαράσσεται στους τοίχους. Η οριζοντιότητά του ελέγχεται µε αλφάδι. 


δ. Πριν την κατασκευή ο Ανάδοχος επιθεωρεί τη δοµική οροφή και προβαίνει στις ενδεχόµενες απαιτούµενες 
επιδιορθώσεις (ρωγµές και λοιπά ελαττώµατα). 


ε. Όπου απαιτείται, τοποθετούνται όλοι οι πρόσθετοι αναρτήρες άλλων στοιχείων του έργου. 


11.1.3.5 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις 


α. Στην περίπτωση που οι εγκαταστάσεις εντάσσονται στο χώρο µεταξύ οροφής - ψευδοροφής θα προβλέπονται 
όλες οι απαιτούµενες θυρίδες επίσκεψης σε θέσεις που απαιτείται η πρόσβαση για επισκευές και συντηρήσεις. Ο 
χώρος αυτός πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµος. Οι θυρίδες επίσκεψης θα είναι µη ορατές, αφαιρούµενες, 
πλήρεις µε πλαίσια, τελειώµατα και µηχανισµούς στερέωσης των φύλλων εύκολους στη χρήση. Τα πλαίσια των 
θυρίδων θα είναι είτε γαλβανισµένα µεταλλικά είτε από αλουµίνιο σύµφωνα µε τα σχέδια, ενώ η θύρα θα είναι από 
µέταλλο ή γυψοσανίδα ανάλογα µε τις ειδικές απαιτήσεις του χώρου (υδροµόνωση, αεροστεγάνωση, ηχοµόνωση, 
πυραντίσταση). 


β. Καµία ψευδοροφή δεν σφραγίζει µε το υλικό τελειώµατος πριν ολοκληρωθούν όλες οι δοκιµές των Η/Μ 
εγκαταστάσεων, έστω και αν αυτό γίνει λίγο πριν την παράδοση του έργου. 


γ. Οι Η/Μ εγκαταστάσεις, οι σωληνώσεις, οι καλωδιώσεις κτλ καθώς και οποιαδήποτε άλλα αντικείµενα δεν πρέπει σε 
καµία περίπτωση να στηρίζονται στην ψευδοροφή, αλλά θα αναρτώνται από την πλάκα οροφής. 


δ. Στην περίπτωση που αναµένεται συµπύκνωση υδρατµών στο κενό µεταξύ ψευδοροφής – οροφής, πρέπει να 
προβλέπεται η τοποθέτηση µικρών ελεγχόµενων ανοιγµάτων αερισµού ή µηχανικών υγροποιητών. 


11.1.3.6 Πυροδιαµερίσµατα 


α. Ο Ανάδοχος πρέπει να διαµορφώσει χώρους για την αποµόνωση σε περίπτωση φωτιάς ή για τη συµβολή στη 
γενική αντίσταση της κατασκευής κατά της φωτιάς (πυροδιαµερίσµατα) στο χώρο µεταξύ ψευδοροφής και οροφής 
µε τη χρήση κατάλληλων υλικών. 


β. Όπου ορίζονται πυροδιαµερίσµατα, θα υπάρχουν κατάλληλες προβλέψεις, ώστε να απορροφούν την θερµική 
διαστολή λόγω της αντίστασης κατά της φωτιάς σύµφωνα µε την µελέτη πυροπροστασίας. 


γ. Τα πυροδιαµερίσµατα που διαµορφώνονται από τους τοίχους και τα ελαφρά χωρίσµατα, θα συνεχίζονται στις ίδιες 
θέσεις στο χώρο µεταξύ ψευδοροφής και οροφής. 


11.1.3.7 Σκελετός  


α. Ο σκελετός στήριξης της ψευδοροφής αναρτάται από τη δοµική οροφή ανεξάρτητα από άλλες κατασκευές, πρέπει 
να έχει την απαιτούµενη ευστάθεια για όλα τα ύψη ανάρτησης και να µπορεί να ρυθµίζεται εύκολα ως προς το 
ύψος.  


β. Στις περιπτώσεις όπου η στήριξη είναι χωριστή από το σύστηµα κανάβου, θα πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα 
ρυθµίσεων, έτσι ώστε αυτά τα στοιχεία να ευθυγραµµίζονται µε το τελείωµα της οροφής. Το σύστηµα που θα 
χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση των στοιχείων αυτών για λόγους συντήρησης, χωρίς 
να προκαλούνται φθορές στα τελειώµατα ή διαταραχές στο σύστηµα στήριξης της ψευδοροφής. 


γ. Ο σκελετός της ψευδοροφής πρέπει να µπορεί να παραλάβει όλα τα µεταβιβαζόµενα φορτία που θα προκύψουν 
από αποσυναρµολογούµενα χωρίσµατα, από εξαρτήµατα φωτισµού, από στόµια εισαγωγής και εξαγωγής αέρος 
κτλ, χωρίς παραµορφώσεις, στρεβλώσεις ή άλλες ζηµίες.  


11.1.3.8 Περιβαλλοντικές Συνθήκες 
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α. Η εργασία τοποθέτησης ψευδοροφών δεν θα ξεκινά παρά µόνον εφόσον έχουν τελειώσει ο εργασίες 
σκυροδεµάτων, επιχρισµάτων, γυψοκατασκευών και χρωµατισµών και έχουν τοποθετηθεί ο υαλοπίνακες των 
κουφωµάτων, ώστε να έχει εξασφαλιστεί ένα απόλυτα στεγνό περιβάλλον, χωρίς υδρατµούς. Γενικά οι 
ψευδοροφές πρέπει να τοποθετούνται υπό συνθήκες πλησιέστερες όσο είναι δυνατόν σε αυτές που αναµένονται 
στην κανονική χρήση του κτιρίου. Τα υλικά πρέπει να εκτίθενται στις συνθήκες αυτές, µε σκοπό την επίτευξη 
ισορροπίας και την αποφυγή υπερβολικών µετακινήσεων από διαστολές, συρρικνώσεις µετά την εγκατάσταση.  


β. Οι εργασίες τοποθέτησης ψευδοροφών θα γίνονται σε θερµοκρασίες 10°C - 40°C και  η σχετική υγρασία του 
χώρου δεν θα ξεπερνά το 70%. Όταν η κατασκευή ψευδοροφής γίνεται σε χώρους µε υψηλά ποσοστά υγρασίας, 
τοποθετούνται πάνω στους αρµούς κατάλληλες πλαστικές ταινίες, ώστε να αποφεύγεται η διείσδυση της υγρασίας. 


γ. Στις περιπτώσεις που το ποσοστό υγρασίας του χώρου σε συνθήκες κανονικής χρήσης αναµένεται να υπερβαίνει 
το 90%, θα επιλέγονται αντιδιαβρωτικά συστήµατα σκελετού. 


δ. Μετά την τοποθέτηση των ψευδοροφών και µέχρι την κανονική χρήση του κτιρίου, το κτίριο πρέπει να θερµαίνεται 
κατά περιόδους όταν αναµένονται θερµοκρασίες µικρότερες από 12°C. 


11.1.3.9 Απαιτήσεις Μονώσεων 


α. Οι ηχοµονώσεις των τοιχοποιιών και των ελαφρών χωρισµάτων θα συνεχίζονται και εντός της ψευδοροφής. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει ψευδοροφή που θα παρέχει ισοδύναµη ηχοµόνωση. 


β. Όλες οι ενώσεις θα έχουν τις ίδιες ιδιότητες ηχοµόνωσης, αεροστεγανότητας, προστασίας από φωτιά κτλ, όπως 
απαιτούνται για τις αντίστοιχες ψευδοροφές. 


γ. Αν απαιτείται ιδιαίτερη θερµοµόνωση και ηχοµόνωση µεταξύ των ορόφων, αυτή τοποθετείται επί του σκελετού της 
ψευδοροφής και στο άνω µέρος των πλακών. 


δ. Πριν την τοποθέτηση του σκελετού και των πλακών των ψευδοροφών, οι σωληνώσεις και τα κανάλια κλιµατισµού 
από λαµαρίνα καθώς και οι σωλήνες θερµού νερού µονώνονται µε υλικό τύπου Armaflex ή ισοδύναµο, ώστε να 
αποφεύγεται η δηµιουργία υδρατµών και βλαβών στην ψευδοροφή. 


11.1.3.10  Ψευδοροφές Ορυκτών Ινών Υγρών Χώρων 


α. Οι πλάκες θα είναι από κεραµοποιηµένες και συµπιεσµένες ορυκτές ίνες χωρίς αµίαντο. Κατά τα λοιπά όπως 
ανωτέρω (παρ. «Ψευδοροφές Ορυκτών Ινών»). 


β. Οι απαιτήσεις του συστήµατος συνοψίζονται στα ακόλουθα: 


- πυραντοχή πλακών: A1 κατά DIN 4102 


- πυραντοχή οροφής: F 90 


- ηχοαπορρόφηση: 0,46 - 0,86 Sab σε 500 - 2000Hz 


- ηχοµόνωση:  34db χωρίς στρώµα υαλοβάµβακα 5 cm  
54db µε στρώµα υαλοβάµβακα 5 cm 


- αντανάκλαση φωτός: 88% 


- θερµοµόνωση:  Κ = 0,052 - 0,057 W/MK. 


11.1.3.11  Ψευδοροφές Γυψοσανίδας 


α. Για τα στοιχεία γύψου που χρησιµοποιούνται στις ανηρτηµένες ψευδοροφές από γυψοσανίδα ισχύει το ΕΝ 14246, 
ενώ γενικά για τις κατασκευές από γυψοσανίδα το ΕΛΟΤ 1296. Για τις ψευδοροφές γενικά ενδείκνυται η χρήση 
ηχοαπορροφητικής γυψοσανίδας.  


β. Κάθε 12 m – 15 m κατασκευάζεται αρµός διαστολής. 


γ. Η ψευδοροφή θα αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: 


- Βασικό σκελετό (κύριοι οδηγοί ανάρτησης) από οριζόντιες γαλβανισµένες χαλύβδινες διατοµές (κανάλια) 
πάχους κατά τα κατασκευαστικά σχέδια, σε σχήµα Π µε νευρώσεις. Οι διατοµές κατανέµονται σε αποστάσεις 
που ορίζονται από τα κατασκευαστικά σχέδια ή / και τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής και αναρτώνται 
από την οροφή µε κατάλληλους αναρτήρες γρήγορης ρύθµισης ύψους και γαλβανισµένες βέργες, που 
τοποθετούνται ανά 1m και στερεώνονται στην οροφή είτε µε µπετονόκαρφα, είτε µε κατάλληλες βίδες µέσα σε 
πλαστικά βύσµατα. Μετά τη ρύθµιση του ύψους (οριζοντίωση), οι διατοµές σταθεροποιούνται και 
στερεώνονται στους περιµετρικούς τοίχους µε γαλβανισµένα στηρίγµατα, πλαστικά βύσµατα και βίδες.  


- Φέροντα σκελετό (οδηγοί στερέωσης) από διατοµές όπως παραπάνω, που τοποθετούνται κάθετα προς τις 
διατοµές του βασικού σκελετού, κατανέµονται σε αποστάσεις 50 cm για πάχος γυψοσανίδας µέχρι 10 mm και 
σε αποστάσεις 60 cm για µεγαλύτερο πάχος γυψοσανίδας. Με τις διατοµές του βασικού σκελετού συνδέονται 
µε γαλβανισµένους µεταλλικούς συνδετήρες ανάρτησης. Οι ακραίοι οδηγοί τοποθετούνται σε µέγιστη 
απόσταση 10 cm από τον τοίχο, προς τον οποίο είναι παράλληλοι. Στην περίπτωση εξωτερικού τοίχου που 
µονώνεται ή / και επενδύεται εσωτερικά, η απόσταση αυτή µπορεί να αυξηθεί στο 1/3 της αξονικής 
απόστασης των ενδιάµεσων οδηγών. 
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- Επένδυση µε γυψοσανίδες µε λοξά άκρα, τοποθετηµένες και στερεωµένες µε κατάλληλες βίδες στο σκελετό 
σύµφωνα µε τα σχέδια και τις προδιαγραφές του υλικού. Οι γυψοσανίδες κόβονται σε τέτοια µεγέθη, ώστε να 
προσαρµόζονται στις αποστάσεις των δοκίδων του σκελετού. Η στερέωση των γυψοσανίδων ξεκινά από τη 
γωνία που εφάπτεται σε τοίχο ή σε ήδη στερεωµένη γυψοσανίδα. Τα σηµεία στερέωσης απέχουν από την 
ακµή της γυψοσανίδας τουλάχιστον 10 mm, ενώ µεταξύ τους η µέγιστη απόσταση είναι 20 cm. Πριν την 
τοποθέτηση των γυψοσανίδων τοποθετείται το θερµοµονωτικό υλικό µε φράγµα υδρατµών προς το χώρο 
που θερµαίνεται. 


- Μετά τη στερέωση οι ενώσεις των γυψοσανίδων (οριζόντιες ή κάθετες) αρµολογούνται (στοκάρονται) µε 
κατάλληλα υλικά αρµολόγησης και φινιρίσµατος, έτσι ώστε κανένα σηµείο της στήριξης και των ενώσεων των 
γυψοσανίδων να είναι ορατό.  


δ. Για τη διαµόρφωση κλιµακωτών ψευδοροφών (σε πολλά επίπεδα), οι σκελετοί των τµηµάτων αναρτώνται σε 
διαφορετικά ύψη. Για τη σύνδεση των διαφορετικών επιπέδων χρησιµοποιούνται λοξά ή κατακόρυφα «ρίχτια» από 
γυψοσανίδα τα οποία συνδέονται µε τα οριζόντια στοιχεία µε γωνιακούς µεταλλικούς οδηγούς. 


ε. Στην περίπτωση που η δοµική οροφή δεν είναι από σκυρόδεµα ή σιδηροκατασκευή αλλά αποτελείται από ξύλινα 
ζευκτά, τα ελάσµατα ή οι ντίζες ανάρτησης βιδώνονται στον οριζόντιο ελκυστήρα ανά 60 cm. 


στ. Στην περίπτωση που απαιτείται ανάρτηση µεµονωµένων φορτίων από την ψευδοροφή, αν αυτά είναι µικρότερα 
από 2 kg, µπορούν να στερεωθούν σε τυχαίο σηµείο της γυψοσανίδας. Αν πρόκειται για φορτίο µεταξύ 2 kg – 10 
kg, το εξάρτηµα βιδώνεται σε κάποιο µεταλλικό οδηγό. Φορτία µεγαλύτερα από 10 kg αναρτώνται απευθείας από 
τη δοµική οροφή. 


11.1.3.12 Προστασία 


Οι ψευδοροφές πρέπει να διατηρούνται καθαρές και να έχουν χρωµατική οµοιοµορφία. Ο Ανάδοχος θα αποσύρει τεµάχια που έχουν φθαρεί ή φέρουν 


σηµάδια και να τα αντικαταστήσει µε νέο υλικό χωρίς απαίτηση επιπλέον αποζηµίωσης. 


11.1.4 Έλεγχοι  


α. Η Υπηρεσία πριν από οποιαδήποτε εργασία τοποθέτησης του σκελετού και των πλακών των ψευδοροφών, πρέπει 
να έχει ελέγξει την επιπεδότητα, την ορθογωνιότητα, την καθαρότητα και την οµαλότητα των κατακόρυφων 
επιφανειών, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο παρόν άρθρο. Ψευδοροφές που αποκλίνουν πέραν από τα 
καθορισµένα επιτρεπτά όρια, κρίνονται απορριπτέες από την Υπηρεσία και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τις 
αποκαταστήσει ή ανακατασκευάσει χωρίς την απαίτηση επιπλέον αποζηµίωσης. 


β. Ο Ανάδοχος ελέγχει κατά τη διάρκεια της κατασκευής την ορθότητα της τοποθέτησης των οδηγών και των 
αναρτήσεων (πρέπει να είναι ισοϋψείς και συµµετρικά τοποθετηµένοι), έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσµα να είναι 
ορθογωνισµένο, επίπεδο, να µην παρουσιάζει βέλη µεγαλύτερα του επιτρεπτού και ανοµοιοµορφίες. 


γ. Όλα τα τµήµατα της ψευδοροφής που παραδίδονται στην Υπηρεσία θα είναι ολοκληρωµένα, έτοιµα προς χρήση 
και εύκολα στην αποσυναρµολόγηση. 


11.1.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 


Στην τιµή µονάδος για κάθε εργασία διαµόρφωσης ψευδοροφών περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 


α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε οδού, η 
προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών (πλάκες, σκελετός, υλικά 
ανάρτησης, σκοτίες, αρµοί, θυρίδες κτλ), µικροϋλικών και εξοπλισµού για την ολοκληρωµένη και έντεχνη εκτέλεση 
της εργασίας. Περιλαµβάνονται επίσης και οι επιπλέον ποσότητες υλικών που προσκοµίζει ο Ανάδοχος είτε για τη 
συντήρηση των επιφανειών από τον Κύριο του έργου είτε για λόγους απωλειών κατά την κατασκευή. 


β. Η εργασία πλήρους κατασκευής του σκελετού και τοποθέτησης της ψευδοροφής σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
του εργοστασίου παραγωγής, τα κατασκευαστικά σχέδια και τις οδηγίες του παρόντος. Περιλαµβάνονται ειδικότερα 
τα ακόλουθα: 


- η διαµόρφωση των περιµετρικών σκοτιών  


- η διαµόρφωση των απαιτούµενων αρµών 


- η κάλυψη των σωληνώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων µε υλικό τύπου Armaflex ή ισοδύναµο 


- η τοποθέτηση της απαιτούµενης µόνωσης µεταξύ οροφής και ψευδοροφής, εφόσον δεν περιλαµβάνεται σε 
ειδικό άρθρο 


- η προετοιµασία για την τοποθέτηση των φωτιστικών, στοµίων εξαερισµού κτλ 


- η προµήθεια και τοποθέτηση των θυρίδων αερισµού και επίσκεψης εφόσον δεν περιλαµβάνεται σε ξεχωριστό 
άρθρο 


- η αρµολόγηση και το φινίρισµα. 
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γ. Η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας των απαιτούµενων ικριωµάτων καθώς και η 
αποξήλωση και αποµάκρυνση τους από το χώρο εργασίας µετά το πέρας των εργασιών. 


δ. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόµενων στοιχείων. 


ε. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση των εργασιών, έστω και 
πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια. 


στ. Στην τιµή µονάδος δεν περιλαµβάνεται η προµήθεια και η σύνδεση των φωτιστικών σωµάτων που συνδέονται µε 
την ψευδοροφή. 


11.1.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 


α. Οι εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης ψευδοροφών θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) πλήρως 
περαιωµένων, ανά είδος ψευδοροφής που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ.  Από τις επιµετρούµενες επιφάνειες δεν αφαιρούνται οι οπές που 
διαµορφώνονται για την τοποθέτηση των φωτιστικών, των στοµίων κτλ και για τη διέλευση των σωληνώσεων και 
των άλλων εγκαταστάσεων. 


β. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ για τα διάφορα είδη ψευδοροφών.  Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη 
αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος 
άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί 
Όροι». 


 


11.2. ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 


11.2.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 


α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει την κατασκευή και τοποθέτηση ελαφρών χωρισµάτων. Οι κατηγορίες 
υλικών κατασκευής ελαφρών χωρισµάτων που αντιµετωπίζονται στο παρόν, είναι οι ακόλουθες: 


- χωρίσµατα ξυλεπένδυσης, τα οποία αποτελούνται από σκελετό αλουµινίου ή ελαφρές γαλβανισµένες σιδηρές 
διατοµές και πετάσµατα ξύλινης επένδυσης  


- χωρίσµατα από γυψοσανίδα διάφορων ειδών (µονή, διπλή, ανθυγρή, πυράντοχη κτλ) µε σκελετό από 
αλουµίνιο ή ελαφρές γαλβανισµένες διατοµές και πετάσµατα από γυψοσανίδα. 


β. Σύµφωνα µε το DIN 4103 ως ελαφρά χωρίσµατα θεωρούνται οι µη φέροντες «τοίχοι» µέχρι βάρους 150 kg/m
2
, οι 


οποίοι δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν στους στατικούς υπολογισµούς, πρέπει όµως να αναλαµβάνουν φορτία που 
επιδρούν στην επιφάνεια τους και να τα µεταβιβάζουν στα φέροντα στοιχεία του κτιρίου. 


γ. Οι συνήθεις µορφές ελαφρών χωρισµάτων είναι οι ακόλουθες: 


- τυφλά σε όλη την επιφάνεια (χωρίς υαλοπίνακες) 


- τυφλά µέχρι ύψους 0,90 m από το δάπεδο και µεταξύ 0,90 m – 2,20 m µε διπλούς υαλοπίνακες (µε ή χωρίς 
περσίδες) ή µε υαλόθυρα µονόφυλλη ή δίφυλλη, µε ή χωρίς φεγγίτη πάνω από αυτήν. 


11.2.2 Υλικά 


11.2.2.1 Γενικά 


α. Τα υλικά που προσκοµίζονται θα ακολουθούν τα αναγραφόµενα στο παρόν, στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και 
στα κατασκευαστικά σχέδια του Έργου. Ο Ανάδοχος προσκοµίζει τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας των υλικών 
στην Υπηρεσία. 


β. Ο Ανάδοχος θα επιλέγει υλικά που προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή (πετάσµατα, ορθοστάτες, βίδες, 
γωνιακά στηρίγµατα, υλικά κονιαµάτων, αρµολόγησης και επιχρισµάτων, αλουµίνια, ξυλεία κτλ). Τα βοηθητικά 
υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως συµβατά µεταξύ τους και µε τα κύρια υλικά του χωρίσµατος. Κάθε υλικό θα 
χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης, τις προδιαγραφές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή, 
ώστε να αποφεύγονται τα ελαττώµατα και οι κακοτεχνίες. 


γ. Τα εργοστάσια παραγωγής των υλικών θα υποβάλλουν στην Υπηρεσία βεβαίωση, ότι κάθε υλικό διατίθεται στην 
απαιτούµενη ποιότητα και ποσότητα για την ολοκλήρωση των εργασιών, µέσα στις προθεσµίες αποπεράτωσης 
του έργου. ∆εν γίνεται δεκτή σε καµία περίπτωση δικαιολογία του Αναδόχου, ότι τα προβλεπόµενα υλικά από την 
εγκεκριµένη µελέτη εξαντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου. 
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δ. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία δείγµατα µήκους 30 cm όλων των υλικών του σκελετού των χωρισµάτων 
καθώς και τα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών ή δείγµατα όλων των τύπων όπως περιγράφονται στα 
κατασκευαστικά σχέδια. 


ε. Με την αποπεράτωση των χωρισµάτων, ο Ανάδοχος προµηθεύει τον Κύριο του Έργου µε κύρια και βοηθητικά 
υλικά ικανά να καλύψουν κατασκευή επιφανείας 30 m


2
 τουλάχιστον, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν σαν υλικά 


συντήρησης. 


στ. Οι υαλοπίνακες που τοποθετούνται στα ανοίγµατα των ελαφρών χωρισµάτων θα είναι διπλοί, ώστε να 
επιτυγχάνεται καλύτερη ηχοµόνωση. Αποτελούνται από δύο κρύσταλλα (πάχους οριζόµενου από τα 
κατασκευαστικά σχέδια) µε ενδιάµεσο κενό, στο οποίο είναι δυνατόν να τοποθετούνται κινητές περσίδες. Θα 
φέρουν πλαίσιο από υλικό συµβατό µε αυτό της επένδυσης του χωρίσµατος, επί του οποίου τοποθετούνται τα δύο 
κρύσταλλα µε χρήση ειδικού ελαστικού προφίλ. Τα κρύσταλλα δεν θα συγκρατούνται µηχανικά µε κανένα 
εξάρτηµα. 


ζ. Το σύστηµα περσίδων αποτελείται από τις γρίλιες - οριζόντιες ή κάθετες - µήκους µέχρι 100 cm, τον οδηγό 
στήριξης (ή µετακίνησης για τις κάθετες γρίλιες) και τους -χειροκίνητους ή ηλεκτρικούς - µηχανισµούς ρύθµισης 
τους. 


11.2.2.2 Λειτουργικές Απαιτήσεις  


α. Η επιλογή του είδους ελαφρών χωρισµάτων για ένα χώρο βασίζεται στη χρήση και στη λειτουργία του. Τα ελαφρά 
χωρίσµατα θα πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες προδιαγραφές: 


- αντοχή στα φορτία από αναρτηµένα αντικείµενα (βλ. DIN 4103), στην κρούση, στις δονήσεις και γενικά στις 
καταπονήσεις λόγω χρήσεως 


- προσαρµοστικότητα στις εκάστοτε ανάγκες και εύκολη µετακίνηση όταν απαιτείται 


- κάλυψη των αισθητικών απαιτήσεων, ορατότητα 


- κάλυψη των απαιτήσεων υδροµόνωσης, θερµοµόνωσης, ηχοµόνωσης, πυρασφαλείας (συντελεστής 
τουλάχιστον F 60) κτλ 


- συµβατότητα µεταξύ των χρησιµοποιούµενων υλικών, ώστε να αποφεύγονται τα προβλήµατα διαβρώσεως 
που προκαλούνται λόγω ασυµβατότητας υλικών 


- εύκολη συντήρηση. 


β. Ο σκελετός των ελαφρών χωρισµάτων πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 


- απόλυτη σταθερότητα προσαρµογής 


- εύκολη αποσυναρµολόγηση του χωρίσµατος χωρίς να καταστρέφεται ο τυχόν εµφανής σκελετός της 
ψευδοροφής 


- αποφυγή ηχογεφυρών 


γ. Τα υλικά που προορίζονται για χώρους που προσβάλλονται από την υγρασία θα είναι ανθυγρά και δεν θα 
προσβάλλονται από υδρατµούς ή υγρασία που ενδεχοµένως προκύψει από τη συνήθη χρήση του χώρου αλλά 
ακόµη και από διαρροές υδραυλικών εγκαταστάσεων. Η τοποθέτηση υδροµονωτικών υλικών είναι επίσης 
απαραίτητη.  


11.2.2.3 Γυψοσανίδες 


α. Τα χωρίσµατα αποτελούνται από δύο επιφάνειες γυψοσανίδας (µονής ή διπλής ανάλογα µε τις απαιτήσεις της 
µελέτης) και διάκενο µε µονωτικό υλικό (ορυκτοβάµβακας ή πετροβάµβακας). Στην περίπτωση διπλής 
γυψοσανίδας οι αρµοί του εξωτερικού πετάσµατος δεν θα  βρίσκονται στην ίδια θέση µε τους αρµούς του 
εσωτερικού πετάσµατος αλλά θα είναι εναλλασσόµενοι. Τα πετάσµατα που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο 
ενδείκνυται να έχουν το κατάλληλο ύψος, ώστε να καλύπτουν όλο το ύψος του προς κάλυψη χώρου χωρίς να 
απαιτείται αρµός. 


β. Τα υλικά που προσκοµίζονται για δόµηση µε γυψοσανίδες δεν θα περιέχουν ασβέστη. Τα συνήθη βοηθητικά υλικά 
είναι τα ακόλουθα: 


- υλικά και ταινίες αρµολόγησης 


- υλικά σφραγίσµατος 


- σύνδεσµοι (ήλοι, κοχλίες, συνδετήρες, υλικά επικόλλησης, ορθοστάτες, γωνιακά στηρίγµατα). 
Πίνακας 11.2.2.3 Πρότυπα Υλικών για Κατασκευές Γυψοσανίδας 


# Υλικό Πρότυπο 


1 2 3 


1 Γυψοσανίδες: ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών ΕΝ 12859, ΕΛΟΤ 784 


1 Πετάσµατα χωρισµάτων από γυψοσανίδα ΕΝ 13915 
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2 Υλικά αρµολόγησης και αρµοί γυψοσανίδων ΕΝ 13963 


3 Μεταλλικές διατοµές σκελετών ελαφρών διαχωριστικών ΕΝ 14195 


4 Βοηθητικά και πρόσθετα µεταλλικά υλικά για κατασκευές γυψοσανίδας ΕΝ 14353 


5 Υλικά επικόλλησης για χωρίσµατα γυψοσανίδας ΕΝ 12860 


6 Μηχανικά στοιχεία στερέωσης κατασκευών γυψοσανίδας ΕΝ 14566 


γ. Οι συνήθεις γυψοσανίδες θα πληρούν επίσης τις ακόλουθες απαιτήσεις: 


- δεν θα επηρεάζονται από τις κλιµατολογικές συνθήκες των εσωτερικών χώρων 


- δεν θα επηρεάζονται από τις µεταβολές της υγρασίας του αέρα σε ποσοστά µεταξύ 20% - 90% και σε 
θερµοκρασία περιβάλλοντος 20°C 


- ο συντελεστής γραµµικής διαστολής τους δεν θα υπερβαίνει τα 0,015 mm/m σε θερµοκρασία 0°C 


- θα έχουν επαρκή αντοχή σε κρούση. 


δ. Τα συνηθέστερα είδη γυψοσανίδων είναι τα ακόλουθα: 


- απλή   


- πυράντοχη  


- ανθυγρή 


- πυράντοχη και ανθυγρή 


- ηχοαπορροφητική 


- διακοσµητική 


ε. Στις περιπτώσεις που απαιτείται προστασία από την εκπεµπόµενη ακτινοβολία µηχανηµάτων, χρησιµοποιούνται 
ειδικές γυψοσανίδες επενδυµένες στο εργοστάσιο από τη µια πλευρά µε πλάκες µολύβδου πάχους 0,5 mm – 3 
mm ανάλογα µε την απαιτούµενη προστασία. 


στ. Για τη στήριξη των πετασµάτων χρησιµοποιείται είτε ξύλινος είτε - συνηθέστερα - µεταλλικός σκελετός. Το πλάτος 
των διατοµών επιλέγεται µε βάση τα χρησιµοποιούµενα δοµικά και θερµοµονωτικά υλικά και τις διαστάσεις των 
εντοιχισµένων σωλήνων των Η/Μ εγκαταστάσεων.  


- Ο µεταλλικός σκελετός κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα (γαλβανισµένη λαµαρίνα υψηλής ποιότητας, 
διαµορφωµένη µε ψυχρή έλαση). Οι διατοµές (ορθοστάτες, στρωτήρες, οδηγοί οροφής, περιµετρικά, κανάλια 
οροφής, γωνιόκρανα, ενισχυµένοι ορθοστάτες κτλ) και τα προφίλ των εξαρτηµάτων (αναρτήσεις, συνδετήρες 
κτλ) θα ακολουθούν τα πρότυπα που προαναφέρθηκαν ή άλλα διεθνή Πρότυπα εγκεκριµένα από την 
Υπηρεσία. 


- Ο ξύλινος σκελετός αποτελείται από ορθογωνικές διατοµές ανάλογες µε τις στατικές απαιτήσεις. Στις 
διασταυρώσεις χρησιµοποιούνται ξύλινες σφήνες ή µεταλλικά ελάσµατα. Ο σκελετός θα είναι βερνικωµένος 
µε κατάλληλο βερνίκι, ώστε να προστατεύεται από την υγρασία και τα παράσιτα. Στην επαφή του µε το 
δάπεδο θα προστατεύεται µε πλαστική ταινία ή διατοµή, ειδικά σε υγρούς χώρους. Οι γυψοσανίδες 
βιδώνονται στον ξύλινο σκελετό ή επικολλούνται µε ειδική κόλλα σε µορφή µαστίχης. 


ζ. Τα πλαίσια (κάσες) των παραθύρων θα είναι κατάλληλα για χώρισµα από γυψοσανίδα. Τα πηχάκια της κάσας θα 
κουµπώνουν και θα ξεκουµπώνουν εύκολα ακόµα και µετά την τοποθέτηση του υαλοπίνακα. Περιµετρικά 
τοποθετείται ελαστικό παρέµβυσµα, ειδικά διαµορφωµένο, ώστε ο υαλοπίνακας να εφάπτεται µαλακά πάνω σε 
αυτό. Οι βίδες στερέωσης της κάσας τοποθετούνται εσωτερικά, ώστε να µην είναι ορατές. Η κάσα θα είναι από 
αλουµίνιο ηλεκτροστατικά βαµµένο. 


η. Οι βίδες στερέωσης των γυψοσανίδων σε οποιοδήποτε σκελετό επιλέγονται µε κριτήριο το πάχος της γυψοσανίδας 
(όσον αφορά στο µήκος τους) και το είδος του σκελετού (όσον αφορά στη µορφή της µύτης, ώστε η διάτρηση να 
είναι εύκολη). Οι βίδες είναι επικαδµιωµένες, ώστε το µέταλλο να µην προσβάλλεται από τον γύψο. Η απόσταση 
τους θα είναι περίπου 15 cm µε ελάχιστο 9 cm από τις ακµές των σανίδων. Οι βίδες που χρησιµοποιούνται για τη 
σύνδεση των µελών του σκελετού και των εξαρτηµάτων µεταξύ τους είναι λαµαρινόβιδες και επιλέγονται µε βάση 
το πάχος της διατοµής του µέλους. 


11.2.3 Εκτέλεση Εργασιών 


11.2.3.1 Ανοχές 


α. Πίνακας 11.2.3.1 Ανοχές Κατασκευών Χωρισµάτων 
# Απαίτηση Απόκλιση 


1 2 3 


1 επιπεδότητα επιφανειών χωρισµάτων ± 2 mm σε πήχη 4 m 
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2 ευθυγραµµία ή κατακορυφότητα 2 mm από ράµµα ή νήµα της στάθµης 


3 µέγιστη απόκλιση γωνίας (ανά µήκος χωρίσµατος) 1:1000 


4 απόκλιση δαπέδου επί του οποίου θα στηριχθεί το χώρισµα 1:1000 


β. Οι αρµοί µεταξύ χωρισµάτων και δαπέδων ή ψευδοροφών θα συµπίπτουν απόλυτα.  


11.2.3.2 Μεταφορά, Παραλαβή και Αποθήκευση Υλικών 


α. Τα υλικά προσκοµίζονται στο εργοτάξιο συσκευασµένα από τον προµηθευτή σε κατάλληλες συσκευασίες, επί των 
οποίων αναγράφεται το όνοµα του κατασκευαστή, ο τύπος του υλικού και τα λοιπά απαιτούµενα στοιχεία. Ο 
Ανάδοχος κατά την παραλαβή ελέγχει αν στα προσκοµιζόµενα υλικά περιλαµβάνονται όλοι οι απαιτούµενοι τύποι, 
οι απαιτούµενες ποσότητες και διαστάσεις των υλικών.  


β. Η αποθήκευση των υλικών γίνεται σε ξηρό και καλά αεριζόµενο χώρο. Σε περίπτωση που η αποθήκευση σε 
εξωτερικό χώρο είναι αναπόφευκτη, τα υλικά δεν θα έρχονται σε απευθείας επαφή µε το έδαφος και θα 
προστατεύονται από την άµεση έκθεση στη βροχή, στο χιόνι, στην ηλιακή ακτινοβολία και σε άλλα έντονα καιρικά 
φαινόµενα.  


γ. Τα πετάσµατα θα στοιβάζονται οριζόντια πάνω σε ειδικούς τάκους, που απέχουν µεταξύ τους το πολύ 50 cm και 
αφήνουν κενό τουλάχιστον 5 cm από το δάπεδο. Οι διατοµές των σκελετών θα είναι τυλιγµένες µε ειδικό χαρτί 
προστασίας. 


δ. Η µεταφορά των γυψοσανίδων δέον να γίνεται κατά το ISO  6308. Γενικά πάντως πρέπει να τηρούνται τουλάχιστον 
τα ακόλουθα: 


- Οι γυψοσανίδες στοιβάζονται µε προσοχή και τάξη, έτσι ώστε να αποφεύγεται η στρέβλωση, η κάµψη ή οι 
φθορές.  


- Σανίδες πάχους άνω των 6 mm επιτρέπεται να εδράζονται επί ξύλινων τάκων. Σανίδες µικρότερου πάχους 
πρέπει να εδράζονται σε όλη τους την επιφάνεια, και όχι επί τάκων, προς αποφυγή µόνιµων 
παραµορφώσεων.  


- Απαραίτητος είναι ο επαρκής αερισµός για την αποφυγή  δηµιουργίας υδρατµών. 


- Οι γυψοσανίδες δεν πρέπει να µεταφέρονται σε οριζόντια θέση, αλλά σε κατακόρυφη θέση στηριζόµενες από 
την πίσω πλευρά τους, ώστε να αποφεύγονται οι φθορές στην εµφανή όψη. 


11.2.3.3 Προετοιµασία 


α. Ο Ανάδοχος εξετάζει τους χώρους, στους οποίους τοποθετούνται τα χωρίσµατα και ενηµερώνει την Υπηρεσία για 
ενδεχόµενες ακατάλληλες συνθήκες. Πριν την έναρξη των κατασκευών χαράσσεται το ίχνος του χωρίσµατος στο 
δάπεδο, στις τοιχοποιίες και στην οροφή µε τη βοήθεια νήµατος της στάθµης, ώστε να συγκριθούν οι πραγµατικές 
διαστάσεις µε αυτές που ορίζονται στα σχέδια. Σε περίπτωση ασυµφωνίας ενηµερώνει την Υπηρεσία και ζητεί 
σχετικές οδηγίες. Το ίχνος είναι διπλό, ώστε να λαµβάνεται υπ’ όψη το συνολικό πάχος του χωρίσµατος και του 
σκελετού. Στο ίχνος αυτό προσαρµόζονται οι δοκίδες του σκελετού και οι κατακόρυφοι και οριζόντιοι οδηγοί του 
χωρίσµατος. 


β. Ελέγχεται επίσης η επιπεδότητα της οροφής και του δαπέδου. Αν το δάπεδο αποκλίνει παραπάνω από την 
επιτρεπόµενη απόκλιση και αν γενικά δεν πληρούνται οι απαιτήσεις επιπεδότητας, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να προβαίνει στις σχετικές επιδιορθώσεις πριν την τοποθέτηση των χωρισµάτων χωρίς την 
απαίτηση επιπλέον αποζηµίωσης.  


γ. Τα κατακόρυφα και οριζόντια προφίλ του σκελετού πριν την στερέωση τους θα αλφαδιάζονται µε προσοχή, ώστε 
να διαµορφώνονται απόλυτα οριζόντιες και κατακόρυφες γραµµές. 


11.2.3.4 Γενικές Απαιτήσεις 


α. Ο Ανάδοχος υποβάλλει 3 σειρές κατασκευαστικών σχεδίων που απεικονίζουν το προτεινόµενο σύστηµα, µε 
λεπτοµέρειες σε κλίµακα 1:1, οι οποίες θα καλύπτουν και θα επιλύουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Θα 
αποδεικνύουν ότι το προτεινόµενο σύστηµα εξασφαλίζει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις του έργου σε ότι αφορά την 
ηχοπροστασία των χώρων, τις αναρτήσεις δευτερευουσών κατασκευών, την πυροπροστασία των χώρων, την 
ακαµψία των χωρισµάτων, την επιπεδότητα των επιφανειών, καθώς και τη συµβατότητα συναρµολόγησής τους µε 
τα είδη δαπέδων, οροφών και ψευδοροφών που έχουν επιλεγεί για το έργο.  


β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει πριν την έναρξη των εργασιών στον τόπο του έργου και σε χώρους 
που θα υποδείξει η Υπηρεσία, ολοκληρωµένα δείγµατα όλων των ειδών χωρισµάτων ελάχιστης επιφάνειας 5 m


2
, 


τα οποία θα είναι πλήρως ολοκληρωµένα µε παραδειγµατική τοποθέτηση Η/Μ εξαρτηµάτων. 


γ. ∆ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος για το συντονισµό και την παρακολούθηση των επί µέρους 
συνεργείων (π.χ. των συνεργείων Η/Μ εγκαταστάσεων και των συνεργείων κατασκευής των χωρισµάτων) για τη 
σωστή ολοκληρωµένη και έντεχνη κατασκευή των χωρισµάτων. 
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δ. Οι εργασίες δεν θα ξεκινούν παρά µετά την ολοκλήρωση του περιβλήµατος του κτιρίου, ώστε να υπάρχει πλήρης 
προστασία έναντι των καιρικών συνθηκών. Τα χωρίσµατα προσκοµίζονται και τοποθετούνται στους χώρους που 
προβλέπει η εγκεκριµένη µελέτη µετά το πέρας των εργασιών τελειωµάτων των δαπέδων, τοίχων και ορόφων. 


ε. Η τοποθέτηση των χωρισµάτων εκτελείται µε όσο το δυνατόν λιγότερες διατρήσεις, διανοίξεις οπών και κοπές της 
υφιστάµενης κατασκευής. Τα κινητά χωρίσµατα πρέπει να αποσυναρµολογούνται εύκολα και µε τα συνήθη 
εργαλεία. 


στ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την τοποθέτηση των πετασµάτων να εξακριβώσει ότι ο σκελετός τους είναι 
στερεωµένος ασφαλώς, ότι έχει τις απαιτούµενες αντοχές καθώς και ότι οι εσχάρες, οι οδηγοί και οι στηρίξεις έχουν 
τοποθετηθεί κατάλληλα για τη στήριξη των υδραυλικών και άλλων εγκαταστάσεων. Πρέπει επίσης να έχουν 
τοποθετηθεί όλες οι απαραίτητες εσωτερικές ενισχύσεις για την ακαµψία του ελαφρού χωρίσµατος. 


ζ. Γύρω από τα κουφώµατα τα πετάσµατα κόβονται κατάλληλα, ώστε οι αρµοί να είναι κοντά στα κουφώµατα. Η 
τοποθέτηση των κασών των εσωτερικών κουφωµάτων εκτελείται συγχρόνως µε την τοποθέτηση του σκελετού των 
χωρισµάτων. Όλες οι ενώσεις θα έχουν την ίδια στεγανότητα και το ίδιο οπτικό αποτέλεσµα. Οι θύρες 
τοποθετούνται στις προβλεπόµενες θέσεις µε απόλυτη ακρίβεια και φέρουν όλα τα εξαρτήµατα ανάρτησης, 
λειτουργίας και ασφάλισης συµπεριλαµβανοµένων και των περιµετρικών ελαστικών παρεµβυσµάτων. 


η. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθαρίσει τα χωρίσµατα κατά τις οδηγίες του 
εργοστασίου παραγωγής τους. Κατά τον καθαρισµό θα λάβει τις απαραίτητες προφυλάξεις ώστε να µην 
προκληθούν φθορές στην επιφάνεια και στις παρακείµενες κατασκευές. Κατόπιν τα άχρηστα υλικά θα 
αποµακρύνονται από το εργοτάξιο. 


θ. Στην περίπτωση που στο χώρο υπάρχει ψευδοροφή, ο σκελετός των χωρισµάτων δεν θα διακόπτεται, αλλά θα 
συνεχίζει µέχρι την οροφή, στην οποία θα στηρίζεται. Τα πετάσµατα είτε σταµατούν στην κάτω επιφάνεια της µε 
στεγανούς αρµούς, είτε συνεχίζονται µέσα σε αυτή τουλάχιστον κατά 2,5 cm και το ηχοµονωτικό υλικό απλώνεται 
στην πάνω επιφάνεια της, σύµφωνα µε τα σχέδια. 


11.2.3.5 Γυψοσανίδες 


α. Για τις απαιτήσεις των κατασκευών από γυψοσανίδα ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ 1296 και το DIN 18181. 


α. Η θερµοκρασία στο χώρο εργασιών πρέπει να διατηρείται πάνω από 10°C και στα ίδια επίπεδα τουλάχιστον επί 
48 h πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τις εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων. 


β. Τα φύλλα γυψοσανίδων συσφίγγονται απαλά και τοποθετούνται έτσι, ώστε να αποφεύγεται η µεταξύ τους 
συµπίεση. Για το λόγο αυτό οι γυψοσανίδες κόβονται κατά 1cm – 2 cm λιγότερο από το ύψος που πρόκειται να 
καλύψουν, ώστε να µην χρειαστεί να συµπιεστούν για να εφαρµόσουν σωστά. Κατά την τοποθέτηση διατηρούνται 
σε επαφή µε την οροφή µε τη βοήθεια σφηνών που εφαρµόζονται στην κάτω ακµή τους. Στερεώνονται στο σκελετό 
στη θέση αυτή και η διαφορά του ύψους τους από το ελεύθερο ύψος του χώρου εµφανίζεται στον κάτω οδηγό του 
χωρίσµατος. 


γ. Η κατασκευή του χωρίσµατος ξεκινά από τον τοίχο, εφόσον το χώρισµα δεν περιλαµβάνει άνοιγµα. Στην αντίθετη 
περίπτωση η κατασκευή ξεκινά από το άνοιγµα και καταλήγει στον τοίχο. 


δ. Η διαδικασία κατασκευής ενός χωρίσµατος είναι η ακόλουθη: 


- Μετά τη χάραξη του ίχνους του χωρίσµατος και την εξακρίβωση της ορθότητας των διαστάσεων του, 
τοποθετούνται και στερεώνονται οι ορθοστάτες σε τέτοιες αποστάσεις, ώστε οι θέσεις των αρµών των 
πλακών να συµπίπτουν µε τις θέσεις των ορθοστατών. Η µέγιστη απόσταση µεταξύ των ορθοστατών για 
πάχος σανίδας 10 mm είναι 45 cm, ενώ για πάχος σανίδας 12 mm – 50 mm είναι 60 cm. Κατά την οριζόντια 
διεύθυνση ο σκελετός θα φέρει τουλάχιστον µια δοκίδα στο µέσον του ελεύθερου ανοίγµατος του χωρίσµατος. 


- Τοποθετούνται και στερεώνονται οι γυψοσανίδες επί της µιας πλευράς του σκελετού. 


- Τοποθετούνται οι προβλεπόµενες Η/Μ σωληνώσεις και το µονωτικό υλικό στο διάκενο που δηµιουργείται από 
το πάχος του σκελετού. Στην περίπτωση που το διάκενο χρειάζεται να έχει αρκετά µεγάλο πλάτος, ώστε να 
είναι δυνατή η τοποθέτηση αγωγών µεγάλου µεγέθους, µπορούν να τοποθετηθούν δύο παράλληλοι σκελετοί, 
οι οποίοι διατηρούνται σε σταθερή απόσταση µε την εγκάρσια τοποθέτηση µικρών τεµαχίων γυψοσανίδας.  


- Στην περίπτωση που υπάρχει ένας σκελετός το ηχοµονωτικό υλικό τοποθετείται µεταξύ των 2 επιφανειών 
γυψοσανίδας καλύπτοντας το πάχος του σκελετού. Στην περίπτωση που υπάρχουν 2 ανεξάρτητοι σκελετοί 
είτε τοποθετείται στο µέσον του διάκενου (και έχει πάχος τουλάχιστον 25 mm) και στηρίζεται στα οριζόντια 
στοιχεία του είτε εφάπτεται στη µια επιφάνεια (και έχει πάχος τουλάχιστον 50 mm). Το ηχοµονωτικό υλικό θα 
συνεχίζεται και στους αρµούς.  


- Τοποθετούνται και στερεώνονται οι γυψοσανίδες στην άλλη πλευρά του σκελετού.  


ε. Τελική διαµόρφωση  


- Οι αρµοί µεταξύ των πετασµάτων αρµολογούνται µε ειδικό υλικό και ειδική ταινία αρµολόγησης και 
σπατουλάρονται µε γυψόκολλα. Κατόπιν τρίβονται για τη δηµιουργία απόλυτα λείας και επίπεδης επιφάνειας. 
Αν η περίµετρος των πετασµάτων έχει ορθογώνιες ακµές, αφήνεται µεταξύ τους και από τα δοµικά στοιχεία 
κενό περίπου 8 mm και κατόπιν γίνεται η αρµολόγηση µε ελαστική µαστίχη που όταν στεγνώσει 
επικαλύπτεται µε στόκο και λειαίνεται µε µυστρί. Αν η περίµετρος των πετασµάτων είναι στρογγυλεµένη, 
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τοποθετούνται σε επαφή µεταξύ τους. Η εσοχή πληρούται µε στόκο, λειαίνεται και στη συνέχεια χαράσσεται ο 
αρµός µε κατάλληλο εργαλείο και καλύπτεται στη συνέχεια µε αυτοκόλλητη πλαστική ταινία, η οποία πιέζεται 
µε το µυστρί, ώστε να ενσωµατωθεί στο στόκο. Για την επίτευξη πιο λείας επιφάνειας, είναι δυνατόν να 
εφαρµοστεί δεύτερη στρώση στόκου πάνω από την ταινία και να λειανθεί µε µυστρί. Με στόκο φινίρονται και 
οι κεφαλές των βιδών σε 3 διαδοχικές φάσεις µε µεταξύ τους λείανση µε ψιλό γυαλόχαρτο. Ο πλεονάζον 
στόκος αφαιρείται µε υγρό σπόγγο. 


- Οι εσωτερικές γωνίες µεταξύ των πετασµάτων διαµορφώνονται µε την προηγούµενη διαδικασία. Η 
αυτοκόλλητη ταινία πιέζεται, ώστε να εφαρµόσει στη γωνία και από τις 2 πλευρές. Στις εξωτερικές γωνίες 
χρησιµοποιούνται προκατασκευασµένες διάτρητες γωνιακές διατοµές από σκληρό πλαστικό ή διάτρητο 
µεταλλικό έλασµα. 


- Στα σηµεία επαφής µε τα δοµικά στοιχεία της κατασκευής τοποθετούνται ειδικά αρµοκάλυπτρα, που θα 
καλύπτουν τον αρµό και θα έχουν άριστη αισθητική εµφάνιση. Για την προστασία των βάσεων των 
χωρισµάτων, ειδικά σε υγρούς χώρους, χρησιµοποιούνται πλαστικές ταινίες, οι οποίες επικαλύπτουν και τους 
αρµούς και τις εσωτερικές γωνίες. Οι συνδέσεις γίνονται µε ειδικές διατοµές. Για την ασφάλεια της σύνδεσης οι 
διατοµές ενισχύονται µε άκαµπτο πλαστικό. 


στ. Η ασφαλής στερέωση ειδών υγιεινής σε τοίχους από γυψοσανίδα γίνεται µε ειδικά µεταλλικά εξαρτήµατα / 
αναρτήσεις (πλαίσια, τραβέρσες, ράβδοι, ελάσµατα κτλ). Η στερέωση γίνεται πάντα στο σκελετό και όχι στο 
πέτασµα. 


ζ. Οι κεφαλές των βιδών στερέωσης της γυψοσανίδας στο σκελετό δεν πρέπει να εισχωρούν στο πέτασµα.  


η. Οι ακµές των τµηµάτων που έχουν αποκοπεί για την εγκατάσταση υδραυλικών εγκαταστάσεων, για την 
τοποθέτηση βιδών και για τη διαµόρφωση των αρµών, επιδιορθώνονται µε κατάλληλο υδροµονωτικό υλικό 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή των γυψοσανίδων. 


θ. Καµπύλα χωρίσµατα από γυψοσανίδα κατασκευάζονται µε τη χρήση µεταλλικών διάτρητων οδηγών και 
γυψοσανίδων µικρού πάχους (6 mm). Για τη διαµόρφωση καµπυλότητας γυψοσανίδων η µέγιστη απόσταση 
µεταξύ των ορθοστατών είναι ίση µε το 10% της ακτίνας καµπυλότητας. Οι γυψοσανίδες µπορούν να υγρανθούν, 
ώστε να αυξηθεί η ελαστικότητα τους, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο. 


11.2.4 Έλεγχοι 


α. Κανένα χώρισµα δεν θεωρείται ολοκληρωµένο αν δεν ελεγχθούν και δοκιµασθούν οι Η/Μ εγκαταστάσεις και η όλη 
κατασκευή του. Η εργασία εκτελείται µε την µέγιστη δυνατή επιµέλεια και ακρίβεια σύµφωνα το παρόν, τις 
αντίστοιχες προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, τις οποίες ο Ανάδοχος πρέπει να ακολουθεί 
σχολαστικά. Για κάθε κατασκευαστική λεπτοµέρεια θα εφαρµόζονται επακριβώς τα σχέδια λεπτοµερειών του 
κατασκευαστικού οίκου, τα οποία θα είναι εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. 


β. Η τελειωµένη επιφάνεια µετά τις τυχόν επιδιορθώσεις πρέπει να είναι επίπεδη, οµοιόµορφη και έτοιµη να δεχτεί το 
τελείωµα που προβλέπεται από τη µελέτη. Επιφάνειες που δεν πληρούν τις απαιτήσεις περί επιπεδότητας, 
ορθογωνισµού κτλ κρίνονται απορριπτέες και ο Ανάδοχος υποχρεούται να τις ανακατασκευάσει χωρίς επιπλέον 
αποζηµίωση. 


γ. Όσον αφορά στην ηχοµόνωση ενός χωρίσµατος πρέπει να ελέγχονται και να διασφαλίζονται τα ακόλουθα:  


- Το ηχοµονωτικό υλικό θα καταλαµβάνει ακριβώς τις διαστάσεις του διάκενου, ενώ χρειάζεται περιµετρικά να 
είναι κατά 1 cm  - 2 cm µεγαλύτερο, ώστε να προσαρµόζεται στους τοίχους και στο δάπεδο στο εσωτερικό 
του διάκενου. 


- Οι Η/Μ σωληνώσεις εντός του διάκενου πρέπει να περιβάλλονται από πρόσθετο ηχοµονωτικό υλικό. 


- Τα διαδοχικά παπλώµατα ηχοµονωτικού υλικού πρέπει να αλληλοκαλύπτονται. 


- Το θερµοµονωτικό υλικό πρέπει να περιβάλλεται από το ηχοµονωτικό πάπλωµα στα σηµεία επαφής του µε 
το δάπεδο, την οροφή και τους τοίχους. 


11.2.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 


Στην τιµή µονάδος για την κατασκευή ελαφρών χωρισµάτων περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 


α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου, από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε οδού, η 
προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και του 
απαραίτητου εξοπλισµού για την ολοκληρωµένη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. Περιλαµβάνονται επίσης και οι 
επιπλέον ποσότητες υλικών που προσκοµίζει ο Ανάδοχος είτε για τη συντήρηση των επιφανειών από τον Κύριο 
του Έργου είτε για λόγους απωλειών κατά την κατασκευή. Στα ξυλουργικά (ξυλεπενδύσεις, ξύλινοι σκελετοί κτλ) 
περιλαµβάνεται η φθορά και αποµείωση της ξυλείας. 


β. Η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης των χωρισµάτων κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, 
τα κατασκευαστικά σχέδια και τις οδηγίες του παρόντος. Ειδικότερα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 


- η προετοιµασία του δαπέδου εφόσον απαιτείται (π.χ. η εξοµάλυνση) 
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- η προµήθεια, κοπή και τοποθέτηση των φύλλων της επένδυσης (ξυλεπένδυσης ή γυψοσανίδας) 


- η κοπή, κατεργασία, κατασκευή και τοποθέτηση του σκελετού 


- η προµήθεια, κοπή και τοποθέτηση των υαλοπινάκων, περσίδων και των θυρόφυλλων  


- η διαµόρφωση των απαιτούµενων αρµών, των συναρµογών µε τις οροφές, τα δάπεδα και τα λοιπά δοµικά 
στοιχεία 


- η προµήθεια και τοποθέτηση του µονωτικού υλικού 


- η προετοιµασία για την τοποθέτηση των Η/Μ εγκαταστάσεων (διανοίξεις οπών κτλ) 


- τα µέτρα προστασίας των θυρών, των υαλοπινάκων και άλλων παρακείµενων κατασκευών έναντι πιθανών 
φθορών από τις εργασίες κατασκευής χωρισµάτων 


- ο επιµεληµένος καθαρισµός και το πλύσιµο της τελειωµένης επιφάνειας. 


γ. Η δαπάνη προσκόµισης δειγµάτων, η κατασκευή δειγµάτων εργασίας και η ενδεχόµενη διεξαγωγή ελέγχων και 
δοκιµών. 


δ. Η δαπάνη προµήθειας, µεταφοράς και τοποθέτησης σε κάθε στάθµη εργασίας των απαιτούµενων ικριωµάτων 
καθώς και η αποξήλωση και αποµάκρυνση τους από το χώρο εργασίας µετά το πέρας των εργασιών. 


ε. Η δαπάνη ασφάλισης, αποθήκευσης και προστασίας των υλικών και των κατασκευαζόµενων στοιχείων. 


στ. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση των εργασιών, έστω και 
πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια. 


11.2.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 


α. Οι εργασίες ελαφρών χωρισµάτων θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) µονής επιφάνειας, πλήρως 
περαιωµένων, ανά κατηγορία ελαφρού χωρίσµατος που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται 
σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ, και θα περιλαµβάνει αρµούς, υαλοπίνακες, περσίδες, 
θυρόφυλλα κτλ., τα οποία δεν επιµετρώνται ιδιαιτέρως.  


β. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες ελαφρών χωρισµάτων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) 
πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος 
άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί 
Όροι». 


 


12. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 


12.1. ΓΕΝΙΚΑ 


12.1.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 


12.1.1.1 Πεδίο Εφαρµογής 


α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει τους γενικούς όρους και απαιτήσεις για τις εργασίες επενδύσεων 
τοιχοποιιών και εσωτερικών επιστρώσεων δαπέδων. 


β. Οι ειδικές απαιτήσεις κάθε είδους εργασίας επενδύσεων και επιστρώσεων αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα του 
παρόντος Τεύχους. 


γ. Τα είδη επιστρώσεων και επενδύσεων καθώς και οι χώροι στους οποίους τοποθετούνται, καθορίζονται στην 
Τεχνική Περιγραφή και στα κατασκευαστικά σχέδια κάθε έργου. 


12.1.1.2 Ορισµοί 


α. Ως επίστρωση ορίζεται η µόνιµη επικάλυψη που επιστρώνεται σε κάθε τύπο δαπέδου ή σε εξωτερική επιφάνεια. 


β. Ως επένδυση ορίζεται η επικάλυψη οποιασδήποτε κατακόρυφης επιφάνειας της κατασκευής (τοιχοποιίας, στύλου, 
όψης κτλ). 


γ. Ως µάρµαρο ορίζεται κάθε ασβεστολιθικό πέτρωµα µε κρυσταλλική δοµή και κατοπτρίζουσα επιφάνεια. Τα 
χαρακτηριστικά των µαρµάρων είναι ότι κόβονται και στιλβώνονται εύκολα, έχουν λάµψη και η επιφάνειά τους είναι 
διακοσµητική. 


δ. Οι γρανίτες είναι πλουτώνια πετρώµατα. Όλα τα στοιχεία που αποτελούν το γρανίτη είναι πάρα πολύ σκληρά, 
ανθεκτικά και αδιαπέρατα στην υγρασία. 
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12.1.2 Υλικά 


α. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία δείγµατα κάθε είδους υλικού προς έγκριση, τα οποία συνοδεύονται από τα 
απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου και όλες τις διαθέσιµες τεχνικές πληροφορίες του κατασκευαστή τους. Η 
Υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει τη διεξαγωγή ελέγχων και δοκιµών στα προτεινόµενα υλικά, οπότε ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκοµίσει τα απαραίτητα δοκίµια. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται επιπλέον αποζηµίωση για την 
προσκόµιση δειγµάτων και δοκιµίων. 


β. Ο Ανάδοχος οφείλει να προµηθεύσει στον Κύριο του Έργου επιπλέον 5% ή τουλάχιστον 5 m
2
 από κάθε 


εγκεκριµένο τύπο επένδυσης σε σφραγισµένα κιβώτια ή παλέτες για τις ανάγκες µελλοντικής συντήρησης του 
έργου και την επιδιόρθωση των φθορών. Η δαπάνη για αυτήν την ποσότητα δεν πληρώνεται ιδιαίτερα αλλά 
περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές της προσφοράς του Αναδόχου. 


γ. Τα εργοστάσια παραγωγής των υλικών υποβάλλουν στην Υπηρεσία βεβαίωση, ότι κάθε υλικό θα διατίθεται στην 
απαιτούµενη ποιότητα και ποσότητα για την ολοκλήρωση των εργασιών, µέσα στις προθεσµίες αποπεράτωσης 
του έργου. ∆εν γίνεται δεκτή σε καµία περίπτωση δικαιολογία του Αναδόχου ότι τα προβλεπόµενα υλικά 
εξαντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου. 


δ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία πλήρη, αναλυτικό κατάλογο µε όλα τα απαιτούµενα υλικά 
και µικροϋλικά ανά χώρο. Ο κατάλογος θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε υλικό: 


- είδος, τύπο 


- προτεινόµενη απόχρωση 


- ονοµασία εργοστασίου παραγωγής 


- ηµεροµηνία λήξης (αν υπάρχει) 


- τρόπο χρήσης 


- αντοχές και άλλες απαραίτητες πληροφορίες 


ε. Από τα υλικά που διατίθενται σε διάφορες ποιότητες, θα επιλέγονται αυτά που είναι κατάλληλα, συµβατά µε το 
είδος της κατασκευής και εγκεκριµένα από την Υπηρεσία, της καλύτερης ποιότητας, εκτός αν υπάρχει διαφορετική 
απαίτηση από τα Συµβατικά τεύχη και την Υπηρεσία. 


12.1.3 Εκτέλεση Εργασιών 


12.1.3.1 Γενικές Απαιτήσεις 


α. Η κατασκευή των επιστρώσεων / επενδύσεων συµπεριλαµβανοµένης και της προετοιµασίας των επιφανειών, 
εκτελείται από ειδικευµένα συνεργεία. Όλα τα στάδια της κατασκευής επιβλέπονται και ελέγχονται από ειδικευµένο 
προσωπικό του Αναδόχου σε συνδυασµό µε εκπροσώπους της Υπηρεσίας. 


β. Ο Ανάδοχος προγραµµατίζει τις εργασίες του, λαµβάνοντας υπόψη λοιπές εργασίες που ενδεχοµένως έχουν 
επιπτώσεις επί των δαπεδοστρώσεων και των επενδύσεων, έτσι ώστε το έργο να ολοκληρωθεί εµπρόθεσµα. 


γ. Τα ικριώµατα θα είναι αυτοφερόµενα, θα πληρούν τους κανόνες ασφαλείας και δεν θα στηρίζονται σε 
παρακείµενες κατασκευές. 


δ. Μετά το πέρας της κατασκευής των επιστρώσεων και επενδύσεων και µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί, να επισκευάζει και να ανακατασκευάζει ενδεχόµενες φθορές τους, είτε αυτές 
είναι µικρής έκτασης, είτε είναι ολικές. Μικρής έκτασης ανακατασκευή επιτρέπεται σε επιστρώσεις ή επενδύσεις µε 
πλάκες οποιωνδήποτε διαστάσεων και υλικού (τσιµεντόπλακες, πλάκες διακοσµητικές, πλάκες µαρµάρου, 
κεραµικά πλακίδια κτλ). Ολική ανακατασκευή επιβάλλεται σε χυτά δάπεδα (βιοµηχανικά, µωσαϊκά κτλ). 


ε. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των οδηγιών εφαρµογής των υλικών από τα εργοστάσια παραγωγής 
τους (π.χ. ως προς τις περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της εφαρµογής, τους επιτρεπτούς χρόνους 
αποθήκευσης των υλικών και τη χρήση των ειδικών εργαλείων για κάθε περίπτωση). 


12.1.3.2 Μεταφορά, Παραλαβή και Αποθήκευση Υλικών 


α. Τα υλικά θα προστατεύονται έναντι της θερµότητας, της βροχής και της µόλυνσης από ξένα σώµατα και ουσίες.  


β. Η αποθήκευση και διακίνηση των υλικών γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους, ώστε να 
παραµένουν αναλλοίωτα µέχρι την ενσωµάτωση τους στο έργο. 


γ. Για την κάλυψη τυχόν απωλειών ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύεται περίπου 2% παραπάνω από την 
ακριβή ποσότητα υλικού επένδυσης που απαιτείται. Η δαπάνη περιλαµβάνεται στη συνολική δαπάνη για την 
εργασία επένδυσης / επίστρωσης. 


δ. Η προµήθεια των πλακιδίων και των σχετικών υλικών γίνεται µόνο από ένα εργοστάσιο παραγωγής, του οποίου 
τις οδηγίες ακολουθούν πιστά τα συνεργεία τοποθέτησης. 


12.1.3.3 Προετοιµασία 
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α. Πριν από την έναρξη των εργασιών πρέπει να έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία όλα τα γενικά σχέδια 
δαπεδοστρώσεων, επενδύσεων (1:100 ή 1:50) και λεπτοµερειών (1:20, 1:10, 1:1). Στην εκπόνηση των σχεδίων 
λαµβάνονται υπόψη οι νέες τελικές στάθµες σχεδιασµού, οι απαιτήσεις σχεδιασµού ανάλογα µε την 
λειτουργικότητα των χώρων, η φέρουσα ικανότητα του Φ.Ο., τα εγκεκριµένα υλικά και οι οδηγίες των 
κατασκευαστών τους, το παρόν και τα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και κάθε άλλη παράµετρος για την επιτυχή 
λειτουργία του έργου. 


β. Πριν την έναρξη των εργασιών επιστρώσεων / επενδύσεων, θα εξακριβώνεται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία 
η ανάγκη λήψης ειδικών µέτρων ή προφυλάξεων όσον αφορά στη διάταξη των αρµών, στη συµµετρία και στη 
λειτουργικότητα καθώς και οι απαιτήσεις για τα ενσωµατωµένα στοιχεία. 


γ. Πριν την έναρξη των εργασιών επενδύσεων / επιστρώσεων γίνεται πλήρης χάραξη των αρµών, ώστε να 
αποφευχθούν ασυµµετρίες, αποκλίσεις από την ευθυγραµµία και ανισοµεγέθη τµήµατα (πχ πλακίδια, ή πλάκες) 
στις άκρες της επένδυσης ή επίστρωσης. Οι αρµοί θα είναι παράλληλοι προς τις κύριες διαστάσεις της επιφάνειας 
που θα επενδυθεί / επιστρωθεί και πάντοτε κατακόρυφοι και οριζόντιοι, εκτός αν στη µελέτη προβλέπεται 
διαφορετικά. Κατά τη χάραξη των αρµών θα λαµβάνονται υπόψη όλα τα ενσωµατούµενα στοιχεία, ώστε το 
προκύπτον αποτέλεσµα να είναι αισθητικά και τεχνικά άρτιο. 


δ. Κατά την προετοιµασία της προς επένδυση / επίστρωση επιφάνειας ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση 
των σχετικών απαιτήσεων ανάλογα µε το είδος της, το είδος του υλικού επένδυσης, τις οδηγίες του κατασκευαστή, 
τις προδιαγραφές του παρόντος και των υπόλοιπων Συµβατικών Τευχών και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
Εξακριβώνει ότι η επιφάνεια είναι καθαρή και απαλλαγµένη από ξένες και επιβλαβείς, για την επίστρωση / 
επένδυση και την πρόσφυσή της στο υπόστρωµα, ουσίες και ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες προκαταρκτικές 
εργασίες. 


12.1.4 Έλεγχοι 


α. Κατά την προσκόµιση και παραλαβή των υλικών ελέγχεται η προσκόµιση των απαραίτητων πιστοποιητικών 
ποιότητας και η αναγραφή επί του δελτίου αποστολής όλων των απαραίτητων στοιχείων. Τα πιστοποιητικά 
ποιότητας θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία. 


β. Πριν από την κατασκευή της επένδυσης / επίστρωσης ελέγχονται οι επιφάνειες που πρόκειται να επενδυθούν και 
προετοιµάζονται κατάλληλα ανάλογα µε την περίπτωση, έτσι ώστε να είναι επίπεδες, οµαλές, καθαρές και 
σταθερές. Εφόσον χρησιµοποιηθούν ειδικά συγκολλητικά υλικά ύστερα από ειδική έγκριση, η προεργασία των 
επιφανειών γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή των υλικών. 


γ. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των σωστών περιβαλλοντικών συνθηκών για τη διεξαγωγή των 
εργασιών. ∆εν θα εκτελούνται εργασίες υπό δυσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες, εκτός αν ο Ανάδοχος προτείνει 
και η Υπηρεσία εγκρίνει τη λήψη προστατευτικών µέτρων. 


δ. Κάθε επίστρωση / επένδυση θεωρείται ελαττωµατική και απαράδεκτη και απορρίπτεται από την Υπηρεσία στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 


- όταν η πρόσφυση της µε το υπόστρωµα δεν είναι σε όλη την έκταση ισχυρή 


- όταν υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης οποιωνδήποτε φθορών (εµφάνιση ρωγµών στο τσιµεντοκονίαµα, στους 
αρµούς, αποκόλληση ψηφίδων κτλ) 


- όταν η επιφάνειά της παρουσιάζει κυµατώσεις ή ανοµοιοµορφίες 


- όταν οι αρµοί δεν είναι ισοπαχείς ή δεν έχουν το πάχος που ορίζεται στο παρόν Τεύχος και στα 
κατασκευαστικά σχέδια (βλ. και άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής») 


- όταν η ποιότητα των υλικών δεν είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις του παρόντος και των υπόλοιπων 
Συµβατικών Τευχών και κατασκευαστικών σχεδίων. 


ε. Το κονίαµα πλήρωσης των αρµών πρέπει να είναι συνεπίπεδο µε τα πλακίδια εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα 
σχέδια ή ενταλθεί από την Υπηρεσία και να µην παρουσιάζει εσοχές, προεξοχές και πόρους. 


στ. Κενά, που τυχόν έχουν δηµιουργηθεί κάτω από τις τσιµεντοκονίες, τα δάπεδα ή τις επικαλύψεις, δεν θα γίνονται 
αποδεκτά από την Υπηρεσία. 


ζ. ∆άπεδα γενικά που δεν έχουν την κατάλληλη κλίση για την απρόσκοπτη απορροή των υδάτων προς εσχάρες 
σιφωνιών, φρεατίων, καναλιών κτλ απορρίπτονται από την Υπηρεσία, καθαιρούνται και ανακατασκευάζονται χωρίς 
απαίτηση επιπλέον αποζηµίωσης από τον Ανάδοχο.   


η. Καµία επένδυση / επίστρωση δεν θεωρείται ολοκληρωµένη αν δεν ελεγχθούν και δοκιµασθούν οι Η/Μ 
εγκαταστάσεις και η όλη κατασκευή. Η εργασία εκτελείται µε την µέγιστη δυνατή επιµέλεια και ακρίβεια σύµφωνα 
µε το παρόν, τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, τις οποίες ο Ανάδοχος πρέπει να 
ακολουθεί σχολαστικά.  


12.1.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 


Στην τιµή µονάδος για κάθε εργασία επένδυσης / επίστρωσης περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
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α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε οδού, η 
προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και 
εξοπλισµού (αναµικτήρων, ικριωµάτων, στηριγµάτων, κοχλιών, εργαλείων κτλ) για την ολοκληρωµένη και έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας. Περιλαµβάνονται επίσης και οι επιπλέον ποσότητες υλικών που προσκοµίζει ο Ανάδοχος 
είτε για τη συντήρηση των επιφανειών από τον Κύριο του έργου είτε για λόγους απωλειών κατά την κατασκευή. Στη 
δαπάνη των υλικών περιλαµβάνεται και η φθορά τους. 


β. Η προετοιµασία των προς επίστρωση / επένδυση επιφανειών, ο καθαρισµός τους, η επιδιόρθωση των ατελειών, οι 
έλεγχοι και οι δειγµατοληψίες των υλικών, η κατασκευή των δειγµάτων και οι επιδιορθώσεις ελαττωµατικής 
τελειωµένης εργασίας λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου (µερικής ή ολικής ανακατασκευής). Καθαρίζονται 
επιµελώς και οι τοιχοποιίες στις οποίες που πρόκειται να τοποθετηθεί περιθώριο (σοβατεπί). 


γ. Η πλήρης εργασία επένδυσης / επίστρωσης, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών διαµορφώσεων και των 
ενισχύσεων. Συµπεριλαµβάνεται επίσης η διαµόρφωση των σκοτιών και των άλλων διακοσµητικών στοιχείων 
όπου αυτή απαιτείται. 


δ. Η προεργασία για την ενσωµάτωση των Η/Μ εγκαταστάσεων κτλ. όπως και η κάλυψη οπών, ανοιγµάτων και 
υποδοχών µε τα κατάλληλα υλικά. 


ε. Ο καθαρισµός των παρακείµενων επιφανειών, καθώς και η επιδιόρθωση τους από τις φθορές λόγω των εργασιών 
επενδύσεων και επιστρώσεων και ο καθαρισµός του εργοταξίου µετά το πέρας των εργασιών. 


στ. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόµενων στοιχείων. 


ζ. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση των εργασιών, έστω και 
πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια. 


12.1.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 


α. Οι εργασίες επενδύσεων τοίχων και επιστρώσεων δαπέδων θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m
2
), ανά είδος 


επένδυσης / επίστρωσης. Τα περιθώρια θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m), ανά είδος περιθωρίου (µάρµαρα, 
πλάκες, πλακίδια, λούκια τσιµεντοκονίας κτλ).  Οι επιστρώσεις των βαθµίδων κλιµακοστασίων θα επιµετρώνται σε 
µέτρα µήκους (m) εξέχουσας ακµής βαθµίδας, ενώ τα σκαλοµέρια θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m) «οριακής 
γραµµής». Ως οριακή γραµµή ορίζεται η κλιµακωτή γραµµή που σχηµατίζεται από τα επί του τοίχου ίχνη των 
πατηµάτων και των ριχτιών των βαθµίδων σε απόσταση 10 cm από αυτά.  Οι επιστέψεις στηθαίων και οι 
επενδύσεις ποδιών και κατωκασιών θυρών θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m).  Η επιµέτρηση θα αφορά σε 
πλήρως περαιωµένες εργασίες που εµφανίζονται στο Τιµολόγιο και θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ.  Από τις επιµετρούµενες επιφάνειες αφαιρούνται τα ανοίγµατα και οι οπές, κενά κτλ µε 
επιφάνεια µεγαλύτερη των 0,2 m


2
. 


β. Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και αφορούν σε αρµούς διαστολής, θα επιµετρώνται και θα 
πληρώνονται όπως ορίζεται στο άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής» της παρούσας και µε την αντίστοιχη τιµή µονάδας που 
ορίζεται στο Τιµολόγιο. 


γ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ για τα διάφορα είδη κονδυλίων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη 
αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος 
άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί 
Όροι». 


 


12.2. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ 


12.2.1 Ορισµοί – Πεδίο Εφαρµογής 


α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει τις απαιτήσεις για τα ακόλουθα είδη επενδύσεων: 


- επενδύσεις µε πλακίδια 


- επενδύσεις µε µάρµαρα ή γρανίτες 


- επενδύσεις γυψοσανίδας 


- επενδύσεις µε φύλλα αλουµινίου 


β. Στο παρόν δεν περιλαµβάνονται διακοσµητικές πλινθοδοµές και λιθοδοµές όψεων, οι οποίες αναφέρονται στο 
άρθρο « Πλινθοδοµές – Λιθοδοµές». 


γ. Τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο συµπληρώνονται από τις διατάξεις των άρθρων «Επιστρώσεις – Επενδύσεις, 
Γενικά» καθώς και από άλλα σχετικά άρθρα του παρόντος, τα οποία αναφέρονται αναλυτικότερα παρακάτω. 


δ. Κατά την επιλογή του τύπου επένδυσης πρέπει να δίνεται προσοχή στα ακόλουθα: 
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- στη στατική επάρκεια των υλικών επένδυσης και ασφαλή σύνδεση τους µε το φέροντα οργανισµό του κτιρίου 


- στη συµβατότητα µε τα υπόλοιπα δοµικά στοιχεία του κτιρίου 


- στην αντοχή υλικών σε καιρικές και θερµοκρασιακές µεταβολές καθώς και σε υπεριώδη ακτινοβολία 


- στην απαιτούµενη θερµοµόνωση, υγροµόνωση, ηχοπροστασία κτλ 


- στη διαµόρφωση σωστών και συµβατών µε την επένδυση αρµών διαστολής 


12.2.2 Υλικά 


12.2.2.1 Πλακίδια 


α. Όσον αφορά στις επενδύσεις µε πλακίδια και στα σχετικά βοηθητικά υλικά (κονιάµατα, κόλλες, ρευστοκονιάµατα 
κτλ), ισχύουν γενικά τα αναγραφόµενα στα σχετικά εδάφια της παραγράφου «Υλικά» του άρθρου «Επιστρώσεις» 
και στην αντίστοιχη του άρθρου «Επενδύσεις – Επιστρώσεις, Γενικά». 


β. Για την επένδυση των τοιχοποιιών χρησιµοποιούνται κεραµικά εφυαλωµένα πλακίδια πάχους τουλάχιστον 6 mm, 
πρώτης διαλογής, τελείως επίπεδα, χωρίς ρωγµές, χαµηλής υδατοαπορροφητικότητας.  


12.2.2.2 Μάρµαρα - Γρανίτες 


α. Όσον αφορά στις επενδύσεις µε πλάκες µαρµάρου ή γρανίτη και στα σχετικά βοηθητικά υλικά (κονιάµατα, κόλλες, 
ρευστοκονιάµατα κτλ), ισχύουν τα αναγραφόµενα στα σχετικά εδάφια της παραγράφου «Υλικά» του άρθρου 
«Επιστρώσεις» και στην αντίστοιχη του άρθρου «Επενδύσεις – Επιστρώσεις, Γενικά» µε τις ακόλουθες 
συµπληρώσεις. 


β. Για τις επενδύσεις κατακόρυφων επιφανειών χρησιµοποιούνται µαρµαρόπλακες µε ελάχιστο πάχος 2 cm, για τις 
επενδύσεις των λαµπάδων 3 cm, εφόσον δεν αναγράφεται διαφορετικά στα κατασκευαστικά σχέδια και στα 
Συµβατικά τεύχη και δεν απαιτείται αλλιώς από την Υπηρεσία. 


γ. Οι γρανίτες που χρησιµοποιούνται για την επένδυση όψεων, έχουν συνήθως πάχος 3 cm. 


δ. Για την επένδυση εσωτερικών τοιχοποιιών χρησιµοποιούνται πλάκες πάχους 2 cm αρίστης ποιότητας, µεγάλων 
διαστάσεων. 


12.2.2.3 Γυψοσανίδες 


α. Όσον αφορά στα υλικά των επενδύσεων µε γυψοσανίδα ισχύουν τα αναγραφόµενα στις αντίστοιχες παραγράφους 
του άρθρου «Ψευδοροφές – Ελαφρά Χωρίσµατα».  


β. Για την επένδυση καµπύλων τµηµάτων χωρισµάτων ενδείκνυται η χρήση ενισχυµένων γυψοσανίδων (µε 
προσθήκη υαλοΐνών ή παρεµφερών πλαστικών ινών ή πολυουρεθάνης). Οι γυψοσανίδες που χρησιµοποιούνται 
στις καµπύλες επιφάνειες θα έχουν τριγωνικές εγκοπές στην πίσω πλευρά. 


γ.  Όταν η επένδυση γίνεται σε χώρο µε υψηλά ποσοστά υγρασίας, τοποθετούνται στους αρµούς κατάλληλες 
πλαστικές ταινίες, ώστε να αποφεύγεται η διείσδυση της υγρασίας. 


12.2.2.4 Φύλλα Αλουµινίου 


α. Τα φύλλα θα παρουσιάζουν αυξηµένη αντοχή σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες και σε επιβαρηµένη ατµόσφαιρα και 
θα πληρούν τις ιδιότητες που περιγράφονται στην ΕΤΣΥ.  


β. Τα σύνθετα, πυρασφαλή φύλλα επικάλυψης τύπου «σάντουιτς» αποτελούνται από δύο φύλλα αλουµινίου 
επικολληµένα εκατέρωθεν των πλευρών φύλλου κατάλληλης «ψυχής» που θα είναι επεξεργασµένο ώστε να 
εµποδίζει τη φυσική γήρανση. Τα τελικά πάχη των φύλλων είναι όπως φαίνονται στα σχέδια. Η εξωτερική πλευρά 
θα είναι λακαρισµένη ή ανοδιωµένη µε πάχος 20 µ. 


12.2.3 Εκτέλεση Εργασιών 


12.2.3.1 Γενικά 


α. Όσον αφορά στις επενδύσεις µε πλακίδια και πλάκες µαρµάρου ή γρανίτη, ισχύουν οι γενικές απαιτήσεις του 
άρθρου «Επενδύσεις – Επιστρώσεις, Γενικά» καθώς και του άρθρου «Επιστρώσεις». Όσον αφορά στην 
προετοιµασία, στις ανοχές και στις γενικές απαιτήσεις των επενδύσεων µε γυψοσανίδα ισχύουν τα αναγραφόµενα 
στις αντίστοιχες παραγράφους του άρθρου «Ελαφρά Χωρίσµατα». Ειδικές απαιτήσεις για το κάθε είδος επένδυσης 
αναφέρονται στις ακόλουθες παραγράφους. 


β. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα: 


- Η θερµοµόνωση, εφόσον τοποθετείται στην εξωτερική επιφάνεια των δοµικών στοιχείων, πρέπει να 
στερεώνεται καλά σε αυτά και να βρίσκεται σε επαφή µαζί τους χωρίς κενά και ασυνέχειες. 
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- Συνήθως δεν απαιτείται η τοποθέτηση φράγµατος υδρατµών, εφόσον όµως κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο θα 
τοποθετηθεί από τη θερµή πλευρά του θερµοµονωτικού υλικού που έρχεται σε επαφή µε τον τοίχο και ποτέ 
από την ψυχρή πλευρά που παραµένει ελεύθερη προς την επένδυση. 


- Οι αρµοί του κτιρίου συνεχίζονται και στην επένδυση και επιστεγάζονται µε τα κατάλληλα αρµοκάλυπτρα. 


- Τα τελειώµατα της επένδυσης πρέπει να διαµορφώνονται έτσι ώστε να αποκλείουν την είσοδο νερού και να 
διευκολύνουν τη φυσική αποµάκρυνση της υγρασίας. 


12.2.3.2 Προετοιµασία 


α. Όσον αφορά στις επενδύσεις µε πλακίδια και πλάκες µαρµάρου ή γρανίτη, ισχύουν τα αναγραφόµενα στην 
παράγραφο «Προετοιµασία» του άρθρου «Επιστρώσεις». 


β.  Ισχύουν επίσης τα ακόλουθα: 


- Η Υπηρεσία παραλαµβάνει τις προς επένδυση επιφάνειες καθαρές, επίπεδες και κατακόρυφες. Στις 
τοιχοποιίες δεν πρέπει να εξέχουν κονιάµατα και στις επιφάνειες από οπλισµένο σκυρόδεµα δεν πρέπει να 
εξέχει σκυρόδεµα ή να υπάρχουν εσοχές λόγω κακοτεχνιών. 


- Πριν από τη διάστρωση πλακιδίων προηγείται απόξεση του πλεονάζοντος κονιάµατος των αρµών της προς 
επένδυση τοιχοποιίας και κατόπιν ακολουθεί πλύσιµο της επιφάνειας µε νερό. 


- Υγραίνονται οι προς επένδυση επιφάνειες, εκτός αν πρόκειται περί γυψοσανίδων.  


- Οι επιφάνειες των σανίδων ξηράς δόµησης όσο και οι επιφάνειες επί των οποίων θα τοποθετηθεί η επένδυση, 
θα είναι απαλλαγµένες από σκόνη, ακαθαρσίες, λίπη και έλαια καθώς και άλλα ξένα σώµατα. 


- Γυψοσανίδες στις οποίες επικολλούνται πλακίδια, πρέπει να έχουν εµποτισθεί µε κατάλληλο πρόσθετο 
στεγανοποιητικό υλικό (αστάρι).  


12.2.3.3 ∆είγµατα Κατασκευής 


α. Πριν από την έναρξη των κατασκευών ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει αντιπροσωπευτικά δείγµατα για 
κάθε είδος επένδυσης του έργου προς έγκριση από την Υπηρεσία. Οι διαστάσεις κάθε δείγµατος και ο χώρος 
κατασκευής του καθορίζονται γενικά από την Υπηρεσία. Η επιφάνεια των δειγµάτων επενδύσεων δεν θα είναι 
µικρότερη από 5 m


2
.   


β. Οι επενδύσεις που θα κατασκευαστούν θα είναι εφάµιλλες ή και καλύτερες των εγκεκριµένων δειγµάτων. Ο 
Ανάδοχος δεν θα προχωρά στην κατασκευή πριν να εξασφαλίσει την έγκριση της Υπηρεσίας για τα 
κατασκευασθέντα δείγµατα. 


12.2.3.4 Αρµοί 


α. Γενικά για τους αρµούς διαστολής ισχύει το σχετικό άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής». Στους αρµούς διαστολής του 
κτιρίου τοποθετούνται αρµοκάλυπτρα κατάλληλων διαστάσεων, στερεωµένα στο υπόστρωµα. Η επένδυση θα 
µορφώνεται µε οδηγό τις διατοµές αυτές.  


β. Ειδικότερα το πλάτος των αρµών διαστολής των επενδύσεων µε πλακίδια θα είναι 6 mm. Οι αρµοί θα 
επεκτείνονται σε όλο το υπόστρωµα στις ίδιες θέσεις µε τους αρµούς διαστολής του φέροντος οργανισµού του 
κτιρίου και στις κατακόρυφες επιφάνειες σε απόσταση 1m από τις εσωτερικές κατακόρυφες γωνίες καθώς και όπου 
η επιφάνεια υπερβαίνει σε µήκος τα 5 m και σε συµφωνηµένα ίσα οριζόντια και κατακόρυφα διαστήµατα σύµφωνα 
µε τις οδηγίες του κατασκευαστή των πλακιδίων. 


12.2.3.5 Πλακίδια 


α. Μετά τον καθαρισµό της επιφάνειας η διαδικασία που ακολουθείται είναι: 


- Πρώτη στρώση λεπτόρρευστου τσιµεντοκονιάµατος (πεταχτό), µε αναλογία κοινού τσιµέντου προς 
χονδρόκοκκη άµµο 1:3, πάχους 10 cm µε πλήρη κάλυψη της επιφάνειας. 


- Μετά την πλήρη ξήρανση της πρώτης στρώσης τοποθετούνται οδηγοί εργασίας µε τη βοήθεια πήχη και 
αεροστάθµης (αλφάδι) και ράµµατα, τα οποία ορίζουν ορθογώνια περίµετρο µε µήκος πλευρών πολλαπλάσιο 
της πλευράς του πλακιδίου συµπεριλαµβανοµένου του πλάτους του αρµού. 


- Τοποθέτηση των πλακιδίων σταδιακά σε οριζόντιες σειρές µε τσιµεντοκονίαµα (των 450 kg τσιµέντου) µε 
κοινό τσιµέντο και άµµο θαλάσσης πάχους 2 cm – 2,5 cm περίπου. 


- Αφού συµπληρωθούν µερικές σειρές και «τραβήξει» το κονίαµα γεµίζονται τα πίσω κενά µε υδαρές 
τσιµεντοκονίαµα αναλογίας κοινού τσιµέντου προς άµµο θαλάσσης 1:2. 


- Καθαρίζεται µε λινάτσα η επιφάνεια από το πλεονάζον τσιµεντοκονίαµα. 


- Συνεχίζεται σταδιακά, όπως παραπάνω, η επίστρωση των πλακιδίων σε οριζόντιες σειρές µέχρι τη 
συµπλήρωση της επίστρωσης. 


-  Αρµολόγηση (στοκάρισµα) µε γαλάκτωµα λευκού τσιµέντου (τσιµεντοπολτό) των 600 kg τσιµέντου µε ή 
χωρίς προσθήκη χρώµατος. Ο τρόπος κατασκευής του θα ακολουθεί τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
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- Τοποθέτηση υδατοστεγανού χάρτινου καλύµµατος αµέσως µόλις περατωθεί το στοκάρισµα των αρµών, µε 
επικαλύψεις τουλάχιστον 100 mm στις ενώσεις. Η διαδικασία αυτή µπορεί να παραλειφθεί, µε την έγκριση της 
Υπηρεσίας, στις περιπτώσεις όπου οι συνθήκες περιβάλλοντος την καθιστούν περιττή. 


β. Τα πλακίδια εναλλακτικά µπορούν να τοποθετηθούν µε τη χρήση κατάλληλης κόλλας και όχι µε συνδετικό κονίαµα, 
η οποία θα καλύπτει όλη την επιφάνεια των πλακιδίων και δεν θα έχει πάχος µεγαλύτερο από το πάχος των 
πλακιδίων, η οποία διαστρώνεται µε ειδική οδοντωτή σπάτουλα. Για πλήρη στεγάνωση χρησιµοποιείται επίσης και 
πλαστικοποιητής και ρητίνη. 


γ. Στις επενδυόµενες τοιχοποιίες δεν θα τοποθετείται κονίαµα υποστρώµατος περισσότερο από ότι µπορεί να 
καλυφθεί µε πλακίδια µέσα σε 5 λεπτά ή και λιγότερο εάν το κονίαµα αρχίζει να σκληραίνει.  


δ. Στις εξέχουσες και εκτεθειµένες γωνίες των επενδύσεων των τοίχων των υπογείων χώρων τοποθετούνται 
γωνιόκρανα σε όλο το ύψος της επένδυσης από γωνιακή διατοµή ανοξείδωτου χάλυβα ελάχιστων διαστάσεων 25 
mm x 25 mm x 2 mm, µε κατάλληλη και επαρκή αγκύρωση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τέλεια επαφή µε την 
επιφάνεια των πλακιδίων και το απαραµόρφωτο των διατοµών. Μεταξύ πλακιδίων και γωνιοκράνων ο αρµός 
πληρούται µετά το πέρας των εργασιών µε σιλικόνη. 


ε. Οι τελικές επιφάνειες πλακιδίων δεν θα παρουσιάζουν υψοµετρικές διαφορές περισσότερο από 2 mm κάτω από 
ένα πήχη µήκους 2 m, τοποθετηµένο σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Το κονίαµα για την επένδυση τοιχοποιιών µε 
πλακίδια δεν θα αποκλίνει περισσότερο από 2 mm κάτω από ένα πήχη µήκους 2 m, στην περίπτωση λεπτού 
στρώµατος συγκολλητικού υλικού, ή 4 mm στην περίπτωση χονδρού στρώµατος. 


12.2.3.6 Επένδυση Εσωτερικών Τοιχοποιιών µε Μάρµαρο ή Γρανίτη 


α. Πριν από την επένδυση θα αποξεσθούν σε βάθος οι αρµοί της τοιχοποιίας και θα καθαρισθεί καλά η επιφάνεια µε 
άφθονο νερό. 


β. Η τοποθέτηση και στερέωση των πλακών θα γίνει σε τσιµεντοκονίαµα 450 kg τσιµέντου. 


γ. Οι αρµοί που διαµορφώνονται µεταξύ των πλακών θα έχουν τα ελάχιστο δυνατό πάχος και θα βρίσκονται σε 
συνεχή ευθεία. Η αρµολόγηση της επίστρωσης από µάρµαρο γίνεται µε τσιµεντοκονία 600 kg λευκού τσιµέντου µε 
προσθήκη χρώµατος σύµφωνα µε την απόχρωση του µαρµάρου.  


δ. Οι πλάκες θα είναι τελείως επίπεδες και κατακόρυφες. Για τη στερέωση τους χρησιµοποιούνται ειδικά 
βιοµηχανοποιηµένα µεταλλικά ανοξείδωτα αγκύρια. Τα κενά ανάµεσα στις µαρµάρινες πλάκες και στον τοίχο θα 
γεµίσουν µε υδαρή τσιµεντοκονία αναλογίας 1:3. 


ε. Μετά το τέλος της εργασίας οι επιφάνειες καθαρίζονται καλά από τα υπερχειλίσµατα του αρµόστοκου. Στη 
συνέχεια καθαρίζονται µε ειδικά απορρυπαντικά και νερό και λουστράρονται. 


12.2.3.7 Επενδύσεις Όψεων µε Μάρµαρο ή Γρανίτη 


α. Σχετικά µε τις προδιαγραφές και οδηγίες για επενδύσεις µε γρανίτες και µάρµαρα, ισχύει το  Πρότυπο ΕΛΟΤ 583 
και το DΙΝ 18332. 


β. Η επένδυση των όψεων µε µάρµαρο ή γρανίτη εκτελείται πάντα προς µια κατεύθυνση, αρχίζοντας από το 
χαµηλότερο σηµείο του κτιρίου. Αρχικά στερεώνεται η κάτω πλευρά κάθε πλάκας προκειµένου να εδραστεί το 
βάρος της. Στη συνέχεια στερεώνονται οι παράπλευρες ακµές ή η άνω ακµή για να αλφαδιαστεί η πλάκα και να 
εµποδιστεί η παλινδρόµησή της κάθετα προς την επιφάνεια εφαρµογής. Κάθε πλάκα σταθεροποιείται στη στήριξη 
της µε πύρους ή µε αυλάκια που έχουν ανοιχτεί στην περίµετρο της. 


γ. Το πάχος των πλακών καθορίζεται από τα κατασκευαστικά σχέδια. Η µεταβίβαση του φορτίου των πλακών στο 
φέροντα οργανισµό γίνεται µέσω της στήριξης της επένδυσης σε αυτόν και όχι µε τη µεταβίβαση του φορτίου από 
τη µια πλάκα στην άλλη. 


δ. Η στήριξη των πλακών επιτυγχάνεται και µε µεταλλικά στηρίγµατα αποκλειοµένης της χρήσης µόνο 
αµµοτσιµεντοκονιάµατος έστω και ενισχυµένου µε ειδικές συγκολλητικές ουσίες. Τα στηρίγµατα είναι διαφόρων 
µορφών ανάλογα µε τη θέση των πλακών, τα οποία στηρίζονται µε ειδικά µπουλόνια στα οικοδοµικά στοιχεία. Όλα 
τα στηρίγµατα ανεξαρτήτως τύπου (φέροντα, συγκράτησης, έναντι ανατροπής, ανάρτησης οριζοντίων πλακών) θα 
είναι ρυθµιζόµενα καθ’ όλες τις κατευθύνσεις, έτσι ώστε να µη δηµιουργείται αδυναµία στήριξης ή ανάρτησης σε 
καµία περίπτωση. 


ε. Ο Ανάδοχος υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία τον τρόπο και το υλικό που θα χρησιµοποιήσει για την 
πάκτωση των αναρτήσεων, όπως επίσης και το ειδικό ρυθµιζόµενο στήριγµα που να παρέχει την δυνατότητα 
βιδώµατος πλακών, εφόσον οι λεπτοµέρειες αυτές δεν προδιαγράφονται από τα Συµβατικά Τεύχη και Σχέδια.  


- Τα στηρίγµατα διακρίνονται σε φέροντα στηρίγµατα και σε στηρίγµατα συγκράτησης πλακών έναντι 
ανατροπής. Η στερέωση των πλακών στα στηρίγµατα γίνεται µε πύρους κολληµένους στις ρυθµιζόµενες 
λάµες των στηριγµάτων. Οι πύροι στερεώνονται στις επενδύσεις µε τσιµεντοκονία στη µία πλευρά και στην 
άλλη µε παρεµβολή πλαστικού πουκάµισου, έτσι ώστε να είναι δυνατή σχετική κίνηση µεταξύ πλάκας και 
στηρίγµατος. Ανάλογα µε τη θέση των επενδύσεων προβλέπονται ειδικοί τύποι στηριγµάτων, που δίνουν τη 
δυνατότητα βιδώµατος ή έχουν και πρόσθετη διάταξη έδρασης της πλάκας (γωνιακό τακούνι). Ειδικά 
στηρίγµατα θα προβλέπονται επίσης και για τα σηµεία όπου υπάρχουν αρµοί διαστολής του κτιρίου. 
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-  Η στερέωση των στηριγµάτων στα οικοδοµικά στοιχεία γίνεται µε πάκτωση µέσω πλαστικού 
τσιµεντοκονιάµατος οµοιόµορφης λεπτής άµµου αναλογίας 450 kg τσιµέντου ανά m3 κονιάµατος ή ειδικού 
κοχλία, µε τον οποίο να εξασφαλίζεται η πλήρης πρόσφυση (εκτόνωση) ή ειδικού χηµικού βύσµατος ή τέλος 
µε ηλεκτροκόλληση στον κατακόρυφο µεταλλικό σκελετό εφόσον υπάρχει τέτοιος. Ανεξάρτητα του τύπου της 
στερέωσης διεξάγεται επί τόπου έλεγχος σε εξόλκευση του στηρίγµατος από την οπή του οικοδοµικού 
στοιχείου. 


- Για κάθε πλάκα χρησιµοποιούνται τουλάχιστον τέσσερα στηρίγµατα. Τα δύο κατώτερα είναι τα φέροντα 
στηρίγµατα, ενώ τα δύο ανώτερα συµµετέχουν µόνο στην συγκράτηση των πλακών έναντι ανατροπής. Η 
τοποθέτηση περισσότερων στηριγµάτων συγκράτησης πλακών προβλέπεται σε πλάκες επιφάνειας 
µεγαλύτερης από 1 m2, µε την προϋπόθεση ότι δικαιολογείται η παραλαβή των παραµορφώσεων σε κάθε 
στήριξη. 


- Οι οπές στις οποίες εισχωρούν οι πύροι είναι κυλινδρικές. Έχουν διάµετρο µεγαλύτερη κατά 1 mm της 
διαµέτρου του πύρου, εφόσον ο πύρος στερεώνεται µε τσιµεντοκονία. Εφόσον στερεώνεται µε πλαστικό 
πουκάµισο έχουν ελάχιστο βάθος 30 mm ή µεγαλύτερο του πύρου κατά 5 mm. 


- Το υλικό των στηριγµάτων είναι από ανοξείδωτο χάλυβα (ΙΝΟΧ 304 ή ισοδύναµο). 


- Το µήκος των στηριγµάτων θα είναι τέτοιο, ώστε να διατηρείται το τυχόν προβλεπόµενο από τη µελέτη 
ενδιάµεσο κενό αέρα µεταξύ εξωτερικής επιφάνειας θερµοµόνωσης και εσωτερικής επιφάνειας µαρµάρου ή 
γρανίτη και συγχρόνως να διατηρείται η κατακορυφότητα, η επιπεδότητα και ο ορθογωνισµός της επένδυσης, 
έστω κι αν χρειασθεί να επιλεγούν στηρίγµατα µε διαφορετικά µήκη µοχλοβραχιόνων και διαφορετικής 
φέρουσας ικανότητας. 


στ. Για τις επενδύσεις κλιµάκων προς το φανάρι, το υλικό στήριξης της ανάρτησης θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 
(ΙΝΟΧ 304 ή ισοδύναµο), θα αντέχει στα µεγάλα φορτία πλακών και θα στηρίζει την πλάκα µε τέσσερα βύσµατα. Η 
εφαρµογή του υλικού γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή, τα κατασκευαστικά σχέδια, την τεχνική 
περιγραφή και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 


ζ. Ανάλογα µε το είδος της επιφάνειας επένδυσης ο Ανάδοχος επιλέγει τη χρήση αµµοτσιµεντοκονιαµάτων, 
ενισχυµένων µε ειδικές κόλλες λάτεξ, αντί για νερό (αναλογίας όγκου 2:3:2, τσιµέντο / άµµο / κόλλα) επιπλέον των 
µεταλλικών στηριγµάτων που περιγράφηκαν ανωτέρω. 


η. Αρµοί διαστολής 


- Οι αρµοί διαστολής των επενδύσεων µε γρανίτη / µάρµαρο έχουν πλάτος τουλάχιστον 4 mm, ώστε να είναι 
δυνατή η αρµολόγηση και να µην έρχονται σε επαφή οι πλάκες λόγω θερµικών µεταβολών, ανεµοφορτίσεων 
ή σεισµικών καταπονήσεων. Πρέπει να καλύπτονται µε µαλακό, πλαστικό και οµοιόµορφα υδατοστεγανό 
υλικό καλής πρόσφυσης και αντοχής εγκεκριµένο από την Υπηρεσία. Το υλικό αυτό πρέπει να έχει επαρκή 
αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Αρµοί διαστολής εκτός από τις γενικά συνιστώµενες θέσεις (βλ. άρθρο «Αρµοί 
∆ιαστολής») διαµορφώνονται οπωσδήποτε εφόσον το ύψος των επενδύσεων υπερβαίνει τα 10 m. 


- Απαγορεύεται ρητά η σφράγιση των αρµών διαστολής µε συµπαγή υλικά, όπως µαρµαροκονίες κτλ. 
Χρησιµοποιείται συνήθως ειδική σιλικόνη ενός συστατικού, η οποία δεν ευνοεί την προσκόλληση σκόνης 
λόγω στατικού ηλεκτρισµού ή την ανάπτυξη µυκήτων. Το εύρος της παραµόρφωσης του υλικού πρέπει να 
είναι τέτοιο, ώστε να µη δηµιουργούνται αποκολλήσεις του υλικού από τις ακµές των πλακών και να µην 
διαρρέει, όταν τοποθετείται σε κατακόρυφους αρµούς, ενώ συγχρόνως να διατηρεί τις ιδιότητες πρόσφυσης 
και συνοχής στο νερό, το κρύο και τη ζέστη (70°C), να µη κηλιδώνει την επένδυση και να παρουσιάζει µια λεία 
επιφάνεια µετά τη διάστρωση του. 


- Οι παρειές του αρµού πρέπει να καθαρίζονται τελείως µε ασετόν. Εκατέρωθεν των παρειών τοποθετείται 
αυτοκόλλητη πλαστική ταινία πλάτους 5 cm για την προστασία της επιφάνειας της επένδυσης από τη 
κηλίδωση λόγω της σιλικόνης, η οποία αφαιρείται αµέσως µετά το αρµολόγηµα. Ως βάθος αρµολογήµατος 
λαµβάνεται το µισό του πλάτους του αρµού αλλά πάντως όχι µικρότερο των 5 mm. Ο περιορισµός του 
βάθους γίνεται µε παρεµβολή προκατασκευασµένου κορδονιού από αφρώδες συνθετικό υλικό µε αντοχή στις 
πιέσεις κατά την αρµολόγηση και αντοχή στις καιρικές συνθήκες (νερό, ψύχος, ζέστη). Το κορδόνι αυτό θα 
επιτρέπει ελεύθερη κίνηση του σφραγιστικού, δεν πρέπει να επιδρά χηµικά και φυσικά στα χαρακτηριστικά 
του και να προσβάλλεται από µύκητες. Πρέπει επίσης να είναι συµπιέσιµο κατά τη φάση τοποθέτησής του. 


12.2.3.8 Ποδιές Παραθύρων και Κατωκάσια Θυρών 


α. Οι µαρµάρινες ποδιές παραθύρων, πάχους 2 cm, θα είναι µονοκόµµατες σ’ όλο το µήκος τους, θα πακτώνονται 
εκατέρωθεν και εντός των λαµπάδων του τοίχου και θα σφηνώνονται κάτω από το κάσωµα των παραθύρων και σε 
όλο το πάχος αυτών. Θα έχουν ισχυρή κλίση προς τα έξω (10%), προεξοχή από την επιφάνεια του τοίχου της 
ποδιάς 2 cm τουλάχιστον µε ποταµό (εγκοπή) και θα τοποθετούνται κολυµβητές µε τσιµεντοκονία 450 kg 
τσιµέντου.  


β. Τα κατωκάσια των θυρών θα έχουν πάχος 3 cm. Η κατασκευή τους θα γίνει σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά 
σχέδια, το παρόν και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 


12.2.3.9 Επίστεψη Στηθαίων 
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α. Για τις επιστέψεις στηθαίων χρησιµοποιείται µάρµαρο πάχους 3 cm και πλάτους µεγαλύτερο κατά 2 cm – 3 cm 
από το πλάτος του στηθαίου συµπεριλαµβανοµένων των επιχρισµάτων. Για τη στερεά συγκόλληση του υλικού επί 
των στηθαίων χρησιµοποιείται τσιµεντοκονία 450 kg τσιµέντου, ενώ για την επιπλέον εξασφάλιση της 
σταθερότητας των πλακών µεταξύ τους (στον εγκάρσιο αρµό) η συγκόλληση επιτυγχάνεται µε ισχυρή λιθόκολλα ή 
άλλη κατάλληλη κολλητική ύλη (πχ βινυλικής βάσης). Η αρµολόγηση µε λευκό τσιµέντο απαγορεύεται. Στις γωνίες 
οι πλάκες θα λοξοτέµνονται κατά γωνία 45°. Η άνω επιφάνεια των πλακών θα είναι απόλυτα επίπεδη και οι ακµές 
ευθύγραµµες. 


β. Η επίστεψη θα έχει ισχυρή κλίση (10%) προς το εσωτερικό του δώµατος ή του εξώστη κτλ και θα προεξέχει κατά 
την εσωτερική πλευρά προς το δώµα ή τον εξώστη κατά τουλάχιστον 2 cm. Οι εγκοπές θα είναι πλάτους µέχρι 8 
mm και βάθους 6 mm στην κάτω επιφάνεια της προεξοχής προς την πλευρά της κλίσης. Συνιστάται κατά την 
τοποθέτηση της µαρµάρινης επίστεψης, οι τοιχοποιίες και οι πλάκες να διαβρέχονται πριν και µετά την κατασκευή, 
καθώς και η τοποθέτηση επιπλέον βάρους (π.χ. σάκων άµµου) στις τοποθετηµένες πλάκες, µε σκοπό την 
καλύτερη πρόσφυση και συγκόλληση αυτών. 


12.2.3.10  Επενδύσεις µε Γυψοσανίδα 


α. Για τις κατασκευές από γυψοσανίδα ισχύουν γενικά τα αναγραφόµενα στο άρθρο «Ελαφρά Χωρίσµατα».  


β. Ο συνηθέστερος τρόπος τοποθέτησης των φύλλων γυψοσανίδας επί επιφανειών τοιχοποιιών ή σκυροδεµάτων 
είναι µε τη χρήση γαλβανισµένου µεταλλικού σκελετού. Τοποθετούνται κατακόρυφοι ανοξείδωτοι ορθοστάτες, 
πλάτους οριζόµενου από το εργοστάσιο παραγωγής, πλάκες ορυκτοβάµβακα ή υαλόµαλλου πάχους 5 cm και στη 
συνέχεια στερεώνεται η απλή ή διπλή επένδυση των πετασµάτων της γυψοσανίδας. Τα ανοίγµατα γύρω από 
σωλήνες, εγκαταστάσεις και άλλα τεµάχια που προεξέχουν από την επένδυση πληρούνται, έτσι ώστε η τελειωµένη 
επιφάνεια να µην προεξέχει από την υπόλοιπη επένδυση. 


12.2.3.11  Φύλλα Αλουµινίου 


α. Τα φύλλα αλουµινίου θα τοποθετούνται πάντα µε την ίδια φορά. Η τοποθέτηση γίνεται µε βίδες σε µεταλλικό 
σκελετό µε τη βοήθεια ειδικών τεµαχίων συναρµολόγησης, µε τρόπο ώστε τα σηµεία στήριξης / ανάρτησης τους να 
µην είναι ορατά.  


β. Ο µεταλλικός σκελετός διαµορφώνεται κατάλληλα από γωνιακά µεταλλικά ελάσµατα αλουµινίου ή χάλυβα. 
Στηρίζεται στα επενδυόµενα δοµικά στοιχεία µε σύστηµα µεταλλικών ελασµάτων και µπουλονιών, ώστε να 
παρέχεται η δυνατότητα ρυθµίσεων για την εξασφάλιση της κατακορυφότητας, της οριζοντιότητας, της 
ευθυγράµµισης και της οµαλής συνέχειας διαδοχικών φύλλων της επένδυσης. 


γ. Στο κενό µεταξύ επένδυσης και δοµικών στοιχείων, ανάµεσα στα τµήµατα του φέροντα µεταλλικού σκελετού, 
τοποθετείται θερµοµονωτικό υλικό του προβλεπόµενου στα σχέδια πάχους, ώστε να εξασφαλίζεται η 
θερµοµόνωση των επενδυόµενων χώρων και να αποφεύγεται η δηµιουργία ηχείου. 


12.2.4 Έλεγχοι 


Ισχύουν τα αναγραφόµενα στις ακόλουθες παραγράφους: 


• «Έλεγχοι» του άρθρου «Επενδύσεις- Επιστρώσεις, Γενικά» 


• «Έλεγχοι» του άρθρου «Ελαφρά Χωρίσµατα», όσον αφορά στις γυψοσανίδες 


12.2.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 


12.2.5.1 Γενικά 


Ισχύουν τα αναγραφόµενα στις ακόλουθες παραγράφους: 


• «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του άρθρου «Επενδύσεις- Επιστρώσεις, Γενικά» 


• «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του άρθρου «Ελαφρά Χωρίσµατα», όσον αφορά στις γυψοσανίδες 


12.2.5.2 Πλακίδια 


Στην τιµή µονάδος εργασίας επένδυσης µε πλακίδια περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο «Επενδύσεις – 


Επιστρώσεις, Γενικά» καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής της επένδυσης. Επίσης περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες: 


• η κοπή των πλακιδίων και επεξεργασία των ακµών 


• οι εργασίες παρασκευής όλων των απαιτούµενων κονιαµάτων 


• η αρµολόγηση 


• η διαµόρφωση των αρµών διαστολής και τα απαιτούµενα υλικά 


• η διάνοιξη οπών για τη διέλευση των Η/Μ σωλήνων και λοιπών εγκαταστάσεων και η κάλυψη τους µε 
ειδικά τεµάχια ή υλικό επίστρωσης 


• στις περιπτώσεις επικόλλησης πλακιδίων σε γυψοσανίδα, το αστάρωµα της επιφάνειας. 
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12.2.5.3 Μάρµαρα – Γρανίτες 


Στην τιµή µονάδος κάθε εργασίας επίστρωσης µε πλάκες γρανίτη ή µαρµάρου περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο 


«Επενδύσεις - Επιστρώσεις, Γενικά». Επίσης περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες: 


• η κοπή των πλακών  


• οι εργασίες παρασκευής όλων των απαιτούµενων κονιαµάτων 


• η αρµολόγηση 


• η διαµόρφωση των αρµών διαστολής και τα απαιτούµενα υλικά 


• η διάνοιξη οπών για τη διέλευση των Η/Μ σωλήνων και λοιπών εγκαταστάσεων, καθώς και η κάλυψη 
τους µε ειδικά τεµάχια ή υλικό επίστρωσης. 


• η στήριξη των επενδύσεων των όψεων µε οποιοδήποτε τρόπο, όλα τα απαιτούµενα υλικά στήριξης 
καθώς και ο απαραίτητος εξοπλισµός 


• η λειότριψη, η στίλβωση και τα απαιτούµενα σχετικά υλικά 


• η διαµόρφωση της εγκοπής (ποταµού) όπου αυτή απαιτείται 


12.2.5.4 Φύλλα Αλουµινίου 


Στην τιµή µονάδος των επενδύσεων µε φύλλα αλουµινίου συµπεριλαµβάνονται ειδικότερα τα ακόλουθα: 


• η κατασκευή του σκελετού 


• η κοπή και καµπύλωση του υλικού, όπου απαιτείται µόρφωση λαµπάδων και ακµών 


• η διαµόρφωση των ακµών της επένδυσης 


• η διαµόρφωση εγκοπών και οπών 


12.2.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 


Ισχύουν τα αναγραφόµενα στις ακόλουθες παραγράφους: 


• «Επιµέτρηση και Πληρωµή» του άρθρου «Επενδύσεις- Επιστρώσεις, Γενικά», σε συνδυασµό µε την 
ανωτέρω παράγραφο 12.2.5 «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες». 


• «Επιµέτρηση και Πληρωµή» του άρθρου «Ελαφρά Χωρίσµατα», όσον αφορά στις γυψοσανίδες. 


12.3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ 


12.3.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 


α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει τις απαιτήσεις για τα ακόλουθα είδη δαπεδοστρώσεων: 


- βιοµηχανικά δάπεδα µε σκληρυντικό  


- µωσαϊκά 


- τσιµεντοκονίες 


- πλάκες τσιµέντου 


- φύλλα λινελαίου (λινοτάπητες) 


- πλακίδια 


- µάρµαρα ή γρανίτες 


- πατώµατα ξυλείας 


β. Τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο συµπληρώνονται από τις διατάξεις του άρθρου «Επιστρώσεις - Επενδύσεις, 
Γενικά». 


12.3.2 Υλικά 


12.3.2.1 Γενικά 


α. Ως προς τις γενικές απαιτήσεις των υλικών και των σχετικών υποχρεώσεων του Αναδόχου (προσκόµιση 
πιστοποιητικών ποιότητας κτλ) ισχύουν τα αναγραφόµενα στην παράγραφο «Υλικά» του άρθρου «Επιστρώσεις – 
Επενδύσεις, Γενικά». Για τους ορισµούς των υλικών επιστρώσεως δαπέδου ισχύει το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13318. 


β. Η επιλογή δαπέδου βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια: 
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- επιθυµητή αντοχή ανάλογα µε τη χρήση 


- διάρκεια ζωής 


- ευκολία συντήρησης και επισκευής 


- ηχοαπορροφητικότητα, ηχοµόνωση 


- ειδικές απαιτήσεις (αντιολισθηρότητα, αναπήδηση, υδροπερατότητα κτλ) 


- είδος του υποστρώµατος 


- πρόβλεψη Η/Μ εγκαταστάσεων 


12.3.2.2 Κονιάµατα 


α. Οι γενικές απαιτήσεις για τα κονιάµατα που χρησιµοποιούνται στις εργασίες επιστρώσεων αναφέρονται στο άρθρο 
«Κονιάµατα» και συµπληρώνονται από τα ακόλουθα εδάφια και τα ειδικά άρθρα για κάθε είδος επίστρωσης. 


β. Όλα τα αδρανή, οι προσµίξεις και οι συγκολλητικές ουσίες θα είναι εγκεκριµένης ποιότητας και θα συνοδεύονται 
από επίσηµα πιστοποιητικά. Οι οδηγίες του κατασκευαστή κάθε υλικού θα τηρούνται αυστηρά. Σε κάθε περίπτωση 
ο Ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος για τις ουσίες και τα αδρανή που θα χρησιµοποιηθούν. Η χρήση προσµίξεων 
δεν πρέπει να προκαλεί οσµές ή οποιεσδήποτε άλλες ενοχλήσεις στο τελειωµένο κτίριο. 


γ. Τα αδρανή υλικά πρέπει να είναι καθαρά, να µην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες, να είναι κοκκοµετρηµένα και σωστά 
διαβαθµισµένα ανάλογα µε την χρήση τους. Αδρανή υλικά που δεν ικανοποιούν την απαίτηση αυτή δεν θα 
χρησιµοποιούνται. 


δ. Το νερό θα είναι πόσιµο και απαλλαγµένο από βλαβερές ουσίες. 


ε. Στην περίπτωση χρήσης έτοιµων κονιαµάτων ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ακολουθήσει τις οδηγίες του 
εργοστασίου παραγωγής των υλικών, ειδικά αν χρειάζεται προετοιµασία του κονιάµατος στο εργοτάξιο πριν αυτό 
διαστρωθεί (π.χ. έτοιµα κονιάµατα σε ξηρή µορφή που χρειάζονται ανάµιξη µε νερό πριν διαστρωθούν). 


12.3.2.3 Σκληρυντικό Υλικό 


α. Τα δάπεδα των Η/Μ εγκαταστάσεων συνήθως επιστρώνονται µε σκληρυντικό υλικό, που πρέπει να πληρεί τις 
παρακάτω απαιτήσεις : 


- αδρανή φυσικών χαλαζιακών πετρωµάτων, 


- κοκκοµετρική διαβάθµιση κατά Fuller 


β. Οι απαιτούµενες ιδιότητες του σκληρυντικού υλικού επίστρωσης είναι : 


- αντοχή σε θλίψη µεγαλύτερη των 800 kg/cm2  


- αντοχή σε κάµψη µεγαλύτερη ή ίση των 70 kg/cm2 


- µεγάλη αντοχή σε φθορά (πάχος φθοράς 0,05 cm σε διαδροµή 660 m µε ταχύτητα 0,5 m/sec και φόρτιση 0,5 
kg/cm2 (5000 kg/m2) 


- αντοχή σε κρούση (µετά 2000 κύκλους) 30% απώλεια βάρους 


- µέτρο ελαστικότητας 28000 Ν/m2 (28 ηµερών) 


γ. Το σκληρυντικό υλικό µπορεί, εκτός των χρωστικών υλών, να δεχθεί και χηµικά πρόσθετα ώστε να µειωθεί η 
ποσότητα του νερού, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί η επιφανειακή στεγανοποίηση και η αντοχή του υλικού σε φθορά. 


δ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία έγγραφα που περιέχουν πληροφορίες για τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, την εφαρµογή, τη δοσολογία και λοιπά στοιχεία του προτεινόµενου σκληρυντικού. 


12.3.2.4 Πλάκες Τσιµέντου 


α. Οι πλάκες τσιµέντου παρασκευάζονται από σκυρόδεµα ειδικής ποιότητας µε την προσθήκη χρωστικών υλών, σε 
τυποποιηµένα µεγέθη και σχέδια, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. Θα είναι Α' 
διαλογής, αρίστης ποιότητας, ευθύγραµµες, δίχως ρωγµές, µε οµοιόµορφες διαστάσεις και θα έχουν πάχος 
τουλάχιστον ίσο µε 10% της µεγαλύτερης πλευράς τους. 


β. Οι πλάκες τσιµέντου πρέπει να παρουσιάζουν τις ακόλουθες αντοχές, οι οποίες εξακριβώνονται µε 
εργαστηριακούς ελέγχους που διενεργούνται από αναγνωρισµένα και εγκεκριµένα από την Υπηρεσία εργαστήρια: 


- τάση θραύσης µεγαλύτερη από 50 kg/cm2 (ΠΤΠ ∆Τ 62588/59) 


- φθορά σε τριβή µικρότερη από 30% (ΠΤΠ ∆Τ 62588/59) 


- υδατοαπορροφητικότητα µικρότερη του 4,5% (ΠΤΠ ∆Τ 62588/59) 


12.3.2.5 Λινοτάπητες 


α. Γενικά ισχύουν οι προδιαγραφές ΕΝ 548 και ΕΝ 687. 


β. Ειδικότερα οι ελάχιστες απαιτούµενες ιδιότητες των δαπέδων από λινοτάπητες είναι οι ακόλουθες: 







ΕΡΓΟ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 4ΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ∆ΕΛΦΩΝ 150 


                                                                                                                                                                                 Σελίδα 129 από 164 


 


- πάχος 2,5 mm 


- κατάταξη µε βάση την αντίσταση κατά της φωτιάς (κατά DIN 4102-1) Β1 


- αντίσταση έναντι τριβής ολίσθησης: µετά από 30 000 κυλίσεις δεν θα εµφανίζει ορατή φθορά 


- αντιστατικά χαρακτηριστικά κατά ISO TR 6356 


γ. Τα υλικά συγκολλήσεως, τα υλικά εξοµάλυνσης του υποστρώµατος, τα υλικά για την κάλυψη των αρµών 
(κορδόνια), οι οδηγοί διαµόρφωσης των περιθωρίων κτλ πρέπει να ακολουθούν τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή του υλικού της επίστρωσης. Στα πιστοποιητικά ποιότητας των υλικών πρέπει να αναγράφονται όλα 
τα στοιχεία και οι αντοχές τους (πυραντοχή, σκληρότητα, αντοχή στη διάτρηση, υδατοαπορροφητικότητα κτλ). 


12.3.2.6 Πλακίδια 


α. ∆είγµατα των προβλεπόµενων πλακιδίων και των εξαρτηµάτων, υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία. Η 
Υπηρεσία θα επιλέξει τα πλακίδια. Τα επιλεγµένα πλακίδια αποτελούν δέσµευση για τον Ανάδοχο και τα αντίστοιχα 
δείγµατα παραµένουν στην Υπηρεσία. 


β. Τα πλακίδια θα πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές του ΕΛΟΤ και ΕΝ (βλ. ακόλουθο εδάφιο) και θα έχουν 
γενικώς τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 


- καλές ιδιότητες πρόσφυσης 


- καθαρές, ευθύγραµµες, παράλληλες, άθικτες ακµές 


- θα είναι απαλλαγµένα από διαλυτικά άλατα και άλλες επιβλαβείς ουσίες 


- θα είναι απαλλαγµένα από ρωγµές και φυσαλίδες 


- δεν θα παρουσιάζουν µεταξύ τους χρωµατικές διαφορές 


- δεν θα παρουσιάζουν ανοµοιόµορφη επιφάνεια, προεξοχές κτλ 


γ. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται συνοπτικά οι κυριότερες προδιαγραφές και τα ισχύοντα πρότυπα για 
κεραµικά πλακίδια όλων των ειδών: 


Πίνακας 12.3.2.6.1 : Προδιαγραφές  Κεραµικών Πλακιδίων 


# Τεχνικά Χαρακτηριστικά Πρότυπο ΕΝ ή ΕΛΟΤ 


1 2 4 


1 ∆ιαστάσεις πλευρών 98 


2 Πάχος 98 


3 Ορθογωνισµός 98 


4 Ευθύτητα πλευρών 98 


5 Επιπεδότητα 98 


6 Υδατοαπορροφητικότητα 99 


7 Αντοχή σε κάµψη 100 


8 Αντοχή σε παγετό 202 


9 Αντοχή σε θερµικό σοκ  104 


1


0 


Χηµική αντοχή 


106 


1


1 


Αντοχή στην απόξεση (τριβή) ανυάλωτων πλακιδίων 


102 


1


2 


Αντοχή στην απόξεση (τριβή) εφυαλωµένων πλακιδίων 


154 


1


3 


Επιτρεπόµενη µήκυνση λόγω θερµικής διαστολής  


103 


1


4 


Σκληρότητα επιφανείας κατά MOHS 


101 


1


5 


Αντοχή σε σκασίµατα 


105 
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# Τεχνικά Χαρακτηριστικά Πρότυπο ΕΝ ή ΕΛΟΤ 


1 2 4 


1


6 


Αντοχή των χρωµάτων στο φως 


DIN 51094 


1


7 


Σταθερότητα χρώµατος 


1194 


1


8 


Αντοχή σε ολίσθηση 


DIN 51130 


1


9 


Πρότυπη µέθοδος δοκιµής αντοχής σε δηµιουργία τριχοειδών ρωγµών 


(κρακελάρισµα) 945 


2


0 


∆ειγµατισµός  


ΕΝ  ISO 10545 - 1 


Πηγή: «∆οµική Τεχνολογία, Υλικά & Εφαρµογές», Σ.Κ. Κούκης 


δ. Η κατάταξη, οι ορισµοί, τα χαρακτηριστικά και η σήµανση των πλακιδίων ακολουθούν το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 87. 
Ανάλογα µε τη χρήση τους, τα πλακίδια γενικά κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 


Πίνακας 12.3.2.6.2 : Κατηγορίες Πλακιδίων ανάλογα µε τη χρήση τους 


# 


Κατηγορία 


(Group) Χρήση 


1 2 3 


1 I Εσωτερικοί χώροι πολύ ελαφράς ή περιορισµένης κυκλοφορίας (π.χ. λουτρά κατοικιών) 


2 II 


Εσωτερικοί χώροι ήπιας κυκλοφορίας (π.χ. εσωτερικά κατοικιών εκτός από κουζίνες, κλίµακες και 


πλατύσκαλα και περιοχές κοντά σε εξόδους) 


3 III ∆άπεδα κατοικιών, γραφείων, εργαστηρίων και άλλων χώρων συνήθους κυκλοφορίας 


4 IV 


∆άπεδα καταστηµάτων, τραπεζών, χώρων εκθέσεων, αεροδροµίων και άλλων επαγγελµατικών χώρων 


µε έντονη κυκλοφορία και για εξωτερικούς χώρους 


ε. Για την επίστρωση των δαπέδων χρησιµοποιούνται κεραµικά εφυαλωµένα πλακίδια πάχους τουλάχιστον 8 mm 
(υπάρχουν και πλακίδια επιστρώσεως δαπέδου µε πάχος 1 cm ή ακόµα και 2 cm), πρώτης διαλογής, τελείως 
επίπεδα, χωρίς ρωγµές, χαµηλής υδατοαπορροφητικότητας, ή µονόχρωµα, µονόπυρα εφυαλωµένα πλακίδια 


αναλόγων διαστάσεων, ώστε οι αρµοί να είναι συνεχείς, µε χαµηλή υδατοαπορροφητικότητα (ε< 3%) και ελάχιστη 
σκληρότητα επιφανείας 6 της κλίµακας MOHS. Τα πλακίδια δαπέδου θα έχουν µεγάλη αντοχή στα σκασίµατα και 
στην προσβολή από χηµικές ουσίες και θα είναι αντιολισθηρά. 


στ. Τα πλακίδια επίστρωσης δαπέδων και επένδυσης τοίχων διακρίνονται σε πλακίδια µε ειδικά χαρακτηριστικά (π.χ. 
αντιολισθητικά), µε αντοχή στις χηµικές ενώσεις και µε αντοχή στον παγετό. 


ζ. Τα πλακίδια ανάλογα µε την υδατοαπορροφητικότητα τους κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
Πίνακας 12.3.2.6.3 : Κατηγορίες Πλακιδίων ανάλογα µε υδατοαπορροφητικότητα 


# Κατηγορία Πρότυπο ΕΛΟΤ 


1 2 3 


1 µε υδατοαπορροφητικότητα Ε ≤ 3%  121, 176 


2 µε υδατοαπορροφητικότητα 3% < Ε ≤ 6% 177, 186 


3 µε υδατοαπορροφητικότητα 6% < Ε ≤ 10% 178, 187 


4 µε υδατοαπορροφητικότητα Ε ≥ 10% 159, 188 


η. Η απορροφητικότητα των τεµαχίων πρέπει να ελαττώνεται µε διαβροχή ή εµβάπτιση σε γλυκό πόσιµο νερό, τόσο 
όσο χρειάζεται για τη σωστή συγκόλληση. 


12.3.2.7 Κόλλες 


α. Οι κόλλες επικόλλησης πλακών και πλακιδίων κατηγοριοποιούνται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1322. Τα 
απαιτούµενα χαρακτηριστικά των κολλών που χρησιµοποιούνται για την επικόλληση των πλακιδίων και των 
πλακών από µάρµαρο ή γρανίτη δίνονται επίσης από τα ακόλουθα πρότυπα: 


Πίνακας 12.3.2.7 : Ιδιότητες Κολλών Επικόλλησης Πλακιδίων και Πλακών 
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# Ιδιότητες Πρότυπο  


1 2 3 


1 αντοχή σε θλίψη ASTM C-349 


2 αντοχή σε κάµψη DIN 1164, ASTM C-348 


3 αντοχή σε απόσπαση  DIN 18156, ΕΝ 12808 


2 πρόσφυση ΕΝ 12003 


3 αντοχή σε ολίσθηση DIN 18156, ΕΝ 1308 


β.  Η κόλλα πρέπει να χρησιµοποιείται πριν το πέρας της ηµεροµηνίας λήξης της και να είναι συµβατή τις 
προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής των πλακιδίων / πλακών. Η θερµοκρασία εφαρµογής είναι περίπου 
5°C - 35°C, ενώ η ελάχιστη απαιτούµενη θερµοκρασιακή αντοχή είναι περίπου -30°C ως +70°C. 


12.3.2.8 Ρευστοκονίαµα Αρµολόγησης (Αρµόστοκος) 


Τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά του αρµόστοκου αρµολόγησης επιστρώσεων / επενδύσεων πλακιδίων και πλακών από µάρµαρο ή γρανίτη είναι τα 


ακόλουθα: 


• θερµοκρασία εφαρµογής από +5°C ως +35°C 


• θερµοκρασιακή αντοχή από -30°C ως +80°C 


• θλιπτική αντοχή 100 kg/cm2 στις 2 ηµέρες και 280 kg/cm2 στις 28 ηµέρες 


• αντοχή σε κάµψη κατά το DIN 1164 


12.3.2.9 Μάρµαρα - Γρανίτες 


12.3.2.9.1 Γενικά 


α. Ο τύπος των µαρµάρων και των γρανιτών που χρησιµοποιούνται καθορίζεται από τα κατασκευαστικά σχέδια και 
την Τεχνική Περιγραφή. Τα µάρµαρα και οι γρανίτες προσκοµίζονται σε µορφή πλακών, οι οποίες θα είναι Α’ 
διαλογής, λειοτριµένες, αυστηρά ισοµεγέθεις, οµοιόχρωµες, οµοιογενείς, συµπαγείς, χωρίς ξένες επιβλαβείς 
προσµίξεις και ελαττώµατα.  


β. Κάθε είδος µαρµάρου και γρανίτη έχει συγκεκριµένη σύσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά καταγεγραµµένα στους 
αντίστοιχους πίνακες του ΙΓΜΕ και στα DIN 52100 – 52113 (σύµφωνα µε εργαστηριακούς ελέγχους). Η επιλογή 
του είδους του µαρµάρου ή γρανίτη γίνεται µε βάσεις τις απαιτήσεις της επίστρωσης (π.χ. χρήση του χώρου, 
απαιτούµενες µηχανικές αντοχές, αντοχές στις καιρικές συνθήκες, στα οξέα, στη φωτιά, σκληρότητα). 


γ.  Πρέπει να διεξάγονται οι απαιτούµενοι εργαστηριακοί έλεγχοι αντοχής στις καιρικές επιδράσεις και οι δοκιµές για 
τον προσδιορισµό των µηχανικών αντοχών των φυσικών λίθων πριν την ενσωµάτωση των υλικών στην 
κατασκευή. Οι δοκιµές που διεξάγονται σύµφωνα µε τα πρότυπα του ΕΛΟΤ είναι οι ακόλουθες: 


Πίνακας 12.3.2.9 : ∆οκιµές Αντοχών Φυσικών Λίθων 


# ∆οκιµές Πρότυπο  


1 2 3 


1 αντοχή σε θλίψη ΕΛΟΤ ΕΝ 1926 


2 αντοχή σε εφελκυσµό από κάµψη ΕΛΟΤ ΕΝ 749 


3 αντοχή σε κάµψη από κεντρική φόρτιση ΕΝ 12372 


4 αντοχή σε κάµψη υπό σταθερή ροπή ΕΝ 13161 


4 υδατοαπορροφητικότητα  ΕΛΟΤ ΕΝ 13755 


5 πυκνότητα ΕΛΟΤ ΕΝ 1936 


6 αντοχή σε τριβή (ΒΟΕΗΜΕ) DIN 52108 


7 αντοχή στον παγετό ΕΝ 12371 


8 πετρογραφική εξέταση ΕΝ 12407 


12.3.2.9.2 Μάρµαρα 


α. Τα µάρµαρα πρέπει να προέρχονται από καθαρούς ασβεστόλιθους και να είναι συµπαγή, χωρίς κοµµούς, κηλίδες 
και υαλώδεις στρώσεις και απόλυτα κανονικού σχήµατος. Θα έχουν ακριβείς διαστάσεις, µε ακέραιες ακµές, 
επίπεδη και λεία επιφάνεια. 
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β. Για τις επιστρώσεις των εσωτερικών δαπέδων χρησιµοποιούνται πλάκες πάχους 2 cm και για αυτές των 
εξωτερικών δαπέδων 3 cm, εφόσον δεν αναγράφεται διαφορετικά στα κατασκευαστικά σχέδια και στα Συµβατικά 
τεύχη και δεν απαιτείται αλλιώς από την Υπηρεσία. 


γ. Οι επιτρεπόµενες αποκλίσεις του πάχους των µαρµάρινων πλακών αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
Πίνακας 12.3.2.9.2 : Αποκλίσεις Πάχους Πλακών Μαρµάρου 


# 


Ονοµαστικό Πάχος  


[mm] 


Μέγιστη Απόκλιση 


[mm] 


1 2 3 


1 1,5 - 3 ±10% 


2 3 - 8 ±3 


3 Μεγαλύτερο από 8 ±5 


Πηγή: «∆οµική Τεχνολογία, Υλικά & Εφαρµογές», Σ.Κ. Κούκης 


δ. Οι ανοχές επιπεδότητας κάθε πλάκας δεν θα υπερβαίνουν το 0,2% της µεγαλύτερης διάστασης της. 


12.3.2.9.3 Γρανίτες 


α. Οι γρανίτες που χρησιµοποιούνται για την επίστρωση των δαπέδων πρέπει να έχουν ελάχιστο πάχος 2 cm. Οι 
υπόλοιπες διαστάσεις των πλακών από γρανίτη ακολουθούν τα κατασκευαστικά σχέδια και την τεχνική περιγραφή.  


β. Οι γρανίτες που χρησιµοποιούνται για την επένδυση ή επίστρωση εξωτερικών χώρων πρέπει  να ελέγχονται ως 
προς την υδατοαπορροφητικότητα τους. Πρακτικά όσοι γρανίτες, κατά τη δοκιµή προσδιορισµού 
υδατοαπορροφητικότητας, παρουσιάζουν αύξηση βάρους που δεν υπερβαίνει το 1% είναι κατάλληλοι για 
εξωτερική χρήση. 


γ. Για την πλήρωση των αρµών διαστολής επιστρώσεων δαπέδων από γρανίτη, χρησιµοποιούνται µπρούτζινες 
λάµες ειδικής διατοµής, πάχους 1 cm, άριστης ποιότητας.  


δ. Ως προς τις ανοχές του πάχους και της επιπεδότητας των πλακών ισχύουν τα αναφερόµενα στην προηγούµενη 
παράγραφο. 


12.3.2.10 Πατώµατα Ξυλείας 


12.3.2.10.1 Γενικά 


α. Οι τύποι των πατωµάτων ξυλείας που αντιµετωπίζονται στο παρόν είναι οι ακόλουθοι: 


- ανυψωµένα  


- λωρίδων ξυλείας 


- παρκέ 


- µωσαϊκού παρκέ (ψευτοπαρκέ) 


- αντικολλητής ξυλείας 


- αντικολλητά πλαστικά δάπεδα µε ξύλινο υπόστρωµα 


β. Κατά την επιλογή δαπέδου ξυλείας εξετάζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του ξύλου: 


- απαιτούµενη αντοχή και σκληρότητα 


- µέγιστη υγρασία 8% 


- οµοιοχρωµία των τεµαχίων καθώς και ότι προέρχονται από την ίδια παρτίδα και ότι δεν παρουσιάζουν 
ρόζους, σχισµές κτλ 


- ότι έχει διαποτισθεί µε τα κατάλληλα προστατευτικά, µυκητοκτόνα βερνίκια 


- ότι έχει την απαιτούµενη σχέση εφαπτοµενικής προς ακτινική συρρίκνωση που εξασφαλίζει από τον κίνδυνο 
στρέβλωσης (πετσικάρισµα) 


- ότι έχει την απαιτούµενη αντιολισθηρότητα και απορροφητικότητα κραδασµών. 


12.3.2.10.2 ∆άπεδα Λωρίδων Ξυλείας 


α. Οι συνήθεις λωρίδες ξυλείας που χρησιµοποιούνται έχουν πάχος 21 mm - 33 mm και πλάτος από 45 mm - 70 mm 
απλά ή µε εντορµίες (ραµποτέ) και σε µήκη από 60 cm –150 cm. 


β. Η ξυλεία των λωρίδων πρέπει να είναι οµοιόµορφη, καθαρή, πρώτης διαλογής, χωρίς ρόζους και άλλες ατέλειες. 


12.3.2.10.3 ∆άπεδα Παρκέ και Μωσαϊκού Παρκέ 


α.  Για τα δάπεδα παρκέ και µωσαϊκού παρκέ ισχύει το DIN 280. 
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β. Οι συνήθεις διαστάσεις του παρκέ είναι πλάτος 40 mm - 70 mm και µήκος 25 cm - 30 cm. 


γ. Το µωσαϊκό παρκέ αποτελείται από µικρές λωρίδες ξυλείας πάχους 10 mm – 11 mm που επικολλούνται µε ειδικές 
κόλλες σε προσυναρµολογηµένες τετράγωνες πλάκες συνήθων διαστάσεων 35 cm x 35 cm ή 48 cm x 48 cm 
τοποθετηµένες σε βάση ειδικού χαρτιού. Η επιφάνεια του µωσαϊκού παρκέ είναι τριµµένη και λουστραρισµένη σε 3 
τουλάχιστον στρώσεις µε βερνίκια δαπέδων διαρκείας. 


δ. Η ξυλεία που χρησιµοποιείται για τα δάπεδα παρκέ είναι οµοιόµορφη, καθαρή, πρώτης διαλογής, χωρίς ατέλειες 
και προέρχεται από διάφορα είδη σκληρού ξύλου. 


12.3.2.10.4 Αντικολλητή Ξυλεία 


α. Τα αντικολλητά δάπεδα διατίθενται σε λωρίδες ραµποτέ (µε εντορµίες) σε πάχη 16 mm – 23 mm. 


β. Οι λωρίδες των 16 mm αποτελούνται από 3 στρώσεις: 


- κατώτερη στρώση από ευγενή ξυλεία Β΄ ποιότητας 


- µεσαία στρώση από MDF υψηλής πυκνότητας 6 mm 


- τελική επιφανειακή στρώση από ευγενή ξυλεία Α’ διαλογής, πάχους 5 mm. 


γ. Τα δάπεδα αυτά παραδίδονται αφού έχουν τριφτεί και λουστραριστεί µε 3 τουλάχιστον στρώσεις βερνικιού 
δαπέδου διαρκείας. 


δ. Για χρήση των δαπέδων αυτών σε υγρούς χώρους είναι απαραίτητη η προστασία της κατώτερης στρώσης µε 
ανθυγρή µεµβράνη. 


ε. Τα αντικολλητά πλαστικά δάπεδα είναι δάπεδα ραµποτέ πλαστικά µε πάχος 7 mm – 9 mm. Κατασκευάζονται από 
ενδιάµεσο φύλλο MDF ή ανθυγρής µοριοσανίδας υψηλής πυκνότητας πάχους 6 mm, που φέρει στο κάτω τµήµα 
της ειδικό ανθυγρό φύλλο πολυαιθυλενίου πάχους τουλάχιστον 1 mm. Η άνω επιφάνεια φέρει διακοσµητικά 
πλαστικά φύλλα, χρωµατισµένα µε οργανικές ύλες σε αποµίµηση διαφόρων ειδών ευγενούς ξυλείας. 


12.3.2.10.5 Ανυψωµένα ∆άπεδα 


α. Το ανυψωµένο δάπεδο αποτελείται από τετράγωνες πλάκες συνήθων διαστάσεων 600 mm x 600 mm που 
εδράζονται σε κατακόρυφα µεταλλικά στηρίγµατα, τα οποία επικολλούνται ή βιδώνονται στο δοµικό δάπεδο. Οι 
πλάκες του ανυψωµένου δαπέδου θα µπορούν να αφαιρεθούν µε τη βοήθεια ειδικού ανυψωτικού εργαλείου 
(διπλής βεντούζας). Η εφαρµογή των κατακόρυφων µεταλλικών στηριγµάτων καθώς και η τοποθέτηση των 
τετράγωνων πλακών γίνεται σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο παρόν, τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και 
τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Το σύστηµα του δαπέδου θα πρέπει να είναι ισχυρό, άκαυστο, σταθερό, στεγανό και 
αντιστατικό. 


β. Ο πυρήνας των πλακών αποτελείται από υψηλής πυκνότητας πολυσυµπιεσµένη µοριοσανίδα. Η κάτω πλευρά της 
πλάκας και το µισό πάχος των περιµετρικών πλευρών είναι επενδεδυµένα µε ισχυρά κολληµένη γαλβανισµένη 
χαλύβδινη σκάφη πάχους 0,5 mm (πάχος γαλβάνισης > 5 µ). Οι περιµετρικές πλευρές είναι λοξοτοµηµένες και 
καλύπτονται από ηλεκτρικά αγώγιµη (10


4
 Ω) ταινία ΡVC, ισχυρά κολληµένη στον πυρήνα και στη λαµαρίνα. 


Ειδικότερα οι ανοχή των διαστάσεων της πλάκας είναι ± 0,2 mm και η ανοχή του πάχους (χωρίς επένδυση) ± 0,3 
mm. Η άνω πλευρά των πλακών είναι λεία και θα φέρει επίστρωση Laquer για προστασία από την ατµοσφαιρική 
υγρασία και για την ανύψωση µε ανυψωτικό εργαλείο (βεντούζας). 


γ. Τα στηρίγµατα είναι χαλύβδινα γαλβανισµένα (πάχος γαλβάνισης >8 µ) προσαρµόσιµα για το επιθυµητό ύψος 
δαπέδου µε δυνατότητα διορθωτικής ρύθµισης ύψους κατά ± 30 mm. Στο κάτω άκρο φέρουν πέλµα στήριξης µέσω 
του οποίου συγκολλούνται µε ειδική κόλλα, στο δοµικό δάπεδο. Στο άνω άκρο φέρουν κεφαλή στήριξης των 
πλακών. Μεταξύ κεφαλής και πλακών φέρουν ειδικό παρέµβυσµα από αγώγιµο (10


4
Ω) PVC. 


δ. Τα πρότυπα που ισχύουν για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δαπέδου είναι τα ακόλουθα: 


- ηχοµόνωση κατά DIΝ 52210 (µετάδοση αεροµεταφερόµενου ήχου µεταξύ παρακείµενων χώρων) 


- αντίσταση διαρροής ως προς τη γη: Rε <108Ω (ηλεκτρική αντίσταση µεταξύ της τελικής επιφάνειας και ενός 
στηρίγµατος) 


- αντοχή σε κατανεµηµένο φορτίο: 30 000 Ν/m2 (βέλος κάµψεως 2 mm) 


- αντοχή σε σηµειακό φορτίο: 5 000 Ν (πέλµα φόρτισης διατοµής 25,4 mm x 25,4 mm στο µέσο της ακµής της 
πλάκας, βέλος κάµψεως 2 mm) 


- πυραντίσταση  κατά DΙΝ 4102 


- θερµική αγωγιµότητα υλικού κατά DΙΝ 4102. 


12.3.3 Εκτέλεση Εργασιών 


12.3.3.1 Γενικές Απαιτήσεις 


α. Η επεξεργασία της επιφάνειας των δαπέδων θα διεξάγεται µε τη χρήση σύγχρονων µηχανηµάτων. Επιφάνειες που 
έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία εξοµάλυνσης ή που έχουν υποστεί λείανση αναλόγως της προβλεπόµενης 
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επίστρωσης, δεν θα παρουσιάζουν ανοµοιοµορφίες και τραχύτητα, θα είναι επίπεδες και θα φέρουν την 
προκαθορισµένη ή απαιτούµενη κλίση. 


β. Οι επιστρώσεις που περιέχουν τσιµέντο (τσιµεντοκονιάµατα, γαρµπιλοµωσαϊκά, πλακοστρώσεις κτλ), µετά την 
αποπεράτωση και µόλις πήξει το κονίαµα τους, πρέπει να διατηρούνται υγρές τουλάχιστον για 3 ηµέρες. Η συχνή 
διαβροχή της επιφάνειας ή η επικάλυψη της µε άµµο, ψάθα, σανίδες, λινάτσα, αδιάβροχο χαρτί, πλαστικά φύλλα 
κτλ, είναι οι συνηθέστεροι τρόποι διατήρησης της υγρασίας στην επίστρωση. Ακόµη, η διατήρηση της υγρασίας 
µπορεί να εξασφαλισθεί µε τον ψεκασµό της επιφάνειας, µε προστατευτική ουσία. Τα δάπεδα τσιµεντοκονίας 
κατασκευάζονται κατά τρόπο, ώστε να ταιριάζουν µε τα χαρακτηριστικά συγκόλλησης και απορροφητικότητας του 
υποστρώµατος. 


γ. Οι επιστρώσεις σε δάπεδα µε απαίτηση απορροής υδάτων (δώµατα, λουτρά, εξώστες, βαθµίδες, πεζοδρόµια κτλ), 
πρέπει να έχουν οµοιόµορφη κλίση προς το σηµείο απορροής των υδάτων, κατά τα κατασκευαστικά σχέδια και τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται διαφορετικά στα κατασκευαστικά σχέδια, οι κλίσεις 
των επιστρώσεων ορίζονται ως ακολούθως: 


- δάπεδα εσωτερικών χώρων:     0,5% 


- δάπεδα εξωστών, κλιµάκων κτλ:     0,5% 


- δάπεδα δωµάτων, αίθριων:     2% 


- επιστέγαση χωροδικτυωµάτων και αυλάκια απορροής οµβρίων: 6%. 


δ. Στις περιπτώσεις υγρών χώρων για την αποφυγή  διείσδυσης της υγρασίας κάτω από την επίστρωση του δαπέδου 
µέσω των αρµών θα παρεµβάλλεται στεγανωτικό υλικό µεταξύ της στρώσης εξοµάλυνσης και της τελικής 
επίστρωσης. 


ε. Για την αποφυγή διείσδυσης της υγρασίας του εδάφους στη µόνωση και στην επίστρωση τοποθετείται στεγανωτική 
µεµβράνη µεταξύ του δοµικού δαπέδου και του µονωτικού υλικού. 


12.3.3.2 Ανοχές 


α. Τα τελειωµένα δάπεδα δεν θα πρέπει να αποκλίνουν περισσότερο από την επιτρεπόµενη απόκλιση. Ο χρόνος 
κατά τον οποίο διεξάγεται η επίστρωση, η πήξη και η προστασία είναι πολύ κρίσιµος.  


β. Οι επιτρεπτές αποκλίσεις είναι οι εξής: 


- από τη στάθµη σχεδιασµού σε οποιαδήποτε σηµείο της επιφάνειας του δαπέδου: ±5 mm 


- η στάθµη µεταξύ οποιωνδήποτε δύο σηµείων απόστασης 3 m µεταξύ τους: ±3 mm 


- σε οποιοδήποτε σηµείο κάτω από ένα πήχη µήκους 3 m αλφαδιασµένο σε όλες τις κατευθύνσεις: 3 mm  


- σε δάπεδα µε απαίτηση κλίσης, ο πήχης θα τοποθετείται µε την απαιτούµενη κλίση. 


γ. Οι τελικές επιφάνειες πλακιδίων και πλακών µαρµάρου ή γρανίτη δεν θα παρουσιάζουν αποκλίσεις περισσότερο 
από 2 mm κάτω από ένα πήχη µήκους 2 m, τοποθετηµένο σε οποιαδήποτε κατεύθυνση ή 0,5 cm στο σύνολο του 
χώρου, ενώ η µέγιστη απόκλιση των αρµών από την ευθυγραµµία είναι 2 mm / 2 m. 


12.3.3.3 ∆είγµατα Κατασκευής 


α. Πριν την έναρξη των κατασκευών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει αντιπροσωπευτικά δείγµατα 
για κάθε είδος επίστρωσης του έργου προς έγκριση από την Υπηρεσία. Τα συστήµατα αυτά θα συµφωνούν µε τα 
αντίστοιχα πρότυπα και κανονισµούς και θα πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο παρόν Τεύχος. 


 β. Οι διαστάσεις κάθε δείγµατος και ο χώρος κατασκευής του θα καθορίζονται από την Υπηρεσία. Τηρούνται πάντως 
οι ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: 


- Η επιφάνεια των δειγµάτων επιστρώσεων δεν θα είναι µικρότερη από 5 m2.  


- Τα δείγµατα θα περιλαµβάνουν και αρµούς διαστολής. 


γ. Από τα προτεινόµενα έτοιµα βιοµηχανικά δάπεδα υποβάλλονται δείγµατα επαρκών διαστάσεων προς έγκριση 
στην Υπηρεσία, πριν από την κατασκευή δειγµάτων. 


δ. Οι επιστρώσεις που θα κατασκευαστούν θα είναι εφάµιλλες ή και καλύτερες των εγκεκριµένων δειγµάτων. Ο 
Ανάδοχος δεν θα προχωρά στην κατασκευή πριν να εξασφαλίσει την έγκριση της Υπηρεσίας για τα 
κατασκευασθέντα δείγµατα. 


12.3.3.4 Προστασία  


α. Οι σωλήνες ζεστού νερού τυλίγονται τουλάχιστον µε χαρτί οικοδοµής ή αφρώδες µονωτικό σύµφωνα µε τα σχέδια 
λεπτοµερειών πριν από την επίστρωση τσιµεντοκονίας. Στις περιπτώσεις που η επικάλυψη των παροχών είναι 
µικρότερη από 50 mm, θα τοποθετείται ένα κάλυµµα ενίσχυσης από γαλβανισµένο πλέγµα µαλακού χάλυβα. 


β. Οι επιφάνειες θα προστατεύονται έναντι ενδεχόµενων φθορών, µέχρι την παραλαβή τους από την Υπηρεσία. ∆εν 
επιτρέπεται η κυκλοφορία επί των τελειωµένων δαπέδων για τουλάχιστον 3 - 4 ηµέρες. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
τοποθετείται ένα προσωρινό προστατευτικό πέρασµα. Οι επιφάνειες δεν θα παραδίδονται προς χρήση πριν να 
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ολοκληρωθεί η σκλήρυνση της επίστρωσης. Ακόµα και µετά τη σκλήρυνση της επίστρωσης οι επιφάνειες θα 
προστατεύονται και θα συντηρούνται επαρκώς, ώστε να αποφεύγονται ενδεχόµενες φθορές. 


12.3.3.5 Προετοιµασία 


α. Η Υπηρεσία πριν από οποιαδήποτε εργασία επιστρώσεων ελέγχει την απαιτούµενη συµπύκνωση και υγροµόνωση 
του υποστρώµατος του δαπέδου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που αναγράφονται στο παρόν και στα υπόλοιπα 
Συµβατικά Τεύχη. 


β. Η προετοιµασία της προς επίστρωση επιφάνειας περιλαµβάνει την αφαίρεση ελαίων καλουπιών, 
παρασκευασµάτων σκλήρυνσης και άλλων επιβλαβών ουσιών. Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιούνται ειδικά 
προϊόντα συγκόλλησης, οι επιφάνειες θα πρέπει να καθαρίζονται και να προετοιµάζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του κατασκευαστή των προϊόντων αυτών. 


γ. Πριν τις εργασίες δαπεδόστρωσης ο Ανάδοχος ελέγχει το προς επίστρωση δάπεδο και προβαίνει στις απαραίτητες 
επιδιορθώσεις. ∆εν θα εκτελούνται εργασίες σε επιφάνειες που παρουσιάζουν ατέλειες, χωρίς προηγούµενη 
έγκριση της Υπηρεσίας. Εξετάζονται τα ακόλουθα: 


- ξεφλούδισµα 


- ρωγµές, κούφια, σαθρά, φυσαλίδες 


- υπερβολική ξηρότητα ή υγρασία 


- χαρακτηριστικά απορροφήσεως υγρασίας 


- πιθανή αστάθεια της επιφάνειας 


- επιφάνειες που δεν έχουν τοποθετηθεί οι προβλεπόµενες Η/Μ εγκαταστάσεις, εισέχοντα ή εξέχοντα 
εντοιχισµένα Η/Μ 


- ανοµοιοµορφίες 


- λανθασµένες ή µη υπάρχουσες κλίσεις 


- ελαιώδεις λεκέδες (από λάδια καλουπιών) 


δ. Στην περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος διείσδυσης της υγρασίας στο υπόστρωµα (τσιµεντοκονία) της επίστρωσης, 
απαιτείται στεγάνωση ή οποία, αν δεν έχει τοποθετηθεί ήδη στην κάτω επιφάνεια του δοµικού δαπέδου, 
τοποθετείται µεταξύ του δοµικού δαπέδου και του υποστρώµατος. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την 
προφύλαξη της στεγάνωσης από φθορές και κακώσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών. 


ε. Εφόσον απαιτείται στρώση εξοµάλυνσης µεταξύ της επίστρωσης και του δοµικού δαπέδου, αυτή µπορεί να είναι 
είτε από τσιµεντοκονία, είτε από χυτό αυτοεπιπεδούµενο δάπεδο. 


- Για τις τσιµεντοκονίες ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραρο «Τσιµεντοκονίες» που ακολουθεί. 


- Το χυτό αυτοεπιπεδούµενο δάπεδο τοποθετείται σε υπόβαθρο καθαρό από σκόνες, λίπη, λάδια, βαφές κτλ. 
Τα απορροφητικά υποστρώµατα πρέπει να διαβρέχονται πριν την εφαρµογή. Όσον αφορά στην τοποθέτηση, 
ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγίες του κατασκευαστή του δαπέδου (µέθοδος εφαρµογής, 
περιβαλλοντικές συνθήκες, πάχος κτλ). 


12.3.3.6 Αρµοί 


α. Γενικά για τους αρµούς διαστολής ισχύει το σχετικό άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής». 


β. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη µελέτη πρέπει να διαµορφώνονται εγκάρσιοι αρµοί στα µονολιθικά δάπεδα και στα 
δάπεδα µε συναρµογή µε το υπόστρωµα, µε τη µέθοδο κοπής αρµού, εντός 7 ηµερών από την επίστρωση του 
δαπέδου, διατηρώντας ευθείες γραµµές και σε βάθος 1/4 του συνολικού πάχους της επίστρωσης. 


γ. Στις βάσεις τοίχων, υποστηριγµάτων κτλ, οι τσιµεντοκονίες διαστρώνονται µε αυλακωτό ασφαλτικό φύλλο. Τυχόν 
προεξοχές θα αφαιρούνται από τον Ανάδοχο πριν από την παράδοση του κτιρίου. 


δ. Στους αρµούς διαστολής του κτιρίου τοποθετούνται αρµοκάλυπτρα κατάλληλων διαστάσεων, στερεωµένα στο 
υπόστρωµα, τα οποία αποτελούν και τους οδηγούς της επίστρωσης. 


12.3.3.7 Τσιµεντοκονίες  


α. Οι τσιµεντοκονίες θα είναι είτε έτοιµες είτε θα παρασκευάζονται στο εργοτάξιο.  


- Η έτοιµη τσιµεντοκονία συνήθως είναι σε ξηρή µορφή και χρειάζεται ανάµιξη µε νερό πριν διαστρωθεί. Οι 
απαιτούµενες αναλογίες δίδονται από τον κατασκευαστή του υλικού και ο Ανάδοχος υποχρεούται να τις 
ακολουθήσει. Η ίδια τσιµεντοκονία µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως δάπεδο σε δευτερεύοντες χώρους (υπόγεια, 
αποθήκες κτλ). 


- Για τις τσιµεντοκονίες χρησιµοποιούνται µίγµατα 1:3 και 1:41/2 τσιµέντου / ξηρή άµµο (αναλογία βάρους) µε 
την ελάχιστη ποσότητα νερού, που δίνει επαρκή πλαστικότητα µε πρόσθετο βελτιωτικό σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. Για τσιµεντοκονίες µε πάχος µεγαλύτερο ή ίσο από 40 mm, ο Ανάδοχος µπορεί να 
χρησιµοποιήσει µίγµα 1:11/2:3 τσιµέντου / ξηρά λεπτόκοκκα αδρανή / ξηρά χονδρόκοκκα αδρανή (σε 
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αναλογία βάρους) χρησιµοποιώντας µέγιστο µέγεθος κόκκου 10 mm για τα χονδρόκοκκα αδρανή, µε 
πρόσθετο βελτιωτικό κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή υπό την προϋπόθεση ότι η τσιµεντοκονία αυτή θα 
είναι κατάλληλη για την επίστρωση. Η περιεκτικότητα σε νερό θα είναι τόση, ώστε να παράγεται εργάσιµο 
µίγµα. 


β. Στις περιπτώσεις που οι τσιµεντοκονίες έχουν πάχος µικρότερο των 40 mm, η συναρµογή µε το υπόστρωµα 
επιτυγχάνεται κατόπιν προετοιµασίας µε κατάλληλο βελτιωτικό πρόσφυσης. Η εκτράχυνση της επιφάνειας µπορεί 
να παραλειφθεί, εκτός από τις περιπτώσεις που η επιφάνεια είναι υπερβολικά λεία. Για τσιµεντοκονίες παχύτερες 
από 40 mm, η διάστρωση γίνεται επί καθαρού υποστρώµατος που έχει υγρανθεί µε πόσιµο νερό. 


γ. Θα χρησιµοποιείται ο απαιτούµενος οπλισµός για την επαρκή ανάληψη των επιβαλλόµενων φορτίων. Το είδος του 
πλέγµατος που τοποθετείται, υποδεικνύεται στα κατασκευαστικά σχέδια του Αναδόχου. Εφόσον δεν καθορίζεται 
αλλιώς στη µελέτη, ο οπλισµός θα αποτελείται από συγκολληµένα πλέγµατα 50 mm x 50 mm x 1 mm από 
γαλβανισµένο χαλύβδινο σύρµα. Για τσιµεντοκονία πάχους 25 mm - 40 mm τοποθετείται µία στρώση πλέγµατος, 
ενώ για τσιµεντοκονία πάχους µεγαλύτερου από 40 mm τοποθετούνται δύο στρώσεις.  


δ. Για τη διάστρωση τσιµεντοκονίας χρησιµοποιούνται χαλύβδινοι ή ξύλινοι οδηγοί µε ευθύγραµµες ακµές που θα 
τοποθετούνται µε ανοχές ± 2 mm από την απαιτούµενη τελική στάθµη. Τα άκρα των οδηγών θα βρίσκονται στην 


ίδια στάθµη. Οι οδηγοί θα ελέγχονται για τη σωστή στερέωση τους. 


ε. Μετά την περάτωση η τσιµεντοκονία θα πρέπει να παραµένει υγρή για µία περίοδο τουλάχιστον 7 ηµερών ή για 
όσο χρόνο απαιτείται για µία σωστή πήξη και σκλήρυνση. 


στ. Η περίοδος ξήρανσης της τσιµεντοκονίας είναι περίπου 2 - 6 εβδοµάδες ανάλογα µε το πάχος. Η υγρασία της 
τσιµεντοκονίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 3% πριν την τοποθέτηση ελαστικών δαπέδων. Οι τσιµεντοκονίες θα 
πρέπει να προστατεύονται από υπερβολικά ταχεία ή ανοµοιόµορφη ξήρανση. 


ζ. Τα δάπεδα τσιµεντοκονίας (όχι έτοιµης) αποτελούνται από 2 στρώσεις τσιµεντοκονιάµατος 450 kg τσιµέντου µε 
χονδρόκοκκη και µετριόκοκκη άµµο και µια στρώση πατητού τσιµεντοκονιάµατος 600 kg τσιµέντου µε λεπτόκοκκη 
άµµο.  


η. Τα σοβατεπί από τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου έχουν πάχος 1,5 cm και πλάτος µέχρι 10 cm πατητό µε 
µυστρί µέχρι την επίτευξη τελείως λείας επιφάνειας. 


θ. Τα λούκια τσιµεντοκονίας κατασκευάζονται στη συνάντηση εξωτερικών τοιχοποιιών και οριζόντιων στοιχείων του 
κτιρίου, είναι καµπύλου σχήµατος και έχουν διαστάσεις διατοµής σύµφωνα µε τα σχέδια. Χρησιµοποιείται τριπτή 
τσιµεντοκονία 450 kg τσιµέντου. Η οµοιοµορφία του σχήµατος επιτυγχάνεται µε τη χρήση οδηγού (µουρέλου). 
Οπλίζονται απαραίτητα µε κοτετσόσυρµα. Η εργασία θα είναι επιµελής, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης 
υγροµόνωση. 


ι. Η στέψη των στηθαίων µε τσιµεντοκονίαµα έχει πάχος 3 cm και αποτελείται από δύο στρώσεις τσιµεντοκονιάµατος 
των 450 kg τσιµέντου µε χονδρόκοκκη και µετριόκοκκη άµµο και από µια τρίτη στρώση πατητού 
τσιµεντοκονιάµατος των 600 kg τσιµέντου µε λεπτόκοκκη άµµο. Η τρίτη στρώση θα είναι πατητή µε µυστρί στην 
επιφάνεια αλλά και στην κάθετη µε διαµόρφωση των κλίσεων για την απορροή των υδάτων. 


12.3.3.8 Βιοµηχανικό ∆άπεδο µε Σκληρυντικό  


α. Το υπόστρωµα επί του οποίου διαστρώνεται το βιοµηχανικό δάπεδο πρέπει να έχει σκληρυνθεί και εκτραχυνθεί 
πριν τη διάστρωση. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 


- Όπλιση της επιφάνειας µε δοµικό πλέγµα τουλάχιστον Τ131. 


- ∆ιάστρωση τσιµεντοκονίας των 300 kg τσιµέντου, µε χονδρόκοκκη άµµο (0/7), συνεχούς κοκκοµετρικής 
διαβάθµισης (η άµµος θα περιέχει όλα τα µεγλεθη κόκκων και σε ποσοστά όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις 
κοκκοµετρικές καµπύλες). Το συνολικό πάχος της στρώσης δεν θα είναι µεγαλύτερο από 40 mm. 
Λαµβάνονται όλα τα µέτρα για την εξασφάλιση της οριζοντιότητας, των κλίσεων και της ενσωµάτωσης όλων 
των απαραίτητων εγκαταστάσεων και λοιπών εξαρτηµάτων του έργου. Κατά το χρόνο που η τσιµεντοκονία 
είναι νωπή αλλά και έχει αποκτήσει ικανή αντοχή (πρέπει να έχει κάθιση περίπου 4 cm – 6 cm και να 
ρευστοποιείται µε ρευστοποιητή) διασπείρεται το σκληρυντικό σε 2 δόσεις. Ο ρευστοποιητής είναι 
απαραίτητος για την εξάλειψη της εξίδρωσης, λόγω της οποίας προκαλούνται επιφανειακές ρηγµατώσεις και 
µείωση της επιφανειακής µηχανικής αντοχής. Μετά κάθε διασπορά του σκληρυντικού υλικού στη 
τσιµεντοκονία, εφαρµόζεται συµπίεση µε µηχανικούς λειαντήρες, αποτέλεσµα της οποίας είναι η ενσωµάτωση 
του υλικού και η δηµιουργία µονολιθικού δαπέδου χωρίς κίνδυνο αποκόλλησης.  


Συνοπτικά τα στάδια εφαρµογής είναι τα ακόλουθα: 


- διαµόρφωση µε δονητικό πήχη της επιφάνειας της τσιµεντοκονίας 


- διασπορά του σκληρυντικού υλικού (2/3 της ποσότητας), κατά το πρώτο στάδιο της πήξης της τσιµεντοκονίας 


- επεξεργασία της επιφάνειας µε µηχανικό λειαντήρα 


- διασπορά του υπόλοιπου σκληρυντικού υλικού (υπόλοιπο 1/3 της ποσότητας) 


- φινίρισµα της επιφάνειας µε µηχανικό λειαντήρα προς κατασκευή λείας και αντιολισθηρής επίστρωσης 
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- χάραξη και κοπή των ψευδοαρµών, διατοµής 5 mm x 10 mm (η βάθους ίσου µε το 1/4 του συνολικού πάχους 
της τσιµεντοκονίας), σε φάτνωµα περίπου 20 m2 - 25 m2 


- προστασία επιφάνειας προς αποφυγή ρηγµατώσεων, µε βρεγµένες λινάτσες επί 7 ηµέρες, από την ελαφρά 
κυκλοφορία πεζών επί άλλες 36 h - 48 h και από αυτή των οχηµάτων επί άλλες 5 ηµέρες. 


β. Οι ψευδοαρµοί πληρούνται µε ασφαλτικό υλικό. 


γ. Η τελική επιφάνεια του δαπέδου πρέπει να είναι αντιολισθηρή. 


δ. Όπου προβλέπεται από την εγκεκριµένη µελέτη, το δάπεδο θα χρωµατίζεται µε εποξειδικό χρώµα, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην ΕΤΣΥ. Η εργασία συνιστάται να εκτελεστεί µετά την κατασκευή των άλλων τελειωµάτων του 
χώρου, ώστε ο χρωµατισµός να διατηρηθεί σε άριστη κατάσταση µέχρι την παράδοση του έργου. 


12.3.3.9 Μωσαϊκά 


α. Προβλέπονται κατά κανόνα µωσαϊκά µε λευκό τσιµέντο. Το είδος, το χρώµα και το µέγεθος των ψηφίδων καθώς 
και το µεταλλικό χρώµα φόντου, καθορίζεται από την αρχιτεκτονική µελέτη. Σε αντίθετη περίπτωση ο Ανάδοχος 
ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας. Το πάχος του µωσαϊκού θα είναι 30 mm µε λευκό τσιµέντο 
αναλογίας τουλάχιστον 17 kg/m


2
 και ψηφίδες µέχρι Νο 8. 


β. Η ανάµιξη των υλικών γίνεται µε µηχανικό αναµικτήρα και το µίγµα που θα προκύψει πρέπει να είναι πλαστικό. 


γ. Η εξοµάλυνση της επιφάνειας γίνεται µε γαρµπιλόδεµα ελαχίστου πάχους 3 cm, λιθοσύντριµµα (γαρµπίλι) 
διαστάσεων 0,4 cm - 1 cm και αναλογία τσιµέντου 17 kg/m


2
. 


δ. Στα µωσαϊκά δάπεδα που εγκιβωτίζονται σε µαρµάρινες περιµετρικές µπορντούρες (περιθώρια) κατασκευάζονται 
αρµοί σε κάνναβο περίπου 4 m x 4 m ως εξής: 


- είτε µε ευθύγραµµες διασταυρούµενες λάµες αλουµινίου 35/3 mm που στερεώνονται πριν την διάστρωση του 
µωσαϊκού σε τάκους ισχυρής τσιµεντοκονίας ανά 50 cm 


- είτε µε τοµή του µωσαϊκού µε τροχό (αρµοκόφτη) σ’ όλο το πάχος του και σε πλάτος 6 mm - 10 mm που 
πληρούται, αφού καθαριστεί πολύ καλά µε πεπιεσµένο αέρα, µε ειδικό υλικό πλήρωσης αρµών δαπέδων ή 
υδαρές τσιµεντοκονίαµα χυτού τσιµέντου, µε ή χωρίς µεταλλικό χρώµα, κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας 


- είτε µε ταινίες µαρµάρου, πλάτους 3 cm - 5 cm. 


ε. Τα στάδια της επίστρωσης µωσαϊκού είναι συνοπτικά τα ακόλουθα: 


- διαβροχή υποστρώµατος 


- διάστρωση δαπέδου  


- κυλίνδρωση 


- διασπορά ψηφίδων 


- κυλίνδρωση και διαβροχή µε αριάνι 


- λείανση 


- στίλβωση 


στ. Το υλικό κυλινδρώνεται επαρκώς και µε ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε να αφήνει όσο το δυνατό λιγότερα κενά 
(φωλιές) και κατά τη λείανση της επιφάνειας να µην αποκολλούνται οι ψηφίδες. ∆εν πρέπει ωστόσο να 
κυλινδρώνεται υπερβολικά, γιατί το αριάνι βγαίνει στην επιφάνεια και αφήνει το υπόστρωµα ασύνδετο και µε 
µεγάλα κενά. Τα κενά πληρούνται (στοκάρονται) µε ισχυρό κονίαµα από µαρµαρόσκονη ή από τα ίδια υλικά µε το 
τσιµεντοκονίαµα του µωσαϊκού, αφού προηγουµένως αφαιρεθεί η παιπάλη. Μετά την διάστρωση του µωσαϊκού, το 
δάπεδο διαβρέχεται 3 φορές την ηµέρα, επί 3 ηµέρες τουλάχιστον. 


ζ. Ακολουθεί το πρώτο τρίψιµο µε µηχανή λείανσης µωσαϊκών µε σύγχρονη διαβροχή. Στη συνέχεια το δάπεδο 
καθαρίζεται, πλένεται και στοκάρεται. Μετά τουλάχιστον 5 ηµέρες γίνεται το δεύτερο τρίψιµο, καθάρισµα, πλύσιµο 
και στοκάρισµα. Η λείανση γίνεται το νωρίτερο 1 εβδοµάδα µετά την επίστρωση. Σε σηµεία µε δύσκολη πρόσβαση 
η λείανση γίνεται µε το χέρι ή µε τριβείο. Ο κονιορτός που δηµιουργείται λόγω της εργασίας λείανσης πρέπει να 
αποµακρύνεται, έτσι ώστε να µην επικάθεται στις τοιχοποιίες και στα υπόλοιπα τµήµατα της κατασκευής και να µη 
δυσχεραίνει τις µετέπειτα εργασίες. Η λείανση στα περιθώρια γίνεται µε τριβείο ή χειρονακτικά. Εφόσον χρειαστεί 
πληρώνονται τυχόν κενά (στοκάρονται) και κατόπιν διεξάγεται συµπληρωµατική λείανση. 


η. Τέλος το δάπεδο στιλβώνεται µε ειδικό υγρό στίλβωσης µωσαϊκών της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η ποιότητα της 
στίλβωσης στο καθαρό µωσαϊκό, ακόµα και στα σηµεία µε δύσκολη πρόσβαση θα πρέπει να είναι άριστη. 


θ. Όσον αφορά στους αρµούς διαστολής ισχύουν τα αναγραφόµενα στο άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής». 


ι. Η στάθµη των καλυµµάτων και εσχάρων φρεατίων και σιφωνιών δαπέδου θα είναι κατά 5 mm χαµηλότερη από την 
στάθµη του γύρω δαπέδου και ποτέ ίση ή υψηλότερη.  


12.3.3.10  Πλάκες Τσιµέντου 
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α. Η ποιότητα των κονιαµάτων και των σχετικών υλικών ακολουθεί τα αναφερόµενα στο άρθρο «Κονιάµατα», ενώ για 
την παρασκευή τους ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο «Πλακίδια». Ειδικότερα το κονίαµα που 
χρησιµοποιείται είναι των 450 kg τσιµέντου και έχει πάχος 2 cm – 3 cm. 


β. Η τοποθέτηση των πλακών τσιµέντου θα εκτελεστεί κατά αντίστοιχο τρόπο µε την εργασία τοποθέτησης κεραµικών 
πλακιδίων που περιγράφεται στην παράγραφο «Πλακίδια». 


12.3.3.11 Λινοτάπητες 


α. Τα κολλητά δάπεδα γενικά διαστρώνονται σε συνθήκες θερµοκρασίας που υποδεικνύονται από το εργοστάσιο 
παραγωγής. Τα φύλλα των δαπέδων παραµένουν στους προς επίστρωση χώρους 1 - 2 ηµέρες πριν την 
διάστρωση τους, προκειµένου να υποστούν µέσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα τις αλλοιώσεις από τις συνθήκες 
θερµοκρασίας και υγρασίας του χώρου, πάντα κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. 


β. Η απαιτούµενη εξοµάλυνση του προς επίστρωση δαπέδου γίνεται µε ειδικά υλικά προδιαγραφών του 
κατασκευαστή της επίστρωσης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγίες αυτές και ως προς τον 
απαιτούµενο αριθµό στρώσεων του υλικού εξοµάλυνσης. ∆εν επιτρέπεται η επικόλληση λινοτάπητα σε 
υπόστρωµα που είναι τραχύ και φέρει ανοµοιοµορφίες. Μετά την εξοµάλυνση διαστρώνεται το υλικό συγκόλλησης 
και επικολλάται το υλικό µε ιδιαίτερη επιµέλεια.  


γ. Μεταξύ των φύλλων του λινελαίου τοποθετείται ελαστικό κορδόνι. Τα κορδόνια (συµπεριλαµβανοµένων και αυτών 
στις συναρµογές περιθωρίου – δαπέδου) πρέπει να βρίσκονται σε ευθυγραµµία, να µην προεξέχουν από το τελικό 
δάπεδο και οι συναρµογές τους να είναι αρίστης εµφάνισης. 


δ. Η συναρµογή του περιθωρίου και της επίστρωσης του δαπέδου επιτυγχάνεται είτε µε την τοποθέτηση κορδονιού 
στη γωνία τοιχοποιίας – δαπέδου, και την τοποθέτηση λωρίδας περιθωρίου ύψους 8 cm από το ίδιο ή διαφορετικό 
υλικό µε το δάπεδο, είτε µε την κοπή του φύλλου του λινελαίου σε µικρή απόσταση από την τοιχοποιία (περίπου 
10 cm), την τοποθέτηση κορδονιού σε εκείνο το σηµείο, κατόπιν την τοποθέτηση του επόµενου φύλλου λινελαίου 
και την καµπύλωσή του στη γωνία τοιχοποιίας - δαπέδου, ώστε να επικολληθεί στο απαιτούµενο ύψος επί της 
τοιχοποιίας. Στην περίπτωση αυτή τοποθετείται στη γωνία ειδικός οδηγός διαµόρφωσης. 


ε. Το δάπεδο καθαρίζεται και στιλβώνεται µετά το πέρας όλων των οικοδοµικών εργασιών του χώρου, στον οποίο 
τοποθετείται. Για τον καθαρισµό και τη στίλβωση του δαπέδου απαιτούνται ειδικά εργαλεία και υλικά που πρέπει 
να ακολουθούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού επίστρωσης. 


12.3.3.12 Πλακίδια 


12.3.3.12.1 Γενικές Απαιτήσεις 


α. Τα συστήµατα εγκατάστασης κεραµικών πλακιδίων αξιολογούνται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1204. 


β. Η θερµοκρασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης των πλακιδίων και για 
τουλάχιστον 3 ηµέρες µετά την τοποθέτηση πρέπει να παραµένει πάνω από 10°C. Στην περίπτωση χρήσης 
αερόθερµου ή άλλου θερµαντικού σώµατος ο αέρας θα κατευθύνεται προς τα έξω για την αποφυγή φθορών λόγω 
διοξειδίου του άνθρακα. 


γ. Οι επικολλούµενες πλάκες και πλακίδια πρέπει να έχουν υγρανθεί, ώστε η πήξη της κόλλας ή του κονιάµατος να 
είναι οµαλή.  


δ. Προετοιµασία Επιστρώσεων µε Πλακίδια 


- Πριν από την επίστρωση τσιµεντοκονίας επάνω σε υπόστρωµα από σκυρόδεµα, το σκυρόδεµα αυτό 
επαλείφεται µε άφθονο γαλάκτωµα PCI (Polychemie) ή άλλο εγκεκριµένο ισοδύναµο συνδετικό. 


- Οι εργασίες επιστρώσεων και επενδύσεων µε πλακίδια θα ξεκινούν µετά την πάροδο τουλάχιστον 4 
εβδοµάδων από την κατασκευή του δοµικού δαπέδου. 


- Το προσωπικό του Αναδόχου αριθµεί τα πλακίδια, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή τοποθέτηση τους. Τα 
πλακίδια πριν την τοποθέτηση τους πρέπει να έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία. 


ε. Κοπή και συναρµογές πλακιδίων 


- Η κοπή πλακιδίων περιορίζεται στην ελάχιστη δυνατή και θα γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε κανένα πλακίδιο να 
µην έχει επιφάνεια µικρότερη από το µισό της κανονικής επιφάνειας του. 


- Οι ακατέργαστες ακµές που προέρχονται από κοπές και τρυπήµατα θα λειαίνονται. Οι ακµές κοπής 
πλακιδίων θα είναι ίσες και οµαλές και θα εφαρµόζουν µε ακρίβεια σε τοµές και γύρω από εµπόδια.  


- Στην περίπτωση που στην προς επίστρωση επιφάνεια υπάρχουν προεξέχοντα τεµάχια (πχ Η/Μ 
εγκαταστάσεις και σωληνώσεις), η κοπή των πλακιδίων θα γίνεται έντεχνα, έτσι ώστε µετά την τοποθέτηση 
και την αρµολόγηση, να καλύπτεται η οπή από τα ειδικά εξαρτήµατα (ροδέλες, καµπάνες, κτλ). και να είναι 
συνεπίπεδη µε το υπόλοιπο δάπεδο.  


- Οι ακµές πλακιδίων στους αρµούς διαστολής µορφώνονται κατάλληλα, ώστε να µπορούν να διαστρωθούν 
σωστά τα υλικά πλήρωσης και σφράγισης. Θα έχουν οµοιόµορφη επιφάνεια, έτσι ώστε να δέχονται την 
προκαταρκτική στρώση των στεγανοποιητικών υλικών. Τυχόν υπερχειλίσεις υλικού από τις ακµές αυτές θα 
αφαιρούνται µε λείανση, εφόσον απαιτείται από τον κατασκευαστή του υλικού σφράγισης αρµών. 
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στ. Οι πλάκες και τα πλακίδια επικολλούνται πάντοτε µε φρέσκα κονιάµατα και κόλλες, των οποίων η πήξη δεν έχει 
αρχίσει ακόµα. 


• Συνδετικό Κονίαµα 


- Στα πλακίδια που φέρουν εγκοπές στην οπίσθια πλευρά τους το κονίαµα θα πρέπει να τοποθετείται 
απευθείας στα πλακίδια. 


- Τα ενδεχόµενα κενά πληρούνται µε το ίδιο κονίαµα που χρησιµοποιήθηκε για το υπόστρωµα. 


- Το συνδετικό κονίαµα πλακιδίων δαπέδου θα είναι των 450 kg τσιµέντου και η τσιµεντοκονία πληρώσεως των 
κενών θα είναι των 600 kg τσιµέντου. 


• Κόλλα 


- Ο χώρος πρέπει να αερίζεται επαρκώς.  


- Η ποσότητα που χρησιµοποιείται πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή συγκόλληση των 
πλακιδίων, να µην εξατµίζεται και να µη δηµιουργεί φυσαλίδες και αποκολλήσεις. Η χρήση υπερβολικής 
ποσότητας κόλλας δεν ενδείκνυται, γιατί προκαλείται εξίδρωση (δακρύσµατα), κυρίως στις περιοχές 
συναρµογής των πλακιδίων.  


- Η κόλλα διαστρώνεται µε ειδική οδοντωτή σπάτουλα µε πατούρα. 


- Η αρµολόγηση γίνεται µετά την έλευση ικανού χρονικού διαστήµατος από την τοποθέτηση των πλακιδίων, το 
οποίο ορίζεται από τον κατασκευαστή του υλικού συγκόλλησης. 


ζ. Κατά τακτά χρονικά διαστήµατα θα αφαιρείται ένα πλακίδιο µόλις τοποθετηµένο για να επιβεβαιώνεται ότι η 
όπισθεν πλευρά του έχει επικαλυφθεί σωστά. 


η. Μετά την αρµολόγηση και αφού σκληρυνθεί ο αρµόστοκος, ακολουθεί επιµελής καθαρισµός και τρίψιµο της 
επιφάνειας σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής των πλακιδίων. ∆εν θα χρησιµοποιούνται λάδια 
και στιλβωτικές ουσίες ούτε και διαλύµατα οξέων χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας. Σε αντίθετη περίπτωση, ο 
Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων µέτρων προστασίας για την αποφυγή της προσβολής 
των υλικών από οξέα. 


θ. Οι επιστρώσεις γύρω από καλύµµατα, εντοιχισµένα κουτιά Η/Μ κτλ, τα οποία βρίσκονται σε εσοχή, θα είναι 
συνεπίπεδες µε τις παρακείµενες επιφάνειες. Οι αρµοί θα διαµορφώνονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι 
συνεχείς. 


ι. Σε χώρους αποδυτηρίων, ντους και άλλους χώρους όπου υπάρχει απαίτηση απορροής υδάτων, η διάστρωση των 
πλακιδίων γίνεται µε ελάχιστες κλίσεις προς τις αποχετεύσεις όπως ορίζεται στην παράγραφο «Γενικές 
Απαιτήσεις» της παρούσας και οι εσχάρες των φρεατίων θα είναι ταπεινωµένες κατά 5 mm. 


12.3.3.12.2 Αρµοί  


α. Για τους αρµούς διαστολής ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής» µε τις ακόλουθες 
συµπληρώσεις. 


- Οι αρµοί θα επεκτείνονται σε όλο το υπόστρωµα και στο χονδροκονίαµα στις ίδιες θέσεις µε τους αρµούς 
διαστολής του φέροντος οργανισµού του κτιρίου και όπου η επιφάνεια υπερβαίνει σε µήκος τα 5 m και σε 
συµφωνηµένα ίσα οριζόντια και κατακόρυφα διαστήµατα σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή των 
πλακιδίων, αλλά όχι περισσότερο από 4,5 m σε επιστρώσεις εσωτερικών χώρων και 3 m σε επιστρώσεις 
εξωτερικών χώρων. 


- Οι αρµοί διαστολής πρέπει να στεγανοποιούνται. 


- Οι αρµοί διαστολής της κατασκευής δεν θα καλύπτονται µε πλακίδια αλλά µε ειδικά υλικά πλήρωσης - 
σφράγισης - κάλυψης. Θα ζητείται η γνώµη της Υπηρεσίας και θα λαµβάνεται η έγκρισή της για όλα τα 
προτεινόµενα µέτρα σχετικά µε τη µέθοδο µόρφωσης αρµών διαστολής, λωρίδων κτλ. 


β. Αρµοί µεταξύ των Πλακιδίων 


- Μεταξύ των πλακιδίων διαµορφώνονται αρµοί µε πλάτος που κυµαίνεται µεταξύ 1 mm - 3 mm, απολύτως 
ευθυγραµµισµένοι και ισοπαχείς, κάθετοι µεταξύ τους και κάθετοι προς τους κύριους άξονες του χώρου, 
ευθύγραµµοι µεταξύ τοίχων και δαπέδων, εκτός αν υπάρχει διαφορετική υπόδειξη (από τα σχέδια ή την 
Υπηρεσία).  


- Τα πλάτη των αρµών µεταξύ των πλακιδίων διαµορφώνονται µε την παρεµβολή ειδικών σταυροειδών 
παρεµβυσµάτων που αφαιρούνται πριν την αρµολόγηση.  


- Το τελείωµα και οι ενώσεις πλακιδίων µε τµήµατα ή αντικείµενα που µπορεί να µετακινούνται δεν γίνεται µε 
κονίαµα. Στις περιπτώσεις αυτές, χρησιµοποιείται µαστίχη, που παραµένει ελαστική. Για την εργασία αυτή θα 
ζητούνται οδηγίες από την Υπηρεσία και θα λαµβάνεται η έγκρισή της για τη σωστή εκτέλεσή της. 


12.3.3.12.3 Αρµολόγηση 


Η αρµολόγηση γίνεται µε ακρυλικό αρµόστοκο ειδικό για πλακίδια. Πριν την αρµολόγηση, οι αρµοί πρέπει να είναι καθαροί και οµοιόµορφα υγροί. Η 
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αρµολόγηση συνιστάται να γίνει 10-12 ώρες µετά τη διάστρωση των πλακιδίων. Το υλικό απλώνεται µε λαστιχένια σπάτουλα µε διαγώνια φορά στα 


πλακίδια και συµπιέζεται στους αρµούς µέχρι να µην παρουσιάζουν διάκενα. Πριν την ξήρανση του υλικού αφαιρούνται τα υπολείµµατα µε βρεγµένο 


σφουγγάρι. Τέλος, αφού το υλικό σκληρυνθεί επαρκώς η επιφάνεια των πλακιδίων σκουπίζεται µε µαλακό πανί. 


12.3.3.13  Μάρµαρα- Γρανίτες 


α. Για τις επιστρώσεις µε µάρµαρα ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ 1146. 


β. Όσον αφορά στις περιβαλλοντικές συνθήκες (θερµοκρασία, αερισµός κτλ) και στην κοπή των πλακών ισχύουν οι 
ίδιες διατάξεις µε αυτές για την τοποθέτηση πλακιδίων.  


γ. Η ποιότητα των κονιαµάτων και των σχετικών υλικών θα ακολουθεί τα αναφερόµενα στο άρθρο «Κονιάµατα», ενώ 
για την παρασκευή τους ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του παρόντος άρθρου. Η 
προσθήκη ασβέστη στο τσιµεντοκονίαµα κολυµβητής τοποθέτησης πρέπει να αποφεύγεται, ενώ η εργασιµότητα 
του µίγµατος εξασφαλίζεται µε την προσθήκη χηµικών πρόσθετων. Για τα λευκά µάρµαρα συνιστάται η παρασκευή 
του κονιάµατος µε λευκό τσιµέντο και µαρµαρόσκονη. Η άµµος αποφεύγεται, όταν περιέχει προσµίξεις, που είναι 
πιθανό να επηρεάσουν την τελική εµφάνιση του δαπέδου. Χρησιµοποιείται κονίαµα ύφυγρο και µε λεπτόκοκκα 
αδρανή µε µικρή ή καθόλου περιεκτικότητα σε παιπάλη. 


δ. Η τοποθέτηση των πλακών γρανίτη και µαρµάρου θα εκτελεστεί κατά αντίστοιχο τρόπο µε την εργασία 
τοποθέτησης κεραµικών πλακιδίων που περιγράφεται στην παράγραφο «Πλακίδια» µε τις ακόλουθες ειδικές 
απαιτήσεις: 


- Το υπόστρωµα διαβρέχεται τουλάχιστον για 15 ηµέρες µετά τη διάστρωση του και πριν τη διάστρωση των 
πλακών. 


- Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται άλλου είδους επένδυση για τα κατακόρυφα στοιχεία, η επένδυση των 
περιθωρίων (σοβατεπί) θα αποτελείται από το ίδιο µάρµαρο ή γρανίτη µε αυτό της επίστρωσης του δαπέδου, 
πλάτους 8 cm και µήκους τουλάχιστον 1 m, λειοτριµένο και στιλβωµένο. 


- Η επίστρωση των βαθµίδων των κλιµακοστασίων επιτυγχάνεται µε πλάκες πλάτους όσο το πλάτος της 
βαθµίδας και µήκους όσο το πλάτος της κλίµακας. Τα µέτωπα (ρίχτια) επιστρώνονται µε πλάκες πάχους 2 
cm, πλάτος όσο το µέτωπο και µήκος όσο το πλάτος της κλίµακας. Τα περιθώρια (σκαλοµέρια) θα είναι 
καταλλήλου µήκους, πλάτους 8 cm, από το ίδιο υλικό. 


- Σε όλα τα πατήµατα και την απόληξη των πλατύσκαλων προς την πρώτη κατιούσα βαθµίδα, διαµορφώνεται 
εσοχή πλάτους 5 cm, επί της οποίας επικολλάται ειδική σκληρή αντιολισθηρή ταινία. 


- Τα µάρµαρα και οι γρανίτες τοποθετούνται είτε κολυµβητά σε βάση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, 
πάχους 2 cm – 3 cm (µέσο πάχος 2,5 cm) είτε µε τη χρήση ειδικής κόλλας πάχους στρώσεως 3 mm. Οι 
στάθµες, η οριζοντιότητα, οι επιθυµητές κλίσεις και η χάραξη των αρµών τηρούνται µε τη µεγαλύτερη δυνατή 
ακρίβεια. Η διάστρωση γίνεται σε τόση επιφάνεια όση µπορεί να καλυφθεί µε πλάκες πριν το κονίαµα αρχίζει 
να πήζει. Στην πίσω πλευρά του µαρµάρου διαστρώνεται µια λεπτή στρώση συνδετικής κονίας καθαρού 
τσιµέντου µε νερό. Η πλάκα κατόπιν τοποθετείται επί της τσιµεντοκονίας και συµπιέζεται µέχρι να έρθει στην 
απαιτούµενη στάθµη. Πριν από τη διάστρωση της κόλλας το υπόστρωµα τσιµεντοκονίας πρέπει να έχει 
στεγνώσει επαρκώς. 


- Οι αρµοί µεταξύ των πλακών θα έχουν το µικρότερο δυνατό και οπωσδήποτε οµοιόµορφο πλάτος (από 2 mm 
– 5 mm), θα είναι ευθυγραµµισµένοι και θα πληρούνται τελείως µε κόλλα εποξειδικής βάσης δύο συστατικών. 
Οι αρµοί διαστολής του υποστρώµατος και του κτιρίου θα τηρηθούν και στην επίστρωση. Η πλήρωση των 
αρµών γίνεται µετά τουλάχιστον 6-8 ηµέρες αφού έχει ελεγχθεί η σκληρότητα της συνδετικής τσιµεντοκονίας 
και έχουν καθαριστεί οι αρµοί σε όλο τους το βάθος. 


- Όλα τα µαρµάρινα δάπεδα και οι κλίµακες θα λειοτριφθούν και θα στιλβωθούν στην εντέλεια χωρίς 
επιφανειακή στίλβωση αλλά µόνο µε µηχανικό τρόπο. Η λείανση της επιφάνειας των µαρµάρων γίνεται 
τουλάχιστον 10 µέρες µετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής της επίστρωσης. Η λείανση γίνεται 
µε λειαντική µηχανή εκτός από τις γωνίες και της ακµές της επίστρωσης, για τις οποίες χρησιµοποιείται 
σβουράκι. 


12.3.3.14  Πατώµατα Ξυλείας 


12.3.3.14.1 Γενικά 


α. Η επιφάνεια του δοµικού δαπέδου επί του οποίου τοποθετούνται τα δάπεδα ξυλείας θα είναι λεία, στεγνή, καθαρή 
και σταθερή. Τυχόν σαθρές επιφάνειες (πχ υπολείµµατα από µοκέτες κτλ) θα αφαιρούνται και το υπόστρωµα θα 
καθαρίζεται από σκόνες, ξένα σώµατα, λιπαρά υλικά κτλ πριν από την τοποθέτηση των καρφωτών ή κολλητών 
δαπέδων ξυλείας. Στην περίπτωση που η επιφάνεια του δοµικού δαπέδου παρουσιάζει ανοµοιοµορφίες και δεν 
πληρεί τις απαιτήσεις επιπεδότητας, ενδείκνυται η διάστρωση αυτοεπιπεδούµενου βιοµηχανικού δαπέδου, ως 
στρώση εξοµάλυνσης. 


β. Για τα δοκιδωτά δάπεδα ισχύει το Πρότυπο ΕΛΟΤ 13213 ενώ για τα υπερυψωµένα δάπεδα το Πρότυπο ΕΛΟΤ 
12825. 
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γ. Η τοποθέτηση δαπέδων ξυλείας θα ξεκινά µετά το πέρας εργασιών του περιβλήµατος του κτιρίου 
(συµπεριλαµβανοµένων των κουφωµάτων και υαλοπινάκων) σε θερµοκρασίες µεταξύ 8°C - 35°C και σε υγρασία 
µέχρι περίπου 50%. 


δ. Σε κατασκευές κολλητών δαπέδων για λόγους ηχοµόνωσης των υποκείµενων ορόφων θα τοποθετείται φύλλο 
πολυαιθυλενίου κλειστών πόρων, πάχους 5mm και ψευδοδάπεδο πάχους 4 cm – 5 cm από ελαφρό σκυρόδεµα. 


ε. Στις κατασκευές καρφωτών δαπέδων ξυλείας επί δοκίδων, το δάπεδο θα στερεώνεται επί ειδικών 
αντικραδασµικών και αντιθορυβικών εξαρτηµάτων που προσφέρουν ηχοµόνωση 50 dB. 


στ. Τα κενά µεταξύ των δοκίδων θα πληρούνται µε κόκκους ηχοµονωτικού υλικού (διογκωµένος περλίτης ή 
διογκωµένη πολυστερίνη ή σχετικά υλικά) ή ειδικό υαλοπάπλωµα. 


ζ. Περιµετρικά του χώρου στη συνάντηση δαπέδου - τοίχου, αφήνεται αρµός 6 mm - 8 mm για εξαερισµό, ο οποίος 
µπορεί να καλύπτεται µε ειδικό διάτρητο περιθώριο που στερεώνεται επί των τοίχων και αφήνει 2 mm – 3 mm 
κενό. 


η. Όλα τα είδη καρφωτών δαπέδων ξυλείας ραµποτέ, σε λωρίδες ή παρκέ θα φέρουν και στις 4 πλευρές σχετικές 
εντορµίες ή προεξοχές για την πλήρη εφαρµογή των δαπέδων χωρίς κενό στους αρµούς. 


θ. Για την προστασία των ξύλινων δαπέδων από ενδεχόµενη υγρασία πρέπει επί του υποστρώµατος και πριν την 
τοποθέτηση των δοκίδων ή του ψευδοπατώµατος (στα κολλητά δάπεδα) να τοποθετείται µια µεµβράνη Nylon ή 
PVC πάχους 1 mm. 


ι. Όπου προβλέπεται η τοποθέτηση ψευδοπατώµατος από µοριοσανίδες ή MDF, πρέπει να χρησιµοποιούνται 
ανθυγρά φύλλα και υψηλής πυκνότητας. 


ια. Η υγρασία των δοκίδων του ψευδοπατώµατος επί των οποίων τοποθετούνται τα παρκέ δρυός, πρέπει να είναι 
µικρότερη από 6% για υγρασία περιβάλλοντος 30% και µικρότερη από 7% για 40%. 


ιβ. Το πάχος του ψευδοπατώµατος από λευκή ξυλεία θα είναι τουλάχιστον 18 mm. Αν προβλέπεται η τοποθέτηση 
ψευδοπατώµατος από µοριοσανίδες ή MDF υψηλής πυκνότητας, τo πάχος θα είναι τουλάχιστον 15 mm. 


ιγ. Για την τοποθέτηση κολλητών ξύλινων δαπέδων (πχ µωσαϊκό παρκέ ή αντικολλητή ξυλεία) θα χρησιµοποιούνται 
βινυλικές ή άλλες παρεµφερείς πλαστικές κόλλες κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή του δαπέδου. Η απαιτούµενη 
ποσότητα κόλλας εξαρτάται από το πορώδες των υλικών. Για την πλήρη και οµοιόµορφη επικόλληση κάθε 
στοιχείο ξυλείας συµπιέζεται µε τη βοήθεια ξύλινου πήχη. 


ιδ. Τα καρφωτά ξύλινα δάπεδα καθαρίζονται µε ειδικά καθαριστικά και στη συνέχεια τρίβονται οι επιφάνειες τους µε 
ειδικές µηχανές πατωµάτων µε διάφορα υαλόχαρτα, ώστε να αποκτήσουν εντελώς λεία επιφάνεια και στη συνέχεια 
βερνικώνονται. 


12.3.3.14.2 ∆άπεδα Λωρίδων Ξυλείας 


α. Τοποθετούνται καρφωτά επί δοκίδων (καδρονιών) λευκής ξυλείας ανά 30 cm – 50 cm ή επί ψευδοπατώµατος, 
σανίδων λευκής ξυλείας ή ανθυγρών µοριοσανίδων µεγάλης πυκνότητας, που στερεώνονται επί των δοκίδων. 


β. Οι δοκίδες στερεώνονται επί ξύλινων τάκων που πακτώνονται στο δοµικό δάπεδο, µέσω ειδικών ηχοµονωτικών 
στηριγµάτων. Όπου δεν προβλέπεται η κατασκευή ψευδοπατώµατος, οι δοκίδες θα τοποθετούνται παράλληλα σε 
αξονική απόσταση 35 cm. Στην περίπτωση που προβλέπεται ψευδοπάτωµα, οι δοκίδες τοποθετούνται σε αξονική 
απόσταση 50 cm ή, σε περιπτώσεις µεγάλων παραλαµβανόµενων φορτίων, σε αποστάσεις 35 cm – 40 cm. 


12.3.3.14.3 ∆άπεδα Παρκέ και Μωσαϊκού Παρκέ 


α. Τοποθετούνται πάντα επί ψευδοπατώµατος λευκής ξυλείας πάχους 18 mm – 22 mm, ή ανθυγρών µοριοσανίδων 
µεγάλης πυκνότητας, που στερεώνονται επί δοκίδων λευκής ξυλείας διατοµής 35 mm x 50 mm ή 40 mm x 60 mm 
ή 50 mm x 70 mm ανά 45 cm – 60 cm. 


β. Οι δοκίδες στερεώνονται στο δοµικό δάπεδο µέσω ειδικών ηχοµονωτικών στηριγµάτων. 


γ. Τα µωσαϊκά παρκέ τοποθετούνται όπως τα καρφωτά παρκέ µε ειδικές κόλλες συµβατές µε το υπόστρωµα, βάσει 
των οδηγιών των κατασκευαστών τους. 


12.3.3.14.4 Αντικολλητή Ξυλεία 


α. Τα δάπεδα αντικολλητής ξυλείας τοποθετούνται επί ψευδοπατωµάτων λευκής ξυλείας, ανθυγρού MDF ή 
µοριοσανίδων υψηλής πυκνότητας ή και απευθείας επί εντελώς λείων και καθαρών επιφανειών σκυροδέµατος. 


β. Για την τοποθέτηση των αντικολλητών λωρίδων χρησιµοποιούνται κόλλες ταχείας πήξεως ή δύο συστατικών. Οι 
κόλλες δύο συστατικών ενδείκνυνται για την τοποθέτηση λωρίδων µεγάλων διαστάσεων.  


γ. Πριν την επικόλληση καθαρίζονται οι υπό συγκόλληση επιφάνειες από ξένες ουσίες και σκόνες. Η επάλειψη της 
κόλλας εφαρµόζεται µε ειδική οδοντωτή σπάτουλα. Τα σχηµατιζόµενα αυλάκια θα είναι κάθετα προς τη µεγάλη 
διάσταση των λωρίδων και θα πρέπει  να εξασφαλίζεται η επάλειψη της κόλλας και προς τις πλάγιες πλευρές έτσι 
ώστε οι λωρίδες να συγκολλούνται και µεταξύ τους. Για την εξασφάλιση της τέλειας επαφής µεταξύ των λωρίδων, 
τα στοιχεία πρέπει να χτυπηθούν µε λαστιχένιο σφυρί ή να πατηθούν. 


12.3.3.14.5 Ανυψωµένα Ξύλινα ∆άπεδα 
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α. Πριν από την τοποθέτηση του ανυψωµένου δαπέδου, το δοµικό δάπεδο πρέπει να είναι λείο, συµπαγές, και να 
έχει επαλειφθεί µε ειδική υδατοδιαλυτή εποξειδική βαφή, ιδιαίτερα αν το κενό µεταξύ επίστρωσης και δοµικού 
δαπέδου χρησιµοποιηθεί ως αγωγός κλιµατισµού χωρίς τη χρήση των συνήθων αεραγωγών. 


β. Τα µισά τεµάχια πλακών, που πιθανά να προκύψουν µετά τη χάραξη του κανάβου, είναι προτιµότερο να 
χρησιµοποιούνται στην περίµετρο. Οι πλάκες τοποθετούνται σε σχήµα σταυρού ξεκινώντας από το κέντρο προς 
την περίµετρο του χώρου. 


γ. Στις συναρµογές του δαπέδου µε κατακόρυφα δοµικά στοιχεία, τοποθετείται ειδικό αφρώδες ελαστικό 
παρέµβυσµα. Ο αρµός θα καλύπτεται µε σοβατεπί. 


12.3.4 Έλεγχοι 


α. Ισχύουν τα αναγραφόµενα στην παράγραφο «Έλεγχοι» του άρθρου «Επενδύσεις- Επιστρώσεις, Γενικά». 


β. Το τελειωµένο δάπεδο θα είναι επίπεδο, οµαλό και δεν θα φέρει ανοµοιοµορφίες. Σε αντίθετη περίπτωση ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να το ανακατασκευάσει µε δικές του δαπάνες.  


12.3.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 


12.3.5.1 Τσιµεντοκονίες 


Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 


• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε 
οδού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών, 
µικροϋλικών και εξοπλισµού (αναµικτήρων, ικριωµάτων κτλ) για την ολοκληρωµένη και έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας 


• η ανάµιξη των υλικών, η διάστρωση της τσιµεντοκονίας, η κυλίνδρωση και επεξεργασία της 
επιφάνειας. 


12.3.5.2 Βιοµηχανικό ∆άπεδο µε Σκληρυντικό Υλικό 


Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο «Επενδύσεις – Επιστρώσεις, Γενικά» καθώς και η εργασία 


πλήρους κατασκευής του δαπέδου συµπεριλαµβανοµένης κοπής και φθοράς και µόρφωσης περιθωρίων και της προµήθειας και τοποθέτησης του 


οπλισµού. 


12.3.5.3 Μωσαϊκό 


Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο «Επενδύσεις – Επιστρώσεις, Γενικά» καθώς και η εργασία 


πλήρους κατασκευής του δαπέδου συµπεριλαµβανοµένης κοπής, φθοράς και µόρφωσης περιθωρίων. 


12.3.5.4 Πλάκες Τσιµέντου 


Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο «Επενδύσεις – Επιστρώσεις, Γενικά». Περιλαµβάνονται 


επίσης τα ακόλουθα: 


• η κοπή των πλακών  


• η παρασκευή των απαιτούµενων κονιαµάτων σύνδεσης 


• ο καθαρισµός των αρµών από το πλεονάζον κονίαµα 


• η αρµολόγηση (και οι εργασίες παρασκευής των αντίστοιχων κονιαµάτων) 


12.3.5.5 Λινοτάπητες 


α. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο «Επενδύσεις – 
Επιστρώσεις, Γενικά» καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής του δαπέδου συµπεριλαµβανοµένης κοπής και 
φθοράς. Ειδικότερα στην τιµή µονάδος επίστρωσης από λινοτάπητα, περιλαµβάνονται, εκτός των ήδη 
προαναφερθέντων, τα ακόλουθα: 


- η εξοµάλυνση της επιφάνειας µε το ειδικό υλικό εξοµάλυνσης 


- η επικάλυψη των αρµών και συναρµογών των φύλλων µε το ειδικό κορδόνι 


- η κοπή των φύλλων  


β. Η µόρφωση των περιθωρίων επιµετράται και τιµολογείται ξεχωριστά από την επίστρωση του δαπέδου. Στην τιµή 
µονάδος περιλαµβάνεται επίσης η προσκόµιση και τοποθέτηση των οδηγών διαµόρφωσης του περιθωρίου. 


12.3.5.6 Πλακίδια 


Στην τιµή µονάδος εργασίας επίστρωσης µε πλακίδια περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο «Επενδύσεις – 


Επιστρώσεις, Γενικά» καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής του δαπέδου. Επίσης περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες: 
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• η κοπή των πλακιδίων και η επεξεργασία των ακµών 


• οι εργασίες παρασκευής όλων των απαιτούµενων κονιαµάτων 


• η διαµόρφωση των αρµών διαστολής και τα απαιτούµενα υλικά 


• η αρµολόγηση 


• η διάνοιξη οπών για τη διέλευση των Η/Μ σωλήνων και λοιπών εγκαταστάσεων και η κάλυψη τους µε 
ειδικά τεµάχια ή υλικό πλήρωσης 


• η στρώση εξοµάλυνσης 


12.3.5.7 Μάρµαρα, γρανίτες 


Στην τιµή µονάδος κάθε εργασίας επίστρωσης µε πλάκες γρανίτη ή µαρµάρου περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο 


«Επενδύσεις - Επιστρώσεις, Γενικά». Επίσης περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες: 


• η κοπή των πλακών  


• οι εργασίες παρασκευής όλων των απαιτούµενων κονιαµάτων 


• η αρµολόγηση 


• η διαµόρφωση των αρµών διαστολής και τα απαιτούµενα υλικά 


• η διάνοιξη οπών για τη διέλευση των Η/Μ σωλήνων και λοιπών εγκαταστάσεων, καθώς και η κάλυψη 
τους µε ειδικά τεµάχια ή υλικό πλήρωσης. 


• η λειότριψη, η στίλβωση και τα απαιτούµενα σχετικά υλικά 


12.3.5.8 Ανυψωµένα Ξύλινα ∆άπεδα 


Στην τιµή µονάδος κάθε εργασίας ανυψωµένου ξύλινου δαπέδου περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο «Επενδύσεις - 


Επιστρώσεις, Γενικά». Ειδικότερα: 


• η επάλειψη της επιφάνειας µε εποξειδική βαφή 


• η συναρµολόγηση και τοποθέτηση του δαπέδου 


12.3.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 


Ισχύουν τα αναγραφόµενα στην παράγραφο «Επιµέτρηση και Πληρωµή» του άρθρου «Επενδύσεις- Επιστρώσεις, Γενικά», σε συνδυασµό µε την 


ανωτέρω παράγραφο 12.3.5 «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες».  


 


12.4. ΑΡΜΟΙ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ 


12.4.1 Ορισµοί – Πεδίο Εφαρµογής 


α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει τις εργασίες διαµόρφωσης αρµών διαστολής των κτιρίων, δηλαδή τη 
χάραξη, τη σφράγιση και την επιστέγαση τους. 


β. Τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο συµπληρώνονται από τις διατάξεις των λοιπών σχετικών άρθρων της 
κατηγορίας «Επιστρώσεις - Επενδύσεις». 


γ. Οι αρµοί διαστολής διαµορφώνονται µε σκοπό την αποφυγή της ανάπτυξης ρωγµών και υπερυψώσεων που 
προκαλούνται λόγω των ελαστικών παραµορφώσεων του κτιρίου και των εναλλαγών στη θερµοκρασία του 
περιβάλλοντος.  


δ. Οι ψευδοαρµοί ή αρµοί συστολής ή αρµοί ελέγχου διαµορφώνονται µε σκοπό την αποφυγή της ανάπτυξης 
ρωγµών που δηµιουργούνται λόγω των συστολών από την πήξη. 


ε. Ο Ανάδοχος φέρει όλη την ευθύνη για την ορθή διάταξη σύµφωνα µε τη µελέτη και διαµόρφωση των αρµών 
διαστολής και των ψευδοαρµών.  


12.4.2 Υλικά 


12.4.2.1 Γενικά 


α. Τα υλικά πλήρωσης, σφράγισης και επιστέγασης των αρµών καθορίζεται από τα Συµβατικά τεύχη και Σχέδια. Σε 
αντίθετη περίπτωση ο Ανάδοχος προτείνει προς έγκριση στην Υπηρεσία, κατάλληλα υλικά για κάθε περίπτωση, 
συµβατά µε το είδος του αρµού και της επίστρωσης ή επένδυσης. Σε κάθε περίπτωση πάντως το υλικό πλήρωσης 
θα είναι ελαστικό και όχι αποξηραινόµενο. 
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β. Ο Ανάδοχος υποβάλει δείγµατα υλικών σφράγισης και πλήρωσης, που θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά καθώς και δείγµατα υλικών επιστέγασης (αρµοκάλυπτρων) µήκους 30 cm τοποθετηµένα στα ίδια 
υλικά µε αυτά που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή. Η Υπηρεσία δικαιούται να απαιτήσει την κατασκευή 
δοκιµίων στους πραγµατικούς αρµούς του έργου µήκους 1 m για κάθε περίπτωση. 


γ. Οι απαιτούµενες ιδιότητες των υλικών σφράγισης και πλήρωσης ορίζονται από τα παρακάτω Πρότυπα και 
Κανονισµούς. 


Πίνακας 12.4.2.1 : Ιδιότητες Υλικών Σφράγισης και Πλήρωσης Αρµών 


# Ιδιότητες Πρότυπο ΕΛΟΤ 


1 2 3 


1 Ειδικό Βάρος DIN 53217 και DIN 53479 


2 Σκληρότητα DIN 53505 


3 Επαναφορά DIN 53458 


4 Ψαλιδισµός DIN 53515 


5 Στεγανότητα DIN 1048 


6 Αντοχή θραύσης και επιµήκυνση θραύσης DIN 52455 


12.4.2.2 Υλικά Πλήρωσης 


α. Το υλικό πλήρωσης ενός αρµού διαστολής πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προδιαγραφές: 


- να είναι από ελαστικό και συµπιεστό υλικό 


- η επιφάνεια του να είναι καµπύλη στο σηµείο επαφής του µε το σφραγιστικό υλικό 


- να  µπορεί να τοποθετηθεί στο εσωτερικό του αρµού χωρίς να συµπυκνώνεται 


- το µέγεθος του να επιτρέπει στο σφραγιστικό υλικό να έχει βάθος ίσο µε το µισό του πλάτους του αρµού 


- να µην έρχεται σε επαφή µε το σφραγιστικό υλικό. 


β. Κατάλληλα υλικά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πρώτη ύλη για την κατασκευή υλικών πληρώσεως είναι το 
πολυαιθυλένιο, το φυσικό ελαστικό και η πολυουρεθάνη. 


12.4.2.3 Υλικά Σφράγισης 


α. Τα υλικά σφράγισης περιέχουν σιλικόνη, ουρεθάνη, σουλφίδιο ή άσφαλτο. Γενικά τα ουθερανούχα υλικά 
θεωρούνται κατάλληλα για κατακόρυφες εξωτερικές επιφάνειες αλλά και για κατακόρυφες και οριζόντιες 
εσωτερικές επιφάνειες. Τα σιλικονούχα υλικά ενδείκνυνται για εσωτερικές και εξωτερικές κατακόρυφες επιφάνειες. 
Σε κατακόρυφες ή επικλινείς επιφάνειες και σε µη πορώδη υλικά χρησιµοποιούνται επίσης και ελαστοπλαστικές 
ασφαλτικές µαστίχες. Πολλά από τα σιλικονούχα υλικά είναι εµποτισµένα µε µυκητοκτόνες ουσίες, ώστε να 
χρησιµοποιούνται άφοβα σε υγρούς χώρους, γύρω από δεξαµενές ή υδραυλικές εγκαταστάσεις.  


β. Οι αρµοί µεταξύ επιστρώσεων δαπέδων και επενδύσεων κατακόρυφων επιφανειών σφραγίζονται µε το υλικό 
σφράγισης των αρµών του δαπέδου. 


12.4.2.4 Υλικά Επιστέγασης Αρµών (Αρµοκάλυπτρα)  


α. Οι αρµοί καλύπτονται µε αρµοκάλυπτρα σύνθετα από ανοδιωµένο αλουµίνιο και ελαστικό, που εξασφαλίζουν 
υδατοστεγανότητα και ικανότητα απορρόφησης των κινήσεων, τέλεια πρόσφυση, µόνιµη ελαστικότητα, αντοχή σε 
γήρανση από υπεριώδη ακτινοβολία και γενικά αντοχή στις ατµοσφαιρικές συνθήκες. Σε περίπτωση που η στατική 
µελέτη επιβάλλει αρµούς µεγάλου πλάτους, χρησιµοποιούνται ίδιας µορφής αρµοκάλυπτρα, που θα εξασφαλίζουν 
την απαιτούµενη αφοµοίωση των µετατοπίσεων. Σε περιπτώσεις που απαιτείται πρόσθετη προστασία των 
εξωτερικών αρµών από τα νερά, θα χρησιµοποιείται και σιλικόνη ή κατάλληλο ελαστοµερές υλικό.  


β. Στα δώµατα χρησιµοποιούνται αρµοκάλυπτρα από νεοπρένιο ή ειδικό PVC, τα οποία σφραγίζουν τον αρµό και 
ενσωµατώνονται στη µόνωση του δώµατος. 


γ. Ο τύπος του αρµοκάλυπτρου (σχήµα, διαστάσεις, πάχος υλικών) επιλέγεται µε τα ακόλουθα κριτήρια: 


- θέση στην οποία τοποθετείται (εσωτερικά ή εξωτερικά των κτιρίων, αρµός δαπέδου, τοίχου, οροφής) 


- είδος τελειώµατος επιφάνειας (τοίχοι επιχρισµένοι ή ανεπίχριστες επιφάνειες σκυροδέµατος, δάπεδο από 
οπλισµένο σκυρόδεµα µε ή χωρίς επίστρωση) 


- χρήση του χώρου (π.χ. δάπεδα βαριάς κυκλοφορίας) 


- ενδεχόµενες ειδικές απαιτήσεις (αντοχή σε έλαια, οξέα και άσφαλτο, αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία κτλ). 


δ. Τα αρµοκάλυπτρα δαπέδων δεν θα πρέπει να προεξέχουν από την τελική στάθµη του δαπέδου, το ελαστικό 
παρέµβυσµά τους θα είναι λείο χωρίς εγκοπές και θα παραλαµβάνουν επαρκώς τις συστοδιαστολές. Τα 
αρµοκάλυπτρα των εσωτερικών τοιχοποιιών θα είναι όµοιας µορφής µε αυτά των δαπέδων ως προς το χρώµα και 
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την µορφή των εµφανών τους σηµείων. Τα εξωτερικά αρµοκάλυπτρα τοιχοποιιών µπορεί να έχουν διαφορετική 
εµφάνιση από τα εσωτερικά αλλά και σ’ αυτήν την περίπτωση θα είναι σύνθετα από αλουµίνιο µε νεοπρένιο. 


ε. Οι στερεώσεις των αρµοκάλυπτρων γίνονται µε τη χρήση µικροϋλικών (πχ χωνευτών βιδών) και κατά τις οδηγίες 
του κατασκευαστικού οίκου των αρµοκάλυπτρων. 


12.4.3 Εκτέλεση εργασιών 


12.4.3.1 Προετοιµασία 


α. Ο Ανάδοχος υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια σε κλίµακα 1:1 για όλες τις 
περιπτώσεις αρµών του έργου.  


β. Πριν την πλήρωση, τη σφράγιση και την επιστέγαση των αρµών προηγείται επιµεληµένος καθαρισµός των 
πλευρικών επιφανειών και των παρειών του αρµού. Οι αρµοί πρέπει να είναι στεγνοί, καθαροί και απαλλαγµένοι 
από υλικά που εµποδίζουν την πρόσφυση (σκόνες, λίπη υπολλείµατα διάφορων ουσιών κτλ). Όπου απαιτείται θα 
διευρύνεται το πλάτος του αρµού, προκειµένου να διατηρείται σταθερό σε όλο το µήκος. Οι παρειές 
προστατεύονται µε την τοποθέτηση διπλής αυτοκόλλητης ταινίας, η οποία αφαιρείται µετά τη σφράγιση και πριν 
αρχίσει ο σχηµατισµός της επιφανειακής µεµβράνης. 


γ. Η τοποθέτηση των αρµοκάλυπτρων των αρµών γίνεται πριν την κατασκευή των επιστρώσεων δαπέδων και των 
επενδύσεων των κατακόρυφων επιφανειών. Θα λαµβάνονται απόλυτα οι απαιτούµενες αλφαδιές, ώστε οι ευθείες 
που δηµιουργούνται να αποτελούν οδηγούς διάστρωσης. 


δ. Για την προετοιµασία της επιφάνειας που θα δεχθεί τα αρµοκάλυπτρα και για την τοποθέτησή τους ακολουθούνται 
οι οδηγίες του προµηθευτή. 


12.4.3.2 Μεταφορά, Παραλαβή και Αποθήκευση Υλικών 


α. Οι µαστίχες και τα λοιπά σφραγιστικά υλικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένα κιβώτια µε τις κατάλληλες ενδείξεις 
και αποθηκεύονται στις κατάλληλες συνθήκες ανάλογα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. 


β. Τα αρµοκάλυπτρα προσκοµίζονται συσκευασµένα σε προστατευτικό χαρτί και αποθηκεύονται σε οριζόντιες θέσεις. 


γ. Για λόγους συντήρησης ο Ανάδοχος παραδίδει στον Κύριο του έργου για κάθε είδος αρµού: 


- 10 kg υλικών σφράγισης 


- 20 m υλικών πλήρωσης 


- 20 m αρµοκαλύπτρων ανά είδος µε τα απαραίτητα ελαστικά παρεµβλήµατα και µικροϋλικά στερέωσης. 


12.4.3.3 Γενικές Απαιτήσεις 


α. Στην περίπτωση που η θέση των αρµών διαστολής δεν προβλέπεται από τα Συµβατικά Σχέδια και τη µελέτη, ο 
Ανάδοχος υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια µε τις προτεινόµενες θέσεις αρµών 
διαστολής, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις του παρόντος. 


β. Όλοι οι αρµοί διαστολής θα αντιµετωπισθούν µε σύστηµα ενός κατασκευαστικού οίκου ειδικευµένου στην 
κατασκευή των αντίστοιχων υλικών.  


γ. Ισχύουν οι ακόλουθοι γενικοί κανόνες διαµόρφωσης αρµών διαστολής επιστρώσεων / επενδύσεων: 


- στους εσωτερικούς χώρους, όταν η επιφάνεια ενός ολόσωµου δαπέδου υπερβαίνει τα 25 m
2
, περίπου ανά 


5 m κάθε διάστασης της επιφανείας, εφόσον δεν προβλέπεται κατάλληλη διάταξη ψευδοαρµών 


- στις επιστρώσεις δωµάτων κτλ ιδιαίτερα στις συναρµογές µε τα στηθαία, τις υδρορροές κτλ ανά 6,5 m
2
 


επιφάνειας και περίπου ανά 2,5 m - 3m κάθε διάστασης της επιφάνειας 


- στις ίδιες θέσεις µε τους αρµούς διαστολής του φέροντα οργανισµού, των τοιχοποιιών, των πλακών κτλ 


- στην περίµετρο των δαπέδων, στις συναρµογές τους µε τις κατακόρυφες επιφάνειες, ενδεχοµένως µε υλικό 
πλήρωσης και σφράγισης, εφόσον δεν καλύπτονται από αρµοκάλυπτρο ή σοβατεπί, και απέναντι από 
σταθερά εµπόδια 


- ενδεχοµένως στις συναρµογές µεταξύ των διαφόρων χώρων, στις αλλαγές των υλικών, στα κατωκάσια 
θυρών κτλ. 


δ. Οι αρµοί διαστολής επιστρώσεων έχουν το πλάτος που ορίζεται από τα κατασκευαστικά σχέδια και βάθος όσο η 
επίστρωση και θα φέρουν καθαρές εγκοπές. Το πλάτος του αρµού εξαρτάται από τις τοπικές θερµοκρασιακές 
συνθήκες της περιοχής κατασκευής του έργου, αλλά ένας γενικός κανόνας είναι ότι πρέπει να είναι τετραπλάσιο 
από το εύρος των αναµενόµενων µετακινήσεων. 


ε. Μετά την αποπεράτωση της επίστρωσης, τη σκλήρυνση του κονιάµατος, τη διακοπή των διαβροχών και την πλήρη 
αποξήρανση των επιφανειών, οι αρµοί διαστολής καθαρίζονται κατά το βάθος που θα σφραγιστούν µε 
σφραγιστικό υλικό και µέχρι το τυχόν υπάρχον υλικό πλήρωσης. Στη συνέχεια γίνεται σφράγιση µε το κατάλληλο 
υλικό. 
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στ. Η διάνοιξη των ψευδοαρµών (αν δεν έχει προβλεφθεί κατά τη διάρκεια της κατασκευής) γίνεται µε µηχανικό κόφτη 
και ακολουθεί πλήρωση ή σφράγιση, σύµφωνα µε τα σχέδια.  


ζ. Στην περίπτωση που οι αρµοί της επίστρωσης του δώµατος παρουσιάσουν συρρίκνωση ή την παραµικρή ρωγµή, 
δεν πληρούνται µε τσιµεντοκονίαµα ή γαλάκτωµα τσιµέντου, ή µε οποιοδήποτε άλλο υλικό, έστω και αν αυτό είναι 
όµοιο µε το υπάρχον στον αρµό, αλλά ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλλιεργήσει τους ρηγµατωµένους αρµούς και 
στη συνέχεια να τους πληρώσει µε σφραγιστικό υλικό. 


η. Οι αρµοί διαστολής των επενδύσεων θα είναι κατακόρυφοι και οριζόντιοι, συνεχείς κατά τη µία ή τις δύο 
κατευθύνσεις. Επίσης, θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην ευθύγραµµη και ισοπαχή κατασκευή τους. 


θ. Σε όλα τα σηµεία που υποδεικνύονται από την Υπηρεσία, παρόλο που τα αρµοκάλυπτα θα προσφέρουν 
υδατοστεγανότητα, οι αρµοί θα σφραγίζονται επιπροσθέτως µε σφραγιστική µαστίχη θειόκολλας ή ελαστοµερές 
υλικό. Πριν τη σφράγιση προηγείται τοποθέτηση κατάλληλου κορδονιού, εφόσον προβλέπεται ή ενταλθεί, το οποίο  
προσδιορίζει το πάχος της σφράγισης σε αναλογία πλάτους προς βάθος 2:1. 


12.4.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 


Στην τιµή µονάδας της εργασίας διαµόρφωσης αρµών διαστολής περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες: 


α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε οδού, η 
προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και 
εξοπλισµού για την ολοκληρωµένη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. Περιλαµβάνονται επίσης και οι επιπλέον 
ποσότητες υλικών που προσκοµίζει ο Ανάδοχος είτε για τη συντήρηση των επιφανειών από τον Κύριο του έργου 
είτε για λόγους απωλειών κατά την κατασκευή. 


β. Η προετοιµασία των επιφανειών, ο καθαρισµός τους, η επιδιόρθωση των ατελειών. 


γ. Η πλήρης εργασία διαµόρφωσης αρµών και ειδικότερα: 


- καθαρισµός των παρειών του αρµού πριν τη σφράγιση 


- προστασία των πλευρικών επιφανειών του αρµού  


- πλήρωση 


- σφράγιση  


- επιστέγαση µε αρµοκάλυπτρο. 


δ. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόµενων στοιχείων. 


ε. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση των εργασιών, έστω και 
πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια. 


12.4.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 


α. Οι εργασίες διαµόρφωσης αρµών διαστολής θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m) πλήρως περαιωµένων (µε 
υλικό πλήρωσης, σφράγισης και αρµοκάλυπτρο όπου αυτό προβλέπεται), ανά τύπο και είδος που εµφανίζεται στο 
Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 


β. Οι εργασίες διαµόρφωσης αρµών συστολής / ψευδοαρµών / αρµών ελέγχου δεν θα επιµετρώνται ξεχωριστά, αλλά 
οι δαπάνες τους θεωρούνται ανηγµένες στις δαπάνες της αντίστοιχης επίστρωσης / επένδυσης. 


γ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ για τους διάφορους τύπους και είδη αρµών διαστολής.  Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί 
(ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του 
παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 
«Γενικοί Όροι». 


12.5. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 


12.5. Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις 


12.5.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 


(1) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει τις πάσης φύσης εργασίες για την επίστρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων, όπως 


πλατείες, πεζόδροµοι, πεζοδρόµια, περιβάλλοντες χώροι κτιρίων, έργα διαµόρφωσης τοπίου κτλ. 


(2) Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την επίστρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων είναι τα ακόλουθα: 


Τσιµεντόπλακες µε λείες ή ανάγλυφες επιφάνειες σε διάφορους χρωµατισµούς 


Τεχνητοί κυβόλιθοι από σκυρόδεµα σε διάφορα σχήµατα και χρώµατα 


Κεραµικά πλακίδια, πλίνθοι και κυβόλιθοι 
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Φυσικές πλάκες κανονικού ή ακανόνιστου σχήµατος 


12.5.2 Υλικά 


12.5.2.1 Τσιµεντόπλακες 


(1) Πρόκειται για τις κλασικές τετραγωνικές (40 cm x 40 cm) πλάκες πεζοδροµίου από σκυρόδεµα σε λευκό χρώµα ή για τσιµεντόπλακες νέου τύπου µε 


ανάγλυφη επιφάνεια µε αυλακώσεις σε διάφορα σχέδια και χρώµατα ή µε επικολληµένα βότσαλα (βοτσαλόπλακες). Εκτός των προαναφερθέντων 


διαστάσεων προκατασκευασµένες πλάκες διατίθενται και σε άλλες διαστάσεις, όπως 30 cm x 30 cm και 50 cm x 50 cm, ενώ το πάχος τους ποικίλει από 


2,5 cm έως 5 cm. 


(2) Οι προκατασκευασµένες πλάκες από σκυρόδεµα που προορίζονται για πλακόστρωση πεζοδροµίων και γενικά επιφανειών όπου δεν προβλέπεται 


κυκλοφορία οχηµάτων, θα πρέπει να είναι κατά DIN 485. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η συµµόρφωση των πλακών µε τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή 


των διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή και στην υδατοαπορροφητικότητα. 


12.5.2.2 Τεχνητοί Κυβόλιθοι από Σκυρόδεµα 


(1) Οι τεχνητοί κυβόλιθοι είναι συµπαγή προκατασκευασµένα στοιχεία από σκυρόδεµα σε διάφορα σχήµατα και διαστάσεις (ελάχιστου ύψους 6 cm), 


καθώς και µεγάλη ποικιλία χρωµάτων. Λόγω της υψηλής αντοχής τους σε θλίψη και της αντιολισθηρής τους επιφάνειας, αποτελούν κατάλληλο υλικό 


επίστρωσης δαπέδων όπου κυκλοφορούν οχήµατα, ακόµη και βαρέα (π.χ. σταθµοί λεωφορείων). Στο εµπόριο διατίθενται τεχνητοί κυβόλιθοι διαφόρων 


προδιαγραφών που ανταποκρίνονται σε διάφορες ανάγκες όσον αφορά στην αντοχή τους σε θλίψη, την τραχύτητα της επιφάνειας τους κτλ. 


(2) Οι κυριότεροι τύποι τεχνητών κυβόλιθων είναι οι εξής: 


- Κοινοί παραλληλεπίπεδοι κυβόλιθοι κάτοψης ορθογωνικού σχήµατος: 


  Τοποθετούνται σε ευθείες σειρές µε εναλλασσόµενους αρµούς ή σε µορφή «ψαροκόκαλου». 


- Κυβόλιθοι κάτοψης µη κανονικού (π.χ. καµπύλου) σχήµατος: 


  Το σχήµα της κάτοψής τους είναι έτσι διαµορφωµένο ώστε κατά την τοποθέτησή τους να προσαρµόζεται το ένα στοιχείο µε το άλλο. 


(3) Οι τεχνητοί κυβόλιθοι από σκυρόδεµα που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών όπου προβλέπεται κυκλοφορία οχηµάτων ή όχι, θα πρέπει 


να είναι κατά DIN 18501 ή εναλλακτικά κατά ASTM C939-01. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η συµµόρφωση των κυβόλιθων µε τα κριτήρια που αναφέρονται στην 


ανοχή των διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή, υδατοαπορροφητικότητα και στην ολισθηρότητα. 


12.5.2.3 Κεραµικά Πλακίδια, Πλίνθοι και Κυβόλιθοι 


Τα χαρακτηριστικά και οι µηχανικές ιδιότητες των κυβολίθων περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος των Ταχνικών Προδιαγραφών της µελέτης.  


12.5.2.4 Φυσικές Πλάκες και Κυβόλιθοι 


(1) Σε περίπτωση που υπάρχουν ιδιαίτερες αισθητικές απαιτήσεις για το υλικό επίστρωσης δαπέδων εξωτερικών χώρων µε παραδοσιακό χαρακτήρα, 


χρησιµοποιούνται φυσικές πλάκες και φυσικοί κυβόλιθοι κανονικού ή ακανόνιστου σχήµατος (από µάρµαρο, σχιστόλιθο, γρανίτη κτλ.). 


(2) Τα στοιχεία από φυσικούς λίθους που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών όπου προβλέπεται κυκλοφορία οχηµάτων ή όχι, θα πρέπει να 


είναι κατά DIN EN 1341 και DIN EN 1342 για φυσικές πλάκες και φυσικούς κυβόλιθους αντίστοιχα. 


 


12.5.3 Εκτέλεση Εργασιών 


12.5.3.1 Γενικά 


(1) Τα χαρακτηριστικά (τύπος, σχήµα, χρώµα και διαστάσεις) των στοιχείων που θα χρησιµοποιηθούν στην επίστρωση εξωτερικών χώρων, καθώς και 


η διάταξη αυτών (ευθύγραµµη, καµπυλόγραµµη κτλ.) κατά την τοποθέτησή τους σε συνδυασµό µε στοιχεία των ιδίων ή άλλων χαρακτηριστικών, θα πρέπει 


να συµφωνούν µε τα καθοριζόµενα στην εγκεκριµένη τεχνική µελέτη. Σε περίπτωση µη σαφούς καθορισµού των ανωτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 


ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας. 


(2) Γενικά ακολουθούνται οι εξής µέθοδοι τοποθέτησης των υλικών επίστρωσης εξωτερικών χώρων: 


12.5.3.2 «Κολυµβητή» Τοποθέτηση 


(1) Η µέθοδος αυτή µπορεί να εφαρµοστεί για την τοποθέτηση όλων γενικά των υλικών που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο (πλάκες και 


κυβόλιθοι από σκυρόδεµα ή φυσικούς λίθους κτλ.). 


(2) Επί πλάκας δαπέδου από σκυρόδεµα τοποθετούνται τα στοιχεία µε την παρεµβολή στρώσης ισχυρού τσιµεντοκονιάµατος, το οποίο λειτουργεί ως 


συγκολλητικό υλικό.  


(3) Η πλάκα δαπέδου πάχους 8cm κατασκευάζεται από σκυρόδεµα C12/15 και εδράζεται οµοιόµορφα επί συµπυκνωµένης στρώσης θραυστού υλικού 


της ΠΤΠ Ο 155, συµπυκνωµένου πάχους 10cm. Επειδή πρόκειται για επίστρωση επιφάνειας, η οποία θα δέχεται εκτός από πεζούς και κυκλοφορία 
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οχηµάτων, επιβάλλεται η όπλιση της πλάκας µε δοµικό πλέγµα Τ131. Οι βασικές κλίσεις της τελικής επιστρωµένης επιφάνειας υλοποιούνται κατ’ αρχήν µε 


κατάλληλη υψοµετρική διαµόρφωση της πλάκας δαπέδου. Στο δάπεδο σκυροδέµατος θα εφαρµοσθούν αρµοί διαστολής. Η διαµόρφωση των αρµών θα 


γίνει µε κατάλληλο καλούπωµα και πλήρωση µε ελαφρύ παραµένον υλικό, που θα έχει πάχος ίσο µε το πλάτος του αρµού διαστολής. Οι αρµοί θα 


υποδιαιρούν την υπόβαση σε τµήµατα επιφάνειας 100m2 µε αναλογίες πλευρών µέχρι 1:1.5. Οι αρµοί αυτοί θα έχουν πλάτος 3mm και θα γεµίσουν µε 


κατάλληλο συµπιεστό υλικό (π.χ. λωρίδες πολυστερίνης, Ηρακλίτ κ.λπ.). 


(4) Σε ό,τι αφορά τα ανωτέρω στοιχεία διαστασιολόγησης της πλάκας δαπέδου, κατ’ αρχήν ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόσει τα οριζόµενα στην 


εγκεκριµένη τεχνική µελέτη. Σε περίπτωση µη σαφούς καθορισµού των εν λόγω στοιχείων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες 


της Υπηρεσίας. 


(5) Το τσιµεντοκονίαµα, µε το οποίο συγκολλούνται τα στοιχεία επί της πλάκας δαπέδου, πρέπει να είναι αρκετά συνεκτικό µε µικρή περιεκτικότητα σε 


νερό. 


(6) Το συγκολλητικό τσιµεντοκονίαµα θα διαστρώνεται σε συνεχείς στρώσεις πάχους από 2 cm έως 3 cm κατά µέγιστο. Σε περίπτωση τοποθέτησης 


στοιχείων µε διαφορετικό πάχος, η ενιαία τελική στάθµη της επίστρωσης επιτυγχάνεται µε διαφοροποίηση του πάχους της στρώσης του συγκολλητικού 


τσιµεντοκονιάµατος. Η διάστρωση του τσιµεντοκονιάµατος θα προηγείται της τοποθέτησης των στοιχείων το πολύ κατά 2 – 3 σειρές, ώστε να 


διευκολύνεται η εργασία των τεχνιτών χωρίς να µειώνεται η πρόσφυση των στοιχείων λόγω ξήρανσης του τσιµεντοκονιάµατος. 


(7) Κάθε στοιχείο εφαρµόζεται επί του νωπού συγκολλητικού τσιµεντοκονιάµατος µε ελαφρά δόνηση του στοιχείου και κάθε σειρά επίστρωσης 


στοιχείων πιέζεται να ισοπεδωθεί µε τη βοήθεια µιας σανίδας εφοδιασµένης µε αλφάδι. 


(8) Μεταξύ των στοιχείων κατά την τοποθέτησή τους αφήνονται αρµοί, οι οποίοι σε περίπτωση διαµόρφωσης ευθύγραµµων σειρών, πρέπει να είναι 


σταθερού πλάτους, ενώ σε περίπτωση διαµόρφωσης καµπυλόγραµµων σειρών, οι αρµοί µπορεί να είναι µεταβλητού πλάτους. Πιο αναλυτικά, το πλάτος 


των αρµών είναι 7mm για τους κεραµικούς πλίνθους και 10mm για τις τσιµεντόπλακες. 


(9) Μετά τη σκλήρυνση του συγκολλητικού τσιµεντοκονιάµατος, είτε οι αρµοί πληρώνονται µε παχύρρευστο τσιµεντοκονίαµα ή η επιφάνεια της 


επίστρωσης διαστρώνεται µε λεπτόκκοκη τσιµεντοκονία, η οποία εισχωρεί µέσα στους αρµούς και στη συνέχεια, αφού αφαιρεθεί η περίσσειά της, η 


επιφάνεια της επίστρωσης διαβρέχεται µε νερό. Αν το υλικό της αρµολόγησης κατακαθίσει µέσα στους αρµούς, επαναλαµβάνεται η διαδικασία  


(10) Τέλος, µετά τη σκλήρυνση των τσιµεντοκονιαµάτων, η επιστρωµένη επιφάνεια ξεπλένεται από τα υπολείµµατα των υλικών µε τη βοήθεια σκληρής 


βούρτσας και νερού υπό πίεση. 


12.5.3.3 Τοποθέτηση «Εν Ξηρώ» 


(1) Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται για την τοποθέτηση των τσιµεντοκυβολίθων. 


(2) Η στρώση έδρασης από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα περιγράφηκε στην προηγούµενη παράγραφο. Οι βασικές κλίσεις της τελικής επιστρωµένης 


επιφάνειας υλοποιούνται κατ’ αρχήν µε κατάλληλη υψοµετρική διαµόρφωση της στρώσης έδρασης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άρτια τοποθέτηση 


των τσιµεντοκυβολίθων αποτελεί η πολύ καλή συµπύκνωση του εδάφους της υπόβασης, για την οποία έγινε αναφορά στο κεφάλαιο 3.1. 


(3) Πριν τη διάστρωση της άµµου, στην περίµετρο της προς επίστρωση επιφάνειας διαµορφώνεται ένα στερεό εγκιβωτισµού της άµµου από έγχυτο επί 


τόπου σκυρόδεµα ή από ειδικά τεµάχια τεχνητών ή φυσικών κυβόλιθων. 


(4) Στη συνέχεια, επί της κατά τα ανωτέρω διαµορφωµένης στρώσης έδρασης διαστρώνεται χαλαζιακή άµµος µέσης κοκκοµετρικής διαβάθµισης, η 


οποία µετά τη συµπύκνωσή της µε µηχανικό τρόπο πρέπει να έχει οµοιόµορφο πάχος 3 cm περίπου. 


(5) Για να εξασφαλιστεί ένα οµοιόµορφο πάχος στη στρώση της άµµου, η διάστρωση και συµπύκνωσή της διεξάγεται κατά λωρίδες. Ούτως 


τοποθετούνται κατά µήκος επί της στρώσης έδρασης παράλληλες µεταξύ τους ξύλινες δοκίδες αντίστοιχου πάχους (3 cm) και µεταξύ των οδηγών δοκίδων 


διαστρώνεται η άµµος και συµπυκνώνεται στο επιθυµητό πάχος. Μετά τη διάστρωση και συµπύκνωση ενός αριθµού διαδοχικών λωρίδων, αφαιρούνται οι 


δοκίδες και το κενό που αποµένει, συµπληρώνεται µε άµµο. 


(6) Σε ό,τι αφορά τα ανωτέρω στοιχεία διαστασιολόγησης της στρώσης έδρασης, κατ’ αρχήν ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόσει τα οριζόµενα στην 


εγκεκριµένη τεχνική µελέτη. Σε περίπτωση µη σαφούς καθορισµού των εν λόγω στοιχείων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες 


της Υπηρεσίας. 


(7) Κατά την τοποθέτηση των κυβολίθων, η οποία γίνεται είτε χειρωνακτικά είτε µε κατάλληλο µηχάνηµα το δάπεδο δεν πρέπει να επιβαρύνεται µε 


φορτία πλέον αυτών των εργαζοµένων. Κάθε στοιχείο εφαρµόζεται επί της στρώσης άµµου µε ελαφρά δόνηση του στοιχείου και κάθε σειρά επίστρωσης 


στοιχείων πιέζεται να ισοπεδωθεί µε τη βοήθεια µιας σανίδας εφοδιασµένης µε αλφάδι. 


(8) Οι κυβόλιθοι τοποθετούνται χωρίς αρµό. 


(9) Μετά την τοποθέτηση των κυβολίθων ακολουθεί ρίψη λεπτής άµµου στην επιφάνεια εφαρµογής τους, η οποία µε το «σκούπισµα»  πληρώνει και 


σφραγίζει τα κενά των κυβολίθων. Η εργασία ολοκληρώνεται µε τη συµπίεση των κυβολίθων µε δονητικές πλάκες, ώστε το δάπεδο να καταλήξει στην 


επιθυµητή στάθµη. 


(10) Τέλος, µετά την πλήρωση των αρµών, η επιστρωµένη επιφάνεια καθαρίζεται από την περίσσεια της άµµου και τυχόν υπολείµµατα των υλικών. 


(11) Οι ράµπες ΑµΕΑ, οι οποίες επιστρώνονται µε τσιµεντοκυβόλιθους πάχους 6cm, έχουν µέγιστη κλίση 5%. Η σκάφη της ράµπας διαµορφώνεται µε 
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παράπλευρα πτερύγια, τα οποία έχουν µεταβλητή κλίση. Κατά µήκος της ακµής µετάβασης από τη ράµπα στο οδόστρωµα δεν πρέπει να υπάρχει 


υψοµετρική διαφορά.   


12.5.4 Έλεγχοι 


(1) Εκτελούνται οι έλεγχοι για τη διασφάλιση τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου, καθώς και οι έλεγχοι, οι οποίοι µνηµονεύονται στα 


πρότυπα που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο περί προδιαγραφών υλικών, δηλ. DIN 485, DIN 18501 ή εναλλακτικά ASTM C939-01, DIN 18503, 


DIN EN 1341 και DIN EN 1342. 


(2) Ειδικότερα για τη διασφάλιση των απαιτούµενων φυσικών χαρακτηριστικών των πλακών πεζοδροµίου και των φυσικών λίθων, θα εκτελούνται 


επιπλέον και οι έλεγχοι κατά τα πρότυπα που αναφέρονται στους ακόλουθους πίνακες: 


Πίνακας 12.5.4-1 : Πρότυπα για τον προσδιορισµό φυσικών χαρακτηριστικών πλακών πεζοδροµίων 


# Προσδιορισµός φυσικού χαρακτηριστικού Πρότυπο 


1 2 3 


1 Φθοράς ΠΤΠ ∆Τ 62588/59 


2 Αντοχής σε κάµψη ΠΤΠ ∆Τ 62588/59 


3 Υδατοαπορρόφησης ΠΤΠ ∆Τ 62588/59 


 


 


Πίνακας 12.5.4-2 : Πρότυπα για τον έλεγχο/προσδιορισµό φυσικών χαρακτηριστικών φυσικών λίθων 


# Έλεγχος/Προσδιορισµός φυσικού χαρακτηριστικού Πρότυπο 


1 2 3 


1 Αντοχής σε θλίψη ΕΛΟΤ 750 


2 Αντοχής σε εφελκυσµό από θλίψη ΕΛΟΤ 749 


3 Υδατοαπορρόφησης ΕΛΟΤ 747 


4 Πυκνότητας ΕΛΟΤ 748 


5 Αντοχής σε τριβή κατά Boehme DIN 52108 


(3) Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να παρασχεθεί σε εκπροσώπους της Υπηρεσίας πλήρης δυνατότητα επίσκεψης των χώρων του εργοστασίου παραγωγής 


των στοιχείων επίστρωσης, µε σκοπό την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κατασκευής των. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης αυτής θα διεξαχθούν οι 


απαιτούµενοι έλεγχοι αντοχής και ποιότητας των υλικών σε δείγµατα που θα λαµβάνονται, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα πρότυπα. 


(4) Εφόσον οι παραπάνω έλεγχοι στο εργοστάσιο αποδώσουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα, όσον αφορά στις ανοχές διαστάσεων, στη µηχανική 


αντοχή και στα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα προϊόντα της οµάδας που θεωρείται ότι εκπροσωπείται από τα εκάστοτε ελεγχόµενα δείγµατα και δοκίµια 


σηµαίνονται κατάλληλα από τον ενεργούντα τον έλεγχο. 


(5) Υλικά που δεν πληρούν τους όρους των ελέγχων δεν θα γίνονται δεκτά για αποστολή στο εργοτάξιο. Η αποδοχή των υλικών στο εργοστάσιο δεν 


προδικάζει την τελική παραλαβή των τοποθετηµένων στοιχείων επί τόπου του έργου. 


(6) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο υπάρξουν αµφιβολίες ως προς τα αποτελέσµατα των δοκιµών που διεξάγονται στο εργοστάσιο 


παραγωγής ή στο εργαστήριο του Αναδόχου, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει να εκτελεσθούν, µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου, πρόσθετες 


δειγµατοληπτικές δοκιµές σε υλικά που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο για ενσωµάτωση στο έργο, διενεργούµενες από αναγνωρισµένο εργαστήριο της 


έγκρισής της. 


Αν τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών αυτών δοκιµών αποδειχθούν µη ικανοποιητικά, είναι δυνατόν να ζητηθεί επανάληψη της όλης λεπτοµερούς 


διαδικασίας ελέγχου όλων των προϊόντων, σε αναγνωρισµένο εργαστήριο της επιλογής της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται 


να µεταφέρει µε δαπάνη του τα υπόψη προϊόντα για έλεγχο. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτού θα κρίνουν τελεσίδικα την καταλληλότητα των υλικών ή 


την ανάγκη ολικής ή µερικής απόρριψής τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει νέα υλικά από κατασκευαστή της 


επιλογής της Υπηρεσίας και να αποσύρει µε δαπάνη του τα ακατάλληλα υλικά από το έργο. 


12.5.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 


(1) Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου για την επίστρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων, περιλαµβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες και για χρήση 


κάθε είδους εξοπλισµού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της εγκεκριµένης 


τεχνικής µελέτης, εκτέλεση των σχετικών εργασιών. Ειδικότερα περιλαµβάνονται οι δαπάνες για: 


Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφορτώσεις και ενσωµάτωση στο έργο των υλικών επίστρωσης (πλακών και κυβόλιθων από 
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σκυρόδεµα ή φυσικούς λίθους κτλ.) που απαιτούνται. 


Κατασκευή των διαφόρων στρώσεων του τσιµεντοκονιάµατος και της άµµου, επί των οποίων εφαρµόζονται τα στοιχεία επίστρωσης. 


Πλήρωση των αρµών και αρµολόγηση αυτών µε τις µεθόδους και τα υλικά που περιγράφονται στο παρόν. 


Λήψη των απαιτούµενων δοκιµίων και τη διεξαγωγή των σχετικών ελέγχων ποιότητας για τη διασφάλιση των προδιαγραφών. 


Αντιµετώπιση των κάθε είδους κατασκευαστικών δυσκολιών και κάθε άλλη εργασία, υλικό και µικροϋλικό, το οποίο απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη 


και εµπρόθεσµη κατασκευή των επιστρώσεων. 


Την κατασκευή του περιµετρικού στερεού εγκιβωτισµού της άµµου  


Ειδικά για την περίπτωση των µαρµάρινων πλακών, όπως αναφέρεται ρητά και στο Τιµολόγιο, στις δαπάνες περιλαµβάνεται και η εργασία 


επεξεργασίας τους και διαµόρφωσής τους σύµφωνα µε τα σχέδια της Υπηρεσίας (π.χ. οδηγοί τυφλών, επιστρώσεις βαθµίδων). 


(2) Η διαµόρφωση της σκάφης επί του φυσικού εδάφους, επί της οποίας εδράζεται η κατασκευή του δαπέδου, καθώς και η συµπύκνωση του εδάφους 


αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 3.1 


12.5.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 


(1) Οι εργασίες επίστρωσης δαπέδων εξωτερικών χώρων θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) πλήρως περαιωµένων ανά τύπο υλικού 


επίστρωσης (πλάκες ή κυβόλιθοι από σκυρόδεµα ή φυσικοί λίθοι κτλ.) και µέθοδο τοποθέτησης αυτών («κολυµβητή» ή «εν ξηρώ») που εµφανίζεται στο 


Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 


(2) Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) 


από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τους διάφορους τύπους υλικών επίστρωσης και τις 


µεθόδους τοποθέτησης αυτών. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 


«Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 


«Γενικοί Όροι». 


13. ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΑ 


13.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 


Περιλαµβάνονται τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων θεµελιώσεων από άµµο και αµµοχάλικο. 


13.2 Υλικά 


13.2.1 Άµµος 


Η άµµος που θα χρησιµοποιηθεί στο καθοριζόµενο από τη µελέτη πάχος, θα  είναι καθαρή, ισόκοκκη, λεπτή, απαλλαγµένη από γαιώδεις ή φυτικές 


προσµίξεις, µέγιστης διαµέτρου κόκκου ενός (1) mm και θα ενσωµατώνεται στο έργο µόνο µετά από έλεγχο και  έγκριση της Υπηρεσίας.   


Σύµφωνα µε τα παραπάνω ο έλεγχος που αφορά στην ποιότητα και την διαβάθµιση της άµµου, θα γίνεται υποχρεωτικά µε µέριµνα και δαπάνες του 


Aναδόχου σε κάθε ποσότητα 250 m3, ενώ θα απορρίπτεται ολόκληρη η ποσότητα αυτή σε περίπτωση αποκλίσεων πέραν του 5% από τις πιο πάνω 


προδιαγραφόµενες ιδιότητες. Στην περίπτωση αποκλίσεων µέχρι 5% θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί η αντίστοιχη ποσότητα µε µείωση όµως της συµβατικής 


τιµής κατά 10% (τιµολόγηση µε τιµή µονάδας). Η µείωση της συµβατικής τιµής κατά 10% θα εφαρµόζεται ανεξάρτητα από το κυµαινόµενο µέχρι 5% ανεκτό 


ποσοστό αποκλίσεως. 


13.2.2 Αµµοχάλικα 


Τα  χρησιµοποιούµενα αµµοχάλικα θα είναι προέλευσης χειµάρρων ή ορυχείων και θα ενσωµατώνονται στο έργο µόνο µετά από έλεγχο και έγκριση της 


Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα παραπάνω αναφερόµενα. Ο έλεγχος αυτός, που αφορά στην καταλληλότητα των χρησιµοποιουµένων αµµοχάλικων και 


συγκεκριµένα στην εργαστηριακή εξέταση της ποιότητας (αµµοχάλικα απαλλαγµένα από κάθε γαιώδη ή φυτική πρόσµιξη) και της κοκκοµετρικής 


διαβάθµισης, ανάλογα µε την χρησιµοποίησή τους (αυτούσια, µετά από διαλογή ή και σταθεροποιούµενου τύπου αµµοχάλικα που θα παραχθούν µε 


θραύση), θα γίνεται υποχρεωτικά µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου σε κάθε ποσότητα 500 m3 αµµοχάλικων, θα απορρίπτεται δε ολόκληρη η 


ποσότητα αυτή στην περίπτωση ακαταλληλότητας αυτών, που κατά κύριο λόγο ανάγεται σε γαιώδεις ή φυτικές προσµίξεις πέραν του 5%.  Στην 


περίπτωση που οι προσµίξεις αυτές περιορίζονται µέχρι του ποσοστού του 5% θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί η αντίστοιχη ποσότητα µε µείωση όµως της 


συµβατικής τιµής κατά 10%, που θα εφαρµόζεται ανεξάρτητα από το κυµαινόµενο µέχρι 5% ανεκτό ποσοστό προσµίξεων (τιµολόγηση µε τιµή µονάδας). 


13.3 Εκτέλεση Εργασιών 


Οι εργασίες εξυγίανσης πυθµένα (για την θεµελίωση τεχνικών έργων επί ακαταλλήλου ποιότητας πυθµένα) µε άµµο προελεύσεως χειµάρρων ή 


λατοµείων,  µε αµµοχάλικο χειµάρρων ή ορυχείου αυτούσιου ή κατόπιν µικρής διαλογής, µε αµµοχάλικο χειµάρρου ή ορυχείου κατόπιν διαλογής όταν το 


ποσοστό απορριπτέου υλικού κυµαίνεται µεταξύ 5% - 25%, µε αµµοχάλικο χειµάρρου ή ορυχείου σταθεροποιηµένου τύπου παραγοµένου δια θραύσεως,  


συνίστανται στην παραγωγή ή προµήθεια καταλλήλων υλικών σύµφωνα µε τις παρούσες προδιαγραφές, στην φορτοεκφόρτωση, χερσαία  και θαλάσσια 
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µεταφορά, βύθιση, διάστρωση και µόρφωση των οριζοντίων στρώσεων και των πρανών µε τη βοήθεια δύτη, όπως ορίζεται στα σχέδια και σύµφωνα µε τις 


παρούσες διατάξεις και τις οδηγίες της Υπηρεσίας  και του Επιβλέποντα. 


Τα πρανή και οι υπόλοιπες επιφάνειες εξυγιαντικών στρώσεων του έργου θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις παρακάτω επιτρεπόµενες ανοχές, αυτές 


δε οι οποίες παρουσιάζουν ελλειµµατικές στάθµες ή διαστάσεις θα συµπληρώνονται µε έξοδα του Αναδόχου µε τις κατάλληλες ποσότητες υλικών. 


Οι επιτρεπόµενες ανοχές είναι οι ακόλουθες: 


•  Χαράξεις 


Ύφαλα : 0,50 m εκατέρωθεν της χάραξης. 


Έξαλα :  0,15 m εκατέρωθεν της χάραξης. 


•  Πάχη στρώσεων (όχι  τελικών σταθµών) 


Ύφαλα : - 10%  έως  + 20% του πάχους στρώσεως. 


Έξαλα :  -   5%  έως  + 15% του πάχους στρώσεως. 


•  Στάθµες στρώσεων 


Ύφαλα :  ± 0,30 m. 


Έξαλα :  ± 0,15 m. 
Οι τελικές επιφάνειες πρέπει µακροσκοπικά να δίνουν την εντύπωση µιας επίπεδης κατά το µάλλον ή ήττον επιφανείας. 


Τα υλικά τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου θα αφαιρούνται και θα  αποµακρύνονται από το Έργο µε έξοδα του Αναδόχου 


και θα αντικαθίστανται από άλλα κατάλληλα. 


Υλικά τα οποία τοποθετήθηκαν πέραν από τα όρια τα οποία τίθενται από τα σχέδια της µελέτης και εφ' όσον κατά την κρίση του Επιβλέποντα έχουν 


δυσµενή επίδραση επί της ευσταθείας ή λειτουργίας του έργου θα αποµακρύνονται µε έξοδα του Αναδόχου. 


13.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 


Περιλαµβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες και υλικά, και για χρήση κάθε είδους εξοπλισµού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη 


κατασκευή, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης. Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι 


περιοριστικά οι δαπάνες για: 


• Παραγωγή ή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφορτώσεις και πλάγιες µεταφορές 
όλων των υλικών . 


• Εισκόµιση και αποκοµιδή όλων των µηχανηµάτων µεταφοράς, διάστρωσης και µόρφωσης των υλικών 
στις προβλεπόµενες θέσεις. 


• Εξοπλισµός, υλικά και εργασία καταδυτικού συνεργείου και σε οποιοδήποτε βάθος. 


• Εργασίες όλων των δοκιµών και ελέγχων ποιότητας των υλικών που περιλαµβάνονται ανηγµένα στις 
τιµές µονάδας της παρούσας εργασίας. 


•  


13.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 


Οι εξυγιαντικές στρώσεις που θα κατασκευαστούν, επιµετρούνται σε m3 φαινοµένου όγκου µε βάση τις πραγµατοποιούµενες διατοµές και σε σύγκριση 


µε τις αντίστοιχες των σχεδίων της εγκεκριµένης µελέτης, οι οποίες πρέπει να εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις θεωρητικές διαστάσεις, 


συµπεριλαµβανοµένων και των ανοχών που καθορίσθηκαν παραπάνω. 


13.6  Υπόβαση µεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150) 


Για την πλήρη κατασκευή υπόβασης οδοστρωµάτων µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο-150, µε 


συµπύκνωση κατά στρώσεις µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους κάθε στρώσης ίσου προς 0,10 µ, ανεξάρτητα από τη µορφή και έκταση της επιφάνειας 


κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα, µετά της µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση. 


Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας των αδρανών, του νερού και των λοιπών απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη µεταφοράς τους από 


οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, µε τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το χαµένο χρόνο φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη 


της διάστρωσης, διαβρoxής και πλήρους κυλίνδρωσης ώστε να προκύψει η επιθυµητή γεωµετρική επιφάνεια καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και 


εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., την παρ. 10.4.1 της Π.Τ.Π. Ο-150 και τους υπόλοιπους όρους 


δηµοπράτησης. 


13.7  Βάση µεταβλητού πάχους (ΠΤΠ Ο-155) 


Για την πλήρη κατασκευή βάσης οδοστρωµάτων µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο-155 µε 


συµπύκνωση κατά στρώσεις, µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους κάθε στρώσης ίσου προς 0,10 µ, ανεξάρτητα από τη µορφή και έκταση της επιφάνειας 


κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα, µετά της µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση. 
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Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας των αδρανών, του νερού και των λοιπών απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη µεταφοράς τους από 


οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, µε τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το χαµένο χρόνο φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη 


της διάστρωσης, διαβρoxής και πλήρους κυλίνδρωσης, ώστε να προκύψει η επιθυµητή γεωµετρική επιφάνεια καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και 


εργασίας, που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., την παρ. 10.4.1 της Π.Τ.Π. Ο-155 και τους υπόλοιπους όρους 


δηµοπράτησης. 


 


14. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 


14.1 ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ UPVC 


14.1.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 


(1) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες κατασκευής υπογείων 
αγωγών αποχέτευσης: 


- προµήθεια 


- φορτοεκφόρτωση, µεταφορά και αποθήκευση 


- τοποθέτηση και σύνδεση 


- σωλήνων και εξαρτηµάτων από σκληρό uPVC. 


(2) Επίσης, στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται και οι έλεγχοι για τη διασφάλιση 
τήρησης των προδιαγραφών, καθώς και οι δοκιµές στεγανότητας των αγωγών αποχέτευσης από 
σκληρό uPVC. 


(3) Σωλήνες (και εξαρτήµατα) από σκληρό uPVC είναι οι σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο χλωριούχο 
πολυβινύλιο που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή υπογείων αγωγών αποχέτευσης. 


14.1.2 Υλικά 


(4) Η ποιότητα, τα χαρακτηριστικά, οι έλεγχοι και οι δοκιµασίες αποδοχής στο εργοστάσιο των σωλήνων και 
των εξαρτηµάτων της σειράς που καθορίζονται στα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, θα 
συµφωνούν πλήρως µε τα προδιαγραφόµενα στο Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 476 και συµπληρωµατικά 
µε τα DIN 8061, DIN 8062, DIN 19534 και DIN 16961. 


(5) Οι ελαστικοί δακτύλιοι των ενώσεων θα είναι σύµφωνα µε το BS 2494 (τύπος 2). 


14.1.3 Εκτέλεση Εργασιών 


14.1.3.1 Μεταφορά και Αποθήκευση 


Κατά τις φορτοεκφορτώσεις, προσωρινές αποθηκεύσεις και όλες τις µεταφορές των σωλήνων και εξαρτηµάτων από το εργοστάσιο κατασκευής µέχρι το 


εργοτάξιο ή τις αποθήκες του Αναδόχου και από εκεί µέχρι τα χείλη του ορύγµατος όπου θα τοποθετηθούν, πρέπει να ληφθεί κάθε µέριµνα ώστε να 


αποφεύγονται κρούσεις που είναι δυνατό να µειώσουν τη µηχανική αντοχή των υλικών. Θα τηρούνται σχολαστικά οι σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή 


για τον τρόπο φορτοεκφόρτωσης, αποθήκευσης, τοποθέτησης των σωλήνων και των εξαρτηµάτων στα µεταφορικά µέσα κτλ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα 


εξής: 


(6) Οι σωλήνες πρέπει να µεταφέρονται διατεταγµένοι για να µην προκαλούνται ζηµιές κατά τη µεταφορά 
τους από το εργοστάσιο κατασκευής τους. Οι σωλήνες πρέπει να τοποθετούνται επάνω στο µεταφορικό 
µέσο κατά στρώσεις µε τις «µούφες» εναλλάξ. 


(7) Οι σωλήνες θα προσδένονται µε κατάλληλο τρόπο επάνω στο µεταφορικό µέσο, ώστε να µην 
µετακινούνται κατά τη διαδροµή ενώ πρέπει απαραιτήτως να καλύπτονται ώστε να µην βρίσκονται κάτω 
από την άµεση επίδραση του ήλιου. 


(8) Κατά την εκφόρτωση οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα πρέπει να αποτίθενται και όχι να ρίπτονται ή να 
σύρονται στο έδαφος. Η ενδεχοµένως απαιτούµενη µεταφορά σε µικρή απόσταση µέχρι το σηµείο 
αποθήκευσης πρέπει να γίνεται χωριστά για κάθε σωλήνα µεγάλης διαµέτρου, ενώ οι σωλήνες 
µικρότερης διαµέτρου θα δένονται µεταξύ τους σε µικρές οµάδες ώστε να µεταφέρονται (όχι συρόµενοι) 
από δύο εργάτες. Γενικά οι σωλήνες πρέπει να διακινούνται έτσι ώστε να αποφεύγονται τα κτυπήµατα 
και η ρύπανσή τους από χώµατα, λάσπες κτλ. 







ΕΡΓΟ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 4ΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ∆ΕΛΦΩΝ 150 


                                                                                                                                                                                 Σελίδα 153 από 164 


 


(9) Η αποθήκευση στο εργοτάξιο θα γίνεται σε οµαλές και επίπεδες επιφάνειες και οι σωλήνες πρέπει να 
προστατεύονται από την απ' ευθείας έκθεσή τους στον ήλιο. Στην περίπτωση που η αποθήκευση σε 
υπόστεγα είναι αδύνατη, οι σωλήνες θα αποθηκεύονται µε τάξη στην ύπαιθρο σε καλυµµένους σωρούς 
ύψους µέχρι 1,50 m, αφού προηγουµένως ληφθούν όλα τα αναγκαία µέτρα για να αποφευχθεί η 
µετακίνησή τους από το σωρό. 


(10) Οι σωλήνες θα στοιβάζονται εναλλάξ του «αρσενικού» και «θηλυκού» άκρου και µε τις κεφαλές 
προεξέχουσες ώστε να εφάπτονται µεταξύ τους κατά το µήκος µίας γενέτειρας. Εναλλακτικά, οι σωλήνες 
µπορούν να στοιβάζονται σταυρωτά ώστε κάθε στρώση να είναι σε ορθή γωνία σε σχέση µε την 
προηγούµενη, η δε κάτω στρώση πρέπει να είναι κατάλληλα στερεωµένη ώστε να είναι αδύνατη η 
κύλιση των σωλήνων. 


(11) Σωλήνες διαφορετικών διαµέτρων πρέπει να αποθηκεύονται χωριστά ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, οι 
µεγαλύτερες διάµετροι πρέπει να τοποθετούνται στις κάτω στρώσεις. 


(12) Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας που τοποθετούνται στις ενώσεις, θα πρέπει να φυλάσσονται σε 
δροσερό µέρος, µακριά από την ηλιακή ακτινοβολία ή την παγωνιά, να µην έρχονται σε επαφή µε λίπη 
και έλαια και να παραµένουν µέσα στους σάκους ή τα κιβώτια συσκευασίας µέχρι τη χρησιµοποίησή 
τους.  


(13) Επισηµαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η φορτοεκφόρτωση, µεταφορά και γενικά µετακίνηση των σωλήνων σε 
θερµοκρασίες κάτω από τους 0°C. 


14.1.3.2 Έδραση και Εγκιβωτισµός 


(14) Η έδραση των σωλήνων θα γίνεται σε όλο το µήκος τους και πάνω σε υπόστρωµα από κατάλληλο υλικό 
(π.χ. άµµο λατοµείου), σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η ελαστικότητα και η οµοιοµορφία της έδρασης. ∆ιαφορετικός τρόπος έδρασης των 
σωλήνων είναι δυνατόν να ορισθεί από την Υπηρεσία, σε συγκεκριµένες περιοχές του έργου όπου 
υπάρχει λόγος, ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόσει τις σχετικές εντολές. 


(15) Ο κορµός του σωλήνα θα εγκιβωτίζεται µε το υλικό εγκιβωτισµού, σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στο 
άρθρο «Επανεπίχωση Αποµένοντος Όγκου Εκσκαφών Θεµελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων» της 
παρούσας ΓΤΣΥ και τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, αλλά οι συνδέσεις θα µένουν 
ακάλυπτες για επιθεώρηση κατά τη δοκιµή στεγανότητας. 


14.1.3.3 Τοποθέτηση 


(16) Οι σωλήνες θα τοποθετούνται κατά µήκος του χείλους των τάφρων για επιθεώρηση. Σωλήνες που έχουν 
υποστεί βλάβη θα επισηµαίνονται µε κόκκινο χρώµα και θα αποµακρύνονται από το έργο. 


(17) Στη συνέχεια θα γίνει η καταβίβαση προσεκτικά και χωρίς κρούσεις ενώ ο Ανάδοχος θα έχει την πλήρη 
ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί στο σωλήνα. Η καταβίβαση των σωλήνων µέσα στο όρυγµα 
θα γίνεται µε τα χέρια για τους σωλήνες µικρής διαµέτρου ή µε τη βοήθεια κατάλληλου ανυψωτικού 
µηχανήµατος για τους µεγαλύτερους και βαρύτερους σωλήνες. Η υψοµετρική τοποθέτηση των σωλήνων 
θα γίνεται µε κατάλληλη διαµόρφωση του υποστρώµατος και δεν επιτρέπεται η χρήση λίθων ή άλλων 
υλικών. Η σύνδεση σωλήνων εκτός της τάφρου απαγορεύεται απολύτως. 


(18) Η τοποθέτηση των σωλήνων θα αρχίζει κάθε φορά από το κατάντη φρεάτιο. Η σύνδεση των σωλήνων 
µε τα φρεάτια θα γίνεται µε ειδικό σύνδεσµο φρεατίων και ελαστικό δακτύλιο. Οι σωλήνες θα 
τοποθετούνται στη θέση τους επιµελώς ένας προς ένα µε την κλίση που ορίζουν τα σχέδια της 
εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης και σε απόλυτη ευθυγραµµία µεταξύ των δύο διαδοχικών φρεατίων. 


(19) Το εσωτερικό των σωλήνων θα διατηρείται καθαρό από χώµατα, ξένα σώµατα και νερά. Έτσι κατά τη 
διάρκεια διακοπών της εργασίας και κυρίως κατά τη νύκτα, τα ελεύθερα άκρα των ήδη τοποθετηµένων 
αγωγών, θα φράσσονται προσωρινά µε ξύλινο πώµα για να παρεµποδίζεται η είσοδος µικρών ζώων ή 
άλλων ξένων σωµάτων µέσα σε αυτούς. 


(20) ∆εν επιτρέπεται η κάµψη των σωλήνων για τη δηµιουργία αλλαγών στη διεύθυνση µεγαλύτερης από 
11°. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται οι σωλήνες να κάµπτονται συγχρόνως κατά την οριζόντια και 
την κατακόρυφη έννοια για τη δηµιουργία καµπύλης, παρά µόνο είτε οριζοντίως ή κατακορύφως. 
Σωλήνες που τοποθετούνται σε κοινή τάφρο θα έχουν απόσταση τουλάχιστον 0,30 m µεταξύ των 
εξωτερικών παρειών τους. 


(21) Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση, ο ολοκληρωµένος αγωγός µεταξύ των δύο διαδοχικών φρεατίων θα 
πρέπει να σχηµατίζει ένα συνεχή σωλήνα οµοιόµορφα εδραζόµενο σ’ όλο το µήκος του, µε ευθύγραµµο 
και οµαλό πυθµένα σύµφωνα µε τις ευθυγραµµίες και κλίσεις που υποδεικνύονται στα σχέδια της 
εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. Η µέγιστη επιτρεπόµενη κατακόρυφη απόκλιση της γραµµής του 
πυθµένα του τοποθετηµένου αγωγού από την αντίστοιχη θεωρητική γραµµή, δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει το 5% της υψοµετρικής διαφοράς µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων. Τµήµατα αγωγού µε 
οριζόντια κλίση ή αρνητική κατά την έννοια της ροής κλίση, δεν θα γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία. 


14.1.3.4 Τοµή 
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(22) Μετά την τοποθέτηση των σωλήνων είναι πιθανόν να παραστεί η ανάγκη να κοπούν αυτοί σε µήκος 
µικρότερο του ονοµαστικού για την ακριβή τοποθέτηση των ειδικών τεµαχίων και εξαρτηµάτων. 


(23) Η κοπή των σωλήνων σε µικρότερα µήκη είναι αποδεκτή αλλά πρέπει να γίνεται µε χειροκίνητο ή 
µηχανοκίνητο σιδηροπρίονο µέτριας ταχύτητας κοπής. Η τοµή πρέπει να είναι κάθετη προς τον άξονα 
του σωλήνα και τα τµηθέντα άκρα να λειαίνονται ώστε να δηµιουργηθεί απότµηση 15°. 


14.1.3.5 Σύνδεση 


(24) Η σύνδεση των σωλήνων µεταξύ τους θα γίνεται αφού κατ’ αρχήν τοποθετηθεί ο ελαστικός δακτύλιος 
στεγανότητας µέσα στο ειδικό αυλάκι του συνδέσµου µούφας. 


(25) Όλοι οι σωλήνες πριν τη σύνδεσή τους πρέπει να σηµαίνονται µε ακρίβεια για να εξασφαλισθεί ότι στην 
ένωση θα διατίθεται το απαιτούµενο διάκενο.  


(26) Πριν τη σύνδεση, η εσωτερική επιφάνεια του συνδέσµου µούφας και η εξωτερική επιφάνεια του ευθέος 
άκρου καθαρίζονται µε επιµέλεια. 


(27) Το χείλος του ευθέος άκρου των συνδεόµενων σωλήνων πρέπει να είναι διαµορφωµένο µε απότµηση. 
Σε περίπτωση που κάποιος σωλήνας έχει κοπεί, η απότµηση µπορεί να δηµιουργηθεί µε ψιλή ή µεσαία 
λίµα ή ράσπα. 


(28) Αφού τοποθετηθεί ο ελαστικός δακτύλιος, το αποτµηµένο µε λίµα ευθύ άκρο του σωλήνα επαλείφεται µε 
λιπαντική ουσία (π.χ. υγρό σαπούνι), η οποία δεν περιέχει ουσίες µε δυσµενή επίδραση στον ελαστικό 
δακτύλιο. Στη συνέχεια, το ευθύ άκρο του σωλήνα ωθείται περιστροφικά µέσα στο σύνδεσµο µούφα µε 
τη βοήθεια ειδικού εξοπλισµού µέχρι την ενδεικτική γραµµή ώστε να υπάρχει κενό για τυχόν θερµικές 
διαστολές. Για διαµέτρους µεγαλύτερες από 110 mm, χρησιµοποιείται ξύλινος ή µεταλλικός µοχλός για 
την ώθηση του σωλήνα µέσα στην υποδοχή. 


(29) Η επιχωµάτωση των ορυγµάτων θα γίνεται µε βαθµηδόν µειούµενο υλικό επικάλυψης προς το ελεύθερο 
άκρο, έτσι ώστε η σύνδεση που θα ακολουθήσει να µη γίνει κάτω από συνθήκες κάµψης των σωλήνων. 


14.1.3.6 ∆οκιµή Στεγανότητας Αγωγών 


(30) Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων διεξάγεται η δοκιµή στεγανότητας του δικτύου. Σαν 
µήκος δοκιµής λαµβάνεται το µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων τµήµα αγωγού. 


(31) Πριν τη δοκιµή, τα δύο άκρα του αγωγού φράσσονται µε κατάλληλα στεγανά πώµατα που να 
επιτρέπουν από τη µια το γέµισµα µε νερό και από την άλλη την εξαέρωσή του. 


(32) Οι σωλήνες επιχώνονται µερικώς µε αµµοχάλικο αλλά οι σύνδεσµοι παραµένουν ακάλυπτοι για έλεγχο 
κατά τη δοκιµή. Κατόπιν παροχετεύεται νερό εντός του αγωγού. 


(33) H πλήρωση µε νερό γίνεται µε αργό ρυθµό ώστε να εξασφαλίζεται η εξαγωγή του αέρα. Το νερό 
εισέρχεται από το χαµηλότερο σηµείο του υπό δοκιµή τµήµατος του αγωγού µε ειδικό εξάρτηµα. Η 
εξαέρωση γίνεται στο υψηλότερο άκρο του αγωγού. 


(34) Όταν πληρωθεί ο αγωγός µε νερό και επιτευχθεί η πλήρης εξαέρωσή του, αυξάνεται προοδευτικά η 
πίεση στις 0,2 atm (2 m ύψος στήλης ύδατος πάνω από το ανάντη εξωράχιο στο υψηλότερο άκρο του 
αγωγού). Ο αγωγός παρακολουθείται ενώ παραµένει υπό σταθερή υδροστατική πίεση επί τουλάχιστον 
24 ώρες, εν ανάγκη µε την προσθήκη νερού. 


(35) Η ποσότητα του νερού που προστίθεται για τη διατήρηση της υδροστατικής πίεσης σταθερής, µετριέται 
και θεωρείται σαν διαρροή του τµήµατος του αγωγού όπου διεξάγεται ο έλεγχος. Η διαρροή αυτή, για 
κάθε ελεγχόµενο τµήµα µεταξύ δύο φρεατίων, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 λίτρα ανά ώρα και ανά 
χιλιόµετρο αγωγού για κάθε ένα µέτρο της ονοµαστικής διαµέτρου του σωλήνα. 


(36) Εάν οι διαπιστούµενες διαρροές κατά τη διάρκεια της δοκιµής υπερβούν την προαναφερόµενη 
επιτρεπόµενη τιµή, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αναζητήσει και να επισκευάσει όλα τα 
ελαττώµατα, στα οποία οφείλονται οι διαρροές και στη συνέχεια η δοκιµή επαναλαµβάνεται από την 
αρχή. 


(37) Κάθε ατέλεια εγκατάστασης ή σύνδεσης που διαπιστώνεται κατά τις δοκιµές, διορθώνεται από τον 
Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δικά του έξοδα, να προβεί 
στην αντικατάσταση σωλήνων ή συνδέσµων που έπαθαν ζηµιές κατά τη δοκιµή. 


(38) Όλες οι δαπάνες για τη δοκιµή των αγωγών σύµφωνα µε τα προηγούµενα, συµπεριλαµβανόµενης και 
της προµήθειας των απαραίτητων για τη δοκιµή οργάνων, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 


(39) Μετά το τέλος κάθε δοκιµής θα συντάσσεται πρωτόκολλο που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα της 
Υπηρεσίας και από τον Ανάδοχο. Κανένα τµήµα αγωγού δεν θεωρείται ότι παραλήφθηκε αν δεν έχει 
διεξαχθεί επ’ αυτού η δοκιµή στεγανότητας. Επίσης απαγορεύεται η επίχωση ορύγµατος, στο οποίο 
υπάρχει αγωγός που δεν έχει δοκιµαστεί κατά την παρούσα παράγραφο. 


14.1.3.7 Τελικός Καθαρισµός και Επιθεώρηση 
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Πριν την παραλαβή του έργου από την Υπηρεσία, το όλο σύστηµα των αγωγών, συµπεριλαµβανοµένων των φρεατίων, πρέπει να καθαρισθεί επιµελώς 


µε έκπλυση και µε τη χρήση βούρτσας, σφαίρας ή άλλου κατάλληλου οργάνου δια µέσου των αγωγών ή µε οποιαδήποτε άλλη αποδεκτή µέθοδο, ούτως 


ώστε οι αγωγοί να είναι εντελώς καθαροί και ελεύθεροι από εµπόδια. Επίσης, πριν την παραλαβή του έργου θα διεξάγεται επιθεώρηση των αγωγών από 


την Υπηρεσία. 


14.1.4 Έλεγχοι 


(40) Κατασκευαστής σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 476 είναι το εργοστάσιο, από το οποίο ο Ανάδοχος θα 
προµηθευτεί τους σωλήνες και τα εξαρτήµατα. Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα από PVC θα παραδίδονται 
στον Ανάδοχο αφού έχουν πραγµατοποιηθεί όλες οι απαιτούµενες δοκιµές αποδοχής, όπως αυτές 
καθορίζονται στις παραγράφους 5 και 6 του υπόψη προτύπου. Η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας έχει το 
δικαίωµα να παρίσταται στις δοκιµές ελέγχου των προϊόντων. Στην περίπτωση όµως που δεν παραστεί 
εκπρόσωπος της Υπηρεσίας στη διεξαγωγή των δοκιµών, ο κατασκευαστής των σωλήνων είναι 
υποχρεωµένος να χορηγήσει στην Υπηρεσία βεβαίωση, σύµφωνα µε την οποία θα πιστοποιείται ότι όλοι 
οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα έχουν υποβληθεί µε επιτυχία στις παραπάνω δοκιµασίες. 


(41) ∆ιευκρινίζεται ότι η παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας στις δοκιµές παραλαβής των σωλήνων και 
εξαρτηµάτων ή η σύµφωνα µε τα παραπάνω χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού από τον 
κατασκευαστή, δεν προδικάζει την τελική παραλαβή των εγκατεστηµένων σωληνώσεων επί τόπου των 
έργων από την Υπηρεσία. 


(42) Η ευθυγραµµία και η κλίση κάθε τµήµατος αγωγού µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων θα ελέγχεται 
εσωτερικά µεν µε φωτεινή ακτίνα, εξωτερικά δε µε τεταµένο νήµα παράλληλο µε τη θεωρητική γραµµή 
του πυθµένα και υποστηριζόµενο ανά µέγιστα διαστήµατα 8 m. Ειδικότερα, για αγωγούς µε µικρή κατά 
µήκος κλίση (ίση ή µικρότερη του 5%) και µεγάλη διάµετρο αγωγού (D > 40 cm) ο έλεγχος της κλίσης 
του πυθµένα του τοποθετηµένου αγωγού θα γίνεται µε χωροστάθµιση. Με χωροστάθµιση επίσης θα 
γίνονται οι έλεγχοι σε όσες περιπτώσεις κρίνει σκόπιµο ο επιβλέπων της Υπηρεσίας, του Αναδόχου µη 
δικαιουµένου καµιάς πρόσθετης αποζηµίωσης. 


(43) Στα σηµεία του δικτύου όπου η κλίση είναι µικρή, κατά την κρίση του Επιβλέποντα Μηχανικού θα 
εκτελείται δοκιµή καλής ροής εντός του δικτύου. Στην περίπτωση αυτή η καλή ροή ελέγχεται µε 
παροχέτευση περιορισµένης ποσότητας νερού σε ένα φρεάτιο κατά διαστήµατα, οπότε και παρατηρείται 
εάν το νερό διέρχεται από το κατάντη φρεάτιο. 


14.1.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 


Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου για τους σωλήνες αποχέτευσης από σκληρό uPVC περιλαµβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες και χρήση κάθε 


είδους εξοπλισµού, που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής 


µελέτης, εκτέλεση των σχετικών εργασιών. Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά οι δαπάνες για: 


• Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφορτώσεις και τοποθέτηση των σωλήνων και των 
εξαρτηµάτων µέσα στην υπάρχουσα τάφρο και σε οποιοδήποτε βάθος. 


• Τοποθέτηση, σύνδεση και τυχόν τοµές των σωλήνων, καθώς και τελικός καθαρισµός των αγωγών, 
ανεξαρτήτως δυσχερειών λόγω µικρού πλάτους δρόµων. 


• Λήψη των απαιτούµενων δοκιµίων και τη διεξαγωγή των σχετικών ελέγχων ποιότητας για τη 
διασφάλιση των προδιαγραφών. 


• ∆ιεξαγωγή ελέγχων ευθυγραµµίας και κλίσεων, καθώς και δοκιµών στεγανότητας των αγωγών. 


• Αντιµετώπιση των κάθε είδους δυσχερειών από τυχόν ύπαρξη υπογείου ύδατος ή άλλων 
κατασκευαστικών δυσκολιών. 


14.1.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 


α. Οι εργασίες εγκατάστασης σωλήνων αποχέτευσης από uPVC θα επιµετρώνται σε µέτρα αξονικού µήκους (m) 
πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία και διάµετρο αγωγού που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα 
γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 


β. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες και διαµέτρους αγωγών. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί 
(ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του 
παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 
«Γενικοί Όροι». 


γ. Κατά την επιµέτρηση του αξονικού µήκους των αγωγών, θα αφαιρούνται τα µήκη των εσωτερικών διαστάσεων των 
παρεµβαλλόµενων φρεατίων. 
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δ. Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και αφορούν στην κατασκευή του υποστρώµατος έδρασης και 
εγκιβωτισµού των σωλήνων ή στην κατασκευή περιβλήµατος από σκυρόδεµα, θα επιµετρώνται και θα 
πληρώνονται όπως ορίζεται στα άρθρα 122 – Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων ή 4.1 – Άοπλα και 
οπλισµένα σκυροδέµατα, αντίστοιχα, της παρούσας και µε την αντίστοιχη τιµή µονάδας που ορίζεται στο Τιµολόγιο 
Προσφοράς. 


 


14.2. ΦΡΕΑΤΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ 


14.2.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 


14.2.1.1 Πεδίο Εφαρµογής 


Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει τις εργασίες για την προµήθεια, κατασκευή και πλήρη ενσωµάτωση στο έργο των κάθε είδους 


προκατασκευασµένων ή έγχυτων επί τόπου φρεατίων (επίσκεψης, συµβολής, πτώσης, υδροσυλλογής κτλ.) του δικτύου αποχέτευσης οµβρίων. 


14.2.1.2 Ορισµοί - Γενικά 


(44) Τα τυπικά φρεάτια δικτύου αποχέτευσης οµβρίων διακρίνονται γενικά σε: 


- φρεάτια επίσκεψης ή/και συµβολής σωληνωτών ή ορθογωνίων αγωγών, στα οποία διαµορφώνεται η αλλαγή 
κατεύθυνσης, αλλαγή κλίσης, αλλαγή διαµέτρων ή/και συµβολές αγωγών 


- φρεάτια πτώσης, στα οποία συµβάλουν αγωγοί µε διαφορετικές υψοµετρικές στάθµες 


- φρεάτια υδροσυλλογής, στα οποία συλλέγονται τα όµβρια ύδατα για να οδηγηθούν στους αγωγούς οµβρίων. 


(45) Τα φρεάτια κατά γενικό κανόνα είναι επισκέψιµα και αναλόγως της φύσης της επιφάνειας, στην οποία 
τοποθετούνται, το βάθος του αγωγού, το σκοπό που επιτελούν και τυχόν άλλους παράγοντες, 
διακρίνονται σε διάφορους τύπους φρεατίων, οι οποίοι αναφέρονται και περιγράφονται λεπτοµερώς στην 
εγκεκριµένη τεχνική µελέτη. 


14.2.2 Υλικά 


14.2.2.1 Γενικά 


Όλα τα µέρη των παντός τύπου φρεατίων (προκατασκευασµένα ή έγχυτα επί τόπου) θα κατασκευάζονται από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25, µειωµένης 


υδατοπερατότητας κατά τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) ‘97, ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιµέντο 350 kg/m³ και οπλισµό τουλάχιστον 


S400, κατά τα λοιπά σύµφωνα το άρθρο «Άοπλα και Οπλισµένα Σκυροδέµατα» της παρούσας. 


14.2.2.2 Προκατασκευασµένα Φρεάτια 


Τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά των σπονδύλων των προκατασκευασµένων φρεατίων έχουν ως εξής: 


• Μέγιστη υδατοαπορροφητικότητα: 8% 


• Αντοχή σε εσωτερική υδραυλική πίεση τουλάχιστον: 1 atm 


• Ελάχιστο πάχος τοιχωµάτων: 150 mm 


14.2.2.3 Φρεάτια Έγχυτα επί Τόπου 


Για την κατασκευή όλων των έγχυτων επί τόπου φρεατίων επιβάλλεται η χρήση στεγανωτικού µάζας. 


14.2.2.4 Στόµια Εισροής 


Ως στόµια εισροής χρησιµοποιούνται είτε χυτοσιδηρές εσχάρες καταστρώµατος, µε ράβδους εγκάρσιες (κάθετες ή λοξές) προς την κατεύθυνση της 


κυκλοφορίας ώστε να αποφεύγονται δυστυχήµατα από τη διέλευση ποδηλάτων κτλ., είτε πλευρικά στόµια διανοιγόµενα κατά µήκος του κρασπέδου. Οι 


διαστάσεις και ο τύπος των χυτοσιδήρων εσχαρών θα είναι σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. Ο Ανάδοχος θα 


πρέπει να πιστοποιήσει στην Υπηρεσία ότι οι εν λόγω εσχάρες είναι επαρκούς αντοχής για κατ’ ελάχιστον οδικό φορτίο κλάσης SLW 60 κατά DΙΝ 1072 


(βλ. άρθρο «Χυτοσιδηρά Τεµάχια» της παρούσας ΓΤΣΥ). 


14.2.3 Εκτέλεση Εργασιών 


14.2.3.1 Γενικά 


(46) Στις οριζοντιογραφίες και µηκοτοµές της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης αναγράφονται επακριβώς τόσο οι 
θέσεις όσο και ο τύπος των φρεατίων. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόσει τους τύπους που 
προβλέπονται από την εγκεκριµένη τεχνική µελέτη, τόσο ως προς τη µορφή, το σχήµα, τις διαστάσεις και 
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τον εξοπλισµό τους όσο και ως προς την ποιότητα, ποσότητα και διάταξη του σιδηρού οπλισµού, τη 
σύνθεση των σκυροδεµάτων, τσιµεντοκονιών κτλ. 


(47) Είναι πιθανόν κατά την κατασκευή των έργων να δηµιουργηθεί η ανάγκη µικροτροποποιήσεων των 
φρεατίων (µικροβελτιώσεις στη µορφή ή αλλαγή στην οριζοντιογραφική θέση) που επιβάλλονται από τις 
τοπικές συνθήκες ή από κάποιους αστάθµητους παράγοντες. Οι µικροτροποποιήσεις αυτές, είτε 
υποδεικνύονται από τον Ανάδοχο για έγκριση είτε επιβάλλονται από την Υπηρεσία, θα εφαρµόζονται 
χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται πρόσθετης αποζηµίωσης. 


(48) Όπου υποδειχθεί από την Υπηρεσία, θα τοποθετούνται στα φρεάτια αναµονές για µελλοντικές 
διασυνδέσεις. Οι αγωγοί αναµονής πρέπει να εξέχουν τουλάχιστον 50 cm του εξωτερικού των 
τοιχωµάτων του φρεατίου και να φράσσονται υδατοστεγανώς. 


(49) Για την κατασκευή των έγχυτων επί τόπου φρεατίων θα χρησιµοποιείται εξωτερικός ξυλότυπος και τα 
τοιχώµατα δεν θα σκυροδετούνται σε επαφή µε τις παρειές της εκσκαφής. Για τον λόγο αυτό οι 
εξωτερικές διαστάσεις της εκσκαφής προβλέπεται κατά 0,50 m µεγαλύτερη από την κάτοψη του 
φρεατίου. 


(50) Το σκυρόδεµα και ο σιδηρούς οπλισµός που χρησιµοποιείται για την κατασκευή των παντός τύπου 
φρεατίων, πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του ΚΤΣ ’97 και του σχετικού άρθρου «Άοπλα και Ωπλισµένα 
Σκυροδέµατα» της παρούσας ΓΤΣΥ. 


14.2.3.2 Μεταφορά και Αποθήκευση  


(51) Κατά τις φορτοεκφορτώσεις, προσωρινές αποθηκεύσεις και όλες τις µεταφορές των στοιχείων των 
προκατασκευασµένων φρεατίων από το εργοστάσιο κατασκευής µέχρι το εργοτάξιο ή το χώρο 
αποθήκευσης του Αναδόχου και από εκεί µέχρι τα χείλη του ορύγµατος όπου θα τοποθετηθούν, πρέπει 
να ληφθεί κάθε µέριµνα ώστε να αποφευχθούν κρούσεις που είναι δυνατό να µειώσουν τη µηχανική 
αντοχή των υλικών. Θα τηρούνται σχολαστικά οι σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή για τον τρόπο 
φορτοεκφόρτωσης, αποθήκευσης, τοποθέτησης των σπονδύλων στα µεταφορικά µέσα κτλ. 


(52) Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει κατάλληλα τους σπονδύλους επάνω στο µεταφορικό µέσο και θα λαµβάνει 
όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την αποφυγή τυχόν φθορών. 


(53) Η φορτοεκφόρτωση των προκατασκευασµένων στοιχείων θα γίνεται µε προσοχή και µε τη χρήση 
κατάλληλων γερανών ή ανυψωτικών µέσων και βεβαίως σε καµιά περίπτωση δεν θα ρίπτονται ή θα 
σύρονται στο έδαφος. Σπόνδυλοι που έχουν υποστεί κτυπήµατα κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης 
ή µεταφοράς, θα ελέγχονται πριν από την ενσωµάτωσή τους στο έργο µε τη βοήθεια σφύρας για να 
διαπιστωθεί το συµπαγές και η ακεραιότητα του υλικού. 


14.2.3.3 Φρεάτια Επίσκεψης, Συµβολής, Πτώσης κτλ. 


(54) Όλα τα µέρη των φρεατίων επίσκεψης, συµβολής, πτώσης κτλ. θα είναι προκατασκευασµένα και θα 
παράγονται από ειδική εγκατάσταση προκατασκευής (είτε του Αναδόχου είτε σε εργοστάσιο 
προκατασκευής), µε χρήση ειδικών τύπων, οι οποίοι θα πρέπει να εγκριθούν από την Υπηρεσία πριν 
από την έναρξη της κατασκευής. 


(55) Τα προκατασκευασµένα φρεάτια, µετά την κατασκευή τους, θα αριθµούνται το καθένα χωριστά, θα 
επακολουθεί σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής από την Υπηρεσία, η οποία θα γίνεται επί τόπου του 
έργου και στη συνέχεια τα φρεάτια θα προσκοµίζονται στην τελική θέση τοποθέτησης. 


(56) Τα φρεάτια θα αποτελούνται από κυλινδρικούς δακτυλίους, εσωτερικής διαµέτρου σύµφωνα µε τα 
σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης και ανάλογα µε τον τύπο του φρεατίου (συνήθως 1200 mm ή 
1600 mm) και διαφόρων υψών (από 0,50 m έως 1,00 m έκαστος), τοποθετηµένοι ο ένας επάνω στον 
άλλον και από έναν κολουροκωνικό τελευταίο τµήµα (ύψους 1,00 m), ώστε να επιτυγχάνεται το εκάστοτε 
τελικό ύψος φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. 


(57) Οι σπόνδυλοι θα φέρουν έτοιµες τις οπές σύνδεσης για την επικοινωνία µε τους αγωγούς στις 
προβλεπόµενες θέσεις, καθώς και τις οπές τοποθέτησης των χυτοσιδήρων βαθµίδων, σύµφωνα µε τα 
σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. Η διάνοιξη των οπών στους σπονδύλους για την τοποθέτηση 
των αγωγών θα γίνεται στο εργοστάσιο κατά τη διάρκεια κατασκευής των σπονδύλων και για το λόγο 
αυτό ο Ανάδοχος, δίνοντας την παραγγελία του, πρέπει να µεριµνήσει να παραγγείλει και τα κυλινδρικά 
τεµάχια µε τα ανοίγµατα που απαιτούνται για την κατασκευή όλων των φρεατίων του έργου. 


(58) Η τοποθέτηση των σπονδύλων για την κατασκευή του φρεατίου θα γίνεται µε τη βοήθεια των ειδικών 
υποδοχών των σπονδύλων. Οι συνδέσεις των σπονδύλων πρέπει να στεγανοποιούνται επιµελώς µε 
τσιµεντοκονία πάχους 2 cm, σύµφωνα µε το άρθρο «Επιχρίσµατα Συνήθων Τσιµεντοκονιαµάτων», ή µε 
ειδικό µείγµα ασφαλτικής µαστίχης ή µε άλλο κατάλληλο στεγανωτικό υλικό, της έγκρισης της 
Υπηρεσίας, ώστε να επιτυγχάνεται η στεγανοποίηση των αρµών. 


(59) Ο λαιµός των φρεατίων, δηλ. το άνω στόµιο του κολουροκωνικού σπονδύλου, θα έχει διάµετρο 0,60 m 
και θα προκατασκευάζεται µαζί µε την πλάκα επικάλυψης του φρεατίου, επίσης από οπλισµένο 
σκυρόδεµα C20/25 και οπλισµό τουλάχιστον S400. 
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(60) Τα καλύµµατα των φρεατίων θα είναι από χυτοσίδηρο, µε κυκλική κάτοψη, αρίστης ποιότητας, του τύπου 
και των διαστάσεων που δίνονται στα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, θα εδράζονται πάνω σε 
χυτοσιδηρά πλαίσια και θα εφαρµόζουν ακριβώς στο λαιµό του φρεατίου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
πιστοποιήσει στην Υπηρεσία, ότι τα καλύµµατα είναι επαρκούς αντοχής για κατ’ ελάχιστον οδικό φορτίο 
κλάσης SLW 60 κατά DΙΝ 1072. 


(61) Σε όλα τα φρεάτια µε βάθος µεγαλύτερο από 1,25 m θα τοποθετούνται χυτοσιδηρές βαθµίδες. Οι 
βαθµίδες, των οποίων το µήκους και η καθ' ύψος µεταξύ τους απόσταση θα είναι βάσει των σχεδίων της 
εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, θα αγκυρώνονται επιµελώς στις προανοιγµένες οπές, οι οποίες στην 
συνέχεια θα στεγανοποιούνται µε ισχυρή τσιµεντοκονία. 


(62) Η διαµόρφωση της συµβολής στα φρεάτια για να επιτευχθούν οι προβλεπόµενες ροές, η πλήρης 
αποκατάσταση των τοµών των αγωγών µε τα φρεάτια, καθώς και η επίτευξη της στεγανότητάς τους θα 
γίνεται µε σχολαστική επιµέλεια. Κάθε κακοτεχνία ή διαρροή θα συνεπάγεται την ανακατασκευή όλου του 
τµήµατος όπου παρουσιάστηκε διαρροή ή κακοτεχνία. 


(63) Οι λαιµοί των φρεατίων επιβάλλεται να προσαρµόζονται µε επιµέλεια στο κύριο σώµα του φρεατίου και 
ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στο απαιτούµενο ύψος κατασκευής τους, ανάλογα µε το προβλεπόµενο 
από την εγκεκριµένη τεχνική µελέτη ερυθρό υψόµετρο της οδού ή µε άλλες οδηγίες που θα δοθούν από 
την Υπηρεσία. 


(64) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα µέτρα για την ασφαλή φορτοεκφόρτωση, µεταφορά και 
τοποθέτηση των σπονδύλων των φρεατίων στην οριστική θέση τους, όπως αυτή φαίνεται στα σχέδια της 
εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. Εάν κατά τις εν λόγω εργασίες συµβεί ρηγµάτωση ή θραύση κάποιου ή 
κάποιων από τους σπονδύλους, τότε αυτοί θα αποµακρύνονται από το έργο και θα αντικαθίστανται µε 
νέους υγιούς κατασκευής ενώ οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 


(65) Ο πυθµένας των προκατασκευασµένων φρεατίων, κατασκευασµένος από οπλισµένο σκυρόδεµα 
C20/25 και οπλισµό τουλάχιστον S400, στον οποίο θα εδράζονται τα πλευρικά τοιχώµατα, πρέπει να 
θεµελιώνεται στην άνω επιφάνεια στρώσης από θραυστό αµµοχάλικο κατά ΠΤΠ Ο 150 και πάχους 0,10 
m. Η εν λόγω στρώση θα είναι απόλυτα οριζοντιωµένη και καλά συµπυκνωµένη, ώστε να εξασφαλίζεται 
η σωστή έδραση των φρεατίων και να αποφεύγονται οι διαφορικές καθιζήσεις. Το ίδιο υλικό θα 
χρησιµοποιηθεί και για την πλήρωση του ορύγµατος των φρεατίων, µέχρι του ύψους που αρχίζει η 
οδοστρωσία, σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. 


14.2.3.4 Φρεάτια Υδροσυλλογής 


(66) Όλα τα µέρη των φρεατίων υδροσυλλογής θα κατασκευάζονται από χυτό επί τόπου του έργου 
οπλισµένο σκυρόδεµα. Τα φρεάτια αυτά είναι επισκέψιµα και τοποθετούνται κατά κανόνα παράλληλα 
προς το ρείθρο της οδού. 


(67) Τα στόµια εισροής της εσχάρας θα έχουν µονοκλινή κατά πλάτος διαµόρφωση ενώ η κάτω ακµή τους θα 
βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε το ρείθρο. Στην περίπτωση που, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη τεχνική 
µελέτη, προβλέπεται και πλευρικό στόµιο, αυτό διανοίγεται ανάµεσα στο πλαίσιο της εσχάρας και το 
κράσπεδο. Πάντως, ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει τα φρεάτια υδροσυλλογής µε βάση τη 
µορφή, το σχήµα και τις διαστάσεις, καθώς και την ποιότητα και τη διάταξη των χυτοσιδηρών 
εξαρτηµάτων, όπως αυτά καθορίζονται στα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης ή µε βάση τις 
σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας. 


(68) Οι επιφάνειες έδρασης του πλαισίου και της εσχάρας πρέπει να έχουν διαµορφωθεί έτσι ώστε να 
αποκλείεται το κροτάλισµα ή η µετακίνηση των εσχαρών όταν διέρχονται από πάνω τους οχήµατα. 


(69) Όπου υπάρχουν ισχυρές κλίσεις ή µεγάλες ποσότητες νερού, θα τοποθετούνται περισσότερα 
αποχετευτικά στόµια στη σειρά ή σε µικρές αποστάσεις µεταξύ τους, σύµφωνα πάντα µε τα σχέδια της 
εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης ή µε βάση τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση ισχυρών 
κλίσεων της προς αποχέτευση επιφάνειας και αν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα νερά σκορπίζουν σε όλο το 
πλάτος της επιφάνειας (ή της οδού) και δεν συγκεντρώνονται στα ρείθρα, είναι δυνατόν, κατόπιν 
σχετικών οδηγιών της Υπηρεσίας, να διαταχθούν εσχάρες υδροσυλλογής κάθετα προς την κατεύθυνση 
απορροής της επιφάνειας (ή τον άξονα της οδού). 


(70) Για να περιορίζεται κατά το δυνατόν η ανάγκη του συχνού καθαρισµού των φρεατίων υδροσυλλογής, το 
ελάχιστο βάθος του χώρου εναπόθεσης των φερτών υλών που πρέπει να διαµορφώνεται στον πυθµένα 
κάθε φρεατίου είναι 0,30 m. 


(71) Ο πυθµένας των φρεατίων υδροσυλλογής, κατασκευασµένος από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 και 
οπλισµό τουλάχιστον S400, στον οποίο θα εδράζονται τα πλευρικά τοιχώµατα, πρέπει να θεµελιώνεται 
στην άνω επιφάνεια στρώσης από θραυστό αµµοχάλικο κατά ΠΤΠ Ο 150 και πάχους 0,10 m. Η εν λόγω 
στρώση θα είναι απόλυτα οριζοντιωµένη και καλά συµπυκνωµένη, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή 
έδραση των φρεατίων και να αποφεύγονται οι διαφορικές καθιζήσεις. Όλες οι επιφάνειες του πυθµένα θα 
επιχρίονται επιµελώς µε τσιµεντοκονία πάχους 2 cm, σύµφωνα µε το άρθρο «Επιχρίσµατα Συνήθων 
Τσιµεντοκονιαµάτων». 
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(72) Η κατασκευή των πλευρικών τοιχωµάτων, επίσης από οπλισµένο σκυρόδεµα χυτό επί τόπου, δεν 
πρέπει να αρχίζει νωρίτερα από 24 ώρες µετά τη διάστρωση του σκυροδέµατος του πυθµένα. Για τη 
σκυροδέτηση των πλευρικών τοιχωµάτων των έγχυτων επί τόπου φρεατίων θα χρησιµοποιείται 
υποχρεωτικά και εξωτερικός ξυλότυπος. 


14.2.4 Έλεγχοι 


14.2.4.1 Εργαστηριακός Έλεγχος 


(73) Η ποιότητα των επιµέρους υλικών και του σκυροδέµατος, η µέθοδος κατασκευής των 
προκατασκευασµένων και έγχυτων επί τόπου φρεατίων υπόκεινται σε έλεγχο και έγκριση από την 
Υπηρεσία. 


(74) Τα εργοστάσια παραγωγής, από τα οποία ο Ανάδοχος προµηθεύεται τα προκατασκευασµένα φρεάτια 
πρέπει να διαθέτουν πλήρες εργαστήριο για τον έλεγχο όλων των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών των 
φρεατίων σε όλες τις φάσεις παραγωγής τους. 


(75) Οι εργαστηριακοί έλεγχοι των φυσικών χαρακτηριστικών των προκατασκευασµένων στοιχείων (αντοχή 
σε θραύση, υδατοστεγανότητα, υδατοαπορροφητικότητα) καθώς και της ποιότητας του σκυροδέµατος, 
είναι υποχρεωτικοί διότι προσδιορίζουν το ελάχιστο των απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν αυτοί για 
να θεωρηθούν κατάλληλοι. 


(76) Οι έλεγχοι στο εργοστάσιο για κάθε συγκεκριµένη παραγγελία πρέπει να διεξάγονται µε ευθύνη του 
προµηθευτή, παρουσία εκπροσώπου του Ανάδοχου και της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση που δεν 
παραστεί εκπρόσωπος της Υπηρεσίας στη διεξαγωγή των δοκιµών, ο κατασκευαστής είναι 
υποχρεωµένος να χορηγήσει στην Υπηρεσία βεβαίωση, σύµφωνα µε την οποία θα πιστοποιείται ότι όλα 
τα προκατασκευασµένα στοιχεία της συγκεκριµένης παραγγελίας έχουν υποβληθεί µε επιτυχία στις 
απαιτούµενες δοκιµές. 


(77) Για κάθε δοκιµαζόµενη ποσότητα φρεατίων συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής υλικού και 
υπογράφεται από όλους τους ενδιαφερόµενους. Στο πρωτόκολλο καταγράφονται λεπτοµερώς οι τιµές 
των δοκιµών σε φορτία ρωγµής και θραύσης, η συµπεριφορά των σπονδύλων σε δοκιµή 
υδατοστεγανότητας καθώς και το πάχος του κελύφους και η ποσότητα των ράβδων (κυκλικών και 
διαµήκων) του σιδηρού οπλισµού. 


(78) Το προς δοκιµή δείγµα προκατασκευασµένων στοιχείων θα λαµβάνεται από την Υπηρεσία τυχαία και θα 
αποτελείται από υγιείς και πλήρεις σπονδύλους που δεν έχουν απορριφθεί για άλλους λόγους. 


(79) Αν οι δοκιµές γίνουν σε εργαστήριο του εργοστασίου, η Υπηρεσία, σε περιπτώσεις αµφιβολιών, διατηρεί 
το δικαίωµα ελέγχου των προκατασκευασµένων στοιχείων και σε άλλα εργαστήρια (κρατικά, 
πανεπιστηµιακά κτλ.). 


(80) Για να γίνει δεκτή µια παρτίδα φρεατίων πρέπει όλα τα δοκίµια που θα υποβληθούν σε δοκιµές να 
πληρούν τις προδιαγραφές. Για κάθε δοκίµιο που πιθανόν βρεθεί εκτός προδιαγραφής, η δοκιµή 
επαναλαµβάνεται σε δύο δοκίµια που λαµβάνονται από την ίδια παρτίδα φρεατίων. Στην περίπτωση 
αυτή όλα τα ελεγχόµενα δοκίµια πρέπει να πληρούν την προδιαγραφή. 


14.2.4.2 Μακροσκοπικός Έλεγχος 


Κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο των προκατασκευασµένων φρεατίων στο εργοστάσιο παραγωγής ή στο εργοτάξιο κατά την παραλαβή τους πρέπει να 


ελέγχονται τα εξής: 


(81) Κατά την κρούση του κελύφους του σπονδύλου µε σφυρί πρέπει να παράγεται ήχος µεταλλικός 
(κωδωνισµός). 


(82) Κατά τη θραύση τµήµατος του σπονδύλου τα αδρανή πρέπει να θραύονται και να µην αποσπώνται. 


(83) Οι σπόνδυλοι πρέπει να είναι πλήρεις και συµπαγείς, χωρίς ελαττώµατα, ρωγµές, φυσαλίδες σε βάθος 
και αποκολληµένα τµήµατα, άλλως απορρίπτονται. 


(84) Σπόνδυλοι που έχουν φθαρµένα άκρα σε βαθµό που να επηρεάζουν την σωστή σύνδεσή τους, είναι 
ακατάλληλοι. 


(85) Επίσης ελέγχεται εάν το πάχος επικάλυψης του σιδηρού οπλισµού είναι επαρκές. Προκατασκευασµένα 
στοιχεία µε εµφανή οπλισµό δεν θα γίνονται αποδεκτά. 


14.2.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 


Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου για τα φρεάτια δικτύου αποχέτευσης οµβρίων περιλαµβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες και για χρήση κάθε 


είδους εξοπλισµού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής 


µελέτης, εκτέλεση των σχετικών εργασιών. Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά οι δαπάνες για: 
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• Τυχόν απαιτούµενες εκσκαφές επί πλέον των εκσκαφών της τάφρου του αγωγού. 


• Τυχόν απαιτούµενο υλικό εξυγίανσης του πυθµένα του ορύγµατος κατασκευής / εγκατάστασης των 
φρεατίων. 


• Στρώση έδρασης του πυθµένα των φρεατίων από θραυστό υλικό κατά ΠΤΠ Ο 150, πάχους 0,10 m, 
καθώς και το υλικό πλήρωσης (επίσης κατά ΠΤΠ Ο 150), µέχρι του ύψους που αρχίζει η οδοστρωσία, 
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 


• Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφορτώσεις, τοποθέτηση και συναρµολόγηση των 
σπονδύλων και άλλων τµηµάτων των προκατασκευασµένων φρεατίων µέσα στο όρυγµα και σε 
οποιοδήποτε βάθος. 


• Κατασκευή από οπλισµένο σκυρόδεµα του πυθµένα, των τοιχωµάτων, της οροφής και του λαιµού των 
έγχυτων επί τόπου του έργου φρεατίων µαζί µε τον σιδηρό οπλισµό και τον απαιτούµενο ξυλότυπο, 
πάντοτε σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. 


• Λήψη των απαιτούµενων δοκιµίων και τη διεξαγωγή των σχετικών ελέγχων ποιότητας για τη 
διασφάλιση των προδιαγραφών. 


• Αντιµετώπιση των κάθε είδους δυσχερειών από τυχόν ύπαρξη υπογείου ύδατος ή άλλων 
κατασκευαστικών δυσκολιών και κάθε άλλη εργασία, υλικό και µικροϋλικό, το οποίο απαιτείται για την 
πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη κατασκευή των φρεατίων. 


14.2.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 


• Οι εργασίες κατασκευής φρεατίων δικτύου οµβρίων θα επιµετρώνται σε τεµάχια (τεµ) πλήρως 
περαιωµένων, ανά τύπο και κατηγορία (βάθους) φρεατίου που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η 
επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 


• Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε 
την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τους διάφορους τύπους φρεατίων. Η (οι) τιµή (ές) 
µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 
«Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι 
αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 


14.3. ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 


14.3.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 


Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται η κατασκευή χυτοσιδηρών καλυµµάτων φρεατίων, καθώς και χυτοσιδηρών εσχαρών 


φρεατίων υδροσυλλογής των δικτύων αποχέτευσης οµβρίων και γενικά απλών χυτοσιδηρών τεµαχίων, όπως βαθµίδων φρεατίων. 


14.3.2 Υλικά 


(86) Όλα τα χυτοσιδηρά τεµάχια θα κατασκευασθούν από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) 
βάσει του Ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 124. 


(87) Ο χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη θα είναι της κατηγορίας 400-15 και οι µηχανικές του ιδιότητες θα 
ανταποκρίνονται προς εκείνες του πίνακα 1 του διεθνούς προτύπου ISO 1083, σε δοκίµια που 
χυτεύονται σε χωριστούς τύπους αλλά κατασκευασµένους από το ίδιο µέταλλο χύτευσης που χυτεύονται 
τα εξαρτήµατα και συγκεκριµένα: 


- Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσµό:  400 Ν/mm2 


- Ελάχιστη επιµήκυνση:   15% 


- Όρια σκληρότητας:    130 - 180 κατά Brinell 


(88) Ο χυτοσίδηρος θα είναι άριστης ποιότητας. Η τοµή από τη θραύση του θα είναι χρώµατος φαιού και 
υφής λεπτόκοκκης, πυκνής και οµοιόµορφης. Η χύτευσή του θα έχει γίνει µε επιµέλεια και δεν θα 
παρουσιάζει ρωγµές, σπηλαιώσεις, φυσαλίδες ή άλλα ελαττώµατα. Θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα 
µαλακός, ανθεκτικός και εύκολα κατεργάσιµος µε λίµα ή κόπτη, καθώς και να διατρήεται εύκολα. 


(89) Ο χυτοσίδηρος που θα χρησιµοποιηθεί, θα ικανοποιεί όλους τους όρους χύτευσης κατά DIN 1000. Σε 
αντίθετη περίπτωση, όλα τα προϊόντα της µη συµµορφούµενης χύτευσης θα απορρίπτονται χωρίς άλλη 
εξέταση. 


(90) Οι διαστάσεις των τεµαχίων θα είναι εκείνες ακριβώς που ορίζονται στα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής 
µελέτης. Ως περιθώρια ανοχής ορίζονται τα ακόλουθα: 
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- Για το βάρος: +8%. 


- Για το πάχος: +8% έως -5% (µε µέγιστο όµως περιθώριο:+2,5 mm έως –1,5 mm) 


(91) Η φέρουσα ικανότητα των καλυµµάτων και των εσχαρών των φρεατίων επιλέγονται, ανάλογα µε τη θέση 
τοποθέτησής τους, δηλ. µε βάση τις συνθήκες κυκλοφορίας και πρέπει να ανταποκρίνεται προς τις 
ακόλουθες κατηγορίες, κατ’ ελάχιστο: 


Πίνακας 14.3.2-1 : Κατηγορίες καλυµµάτων και εσχαρών φρεατίων ανάλογα µε τη θέση τοποθέτησης 


# Κατηγορία Θέση τοποθέτησης 


Φέρουσα ικανότητα 


[tn] 


1 2 3 4 


1 A Περιοχές κυκλοφορίας πεζών ή/και ποδηλάτων µόνο 1,5 


2 B Πεζόδροµοι και περιοχές κυκλοφορίας πεζών, χώροι 


στάθµευσης ΙΧ αυτοκινήτων 


12,5 


3 C Περιοχές δίπλα στο ρείθρο του πεζοδροµίου που δεν 


εκτείνονται περισσότερο από 0,5 m µέσα στο οδόστρωµα ή 


περισσότερο από 0,2 m µέσα στο πεζοδρόµιο 


25 


4 D Καταστρώµατα οδών (συµπεριλαµβανοµένων των 


πεζοδροµίων) και χώροι στάθµευσης όλων των τύπων 


οχηµάτων 


40 


5 E Περιοχές όπου ασκούνται µεγάλα φορτία ανά τροχό, π.χ. 


λιµάνια, εµπορευµατικοί σταθµοί, βιοµηχανικές περιοχές κτλ. 


60 


6 F Περιοχές όπου ασκούνται ιδιαίτερα µεγάλα φορτία ανά 


τροχό, π.χ. διάδροµοι αεροδροµίων κτλ. 


90 


14.3.3 Εκτέλεση Εργασιών 


14.3.3.1 Παρακολούθηση της Κατασκευής 


(92) Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα, µέσω εκπροσώπου της, να παρακολουθεί την κατασκευή των 
χυτοσιδηρών τεµαχίων και να ελέγχει τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή. Ο Ανάδοχος 
έχει την υποχρέωση να επιτρέπει και να διευκολύνει την παρακολούθηση αυτή. 


(93) Ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως την Υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες πριν από κάθε 
τµηµατική χύτευση για να µπορέσει η Υπηρεσία να παρακολουθήσει την κατασκευή και να λάβει δοκίµια. 
Το δικαίωµα αυτό της Υπηρεσίας, είτε ασκείται είτε όχι, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη της 
ποιότητας του υλικού ή από τις άλλες υποχρεώσεις του. 


14.3.3.2 Σήµανση 


Όλα τα καλύµµατα, οι εσχάρες και τα πλαίσια πρέπει να φέρουν ανάγλυφη σήµανση σε µέρος που να φαίνεται και µετά την τοποθέτησή τους στην 


προβλεπόµενη θέση τους, µε τα εξής στοιχεία: 


• το πρότυπο ΕΝ 124 


• την αντίστοιχη κατηγορία της φέρουσας ικανότητας (π.χ. D 40) 


• το όνοµα ή/και το σήµα του κατασκευαστή 


• το έτος και το µήνα χύτευσης 


• το σήµα του οργανισµού πιστοποίησης (π.χ. ISO) 


• το όνοµα του φορέα κατασκευής ή του Κυρίου του Έργου, κατά περίπτωση 


14.3.3.3 Έδραση Καλυµµάτων και Εσχαρών 


Η επιφάνεια έδρασης των εσχαρών και των καλυµµάτων επάνω στα πλαίσιά τους θα είναι απόλυτα επίπεδη, ώστε να εξασφαλίζεται έδραση πάνω 


στην επιφάνεια αυτή χωρίς να ταλαντεύεται το κάλυµµα ή η εσχάρα. Έλεγχος σωστής έδρασης των εσχαρών και των καλυµµάτων επάνω στα πλαίσιά 


τους θα διεξάγεται για κάθε τεµάχιο χωριστά. Κάθε ελαττωµατικό τεµάχιο ως προς την έδρασή του θα απορρίπτεται και το κόστος του θα λογίζεται σε 


βάρος του Αναδόχου. 


14.3.3.4 Παραλαβή των Υλικών 
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(94) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα παραλαβής της προµήθειας των χυτοσιδηρών τεµαχίων από επιτροπή 
αντιπροσώπων της, παρουσία και αντιπροσώπου του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τα 
απαραίτητα µέσα, καθώς και κάθε πληροφορία και ευκολία για την εξέταση και τον έλεγχο της 
προµήθειας που παραδίνεται. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται σε δύο στάδια: 


i. Κατά την προσωρινή και τµηµατική παραλαβή θα εξετάζονται τα αποτελέσµατα των 
εργαστηριακών δοκιµών στα δοκίµια της αντίστοιχης χύτευσης και στη συνέχεια τα είδη που 
παραδίνονται θα εξετάζονται µακροσκοπικά. 


ii. Η οριστική παραλαβή θα γίνεται αφού παραδοθεί ολόκληρη η προµήθεια και το νωρίτερο δύο (2) 
µήνες µετά την τελευταία παράδοση, έτσι ώστε να είναι δυνατόν, µέσα στο διάστηµα αυτό, να 
εξακριβωθεί η τυχόν ύπαρξη κρυφών ελαττωµάτων. 


(95) Σε περίπτωση απόρριψης µιας ποσότητας ειδών της προµήθειας λόγω ύπαρξης ελαττωµάτων, ο 
Ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει τα ελαττωµατικά τεµάχια µέσα σε ένα (1) µήνα. Αν η αντικατάσταση 
δεν γίνει στην προθεσµία αυτή, η Υπηρεσία αγοράζει η ίδια τον αντίστοιχο αριθµό τεµαχίων κατά είδος 
και χρεώνει την αξία τους σε βάρος του Αναδόχου. 


14.3.4 Έλεγχοι 


14.3.4.1 Αριθµός ∆οκιµίων 


(96) Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χυτοσιδήρου θα ελέγχονται µε δοκιµές. Σε κάθε χύτευση και για κάθε 
είδος δοκιµής θα λαµβάνονται δοκίµια ως κατωτέρω: 


Πίνακας 14.3.4-1 : Απαιτούµενος αριθµός δοκιµίων 


# Παρτίδα Αριθµός ∆οκιµίων 


1 2 3 


1 1 – 100 3 


2 101 – 200 4 


3 201 – 400 5 


4 401 – 800 7 


5 801 - 1500 10 


(97) Σε κάθε χύτευση, ο µέσος όρος των αποτελεσµάτων για κάθε είδος δοκιµής δεν πρέπει να είναι 
µικρότερος (µεγαλύτερος) από την ελάχιστη (µέγιστη) τιµή που κάθε φορά ορίζεται. Επιπλέον, κάθε µία 
δοκιµή δεν πρέπει να δίνει τιµή µικρότερη του 90% της ελάχιστης τιµής ή τιµή µεγαλύτερη του 110% της 
µέγιστης τιµής που έχει οριστεί αντίστοιχα. 


14.3.4.2 Μηχανικές ∆οκιµές Παραλαβής 


(98) Για τον έλεγχο της ποιότητας του χυτοσιδήρου θα γίνονται σε κατάλληλο εργαστήριο δοκιµές κάµψης, 
κρούσης και σκληρότητας κατά Brinell. 


(99) Για τη δοκιµή κάµψης θα χρησιµοποιούνται απόλυτα κυλινδρικά δοκίµια µε διάµετρο 25 mm και µήκος 
600 mm. Το δοκίµιο θα τοποθετείται σε κατάλληλη µηχανή δοκιµής κάµψης, µεταξύ εδράνων που 
απέχουν µεταξύ τους 500 mm. Το δοκίµιο θα πρέπει να αντέχει, χωρίς να θραύεται, ολικό φορτίο 320 kg, 
εφαρµοζόµενο στο µέσο του ανοίγµατος των εδράνων. Η υπόψη καταπόνηση αντιστοιχεί σε τάση 26 
kg/mm². Το βέλος, τη στιγµή της θραύσης του δοκιµίου, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 mm. 


(100) Για τη δοκιµή κρούσης θα χρησιµοποιούνται απόλυτα ορθογώνια πρισµατικά δοκίµια, πλευράς 40 mm 
και µήκους 200 mm. Το δοκίµιο θα τοποθετείται σε κατάλληλη µηχανή κρούσης µε κριό, επάνω σε 
έδρανα που απέχουν µεταξύ τους 160 mm. Το δοκίµιο πρέπει να αντέχει, χωρίς να θραύεται, την κρούση 
κριού βάρους 12 kg που πέφτει ελεύθερο από ύψος 40 cm επάνω στο δοκίµιο και ακριβώς στη µέση του 
ανοίγµατος µεταξύ των εδράνων. Η κεφαλή του κριού θα αποτελείται από κυλινδρικό τοµέα επίκεντρης 
γωνίας 90º και ακτίνας 50 mm. Ο άξονας του κυλινδρικού τοµέα θα είναι οριζόντιος και κάθετος στον 
άξονα του δοκιµίου. 


14.3.4.3 Επανάληψη ∆οκιµής 


(101) Εάν ένα δοκίµιο αστοχήσει σε ένα είδος δοκιµής τότε η δοκιµή επαναλαµβάνεται σε δύο άλλα δοκίµια. Αν 
το ένα από τα δύο δοκίµια αστοχήσει τότε η παρτίδα απορρίπτεται. 


(102) Τα αποτελέσµατα των δοκιµών δεν λαµβάνονται υπόψη, σε περίπτωση ανεπαρκών αποτελεσµάτων 
που δεν οφείλονται στην ποιότητα του ίδιου του µετάλλου αλλά οφείλονται σε οποιονδήποτε από τους 
ακόλουθους λόγους: 


- Εσφαλµένη τοποθέτηση του δοκιµίου ή ελαττωµατική λειτουργία της µηχανής δοκιµής. 
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- Ελαττωµατική χύτευση ή ελαττωµατική τόρνευση του δοκιµίου. 


- Θραύση του δοκιµίου εφελκυσµού πέραν από το όριο µέτρησης. 


- Ελαττώµατα χύτευσης στο δοκίµιο, εµφανή µετά τη θραύση. 


(103) Σε τέτοιες περιπτώσεις λαµβάνεται νέο δοκίµιο, επαναλαµβάνονται οι αντίστοιχες δοκιµές και τα νέα 
αποτελέσµατά τους αντικαθιστούν εκείνα του ελαττωµατικού δοκιµίου. 


14.3.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 


Στην τιµές µονάδας του Τιµολογίου περιλαµβάνεται η πλήρης αποζηµίωση του Αναδόχου για την, σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής 


µελέτης, το παρόν άρθρο και τα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη, πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στο παρόν, η χρήση 


µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων, εφοδίων και µικροϋλικών σύνδεσης και τοποθέτησης των χυτοσιδηρών αντικειµένων, η αξία των υλικών καθώς και 


των διαφόρων εργαστηριακών δοκιµών. 


14.3.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 


Οι εργασίες κατασκευής χυτοσιδηρών τεµαχίων θα επιµετρώνται σε χιλιόγραµµα (kg) πλήρως περαιωµένων, ανά είδος χυτοσιδηρού τεµαχίου 


(καλύµµατα, εσχάρες, βαθµίδες) που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 


Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από 


την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τα διάφορα είδη χυτοσιδηρών τεµαχίων. Η (οι) τιµή (ές) 


µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, 


καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 


 


 


Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2012 


 


Οι Συντάξαντες 


 


 


 


Λαφτσίδου Σεβαστή 


 


 


Ξουρίδα Φωτεινή 


Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Αρχ/κών 


Μελετών 


 


 


Θεοδωρίδου Σµαρώ 


Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Μελετών 


Αρχιτεκτονικών Έργων 


 


 


Μπελιµπασάκης Κων/νος 


 







ΕΡΓΟ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 4ΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ∆ΕΛΦΩΝ 150 


                                                                                                                                                                                 Σελίδα 164 από 164 


 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ .......................................................................................................................................................................................... 1 


2. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ........................................................................................................................................................................................... 4 


3. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.................................................................................................................................................................. 4 


4. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ ..................................................................................................................................................................................... 14 


4.1. ΑΟΠΛΑ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ ......................................................................................................................................... 14 


4.2. ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ.................................................................................................................................. 39 


4.3. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΑΖΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ .......................................................................................................................................... 46 


4.4. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ............................................................................................. 47 


5. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ  - ΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ .......................................................................................................................................................... 48 


6. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ............................................................................................................................................................... 59 


6.1. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ........................................................................................................................................................................................... 59 


6.2. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ......................................................................................................................................................................................... 65 


7. ΜΟΝΩΣΗ................................................................................................................................................................................................. 74 


8. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ....................................................................................................................................................................................... 77 


9. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ......................................................................................................................................................................................... 92 


9.1. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ........................................................................................................................................................................... 92 


9.2. ΣΙ∆ΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ........................................................................................................................................................................... 99 


10. ΕΡΜΑΡΙΑ – ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ ................................................................................................................................................ 103 


11. ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ – ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ........................................................................................................................................... 106 


11.1. ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ ..................................................................................................................................................................................... 106 


11.2. ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ......................................................................................................................................................................... 112 


12. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ............................................................................................................................................................. 118 


12.2. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ......................................................................................................................................................................... 121 


12.3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ .................................................................................................................................................................... 127 


12.4. ΑΡΜΟΙ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ.............................................................................................................................................................................. 143 


12.5. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ............................................................................................................................. 146 


13. ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΑ...................................................................................................................................................................................... 150 


14. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ.................................................................................................................................................................... 152 


14.1 ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ UPVC.............................................................................................................................................. 152 


14.2. ΦΡΕΑΤΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ........................................................................................................................................................... 156 


14.3. ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ....................................................................................................................................................................... 160 


 








∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Αριθµός Μελέτης :  Α10_2011 / ΑΚ35_2011


∆ήµος  : Θεσσαλονίκης


Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
4ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ∆ΕΛΦΩΝ 150


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


Ολική
∆απάνη


Μερική
∆απάνη


Ποσότητα


Κωδικός
Αναθεώρησης


Μον.
Mετρ.Είδος ΕργασιώνΑΑ A.T.


∆απάνη (Ευρώ)


1 2 4 5 6 7 8 9 10


Κωδικός
Αρθρου


Τιµή
Μονάδας
(Ευρώ)


3


1. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


1.1. Χωµατουργικά - Καθαιρέσεις


1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες-ηµιβραχώδες για την
δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων,
χωρίς την καθαρή µεταφορά των
προϊόντων εκσκαφής


300 3,50 1.050,00ΟΙΚ 2112 m31ΝΑΟΙΚ Β\20.02


2 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών,
εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων


300 5,20 1.560,00ΟΙΚ 2162 m32ΝΑΟΙΚ Β\20.10


3 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
εκσκαφών µε µηχανικά µέσα


225 1,20 270,00ΟΙΚ 2171 m33ΝΑΟΙΚ Β\20.30


4 Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων
εκσκαφών και κατεδαφίσεων


900 4,60 4.140,00ΟΙΚ 2177 ton x
10 m


4ΝΑΟΙΚ Β\20.40


5 Καθαιρέσεις πλινθοδοµών 18 28,80 518,40ΟΙΚ 2222 m35ΝΑΟΙΚ Β\22.04


6 Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων
κατασκευών από οπλισµένο
σκυρόδεµα, ειδικών τµηµάτων
σκυροδεµάτων µε δυσχερή
εφαρµογή τεχνικών µή
διαταραγµένης κοπής προκειµένου
να δηµιουργηθεί αντισεισµικός
αρµός εντός του σώµατος του
κτιρίου ή µε όµορο κτίριο


250 30,00 7.500,00ΟΙΚ 2226 m*cm
(dm2)


6ΝΑΟΙΚ
Β\22.15.03


7 Καθαίρεση πλακοστρώσεων
δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών


385 4,10 1.578,50ΟΙΚ 2236 m27ΝΑΟΙΚ
Β\22.20.01


8 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων
παντός τύπου χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών


230 4,10 943,00ΟΙΚ 2238 m28ΝΑΟΙΚ
Β\22.21.01


9 Καθαίρεση επιχρισµάτων 50 5,80 290,00ΟΙΚ 2252 m29ΝΑΟΙΚ Β\22.23


10 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών
κουφωµάτων


375 17,30 6.487,50ΟΙΚ 2275 m210ΝΑΟΙΚ Β\22.45


11 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου 570 1,80 1.026,00ΟΙΚ 2275 m211ΝΑΟΙΚ Β\22.53


12 Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών 100 0,30 30,00ΟΙΚ 6102 kg12ΝΑΟΙΚ Β\22.56


13 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και
λοιπών λεπτών επιστρώσεων


95 1,20 114,00ΟΙΚ 2236 m213ΝΑΟΙΚ Β\22.60


14 Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων για
µεταλλικά κιγκλιδώµατα


3.800 0,30 1.140,00ΟΙΚ 2275 kg14ΝΑΟΙΚ
Β\22.65.02


15 Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά 2.000 5,80 11.600,00ΟΙΚ 2303 m215ΝΑΟΙΚ Β\23.03


16 Τροποποιήσεις-συµπληρώσεις
υφισταµένων ικριωµάτων


88 1,20 105,60ΟΙΚ 2304 m216ΝΑΟΙΚ Β\23.04


17 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωµάτων 2.000 0,60 1.200,00ΟΙΚ 2314.1 m217ΝΑΟΙΚ Β\23.14


18 Φράγµατα υδρατµών από συνθετικά
υλικά µε φύλλα πολυαιθυλενίου
πάχους 0,40 mm


475 0,90 427,50ΟΙΚ 7914 m218ΝΑΟΙΚ
Β\79.16.01


19 Καθαίρεση µπασκέτας 1 131,00 131,00ΟΙΚ 6102 τεµ19ΝΑΟΙΚ
Θ\22.56.02


20 Αποξήλωση, αποθήκευση και
επανατοποθέτηση καλαθιών
απορριµµάτων και
γραµµατοκιβωτίων ΕΛΤΑ


1 5,11 5,11ΟΙΚ 2275 τεµ20ΝΑΟΙΚ
Θ\22.65.06


21 Αποξήλωση και αποθήκευση ή
απόρριψη καθιστικού (παγκάκι)


3 32,67 98,01ΟΙΚ 2275 τεµ21ΝΑΟΙΚ
Θ\22.65.12


22 Γεωύφασµα διαχωρισµού υλικών 475 1,65 783,75ΟΙΚ 7914 m222ΝΑΟ∆Ο Α\Β64.2


Σε µεταφορά 40.998,37  
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Από µεταφορά 40.998,37  


Σελίδα 2ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


23 Κοπή ασφαλτ/δέµατος 220 0,86 189,20ΟΙΚ 2269Α m23ΝΑΟ∆Ο Α\∆01


24 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων
ή µή


75 3,15 236,25Υ∆Ρ 6808 m24ΝΑΥ∆Ρ Β\4.05


25 Προµήθεια χαλύβδινων
πασσαλοσανίδων.


9.300 1,05 9.765,00Υ∆Ρ 6102 kg25ΝΑΥ∆Ρ Β\7.02


26 Εµπηξη χαλύβδινων
πασσαλοσανίδων.


125 15,80 1.975,00Υ∆Ρ 6104 m226ΝΑΥ∆Ρ Β\7.04


27 Σωληνώσεις αποστράγγισης µε
σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας (HDPE), διπλού
δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία
εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους
κατά 220° ή 360°, δακτυλιοειδούς
ακαµψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
9969. Τυποποίηση ονοµαστικής
διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την
εσωτερική διάµετρο [DN/ID],
κατασκευασµένους κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
13476-1:2007, ∆ίκτυα µε σωλήνες
SN4, DN/ID 300 mm


100 29,73 2.973,00Υ∆Ρ 6711.4 m27ΝΑΥ∆Ρ
Β\12.32.01.01


28 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων
χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων,
µε την καθαρή µεταφορά των
προϊόντων εκσκαφής


55 36,50 2.007,50ΟΙΚ 2122
60%


ΟΙΚ 2171  5%
ΟΙΚ 2180


35%


m328ΝΑΟΙΚ
Θ\Β20.04.01.02


29 Καθαρή µεταφορά προϊόντων
εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε
αυτοκίνητο σε οποιαδήποτε
απόσταση


225 18,00 4.050,00ΟΙΚ 2180 m329ΝΑΟΙΚ
Θ\Β20.42.1


30 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών
από οπλισµένο σκυρόδεµα


75 41,30 3.097,50ΟΙΚ 2227 m330ΝΑΟ∆Ο
Θ\Α12.05


31 Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού
πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)


500 15,09 7.545,00Ο∆ΟΝ 3211Β m331ΝΑΟ∆Ο
Θ\ΑΓ02.3


32 Γενικές εκσκαφές οποιουδήποτε
βάθους σε έδαφος
γαιώδες-ηµιβραχώδες για την
δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, µε
την καθαρή µεταφορά των
προϊόντων εκσκαφής


2.620 22,70 59.474,00ΟΙΚ 2112 m332ΝΑΟΙΚ
Θ\Β20.02.03


33 Επιχώσεις εξυγιαντικής στρώσης
αµµοχαλικώδους σύστασης


145 26,33 3.817,85ΟΙΚ 2162 m333ΝΑΟΙΚ
Θ\Β20.20.2


34 Κατασκευή στρώσης άµµου -σκύρων
µεταβλητού πάχους


520 9,92 5.158,40Ο∆ΟΝ 3121Α m334ΝΑΟ∆Ο
Θ\ΑΑ23.2


35 Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού
πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)


105 14,83 1.557,15Ο∆ΟΝ 3121Β m335ΝΑΟ∆Ο
Θ\ΑΓ01.1


36 Στρώση στράγγισης οδοστρώµατος
ως υπόβαση της στρώσης του
οικολογικού σταθεροποιητή  (Π.Τ.Π.
0-155)


830 1,71 1.419,30Ο∆ΟΝ 3211Β m236ΝΑΟ∆Ο
Θ\ΑΓ03.01


144.263,52 144.263,52Σύνολο 1.1. Χωµατουργικά - Καθαιρέσεις


1.2. Σκυροδέµατα


1 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου,
διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή
πυργογερανού για κατασκευές από
σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15


75 86,30 6.472,50ΟΙΚ 3213 m337ΝΑΟΙΚ
Β\32.01.03


2 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου,
διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή
πυργογερανού για κατασκευές από
σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25


202 104,00 21.008,00ΟΙΚ 3215 m338ΝΑΟΙΚ
Β\32.01.05


Σε µεταφορά 27.480,50 144.263,52
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Από µεταφορά 27.480,50 144.263,52


Σελίδα 3ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


3 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου,
διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή
πυργογερανού για κατασκευές από
σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30


750 113,00 84.750,00ΟΙΚ 3215 m339ΝΑΟΙΚ
Β\32.01.06


4 Σώµατα πλήρωσης διακένων
φορέων από οπλισµένο σκυρόδεµα


4 36,80 147,20ΟΙΚ 7933.1 m340ΝΑΟΙΚ Β\32.15


5 Κατασκευή στρώσεων
περλιτοδέµατος των 200 kg
στσιµέντου ανά m3


41 110,00 4.510,00ΟΙΚ 3506 m341ΝΑΟΙΚ Β\35.04


6 Ξυλότυποι χυτών τοίχων 290 11,60 3.364,00ΟΙΚ 3801 m242ΝΑΟΙΚ Β\38.01


7 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 70 15,00 1.050,00ΟΙΚ 3811 m243ΝΑΟΙΚ Β\38.02


8 Ξυλότυποι συνήθων χυτών
κατασκευών


4.020 13,30 53.466,00ΟΙΚ 3816 m244ΝΑΟΙΚ Β\38.03


9 Προσαύξηση τιµής ξυλοτύπων λόγω
ύψους


405 7,00 2.835,00ΟΙΚ 3824 m245ΝΑΟΙΚ Β\38.06


10 Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων 22 17,00 374,00ΟΙΚ 3841 m246ΝΑΟΙΚ Β\38.13


11 Πλαστικότυποι φατνωµατικών
πλακών µε φατνώµατα ύψους 300
mm


180 28,80 5.184,00ΟΙΚ 3816 m247ΝΑΟΙΚ
Β\38.14.01


12 ∆ιαµόρφωση εγκοπών και εσοχών
σε επιφάνειες από σκυρόδεµα


500 2,00 1.000,00ΟΙΚ 3816 m48ΝΑΟΙΚ Β\38.18


13 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος
κατηγορίας B500C (S500s)


109.700 1,00 109.700,00ΟΙΚ 3873 kg49ΝΑΟΙΚ
Β\38.20.02


14 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος
δοµικά πλέγµατα B500C (S500s)


2.570 0,95 2.441,50ΟΙΚ 3873 kg50ΝΑΟΙΚ
Β\38.20.03


15 Αποστάτες σιδηροπλισµού
σκυροδεµάτων


4.190 1,50 6.285,00ΟΙΚ 3873 m251ΝΑΟΙΚ Β\38.45


16 ∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά
οπλισµένο σκυρόδεµα, γραµµικά
δροµικών τοίχων


145 15,00 2.175,00ΟΙΚ 3213 m52ΝΑΟΙΚ
Β\49.01.01


17 ∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά
οπλισµένο σκυρόδεµα, γραµµικά
µπατικών τοίχων


230 18,40 4.232,00ΟΙΚ 3213 m53ΝΑΟΙΚ
Β\49.01.02


18 Στεγανωτικό µάζης σκυροδέµατος 830 1,20 996,00ΟΙΚ 7921 kg54ΝΑΟΙΚ Β\79.21


19 Πλήρωση οριζοντίων και
κατακορύφων αρµών διαστολής µε
ελαστοµερές πολυουρεθανικό υλικό


66 2,10 138,60ΟΙΚ 7936 µµ55ΝΑΟΙΚ Β\79.37


20 Σφράγιση οριζόντιων αρµών µε
PLASTIC 77 ή αναλόγου


66 3,15 207,90Υ∆Ρ 6370 m56ΝΑΟ∆Ο Α\Β43.1


21 Μόρφωση αρµών µε
προκατασκευασµένες πλάκες 12mm
τύπου FLEXCELL ή αναλόγου


47 11,72 550,84Υ∆Ρ 6370 m257ΝΑΟ∆Ο Α\Β43.3


22 Ταινίες στεγανοποίησης αρµών
τύπου Waterstop Για ταινίες πλάτους
300 mm


130 21,60 2.808,00Υ∆Ρ 6373 m58ΝΑΥ∆Ρ
Α\10.02.03


23 Επεξεργασία (θραπινάρισµα)
επιφάνειας σκυροδέµατος


200 16,34 3.268,00ΟΙΚ 7341 m259ΝΑΟΙΚ Θ\Α73.41


316.963,54 316.963,54Σύνολο 1.2. Σκυροδέµατα


1.3. Τοιχοδοµές-Επιχρίσµατα


1 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους
τυποποιηµένους οπτοπλίνθους
9x19x24 cm ή και µεγαλυτέρων
διαστάσεων, πάχους 1/2 πλίνθου
(δροµικοί τοίχοι)


420 20,00 8.400,00ΟΙΚ 4662.1 m260ΝΑΟΙΚ
Β\46.15.01


2 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους
τυποποιηµένους οπτοπλίνθους
9x19x24 cm ή και µεγαλυτέρων
διαστάσεων, πάχους 1 (µιάς)
πλίνθου (µπατικοί τοίχοι)


920 40,00 36.800,00ΟΙΚ 4662.1 m261ΝΑΟΙΚ
Β\46.15.02


3 Γωνιόκρανα προστασίας
κατακορύφων ακµών επιχρισµάτων


240 2,90 696,00ΟΙΚ 6116 m62ΝΑΟΙΚ Β\61.13


Σε µεταφορά 45.896,00 461.227,06
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Από µεταφορά 45.896,00 461.227,06


Σελίδα 4ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


4 Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε
τσιµεντοκονίαµα


4.260 11,50 48.990,00ΟΙΚ 7122 m263ΝΑΟΙΚ Β\71.22


5 Επιχρίσµατα τριπτά (πεταχτά) επί
τοίχων


50 7,00 350,00ΟΙΚ 7136 m264ΝΑΟΙΚ Β\71.36


6 Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων
λόγω ύψους από το δάπεδο
εργασίας


405 0,60 243,00ΟΙΚ 7171 m265ΝΑΟΙΚ Β\71.71


7 Προστατευτικές φάσες σε τοίχους,
από ενισχυµένο uPVC


200 46,00 9.200,00ΟΙΚ 7396 µµ66ΝΑΟΙΚ Β\73.78


8 Υδροχρωµατισµοί επιφανειών
σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος
µε ακρυλικό υδατοδιαλυτό
τσιµεντόχρωµα


1.540 4,00 6.160,00ΟΙΚ 7725 m267ΝΑΟΙΚ Β\77.10


9 Προετοιµασία επιχρισµένων
επιφανειών τοίχων για
χρωµατισµούς


2.100 1,50 3.150,00ΟΙΚ 7735 m268ΝΑΟΙΚ Β\77.15


10 Σπατουλάρισµα προετοιµασµένων
επιφανειών, επιφανειών
επιχρισµάτων ή σκυροδεµάτων


2.100 3,00 6.300,00ΟΙΚ 7737 m269ΝΑΟΙΚ
Β\77.17.01


11 Αντισκωριακές βαφές, εφαρµογή
αντισκωριακού υποστρώµατος δύο ή
τριών συστατικών διαλύτου, µε βάση
εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή
ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο


210 2,50 525,00ΟΙΚ 7744 m270ΝΑΟΙΚ
Β\77.20.02


12 Υπόστρωµα (αστάρι)
τσιµεντοχρωµάτων από ακρυλικές
ρητίνες βάσεως διαλύτου


2.100 2,00 4.200,00ΟΙΚ 7735 m271ΝΑΟΙΚ Β\77.30


13 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών
επιφανειώνµε χρώµατα αλκυδικών ή
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η
διαλύτου


495 6,00 2.970,00ΟΙΚ 7755 m272ΝΑΟΙΚ Β\77.55


14 Χρωµατισµοί επί επιφανειών
επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής
διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως εσωτερικών επιφανειών µε
χρήση χρωµάτων, ακρυλικής
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως


3.750 8,50 31.875,00ΟΙΚ 7785.1 m273ΝΑΟΙΚ
Β\77.80.01


15 Χρωµατισµοί επί επιφανειών
επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής
διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως εξωτερικών επιφανειών µε
χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή
στυρενιο-ακριλικής βάσεως.


1.350 10,00 13.500,00ΟΙΚ 7785.1 m274ΝΑΟΙΚ
Β\77.80.02


16 Χρωµατισµοί επιφανειών
γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής
διασποράς  ακρυλικής ή βινυλικής ή
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού,
µε σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας


495 12,00 5.940,00ΟΙΚ 7786.1 m275ΝΑΟΙΚ
Β\77.84.02


17 Ανακαίνιση παλαιών χρωµατισµένων
επιφανειών µε διπλή στρώση
ελαιοχρώµατος


690 4,50 3.105,00ΟΙΚ 7791 m276ΝΑΟΙΚ Β\77.91


18 Αντιγραφιστικές
επαλείψεις(antigraffiti) µόνιµης
προστασίας, ενός ή δύο  συστατικών
πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως
σιλικόνης.


220 4,50 990,00ΟΙΚ 7744 m277ΝΑΟΙΚ Β\77.95


19 Προσαύξηση τιµής χρωµατισµών
πάσης φύσεως λόγω προσθέτου
ύψους


210 0,50 105,00ΟΙΚ 7797 m278ΝΑΟΙΚ Β\77.99


183.499,00 183.499,00Σύνολο 1.3. Τοιχοδοµές-Επιχρίσµατα


1.4. Επενδύσεις-Επιστρώσεις


Σε µεταφορά  644.726,06
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Από µεταφορά  644.726,06


Σελίδα 5ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


1 Γαρµπιλοδέµατα των 250 kg
τσιµέντου ανά m3


40 85,10 3.404,00ΟΙΚ 3208 m379ΝΑΟΙΚ
Β\31.02.02


2 Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια
εφυαλωµένα ή µη (µατ) ή οξύµαχα
(γκρέ), 20x10 cm,µε χρήση
κονιαµάτων


295 55,20 16.284,00ΟΙΚ 7331 m280ΝΑΟΙΚ
Β\73.31.01


3 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά
πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων
20x20 cm


45 28,80 1.296,00ΟΙΚ 7331 m281ΝΑΟΙΚ
Β\73.33.01


4 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά
πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων
40x40 cm


62 34,60 2.145,20ΟΙΚ 7331 m282ΝΑΟΙΚ
Β\73.33.03


5 Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά
πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων
20x20 cm


160 30,00 4.800,00ΟΙΚ 7326.1 m283ΝΑΟΙΚ
Β\73.34.01


6 Περιθώρια (σοβατεπιά) από
κεραµικά πλακίδια


95 3,50 332,50ΟΙΚ 7326.1 µµ84ΝΑΟΙΚ Β\73.35


7 Επιστρώσεις δαπέδων και
περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε
τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm


200 16,20 3.240,00ΟΙΚ 7335 m285ΝΑΟΙΚ
Β\73.36.01


8 Επιστρώσεις δαπέδων και
περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε
τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 cm


6 13,80 82,80ΟΙΚ 7336 m286ΝΑΟΙΚ
Β\73.36.02


9 Επιστρώσεις δαπέδων και
περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε
τσιµεντοασβεστοκονίαµα σε δύο
στρώσεις, πάχους 2,0 cm


340 12,70 4.318,00ΟΙΚ 7337 m287ΝΑΟΙΚ
Β\73.37.01


10 Επιστρώσεις δαπέδων και
περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε
τσιµεντοασβεστοκονίαµα σε δύο
στρώσεις, πάχους 1,5 cm


422 10,40 4.388,80ΟΙΚ 7338 m288ΝΑΟΙΚ
Β\73.37.02


11 Κατασκευή ελαφρού βιοµηχανικού
δαπέδου


270 20,80 5.616,00ΟΙΚ 7373.1 m289ΝΑΟΙΚ Β\73.91


12 Αδροποίηση επιφανειών από
µάρµαρο


500 5,80 2.900,00ΟΙΚ 7416 m290ΝΑΟΙΚ Β\74.23


13 Επιστρώσεις δαπέδων µε
ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου,
µαλακού, πάχους 2 cm, σε αναλογία
11 έως 25 τεµάχια ανά τετραγωνικό
µέτρο


7 89,70 627,90ΟΙΚ 7433 m291ΝΑΟΙΚ
Β\74.30.03


14 Επιστρώσεις δαπέδων µε
ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου,
σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού,
πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5
τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο


350 92,00 32.200,00ΟΙΚ 7441 m292ΝΑΟΙΚ
Β\74.30.09


15 Επιστρώσεις δαπέδων µε
ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου,
σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού,
πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5
τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο


110 109,00 11.990,00ΟΙΚ 7461 m293ΝΑΟΙΚ
Β\74.30.13


16 Κατώφλια και περιζώµατα
(µπορντούρες) επιστρώσεων από
µάρµαρο, σκληρό έως εξαιρετικά
σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους
11 - 30 cm


10 80,60 806,00ΟΙΚ 7503 m294ΝΑΟΙΚ
Β\75.01.02


17 Περιθώρια (σοβατεπιά) από
µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά
σκληρό, πάχους 2


540 11,00 5.940,00ΟΙΚ 7513 µµ95ΝΑΟΙΚ
Β\75.11.02


18 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων)
µε µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά
σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους
άνω των 20 cm


55 77,10 4.240,50ΟΙΚ 7526 m296ΝΑΟΙΚ
Β\75.21.04


19 Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο
µαλακό, πάχους 2 cm


55 82,80 4.554,00ΟΙΚ 7531 m297ΝΑΟΙΚ
Β\75.31.01


Σε µεταφορά 109.165,70 644.726,06
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Από µεταφορά 109.165,70 644.726,06


Σελίδα 6ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


20 Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο
σκληρό / εξαιρετικά σκληρό
µάρµαρο d = 2 cm


20 87,40 1.748,00ΟΙΚ 7532 m298ΝΑΟΙΚ
Β\75.31.02


21 Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως
2,00 m µε µάρµαρο λευκό, πάχους 3
/ 2 cm (βατήρων/µετώπων)


180 55,20 9.936,00ΟΙΚ 7541 µµ99ΝΑΟΙΚ
Β\75.41.01


22 Σκαλοµέρια από µάρµαρο σκληρό
πάχους 2 cm


110 16,20 1.782,00ΟΙΚ 7559 τεµ100ΝΑΟΙΚ
Β\75.58.02


23 Ψευδοροφή διακοσµητική,
επισκέψιµη, φωτιστική από πλάκες
ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20
mm, διαστάσεων 600x600 mm ή
625x625 mm


650 23,00 14.950,00ΟΙΚ 7809 m2101ΝΑΟΙΚ
Β\78.30.01


24 Ψευδοροφή ισόπεδη από
γυψοσανίδες


140 19,60 2.744,00ΟΙΚ 7809 m2102ΝΑΟΙΚ Β\78.34


25 Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο 990 7,00 6.930,00ΟΙΚ 7912 m2103ΝΑΟΙΚ Β\79.09


26 Μεµβράνη HDPE µε κωνικές ή
σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)


885 9,20 8.142,00ΟΙΚ 7912 m2104ΝΑΟΙΚ Β\79.18


27 Πρόχυτα κράσπεδα  0.15x0,30m
από σκυρόδεµα


4 6,70 26,80Ο∆ΟΝ 2921 m105ΝΑΟ∆Ο Α\Β51


28 Ασφαλτική προεπάλειψη 330 1,08 356,40Ο∆ΟΝ 4110 m2106ΝΑΟ∆Ο Α\∆03


29 ∆ιακοσµητική βαφή
ασφαλτοµίγµατος


200 25,04 5.008,00ΝΑΟΙΚ 73.16 m2107ΝΑΟΙΚ
Θ\78.98.02


30 Κατασκευή αθλητικού δαπέδου
εξωτερικού γηπέδου
καλαθοσφαίρισης µετά της
γραµµογράφησης


130 17,00 2.210,00Ο∆Ο 4521.Β m2108ΝΑΟΙΚ
Θ\79.12.02


31 ∆ιαχωριστικά - Επένδυση µε διπλές
γυψοσανίδες


180 40,00 7.200,00ΟΙΚ 4713 m2109ΝΑΟΙΚ
Θ\Α50.05.07


32 Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου
Σουηδίας πλάτους 10cm


160 6,05 968,00ΟΙΚ 5352 m110ΝΑΟΙΚ
Θ\Α53.50.02


33 Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου
πλευράς αντιολισθητικής επιφάνειας
άνω των 30cm


70 22,97 1.607,90ΟΙΚ 7316 m2111ΝΑΟΙΚ
Θ\Α73.16.02


34 Επίστρωση δαπέδων µε τάπητα
Linoleum πάχους 2,00mm.


200 10,00 2.000,00ΟΙΚ 7396 m2112ΝΑΟΙΚ Θ\Α73.95


35 Χυτό κράσπεδο από σκυρόδεµα
κατασκευασµένο επί τόπου διατοµής
15Χ15


120 16,30 1.956,00Ο∆ΟΝ 2921 µµ113ΝΑΟ∆Ο
Θ\∆Β51.2


36 Βάση πάχους 50mm µε οικολογικό
σταθεροποιητή (ΠΤΠ Ο -155) -
Χωµάτινο δάπεδο


830 32,00 26.560,00Ο∆ΟΝ 3211Β m2114ΝΑΟ∆Ο
Θ\∆Γ02.5


37 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας
0,05 µ µε χρήση τροποποιηµένης
ασφάλτου


330 8,45 2.788,50Ο∆ΟΝ 4521Β m2115ΝΑΟ∆Ο
Θ\Α∆08.2.1


38 Σύστηµα υπερυψωµένου δαπέδου
ύψους 50cm


45 66,20 2.979,00ΟΙΚ 7809 m2116ΝΑΟΙΚ
Θ\Α78.70.1


39 Λειότριψη και στίλβωση επιφανειών
από µωσαϊκό ή/και µάρµαρο


1.150 6,70 7.705,00ΟΙΚ 7416 m2117ΝΑΟΙΚ
Θ\74.24.01


40 Σύστηµα υπερυψωµένου δαπέδου
ύψους 8-10cm


115 66,20 7.613,00ΟΙΚ 7809 m2118ΝΑΟΙΚ
Θ\Α78.70.2


224.376,30 224.376,30Σύνολο 1.4. Επενδύσεις-Επιστρώσεις


1.5. Κατασκευές ξύλινες ή µεταλλικές


1 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές µε
κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm


20 162,00 3.240,00ΟΙΚ 5446.1 m2119ΝΑΟΙΚ
Β\54.46.01


2 Πάγκος από άκαυστη φορµάικα
τύπου DUROPAL


6 20,80 124,80ΟΙΚ 5617 m2120ΝΑΟΙΚ Β\56.21


3 Ερµάρια κουζίνας δαπέδου µή
τυποποιηµένα


7 230,00 1.610,00ΟΙΚ 5613.1 m2121ΝΑΟΙΚ Β\56.23


4 Ερµάρια κουζίνας τοίχου κρεµαστα
µή τυποποιηµένα


7 196,00 1.372,00ΟΙΚ 5613.1 m2122ΝΑΟΙΚ Β\56.24


Σε µεταφορά 6.346,80 869.102,36
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Από µεταφορά 6.346,80 869.102,36


Σελίδα 7ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


5 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς
ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς
έως 160 mm


9.500 2,40 22.800,00ΟΙΚ 6104 kg123ΝΑΟΙΚ Β\61.05


6 Κατακευή σιδηρών εσχαρών -
λασπωτήρων πεζοδροµίων


100 2,00 200,00ΟΙΚ 6122 kg124ΝΑΟΙΚ Β\61.22


7 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωµα
επιστέγασης


360 2,90 1.044,00ΟΙΚ 6118 kg125ΝΑΟΙΚ Β\61.29


8 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 990 2,40 2.376,00ΟΙΚ 6118 kg126ΝΑΟΙΚ Β\61.30


9 Μεταλλικές θύρες, τυποποιηµένες,
βιοµηχανικής προέλευσης


15 184,00 2.760,00ΟΙΚ 6236 m2127ΝΑΟΙΚ Β\62.50


10 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας,
ανοιγόµενες, µονόφυλλες µε φεγγίτη
από πυρίµαχο οπλισµένο
κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης
60 min


18 346,00 6.228,00ΟΙΚ 6236 m2128ΝΑΟΙΚ
Β\62.60.05


11 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας,
ανοιγόµενες, δίφυλλες µε φεγγίτη
από πυρίµαχο οπλισµένο
κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης
60 min


14 414,00 5.796,00ΟΙΚ 6236 m2129ΝΑΟΙΚ
Β\62.61.05


12 Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους
συνήθων διατοµών, συνθέτου
σχεδίου από ευθύγραµµες και
καµπύλες ράβδους


4.000 4,70 18.800,00ΟΙΚ 6402 kg130ΝΑΟΙΚ
Β\64.01.02


13 Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες
γαλβανισµένους, Φ 1''


21 10,50 220,50ΟΙΚ 6416 m131ΝΑΟΙΚ
Β\64.16.01


14 Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες
γαλβανισµένους, Φ 2''


12 15,50 186,00ΟΙΚ 6418 m132ΝΑΟΙΚ
Β\64.16.03


15 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων
γαλβανισµένοι, Φ 2 ''


18 11,00 198,00ΟΙΚ 6428 µµ133ΝΑΟΙΚ
Β\64.26.03


16 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2
mm


19 18,00 342,00ΟΙΚ 6428 m134ΝΑΟΙΚ Β\64.29


17 Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες,
από ηλεκτροστατικά βαµµένο
αλουµίνιο, τρίφυλλες, µε δύο φύλλα
σταθερά και ένα κινητό, µε σταθερό
φεγγίτη


5,5 120,00 660,00ΟΙΚ 6506 m2135ΝΑΟΙΚ
Β\65.02.01.05


18 Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες,
από ηλεκτροστατικά βαµµένο
αλουµίνιο, τετράφυλλες, µε δύο
φύλλα σταθερά και ένα κινητό, µε
σταθερό φεγγίτη


16,5 130,00 2.145,00ΟΙΚ 6506 m2136ΝΑΟΙΚ
Β\65.02.01.07


19 Θύρες αλουµινίου χωρίς
υαλοστάσιο.


6 152,00 912,00ΟΙΚ 6502 m2137ΝΑΟΙΚ Β\65.05


20 Θερµό γαλβάνισµα χαλυβδίνων
στοιχείων


9.400 0,30 2.820,00ΟΙΚ 7740 kg138ΝΑΟΙΚ Β\77.33


21 Τοποθέτηση αποξηλωµένων
µεταλλικών κιγκλιδωµάτων


3.300 3,77 12.441,00ΟΙΚ 5442.1 kg139ΝΑΟΙΚ
Θ\22.45.03


22 Ξυλεία Irocco καθιστικού 4ου
∆ηµοτικού Σχολείου


0,3 2.500,00 750,00ΟΙΚ 5276 m3140ΝΑΟΙΚ
Θ\52.03.03


23 Μεταλλική θύρα 73 5,50 401,50ΟΙΚ 6221 kg141ΝΑΟΙΚ
Θ\Α52.32.04


24 Ξύλινη επένδυση εξωτερικής όψης 45 147,00 6.615,00ΟΙΚ 5251 m2142ΝΑΟΙΚ
Θ\Α52.51.1


25 Μεταλλικό  κιγκλίδωµα εξωτερικού
κλιµακοστασίου


32 262,00 8.384,00ΟΙΚ 6417 m143ΝΑΟΙΚ
Θ\Α64.03.01


26 Χειρολισθήρας κλιµακοστασίου από
γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα Φ2,
τοποθετηµένος σε ύψος 70 εκ. από
την ακµή της βαθµίδας


30 17,50 525,00ΟΙΚ 6418 m144ΝΑΟΙΚ
Θ\Β64.16.02.4


27 Μεταλλικό στέγαστρο (αίθριο
αλουµινίου µε πολυκαρβουνική
επικάλυψη)


1 4.560,00 4.560,00ΟΙΚ 6401 τεµ145ΝΑΟΙΚ
Θ\Α72.60.1


Σε µεταφορά 107.510,80 869.102,36
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Από µεταφορά 107.510,80 869.102,36


Σελίδα 8ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


28 Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά,
κουφώµατα αλουµινίου µε
υαλοπίνακες τύπου Κ1


2 1.829,52 3.659,04ΟΙΚ 6511 τεµ146ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.1


29 Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά,
κουφώµατα αλουµινίου µε
υαλοπίνακες τύπου Κ2


1 639,98 639,98ΟΙΚ 6511 τεµ147ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.2


30 Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά,
κουφώµατα αλουµινίου µε
υαλοπίνακες τύπου Κ3


8 327,60 2.620,80ΟΙΚ 6511 τεµ148ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.3


31 Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά,
κουφώµατα αλουµινίου µε
υαλοπίνακες τύπου Κ4


2 2.041,20 4.082,40ΟΙΚ 6511 τεµ149ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.4


32 Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά,
κουφώµατα αλουµινίου µε
υαλοπίνακες τύπου Κ5


1 3.617,46 3.617,46ΟΙΚ 6511 τεµ150ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.5


33 Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά,
κουφώµατα αλουµινίου µε
υαλοπίνακες τύπου Κ6


3 302,40 907,20ΟΙΚ 6511 τεµ151ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.6


34 Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά,
κουφώµατα αλουµινίου µε
υαλοπίνακες τύπου Κ7


8 315,00 2.520,00ΟΙΚ 6511 τεµ152ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.7


35 Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά,
κουφώµατα αλουµινίου µε
υαλοπίνακες τύπου Κ8


1 1.307,00 1.307,00ΟΙΚ 6511 τεµ153ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.8


36 Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά,
κουφώµατα αλουµινίου µε
υαλοπίνακες τύπου Κ9


2 3.049,20 6.098,40ΟΙΚ 6511 τεµ154ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.9


37 Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά,
κουφώµατα αλουµινίου µε
υαλοπίνακες τύπου Κ10


5 582,12 2.910,60ΟΙΚ 6511 τεµ155ΝΑΟΙΚ
Θ\65.03.10


38 Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά,
κουφώµατα αλουµινίου µε
υαλοπίνακες τύπου Κ11


5 245,70 1.228,50ΟΙΚ 6511 τεµ156ΝΑΟΙΚ
Θ\65.03.11


39 Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά,
κουφώµατα αλουµινίου µε
υαλοπίνακες τύπου Κ12


2 3.049,20 6.098,40ΟΙΚ 6511 τεµ157ΝΑΟΙΚ
Θ\65.03.12


40 Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά,
κουφώµατα αλουµινίου µε
υαλοπίνακες τύπου Κ13


1 2.479,68 2.479,68ΟΙΚ 6511 τεµ158ΝΑΟΙΚ
Θ\65.03.13


41 Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά,
κουφώµατα αλουµινίου µε
υαλοπίνακες τύπου Κ14


1 2.445,14 2.445,14ΟΙΚ 6511 τεµ159ΝΑΟΙΚ
Θ\65.03.14


42 Ξύλινες πρεσσαριστές πόρτες µε
µεταλλική κάσα και λαµαρίνα στο
κάτω µέρος. τύπου Π01, διαστάσεων
1,10x2,20x0,10m


1 317,00 317,00ΟΙΚ 5446.1 τεµ160ΝΑΟΙΚ
Θ\Α54.46.01


43 Ξύλινες πρεσσαριστές πόρτες µε
µεταλλική κάσα και λαµαρίνα στο
κάτω µέρος. τύπου Π02, διαστάσεων
1,10x2,20x0,15m


4 296,00 1.184,00ΟΙΚ 5446.1 τεµ161ΝΑΟΙΚ
Θ\Α54.46.02


44 Ξύλινες πρεσσαριστές πόρτες µε
µεταλλική κάσα και λαµαρίνα στο
κάτω µέρος. τύπου Π03 ,
διαστάσεων 0,80x2,20x0,10m


9 314,00 2.826,00ΟΙΚ 5446.1 τεµ162ΝΑΟΙΚ
Θ\Α54.46.03


45 Ξύλινες πρεσσαριστές πόρτες µε
µεταλλική κάσα και λαµαρίνα στο
κάτω µέρος. τύπου Π04, διαστάσεων
0,70x2,20x0,10m


8 311,00 2.488,00ΟΙΚ 5446.1 τεµ163ΝΑΟΙΚ
Θ\Α54.46.04


46 Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά,
κουφώµατα αλουµινίου
οποιωνδήποτε διαστάσεων µε
υαλοπίνακες


360 288,60 103.896,00ΟΙΚ 6501 m2164ΝΑΟΙΚ
Θ\Β65.03.1


47 Θύρα από θερµοµονωτικά,
θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα
αλουµινίου (οποιωνδήποτε
διαστάσεων) µε υαλοπίνακες


30 348,60 10.458,00ΟΙΚ 6501 m2165ΝΑΟΙΚ
Θ\Β65.03.2


Σε µεταφορά 269.294,40 869.102,36
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48 Θύρα ξύλινη πρεσσαριστή µε κάσσα
πλάτους έως 23 cm και φεγγίτη


28 206,26 5.775,28ΟΙΚ 5446.2 m2166ΝΑΟΙΚ
Θ\Β54.46.02.1


275.069,68 275.069,68Σύνολο 1.5. Κατασκευές ξύλινες ή µεταλλικές


1.6. Λοιπά-Τελειώµατα


1 Κρεµάστρες (port-manteau) απλές 12 23,00 276,00ΟΙΚ 5616 µµ167ΝΑΟΙΚ Β\56.16


2 Επιστεγάσεις µε επίπεδα κυψελωτά
πολυκαρβονικά φύλλα


33 80,60 2.659,80ΟΙΚ 7231 m2168ΝΑΟΙΚ Β\72.70


3 Αντιολισθητικό ελαστικό
παρέµβληµα µαρµάρινων βαθµίδων


285 4,10 1.168,50ΟΙΚ 7396 µµ169ΝΑΟΙΚ Β\73.76


4 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος
µε ελαστοµερές ασφαλτικό
γαλάκτωµα


830 2,60 2.158,00ΟΙΚ 7902 m2170ΝΑΟΙΚ Β\79.02


5 Θερµοµόνωση κεκλιµένων οροφών
µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη
πολυστερίνη


650 12,70 8.255,00ΟΙΚ 7934 m2171ΝΑΟΙΚ Β\79.46


6 Εξωτερική στεγάνωση (προστασία)
επιφανειών σκυροδέµατος (προ της
διαδικασίας επίχωσης) µε
υδατοδιαλυτή ελαστικοποιηµένη
ασφαλτική επάλειψη


375 2,60 975,00ΟΙΚ 7902 m2172ΝΑΟΙΚ
Θ\Β79.04.1


7 Εσωτερική στεγάνωση (προστασία)
επιφανειών σκυροδέµατος,
οπτοπλινθοδοµών,
τσιµεντοκονιαµάτων κλπ., διά
στεγανοποιητικού, επαλειφόµενου
τσιµεντοειδούς, κονιάµατος ενός
συστατικού.


660 9,54 6.296,40ΟΙΚ 7903 m2173ΝΑΟΙΚ
Θ\Α79.04.2


8 Θερµοµόνωση βατού
αντεστραµµένου δώµατος µε
σύνθετο προϊόν που αποτελείται
από πλάκες εξηλασµένης
πολυστερίνης xps πάχους 6 εκ. και
κεραµικά πλακίδια πλήρους
υάλωσης .


83 41,60 3.452,80ΟΙΚ 7934 m2174ΝΑΟΙΚ
Θ\Α79.49.01


9 Θερµοµόνωση βατού
αντεστραµµένου δώµατος µε
σύνθετο προϊόν που αποτελείται
από πλάκες εξηλασµένης
πολυστερίνης xps πάχους 10 εκ. και
κεραµικά πλακίδια πλήρους
υάλωσης .


287 47,45 13.618,15ΟΙΚ 7934 m2175ΝΑΟΙΚ
Θ\Α79.49.02


10 Θερµοµόνωση πλάκας επί φυσικού
εδάφους µε εξηλασµένη
πολυστερίνη xps πάχους 7 εκ.


36 15,40 554,40ΟΙΚ 7934 m2176ΝΑΟΙΚ
Θ\Α79.49.03


11 Σύνθετο σύστηµα εξωτερικής
θερµοµόνωσης  µε εξηλασµένη
πολυστερίνη xps πάχους 10 εκ. µετά
έγχρωµου ακρυλικού επιχρίσµατος.


751 35,00 26.285,00ΟΙΚ 7934 m2177ΝΑΟΙΚ
Θ\Α79.49.04


12 Θερµοµόνωση  δαπέδου
υπερκείµενου υπογείου  µε
εξηλασµένη πολυστερίνη xps
πάχους 7 εκ.


388 15,40 5.975,20ΟΙΚ 7934 m2178ΝΑΟΙΚ
Θ\Α79.49.05


13 Θερµοµόνωση διπλής δροµικής
τοιχοποιίας  µε εξηλασµένη
πολυστερίνη xps πάχους 4 εκ.


30 10,40 312,00ΟΙΚ 7934 m2179ΝΑΟΙΚ
Θ\Α79.49.06


14 Θερµοµόνωση διπλής δροµικής
τοιχοποιίας  µε εξηλασµένη
πολυστερίνη xps πάχους 10 εκ.


75 20,80 1.560,00ΟΙΚ 7934 m2180ΝΑΟΙΚ
Θ\Α79.49.07


15 Θερµοµόνωση περιµετρικού τοιχείου
σε επαφή µε το έδαφος  µε
εξηλασµένη πολυστερίνη xps
πάχους 6 εκ.


13 12,48 162,24ΟΙΚ 7934 m2181ΝΑΟΙΚ
Θ\Α79.49.08


16 Θερµοµόνωση τοιχείων
διαχωρισµού  µε εξηλασµένη
πολυστερίνη xps πάχους 5 εκ.


36 10,40 374,40ΟΙΚ 7934 m2182ΝΑΟΙΚ
Θ\Α79.49.09


Σε µεταφορά 74.082,89 1.144.172,04
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17 Μπασκέτα σχολική 2 596,20 1.192,40ΟΙΚ 6118 τεµ183ΝΑΟΙΚ
Θ\57.05.01


18 Χτιστή βρύση µε πέντε (5) κρουνούς
και επένδυση τουβλάκι, µήκους
2,70m και διατοµής σύµφωνα µε τα
σχέδια της Υπηρεσίας.


1 1.097,73 1.097,73ΟΙΚ 2122
60%


ΟΙΚ 2171  5%
ΟΙΚ 2180


35%


τεµ184ΝΑΟΙΚ
Θ\Β99.00.01


19 Συµπλήρωση µε κηπαίο χώµα 50 13,00 650,00ΠΡΣ 1710 m3185ΝΑΠΡΣ Θ\∆7


20 Εκσκαφή κηπευτικού χώµατος 25 11,30 282,50Ο∆ΟΝ 1123Α m3186ΝΑΠΡΣ Θ\Α02.01


21 Γενική µόρφωση επιφάνειας
εδάφους για την φύτευση φυτών ή
εγκατάσταση χλοοτάπητα


0,1 105,00 10,50ΠΡΣ 1140 στρ187ΝΑΠΡΣ Γ01


22 Ενσωµάτωση βελτιωτικών εδάφους 5 5,50 27,50ΠΡΣ 1620 m3188ΝΑΠΡΣ Γ02


23 Προµήθεια βελτιωτικών εδάφους 5 110,00 550,00ΝΑΠΡΣ
ΣΧΒ.01


m3189ΝΑΠΡΣ Θ\ΣΧ6


24 Προµήθεια δενδρώδους Λιγούστρου,
µπάλα χώµατος ή γλάστρα 120
λίτρα, στηθαία περίµετρος 14 έως 16
εκατοστά, ύψος 3,00 έως 3,50µέτρα


9 250,00 2.250,00ΠΡΣ 5210 τεµ190ΝΑΠΡΣ Σ6


25 Γκίνγκο Ginkgo biloba, γλάστρα 50
λίτρα, ύψος 2,5-3,00 µέτρα,
περίµετρος κορµού 16-18 εκατοστά


19 150,00 2.850,00τεµ191ΝΑΠΡΣ
Θ\∆01.7.55.1


26 Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη
µε εργαλεία χειρός, διαστάσεων
0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m


30 1,60 48,00ΠΡΣ 5120 τεµ192ΝΑΠΡΣ Ε01.2


27 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος
όγκου 41 - 80 lt


30 6,80 204,00ΠΡΣ 5210 τεµ193ΝΑΠΡΣ Ε09.8


28 Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης
φυτών, διαµέτρου από 0,61 m και
άνω


30 0,75 22,50ΠΡΣ 5330 τεµ194ΝΑΠΡΣ ΣΤ01.2


29 Προµήθεια και τοποθέτηση
εύκαµπτου σωλήνα αποστράγγισης


30 10,00 300,00ΟΙΚ Η01.1.1.6 τεµ195ΝΑΠΡΣ ΣΗΛ1


30 Στήριξη µεγάλων δέντρων µε
σύστηµα πασσάλων


30 22,00 660,00ΠΡΣ 5240 τεµ196ΝΑΠΡΣ Θ\Ε11.1


31 Άρδευση φυτών από παροχές 320 0,045 14,40ΠΡΣ 5321 τεµ197ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.1.4


32 Μεταφύτευση φυτών µε µπάλα
χώµατος όγκου 45 - 150 lt


3 45,00 135,00ΠΡΣ 5210 τεµ198ΝΑΠΡΣ Ε10.1


84.377,42 84.377,42Σύνολο 1.6. Λοιπά-Τελειώµατα


1.228.549,46Σύνολο 1. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


2. ∆ΙΚΤΥΑ


2.1. ∆ίκτυο Ίσχυρών Ρευµάτων


2.1.1. Φωτιστικά


1 Ηλεκτρικός µηχανισµός ανοίγµατος
παραθύρων-φεγγιτών


8 232,40 1.859,20ΗΛΜ 42 m201ΑΤΗΕ Θ\8745


2 Ράγα ηλεκτροφόρος οροφής 8 135,07 1.080,56ΗΛΜ 42 m202ΑΤΗΕ Α\8747.2


3 Ειδικό φωτιστικό σε ράγα 5 277,43 1.387,15ΗΛΜ 59 τεµ203ΑΤΗΕ Α\8748.1


4 Φωτιστικό σώµα πυρακτώσεως,
τοίχου ή οροφής µε ελλειψοειδή
κώδωνα και προφυλακτήρα
(χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό
χυτοσιδηρούν µε λαµπτήρα 100 W
πυρακτώσεως CONCENTRA


5 53,03 265,15ΗΛΜ 60 τεµ204ΑΤΗΕ
8982.6.2Β.2


5 Φωτιστικό σώµα φθορισµού τοίχου
8W, T5


10 31,64 316,40ΗΛΜ 59 τεµ205ΑΤΗΕ Θ\8995


6 Φωτιστικό σηµείο απλό ή στεγανό,
χωνευτό ή ορατό


180 45,27 8.148,60ΗΛΜ 49 τεµ206ΑΤΗΕ
Θ\8995.90.1


7 Φωτιστικό σώµα  οροφής µε
παραβολικές περσίδες  2Χ14W Τ5


26 47,02 1.222,52ΗΛΜ 59 τεµ207ΑΤΗΕ Θ\8997


Σε µεταφορά 14.279,58 1.228.549,46
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8 Φωτιστικό σώµα  οροφής, µε
παραβολικές περσίδες, 2Χ28W Τ5,
µε ηλεκτρονικό µπάλαστ
ρυθµιζόµενης φωτεινότητας (1-10V)


43 187,18 8.048,74ΗΛΜ 59 τεµ208ΑΤΗΕ Θ\8998


9 Φωτιστικό σώµα  οροφής 4Χ14W
Τ5, µε παραβολικές περσίδες


3 261,18 783,54ΗΛΜ 59 τεµ209ΑΤΗΕ Θ\8999


10 Φωτιστικό σώµα στεγανό IP65
οροφής 2Χ24W Τ5


21 50,96 1.070,16ΗΛΜ 59 τεµ210ΑΤΗΕ Θ\9000


11 Φωτιστικό σώµα  οροφής 1Χ35W
T5, µε ράγα και δυνατότητα
ρύθµισης φωτεινότητας(dimmable
0-10V)


37 454,52 16.817,24ΗΛΜ 59 τεµ211ΑΤΗΕ Θ\9002


12 Φωτιστικό τύπου σποτ, µε λαµπτήρα
TC-EL 11W


12 29,21 350,52ΗΛΜ 59 τεµ212ΑΤΗΕ Θ\9018


13 Φωτιστικό  χωνευτής τοποθέτησης 5 157,73 788,65ΗΛΜ 101 τεµ213ΑΤΗΕ Θ\9066


14 Φωτιστικό σώµα µε βραχίονα και
λαµπτήρα Na, χαµηλής πίεσης,
ισχύος 180 W


14 461,00 6.454,00ΗΛΜ 103 τεµ214ΝΑΟ∆Ο
Α\Ζ03.1.1


15 Φωτιστικό σώµα φθορισµού 2Χ36W,
µε ανταυγαστήρα, εστεγασµένων
χώρων,  οροφής ή αναρτηµένο .


42 48,00 2.016,00ΗΛΜ 59 τεµ215ΑΤΗΕ Κ\8972.1.4


16 Φωτιστικό σώµα φθορισµού,
οροφής, 4Χ18W


27 42,00 1.134,00ΗΛΜ 60 τεµ216ΑΤΗΕ Κ\8977.2.2


17 Φωτιστικό σώµα µε λαµπτήρες
εξοικονόµησης ενέργειας, τοίχου ή
οροφής


22 23,00 506,00ΗΛΜ 60 τεµ217ΑΤΗΕ
Κ\8983.10.1.1


52.248,43 52.248,43Σύνολο 2.1.1. Φωτιστικά


2.1.2. ∆ιακοπτικό Υλικό-Πίνακες


1 ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο
εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V
Εντάσεως 10Α απλός µονοπολικός


18 10,29 185,22ΗΛΜ 49 τεµ218ΑΤΗΕ 8801.1.1


2 ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο
εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V
Εντάσεως 10Α κοµιτατέρ ή αλλέ
ρετούρ


2 12,46 24,92ΗΛΜ 49 τεµ219ΑΤΗΕ 8801.1.4


3 Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUKO
εντάσεως 16 Α


59 18,12 1.069,08ΗΛΜ 49 τεµ220ΑΤΗΕ 8826.3.2


4 Ρευµατοδότης στεγανός χωνευτός
πλήρης SCHUKO εντάσεως 16 Α


11 16,46 181,06ΗΛΜ 49 τεµ221ΑΤΗΕ 8827.3.2


5 Επίτοιχος µεταλλικός πίνακας
διανοµής IP43, ΑΤ ενδεικτικού τύπου
ΑΒΒ ΑΤ22Ε ή ισοδυνάµου


6 264,39 1.586,34ΗΛΜ 52 τεµ222ΑΤΗΕ Θ\8846.1


6 Επίτοιχος µεταλλικός πίνακας
διανοµής IP43, ΑΤ ενδεικτικού τύπου
ΑΒΒ ΑΤ42 ή ισοδυνάµου


1 334,74 334,74ΗΛΜ 52 τεµ223ΑΤΗΕ Θ\8846.4


7 Επίτοιχος µεταλλικός πίνακας
διανοµής IP43, ΑΤ ενδεικτικού τύπου
ΑΒΒ ΑΤ51 ή ισοδυνάµου


2 297,99 595,98ΗΛΜ 52 τεµ224ΑΤΗΕ Θ\8846.6


8 Αυτόµατος τριπολικός διακόπτης
ράγας γιά ασφάλιση ηλεκτρικών
γραµµών εντάσεως 80Α


2 98,95 197,90ΗΛΜ 55 τεµ225ΑΤΗΕ Θ\8859.3.6


9 Τετραπολικός αυτόµατος διακόπτης
διαρροής ρεύµατος 4Χ40Α/30mA


14 120,85 1.691,90ΗΛΜ 53 τεµ226ΑΤΗΕ Θ\8874.2.2


10 Ραγοδιακόπτης φορτίου απλός
µονοπολικός εντάσεως 45 Α


3 14,24 42,72ΗΛΜ 55 τεµ227ΑΤΗΕ Θ\8881.1.2


11 Ραγοδιακόπτης φορτίου απλός
τριπολικός εντάσεως 45 Α


11 24,63 270,93ΗΛΜ 55 τεµ228ΑΤΗΕ Θ\8881.3.2


12 Ραγοδιακόπτης φορτίου απλός
τριπολικός εντάσεως 125 Α


1 36,97 36,97ΗΛΜ 55 τεµ229ΑΤΗΕ Θ\8881.3.6


13 Αυτόµατος διακόπτης διαρροής
ευαισθησίας 30mA διπολικός
εντάσεως 25 Α


52,03ΗΛΜ 55 τεµ230ΑΤΗΕ Ν\8887.1.2


Σε µεταφορά 6.217,76 1.280.797,89
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Από µεταφορά 6.217,76 1.280.797,89
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14 Αυτόµατος διακόπτης διαρροής
ευαισθησίας 30mA τετραπολικός
εντάσεως 63 Α


1 111,19 111,19ΗΛΜ 55 τεµ231ΑΤΗΕ Ν\8887.2.3


15 Ασφαλειοθήκη ράγας µονοπολική
κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση
µέχρι 32Α


21 12,54 263,34ΗΛΜ 51 τεµ232ΑΤΗΕ Θ\8902.1


16 Ασφαλειοθήκη ράγας µονοπολική
κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση
µέχρι 50Α


3 22,54 67,62ΗΛΜ 51 τεµ233ΑΤΗΕ Θ\8902.2


17 Ασφαλειοθήκη ράγας µονοπολική
κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση
µέχρι 125Α


3 54,64 163,92ΗΛΜ 51 τεµ234ΑΤΗΕ Θ\8902.3


18 Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση
ηλεκτρικών γραµµών ή συσκευών
µονοπολικός εντάσεως 10 Α


65 10,71 696,15ΗΛΜ 55 τεµ235ΑΤΗΕ Ν\8918.1.2


19 Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση
ηλεκτρικών γραµµών ή συσκευών
µονοπολικός εντάσεως 16 Α


38 12,76 484,88ΗΛΜ 55 τεµ236ΑΤΗΕ Ν\8918.1.3


20 Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση
ηλεκτρικών γραµµών ή συσκευών
τριπολικός εντάσεως 10 Α


4 28,57 114,28ΗΛΜ 55 τεµ237ΑΤΗΕ Ν\8918.2.2


21 Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση
ηλεκτρικών γραµµών ή συσκευών
τριπολικός εντάσεως 16 Α


3 29,59 88,77ΗΛΜ 55 τεµ238ΑΤΗΕ Ν\8918.2.3


22 Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση
ηλεκτρικών γραµµών ή συσκευών
τριπολικός εντάσεως 25 Α


2 31,63 63,26ΗΛΜ 55 τεµ239ΑΤΗΕ Ν\8918.2.5


23 Τριπλή ενδεικτική λυχνία LED,
τάσεως  250 V πλήρης.


10 17,34 173,40ΗΛΜ 52 τεµ240ΑΤΗΕ Ν\8925.1


24 Ενδεικτική λυχνία LED, τάσεως  250
V πλήρης.


3 6,38 19,14ΗΛΜ 52 τεµ241ΑΤΗΕ Ν\8925.2


25 Σηµείο ρευµατοδότη ή συσκευής ή
διακόπτη απλό ή στεγανό, χωνευτό
ή ορατό


99 30,19 2.988,81ΗΛΜ 49 τεµ242ΑΤΗΕ
Θ\8995.90.2


26 ∆ιπολικό ρελέ διαφυγής 30mA µε
µαγνητοθερµική προστασία C 10A
4,5KA,


16 69,00 1.104,00ΗΛΜ 53 τεµ243ΑΤΗΕ Θ\9016


27 Γενικός πίνακας χαµηλής τάσεως
προκαλωδιωµένος, ιστάµενου τύπου


1 1.744,33 1.744,33ΗΛΜ 52 τεµ244ΑΤΗΕ Θ\9410


28 Σύστηµα συναγερµού 1 2.850,00 2.850,00ΗΛΜ 61 αποκ245ΑΤΗΕ Θ\9051


29 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών
πλαστικός σπιράλ 13,5mm


100 3,22 322,00ΗΛΜ 41 m246ΑΤΗΕ 8732.2.2


30 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών
πλαστικός σπιράλ 23mm


50 4,96 248,00ΗΛΜ 41 m247ΑΤΗΕ 8732.2.4


31 Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας
ηλεκτρικών γραµµών διαστ.
4,0Χ4,0cm


100 3,00 300,00ΗΛΜ 41 m248ΑΤΗΕ Κ\8732.2


32 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών
χαλύβδινος ευθύς 29mm


100 13,51 1.351,00ΗΛΜ 42 m249ΑΤΗΕ 8734.1.4


33 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ
70mm


10 4,00 40,00ΗΛΜ 41 τεµ250ΑΤΗΕ 8735.2.1


34 Προµήθεια και εγκατάσταση
θυροµεγαφώνου αµφίπλευρης
οµιλίας µε ηλεκτρική κλειδαριά


1 311,53 311,53ΗΛΜ 46 τεµ251ΑΤΗΕ Κ\8743.1


35 Αντικατάσταση οιουδήποτε
φωτιστικού σηµείου τάσεως 250 V


2 6,00 12,00ΗΛΜ 59 τεµ252ΑΤΗΕ Κ\8801.1.1


36 Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος έως
24 θέσεων στεγανός ΙΡ44


1 135,00 135,00ΗΛΜ 52 τεµ253ΑΤΗΕ
Κ\8843.2.1.1


37 Αποξήλωση οιουδήποτε ηλεκτρικού
πίνακα χωνευτού, επίτοιχου ή
διαιρούµενου


1 18,87 18,87ΗΛΜ 52 τεµ254ΑΤΗΕ Κ\8845.2


38 Ασφάλεια συντηκτική τύπου
EZ-SIEMENS εντάσεως 25 Α και
σπειρώµατος Ε 16 (µινιόν)


4 7,66 30,64ΗΛΜ 54 τεµ255ΑΤΗΕ 8910.1.1


Σε µεταφορά 19.919,89 1.280.797,89
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Από µεταφορά 19.919,89 1.280.797,89
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39 Μικροαυτόµατος µονοπολικός  γιά
ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών
ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
εντάσεως έως 40Α


4 8,04 32,16ΗΛΜ 55 τεµ256ΑΤΗΕ Κ\8915.1.1


40 ∆ιακόπτης µε φωτοκύτταρο 3 55,00 165,00ΗΛΜ 50 τεµ257ΑΤΗΕ Κ\8919.2


41 Ενδεικτική λυχνία τάσεως µέχρι 500
V


4 7,00 28,00ΗΛΜ 52 τεµ258ΑΤΗΕ Κ\8924


42 Επανέλεγχος ηλεκτρικής
εγκατάστασης


3 170,00 510,00ΗΛΜ 52 Ηλετρ.
πίνακα


259ΑΤΗΕ Κ\9338.1.1


43 Καθαίρεση φωτιστικού σώµατος
νατρίου -υδραργύρου 125W ή 250W
ή 400W


2 17,13 34,26ΗΛΜ 103 τεµ260ΑΤΗΕ Κ\9411.1


20.689,31 20.689,31Σύνολο 2.1.2. ∆ιακοπτικό Υλικό-Πίνακες


2.1.3. Θεατρικός Φωτισµός-Ήχος


1 Θεατρικό φωτιστικό τύπου Zoom
Profile


6 847,89 5.087,34ΗΛΜ 59 τεµ261ΑΤΗΕ Θ\8979.1


2 Θεατρικό φωτιστικό τύπου
Cyclorama Lights


4 533,56 2.134,24ΗΛΜ 59 τεµ262ΑΤΗΕ Θ\8979.2


3 Θεατρικό προβολέας τύπου Fesner 12 560,13 6.721,56ΗΛΜ 59 τεµ263ΑΤΗΕ Θ\8979.3


4 Σύστηµα ελέγχου φωτισµού 1 9.793,30 9.793,30ΗΛΜ 59 τεµ264ΑΤΗΕ Θ\8983


5 Ερµάριο RACK 19'' 18U 2 628,30 1.256,60ΗΛΜ 103 τεµ265ΑΤΗΕ
Ν\9131.29.1


6 Παθητικό ηχείο αναπαραγωγής
µουσικής και οµιλίας


4 2.001,21 8.004,84ΗΛΜ 103 τεµ266ΑΤΗΕ Θ\9133


7 Επαγγελµατικός τελικός ενισχυτής
ήχου


1 1.292,76 1.292,76ΗΛΜ 103 τεµ267ΑΤΗΕ Θ\9134


8 Καλώδιο ηχείου 2Χ2,5mm 120 14,51 1.741,20ΗΛΜ 103 µ268ΑΤΗΕ Θ\9135


9 Επαγγελµατική κονσόλα µίξης 1 1.292,76 1.292,76ΗΛΜ 103 τεµ269ΑΤΗΕ Θ\9136


10 Συλλογή
µικροφώνωνεπαγγελαµτικού τύπου


1 1.305,97 1.305,97ΗΛΜ 103 τεµ270ΑΤΗΕ Θ\9137


11 Εσχάρα καλωδίων βαρέως τύπου
Για πλάτος 200 mm


22 18,90 415,80ΗΛΜ 34 µµ271ΝΑΦΡΑ
Α\10.17.02


39.046,37 39.046,37Σύνολο 2.1.3. Θεατρικός Φωτισµός-Ήχος


2.1.4. Καλώδια


1 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος
διατοµής 1,5 mm2


4.663 1,32 6.155,16ΗΛΜ 44 m272ΑΤΗΕ 8751.1.2


2 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος
διατοµής 2,5mm2


3.779 1,45 5.479,55ΗΛΜ 44 m273ΑΤΗΕ 8751.1.3


3 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος
διατοµής 4mm2


100 1,64 164,00ΗΛΜ 44 m274ΑΤΗΕ 8751.1.4


4 Αγωγός γυµνός χάλκινος
γαλβανισµένος Πολύκλωνος
διατοµής 70mm2


40 36,74 1.469,60ΗΛΜ 45 m275ΑΤΗΕ 8758.2.6


5 Καλώδιο τύπου NYIFY Τριπολικό
διατοµής 3 Χ 1,5 mm2


100 4,47 447,00ΗΛΜ 44 m276ΑΤΗΕ 8767.2.1


6 Καλώδιο τύπου NYIFY Τριπολικό
διατοµής 3 Χ 2,5 mm2


100 4,90 490,00ΗΛΜ 44 m277ΑΤΗΕ 8767.2.2


7 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ
τριπολικό ∆ιατοµής 3 Χ 2,5mm2


413 6,79 2.804,27ΗΛΜ 102 m278ΑΤΗΕ 9337.2.1


8 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ
πενταπολικό ∆ιατοµής 5 Χ 4mm2


372 14,14 5.260,08ΗΛΜ 102 m279ΑΤΗΕ Θ\9343.4.2


9 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ
πενταπολικό ∆ιατοµής 5 Χ 6mm2


17 15,50 263,50ΗΛΜ 102 m280ΑΤΗΕ Θ\9343.4.3


10 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ
πενταπολικό ∆ιατοµής 5 Χ 10mm2


55 26,37 1.450,35ΗΛΜ 102 m281ΑΤΗΕ Θ\9343.4.4


11 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ
πενταπολικό ∆ιατοµής 5 Χ 16mm2


60 35,85 2.151,00ΗΛΜ 102 m282ΑΤΗΕ Θ\9343.4.5


12 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ
πενταπολικό ∆ιατοµής 5 Χ 25mm2


121 46,05 5.572,05ΗΛΜ 102 m283ΑΤΗΕ Θ\9343.4.6


Σε µεταφορά 31.706,56 1.340.533,57
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Από µεταφορά 31.706,56 1.340.533,57
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13 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ
πενταπολικό ∆ιατοµής 5 Χ 35mm2


22 61,27 1.347,94ΗΛΜ 102 m284ΑΤΗΕ Θ\9343.4.7


14 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή
εντοιχισµένο Μονοπολικό διατοµής 1
Χ 95 mm2


160 22,40 3.584,00ΗΛΜ 47 m285ΑΤΗΕ 8774.1.11


15 Καλώδιο  τύπου JIVV-U  (πρώην
ΝΥΥ), διατοµής 2 x 1,5 mm2


501 0,37 185,37ΗΛΜ 47 m286ΝΑΠΡΣ
Η09.2.15.1


16 Καλώδιο  τύπου JIVV-U  (πρώην
ΝΥΥ), διατοµής 4 x 2,5 mm2


217 0,65 141,05ΗΛΜ 47 m287ΝΑΠΡΣ
Η09.2.15.9


17 Εσχάρα καλωδίων βαρέως τύπου
Για πλάτος 300 mm


32 24,80 793,60ΗΛΜ 34 µµ288ΝΑΦΡΑ
Α\10.17.03


18 Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων,
από πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας (HDPE), διπλού
δοµηµένου τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 50086, µε ενσωµατωµένη
µούφα. Με σωλήνες σε κουλούρες,
µε ενσωµατωµένη ατσάλινα και
µούφα, µε τυποποίηση ονοµαστικής
διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την
εξωτερική διάµετρο [DN/OD],
θλιπτικής αντοχής > =450 Ν κατά την
πρότυπη δοκιµή που καθορίζεται
στο ΕΛΟΤ ΕΝ 50086. Σωληνώσεις
DN/OD 110 mm


220 2,10 462,00Υ∆Ρ 6711.1 m289ΝΑΥ∆Ρ
Α\12.36.01.06


19 Φρεάτιο επισκέψεως 0,40χ0,40 m,
πάχους 10 cm από σκυρόδεµα, µε
χυτοσιδηρούν κάλυµµα (µεσαίου
τύπου)


4 107,97 431,88ΗΛΜ 10 τεµ290ΑΤΗΕ Θ\9307.4


20 Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων 100 1,97 197,00ΚΤΙΡ 1380 kg291ΚΤΙΡ 1380


21 Καλώδιο ΝΥΜ 2Χ1,5 mm2 80 1,93 154,40ΗΛΜ 46 m292ΑΤΗΕ Κ\8766.2.1


22 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 100 2,73 273,00ΗΛΜ 46 m293ΑΤΗΕ Κ\8766.3.1


23 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 150 3,10 465,00ΗΛΜ 46 m294ΑΤΗΕ Κ\8766.3.2


24 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ6 mm2 50 5,10 255,00ΗΛΜ 46 m295ΑΤΗΕ Κ\8766.3.4


25 Καλώδιο ΝΥΜ  5Χ2,5 mm2 100 4,80 480,00ΗΛΜ 46 m296ΑΤΗΕ Κ\8766.5.2


40.476,80 40.476,80Σύνολο 2.1.4. Καλώδια


2.1.5. Θεµελιακή Γείωση


1 ∆ίκτυο θεµελιακής γείωσης &
αντικεραυνικής προστασίας


1 7.550,73 7.550,73ΗΛΜ 45 τεµ297ΑΤΗΕ Θ\9015


7.550,73 7.550,73Σύνολο 2.1.5. Θεµελιακή Γείωση


160.011,64Σύνολο 2.1. ∆ίκτυο Ίσχυρών Ρευµάτων


2.2. ∆ίκτυο Ασθενών Ρευµάτων


2.2.1. ∆ίκτυο ∆οµηµένης Καλωδίωσης


1 Τετραπολικός αυτόµατος διακόπτης
διαρροής ρεύµατος 4Χ40Α/30mA


1 120,85 120,85ΗΛΜ 53 τεµ226ΑΤΗΕ Θ\8874.2.2


2 Ασφαλειοθήκη ράγας µονοπολική
κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση
µέχρι 32Α


3 12,54 37,62ΗΛΜ 51 τεµ232ΑΤΗΕ Θ\8902.1


3 Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση
ηλεκτρικών γραµµών ή συσκευών
µονοπολικός εντάσεως 10 Α


8 10,71 85,68ΗΛΜ 55 τεµ235ΑΤΗΕ Ν\8918.1.2


4 Τριπλή ενδεικτική λυχνία LED,
τάσεως  250 V πλήρης.


1 17,34 17,34ΗΛΜ 52 τεµ240ΑΤΗΕ Ν\8925.1


5 Ερµάριο RACK 19'' 18U 1 628,30 628,30ΗΛΜ 103 τεµ265ΑΤΗΕ
Ν\9131.29.1


6 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ
τριπολικό ∆ιατοµής 3 Χ 2,5mm2


251,55 6,79 1.708,02ΗΛΜ 102 m278ΑΤΗΕ 9337.2.1


7 Κανάλια δαπέδου πλαστικό,
διανοµής ισχυρών και ασθενών
ρευµάτων διαστάσεως 105 Χ 50 mm


105,34 21,81 2.297,47ΗΛΜ 41 m298ΑΤΗΕ Θ\8740.1


Σε µεταφορά 4.895,28 1.388.561,10
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8 Καλώδιο τύπου UTP, διατοµής
AWG24, κατηγορίας 5e 4 ζευγών


1.549,15 1,29 1.998,40ΗΛΜ 48 m299ΑΤΗΕ
Ν\8795.91.2


9 Ηλεκτρικός πίνακας
µεταλλοπλαστικός
επίτοιχοςβαµµένος ηλεκτροστατικής
βαφής ,µε λευκή πόρτα προστασίας
Ρ30 εντοιχισµένος διαστάσεων 35 Χ
25 cm και 16 θέσεων


1 109,06 109,06ΗΛΜ 52 τεµ300ΑΤΗΕ Θ\8840.1.1


10 ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού
τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός
τριπολικός εντάσεως 40 Α


1 21,38 21,38ΗΛΜ 55 τεµ301ΑΤΗΕ 8880.3.2


11 Σηµείο λήψης ή συσκευής
εγκατάστασης κεραίας Radio-TV


2 67,92 135,84ΗΛΜ 49 τεµ302ΑΤΗΕ
Ν\8995.90.9


12 ∆ιαδραστικός πίνακας 9 765,00 6.885,00ΗΛΜ 55 τεµ.303ΑΤΗΕ Θ\9003


13 Πρίζα  RJ45 , κατ. 5e για
τοποθέτηση σε κανάλι


23 11,95 274,85ΗΛΜ 49 τεµ304ΑΤΗΕ Θ\9040


14 Πρίζα  διπλή σούκο  διέλευσης για
κανάλι


12 12,15 145,80ΗΛΜ 49 τεµ305ΑΤΗΕ Θ\9041


15 Καλώδιο σύνδεσης µονάδων
οµοαξονικό θωρακισµένο 50Ω


62,23 4,19 260,74ΗΛΜ 45 m306ΑΤΗΕ Ν\9131.12


16 Patch Panel 19" UTP κατηγορίας
CAT5e 24 θέσεων


1 156,78 156,78ΗΛΜ 49 τεµ307ΑΤΗΕ Θ\9132.1


17 Κεντρική κεραία Τηλεόρασης -
πλήρης


1 453,92 453,92τεµ308ΑΤΗΕ Α\9981.2.1


18 Λήψη κεραίας Radio-TV,
οµοαξονικού λήπτη


2 24,49 48,98ΗΛΜ 49 τεµ309ΑΤΗΕ
Ν\8826.91.4


15.386,03 15.386,03Σύνολο 2.2.1. ∆ίκτυο ∆οµηµένης Καλωδίωσης


2.2.2. ∆ίκτυο Κτιριακού αυτοµατισµού


1 ∆υαδική έξοδος ισχύος δικτύου ΚΝΧ
2 X 230V AC


4 157,78 631,12ΗΛΜ 55 τεµ310ΑΤΗΕ Θ\Ε002.1


2 ∆υαδική έξοδος ισχύος δικτύου ΚΝΧ
4 X 230V AC


2 174,83 349,66ΗΛΜ 55 τεµ311ΑΤΗΕ Θ\Ε002.2


3 ∆υαδική έξοδος ισχύος δικτύου ΚΝΧ
8 X 230V AC


1 300,23 300,23ΗΛΜ 55 τεµ312ΑΤΗΕ Θ\Ε002.3


4 ∆υαδική έξοδος ισχύος δικτύου ΚΝΧ
16 X 230V AC


1 374,73 374,73ΗΛΜ 55 τεµ313ΑΤΗΕ Θ\Ε002.4


5 Τροφοδοτικό 640mA µε
ενσωµατωµένο πηνίο, για σύνδεση
στο instabus.


4 355,00 1.420,00ΗΛΜ 55 τεµ.314ΑΤΗΕ Θ\Ε006


6 Προσαρµοστής γραµµής ή περιοχής,
για σύνδεση ΚΝΧ


3 390,00 1.170,00ΗΛΜ 55 τεµ.315ΑΤΗΕ Θ\Ε007


7 Ράγα µεταφοράς δεδοµένων, για
σύνδεση στο δίκτυο ΚΝΧ


3 10,80 32,40ΗΛΜ 55 τεµ.316ΑΤΗΕ Θ\Ε009


8 ∆ιπολική κλέµµα για την σύνδεση
και την διακλάδωση της γραµµής
bus.


40 1,18 47,20ΗΛΜ 55 τεµ.317ΑΤΗΕ Θ\Ε010


9 Προστατευτικό υπέρτασης 4 57,50 230,00ΗΛΜ 55  τεµ318ΑΤΗΕ Θ\Ε011


10 Ανιχνευτής παρουσίας /κίνησης µε
έλεγχο φωτισµού βάση φωτεινότητας
για δίκτυο ΚΝΧ


43 240,00 10.320,00ΗΛΜ 55 τεµ.319ΑΤΗΕ Θ\Ε013


11 Είσοδος/έξοδος γενικής χρήσης για
δίκτυο ΚΝΧ


4 259,36 1.037,44ΗΛΜ 55 τεµ.320ΑΤΗΕ Θ\Ε014


12 Εξασθενιτής φωτισµού δικτύου ΚΝΧ
για λαµπτήρες φθορισµού 8 Χ 230V
AC


2 562,52 1.125,04ΗΛΜ 55 τεµ321ΑΤΗΕ Θ\Ε015.3


13 Πολυλειτουργική έγχρωµη Οθόνη
Αφής για δίκτυο ΚΝΧ


1 1.744,15 1.744,15ΗΛΜ 55 τεµ.322ΑΤΗΕ Θ\Ε017


14 Μετατροπέας σήµατος µεταξύ ενός
δικτύου ΚΝΧ και ενός δικτύου ΙΡ (IP
VIEWER)


1 514,92 514,92ΗΛΜ 55 τεµ.323ΑΤΗΕ Θ\Ε018


15 Θύρα επικοινωνίας USB µε το δίκτυο
ΚΝΧ


2 246,49 492,98ΗΛΜ 55 τεµ.324ΑΤΗΕ Θ\Ε020


Σε µεταφορά 19.789,87 1.403.947,13
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Από µεταφορά 19.789,87 1.403.947,13
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16 Bus-προσαρµοστής για δίκτυο ΚΝΧ 24 82,08 1.969,92ΗΛΜ 55 τεµ.325ΑΤΗΕ Θ\Ε021


17 Bus γραµµή (τύπος καλωδίου) 1.200 1,21 1.452,00ΗΛΜ 55 τεµ.326ΑΤΗΕ Θ\Ε023


18 Επίτοιχος αισθητήρας καταγραφής
των συγκεντρώσεων CO2 και
υγρασίας του χώρου , για σύνδεση
στο δίκτυο ΚΝΧ


4 464,00 1.856,00ΗΛΜ 55 τεµ.327ΑΤΗΕ Θ\Ε025


19 Σηµείο ρευµατοδότη ή συσκευής ή
διακόπτη απλό ή στεγανό, χωνευτό
ή ορατό για εγκατάσταση ΚΝΧ


75 83,00 6.225,00ΗΛΜ 49 τεµ328ΑΤΗΕ Θ\Ε100


20 Σηµείο ηλεκτρολογικού υλικού για
τοποθέτηση σε πίνακα
εγκατάστασης ΚΝΧ


29 15,09 437,61ΗΛΜ 49 τεµ329ΑΤΗΕ Θ\Ε101


21 Έξοδος ηλεκτρικών
ρολλών/περσίδων/φεγγιτών 2Χ230V
AC/6A


4 181,79 727,16ΗΛΜ 55 τεµ.330ΑΤΗΕ Θ\Ε102


22 Μονάδα συµβάντων και χρονικού
προγραµµατισµού και λογικής για
δίκτυο ΚΝΧ.


1 348,74 348,74ΗΛΜ 55 τεµ.331ΑΤΗΕ Θ\Ε103


23 Μπουτόν χειρισµού για δικτύου ΚΝΧ
µονό (διπλό), 2 LED κατάστασης


4 94,97 379,88ΗΛΜ 55 τεµ332ΑΤΗΕ Θ\Ε105.1


24 Μπουτόν χειρισµού για δικτύου ΚΝΧ
διπλό (4πλό), 4 LED κατάστασης


2 114,68 229,36ΗΛΜ 55 τεµ333ΑΤΗΕ Θ\Ε105.2


25 Μπουτόν χειρισµού για δικτύου ΚΝΧ
τριπλό (6πλό), 6 LED κατάστασης


18 118,03 2.124,54ΗΛΜ 55 τεµ334ΑΤΗΕ Θ\Ε105.3


26 Πολλαπλό αισθητήριο καταγραφής
µετεορολογικών δεδοµένων για
σύνδεση στο δίκτυο ΚΝΧ


1 617,30 617,30ΗΛΜ 55 τεµ.335ΑΤΗΕ Θ\Ε106


36.157,38 36.157,38Σύνολο 2.2.2. ∆ίκτυο Κτιριακού αυτοµατισµού


51.543,41Σύνολο 2.2. ∆ίκτυο Ασθενών Ρευµάτων


2.3. ∆ίκτυο θέρµανσης-Κλιµατισµού


1 Σύστηµα βεβιασµένης κυκλοφορίας
µε 6 ηλιακούς συλλέκτες  για ΖΝΧ


1 6.420,26 6.420,26ΚΤΙΡ 5917 τεµ336ΑΤΗΕ Θ\5917


2 Πλαστικός σωλήνας δικτυωµένου
πολυαιθυλενίου λευκός
επενδεδυµένος  διαµέτρου 16 X
2,0mm


320 5,37 1.718,40ΗΛΜ 6 m337ΑΤΗΕ Θ\8041.2


3 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου Φ
18 mm πάχους τοιχώµατος 1,00mm


40 10,50 420,00ΗΛΜ 7 m338ΑΤΗΕ Θ\8051.6.2


4 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου Φ
22 mm πάχους τοιχώµατος 1,00mm


30 13,28 398,40ΗΛΜ 7 m339ΑΤΗΕ Θ\8051.7.2


5 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου Φ
28 mm πάχους τοιχώµατος 1,50mm


140 21,66 3.032,40ΗΛΜ 7 m340ΑΤΗΕ Θ\8051.8.2


6 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου Φ
35 mm πάχους τοιχώµατος 1,50mm


25 27,50 687,50ΗΛΜ 7 m341ΑΤΗΕ Θ\8051.9.2


7 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου Φ
42 mm πάχους τοιχώµατος 1,50 mm


102 32,40 3.304,80ΗΛΜ 7 m342ΑΤΗΕ
Θ\8051.10.2


8 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου Φ
54 mm πάχους τοιχώµατος 2,00 mm


163 51,91 8.461,33ΗΛΜ 7 m343ΑΤΗΕ
Θ\8051.11.3


9 Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball
valve) βαρέως τύπου µε λαβή
διαµέτρου Φ1/2 ins


22 18,76 412,72ΗΛΜ 11 τεµ344ΑΤΗΕ
Ν\8101.90.1.1


10 Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα)
ορειχάλκινη διαµέτρου Φ 1 ins


15 16,38 245,70ΗΛΜ 11 τεµ345ΑΤΗΕ 8104.3


11 Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα)
ορειχάλκινη διαµέτρου Φ 1 1/4 ins


5 19,20 96,00ΗΛΜ 11 τεµ346ΑΤΗΕ 8104.4


12 Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα)
ορειχάλκινη διαµέτρου Φ 2 ins


9 40,56 365,04ΗΛΜ 11 τεµ347ΑΤΗΕ 8104.7


13 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη
Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεοµένη µε
σπείρωµα διαµέτρου Φ 1 ins


1 26,11 26,11ΗΛΜ 11 τεµ348ΑΤΗΕ 8125.1.3


Σε µεταφορά 25.588,66 1.440.104,51
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14 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη
Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεοµένη µε
σπείρωµα διαµέτρου Φ 2  ins


2 50,15 100,30ΗΛΜ 11 τεµ349ΑΤΗΕ 8125.1.6


15 Θερµαντήρας νερού (µπόϊλερ)
διπλής ενέργειας χωρητικότητας
400lt


1 1.911,46 1.911,46ΗΛΜ 24 τεµ350ΑΤΗΕ Θ\8259.1


16 Θερµαντικά σώµατα ρούνταλ τύπου
Κ τύπου Κ 140


7,2 168,09 1.210,25ΗΛΜ 26 m351ΑΤΗΕ 8432.1


17 Θερµαντικά σώµατα τύπου PANEL
ενσ. βρόγχου Τύπου 33 Ύψους 600
Μήκους400mm


1 200,24 200,24ΗΛΜ 26 τεµ352ΑΤΗΕ
Θ\8436.3.4.1


18 Θερµαντικά σώµατα τύπου PANEL
ενσ. βρόγχου Τύπου 33 Ύψους 600
Μήκους 700mm


3 257,84 773,52ΗΛΜ 26 τεµ353ΑΤΗΕ
Θ\8436.3.4.4


19 Θερµαντικά σώµατα τύπου PANEL
ενσ. βρόγχου Τύπου 33 Ύψους 600
Μήκους 900mm


1 296,24 296,24ΗΛΜ 26 τεµ.354ΑΤΗΕ
Θ\8436.3.4.6


20 Θερµαντικά σώµατα τύπου PANEL
ενσ. βρόγχου Τύπου 33 Ύψους 600
Μήκους 1000mm


2 315,44 630,88ΗΛΜ 26 τεµ.355ΑΤΗΕ
Θ\8436.3.4.7


21 Θερµαντικά σώµατα τύπου PANEL
ενσ. βρόγχου Τύπου 33 Ύψους 600
Μήκος 1200mm


7 355,04 2.485,28ΗΛΜ 26 τεµ356ΑΤΗΕ
Θ\8436.3.4.8


22 Θερµαντικά σώµατα τύπου PANEL
ενσ. βρόγχου Τύπου 33 Ύψους 600
Μήκος 1400


2 392,24 784,48ΗΛΜ 26 τεµ357ΑΤΗΕ
Θ\8436.3.4.9


23 Βαλβίδα εξαερισµού θερµαντικών
σωµάτων, ορειχάλκινη
επινικελωµένη διαµ.1/4 ins


2 6,13 12,26ΗΛΜ 11 τεµ358ΑΤΗΕ 8447


24 Αναλογικός καυστήρας φυσικού
αερίου ισχύος έως τουλάχιστον 160
KW, διβάθµιο


1 2.163,94 2.163,94τεµ359ΑΤΗΕ Σ\8453.2


25 ∆οχείο διαστολής Κλειστό µε
µεµβράνη χωρητικότητας 35 l


2 259,03 518,06ΗΛΜ 23 τεµ360ΑΤΗΕ 8473.1.4


26 ∆οχείο διαστολής Κλειστό µε
µεµβράνη χωρητικότητας 140 l


1 491,58 491,58ΗΛΜ 23 τεµ361ΑΤΗΕ 8473.1.7


27 Σύστηµα αυτόµατης πληρώσεως
εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου
διαστολής διαµέτρου 3/4 ins


5 201,43 1.007,15ΗΛΜ 23 τεµ362ΑΤΗΕ 8474.1


28 Ασφαλιστική βαλβίδα µε ελατήριο
διαµέτρου 3/4 ins


2 71,83 143,66ΗΛΜ 12 τεµ363ΑΤΗΕ 8477.2


29 Ασφαλιστική βαλβίδα µε ελατήριο
διαµέτρου 1 ins


3 112,70 338,10ΗΛΜ 12 τεµ364ΑΤΗΕ 8477.3


30 Θερµική µόνωση σωλήνων από
κοχύλι τύπου Armaflex AC πάχους
19mm, για σωλήνα διαµ. 1/2 ins


2 7,14 14,28ΗΛΜ 40 m365ΑΤΗΕ
Θ\8543.99.1


31 Θερµική µόνωση σωλήνων από
κοχύλι τύπου Armaflex AC πάχους
19mm, για σωλήνα διαµ. 3/4 ins


40 8,01 320,40ΗΛΜ 40 m366ΑΤΗΕ
Θ\8543.99.2


32 Θερµική µόνωση σωλήνων από
κοχύλι τύπου Armaflex AC πάχους
19mm, για σωλήνα διαµ. 1 ins


30 9,35 280,50ΗΛΜ 40 m367ΑΤΗΕ
Θ\8543.99.3


33 Θερµική µόνωση σωλήνων από
κοχύλι τύπου Armaflex AC πάχους
19mm, για σωλήνα διαµ. 1 1/2 ins


25 12,22 305,50ΗΛΜ 40 m368ΑΤΗΕ
Θ\8543.99.5


34 Θερµική µόνωση σωλήνων από
κοχύλι τύπου Armaflex AC πάχους
19mm, για σωλήνα διαµ. 1 3/4 ins


102 13,97 1.424,94ΗΛΜ 40 m369ΑΤΗΕ
Θ\8543.99.6


35 Θερµική µόνωση σωλήνων από
κοχύλι τύπου Armaflex AC πάχους
19mm, για σωλήνα διαµ. 2 ins


163 15,96 2.601,48ΗΛΜ 40 m370ΑΤΗΕ
Θ\8543.99.7


Σε µεταφορά 43.603,16 1.440.104,51
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36 Αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότηµα
παραγωγής ψυχρού νερού,
κοχλιωτού συµπιεστή (screw),
ψυκτικού µέσου R-407c ψυκτικής
απόδοσης 17 Ton (60KW) ,
Refrigeration US


1 19.207,71 19.207,71ΗΛΜ 37 τεµ371ΑΤΗΕ
Θ\8553.91.2.5


37 Συλλέκτης από σιδηροσωλήνα χωρίς
ραφή (TUBO) διατοµής Φ 3 ins, 3
εξόδων


2 65,73 131,46ΚΤΙΡ 5784.14 τεµ372ΚΤΙΡ 5784.14


38 Συλλεκτοδιανοµέας κυκλώµατος
θερµανσης- κλιµατισµού   δύο
κυκλωµάτων


4 370,51 1.482,04ΗΛΜ 4 τεµ373ΑΤΗΕ Θ\8604.1


39 Συλλεκτοδιανοµέας κυκλώµατος
θερµανσης- κλιµατισµού   τριών
κυκλωµάτων


2 395,70 791,40ΗΛΜ 4 τεµ374ΑΤΗΕ Θ\8604.2


40 Συλλεκτοδιανοµέας κυκλώµατος
θερµανσης- κλιµατισµού   τεσσάρων
κυκλωµάτων


1 425,08 425,08ΗΛΜ 4 τεµ375ΑΤΗΕ Θ\8604.3


41 Κυκλοφορητής νερού χαµηλής
πιέσεως παροχής έως 2,50 m3/h


1 267,70 267,70ΗΛΜ 21 τεµ376ΑΤΗΕ 8605.1.1


42 Κυκλοφορητής νερού Κ1 & 2 2 1.155,90 2.311,80ΗΛΜ 21 τεµ377ΑΤΗΕ
Ν\8605.99.4


43 ∆ίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα
προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού
τύπου κοχλιωτής συνδέσεως
διαµέτρου 2 ins


1 483,88 483,88ΗΛΜ 11 τεµ378ΑΤΗΕ 8621.3.6


44 Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα
προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού
τύπου κοχλιωτής συνδέσεως
διαµέτρου 2 ins


1 745,10 745,10ΗΛΜ 11 τεµ379ΑΤΗΕ 8622.3.6


45 Μανόµετρο µε κρουνό περιοχής
ενδείξεων 0 έως 10 atm


2 16,82 33,64ΗΛΜ 11 τεµ380ΑΤΗΕ 8641


46 Θερµοστατική βαλβίδα  για
θερµαντικά σώµατα


2 26,33 52,66ΗΛΜ 12 τεµ381ΑΤΗΕ Θ\8642.1


47 Θερµοστατική κεφαλή για
θερµαντικά σώµατα


18 20,26 364,68ΗΛΜ 12 τεµ382ΑΤΗΕ Θ\8642.2


48 Θερµόµετρο εµβαπτίσεως, κεντρικής
θερµάνσεως, ευθύ ή γωνιακό µε
ορειχάλκινη θήκη, περιοχής
ενδείξεως 0 - 100 C


2 35,52 71,04ΗΛΜ 11 τεµ383ΑΤΗΕ 8651


49 Θερµική µόνωση σωλήνων διαµ.
άνω της 1 ins και µέχρι 2 ins


42 21,72 912,24ΗΛΜ 40 m384ΑΤΗΕ 8691.2


50 Αυτόµατος διαχωριστής στερεών
σωµατιδίων, δικτύου νερού
θέρµανσης ή ψύξης τύπου
SPIROTRAP ή ισοδύναµου
διαµέτρου σύνδεσης DN 50mm


1 2.044,10 2.044,10ΗΛΜ 59 τεµ385ΑΤΗΕ Θ\9010.1


51 Εγκατάσταση Αυτοµατισµού
Λεβητοστασίου για δύο τουλάχιστον
κυκλώµατα θέρµανσης και ΖΝΧ και
αντιστάθµιση


1 1.665,00 1.665,00ΗΛΜ 45 τεµ386ΑΤΗΕ Θ\9020


52 Προγραµµατισµός και θέση σε
λειτουργία εγκατάστασης knx και
BMS λεβητοστασίου-ψυχροστασίου.


1 5.950,25 5.950,25ΗΛΜ 55 τεµ.387ΑΤΗΕ Θ\Ε099


53 Φίλτρο γραµµής σίτας ή δίσκων,
πλαστικό, διατοµής 3/4 ή 1 in.


3 4,00 12,00ΗΛΜ 8 τεµ388ΝΑΠΡΣ Η07.1


54 Εσχάρα καλωδίων βαρέως τύπου
Για πλάτος 400 mm


20 34,60 692,00ΗΛΜ 34 µµ389ΝΑΦΡΑ
Α\10.17.04


55 Χυτοσιδηρούς λέβητας θερµικής
ισχύος 120.400 kcal/h


1 4.711,30 4.711,30τεµ390ΑΤΗΕ Θ\8444.2


56 ∆ιπλή στρώση βαφής σωλήνα µε
µίνιο, διατοµής 1/2" έως 2"


1.040 2,78 2.891,20ΟΙΚ 7767.2 m391ΟΙΚ Κ\7775.1


57 ∆ιπλή στρώση βαφής σωλήνα µε
µίνιο, διατοµής 2 1/2" έως 4"


54 4,16 224,64ΟΙΚ 7767.8 m2392ΟΙΚ Κ\7775.2


Σε µεταφορά 89.074,08 1.440.104,51
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58 Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής
ή γαλβανιζέ µε ραφή 1/2"


610 12,40 7.564,00ΗΛΜ 4 m393ΑΤΗΕ Κ\8034.1


59 Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής
ή γαλβανιζέ µε ραφή 3/4"


124 14,52 1.800,48ΗΛΜ 4 m394ΑΤΗΕ Κ\8034.2


60 Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής
ή γαλβανιζέ µε ραφή 1"


88 18,18 1.599,84ΗΛΜ 4 m395ΑΤΗΕ Κ\8034.3


61 Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής
ή γαλβανιζέ µε ραφή 1 1/4"


70 21,84 1.528,80ΗΛΜ 4 m396ΑΤΗΕ Κ\8034.4


62 Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής
ή γαλβανιζέ µε ραφή 1 1/2"


112 24,70 2.766,40ΗΛΜ 4 m397ΑΤΗΕ Κ\8034.5


63 Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής
ή γαλβανιζέ µε ραφή 2"


36 29,57 1.064,52ΗΛΜ 4 m398ΑΤΗΕ Κ\8034.7


64 Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής
ή γαλβανιζέ µε ραφή 2 1/2"


30 42,33 1.269,90ΗΛΜ 4 m399ΑΤΗΕ Κ\8034.8


65 Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής
ή γαλβανιζέ µε ραφή 3"


24 52,29 1.254,96ΗΛΜ 4 m400ΑΤΗΕ Κ\8034.9


66 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα)
ορειχάλκινη διαµ. 3/4ins


2 12,57 25,14ΗΛΜ 11 τεµ401ΑΤΗΕ Κ\8104.2


67 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα)
ορειχάλκινη διαµ. 1 1/2 ins


16 27,74 443,84ΗΛΜ 11 τεµ402ΑΤΗΕ Κ\8104.5


68 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα)
ορειχάλκινη διαµ. 2 1/2 ins


2 71,43 142,86ΗΛΜ 11 τεµ403ΑΤΗΕ Κ\8104.8


69 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα)
ορειχάλκινη διαµ. 3 ins


2 107,83 215,66ΗΛΜ 11 τεµ404ΑΤΗΕ Κ\8104.9


70 Θερµαντικό σώµα  PANEL
22/600/400


3 73,74 221,22ΗΛΜ 26 m405ΑΤΗΕ Κ\8432.1.1


71 Θερµαντικό σώµα  PANEL
22/600/600


73 84,24 6.149,52ΗΛΜ 26 m406ΑΤΗΕ Κ\8432.1.2


72 Θερµαντικό σώµα  PANEL
33/600/600


3 113,64 340,92ΗΛΜ 26 m407ΑΤΗΕ Κ\8432.3.2


73 Θερµαντικό σώµα  PANEL
33/600/800


3 140,94 422,82ΗΛΜ 26 m408ΑΤΗΕ Κ\8432.3.3


74 Θερµαντικό σώµα  PANEL
33/600/1000


6 160,54 963,24ΗΛΜ 26 m409ΑΤΗΕ Κ\8432.3.4


75 Θερµαντικό σώµα  PANEL
33/600/1400


4 214,64 858,56ΗΛΜ 26 m410ΑΤΗΕ Κ\8432.3.6


76 Ρυθµιστική βαλβίδα θερµαντικού
σώµατος 1/2"


184 11,78 2.167,52ΗΛΜ 11 τεµ411ΑΤΗΕ Κ\8445.1


77 Λέβητας χαλύβδινος 300.000 Kcal/h 1 2.666,79 2.666,79ΗΛΜ 28 τεµ412ΑΤΗΕ
Κ\8452.1.11


78 ∆οχείο διαστολής 400lt 1 445,46 445,46ΗΛΜ 23 τεµ413ΑΤΗΕ
Κ\8473.1.11


79 Κυκλοφορητής νερού παροχής
6-10m3/h


3 478,28 1.434,84ΗΛΜ 21 τεµ414ΑΤΗΕ Κ\8605.2.4


80 Εβδοµαδιαίος Θερµοστάτης χώρου 1 90,00 90,00ΗΛΜ 12 τεµ415ΑΤΗΕ Κ\8647.1


124.511,37 124.511,37Σύνολο 2.3. ∆ίκτυο θέρµανσης-Κλιµατισµού


2.4. ∆ίκτυο Καυσίµων Αερίων


1 Χαλυβδοσωλήνας φυσικού αερίου
γαλβανισµένος EN10255 Medium
διάστασης 2"


28 59,80 1.674,40ΗΛΜ 6 m416ΑΤΗΕ Θ\8072.6


2 Σύνδεσµος αντικραδασµικός
ανοξείδωτος για καυστήρες φυσικού
αερίου διάστασης 2"


1 40,86 40,86ΗΛΜ 6 m417ΑΤΗΕ Θ\8074.6


3 Σφαιρική  βαλβίδα (βάννα) αερίου,
ορειχάλκινη διαµέτρου 2''


2 32,37 64,74ΗΛΜ 11 τεµ418ΑΤΗΕ Θ\8104.7.6


4 Καπνοδόχος διπλού τοιχώµατος
AISI 304-304, πάχους 0,4mm
διαµέτρου εσωτερικής 200mm και
εξωτερικής 250mm


14 188,90 2.644,60ΗΛΜ 34 m419ΑΤΗΕ Θ\8457.2


Σε µεταφορά 4.424,60 1.564.615,88
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Από µεταφορά 4.424,60 1.564.615,88


Σελίδα 20ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


5 Χαλυβδοσωλήνας φυσικού αερίου
γαλβανισµένος EN10255 Medium
διάστασης 1.5  ''


2 47,40 94,80ΗΛΜ 6 m420ΑΤΗΕ Θ\8072.5


4.519,40 4.519,40Σύνολο 2.4. ∆ίκτυο Καυσίµων Αερίων


2.5. ∆ίκτυο Αεραγωγών


1 Αεραγωγός από γαλβανισµένη
λαµαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής
διατοµής


790 9,08 7.173,20ΗΛΜ 34 kg421ΑΤΗΕ 8537.1


2 Αεραγωγός από αλουµίνιο
εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής ονοµ.
διαµέτρου 150 mm


21,5 9,69 208,34ΗΛΜ 35 m422ΑΤΗΕ 8537.3.9


3 Στόµιο τοίχου προσαγωγής ή
επιστροφής αέρα µε απλή σειρά
σταθερών πτερυγίων και µε
εσωτερικό διάφραγµα διαστάσεων 6
ins X 36 ins από αλουµίνιο


9 90,89 818,01ΗΛΜ 36 τεµ423ΑΤΗΕ
8541.1.39.2


4 Στόµιο τοίχου προσαγωγής ή
επιστροφής αέρα µε απλή σειρά
σταθερών πτερυγίων και µε
εσωτερικό διάφραγµα διαστάσεων 6
ins X 40 ins από αλουµίνιο


8 96,48 771,84ΗΛΜ 36 τεµ424ΑΤΗΕ
8541.1.40.2


5 Στόµιο  οροφής κυκλικό µε
σταθερούς κώνους από αλουµίνιο
διαµέτρου 150mm


3 40,94 122,82ΗΛΜ 36 τεµ425ΑΤΗΕ
Θ\8541.1.29.3


6 Φυγοκεντρικός εξαεριστήρας
αεραγωγών κυκλικής διατοµής (in
line) αεραγωγού διαµέτρου 100 mm


1 222,17 222,17ΗΛΜ 39 τεµ426ΑΤΗΕ Θ\8597.1.1


7 Θερµική µόνωση επιφανειών
αεραγωγών ή δοχείου µε εύκαµπτο
συνθετικό καουτσούκ


170 56,32 9.574,40ΗΛΜ 59 τεµ427ΑΤΗΕ Θ\9008


8 Κεντρική κλιµατιστική µονάδα
επεξεργασίας αέρα ονοµαστικής
παροχής 4600m3/h


1 21.131,56 21.131,56ΗΛΜ 59 τεµ428ΑΤΗΕ Θ\9011.2


9 Στόµιο εξωτερικό λήψεως ή
απόρριψης αέρα, από αλουµίνιο µε
εσωτερικό πλέγµα


2 287,53 575,06ΗΛΜ 59 τεµ429ΑΤΗΕ Θ\9013


10 Εγκατάσταση Αυτοµατισµού
Ψυχροστασίου για ένατουλάχιστον
κυκλώµατα και αντιστάθµιση


1 1.287,00 1.287,00ΗΛΜ 45 τεµ430ΑΤΗΕ Θ\9021


41.884,40 41.884,40Σύνολο 2.5. ∆ίκτυο Αεραγωγών


2.6. ∆ίκτυο Ύδρευσης


1 Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα)
ορειχάλκινη διαµέτρου Φ 1 ins


1 16,38 16,38ΗΛΜ 11 τεµ345ΑΤΗΕ 8104.3


2 Θερµική µόνωση σωλήνων από
κοχύλι τύπου Armaflex AC πάχους
19mm, για σωλήνα διαµ. 1/2 ins


55 7,14 392,70ΗΛΜ 40 m365ΑΤΗΕ
Θ\8543.99.1


3 Θερµική µόνωση σωλήνων από
κοχύλι τύπου Armaflex AC πάχους
19mm, για σωλήνα διαµ. 3/4 ins


5 8,01 40,05ΗΛΜ 40 m366ΑΤΗΕ
Θ\8543.99.2


4 Θερµική µόνωση σωλήνων από
κοχύλι τύπου Armaflex AC πάχους
19mm, για σωλήνα διαµ. 1 ins


46 9,35 430,10ΗΛΜ 40 m367ΑΤΗΕ
Θ\8543.99.3


5 Χρωµατισµοί µινίου γενικώς
σωληνώσεων έως 1ins


303 1,20 363,60ΟΙΚ 7767.1 m431ΟΙΚ Ν\7767.91.1


6 Χρωµατισµοί µινίου γενικώς
σωληνώσεων 1 1/4 έως 2 ins


51 2,01 102,51ΟΙΚ 7767.3 m432ΟΙΚ Ν\7767.91.2


7 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε
ραφή διαµέτρου Φ 1/2 ins


221 14,90 3.292,90ΗΛΜ 5 m433ΑΤΗΕ 8036.1


8 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε
ραφή διαµέτρου Φ 3/4 ins


18 17,89 322,02ΗΛΜ 5 m434ΑΤΗΕ 8036.2


9 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε
ραφή διαµέτρου Φ 1 ins


64 21,66 1.386,24ΗΛΜ 5 m435ΑΤΗΕ 8036.3


Σε µεταφορά 6.346,50 1.611.019,68
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10 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε
ραφή διαµέτρου Φ  1 1/4 ins


2 25,50 51,00ΗΛΜ 5 m436ΑΤΗΕ 8036.4


11 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε
ραφή διαµέτρου Φ 2 ins


49 34,14 1.672,86ΗΛΜ 5 m437ΑΤΗΕ 8036.6


12 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό
γαλβανισµένο διαµέτρου Φ 1/2 ins


4 9,02 36,08ΗΛΜ 6 τεµ438ΑΤΗΕ 8037.1


13 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό
γαλβανισµένο διαµέτρου Φ 1 ins


12 12,49 149,88ΗΛΜ 6 τεµ439ΑΤΗΕ 8037.3


14 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό
γαλβανισµένο διαµέτρου Φ  1 1/4 ins


2 17,88 35,76ΗΛΜ 6 τεµ440ΑΤΗΕ 8037.4


15 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό
γαλβανισµένο διαµέτρου Φ 2 ins


2 31,22 62,44ΗΛΜ 6 τεµ441ΑΤΗΕ 8037.6


16 Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα)
ορειχάλκινη διαµέτρου Φ 1/2 ins


2 13,55 27,10ΗΛΜ 11 τεµ442ΑΤΗΕ 8104.1


17 Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα)
ορειχάλκινη διαµέτρου Φ 1 3/4 ins


1 28,15 28,15ΗΛΜ 11 τεµ443ΑΤΗΕ 8104.6


18 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη
Με δίσκο συνδεοµένη µε σπείρωµα
διαµέτρου 1 ins


1 36,20 36,20ΗΛΜ 11 τεµ444ΑΤΗΕ 8125.3.3


19 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη
Με δίσκο συνδεοµένη µε σπείρωµα
διαµέτρου 2 ins


1 60,54 60,54ΗΛΜ 11 τεµ445ΑΤΗΕ 8125.3.6


20 Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού -
ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος,
επιχρωµιωµένος για νιπτήρα ΑΜΚ


1 108,82 108,82ΗΛΜ 13 τεµ446ΑΤΗΕ Ν\8141.90


21 Αντλία ανακυκλοφορίας ζεστού
νερού χρήσης παροχής έως 2,50
m3/h, µανοµετρικού από 5 έως 7
mΣΥ


1 423,22 423,22ΗΛΜ 21 τεµ447ΑΤΗΕ
Ν\8605.91.1.3


22 Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού -
ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος,
επιχρωµιωµένος Τοποθετηµένος σε
νιπτήρα διαµέτρου Φ 1/2 ins


2 61,03 122,06ΗΛΜ 13 τεµ448ΑΤΗΕ 8141.2.2


9.160,61 9.160,61Σύνολο 2.6. ∆ίκτυο Ύδρευσης


2.7. ∆ίκτυο Αποχέτευσης


1 Μεταλλικές σχάρες (τύπου
ORSOGRIL ή ισοδυνάµου)


3 37,68 113,04ΟΙΚ 6122 m449ΟΙΚ Θ\61.25.01


2 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως
από σκληρό P.V.C. πιέσεως
λειτουργίας 6 atm διαµέτρου 50mm


9 16,91 152,19ΗΛΜ 8 m450ΑΤΗΕ
Ν\8042.93.1.4


3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως
από σκληρό P.V.C. πιέσεως
λειτουργίας 6 atm διαµέτρου 75mm


38 18,66 709,08ΗΛΜ 8 m451ΑΤΗΕ
Ν\8042.93.1.7


4 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως
από σκληρό P.V.C. πιέσεως
λειτουργίας 6 atm διαµέτρου 100mm


40 27,76 1.110,40ΗΛΜ 8 m452ΑΤΗΕ
Ν\8042.93.1.8


5 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως
από σκληρό P.V.C. πιέσεως
λειτουργίας 6 atm διαµέτρου 125mm


58 32,71 1.897,18ΗΛΜ 8 m453ΑΤΗΕ
Ν\8042.93.1.9


6 Σιφώνι δαπέδου  Φ50, µε σχάρα
χρωµέ Φ100


3 28,85 86,55ΗΛΜ 8 τεµ454ΑΤΗΕ Θ\8046.1


7 Σιφώνι δαπέδου  Φ75, µε σχάρα
χρωµέ Φ100


7 37,25 260,75ΗΛΜ 8 τεµ455ΑΤΗΕ Θ\8046.2


8 Σιφώνι απορροής δώµατος µε
ανάστροφο καλάθι διαστάσεων
DN110


6 205,25 1.231,50ΗΛΜ 8 τεµ456ΑΤΗΕ
Θ\8053.90.2


9 Υδρορροή ανοξείδωτη διατοµής
Φ100


56 65,09 3.645,04ΗΛΜ 1 m457ΑΤΗΕ Θ\8061.1


10 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων
αποχετεύσεως βάθος από 1,00 έως
1,50 m διαστάσ. 60cm X 70cm


5 507,94 2.539,70ΗΛΜ 10 τεµ458ΑΤΗΕ 8066.3.1


Σε µεταφορά 11.745,43 1.620.180,29
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11 Φρεάτιο  τοποθέτησης αντλιών
λυµάτων εσωτερικών διαστάσεων
1,00µ x1,50µ x 1,50µ (ΥxΜxΠ)


2 1.381,37 2.762,74ΗΛΜ 10 τεµ459ΑΤΗΕ Θ\8067.8.1


12 Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΚ από
πορσελάνη µε κάθισµα/κάλυµµα και
ζεύγος χειρολαβών (µπαρών) ΑΜΚ


1 492,46 492,46ΗΛΜ 14 τεµ460ΑΤΗΕ Ν\8151.90


13 Μπάρες (χειρολαβές)
συγκροτήµατος και καθρέπτης
νιπτήρα (κεκλιµένος) WC ΑΜΚ


1 170,33 170,33ΗΛΜ 14 τεµ461ΑΤΗΕ Ν\8151.99


14 Νιπτήρας ΑΜΚ πορσελάνης 1 237,56 237,56ΗΛΜ 17 τεµ462ΑΤΗΕ Ν\8160.90


15 Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα
ακαθάρτων υδάτων ονοµαστικής
ισχύος 6,0 m3/h


2 997,68 1.995,36ΗΛΜ 21 τεµ463ΑΤΗΕ 8219.4


16 Εγκατάσταση λεκάνης
αποχωρητηρίου χαµηλής πιέσεως
από πορσελάνη µε το σύνολο των
εξαρτηµάτων της πλήρης


24 267,72 6.425,28ΗΛΜ 14 τεµ464ΑΤΗΕ 8305


17 Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης
µε το σύνολο των εξαρτηµάτων του
πλήρης. διαστάσεων 40 Χ 50 cm


24 471,81 11.323,44ΗΛΜ 14 τεµ465ΑΤΗΕ 8307.1


18 Νεροχύτης χαλύβδινος,
ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50
cm µε το σύνολο των εξαρτηµάτων
του πλήρης µιάς σκάφης
διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 Χ 13
cm και µήκους 1,20


1 260,53 260,53ΗΛΜ 17 τεµ466ΑΤΗΕ 8311.1.1


19 Κανάλι προκατασκευασµένο
αποστράγγισης οµβρίων υδάτων
από πολυµερικό µπετόν κατά DIN
195 και EN 124 ,εντός υπάρχοντος
χάνδακος ,χωρίς το σκυρόδεµα
έδρασης πλάτους 250mm και
βάθους 150-250mm


3 87,07 261,21ΗΛΜ 59 τεµ467ΑΤΗΕ Θ\9009


20 Χυτοσίδηρο καλύµµατα φρεατίων
Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο
(ductile iron)


1.830 2,20 4.026,00Υ∆Ρ 6752 kg468ΝΑΥ∆Ρ
Β\11.01.02


21 Νεροχύτης χαλύβδινος,
ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50
cm µε το σύνολο των εξαρτηµάτων
του πλήρης δύο σκαφών
διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 Χ 20
cm και µήκους 2,20


1 399,19 399,19ΗΛΜ 17 τεµ469ΑΤΗΕ 8311.2.4


22 Μηχανοσίφωνας Φ125 2 35,55 71,10ΗΛΜ 9 τεµ470ΑΤΗΕ Θ\8045.2


23 Χυτοσιδηρά στόµια µε κλειδί 50 1,50 75,00ΗΛΜ 101 kg471ΑΤΗΕ Θ\9072


40.245,63 40.245,63Σύνολο 2.7. ∆ίκτυο Αποχέτευσης


2.8. ∆ίκτυο Πυρασφάλειας


1 Χρωµατισµοί µινίου γενικώς
σωληνώσεων έως 1ins


62 1,20 74,40ΟΙΚ 7767.1 m431ΟΙΚ Ν\7767.91.1


2 Χρωµατισµοί µινίου γενικώς
σωληνώσεων 1 1/4 έως 2 ins


30 2,01 60,30ΟΙΚ 7767.3 m432ΟΙΚ Ν\7767.91.2


3 Χρωµατισµοί µινίου γενικώς
σωληνώσεων 2 1/2 έως 3ins


16 2,81 44,96ΟΙΚ 7767.5 m472ΟΙΚ Ν\7767.91.3


4 Χρωµατισµοί µινίου γενικώς
σωληνώσεων 3 έως 4ins


18 3,61 64,98ΟΙΚ 7767.7 m473ΟΙΚ Ν\7767.91.4


5 Χαλυβδοσωλήνας µεσαίου τύπου
(κόκκινη ετικέτα) , ΕΛΟΤ 270
διαµέτρου DN25 (1'')


62 50,17 3.110,54ΟΙΚ ΗΛΜ6 m474ΑΤΗΕ Θ\8048.3


6 Χαλυβδοσωλήνας µεσαίου τύπου
(κόκκινη ετικέτα) , ΕΛΟΤ 270
διαµέτρου DN32 (1 1/4'')


4 57,21 228,84ΟΙΚ ΗΛΜ6 m475ΑΤΗΕ Θ\8048.4


7 Χαλυβδοσωλήνας µεσαίου τύπου
(κόκκινη ετικέτα) , ΕΛΟΤ 270
διαµέτρου DN40 (1 1/2'')


16 61,18 978,88ΟΙΚ ΗΛΜ6 m476ΑΤΗΕ Θ\8048.5


Σε µεταφορά 4.562,90 1.660.425,92
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Από µεταφορά 4.562,90 1.660.425,92


Σελίδα 23ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


8 Χαλυβδοσωλήνας µεσαίου τύπου
(κόκκινη ετικέτα) , ΕΛΟΤ 270
διαµέτρου DN50 (2'')


10 74,72 747,20ΟΙΚ ΗΛΜ6 m477ΑΤΗΕ Θ\8048.6


9 Χαλυβδοσωλήνας µεσαίου τύπου
(κόκκινη ετικέτα) , ΕΛΟΤ 270
διαµέτρου DN65 (2 1/2'')


16 93,77 1.500,32ΟΙΚ ΗΛΜ6 m478ΑΤΗΕ Θ\8048.7


10 Χαλυβδοσωλήνας µεσαίου τύπου
(κόκκινη ετικέτα) , ΕΛΟΤ 270
διαµέτρου DN80 (3'')


12 119,18 1.430,16ΟΙΚ ΗΛΜ6 m479ΑΤΗΕ Θ\8048.8


11 Χαλυβδοσωλήνας µεσαίου τύπου
(κόκκινη ετικέτα) , ΕΛΟΤ 270
διαµέτρου DN100 (4'')


6 149,39 896,34ΟΙΚ ΗΛΜ6 m480ΑΤΗΕ Θ\8048.9


12 Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ)
διαµέτρου Φ 2 ins


1 223,08 223,08ΗΛΜ 12 τεµ481ΑΤΗΕ 8103.5


13 Ερµάριο εφεδρικών κεφαλών
sprinkler, µε δύο εφεδρικές κεφαλές


1 197,46 197,46ΗΛΜ 52 τεµ482ΑΤΗΕ Θ\8199.2


14 ∆ιδυµο στοµιο πυροσβεσεως 1 236,02 236,02ΗΛΜ 34 τεµ483ΑΤΗΕ Α\8200.1


15 Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ)  µε
ελατήριο ή άλλο µηχανισµό,
ονοµαστικής διαµέτρου Φ 4 in


1 90,00 90,00ΗΛΜ 11 τεµ484ΝΑΠΡΣ Η05.11.9


16 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,
φορητός γοµώσεως 6  kg


21 37,09 778,89ΗΛΜ 19 τεµ485ΑΤΗΕ 8201.1.2


17 Πυρανιχνευτής φωτοηλεκτρονικός,
διευθυνσιοδοτούµενος


6 55,94 335,64ΗΛΜ 19 τεµ486ΑΤΗΕ
Ν\8201.90.3.2


18 Χειραγγελτήρας πυρκαϊάς (κοµβίο)
διευθυνσιοδοτούµενου τύπου


5 54,84 274,20ΗΛΜ 19 τεµ487ΑΤΗΕ
Ν\8201.91.1.2


19 Σειρήνα αναγγελίας πυρκαϊάς
εσωτερικού χώρου
διευθυνσιοδοτούµενου τύπου


5 81,72 408,60ΗΛΜ 19 τεµ488ΑΤΗΕ
Ν\8201.91.2.2


20 Μόνιµη πυροσβεστική εγκατάσταση
µε µια φιάλη ξηρής κόνεως 25Kg


2 2.174,38 4.348,76τεµ489ΑΤΗΕ Ν\8206.1


21 Μόνιµη πυροσβεστική εγκατάσταση
µε µια φιάλη ξηρής κόνεως 12Kg


3 1.218,88 3.656,64τεµ490ΑΤΗΕ Ν\8207.1


22 Ακροφύσιο πυρόσβεσης (sprinkler)
διαµ. 1/2 ins


29 23,60 684,40ΗΛΜ 20 τεµ491ΑΤΗΕ
Ν\8204.99.1


23 ∆ιακόπτης ελέγχου ροής νερού 1 296,22 296,22ΗΛΜ 11 τεµ492ΑΤΗΕ Θ\8823


24 Πιεστικό συγκρότηµα πυρόσβεσης
κυρίων αντλιών παροχής 50 m3/h
στα 70 m.Y.Σ


1 12.692,76 12.692,76ΗΛΜ 22 τεµ493ΑΤΗΕ Θ\8222.1


25 Μεταλλική δεξαµενή νερού ενεργού
χωρητικότητας µέχρι 20m^3


1 3.285,00 3.285,00ΗΛΜ 29 τεµ494ΝΑΟΙΚ
Θ\Α61.05.2


26 Αυτόνοµο φωτιστικό ασφαλείας µε
λαµπτήρα φθορισµού 8W και
αυτονοµία 90min


35 47,02 1.645,70ΗΛΜ 59 τεµ495ΑΤΗΕ Ν\8972.80


27 Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, µε
σπείρωµα, ονοµαστικής διαµέτρου Φ
1 in


1 6,00 6,00ΗΛΜ 11 τεµ496ΝΑΠΡΣ Η05.3.3


28 Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, µε
σπείρωµα, ονοµαστικής διαµέτρου Φ
3 in


1 30,00 30,00ΗΛΜ 11 τεµ497ΝΑΠΡΣ Η05.3.8


29 Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, µε
σπείρωµα, ονοµαστικής διαµέτρου Φ
4 in


1 50,00 50,00ΗΛΜ 11 τεµ498ΝΑΠΡΣ Η05.3.9


30 Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, µε
σπείρωµα, ονοµαστικής διαµέτρου Φ
2 in


2 15,00 30,00ΗΛΜ 11 τεµ499ΝΑΠΡΣ Η05.3.6


31 Μανόµετρο µε κρουνό περιοχής
ενδείξεων 0 έως 10 atm


1 18,47 18,47ΗΛΜ 11 τεµ500ΑΤΗΕ Θ\8641


32 Σηµείο λήψης ή συσκευής
εγκατάστασης πυρανίχνευσης


14 52,82 739,48ΗΛΜ 49 τεµ501ΑΤΗΕ
Ν\8995.90.3


33 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του
άνθρκα, φορητός γοµώσεως 6  kg


2 59,09 118,18ΗΛΜ 19 τεµ502ΑΤΗΕ 8202.2


Σε µεταφορά 39.282,42 1.660.425,92
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Από µεταφορά 39.282,42 1.660.425,92
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34 Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης
addressable, 1 βρόχων


1 1.200,57 1.200,57ΗΛΜ 45 τεµ503ΑΤΗΕ Θ\9022.1


40.482,99 40.482,99Σύνολο 2.8. ∆ίκτυο Πυρασφάλειας


2.9. Ανελκυστήρας


1 Ανελκυστήρας τύπου ΑΝ-1 1 16.000,00 16.000,00ΗΛΜ 63 τεµ504ΑΤΗΕ
Ν\9001.99.1


2 Αναβατόριο κλιµακοστασίου για
Α.ΜΕ.Α Αναβατόριο κλιµακοστασίου
για Α.ΜΕ.Α δύο στάσεων


1 16.500,00 16.500,00ΗΛΜ 63 τεµ505ΑΤΗΕ Θ\9103.1


32.500,00 32.500,00Σύνολο 2.9. Ανελκυστήρας


504.859,45Σύνολο 2. ∆ΙΚΤΥΑ


Γενικό Σύνολο


Αθροισµα


0,00 %ΦΠΑ


1.733.408,91


1.733.408,91


Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ
Εγκ. 36/13-12-2001


1.733.409,00


∆αµάσκου Βασιλική
Αρχιτέκτων Μηχανικός


Ξυλά Ελένη-Ζωή
Αρχιτέκτων Μηχανικός


Γλαβέλης Ιωάννης
Αρχιτέκτων Μηχανικός


Αρβανιτίδου Κλειώ
Πολιτικός Μηχανικός


Λαφτσίδου Σεβαστή
Πολιτικός Μηχανικός


Καραµπατάκη Ασηµίνα
∆Ε ∆οµικών Έργων


Κωνσταντινιά Ανδρεοπούλου
Γεωπόνος - Αρχιτέκτων Τοπίου


Μηνάδης Κοσµάς
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός


Σπύρος Μουσούρης
Μηχανολόγος Μηχανικός


Χρήστος Πασαλίδης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ


  


Οι µελετητές


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ


  


Οι ελεγκτές


Η Προϊσταµένη Τµήµατος Αρχιτεκτονικών
Μελετών


Σµαρώ Θεοδωρίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός


Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Συντηρήσεων &
Επισκευών


Μαρία Ιορδανίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός


ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ


  


Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Μελετών
Αρχιτεκτονικών Έργων


Κωνσταντίνος Μπελιµπασάκης
Αρχιτέκτων Μηχανικός


Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Κατασκευών
Αρχιτεκτονικών Έργων


Ελένη Φουντουλίδου
Τοπογράφος Μηχανικός
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ


ΠοσότηταΜονάδα
Mέτρησης


ΠεριγραφήΑΑ A.T. Κωδικός
Αρθρου


1.  ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


1.1.  Χωµατουργικά - Καθαιρέσεις


1 m3Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την
δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά
των προϊόντων εκσκαφής


3001 ΝΑΟΙΚ Β\20.02


2 m3Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή
κατεδαφίσεων


3002 ΝΑΟΙΚ Β\20.10


3 m3Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα 2253 ΝΑΟΙΚ Β\20.30


4 ton x 10 mΧειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και
κατεδαφίσεων


9004 ΝΑΟΙΚ Β\20.40


5 m3Καθαιρέσεις πλινθοδοµών 185 ΝΑΟΙΚ Β\22.04


6 m*cm (dm2)Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από
οπλισµένο σκυρόδεµα, ειδικών τµηµάτων σκυροδεµάτων µε
δυσχερή εφαρµογή τεχνικών µή διαταραγµένης κοπής
προκειµένου να δηµιουργηθεί αντισεισµικός αρµός εντός του
σώµατος του κτιρίου ή µε όµορο κτίριο


2506 ΝΑΟΙΚ Β\22.15.03


7 m2Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών


3857 ΝΑΟΙΚ Β\22.20.01


8 m2Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών


2308 ΝΑΟΙΚ Β\22.21.01


9 m2Καθαίρεση επιχρισµάτων 509 ΝΑΟΙΚ Β\22.23


10 m2Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων 37510 ΝΑΟΙΚ Β\22.45


11 m2Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου 57011 ΝΑΟΙΚ Β\22.53


12 kgΚαθαίρεση µεταλλικών κατασκευών 10012 ΝΑΟΙΚ Β\22.56


13 m2Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών
επιστρώσεων


9513 ΝΑΟΙΚ Β\22.60


14 kgΑποξήλωση κιγκλιδωµάτων για µεταλλικά κιγκλιδώµατα 3.80014 ΝΑΟΙΚ Β\22.65.02


15 m2Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά 2.00015 ΝΑΟΙΚ Β\23.03


16 m2Τροποποιήσεις-συµπληρώσεις υφισταµένων ικριωµάτων 8816 ΝΑΟΙΚ Β\23.04


17 m2Επενδύσεις πρόσοψης ικριωµάτων 2.00017 ΝΑΟΙΚ Β\23.14


18 m2Φράγµατα υδρατµών από συνθετικά υλικά µε φύλλα
πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm


47518 ΝΑΟΙΚ Β\79.16.01


19 τεµΚαθαίρεση µπασκέτας 119 ΝΑΟΙΚ Θ\22.56.02


20 τεµΑποξήλωση, αποθήκευση και επανατοποθέτηση καλαθιών
απορριµµάτων και γραµµατοκιβωτίων ΕΛΤΑ


120 ΝΑΟΙΚ Θ\22.65.06


21 τεµΑποξήλωση και αποθήκευση ή απόρριψη καθιστικού (παγκάκι) 321 ΝΑΟΙΚ Θ\22.65.12


22 m2Γεωύφασµα διαχωρισµού υλικών 47522 ΝΑΟ∆Ο Α\Β64.2


23 mΚοπή ασφαλτ/δέµατος 22023 ΝΑΟ∆Ο Α\∆01


24 mΑποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µή 7524 ΝΑΥ∆Ρ Β\4.05


25 kgΠροµήθεια χαλύβδινων πασσαλοσανίδων. 9.30025 ΝΑΥ∆Ρ Β\7.02


26 m2Εµπηξη χαλύβδινων πασσαλοσανίδων. 12526 ΝΑΥ∆Ρ Β\7.04


27 mΣωληνώσεις αποστράγγισης µε σωλήνες από πολυαιθυλένιο
υψηλής πυκνότητας (HDPE), διπλού δοµηµένου τοιχώµατος,
µε λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 220° ή 360°,
δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969.
Τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την
εσωτερική διάµετρο [DN/ID], κατασκευασµένους κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 13476-1:2007, ∆ίκτυα µε σωλήνες SN4, DN/ID 300 mm


10027 ΝΑΥ∆Ρ Β\12.32.01.01
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28 m3Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών
µέσων, µε την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής


5528 ΝΑΟΙΚ Θ\Β20.04.01.02


29 m3Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε
αυτοκίνητο σε οποιαδήποτε απόσταση


22529 ΝΑΟΙΚ Θ\Β20.42.1


30 m3Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα 7530 ΝΑΟ∆Ο Θ\Α12.05


31 m3Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155) 50031 ΝΑΟ∆Ο Θ\ΑΓ02.3


32 m3Γενικές εκσκαφές οποιουδήποτε βάθους σε έδαφος
γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ
χώρων, µε την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής


2.62032 ΝΑΟΙΚ Θ\Β20.02.03


33 m3Επιχώσεις εξυγιαντικής στρώσης αµµοχαλικώδους σύστασης 14533 ΝΑΟΙΚ Θ\Β20.20.2


34 m3Κατασκευή στρώσης άµµου -σκύρων µεταβλητού πάχους 52034 ΝΑΟ∆Ο Θ\ΑΑ23.2


35 m3Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150) 10535 ΝΑΟ∆Ο Θ\ΑΓ01.1


36 m2Στρώση στράγγισης οδοστρώµατος ως υπόβαση της στρώσης
του οικολογικού σταθεροποιητή  (Π.Τ.Π. 0-155)


83036 ΝΑΟ∆Ο Θ\ΑΓ03.01


1.2.  Σκυροδέµατα


1 m3Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για
κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15


7537 ΝΑΟΙΚ Β\32.01.03


2 m3Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για
κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25


20238 ΝΑΟΙΚ Β\32.01.05


3 m3Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για
κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30


75039 ΝΑΟΙΚ Β\32.01.06


4 m3Σώµατα πλήρωσης διακένων φορέων από οπλισµένο
σκυρόδεµα


440 ΝΑΟΙΚ Β\32.15


5 m3Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέµατος των 200 kg στσιµέντου
ανά m3


4141 ΝΑΟΙΚ Β\35.04


6 m2Ξυλότυποι χυτών τοίχων 29042 ΝΑΟΙΚ Β\38.01


7 m2Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 7043 ΝΑΟΙΚ Β\38.02


8 m2Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 4.02044 ΝΑΟΙΚ Β\38.03


9 m2Προσαύξηση τιµής ξυλοτύπων λόγω ύψους 40545 ΝΑΟΙΚ Β\38.06


10 m2Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων 2246 ΝΑΟΙΚ Β\38.13


11 m2Πλαστικότυποι φατνωµατικών πλακών µε φατνώµατα ύψους
300 mm


18047 ΝΑΟΙΚ Β\38.14.01


12 m∆ιαµόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από
σκυρόδεµα


50048 ΝΑΟΙΚ Β\38.18


13 kgΧαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος κατηγορίας B500C
(S500s)


109.70049 ΝΑΟΙΚ Β\38.20.02


14 kgΧαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος δοµικά πλέγµατα B500C
(S500s)


2.57050 ΝΑΟΙΚ Β\38.20.03


15 m2Αποστάτες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων 4.19051 ΝΑΟΙΚ Β\38.45


16 m∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα,
γραµµικά δροµικών τοίχων


14552 ΝΑΟΙΚ Β\49.01.01


17 m∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα,
γραµµικά µπατικών τοίχων


23053 ΝΑΟΙΚ Β\49.01.02


18 kgΣτεγανωτικό µάζης σκυροδέµατος 83054 ΝΑΟΙΚ Β\79.21


19 µµΠλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρµών διαστολής µε
ελαστοµερές πολυουρεθανικό υλικό


6655 ΝΑΟΙΚ Β\79.37


20 mΣφράγιση οριζόντιων αρµών µε PLASTIC 77 ή αναλόγου 6656 ΝΑΟ∆Ο Α\Β43.1


21 m2Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες 12mm
τύπου FLEXCELL ή αναλόγου


4757 ΝΑΟ∆Ο Α\Β43.3


22 mΤαινίες στεγανοποίησης αρµών τύπου Waterstop Για ταινίες
πλάτους 300 mm


13058 ΝΑΥ∆Ρ Α\10.02.03


23 m2Επεξεργασία (θραπινάρισµα) επιφάνειας σκυροδέµατος 20059 ΝΑΟΙΚ Θ\Α73.41
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1.3.  Τοιχοδοµές-Επιχρίσµατα


1 m2Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους
οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και µεγαλυτέρων διαστάσεων,
πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι)


42060 ΝΑΟΙΚ Β\46.15.01


2 m2Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους
οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και µεγαλυτέρων διαστάσεων,
πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι)


92061 ΝΑΟΙΚ Β\46.15.02


3 mΓωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακµών επιχρισµάτων 24062 ΝΑΟΙΚ Β\61.13


4 m2Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα 4.26063 ΝΑΟΙΚ Β\71.22


5 m2Επιχρίσµατα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων 5064 ΝΑΟΙΚ Β\71.36


6 m2Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων λόγω ύψους από το δάπεδο
εργασίας


40565 ΝΑΟΙΚ Β\71.71


7 µµΠροστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυµένο uPVC 20066 ΝΑΟΙΚ Β\73.78


8 m2Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή
τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα


1.54067 ΝΑΟΙΚ Β\77.10


9 m2Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για
χρωµατισµούς


2.10068 ΝΑΟΙΚ Β\77.15


10 m2Σπατουλάρισµα προετοιµασµένων επιφανειών, επιφανειών
επιχρισµάτων ή σκυροδεµάτων


2.10069 ΝΑΟΙΚ Β\77.17.01


11 m2Αντισκωριακές βαφές, εφαρµογή αντισκωριακού
υποστρώµατος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, µε βάση
εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο


21070 ΝΑΟΙΚ Β\77.20.02


12 m2Υπόστρωµα (αστάρι) τσιµεντοχρωµάτων από ακρυλικές
ρητίνες βάσεως διαλύτου


2.10071 ΝΑΟΙΚ Β\77.30


13 m2Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνµε χρώµατα
αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου


49572 ΝΑΟΙΚ Β\77.55


14 m2Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα
υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών µε  χρήση
χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως


3.75073 ΝΑΟΙΚ Β\77.80.01


15 m2Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα
υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών µε  χρήση
χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.


1.35074 ΝΑΟΙΚ Β\77.80.02


16 m2Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής
διασποράς  ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής
βάσεως νερού, µε σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας


49575 ΝΑΟΙΚ Β\77.84.02


17 m2Ανακαίνιση παλαιών χρωµατισµένων επιφανειών µε διπλή
στρώση ελαιοχρώµατος


69076 ΝΑΟΙΚ Β\77.91


18 m2Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) µόνιµης προστασίας,
ενός ή δύο  συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως
σιλικόνης.


22077 ΝΑΟΙΚ Β\77.95


19 m2Προσαύξηση τιµής χρωµατισµών πάσης φύσεως λόγω
προσθέτου ύψους


21078 ΝΑΟΙΚ Β\77.99


1.4.  Επενδύσεις-Επιστρώσεις


1 m3Γαρµπιλοδέµατα των 250 kg τσιµέντου ανά m3 4079 ΝΑΟΙΚ Β\31.02.02


2 m2Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια εφυαλωµένα ή µη (µατ) ή
οξύµαχα (γκρέ), 20x10 cm,µε χρήση κονιαµάτων


29580 ΝΑΟΙΚ Β\73.31.01


3 m2Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, GROUP 4,
διαστάσεων 20x20 cm


4581 ΝΑΟΙΚ Β\73.33.01


4 m2Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, GROUP 4,
διαστάσεων 40x40 cm


6282 ΝΑΟΙΚ Β\73.33.03


5 m2Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1,
διαστάσεων 20x20 cm


16083 ΝΑΟΙΚ Β\73.34.01


6 µµΠεριθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια 9584 ΝΑΟΙΚ Β\73.35


7 m2Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε
τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm


20085 ΝΑΟΙΚ Β\73.36.01
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8 m2Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε
τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 cm


686 ΝΑΟΙΚ Β\73.36.02


9 m2Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε
τσιµεντοασβεστοκονίαµα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm


34087 ΝΑΟΙΚ Β\73.37.01


10 m2Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε
τσιµεντοασβεστοκονίαµα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm


42288 ΝΑΟΙΚ Β\73.37.02


11 m2Κατασκευή ελαφρού βιοµηχανικού δαπέδου 27089 ΝΑΟΙΚ Β\73.91


12 m2Αδροποίηση επιφανειών από µάρµαρο 50090 ΝΑΟΙΚ Β\74.23


13 m2Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου,
µαλακού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεµάχια ανά
τετραγωνικό µέτρο


791 ΝΑΟΙΚ Β\74.30.03


14 m2Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου,
σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία
έως 5 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο


35092 ΝΑΟΙΚ Β\74.30.09


15 m2Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου,
σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία
έως 5 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο


11093 ΝΑΟΙΚ Β\74.30.13


16 m2Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από
µάρµαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και
πλάτους 11 - 30 cm


1094 ΝΑΟΙΚ Β\75.01.02


17 µµΠεριθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά
σκληρό, πάχους 2


54095 ΝΑΟΙΚ Β\75.11.02


18 m2Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) µε µάρµαρο σκληρό έως
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm


5596 ΝΑΟΙΚ Β\75.21.04


19 m2Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο µαλακό, πάχους 2 cm 5597 ΝΑΟΙΚ Β\75.31.01


20 m2Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό
µάρµαρο d = 2 cm


2098 ΝΑΟΙΚ Β\75.31.02


21 µµΕπενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m µε µάρµαρο λευκό,
πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/µετώπων)


18099 ΝΑΟΙΚ Β\75.41.01


22 τεµΣκαλοµέρια από µάρµαρο σκληρό πάχους 2 cm 110100 ΝΑΟΙΚ Β\75.58.02


23 m2Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική από πλάκες
ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600
mm ή 625x625 mm


650101 ΝΑΟΙΚ Β\78.30.01


24 m2Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες 140102 ΝΑΟΙΚ Β\78.34


25 m2Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο 990103 ΝΑΟΙΚ Β\79.09


26 m2Μεµβράνη HDPE µε κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές
(αυγουλιέρα)


885104 ΝΑΟΙΚ Β\79.18


27 mΠρόχυτα κράσπεδα  0.15x0,30m από σκυρόδεµα 4105 ΝΑΟ∆Ο Α\Β51


28 m2Ασφαλτική προεπάλειψη 330106 ΝΑΟ∆Ο Α\∆03


29 m2∆ιακοσµητική βαφή ασφαλτοµίγµατος 200107 ΝΑΟΙΚ Θ\78.98.02


30 m2Κατασκευή αθλητικού δαπέδου εξωτερικού γηπέδου
καλαθοσφαίρισης µετά της γραµµογράφησης


130108 ΝΑΟΙΚ Θ\79.12.02


31 m2∆ιαχωριστικά - Επένδυση µε διπλές γυψοσανίδες 180109 ΝΑΟΙΚ Θ\Α50.05.07


32 mΣοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 10cm 160110 ΝΑΟΙΚ Θ\Α53.50.02


33 m2Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς αντιολισθητικής
επιφάνειας άνω των 30cm


70111 ΝΑΟΙΚ Θ\Α73.16.02


34 m2Επίστρωση δαπέδων µε τάπητα Linoleum πάχους 2,00mm. 200112 ΝΑΟΙΚ Θ\Α73.95


35 µµΧυτό κράσπεδο από σκυρόδεµα κατασκευασµένο επί τόπου
διατοµής 15Χ15


120113 ΝΑΟ∆Ο Θ\∆Β51.2


36 m2Βάση πάχους 50mm µε οικολογικό σταθεροποιητή (ΠΤΠ Ο
-155) - Χωµάτινο δάπεδο


830114 ΝΑΟ∆Ο Θ\∆Γ02.5


37 m2Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 µ µε χρήση
τροποποιηµένης ασφάλτου


330115 ΝΑΟ∆Ο Θ\Α∆08.2.1


38 m2Σύστηµα υπερυψωµένου δαπέδου ύψους 50cm 45116 ΝΑΟΙΚ Θ\Α78.70.1


39 m2Λειότριψη και στίλβωση επιφανειών από µωσαϊκό ή/και
µάρµαρο


1.150117 ΝΑΟΙΚ Θ\74.24.01







Σελίδα 5ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ


ΠοσότηταΜονάδα
Mέτρησης


ΠεριγραφήΑΑ A.T. Κωδικός
Αρθρου


40 m2Σύστηµα υπερυψωµένου δαπέδου ύψους 8-10cm 115118 ΝΑΟΙΚ Θ\Α78.70.2


1.5.  Κατασκευές ξύλινες ή µεταλλικές


1 m2Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές µε κάσσα δροµική, πλάτους έως
13 cm


20119 ΝΑΟΙΚ Β\54.46.01


2 m2Πάγκος από άκαυστη φορµάικα τύπου DUROPAL 6120 ΝΑΟΙΚ Β\56.21


3 m2Ερµάρια κουζίνας δαπέδου µή τυποποιηµένα 7121 ΝΑΟΙΚ Β\56.23


4 m2Ερµάρια κουζίνας τοίχου κρεµαστα µή τυποποιηµένα 7122 ΝΑΟΙΚ Β\56.24


5 kgΦέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή
πλευράς έως 160 mm


9.500123 ΝΑΟΙΚ Β\61.05


6 kgΚατακευή σιδηρών εσχαρών - λασπωτήρων πεζοδροµίων 100124 ΝΑΟΙΚ Β\61.22


7 kgΜεταλλικός σκελετός ή δικτύωµα επιστέγασης 360125 ΝΑΟΙΚ Β\61.29


8 kgΜεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 990126 ΝΑΟΙΚ Β\61.30


9 m2Μεταλλικές θύρες, τυποποιηµένες, βιοµηχανικής προέλευσης 15127 ΝΑΟΙΚ Β\62.50


10 m2Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, µονόφυλλες µε
φεγγίτη από πυρίµαχο οπλισµένο κρύσταλλο, κλάσης
πυραντίστασης 60 min


18128 ΝΑΟΙΚ Β\62.60.05


11 m2Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, δίφυλλες µε
φεγγίτη από πυρίµαχο οπλισµένο κρύσταλλο, κλάσης
πυραντίστασης 60 min


14129 ΝΑΟΙΚ Β\62.61.05


12 kgΣιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών,
συνθέτου σχεδίου από ευθύγραµµες και καµπύλες ράβδους


4.000130 ΝΑΟΙΚ Β\64.01.02


13 mΚιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους, Φ 1'' 21131 ΝΑΟΙΚ Β\64.16.01


14 mΚιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους, Φ 2'' 12132 ΝΑΟΙΚ Β\64.16.03


15 µµΣιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων γαλβανισµένοι, Φ 2 '' 18133 ΝΑΟΙΚ Β\64.26.03


16 mΑνοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm 19134 ΝΑΟΙΚ Β\64.29


17 m2Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες, από ηλεκτροστατικά
βαµµένο αλουµίνιο, τρίφυλλες, µε δύο φύλλα σταθερά και ένα
κινητό, µε σταθερό φεγγίτη


5,5135 ΝΑΟΙΚ Β\65.02.01.05


18 m2Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες, από ηλεκτροστατικά
βαµµένο αλουµίνιο, τετράφυλλες, µε δύο φύλλα σταθερά και
ένα κινητό, µε σταθερό φεγγίτη


16,5136 ΝΑΟΙΚ Β\65.02.01.07


19 m2Θύρες αλουµινίου χωρίς υαλοστάσιο. 6137 ΝΑΟΙΚ Β\65.05


20 kgΘερµό γαλβάνισµα χαλυβδίνων στοιχείων 9.400138 ΝΑΟΙΚ Β\77.33


21 kgΤοποθέτηση αποξηλωµένων µεταλλικών κιγκλιδωµάτων 3.300139 ΝΑΟΙΚ Θ\22.45.03


22 m3Ξυλεία Irocco καθιστικού 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου 0,3140 ΝΑΟΙΚ Θ\52.03.03


23 kgΜεταλλική θύρα 73141 ΝΑΟΙΚ Θ\Α52.32.04


24 m2Ξύλινη επένδυση εξωτερικής όψης 45142 ΝΑΟΙΚ Θ\Α52.51.1


25 mΜεταλλικό  κιγκλίδωµα εξωτερικού κλιµακοστασίου 32143 ΝΑΟΙΚ Θ\Α64.03.01


26 mΧειρολισθήρας κλιµακοστασίου από γαλβανισµένο
σιδηροσωλήνα Φ2, τοποθετηµένος σε ύψος 70 εκ. από την
ακµή της βαθµίδας


30144 ΝΑΟΙΚ Θ\Β64.16.02.4


27 τεµΜεταλλικό στέγαστρο (αίθριο αλουµινίου µε πολυκαρβουνική
επικάλυψη)


1145 ΝΑΟΙΚ Θ\Α72.60.1


28 τεµΘερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου
µε υαλοπίνακες τύπου Κ1


2146 ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.1


29 τεµΘερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου
µε υαλοπίνακες τύπου Κ2


1147 ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.2


30 τεµΘερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου
µε υαλοπίνακες τύπου Κ3


8148 ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.3


31 τεµΘερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου
µε υαλοπίνακες τύπου Κ4


2149 ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.4


32 τεµΘερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου
µε υαλοπίνακες τύπου Κ5


1150 ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.5
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33 τεµΘερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου
µε υαλοπίνακες τύπου Κ6


3151 ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.6


34 τεµΘερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου
µε υαλοπίνακες τύπου Κ7


8152 ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.7


35 τεµΘερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου
µε υαλοπίνακες τύπου Κ8


1153 ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.8


36 τεµΘερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου
µε υαλοπίνακες τύπου Κ9


2154 ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.9


37 τεµΘερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου
µε υαλοπίνακες τύπου Κ10


5155 ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.10


38 τεµΘερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου
µε υαλοπίνακες τύπου Κ11


5156 ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.11


39 τεµΘερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου
µε υαλοπίνακες τύπου Κ12


2157 ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.12


40 τεµΘερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου
µε υαλοπίνακες τύπου Κ13


1158 ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.13


41 τεµΘερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου
µε υαλοπίνακες τύπου Κ14


1159 ΝΑΟΙΚ Θ\65.03.14


42 τεµΞύλινες πρεσσαριστές πόρτες µε µεταλλική κάσα και λαµαρίνα
στο κάτω µέρος. τύπου Π01, διαστάσεων 1,10x2,20x0,10m


1160 ΝΑΟΙΚ Θ\Α54.46.01


43 τεµΞύλινες πρεσσαριστές πόρτες µε µεταλλική κάσα και λαµαρίνα
στο κάτω µέρος. τύπου Π02, διαστάσεων 1,10x2,20x0,15m


4161 ΝΑΟΙΚ Θ\Α54.46.02


44 τεµΞύλινες πρεσσαριστές πόρτες µε µεταλλική κάσα και λαµαρίνα
στο κάτω µέρος. τύπου Π03 , διαστάσεων 0,80x2,20x0,10m


9162 ΝΑΟΙΚ Θ\Α54.46.03


45 τεµΞύλινες πρεσσαριστές πόρτες µε µεταλλική κάσα και λαµαρίνα
στο κάτω µέρος. τύπου Π04, διαστάσεων 0,70x2,20x0,10m


8163 ΝΑΟΙΚ Θ\Α54.46.04


46 m2Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου
οποιωνδήποτε διαστάσεων µε υαλοπίνακες


360164 ΝΑΟΙΚ Θ\Β65.03.1


47 m2Θύρα από θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα
αλουµινίου (οποιωνδήποτε διαστάσεων) µε υαλοπίνακες


30165 ΝΑΟΙΚ Θ\Β65.03.2


48 m2Θύρα ξύλινη πρεσσαριστή µε κάσσα πλάτους έως 23 cm και
φεγγίτη


28166 ΝΑΟΙΚ Θ\Β54.46.02.1


1.6.  Λοιπά-Τελειώµατα


1 µµΚρεµάστρες (port-manteau) απλές 12167 ΝΑΟΙΚ Β\56.16


2 m2Επιστεγάσεις µε επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα 33168 ΝΑΟΙΚ Β\72.70


3 µµΑντιολισθητικό ελαστικό παρέµβληµα µαρµάρινων βαθµίδων 285169 ΝΑΟΙΚ Β\73.76


4 m2Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές
ασφαλτικό γαλάκτωµα


830170 ΝΑΟΙΚ Β\79.02


5 m2Θερµοµόνωση κεκλιµένων οροφών µε πλάκες από αφρώδη
εξηλασµένη πολυστερίνη


650171 ΝΑΟΙΚ Β\79.46


6 m2Εξωτερική στεγάνωση (προστασία) επιφανειών σκυροδέµατος
(προ της διαδικασίας επίχωσης) µε υδατοδιαλυτή
ελαστικοποιηµένη ασφαλτική επάλειψη


375172 ΝΑΟΙΚ Θ\Β79.04.1


7 m2Εσωτερική στεγάνωση (προστασία) επιφανειών σκυροδέµατος,
οπτοπλινθοδοµών, τσιµεντοκονιαµάτων κλπ., διά
στεγανοποιητικού, επαλειφόµενου τσιµεντοειδούς, κονιάµατος
ενός συστατικού.


660173 ΝΑΟΙΚ Θ\Α79.04.2


8 m2Θερµοµόνωση βατού αντεστραµµένου δώµατος µε σύνθετο
προϊόν που αποτελείται από πλάκες εξηλασµένης
πολυστερίνης xps πάχους 6 εκ. και κεραµικά πλακίδια πλήρους
υάλωσης .


83174 ΝΑΟΙΚ Θ\Α79.49.01


9 m2Θερµοµόνωση βατού αντεστραµµένου δώµατος µε σύνθετο
προϊόν που αποτελείται από πλάκες εξηλασµένης
πολυστερίνης xps πάχους 10 εκ. και κεραµικά πλακίδια
πλήρους υάλωσης .


287175 ΝΑΟΙΚ Θ\Α79.49.02


10 m2Θερµοµόνωση πλάκας επί φυσικού εδάφους µε εξηλασµένη
πολυστερίνη xps πάχους 7 εκ.


36176 ΝΑΟΙΚ Θ\Α79.49.03


11 m2Σύνθετο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης  µε εξηλασµένη
πολυστερίνη xps πάχους 10 εκ. µετά  έγχρωµου ακρυλικού
επιχρίσµατος.


751177 ΝΑΟΙΚ Θ\Α79.49.04
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12 m2Θερµοµόνωση  δαπέδου υπερκείµενου υπογείου  µε
εξηλασµένη πολυστερίνη xps πάχους 7 εκ.


388178 ΝΑΟΙΚ Θ\Α79.49.05


13 m2Θερµοµόνωση διπλής δροµικής τοιχοποιίας  µε εξηλασµένη
πολυστερίνη xps πάχους 4 εκ.


30179 ΝΑΟΙΚ Θ\Α79.49.06


14 m2Θερµοµόνωση διπλής δροµικής τοιχοποιίας  µε εξηλασµένη
πολυστερίνη xps πάχους 10 εκ.


75180 ΝΑΟΙΚ Θ\Α79.49.07


15 m2Θερµοµόνωση περιµετρικού τοιχείου σε επαφή µε το έδαφος
µε εξηλασµένη πολυστερίνη xps πάχους 6 εκ.


13181 ΝΑΟΙΚ Θ\Α79.49.08


16 m2Θερµοµόνωση τοιχείων διαχωρισµού  µε εξηλασµένη
πολυστερίνη xps πάχους 5 εκ.


36182 ΝΑΟΙΚ Θ\Α79.49.09


17 τεµΜπασκέτα σχολική 2183 ΝΑΟΙΚ Θ\57.05.01


18 τεµΧτιστή βρύση µε πέντε (5) κρουνούς και επένδυση τουβλάκι,
µήκους 2,70m και διατοµής σύµφωνα µε τα σχέδια της
Υπηρεσίας.


1184 ΝΑΟΙΚ Θ\Β99.00.01


19 m3Συµπλήρωση µε κηπαίο χώµα 50185 ΝΑΠΡΣ Θ\∆7


20 m3Εκσκαφή κηπευτικού χώµατος 25186 ΝΑΠΡΣ Θ\Α02.01


21 στρΓενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή
εγκατάσταση χλοοτάπητα


0,1187 ΝΑΠΡΣ Γ01


22 m3Ενσωµάτωση βελτιωτικών εδάφους 5188 ΝΑΠΡΣ Γ02


23 m3Προµήθεια βελτιωτικών εδάφους 5189 ΝΑΠΡΣ Θ\ΣΧ6


24 τεµΠροµήθεια δενδρώδους Λιγούστρου,  µπάλα χώµατος ή
γλάστρα 120 λίτρα, στηθαία περίµετρος 14 έως 16 εκατοστά,
ύψος 3,00 έως 3,50µέτρα


9190 ΝΑΠΡΣ Σ6


25 τεµΓκίνγκο Ginkgo biloba, γλάστρα 50 λίτρα, ύψος 2,5-3,00 µέτρα,
περίµετρος κορµού 16-18 εκατοστά


19191 ΝΑΠΡΣ Θ\∆01.7.55.1


26 τεµΆνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός,
διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m


30192 ΝΑΠΡΣ Ε01.2


27 τεµΦύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 41 - 80 lt 30193 ΝΑΠΡΣ Ε09.8


28 τεµΣχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών, διαµέτρου από 0,61 m
και άνω


30194 ΝΑΠΡΣ ΣΤ01.2


29 τεµΠροµήθεια και τοποθέτηση εύκαµπτου σωλήνα αποστράγγισης 30195 ΝΑΠΡΣ ΣΗΛ1


30 τεµΣτήριξη µεγάλων δέντρων µε σύστηµα πασσάλων 30196 ΝΑΠΡΣ Θ\Ε11.1


31 τεµΆρδευση φυτών από παροχές 320197 ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.1.4


32 τεµΜεταφύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 45 - 150 lt 3198 ΝΑΠΡΣ Ε10.1


2.  ∆ΙΚΤΥΑ


2.1.  ∆ίκτυο Ίσχυρών Ρευµάτων


2.1.1.  Φωτιστικά


1 mΗλεκτρικός µηχανισµός ανοίγµατος παραθύρων-φεγγιτών 8201 ΑΤΗΕ Θ\8745


2 mΡάγα ηλεκτροφόρος οροφής 8202 ΑΤΗΕ Α\8747.2


3 τεµΕιδικό φωτιστικό σε ράγα 5203 ΑΤΗΕ Α\8748.1


4 τεµΦωτιστικό σώµα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής µε
ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα (χελώνα) προστασίας
ΙΡ 44 στεγανό χυτοσιδηρούν µε λαµπτήρα 100 W
πυρακτώσεως CONCENTRA


5204 ΑΤΗΕ 8982.6.2Β.2


5 τεµΦωτιστικό σώµα φθορισµού τοίχου 8W, T5 10205 ΑΤΗΕ Θ\8995


6 τεµΦωτιστικό σηµείο απλό ή στεγανό, χωνευτό ή ορατό 180206 ΑΤΗΕ Θ\8995.90.1


7 τεµΦωτιστικό σώµα  οροφής µε παραβολικές περσίδες  2Χ14W
Τ5


26207 ΑΤΗΕ Θ\8997


8 τεµΦωτιστικό σώµα  οροφής, µε παραβολικές περσίδες, 2Χ28W
Τ5, µε ηλεκτρονικό µπάλαστ ρυθµιζόµενης φωτεινότητας
(1-10V)


43208 ΑΤΗΕ Θ\8998


9 τεµΦωτιστικό σώµα  οροφής 4Χ14W Τ5, µε παραβολικές
περσίδες


3209 ΑΤΗΕ Θ\8999


10 τεµΦωτιστικό σώµα στεγανό IP65 οροφής 2Χ24W Τ5 21210 ΑΤΗΕ Θ\9000
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11 τεµΦωτιστικό σώµα  οροφής 1Χ35W T5, µε ράγα και δυνατότητα
ρύθµισης φωτεινότητας(dimmable 0-10V)


37211 ΑΤΗΕ Θ\9002


12 τεµΦωτιστικό τύπου σποτ, µε λαµπτήρα TC-EL 11W 12212 ΑΤΗΕ Θ\9018


13 τεµΦωτιστικό  χωνευτής τοποθέτησης 5213 ΑΤΗΕ Θ\9066


14 τεµΦωτιστικό σώµα µε βραχίονα και λαµπτήρα Na, χαµηλής
πίεσης, ισχύος 180 W


14214 ΝΑΟ∆Ο Α\Ζ03.1.1


15 τεµΦωτιστικό σώµα φθορισµού 2Χ36W, µε ανταυγαστήρα,
εστεγασµένων χώρων,  οροφής ή αναρτηµένο .


42215 ΑΤΗΕ Κ\8972.1.4


16 τεµΦωτιστικό σώµα φθορισµού, οροφής, 4Χ18W 27216 ΑΤΗΕ Κ\8977.2.2


17 τεµΦωτιστικό σώµα µε λαµπτήρες εξοικονόµησης ενέργειας,
τοίχου ή οροφής


22217 ΑΤΗΕ Κ\8983.10.1.1


2.1.2.  ∆ιακοπτικό Υλικό-Πίνακες


1 τεµ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V
Εντάσεως 10Α απλός µονοπολικός


18218 ΑΤΗΕ 8801.1.1


2 τεµ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V
Εντάσεως 10Α κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ


2219 ΑΤΗΕ 8801.1.4


3 τεµΡευµατοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α 59220 ΑΤΗΕ 8826.3.2


4 τεµΡευµατοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO εντάσεως
16 Α


11221 ΑΤΗΕ 8827.3.2


5 τεµΕπίτοιχος µεταλλικός πίνακας διανοµής IP43, ΑΤ ενδεικτικού
τύπου ΑΒΒ ΑΤ22Ε ή ισοδυνάµου


6222 ΑΤΗΕ Θ\8846.1


6 τεµΕπίτοιχος µεταλλικός πίνακας διανοµής IP43, ΑΤ ενδεικτικού
τύπου ΑΒΒ ΑΤ42 ή ισοδυνάµου


1223 ΑΤΗΕ Θ\8846.4


7 τεµΕπίτοιχος µεταλλικός πίνακας διανοµής IP43, ΑΤ ενδεικτικού
τύπου ΑΒΒ ΑΤ51 ή ισοδυνάµου


2224 ΑΤΗΕ Θ\8846.6


8 τεµΑυτόµατος τριπολικός διακόπτης ράγας γιά ασφάλιση
ηλεκτρικών γραµµών εντάσεως 80Α


2225 ΑΤΗΕ Θ\8859.3.6


9 τεµΤετραπολικός αυτόµατος διακόπτης διαρροής ρεύµατος
4Χ40Α/30mA


14226 ΑΤΗΕ Θ\8874.2.2


10 τεµΡαγοδιακόπτης φορτίου απλός µονοπολικός εντάσεως 45 Α 3227 ΑΤΗΕ Θ\8881.1.2


11 τεµΡαγοδιακόπτης φορτίου απλός τριπολικός εντάσεως 45 Α 11228 ΑΤΗΕ Θ\8881.3.2


12 τεµΡαγοδιακόπτης φορτίου απλός τριπολικός εντάσεως 125 Α 1229 ΑΤΗΕ Θ\8881.3.6


13 τεµΑυτόµατος διακόπτης διαρροής ευαισθησίας 30mA διπολικός
εντάσεως 25 Α


230 ΑΤΗΕ Ν\8887.1.2


14 τεµΑυτόµατος διακόπτης διαρροής ευαισθησίας 30mA
τετραπολικός εντάσεως 63 Α


1231 ΑΤΗΕ Ν\8887.2.3


15 τεµΑσφαλειοθήκη ράγας µονοπολική κατάλληλη γιά χωνευτή
εγκατάσταση µέχρι 32Α


21232 ΑΤΗΕ Θ\8902.1


16 τεµΑσφαλειοθήκη ράγας µονοπολική κατάλληλη γιά χωνευτή
εγκατάσταση µέχρι 50Α


3233 ΑΤΗΕ Θ\8902.2


17 τεµΑσφαλειοθήκη ράγας µονοπολική κατάλληλη γιά χωνευτή
εγκατάσταση µέχρι 125Α


3234 ΑΤΗΕ Θ\8902.3


18 τεµΜικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ή
συσκευών µονοπολικός εντάσεως 10 Α


65235 ΑΤΗΕ Ν\8918.1.2


19 τεµΜικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ή
συσκευών µονοπολικός εντάσεως 16 Α


38236 ΑΤΗΕ Ν\8918.1.3


20 τεµΜικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ή
συσκευών τριπολικός εντάσεως 10 Α


4237 ΑΤΗΕ Ν\8918.2.2


21 τεµΜικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ή
συσκευών τριπολικός εντάσεως 16 Α


3238 ΑΤΗΕ Ν\8918.2.3


22 τεµΜικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ή
συσκευών τριπολικός εντάσεως 25 Α


2239 ΑΤΗΕ Ν\8918.2.5


23 τεµΤριπλή ενδεικτική λυχνία LED, τάσεως  250 V πλήρης. 10240 ΑΤΗΕ Ν\8925.1


24 τεµΕνδεικτική λυχνία LED, τάσεως  250 V πλήρης. 3241 ΑΤΗΕ Ν\8925.2


25 τεµΣηµείο ρευµατοδότη ή συσκευής ή διακόπτη απλό ή στεγανό,
χωνευτό ή ορατό


99242 ΑΤΗΕ Θ\8995.90.2
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26 τεµ∆ιπολικό ρελέ διαφυγής 30mA µε µαγνητοθερµική προστασία
C 10A 4,5KA,


16243 ΑΤΗΕ Θ\9016


27 τεµΓενικός πίνακας χαµηλής τάσεως προκαλωδιωµένος,
ιστάµενου τύπου


1244 ΑΤΗΕ Θ\9410


28 αποκΣύστηµα συναγερµού 1245 ΑΤΗΕ Θ\9051


29 mΣωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ 13,5mm 100246 ΑΤΗΕ 8732.2.2


30 mΣωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ 23mm 50247 ΑΤΗΕ 8732.2.4


31 mΕπίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών διαστ.
4,0Χ4,0cm


100248 ΑΤΗΕ Κ\8732.2


32 mΣωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος ευθύς 29mm 100249 ΑΤΗΕ 8734.1.4


33 τεµΚυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm 10250 ΑΤΗΕ 8735.2.1


34 τεµΠροµήθεια και εγκατάσταση θυροµεγαφώνου αµφίπλευρης
οµιλίας µε ηλεκτρική κλειδαριά


1251 ΑΤΗΕ Κ\8743.1


35 τεµΑντικατάσταση οιουδήποτε φωτιστικού σηµείου τάσεως 250 V 2252 ΑΤΗΕ Κ\8801.1.1


36 τεµΗλεκτρικός πίνακας επίτοιχος έως 24 θέσεων στεγανός ΙΡ44 1253 ΑΤΗΕ Κ\8843.2.1.1


37 τεµΑποξήλωση οιουδήποτε ηλεκτρικού πίνακα χωνευτού,
επίτοιχου ή διαιρούµενου


1254 ΑΤΗΕ Κ\8845.2


38 τεµΑσφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 Α και
σπειρώµατος Ε 16 (µινιόν)


4255 ΑΤΗΕ 8910.1.1


39 τεµΜικροαυτόµατος µονοπολικός  γιά ασφάλιση ηλεκτρικών
γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS εντάσεως έως 40Α


4256 ΑΤΗΕ Κ\8915.1.1


40 τεµ∆ιακόπτης µε φωτοκύτταρο 3257 ΑΤΗΕ Κ\8919.2


41 τεµΕνδεικτική λυχνία τάσεως µέχρι 500 V 4258 ΑΤΗΕ Κ\8924


42 Ηλετρ.πίνακαΕπανέλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης 3259 ΑΤΗΕ Κ\9338.1.1


43 τεµΚαθαίρεση φωτιστικού σώµατος νατρίου -υδραργύρου 125W ή
250W ή 400W


2260 ΑΤΗΕ Κ\9411.1


2.1.3.  Θεατρικός Φωτισµός-Ήχος


1 τεµΘεατρικό φωτιστικό τύπου Zoom Profile 6261 ΑΤΗΕ Θ\8979.1


2 τεµΘεατρικό φωτιστικό τύπου Cyclorama Lights 4262 ΑΤΗΕ Θ\8979.2


3 τεµΘεατρικό προβολέας τύπου Fesner 12263 ΑΤΗΕ Θ\8979.3


4 τεµΣύστηµα ελέγχου φωτισµού 1264 ΑΤΗΕ Θ\8983


5 τεµΕρµάριο RACK 19'' 18U 2265 ΑΤΗΕ Ν\9131.29.1


6 τεµΠαθητικό ηχείο αναπαραγωγής µουσικής και οµιλίας 4266 ΑΤΗΕ Θ\9133


7 τεµΕπαγγελµατικός τελικός ενισχυτής ήχου 1267 ΑΤΗΕ Θ\9134


8 µΚαλώδιο ηχείου 2Χ2,5mm 120268 ΑΤΗΕ Θ\9135


9 τεµΕπαγγελµατική κονσόλα µίξης 1269 ΑΤΗΕ Θ\9136


10 τεµΣυλλογή µικροφώνωνεπαγγελαµτικού τύπου 1270 ΑΤΗΕ Θ\9137


11 µµΕσχάρα καλωδίων βαρέως τύπου Για πλάτος 200 mm 22271 ΝΑΦΡΑ Α\10.17.02


2.1.4.  Καλώδια


1 mΑγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατοµής 1,5 mm2 4.663272 ΑΤΗΕ 8751.1.2


2 mΑγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατοµής 2,5mm2 3.779273 ΑΤΗΕ 8751.1.3


3 mΑγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατοµής 4mm2 100274 ΑΤΗΕ 8751.1.4


4 mΑγωγός γυµνός χάλκινος γαλβανισµένος Πολύκλωνος διατοµής
70mm2


40275 ΑΤΗΕ 8758.2.6


5 mΚαλώδιο τύπου NYIFY Τριπολικό διατοµής 3 Χ 1,5 mm2 100276 ΑΤΗΕ 8767.2.1


6 mΚαλώδιο τύπου NYIFY Τριπολικό διατοµής 3 Χ 2,5 mm2 100277 ΑΤΗΕ 8767.2.2


7 mΚαλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό ∆ιατοµής 3 Χ 2,5mm2 413278 ΑΤΗΕ 9337.2.1


8 mΚαλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό ∆ιατοµής 5 Χ 4mm2 372279 ΑΤΗΕ Θ\9343.4.2


9 mΚαλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό ∆ιατοµής 5 Χ 6mm2 17280 ΑΤΗΕ Θ\9343.4.3
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10 mΚαλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό ∆ιατοµής 5 Χ
10mm2


55281 ΑΤΗΕ Θ\9343.4.4


11 mΚαλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό ∆ιατοµής 5 Χ
16mm2


60282 ΑΤΗΕ Θ\9343.4.5


12 mΚαλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό ∆ιατοµής 5 Χ
25mm2


121283 ΑΤΗΕ Θ\9343.4.6


13 mΚαλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό ∆ιατοµής 5 Χ
35mm2


22284 ΑΤΗΕ Θ\9343.4.7


14 mΚαλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Μονοπολικό
διατοµής 1 Χ 95 mm2


160285 ΑΤΗΕ 8774.1.11


15 mΚαλώδιο  τύπου JIVV-U  (πρώην ΝΥΥ), διατοµής 2 x 1,5 mm2 501286 ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.1


16 mΚαλώδιο  τύπου JIVV-U  (πρώην ΝΥΥ), διατοµής 4 x 2,5 mm2 217287 ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.9


17 µµΕσχάρα καλωδίων βαρέως τύπου Για πλάτος 300 mm 32288 ΝΑΦΡΑ Α\10.17.03


18 mΣωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο
υψηλής πυκνότητας (HDPE), διπλού δοµηµένου τοιχώµατος,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50086, µε ενσωµατωµένη µούφα. Με σωλήνες
σε κουλούρες, µε ενσωµατωµένη ατσάλινα και µούφα, µε
τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την
εξωτερική διάµετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής > =450 Ν κατά
την πρότυπη δοκιµή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 50086.
Σωληνώσεις DN/OD 110 mm


220289 ΝΑΥ∆Ρ Α\12.36.01.06


19 τεµΦρεάτιο επισκέψεως 0,40χ0,40 m,  πάχους 10 cm από
σκυρόδεµα, µε χυτοσιδηρούν κάλυµµα (µεσαίου τύπου)


4290 ΑΤΗΕ Θ\9307.4


20 kgΧυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων 100291 ΚΤΙΡ 1380


21 mΚαλώδιο ΝΥΜ 2Χ1,5 mm2 80292 ΑΤΗΕ Κ\8766.2.1


22 mΚαλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 100293 ΑΤΗΕ Κ\8766.3.1


23 mΚαλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 150294 ΑΤΗΕ Κ\8766.3.2


24 mΚαλώδιο ΝΥΜ 3Χ6 mm2 50295 ΑΤΗΕ Κ\8766.3.4


25 mΚαλώδιο ΝΥΜ  5Χ2,5 mm2 100296 ΑΤΗΕ Κ\8766.5.2


2.1.5.  Θεµελιακή Γείωση


1 τεµ∆ίκτυο θεµελιακής γείωσης & αντικεραυνικής προστασίας 1297 ΑΤΗΕ Θ\9015


2.2.  ∆ίκτυο Ασθενών Ρευµάτων


2.2.1.  ∆ίκτυο ∆οµηµένης Καλωδίωσης


1 τεµΤετραπολικός αυτόµατος διακόπτης διαρροής ρεύµατος
4Χ40Α/30mA


1226 ΑΤΗΕ Θ\8874.2.2


2 τεµΑσφαλειοθήκη ράγας µονοπολική κατάλληλη γιά χωνευτή
εγκατάσταση µέχρι 32Α


3232 ΑΤΗΕ Θ\8902.1


3 τεµΜικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ή
συσκευών µονοπολικός εντάσεως 10 Α


8235 ΑΤΗΕ Ν\8918.1.2


4 τεµΤριπλή ενδεικτική λυχνία LED, τάσεως  250 V πλήρης. 1240 ΑΤΗΕ Ν\8925.1


5 τεµΕρµάριο RACK 19'' 18U 1265 ΑΤΗΕ Ν\9131.29.1


6 mΚαλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό ∆ιατοµής 3 Χ 2,5mm2 251,55278 ΑΤΗΕ 9337.2.1


7 mΚανάλια δαπέδου πλαστικό,  διανοµής ισχυρών και ασθενών
ρευµάτων διαστάσεως 105 Χ 50 mm


105,34298 ΑΤΗΕ Θ\8740.1


8 mΚαλώδιο τύπου UTP, διατοµής AWG24, κατηγορίας 5e 4
ζευγών


1.549,15299 ΑΤΗΕ Ν\8795.91.2


9 τεµΗλεκτρικός πίνακας µεταλλοπλαστικός επίτοιχοςβαµµένος
ηλεκτροστατικής βαφής ,µε λευκή πόρτα προστασίας Ρ30
εντοιχισµένος διαστάσεων 35 Χ 25 cm και 16 θέσεων


1300 ΑΤΗΕ Θ\8840.1.1


10 τεµ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός
τριπολικός εντάσεως 40 Α


1301 ΑΤΗΕ 8880.3.2


11 τεµΣηµείο λήψης ή συσκευής εγκατάστασης κεραίας Radio-TV 2302 ΑΤΗΕ Ν\8995.90.9


12 τεµ.∆ιαδραστικός πίνακας 9303 ΑΤΗΕ Θ\9003


13 τεµΠρίζα  RJ45 , κατ. 5e για τοποθέτηση σε κανάλι 23304 ΑΤΗΕ Θ\9040
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14 τεµΠρίζα  διπλή σούκο  διέλευσης για κανάλι 12305 ΑΤΗΕ Θ\9041


15 mΚαλώδιο σύνδεσης µονάδων οµοαξονικό θωρακισµένο 50Ω 62,23306 ΑΤΗΕ Ν\9131.12


16 τεµPatch Panel 19" UTP κατηγορίας CAT5e 24 θέσεων 1307 ΑΤΗΕ Θ\9132.1


17 τεµΚεντρική κεραία Τηλεόρασης - πλήρης 1308 ΑΤΗΕ Α\9981.2.1


18 τεµΛήψη κεραίας Radio-TV, οµοαξονικού λήπτη 2309 ΑΤΗΕ Ν\8826.91.4


2.2.2.  ∆ίκτυο Κτιριακού αυτοµατισµού


1 τεµ∆υαδική έξοδος ισχύος δικτύου ΚΝΧ 2 X 230V AC 4310 ΑΤΗΕ Θ\Ε002.1


2 τεµ∆υαδική έξοδος ισχύος δικτύου ΚΝΧ 4 X 230V AC 2311 ΑΤΗΕ Θ\Ε002.2


3 τεµ∆υαδική έξοδος ισχύος δικτύου ΚΝΧ 8 X 230V AC 1312 ΑΤΗΕ Θ\Ε002.3


4 τεµ∆υαδική έξοδος ισχύος δικτύου ΚΝΧ 16 X 230V AC 1313 ΑΤΗΕ Θ\Ε002.4


5 τεµ.Τροφοδοτικό 640mA µε ενσωµατωµένο πηνίο, για σύνδεση
στο instabus.


4314 ΑΤΗΕ Θ\Ε006


6 τεµ.Προσαρµοστής γραµµής ή περιοχής, για σύνδεση ΚΝΧ 3315 ΑΤΗΕ Θ\Ε007


7 τεµ.Ράγα µεταφοράς δεδοµένων, για σύνδεση στο δίκτυο ΚΝΧ 3316 ΑΤΗΕ Θ\Ε009


8 τεµ.∆ιπολική κλέµµα για την σύνδεση και την διακλάδωση της
γραµµής bus.


40317 ΑΤΗΕ Θ\Ε010


9  τεµΠροστατευτικό υπέρτασης 4318 ΑΤΗΕ Θ\Ε011


10 τεµ.Ανιχνευτής παρουσίας /κίνησης µε έλεγχο φωτισµού βάση
φωτεινότητας για δίκτυο ΚΝΧ


43319 ΑΤΗΕ Θ\Ε013


11 τεµ.Είσοδος/έξοδος γενικής χρήσης για δίκτυο ΚΝΧ 4320 ΑΤΗΕ Θ\Ε014


12 τεµΕξασθενιτής φωτισµού δικτύου ΚΝΧ για λαµπτήρες φθορισµού
8 Χ 230V AC


2321 ΑΤΗΕ Θ\Ε015.3


13 τεµ.Πολυλειτουργική έγχρωµη Οθόνη Αφής για δίκτυο ΚΝΧ 1322 ΑΤΗΕ Θ\Ε017


14 τεµ.Μετατροπέας σήµατος µεταξύ ενός δικτύου ΚΝΧ και ενός
δικτύου ΙΡ (IP VIEWER)


1323 ΑΤΗΕ Θ\Ε018


15 τεµ.Θύρα επικοινωνίας USB µε το δίκτυο ΚΝΧ 2324 ΑΤΗΕ Θ\Ε020


16 τεµ.Bus-προσαρµοστής για δίκτυο ΚΝΧ 24325 ΑΤΗΕ Θ\Ε021


17 τεµ.Bus γραµµή (τύπος καλωδίου) 1.200326 ΑΤΗΕ Θ\Ε023


18 τεµ.Επίτοιχος αισθητήρας καταγραφής των συγκεντρώσεων CO2
και υγρασίας του χώρου , για σύνδεση στο δίκτυο ΚΝΧ


4327 ΑΤΗΕ Θ\Ε025


19 τεµΣηµείο ρευµατοδότη ή συσκευής ή διακόπτη απλό ή στεγανό,
χωνευτό ή ορατό για εγκατάσταση ΚΝΧ


75328 ΑΤΗΕ Θ\Ε100


20 τεµΣηµείο ηλεκτρολογικού υλικού για τοποθέτηση σε πίνακα
εγκατάστασης ΚΝΧ


29329 ΑΤΗΕ Θ\Ε101


21 τεµ.Έξοδος ηλεκτρικών ρολλών/περσίδων/φεγγιτών 2Χ230V
AC/6A


4330 ΑΤΗΕ Θ\Ε102


22 τεµ.Μονάδα συµβάντων και χρονικού προγραµµατισµού και
λογικής για δίκτυο ΚΝΧ.


1331 ΑΤΗΕ Θ\Ε103


23 τεµΜπουτόν χειρισµού για δικτύου ΚΝΧ µονό (διπλό), 2 LED
κατάστασης


4332 ΑΤΗΕ Θ\Ε105.1


24 τεµΜπουτόν χειρισµού για δικτύου ΚΝΧ διπλό (4πλό), 4 LED
κατάστασης


2333 ΑΤΗΕ Θ\Ε105.2


25 τεµΜπουτόν χειρισµού για δικτύου ΚΝΧ τριπλό (6πλό), 6 LED
κατάστασης


18334 ΑΤΗΕ Θ\Ε105.3


26 τεµ.Πολλαπλό αισθητήριο καταγραφής µετεορολογικών δεδοµένων
για σύνδεση στο δίκτυο ΚΝΧ


1335 ΑΤΗΕ Θ\Ε106


2.3.  ∆ίκτυο θέρµανσης-Κλιµατισµού


1 τεµΣύστηµα βεβιασµένης κυκλοφορίας µε 6 ηλιακούς συλλέκτες
για ΖΝΧ


1336 ΑΤΗΕ Θ\5917


2 mΠλαστικός σωλήνας δικτυωµένου πολυαιθυλενίου λευκός
επενδεδυµένος  διαµέτρου 16 X 2,0mm


320337 ΑΤΗΕ Θ\8041.2


3 mΧαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώµατος
1,00mm


40338 ΑΤΗΕ Θ\8051.6.2
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4 mΧαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου Φ 22 mm πάχους τοιχώµατος
1,00mm


30339 ΑΤΗΕ Θ\8051.7.2


5 mΧαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου Φ 28 mm πάχους τοιχώµατος
1,50mm


140340 ΑΤΗΕ Θ\8051.8.2


6 mΧαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου Φ 35 mm πάχους τοιχώµατος
1,50mm


25341 ΑΤΗΕ Θ\8051.9.2


7 mΧαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου Φ 42 mm πάχους τοιχώµατος
1,50 mm


102342 ΑΤΗΕ Θ\8051.10.2


8 mΧαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου Φ 54 mm πάχους τοιχώµατος
2,00 mm


163343 ΑΤΗΕ Θ\8051.11.3


9 τεµΟρειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve) βαρέως τύπου µε λαβή
διαµέτρου Φ1/2 ins


22344 ΑΤΗΕ Ν\8101.90.1.1


10 τεµΣυρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµέτρου Φ 1 ins 15345 ΑΤΗΕ 8104.3


11 τεµΣυρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµέτρου Φ 1 1/4 ins 5346 ΑΤΗΕ 8104.4


12 τεµΣυρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµέτρου Φ 2 ins 9347 ΑΤΗΕ 8104.7


13 τεµΒαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ)
συνδεοµένη µε σπείρωµα διαµέτρου Φ 1 ins


1348 ΑΤΗΕ 8125.1.3


14 τεµΒαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ)
συνδεοµένη µε σπείρωµα διαµέτρου Φ 2  ins


2349 ΑΤΗΕ 8125.1.6


15 τεµΘερµαντήρας νερού (µπόϊλερ) διπλής ενέργειας χωρητικότητας
400lt


1350 ΑΤΗΕ Θ\8259.1


16 mΘερµαντικά σώµατα ρούνταλ τύπου Κ τύπου Κ 140 7,2351 ΑΤΗΕ 8432.1


17 τεµΘερµαντικά σώµατα τύπου PANEL ενσ. βρόγχου Τύπου 33
Ύψους 600 Μήκους400mm


1352 ΑΤΗΕ Θ\8436.3.4.1


18 τεµΘερµαντικά σώµατα τύπου PANEL ενσ. βρόγχου Τύπου 33
Ύψους 600 Μήκους 700mm


3353 ΑΤΗΕ Θ\8436.3.4.4


19 τεµ.Θερµαντικά σώµατα τύπου PANEL ενσ. βρόγχου Τύπου 33
Ύψους 600 Μήκους 900mm


1354 ΑΤΗΕ Θ\8436.3.4.6


20 τεµ.Θερµαντικά σώµατα τύπου PANEL ενσ. βρόγχου Τύπου 33
Ύψους 600 Μήκους 1000mm


2355 ΑΤΗΕ Θ\8436.3.4.7


21 τεµΘερµαντικά σώµατα τύπου PANEL ενσ. βρόγχου Τύπου 33
Ύψους 600 Μήκος 1200mm


7356 ΑΤΗΕ Θ\8436.3.4.8


22 τεµΘερµαντικά σώµατα τύπου PANEL ενσ. βρόγχου Τύπου 33
Ύψους 600 Μήκος 1400


2357 ΑΤΗΕ Θ\8436.3.4.9


23 τεµΒαλβίδα εξαερισµού θερµαντικών σωµάτων, ορειχάλκινη
επινικελωµένη διαµ.1/4 ins


2358 ΑΤΗΕ 8447


24 τεµΑναλογικός καυστήρας φυσικού αερίου ισχύος έως
τουλάχιστον 160 KW, διβάθµιο


1359 ΑΤΗΕ Σ\8453.2


25 τεµ∆οχείο διαστολής Κλειστό µε µεµβράνη χωρητικότητας 35 l 2360 ΑΤΗΕ 8473.1.4


26 τεµ∆οχείο διαστολής Κλειστό µε µεµβράνη χωρητικότητας 140 l 1361 ΑΤΗΕ 8473.1.7


27 τεµΣύστηµα αυτόµατης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού
δοχείου διαστολής διαµέτρου 3/4 ins


5362 ΑΤΗΕ 8474.1


28 τεµΑσφαλιστική βαλβίδα µε ελατήριο διαµέτρου 3/4 ins 2363 ΑΤΗΕ 8477.2


29 τεµΑσφαλιστική βαλβίδα µε ελατήριο διαµέτρου 1 ins 3364 ΑΤΗΕ 8477.3


30 mΘερµική µόνωση σωλήνων από κοχύλι τύπου Armaflex AC
πάχους 19mm, για σωλήνα διαµ. 1/2 ins


2365 ΑΤΗΕ Θ\8543.99.1


31 mΘερµική µόνωση σωλήνων από κοχύλι τύπου Armaflex AC
πάχους 19mm, για σωλήνα διαµ. 3/4 ins


40366 ΑΤΗΕ Θ\8543.99.2


32 mΘερµική µόνωση σωλήνων από κοχύλι τύπου Armaflex AC
πάχους 19mm, για σωλήνα διαµ. 1 ins


30367 ΑΤΗΕ Θ\8543.99.3


33 mΘερµική µόνωση σωλήνων από κοχύλι τύπου Armaflex AC
πάχους 19mm, για σωλήνα διαµ. 1 1/2 ins


25368 ΑΤΗΕ Θ\8543.99.5


34 mΘερµική µόνωση σωλήνων από κοχύλι τύπου Armaflex AC
πάχους 19mm, για σωλήνα διαµ. 1 3/4 ins


102369 ΑΤΗΕ Θ\8543.99.6


35 mΘερµική µόνωση σωλήνων από κοχύλι τύπου Armaflex AC
πάχους 19mm, για σωλήνα διαµ. 2 ins


163370 ΑΤΗΕ Θ\8543.99.7
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ΠοσότηταΜονάδα
Mέτρησης


ΠεριγραφήΑΑ A.T. Κωδικός
Αρθρου


36 τεµΑερόψυκτο ψυκτικό συγκρότηµα παραγωγής ψυχρού νερού,
κοχλιωτού συµπιεστή (screw), ψυκτικού µέσου R-407c
ψυκτικής απόδοσης 17 Ton (60KW) , Refrigeration US


1371 ΑΤΗΕ Θ\8553.91.2.5


37 τεµΣυλλέκτης από σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή (TUBO) διατοµής Φ
3 ins, 3 εξόδων


2372 ΚΤΙΡ 5784.14


38 τεµΣυλλεκτοδιανοµέας κυκλώµατος  θερµανσης- κλιµατισµού   δύο
κυκλωµάτων


4373 ΑΤΗΕ Θ\8604.1


39 τεµΣυλλεκτοδιανοµέας κυκλώµατος  θερµανσης- κλιµατισµού
τριών κυκλωµάτων


2374 ΑΤΗΕ Θ\8604.2


40 τεµΣυλλεκτοδιανοµέας κυκλώµατος  θερµανσης- κλιµατισµού
τεσσάρων κυκλωµάτων


1375 ΑΤΗΕ Θ\8604.3


41 τεµΚυκλοφορητής νερού χαµηλής πιέσεως παροχής έως 2,50
m3/h


1376 ΑΤΗΕ 8605.1.1


42 τεµΚυκλοφορητής νερού Κ1 & 2 2377 ΑΤΗΕ Ν\8605.99.4


43 τεµ∆ίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας
ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως διαµέτρου 2 ins


1378 ΑΤΗΕ 8621.3.6


44 τεµΤρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας
ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως διαµέτρου 2 ins


1379 ΑΤΗΕ 8622.3.6


45 τεµΜανόµετρο µε κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm 2380 ΑΤΗΕ 8641


46 τεµΘερµοστατική βαλβίδα  για θερµαντικά σώµατα 2381 ΑΤΗΕ Θ\8642.1


47 τεµΘερµοστατική κεφαλή για θερµαντικά σώµατα 18382 ΑΤΗΕ Θ\8642.2


48 τεµΘερµόµετρο εµβαπτίσεως, κεντρικής θερµάνσεως, ευθύ ή
γωνιακό µε ορειχάλκινη θήκη, περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C


2383 ΑΤΗΕ 8651


49 mΘερµική µόνωση σωλήνων διαµ. άνω της 1 ins και µέχρι 2 ins 42384 ΑΤΗΕ 8691.2


50 τεµΑυτόµατος διαχωριστής στερεών σωµατιδίων, δικτύου νερού
θέρµανσης ή ψύξης τύπου SPIROTRAP ή ισοδύναµου
διαµέτρου σύνδεσης DN 50mm


1385 ΑΤΗΕ Θ\9010.1


51 τεµΕγκατάσταση Αυτοµατισµού Λεβητοστασίου για δύο
τουλάχιστον κυκλώµατα θέρµανσης και ΖΝΧ και αντιστάθµιση


1386 ΑΤΗΕ Θ\9020


52 τεµ.Προγραµµατισµός και θέση σε λειτουργία εγκατάστασης knx
και BMS λεβητοστασίου-ψυχροστασίου.


1387 ΑΤΗΕ Θ\Ε099


53 τεµΦίλτρο γραµµής σίτας ή δίσκων, πλαστικό, διατοµής 3/4 ή 1 in. 3388 ΝΑΠΡΣ Η07.1


54 µµΕσχάρα καλωδίων βαρέως τύπου Για πλάτος 400 mm 20389 ΝΑΦΡΑ Α\10.17.04


55 τεµΧυτοσιδηρούς λέβητας θερµικής ισχύος 120.400 kcal/h 1390 ΑΤΗΕ Θ\8444.2


56 m∆ιπλή στρώση βαφής σωλήνα µε µίνιο, διατοµής 1/2" έως 2" 1.040391 ΟΙΚ Κ\7775.1


57 m2∆ιπλή στρώση βαφής σωλήνα µε µίνιο, διατοµής 2 1/2" έως 4" 54392 ΟΙΚ Κ\7775.2


58 mΣιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 1/2" 610393 ΑΤΗΕ Κ\8034.1


59 mΣιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 3/4" 124394 ΑΤΗΕ Κ\8034.2


60 mΣιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 1" 88395 ΑΤΗΕ Κ\8034.3


61 mΣιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 1
1/4"


70396 ΑΤΗΕ Κ\8034.4


62 mΣιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 1
1/2"


112397 ΑΤΗΕ Κ\8034.5


63 mΣιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 2" 36398 ΑΤΗΕ Κ\8034.7


64 mΣιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 2
1/2"


30399 ΑΤΗΕ Κ\8034.8


65 mΣιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 3" 24400 ΑΤΗΕ Κ\8034.9


66 τεµΣφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµ. 3/4ins 2401 ΑΤΗΕ Κ\8104.2


67 τεµΣφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµ. 1 1/2 ins 16402 ΑΤΗΕ Κ\8104.5


68 τεµΣφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµ. 2 1/2 ins 2403 ΑΤΗΕ Κ\8104.8


69 τεµΣφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµ. 3 ins 2404 ΑΤΗΕ Κ\8104.9


70 mΘερµαντικό σώµα  PANEL 22/600/400 3405 ΑΤΗΕ Κ\8432.1.1


71 mΘερµαντικό σώµα  PANEL 22/600/600 73406 ΑΤΗΕ Κ\8432.1.2
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ΠεριγραφήΑΑ A.T. Κωδικός
Αρθρου


72 mΘερµαντικό σώµα  PANEL 33/600/600 3407 ΑΤΗΕ Κ\8432.3.2


73 mΘερµαντικό σώµα  PANEL 33/600/800 3408 ΑΤΗΕ Κ\8432.3.3


74 mΘερµαντικό σώµα  PANEL 33/600/1000 6409 ΑΤΗΕ Κ\8432.3.4


75 mΘερµαντικό σώµα  PANEL 33/600/1400 4410 ΑΤΗΕ Κ\8432.3.6


76 τεµΡυθµιστική βαλβίδα θερµαντικού σώµατος 1/2" 184411 ΑΤΗΕ Κ\8445.1


77 τεµΛέβητας χαλύβδινος 300.000 Kcal/h 1412 ΑΤΗΕ Κ\8452.1.11


78 τεµ∆οχείο διαστολής 400lt 1413 ΑΤΗΕ Κ\8473.1.11


79 τεµΚυκλοφορητής νερού παροχής 6-10m3/h 3414 ΑΤΗΕ Κ\8605.2.4


80 τεµΕβδοµαδιαίος Θερµοστάτης χώρου 1415 ΑΤΗΕ Κ\8647.1


2.4.  ∆ίκτυο Καυσίµων Αερίων


1 mΧαλυβδοσωλήνας φυσικού αερίου γαλβανισµένος EN10255
Medium διάστασης 2"


28416 ΑΤΗΕ Θ\8072.6


2 mΣύνδεσµος αντικραδασµικός ανοξείδωτος για καυστήρες
φυσικού αερίου διάστασης 2"


1417 ΑΤΗΕ Θ\8074.6


3 τεµΣφαιρική  βαλβίδα (βάννα) αερίου, ορειχάλκινη διαµέτρου 2'' 2418 ΑΤΗΕ Θ\8104.7.6


4 mΚαπνοδόχος διπλού τοιχώµατος AISI 304-304, πάχους 0,4mm
διαµέτρου εσωτερικής 200mm και εξωτερικής 250mm


14419 ΑΤΗΕ Θ\8457.2


5 mΧαλυβδοσωλήνας φυσικού αερίου γαλβανισµένος EN10255
Medium διάστασης 1.5  ''


2420 ΑΤΗΕ Θ\8072.5


2.5.  ∆ίκτυο Αεραγωγών


1 kgΑεραγωγός από γαλβανισµένη λαµαρίνα ορθογωνικής ή
κυκλικής διατοµής


790421 ΑΤΗΕ 8537.1


2 mΑεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής ονοµ.
διαµέτρου 150 mm


21,5422 ΑΤΗΕ 8537.3.9


3 τεµΣτόµιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα µε απλή σειρά
σταθερών πτερυγίων και µε εσωτερικό διάφραγµα διαστάσεων
6 ins X 36 ins από αλουµίνιο


9423 ΑΤΗΕ 8541.1.39.2


4 τεµΣτόµιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα µε απλή σειρά
σταθερών πτερυγίων και µε εσωτερικό διάφραγµα διαστάσεων
6 ins X 40 ins από αλουµίνιο


8424 ΑΤΗΕ 8541.1.40.2


5 τεµΣτόµιο  οροφής κυκλικό µε σταθερούς κώνους από αλουµίνιο
διαµέτρου 150mm


3425 ΑΤΗΕ Θ\8541.1.29.3


6 τεµΦυγοκεντρικός εξαεριστήρας αεραγωγών κυκλικής διατοµής (in
line) αεραγωγού διαµέτρου 100 mm


1426 ΑΤΗΕ Θ\8597.1.1


7 τεµΘερµική µόνωση επιφανειών αεραγωγών ή δοχείου µε
εύκαµπτο συνθετικό καουτσούκ


170427 ΑΤΗΕ Θ\9008


8 τεµΚεντρική κλιµατιστική µονάδα επεξεργασίας αέρα ονοµαστικής
παροχής 4600m3/h


1428 ΑΤΗΕ Θ\9011.2


9 τεµΣτόµιο εξωτερικό λήψεως ή απόρριψης αέρα, από αλουµίνιο µε
εσωτερικό πλέγµα


2429 ΑΤΗΕ Θ\9013


10 τεµΕγκατάσταση Αυτοµατισµού Ψυχροστασίου για ένατουλάχιστον
κυκλώµατα και αντιστάθµιση


1430 ΑΤΗΕ Θ\9021


2.6.  ∆ίκτυο Ύδρευσης


1 τεµΣυρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµέτρου Φ 1 ins 1345 ΑΤΗΕ 8104.3


2 mΘερµική µόνωση σωλήνων από κοχύλι τύπου Armaflex AC
πάχους 19mm, για σωλήνα διαµ. 1/2 ins


55365 ΑΤΗΕ Θ\8543.99.1


3 mΘερµική µόνωση σωλήνων από κοχύλι τύπου Armaflex AC
πάχους 19mm, για σωλήνα διαµ. 3/4 ins


5366 ΑΤΗΕ Θ\8543.99.2


4 mΘερµική µόνωση σωλήνων από κοχύλι τύπου Armaflex AC
πάχους 19mm, για σωλήνα διαµ. 1 ins


46367 ΑΤΗΕ Θ\8543.99.3


5 mΧρωµατισµοί µινίου γενικώς σωληνώσεων έως 1ins 303431 ΟΙΚ Ν\7767.91.1


6 mΧρωµατισµοί µινίου γενικώς σωληνώσεων 1 1/4 έως 2 ins 51432 ΟΙΚ Ν\7767.91.2


7 mΣιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 1/2 ins 221433 ΑΤΗΕ 8036.1


8 mΣιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 3/4 ins 18434 ΑΤΗΕ 8036.2
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9 mΣιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 1 ins 64435 ΑΤΗΕ 8036.3


10 mΣιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ  1 1/4 ins 2436 ΑΤΗΕ 8036.4


11 mΣιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 2 ins 49437 ΑΤΗΕ 8036.6


12 τεµΡακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο διαµέτρου Φ 1/2 ins 4438 ΑΤΗΕ 8037.1


13 τεµΡακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο διαµέτρου Φ 1 ins 12439 ΑΤΗΕ 8037.3


14 τεµΡακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο διαµέτρου Φ  1 1/4 ins 2440 ΑΤΗΕ 8037.4


15 τεµΡακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο διαµέτρου Φ 2 ins 2441 ΑΤΗΕ 8037.6


16 τεµΣυρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµέτρου Φ 1/2 ins 2442 ΑΤΗΕ 8104.1


17 τεµΣυρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµέτρου Φ 1 3/4 ins 1443 ΑΤΗΕ 8104.6


18 τεµΒαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με δίσκο συνδεοµένη µε
σπείρωµα διαµέτρου 1 ins


1444 ΑΤΗΕ 8125.3.3


19 τεµΒαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με δίσκο συνδεοµένη µε
σπείρωµα διαµέτρου 2 ins


1445 ΑΤΗΕ 8125.3.6


20 τεµΑναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος,
ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος για νιπτήρα ΑΜΚ


1446 ΑΤΗΕ Ν\8141.90


21 τεµΑντλία ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης παροχής έως
2,50 m3/h, µανοµετρικού από 5 έως 7 mΣΥ


1447 ΑΤΗΕ Ν\8605.91.1.3


22 τεµΑναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος,
ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος Τοποθετηµένος σε νιπτήρα
διαµέτρου Φ 1/2 ins


2448 ΑΤΗΕ 8141.2.2


2.7.  ∆ίκτυο Αποχέτευσης


1 mΜεταλλικές σχάρες (τύπου ORSOGRIL ή ισοδυνάµου) 3449 ΟΙΚ Θ\61.25.01


2 mΠλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.
πιέσεως λειτουργίας 6 atm διαµέτρου 50mm


9450 ΑΤΗΕ Ν\8042.93.1.4


3 mΠλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.
πιέσεως λειτουργίας 6 atm διαµέτρου 75mm


38451 ΑΤΗΕ Ν\8042.93.1.7


4 mΠλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.
πιέσεως λειτουργίας 6 atm διαµέτρου 100mm


40452 ΑΤΗΕ Ν\8042.93.1.8


5 mΠλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.
πιέσεως λειτουργίας 6 atm διαµέτρου 125mm


58453 ΑΤΗΕ Ν\8042.93.1.9


6 τεµΣιφώνι δαπέδου  Φ50, µε σχάρα χρωµέ Φ100 3454 ΑΤΗΕ Θ\8046.1


7 τεµΣιφώνι δαπέδου  Φ75, µε σχάρα χρωµέ Φ100 7455 ΑΤΗΕ Θ\8046.2


8 τεµΣιφώνι απορροής δώµατος µε ανάστροφο καλάθι διαστάσεων
DN110


6456 ΑΤΗΕ Θ\8053.90.2


9 mΥδρορροή ανοξείδωτη διατοµής Φ100 56457 ΑΤΗΕ Θ\8061.1


10 τεµΦρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος από 1,00
έως 1,50 m διαστάσ. 60cm X 70cm


5458 ΑΤΗΕ 8066.3.1


11 τεµΦρεάτιο  τοποθέτησης αντλιών λυµάτων εσωτερικών
διαστάσεων 1,00µ x1,50µ x 1,50µ (ΥxΜxΠ)


2459 ΑΤΗΕ Θ\8067.8.1


12 τεµΛεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΚ από πορσελάνη µε
κάθισµα/κάλυµµα και ζεύγος χειρολαβών (µπαρών) ΑΜΚ


1460 ΑΤΗΕ Ν\8151.90


13 τεµΜπάρες (χειρολαβές) συγκροτήµατος και καθρέπτης νιπτήρα
(κεκλιµένος) WC ΑΜΚ


1461 ΑΤΗΕ Ν\8151.99


14 τεµΝιπτήρας ΑΜΚ πορσελάνης 1462 ΑΤΗΕ Ν\8160.90


15 τεµΥποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα ακαθάρτων υδάτων
ονοµαστικής ισχύος 6,0 m3/h


2463 ΑΤΗΕ 8219.4


16 τεµΕγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαµηλής πιέσεως από
πορσελάνη µε το σύνολο των εξαρτηµάτων της πλήρης


24464 ΑΤΗΕ 8305


17 τεµΕγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης µε το σύνολο των
εξαρτηµάτων του πλήρης. διαστάσεων 40 Χ 50 cm


24465 ΑΤΗΕ 8307.1


18 τεµΝεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm
µε το σύνολο των εξαρτηµάτων του πλήρης µιάς σκάφης
διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 Χ 13 cm και µήκους 1,20


1466 ΑΤΗΕ 8311.1.1
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19 τεµΚανάλι προκατασκευασµένο αποστράγγισης οµβρίων υδάτων
από πολυµερικό µπετόν κατά DIN 195 και EN 124 ,εντός
υπάρχοντος χάνδακος ,χωρίς το σκυρόδεµα έδρασης πλάτους
250mm και βάθους 150-250mm


3467 ΑΤΗΕ Θ\9009


20 kgΧυτοσίδηρο καλύµµατα φρεατίων Καλύµατα από ελατό
χυτοσίδηρο (ductile iron)


1.830468 ΝΑΥ∆Ρ Β\11.01.02


21 τεµΝεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm
µε το σύνολο των εξαρτηµάτων του πλήρης δύο σκαφών
διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 Χ 20 cm και µήκους 2,20


1469 ΑΤΗΕ 8311.2.4


22 τεµΜηχανοσίφωνας Φ125 2470 ΑΤΗΕ Θ\8045.2


23 kgΧυτοσιδηρά στόµια µε κλειδί 50471 ΑΤΗΕ Θ\9072


2.8.  ∆ίκτυο Πυρασφάλειας


1 mΧρωµατισµοί µινίου γενικώς σωληνώσεων έως 1ins 62431 ΟΙΚ Ν\7767.91.1


2 mΧρωµατισµοί µινίου γενικώς σωληνώσεων 1 1/4 έως 2 ins 30432 ΟΙΚ Ν\7767.91.2


3 mΧρωµατισµοί µινίου γενικώς σωληνώσεων 2 1/2 έως 3ins 16472 ΟΙΚ Ν\7767.91.3


4 mΧρωµατισµοί µινίου γενικώς σωληνώσεων 3 έως 4ins 18473 ΟΙΚ Ν\7767.91.4


5 mΧαλυβδοσωλήνας µεσαίου τύπου (κόκκινη ετικέτα) , ΕΛΟΤ 270
διαµέτρου DN25 (1'')


62474 ΑΤΗΕ Θ\8048.3


6 mΧαλυβδοσωλήνας µεσαίου τύπου (κόκκινη ετικέτα) , ΕΛΟΤ 270
διαµέτρου DN32 (1 1/4'')


4475 ΑΤΗΕ Θ\8048.4


7 mΧαλυβδοσωλήνας µεσαίου τύπου (κόκκινη ετικέτα) , ΕΛΟΤ 270
διαµέτρου DN40 (1 1/2'')


16476 ΑΤΗΕ Θ\8048.5


8 mΧαλυβδοσωλήνας µεσαίου τύπου (κόκκινη ετικέτα) , ΕΛΟΤ 270
διαµέτρου DN50 (2'')


10477 ΑΤΗΕ Θ\8048.6


9 mΧαλυβδοσωλήνας µεσαίου τύπου (κόκκινη ετικέτα) , ΕΛΟΤ 270
διαµέτρου DN65 (2 1/2'')


16478 ΑΤΗΕ Θ\8048.7


10 mΧαλυβδοσωλήνας µεσαίου τύπου (κόκκινη ετικέτα) , ΕΛΟΤ 270
διαµέτρου DN80 (3'')


12479 ΑΤΗΕ Θ\8048.8


11 mΧαλυβδοσωλήνας µεσαίου τύπου (κόκκινη ετικέτα) , ΕΛΟΤ 270
διαµέτρου DN100 (4'')


6480 ΑΤΗΕ Θ\8048.9


12 τεµΠλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) διαµέτρου Φ 2 ins 1481 ΑΤΗΕ 8103.5


13 τεµΕρµάριο εφεδρικών κεφαλών sprinkler, µε δύο εφεδρικές
κεφαλές


1482 ΑΤΗΕ Θ\8199.2


14 τεµ∆ιδυµο στοµιο πυροσβεσεως 1483 ΑΤΗΕ Α\8200.1


15 τεµΒαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ)  µε ελατήριο ή άλλο
µηχανισµό, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 4 in


1484 ΝΑΠΡΣ Η05.11.9


16 τεµΠυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γοµώσεως 6  kg 21485 ΑΤΗΕ 8201.1.2


17 τεµΠυρανιχνευτής φωτοηλεκτρονικός, διευθυνσιοδοτούµενος 6486 ΑΤΗΕ Ν\8201.90.3.2


18 τεµΧειραγγελτήρας πυρκαϊάς (κοµβίο) διευθυνσιοδοτούµενου
τύπου


5487 ΑΤΗΕ Ν\8201.91.1.2


19 τεµΣειρήνα αναγγελίας πυρκαϊάς εσωτερικού χώρου
διευθυνσιοδοτούµενου τύπου


5488 ΑΤΗΕ Ν\8201.91.2.2


20 τεµΜόνιµη πυροσβεστική εγκατάσταση µε µια φιάλη ξηρής κόνεως
25Kg


2489 ΑΤΗΕ Ν\8206.1


21 τεµΜόνιµη πυροσβεστική εγκατάσταση µε µια φιάλη ξηρής κόνεως
12Kg


3490 ΑΤΗΕ Ν\8207.1


22 τεµΑκροφύσιο πυρόσβεσης (sprinkler) διαµ. 1/2 ins 29491 ΑΤΗΕ Ν\8204.99.1


23 τεµ∆ιακόπτης ελέγχου ροής νερού 1492 ΑΤΗΕ Θ\8823


24 τεµΠιεστικό συγκρότηµα πυρόσβεσης κυρίων αντλιών παροχής 50
m3/h στα 70 m.Y.Σ


1493 ΑΤΗΕ Θ\8222.1


25 τεµΜεταλλική δεξαµενή νερού ενεργού χωρητικότητας µέχρι
20m^3


1494 ΝΑΟΙΚ Θ\Α61.05.2


26 τεµΑυτόνοµο φωτιστικό ασφαλείας µε λαµπτήρα φθορισµού 8W
και αυτονοµία 90min


35495 ΑΤΗΕ Ν\8972.80


27 τεµΒάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, µε σπείρωµα, ονοµαστικής
διαµέτρου Φ 1 in


1496 ΝΑΠΡΣ Η05.3.3
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28 τεµΒάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, µε σπείρωµα, ονοµαστικής
διαµέτρου Φ 3 in


1497 ΝΑΠΡΣ Η05.3.8


29 τεµΒάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, µε σπείρωµα, ονοµαστικής
διαµέτρου Φ 4 in


1498 ΝΑΠΡΣ Η05.3.9


30 τεµΒάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, µε σπείρωµα, ονοµαστικής
διαµέτρου Φ 2 in


2499 ΝΑΠΡΣ Η05.3.6


31 τεµΜανόµετρο µε κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm 1500 ΑΤΗΕ Θ\8641


32 τεµΣηµείο λήψης ή συσκευής εγκατάστασης πυρανίχνευσης 14501 ΑΤΗΕ Ν\8995.90.3


33 τεµΠυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γοµώσεως 6
kg


2502 ΑΤΗΕ 8202.2


34 τεµΚεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης addressable, 1 βρόχων 1503 ΑΤΗΕ Θ\9022.1


2.9.  Ανελκυστήρας


1 τεµΑνελκυστήρας τύπου ΑΝ-1 1504 ΑΤΗΕ Ν\9001.99.1


2 τεµΑναβατόριο κλιµακοστασίου για Α.ΜΕ.Α Αναβατόριο
κλιµακοστασίου για Α.ΜΕ.Α δύο στάσεων


1505 ΑΤΗΕ Θ\9103.1


∆αµάσκου Βασιλική
Αρχιτέκτων Μηχανικός


Ξυλά Ελένη-Ζωή
Αρχιτέκτων Μηχανικός


Γλαβέλης Ιωάννης
Αρχιτέκτων Μηχανικός


Αρβανιτίδου Κλειώ
Πολιτικός Μηχανικός


Λαφτσίδου Σεβαστή
Πολιτικός Μηχανικός


Καραµπατάκη Ασηµίνα
∆Ε ∆οµικών Έργων


Κωνσταντινιά Ανδρεοπούλου
Γεωπόνος - Αρχιτέκτων Τοπίου


Μηνάδης Κοσµάς
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός


Σπύρος Μουσούρης
Μηχανολόγος Μηχανικός


Χρήστος Πασαλίδης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ


  


Οι µελετητές


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ


  


Οι ελεγκτές


Η Προϊσταµένη Τµήµατος Αρχιτεκτονικών
Μελετών


Σµαρώ Θεοδωρίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός


Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Συντηρήσεων &
Επισκευών


Μαρία Ιορδανίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός


ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ


  


Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Μελετών
Αρχιτεκτονικών Έργων


Κωνσταντίνος Μπελιµπασάκης
Αρχιτέκτων Μηχανικός


Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Κατασκευών
Αρχιτεκτονικών Έργων


Ελένη Φουντουλίδου
Τοπογράφος Μηχανικός








∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Προσθήκη τεσσάρων αιθουσών στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στο
Ο.Τ. ∆ελφών - Κατσάλη - Γαρέφη


ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΑΥ


Σ. Λαφτσίδου
Πολιτικός Μηχανικός


Κλ. Αρβανιτίδου
Πολιτικός Μηχανικός


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


Προσθήκη τεσσάρων αιθουσών στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στο Ο.Τ. ∆ελφών -
Κατσάλη - Γαρέφη


ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ


ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ


Θεσσαλονίκη


ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ


ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ


ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


∆ήµος Θεσσαλονίκης


Σ. Λαφτσίδου
Πολιτικός Μηχανικός


Κλ. Αρβανιτίδου
Πολιτικός Μηχανικός


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


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΑΣΙΑ :







ΕΡΓΑΣΙΑ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  (συνέχεια)


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


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







ΕΡΓΑΣΙΑ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  (συνέχεια)


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


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







ΕΡΓΑΣΙΑ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  (συνέχεια)


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 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


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







ΕΡΓΑΣΙΑ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ  (συνέχεια)


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


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 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


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







ΕΡΓΑΣΙΑ :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ  (συνέχεια)


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 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 ΣΕ Ο∆ΟΥΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΕΡΓΑΣΙΑ :


Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδό υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές και
οι άµεσα ενδιαφερόµενοι. (ΥΑ 503/2003)


1Μέτρα


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 προσωρινή σήµανση της οδού 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)


3


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)


4


Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου. (ΥΑ 503/2003)5


Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς. (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994)6


Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και ο ευρύτερος χώρος περί αυτόν (οδόστρωµα). (ΥΑ
503/2003)


7


Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται. (ΥΑ 503/2003)8


Η ανάρτηση των πινακίδων, κατά τις ανυψωτικές εργασίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση τους,
πρέπει να γίνεται ξεχωριστά για καθεµία και µε «πνιχτό» δέσιµο. (ΥΑ 503/2003)


9


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποµακρύνονται από το χώρο τοποθέτησης των πινακίδων µέχρι να
πλησιάσουν στο έδαφος. (ΥΑ 503/2003)


10


Οι εργαζόµενοι που τοποθετούν πινακίδες και στηθαία πρέπει να χρησιµοποιούν γάντια. (ΥΑ
503/2003, Π∆ 396/1994)


11







ΕΡΓΑΣΙΑ :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ Ο∆ΟΥΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ  (συνέχεια)


Οι πινακίδες πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση). (ΥΑ
503/2003)


12


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)


13


Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών. (ΥΑ 503/2003)14


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)


15


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)1Μ.Α.Π.


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


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΤΑΦΡΟΥΣΕΡΓΑΣΙΑ :


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







ΕΡΓΑΣΙΑ :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΤΑΦΡΟΥΣ  (συνέχεια)


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


ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΑΣΙΑ :


Οι διάδροµοι κυκλοφορίας πρέπει να παραµένουν πάντοτε καθαροί και προσπελάσιµοι. Σε καµία
περίπτωση αποθηκευµένα υλικά δεν πρέπει να εµποδίζουν τη διαφυγή από τον υπόγειο  χώρο. (Π∆
225/1989)


1Μέτρα


Οι θέσεις εργασίας επιθεωρούνται τουλάχιστον µε την έναρξη των εργασιών και µετά τη λήξη τους σε
καθηµερινή βάση. Σε περίπτωση εµφάνισης αλλοιώσεων στα πρανή ή στην οροφή πρέπει να
ειδοποιείται άµεσα ο υπεύθυνος µηχανικός του Αναδόχου. Ο υπεύθυνος µηχανικός του Αναδόχου θα
κρίνει αν απαιτούνται πρόσθετα µέτρα για τη συνέχιση των εργασιών (πχ υποστύλωση, αντιστήριξη,
επιπλέον διερεύνηση). Σε περίπτωση εύρεσης αντικειµένων µε πιθανή σηµασία από αρχαιολογικής
άποψης πρέπει να ειδοποιείται άµεσα ο επιβλέπων της αρχαιολογικής υπηρεσίας (εφόσον δεν είναι
παρών). (Π∆ 225/1989)


2


Πρέπει να εξασφαλιστεί σύστηµα επικοινωνίας µε τη διοίκηση του έργου (γραφεία εκτός υπόγειου
χώρου) και όσοι εισέρχονται στο χώρο να γνωρίζουν τη λειτουργία του (τηλεφωνική σύνδεση ή
ασύρµατο). (Π∆ 225/1989)


3







ΕΡΓΑΣΙΑ :ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  (συνέχεια)


Ο αερισµός των υπογείων χώρων δεν πρέπει να περιορίζεται µε κανένα τρόπο. Σε περίπτωση που
προκύπτει, κατόπιν µετρήσεων, ότι ο φυσικός αερισµός των χώρων δεν επαρκεί πρέπει να µελετηθεί
και εγκατασταθεί σύστηµα προσαγωγής αέρα από εξωτερικό χώρο (ελάχιστη ποσότητα αέρα 5.66 µ3
ανά λεπτό και εργαζόµενο). (Π∆ 225/1989)


4


Ο φωτισµός των χώρων είναι επαρκής. Σηµειώνεται ότι η ένταση φωτισµού σε υπόγεια έργα πρέπει
να είναι µεγαλύτερη των 120 Lux. Επιπλέον απαιτείται η εγκατάσταση εφεδρικού φωτισµού ασφαλείας,
εξυπηρετούµενου από ιδιαίτερα κυκλώµατα και αυτόνοµη γεννήτρια ή άλλη πηγή ανεξάρτητη και
ασφαλούς λειτουργίας και άµεσης ανταπόκρισης (εντός ενός δευτερολέπτου) για την κάλυψη των
αναγκών ασφαλούς εκκένωσης σε περίπτωση διακοπής της κανονικής ηλεκτροδότησης των
εγκαταστάσεων. (Π∆ 225/1989)


5


Ο θόρυβος που παράγεται από το συνεργείο δεν δηµιουργεί ενοχλήσεις στο προσωπικό. Σηµειώνεται
ότι η στιγµιαία έκθεση εργαζοµένων σε θόρυβο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 135 db ενώ η ηµερήσια
έκθεση τα 80 db. Η µόνωση των εργαλείων και η τακτική συντήρηση τους µπορεί να συµβάλλει
αποτελεσµατικά προς αυτή τη κατεύθυνση. (Π∆ 225/1989)


6


Τα καλώδια των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει να είναι τύπου ΝΥΥ και να βρίσκονται σε άριστη
κατάσταση, ενώ όλα τα εργαλεία πρέπει να πληρούν τις προβλέψεις περί «βεβρεγµένων χώρων» του
ΚΕΗΕ, όπως αντικαταστάθηκε από το Πρότυπο EΛΟΤ HD 384. Εναλλακτικά προτείνονται η γείωση –
µόνωση, η τάση λειτουργίας µικρότερη από 42 V ή η χρήση αποµονωτικού µετασχηµατιστή 1:1. Οι
διαδροµές των καλωδίων δεν πρέπει να δηµιουργούν προβλήµατα στη µετακίνηση προσωπικού και
υλικών. (Π∆ 225/1989, Φ 7.5/1816/88/2004)


7


Πρέπει να αποφεύγεται η δηµιουργία σκόνης. Σε περίπτωση δυσκολίας αποφυγής σκόνης (πχ
φτυάρισµα υλικών) προτείνεται διαβροχή των υλικών. (Π∆ 225/1989)


8


Η καθαριότητα εντός των χώρων πρέπει να είναι σχολαστική. Εντός των χώρων δεν πρέπει να
αποθηκεύονται εύφλεκτα υλικά. Επίσης πρέπει να απαγορεύεται το κάπνισµα, η χρήση σπίρτων και
φωτιάς. Εργασίες κοπής και γυµνής φλόγας πρέπει να γίνονται µόνο κατόπιν έγγραφης εντολής του
υπεύθυνου µηχανικού του Αναδόχου. Για την κατάσβεση πυρκαγιάς πρέπει να υπάρχουν
πυροσβεστήρες (πχ ξηράς σκόνης). (Π∆ 225/1989)


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


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)4







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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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 «Προ-


σθήκη κατ’ επέκταση σχολικού συγκροτήµατος 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου στην οδό ∆ελφών 150», 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 τριών εκατοµµυρίων ευρώ (3.000.000,00 €), µε τα απρόβλεπτα, 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 ερ-


γασιών, όπως φαίνονται στα σχέδια, στις τεχνικές περιγραφές και 


προδιαγραφές και τα λοιπά συµβατικά τεύχη, για την ολοκλήρωση και παράδο-


ση του έργου. 


«Εργοτάξιο, Τόπος των Ερ-


γασιών» 


Ο τόπος εκτέλεσης του έργου, δηλαδή το 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονί-


κης που βρίσκεται επί της οδού ∆ελφών 150. 


«Αντίκλητος ή Νόµιµος Εκ-


πρόσωπος του Αναδόχου» 


Το φυσικό πρόσωπο που αντιπροσωπεύει τον Ανάδοχο σε κάθε συναλλα-


γή του µε τον Εργοδότη σχετικά µε το Έργο. Ο Ανάδοχος µπορεί οποτεδήποτε να 


αντικαθιστά 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”, νοού-


νται πάντοτε οι ηµερολογιακές ηµέρες. 


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


προθεσµία ολοκλήρωσης του έργου σε ηµερολογιακές ηµέρες. Το αρχικό Χρονο-


διάγραµµα Κατασκευής, που υποβάλλεται από τον Ανάδοχο κατά την υπογραφή 


της Σύµβασης, εξειδικεύεται µέσα σε 10 ηµέρες, συµπληρώνεται και οριστικοποι-


είται 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 Προδιαγρα-


φές αφορά στην πιο πρόσφατη έκδοσή τους και δηµοσίευση που ισχύει την 


ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.  


 


Άρθρο 3ο: Ισχύουσες διατάξεις 


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


1. Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» 


(Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 


Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».   


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


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


o Ο Ν. 3852/10 – «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκη-


σης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 


3. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περι-


λαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 


απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότε-


ρα 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 παραπά-


νω. 
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3.2  Συµβατικά στοιχεία που δεν είναι προσαρτηµένα στη Σύµβαση, αλλά αναγνωρίζονται αµοιβαία ότι 


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 εγκρί-


θηκε µε την απόφαση ∆14/19164/97 Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 


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) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και ο Αντισεισµικός Κανονισµός που ε-


γκρίθηκε µε την ∆17α/141/3/ΦΝ/275/15-12-99 (ΦΕΚ  Β 2184/20-12-99) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 


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 προ-


σωρινά 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. 


- Εγκ – ∆ΙΠΑ∆/9/14-1-2011 «∆ηµοσίευση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την ενσωµάτωση εναρµο-


νισµένων Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Ελληνική Νοµοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 106/89 και Π∆ 334/94)», 


- Απόφαση 15914/340/2007 (ΦΕΚ 1557/Β/17-8-2007) Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 


και ∆ηµοσίων Έργων «Στοιχεία Τοιχοποιίας», 


- Απόφαση 12394/406/2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009) Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
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και ∆ηµοσίων Έργων «Κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδροµίου και κράσπεδα από σκυρόδεµα», 


- Απόφαση 12396/408/2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009) Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 


και ∆ηµοσίων Έργων «Κονιάµατα τοιχοποιίας», 


- Απόφαση 12395/407/2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009) Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 


και ∆ηµοσίων Έργων «Επιχρίσµατα τοιχοποιίας», 


- Απόφαση 12398/410/2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009) Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 


και ∆ηµοσίων Έργων «Εξώφυλλα και Εξωτερικές περσίδες», 


- Απόφαση 16462/26/2001 (ΦΕΚ  917/Β/17-72001) «Τσιµέντα για τη κατασκευή από σκυρόδεµα», 


- Απόφαση 6310/41/2006 (ΦΕΚ 427/Β/2006) «Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων, γεϋ-


φάσµατα, σφαιρικά έδρανα, µόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης, πλάκες πεζοδροµίων και κράσπεδα από 


φυσικούς λίθους»,   


- Απόφαση 1782/63/2010 (ΦΕΚ 210/Β/2010) Υπουργών  Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και 


Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού, συστήµατα 


ελέγχου καπνού και θερµότητας, µόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης και διατάξεις ανιχνευτών καπνού», 


- Απόφαση 1783/64/2010 (ΦΕΚ 210/Β/2010) Υπουργών  Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και 


υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης». 


13) 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». 


15) ΚΥΑ Υπουργών Οικονοµικών & Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ∆6/Β/οικ. 5825 


(ΦΕΚ Β’ 407/9-4-2010) «Έγκριση Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων». 


16) Απόφαση Φ.50/503/168 Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Τροποποίηση 


της υπ’ αριθ. 115239/25702/3627 της 21 ∆εκ. 1965/11 Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Β’ 8) απόφασης του Υπουργού Βιο-


µηχανίας «Περί ερµηνείας των διατάξεων του Νόµου 4483/65»» (ΦΕΚ Β’ 844/16-5-2011). 


17) Υπ’ αριθ. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση του ισχύο-


ντος Κανονισµού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και 


άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ Β’ 1222/5.9.2006)». 


18) 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)». 


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. 
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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. 


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, µεταφορές, 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 δηµοπράτησης του έργου και ότι θα συµµορφωθεί απόλυτα µε αυτά για την εκτέλεση των εργασιών κατα-


σκευής του. 


• Ο ανάδοχος αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω 


ειδικές συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για πλή-


ρη 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 εργα-


σιών από αυτούς 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-
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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 


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 δέκα οκτώ µηνών 


(18) 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:  


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 


µηνός (1) από την υπογραφή της σύµβασης.  


1.2_ Ολοκλήρωση όλων των απαιτούµενων καθαιρέσεων υπαρχουσών κατασκευών, πλακοστρώσεων δαπέδων 


και υποβάσεων τους, αποξηλώσεις υπαρχόντων δικτύων και εξοπλισµού και αποµάκρυνση όλων των άχρηστων 


προϊόντων, µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. 


1.4_ Έναρξη των εκσκαφών υπογείων χώρων, θεµελίων και τάφρων και των έργων αντιστήριξης των παρειών των 


ορυγµάτων, µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης και ολοκλήρωσή τους εντός 


δύο (2) µηνών. 


1.5_ Αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών, αποξηλώσεων και καθαιρέσεων εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από 
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την ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών και καθαρισµός του χώρου. 


2_ Κατασκευές Εγκαταστάσεων 


2.1_ Θεµελίωση και κατασκευή φέροντος οργανισµού  κτιρίου έως στάθµη δαπέδου ισογείων, καθώς και κατα-


σκευή θεµελιακής γείωσης, µέσα σε προθεσµία πέντε (5) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. 


2.2_ Πλήρωση µε σκύρα ορυγµάτων και κατασκευή στραγγιστηρίου δικτύου, εξωτερικά της περιµέτρου των υπο-


γείων µέσα σε προθεσµία επτά (7) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. 


2.3_ Επίχωση των θεµελίων του κτιρίου µέχρι την απαιτούµενη στάθµη εντός του κτιρίου και µέχρι την προβλεπό-


µενη στάθµη του περιβάλλοντος χώρου για την διαµόρφωση της αυλής, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την 


ολοκλήρωση των θεµελιώσεων. 


2.4_ Υποβάσεις και µονώσεις υπογείων και ισογείων δαπέδων, καθώς και ολοκλήρωση Η/Μ εγκαταστάσεων που 


είναι εγκιβωτισµένες σε υποβάσεις και δάπεδα ισογείων και υπογείων, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες. 


3_ Κατασκευές – Οικοδοµικές και Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες του φέροντα οργανισµού του Σχολείου 


3.1_ Κατασκευή Φέροντα οργανισµού. Η έναρξη των εργασιών θα γίνει µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) µηνών από 


την υπογραφή της σύµβασης. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν µέσα σε επτά (7) µήνες. Παράλληλα θα εκτελούνται οι 


κάτωθι εργασίες: 


3.2_ Τοιχοδοµές (πάσης φύσεως), µε έναρξη εργασιών µέσα σε εννέα (9) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.  


3.3_ Κάσσες και ψευτόκασσες κουφωµάτων του κτιρίου,  


3.4_ Μόνωση, επίστρωση κλπ. δωµάτων, µόνωση επιφάνειας υποκειµένων πλακών, 


3.5_ ∆ίκτυα σωληνώσεων κ.λ.π. ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, 


3.6_ Κατασκευή αγωγών για σύνδεση µε δίκτυο αποχέτευσης, 


3.7_ Μαρµαρικές εργασίες, προηγούµενες κατασκευές επιχρισµάτων, 


3.8_ Επιχρίσµατα εσωτερικά (πάσης φύσεως), µέσα σε προθεσµία έντεκα (11) µηνών από την ηµεροµηνία υπο-


γραφής της σύµβασης. 


3.9_ Εκτέλεση των υπολοίπων χωµατουργικών εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου στον περιβάλλοντα χώρο 


(εκσκαφές γενικές και θεµελίων, επιχώσεις και συµπυκνώσεις), µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) µηνών από την υπο-


γραφή της σύµβασης. 


3.10_ Κατασκευή των περιφράξεων, εντός δέκα (10) µηνών από την έναρξη των εργασιών. 


4_ Λοιπές εργασίες 


4.1_ Σωληνώσεις κεντρικής θέρµανσης και εγκαταστάσεων πυρόσβεσης., τοποθέτηση θερµαντικών σωµάτων, 


4.2_ Συρµατώσεις ηλεκτρικές κ.λ.π. Ηλεκτρικοί πίνακες., ηλεκτρικά όργανα, µηχανήµατα  ΗΜ εγκαταστάσεων, κλι-


µατισµός, µέσα σε προθεσµία δώδεκα (12) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. 


4.3_ Επιστρώσεις δαπέδων και επενδύσεις βαθµίδων (πάσης φύσεως),  
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4.4_ Κάθε είδους επενδύσεις τοίχων (διακοσµητικές, ηχοαπορροφητικές, λειτουργικές κ.λ.π.) 


4.5_ Λοιπές µαρµαρικές εργασίες, εντός ενός (1) µηνός, 


4.6_ Εγκαταστάσεις, εξοπλισµός λεβητοστασίου – Εγκαταστάσεις, εξοπλισµός µηχανοστασίου-τροχαλιοστασίου 


ανελκυστήρων 


4.7_ Κουφώµατα και ερµάρια πάσης φύσεως, 


4.8_ Κιγκλιδώµατα - κουπαστές κλιµάκων και πλατύσκαλων,  


4.9_ Θάλαµοι ανελκυστήρων, 


4.10_ Προετοιµασίες χρωµατισµών (ασταρώµατα, µινιαρίσµατα, σπατουλαρίσµατα, βελατούρες κ.λ.π.), µέσα σε 


ένα (1) µήνα, 


4.11_ Είδη υγιεινής, εξαρτήµατα - επενδύσεις τοίχων πάσης φύσεως (πλακίδια, µάρµαρα), 


4.12_ Κάθε είδους χρωµατισµοί, 


4.13_ Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισµού αυλείου χώρου,  


4.14_ Επιχρίσµατα (πάσης φύσεως) στον περιβάλλοντα χώρο, 


4.15_ Κιγκλιδώµατα περίφραξης και αυλόπορτες, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) µηνών από την υπογραφή 


της σύµβασης. 


4.16_ Υαλοπίνακες κουφωµάτων, 


4.17_ Επιστρώσεις δαπέδων και πεζοδροµίων αυλής, πεζοδρόµια έξω από τα κτίρια, 


4.18_ Σύνδεση µε κεντρικά δίκτυα ∆ΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευσης και Αποχέτευσης (µε κάθε δυνατή φροντίδα του αναδό-


χου) 


4.19_ Τελική κατεργασία δαπέδων και µαρµάρινων επιφανειών (στίλβωση κ.λ.π.)-αποπεράτωση όλων των χρωµα-


τισµών των κτιρίων, 


4.20_ Ηλεκτρικά εξαρτήµατα, φωτιστικά και λαµπτήρες κτιρίου, 


4.21_ Αποπεράτωση ανελκυστήρα, πλήρης αποπεράτωση ενεργητικής πυροπροστασίας (πυρανίχνευση-


πυρόσβεση), εξοπλισµοί και µηχανήµατα κλιµατισµού πλήρης αποπεράτωση, αυτόµατο πότισµα, πλήρης κατα-


σκευή Η/Μ εγκαταστάσεων αυλής, δοκιµές και ρυθµίσεις ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, µέσα σε 


προθεσµία δεκαεπτά (17) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. 


4.22_ Πλήρης αποπεράτωση όλου του έργου και παράδοση του έτοιµου για λειτουργία και πλήρης καθαρισµός 


όλων των χώρων και της αυλής, 


4.23_ Αποπεράτωση, δοκιµές και ρυθµίσεις ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων αυλείου χώρου, 


4.24_ Ολοκλήρωση των εργασιών φύτευσης και 


Περαίωση του έργου εντός δεκαοκτώ (18) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. 
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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. 


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. 
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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: 


• 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 


1.1  Αντικείµενο του Προγράµµατος Ποιότητας 


1.2  Πολιτική Ποιότητας για το έργο 


∆οµή Προγράµµατος Ποιότητας  


Περιγραφή έργου 


Μέθοδοι κατασκευής 


Έλεγχοι και ∆οκιµές 
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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. 


1. Χρησιµοποιούµενοι πόροι  


Ανθρώπινο ∆υναµικό 


Οργανόγραµµα έργου 


Αρµοδιότητες κυρίων στελεχών 


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 


3.2.1  Υλικά 


Υπηρεσίες  


Εξοπλισµός 


Μηχανολογικός εξοπλισµός (µηχανήµατα) 


Μετρητικός εξοπλισµός 


∆ιαχείριση 


∆ιαχείριση εγγράφων 


4.1.1  ∆ιαχείριση του Προγράµµατος Ποιότητας 


Κωδικοποίηση εγγράφων - εντύπων 


∆ελτία ελέγχου και λοιπά έντυπα 


Αρχειοθέτηση 


Μη συµµορφώσεις - ∆ιορθωτικές / προληπτικές ενέργειες 


Επιθεωρήσεις 


Ανασκοπήσεις  


Άλλα θέµατα 


5.1  Αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων 


Ασφάλεια και Υγεία 


Προστασία περιβάλλοντος  
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Παραποµπές - Αναφορές 


6.1  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 


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 
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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 


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. 


12.7 Το προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να είναι ειδικευµένο και να τυγχάνει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Η 


∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση από το εργοτάξιο οποι-


ουδήποτε 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 
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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 


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-
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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 συµβα-


τικά 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,  


• 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, κ.λ.π.). 


• Υπό την προϋπόθεση εφαρµογής των προαναφερθέντων περιορισµών, επιτρέπεται η χρησιµοποίηση των «ε-


πί 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 «οµάδα εργα-


σιών» 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. 
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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 


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 
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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. 


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).  
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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. 


 


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-
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ρινή παραλαβή του έργου», 74 «Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων» και 75 «Οριστική παραλαβή» του 


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 εξήντα ηµέρες 


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. 


24.2 Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.  


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


υλικών 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 εκτέ-


λεση 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 ε-


γκαταστάσεων.  


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


χωρίς πρόσθετη αµοιβή – και να υποβάλει στην επίβλεψη σε δύο αντίγραφα πλήρεις και λεπτοµερειακές ο-


δηγίες χειρισµού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέστηκαν από αυτόν. Μια σειρά 


από τις οδηγίες αυτές καταχωρείται στο φάκελο της επίβλεψης, ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του κυρί-


ου 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 πρέ-


πει 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  


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


οδηγιών 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. 


25.4  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάσσει αδαπάνως και να υποβάλλει για έγκριση στον επιβλέποντα 
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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-


µπιεσµένους δίσκους αποθήκευσης δεδοµένων CD-ROM.  


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


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 αδειοδοτήσεις. Ειδικότερα  για την 


σύνδεση µε την ηλεκτρική επιχείρηση διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται  σύµφωνα µε το άρθρο 2 του 


ν.4483/1965, να υποβληθεί Υπεύθυνη ∆ήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Υ.∆.Ε), Έκθεση Παράδοσης της Ηλε-


κτρικής Εγκατάστασης και  Πρωτόκολλο Ελέγχου της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης. Τα παραπάνω θα είναι σύµφωνα 


µε την Υ.Α Φ.50/503/168/19.04.2011 και θα συνταχθούν µε δαπάνες του Αναδόχου. Η δαπάνη των ανωτέρω παρο-


χών και συνδέσεων βαρύνει τον Εργοδότη. 


 


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.). 


1. Κανονιστικές Απαιτήσεις 
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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:  


o αναφορά ατυχήµατος 


o διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας 


o αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης 


o χρήση µέσων ατοµικής προστασίας 


o εκπαίδευση προσωπικού 


o 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 
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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 


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


Σ.ΕΠ.Ε. 


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


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


o πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα Α.Υ.Ε. µε το συντονιστή Α.Υ.Ε. και τους υπερ-


γολάβους, 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 


o είδος έργου και χρήση αυτού 


o σύντοµη περιγραφή του έργου 


o ακριβής διεύθυνση του έργου 


o στοιχεία του κυρίου του έργου 


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


2.9.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 


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 







∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Προσθήκη κατ’ επέκταση σχολικού συγκροτήµατος 


 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου στην οδό ∆ελφών 150  


 


ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  Σελίδα 


1 από 24 


26 


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: 


o είδος έργου και χρήση αυτού 


o ακριβή διεύθυνση του έργου 


o αριθµό αδείας 


o στοιχεία του κυρίου του έργου 


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


2.9.Β Στοιχεία από το µητρώο του έργου: 


o τεχνική περιγραφή του έργου 


o παραδοχές µελέτης 


o 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, 
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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. 


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 
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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: Έκπτωση αναδόχου – ∆ιακοπή εργασιών – ∆ιαλύση της σύµβασης 


32.1  Σύµφωνα µε το άρθρο 61 του N. 3669/08 (Κ∆Ε), εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υπο-


χρεώσεις ή δε συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από την 


εργολαβία. Η τήρηση της διαδικασίας και οι συνέπειες για τον ανάδοχο καθορίζονται από τις υπόλοιπες παρα-


γράφους του ιδίου άρθρου. 


32.2  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 33ο: Ενστάσεις – ∆ικαστική επίλυση διαφορών 


33.1  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. 


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


33.3  Η διαιτητική επίλυση διαφορών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 3669/08. 
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Άρθρο 34ο: Ασφαλίσεις για ατυχήµατα – Ασφάλιση έργου 


34.1  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: 


1. Ασφάλιση έργου έναντι οποιασδήποτε απώλειας, υλικής ζηµιάς ή καταστροφής µερικής ή ολικής κατά 


τις περιόδους εκτέλεσης και συντήρησης του έργου. 


2. Ασφάλιση αστικής ευθύνης για σωµατική βλάβη ή θάνατο και για συνεπακόλουθες ψυχική οδύνη, η-


θική βλάβη ή και ασθένεια τρίτων και για απώλεια ή ζηµιά περιουσίας που ανήκει σε τρίτους κατά τις 


περιόδους εκτέλεσης και συντήρησης του έργου. 


3. 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. 


4. Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου εργοταξιακών εγκαταστάσεων και µηχανικού εξοπλισµού που θα 


χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. 


5. Ασφάλιση υφιστάµενης ακίνητης περιουσίας του κυρίου του έργου έναντι υλικών ζηµιών κατά την πε-


ρίοδο εκτέλεσης του έργου που οφείλονται στην κατασκευή του έργου. 


6. Ασφάλιση της εργοδοτικής ευθύνης του αναδόχου έναντι του απασχολούµενου προσωπικού κατά τις 


περιόδους εκτέλεσης και συντήρησης του έργου. 


34.2  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) 


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. 


34.3  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 35ο: Ειδικοί όροι εκτελέσεως του έργου 


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


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


ροής σκόνης σε άλλους πλην του εργοταξίου χώρους. 


35.3  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.  


35.4  Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά, εκτός εάν υπάρχει επιτηρητής που θα φροντίζει να φράσσεται ο επι-
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κίνδυνος χώρος, να προσέχει µην πλησιάσει κανείς και να κανονίζει πότε θα αρχίσει ή ρίψη, άρθρο 90, του Π.∆. 


1073/81. 


35.5  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. 


35.6  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. 


35.7  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. 


35.8  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 


δοκιµαστική εκσκαφή για την επισήµανση των αγωγών των δικτύων και σε συνέχεια στην αποκάλυψή τους, όπου 


απαιτείται αναδιάταξή τους. 


35.9  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. 


35.10  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. 


35.11 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.  
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35.12  Στις υποχρεώσεις του αναδόχου του έργου περιλαµβάνεται και η διενέργεια των διαδικασιών για την έκδοση 


του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, του οποίου η δαπάνη περιλαµ-


βάνεται ανηγµένα στις δαπάνες της παρούσας µελέτης. 


35.13 Εφιστάται η προσοχή των διαγωνιζοµένων στη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας κατά την 


εκτέλεση της εργολαβίας, δεδοµένου ότι το 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο παραµένει σχολείο εν λειτουργία. Για το λόγο αυτό 


θα πρέπει να υπάρχει πλήρης συµµόρφωση µε οποιαδήποτε απαίτηση της επίβλεψης όσον αφορά στη λήψη µέ-


τρων ασφάλειας ή στο χρόνο εκτέλεσης των εργασιών.  


35.14  Ο επιβλέπων µηχανικός  του αναδόχου του έργου  υποχρεούται να υπογράψει την Υ/∆ για την καλή λειτουρ-


γία όλων των συστηµάτων ενεργητικής πυροπροστασίας όπως αυτή ορίζεται από την αρµόδια Π.Υ. Θεσσαλονίκης 


κατά την έκδοση του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας, καθώς και το βιβλίο των µόνιµων συστηµάτων που δίδεται 


από την Π.Υ. για την δραστηριότητα. Η αµοιβή για τα παραπάνω είναι ανοιγµένη στο κόστος του έργου. 


35.15 Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαµβάνεται και η δαπάνη για την καταχώριση στην  οικεία Περιφέρεια 


του ανελκυστήρα, η προσωρινή και οριστική ηλεκτροδότησή του, καθώς και η άδεια λειτουργίας του. 


Άρθρο 36ο: ∆ιάφορα θέµατα 


36.1  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. 


36.2  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, ____________ 


Οι Συντάξαντες 


 


 


Σ. Λαφτσίδου 


 


 


Κλ. Αρβανιτίδου 


Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Αρχι-


τεκτονικών Μελετών 


 


 


 


Σµ. Θεοδωρίδου 


Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Μελε-


τών Αρχιτεκτονικών Έργων 


 


 


 


Κ. Μπελιµπασάκης 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ KATAΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Αριθµός Μελέτης :  Α10/2011, ΑΚ35/2011 Εργο :
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 


ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 4ΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 


ΣΤΗΝ Ο∆Ο ∆ΕΛΦΩΝ 150


ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


Μερική ∆απάνη Ολική ∆απάνη


Α10/2011: Προσθήκη τεσσάρων αιθουσών στο 4ο ∆ηµοτικό


Σχολείο Θεσσαλονίκης, στο Ο.Τ. ∆ελφών - Κατσαλή - Γαρέφη Οικοδοµικές εργασίες 1.228.549,46


ΑΚ35/2011: Επισκευή - Συντήρηση & Επανέλεγχος των ΗΜ


εγκαταστάσεων του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Θεσαλνοίκης ∆ίκτυα (ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες) 504.859,45


1.733.408,91


Αθροισµα 1.733.408,91


Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 312.013,60


Αθροισµα 2.045.422,51


Απρόβλεπτα 15,00% 306.813,38


Αθροισµα 2.352.235,89


Απολογιστικά ασφάλτου 1.700,00


ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 18,00% 306,00


Αθροισµα 2.354.241,89


Αναθεώρηση 84.782,50


ΦΠΑ 23,00% 560.975,61


Γενικό Σύνολο 3.000.000,00


Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Ο Προϊσταµένος της ∆ιεύθυνσης


Η Συντάξασα Αρχιτεκτονικών Μελετών Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων


Κλειώ Αρβανιτίδου Σµαρώ Θεοδωρίδου Κων/νος Μπελιµπασάκης


∆απάνη (Ευρώ)
Είδος Εργασιών








∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Προσθήκη τεσσάρων αιθουσών στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στο
Ο.Τ. ∆ελφών - Κατσάλη - Γαρέφη


ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΑΥ


Σ. Λαφτσίδου
Πολιτικός Μηχανικός


Κλ. Αρβανιτίδου
Πολιτικός Μηχανικός


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


Προσθήκη τεσσάρων αιθουσών στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στο Ο.Τ. ∆ελφών -
Κατσάλη - Γαρέφη


ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ


ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ


Θεσσαλονίκη


ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ


ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ


ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


∆ήµος Θεσσαλονίκης


Σ. Λαφτσίδου
Πολιτικός Μηχανικός


Κλ. Αρβανιτίδου
Πολιτικός Μηχανικός


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


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙ∆ΩΝ-


ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ-


ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ-


ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ-


∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ-


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ-


ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ-


ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ-


Σκυροδέµατα


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ-


Οκοδοµικές εργασίες


ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-


ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-


ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ-


ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ-


ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-


ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ-


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ-


ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ - ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ-


ΜΟΝΩΣΕΙΣ-


Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ-


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΧΑΡΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ-


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


Μεταφορά µηχανηµάτων,
υλικών και εξοπλισµού στο
χώρο
Έµπηξη πασσαλοσανίδων


2Πτώση φορτίων που
µεταφέρονται κατά τις
ανυψωτικές εργασίες


Αποφυγή παραµονής κάτω από φορτία (Π∆ 1073/1981)


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙ∆ΩΝ


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


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







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


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)


Σύγκρουση µε µηχάνηµα
(συνέχεια)


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙ∆ΩΝ
(συνέχεια)


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


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
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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)


Ηλεκτροπληξία (συνέχεια)ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙ∆ΩΝ
(συνέχεια)


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


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
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Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 85/1991, Π∆ 395/1994)Θόρυβος από µηχανήµατα
(συνέχεια)


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙ∆ΩΝ
(συνέχεια)


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


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
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Χρήση κάδων για τη συλλογή µπαζών και αχρήστων υλικών (Π∆ 1073/1981)Σκόνη (συνέχεια)ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙ∆ΩΝ
(συνέχεια)


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


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


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)


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
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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)


Καταπτώσεις - καθιζήσεις
(συνέχεια)


ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ
(συνέχεια)


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


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
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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)


Σύγκρουση µε µηχάνηµα
(συνέχεια)


ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ
(συνέχεια)


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


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
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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)


2ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ
(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


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


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
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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)


ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ
(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


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


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)
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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


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
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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)


ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ
(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)ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ
(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
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Αποψήλωση θάµνων και χαµηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς µήνεςΠυρκαγιά (συνέχεια)ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ
(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







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)


ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ
(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)


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







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


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)


Σύγκρουση µε µηχάνηµα
(συνέχεια)


ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ (συνέχεια) 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


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







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


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)ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ (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 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
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Απαγόρευση καπνίσµατος και γυµνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Π∆ 1073/1981)Πυρκαγιά (συνέχεια)ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ (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


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


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
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∆ονήσεις από συµπύκνωση Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ (συνέχεια)


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)


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
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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)


∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
(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







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών (ΥΑ 503/2003)Τροχαίο (συνέχεια)∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
(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 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


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







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 της εργασίας (συχνότητα,
διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 397/1994)


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί
(συνέχεια)


∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
(συνέχεια)


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


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







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Οι εργαζόµενοι που έρχονται σε επαφή µε θερµά υλικά πρέπει να χρησιµοποιούν προστατευτικά γάντια (Π∆ 395/1994, Π∆
396/1994, Π∆ 377/1993)


Εγκαύµατα (συνέχεια)∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
(συνέχεια)


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


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)


Τοποθέτηση στραγγιστηρίου
Τοποθέτηση υλικού µόνωσης
Πλήρωση µε αδρανή


2Πτώση φορτίων που
µεταφέρονται κατά τις
ανυψωτικές εργασίες


Αποφυγή παραµονής κάτω από φορτία (Π∆ 1073/1981)


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ


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







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εµπειρία (Π∆ 31/1990)Πτώση φορτίων που
µεταφέρονται κατά τις
ανυψωτικές εργασίες
(συνέχεια)


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ (συνέχεια)


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


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
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Οι χειριστές να µην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα εξασφάλισης τους (Π∆ 1073/1981)Σύγκρουση µε µηχάνηµα
(συνέχεια)


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ (συνέχεια)


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


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)


Γάντια ΕΝ 388


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)
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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


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)


ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ (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


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
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Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να ενηµερώσει τον εργοδηγό για τη µελέτη και τις επιτόπου συνθήκες (Π∆ 1073/1981)Καταπλάκωση από υλικά
(συνέχεια)


ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ (συνέχεια) 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


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
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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)


ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ (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


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
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Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ∆ΕΗ) από αγωγούς µέσης τάσης και γενικά κάθε είδους αγωγό
(Π∆ 1073/1981)


Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου
δικτύου (συνέχεια)


ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ (συνέχεια) 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


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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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)ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ (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 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


Σκόνη ∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981)1
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∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981)Σκόνη (συνέχεια)ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ (συνέχεια) 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


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
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Γάντια ΕΝ 388ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ (συνέχεια)


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


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
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Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π∆ 1073/1981)Πτώση εργαζόµενου από
σκαλωσιά (συνέχεια)


ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ (συνέχεια) 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


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
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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)


Καταπλάκωση από υλικά
(συνέχεια)


ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ (συνέχεια) 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


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
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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)ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ (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
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Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίαςΘόρυβος (συνέχεια)ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ (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 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


Σκόνη ∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981)1


∆ιαβροχή µε υδροφόρα (Π∆ 1073/1981)1
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Χρήση συλλεκτηρίων αγωγών για τη ρίψη υλικών (Π∆ 1073/1981)Σκόνη (συνέχεια)ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ (συνέχεια) 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


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)
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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


Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)3







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


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)


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ (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 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







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκηςΠτώση αντικειµένων από
ύψος (συνέχεια)


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ (συνέχεια)


2


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


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)


2ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ (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


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







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


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)


Πυρκαγιά (συνέχεια)ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ (συνέχεια)


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


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







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 1073/1981)Γλίστριµα - παραπάτηµα
(συνέχεια)


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ (συνέχεια)


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


 : 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







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Περίφραξη των κενών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981)Πτώση εργαζόµενου από
ύψος (συνέχεια)


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
(συνέχεια)


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







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 ΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
(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







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


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)


2ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
(συνέχεια)


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


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
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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)


Τροχαίο (συνέχεια)ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
(συνέχεια)


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


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
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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)


Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου
δικτύου (συνέχεια)


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
(συνέχεια)


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


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
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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)


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί
(συνέχεια)


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
(συνέχεια)


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


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







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Επιλογή εργαλείων µε διατάξεις απορρόφησης ενέργειας (Π∆ 395/1994)∆ονήσεις (συνέχεια)ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
(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


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)


 : Οκοδοµικές εργασίες


Προετοιµασία χώρου
Μεταφορά ασφάλτου
∆ιάστρωση ασφάλτου
Συµπύκνωση ασφάλτου


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 : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


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)


Σύγκρουση µε µηχάνηµα
(συνέχεια)


ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
(συνέχεια)


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


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







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


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)ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
(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


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
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994)Θόρυβος από µηχανήµατα
(συνέχεια)


ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
(συνέχεια)


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


∆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


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







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/
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Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Οι εργαζόµενοι που επεµβαίνουν σε σε θερµά µέρη εξοπλισµού πρέπει να χρησιµοποιούν προστατευτικά γάντια (Π∆
395/1994, Π∆ 396/1994, Π∆ 377/1993)


Εγκαύµατα (συνέχεια)ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
(συνέχεια)


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


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


Φόρµα εργασίας ΕΝ 465


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)


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


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
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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)


Πτώση εργαζόµενου από
ύψος (συνέχεια)


ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
(συνέχεια)


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


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
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Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)Πτώση εργαζόµενου από
σκάλα (συνέχεια)


ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
(συνέχεια)


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


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
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Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τις προβλεπόµενες πιστοποιήσεις, από τρίτο µέρος (ΥΑ 593/2003)Πτώση φορτίων που
µεταφέρονται κατά τις
ανυψωτικές εργασίες
(συνέχεια)


ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
(συνέχεια)


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


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
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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)


ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
(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







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών (ΥΑ 503/2003)Τροχαίο (συνέχεια)ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
(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 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


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)ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
(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
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Περιορισµός της έκθεσης σε κραδασµούς µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή
εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)


∆ονήσεις (συνέχεια)ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
(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


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)


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
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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)


ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ (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
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Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)Πτώση εργαζόµενου από
σκάλα (συνέχεια)


ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ (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 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
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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)ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ (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


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


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







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό (Π∆ 397/1994)1ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ (συνέχεια)


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


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







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/
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Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)Γλίστριµα - παραπάτηµα
(συνέχεια)


ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ (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


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 361ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ (συνέχεια)


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


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
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ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Θόρυβος Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ -
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ (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


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
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∆ονήσεις Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ -
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ (συνέχεια)


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


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)
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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


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)


ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ (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
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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)


2ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ (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)ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ (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 ∆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







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Αποµόνωση του χώρου εργασίας (πχ µε λινάτσα, νάυλον, γεωύφασµα)Σκόνη (συνέχεια)ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ (συνέχεια) 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)


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


Φόρµα εργασίας ΕΝ 465


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


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







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


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)


Ηλεκτροπληξία (συνέχεια)ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ
(συνέχεια)


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


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
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Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994)Θόρυβος (συνέχεια)ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ
(συνέχεια)


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


Αποθήκευση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986,
Π∆ 77/1993)


2
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Χρήση 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 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


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)


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ (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 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
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Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώµατα ή προστασία αυτών µε πλέγµα (Π∆ 778/1980)Πτώση αντικειµένων από
ύψος (συνέχεια)


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ (συνέχεια)


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


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
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ (συνέχεια)


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


Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (Π∆ 85/1991)1
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Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 85/1991, Π∆ 395/1994)Θόρυβος (συνέχεια)ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ (συνέχεια)


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


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397
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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


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)


ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ (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 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
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Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκηςΠτώση αντικειµένων από
ύψος (συνέχεια)


ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 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 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


Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (Π∆ 85/1991)1
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Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 85/1991, Π∆ 395/1994)Θόρυβος (συνέχεια)ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ (συνέχεια) 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


Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (Π∆ 396/1994)1







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)


2ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ (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


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


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
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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)


Πτώση εργαζόµενου από
ύψος (συνέχεια)


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ -
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ (συνέχεια)


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


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
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Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα εργοεξέδρων (Π∆ 1073/1981)Πτώση εργαζόµενου από
εργοεξέδρα (συνέχεια)


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ -
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ (συνέχεια)


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


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
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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)ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ -
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ (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


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


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
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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)


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ -
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ (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


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


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
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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


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)


ΜΟΝΩΣΕΙΣ (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 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
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Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκηςΠτώση αντικειµένων από
ύψος (συνέχεια)


ΜΟΝΩΣΕΙΣ (συνέχεια) 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 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


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
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Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 85/1991, Π∆ 395/1994)Θόρυβος (συνέχεια)ΜΟΝΩΣΕΙΣ (συνέχεια) 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


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
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Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)ΜΟΝΩΣΕΙΣ (συνέχεια)


 : 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


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
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Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π∆ 1073/1981)Πτώση εργαζόµενου από
σκαλωσιά (συνέχεια)


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (συνέχεια)


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


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







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος (Π∆ 1073/1981)Πτώση αντικειµένων από
ύψος (συνέχεια)


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (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


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
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Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, οχήµατος, εξοπλισµού και
σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα
(συνέχεια)


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (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)ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (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


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
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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)


Κίνδυνοι από τη χρήση
εξοπλισµού εργασίας
(συνέχεια)


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (συνέχεια)


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


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


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
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Γάντια ΕΝ 388ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (συνέχεια)


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


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
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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)


Καταπλάκωση από υλικά
(συνέχεια)


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
(συνέχεια)


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


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
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Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές και οι άµεσα
ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003)


Τροχαίο (συνέχεια)ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
(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


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
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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)


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί
(συνέχεια)


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
(συνέχεια)


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 µεταλλικών
σχαρών


2Πτώση φορτίων που
µεταφέρονται κατά τις
ανυψωτικές εργασίες


Αποφυγή παραµονής κάτω από φορτία (Π∆ 1073/1981)


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΧΑΡΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ


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


Καταπλάκωση από υλικά Η διαδικασία κατεδάφισης πρέπει να συντονίζεται από υπεύθυνο µηχανικό (Π∆ 1073/1981)3
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Η διαδικασία κατεδάφισης πρέπει να συντονίζεται από υπεύθυνο µηχανικό (Π∆ 1073/1981)Καταπλάκωση από υλικά
(συνέχεια)


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΧΑΡΩΝ
ΥΠΟΝΟΜΩΝ (συνέχεια)


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


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
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Τροχαίο Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές και οι άµεσα
ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003)


2ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΧΑΡΩΝ
ΥΠΟΝΟΜΩΝ (συνέχεια)


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


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







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/
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Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


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)


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί
(συνέχεια)


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΧΑΡΩΝ
ΥΠΟΝΟΜΩΝ (συνέχεια)


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


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


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)2







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/
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Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα
(συνέχεια)


ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(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


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
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Χρήση 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)


ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(συνέχεια)


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


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







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΠ/


ΤΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ


Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)


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)


Κίνδυνοι από τη χρήση
εξοπλισµού εργασίας
(συνέχεια)


ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(συνέχεια)


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





