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1 . ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 
 
 
1.1  ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΔΣΔΠ, ΚΜΔ, ΣΤ, ΔΤ, ΠΣΠ θιπ 
  
1.1.1  Γηα όιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ γηα ην παξόλ έξγν, ηζρύνπλ νη θαησηέξσ ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ζρεηηθέο δηαηάμεηο: 
 

 Ζ ππ΄αξηζ. ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273/17-7-2012 Απόθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ 
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ πνπ 
δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 2221 Β / 30-7-2012, «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) 
Διιεληθώλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ (ΔΣΔΠ) κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε όια ηα 
Γεκόζηα Έξγα» 

 

 Ζ Δγθύθιηνο 17/2016 (αξ.πξση.ΓΚΠ/νηθ./1322/7-9-2016) κε ζέκα: «Απόθαζε ηνπ 
Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ππνρξεσηηθήο 
εθαξκνγήο πελήληα ελλέα (59) Διιεληθώλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ (ΔΛΟΣ – ΔΣΔΠ)».  

 
1.1.2 Κάζε άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ, αληηζηνηρείηαη κε ηελ αληίζηνηρε ΔΣΔΠ ζηνλ 

Πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Οη αλαθεξόκελεο ΔΣΔΠ κέξνο ησλ 440 ηνπ αλαθεξζέληνο ΦΔΚ, 
πξνδηαγξαθέο απνηεινύλ αλαπόζπαζηα ηκήκαηά ηεο. 

 
1.1.3 Αλ ν Γηαγσληδόκελνο δηαπηζηώζεη απόθιηζε ζπγθεθξηκέλνπ όξνπ ησλ ΣΠ από ηελ Κνηλνηηθή 

Ννκνζεζία νθείιεη λα ελεκεξώζεη ηελ Τπεξεζία εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο εθπλένπζαο 
ηελ εκέξα θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ, δηα εηδηθήο επηζηνιήο. 

 
 ηελ αληίζεηε πεξίπησζε: 
  

α. ζηεξείηαη ηνπ δηθαηώκαηνο νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο απνδεκίσζεο 
β. ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζεί Αλάδνρνο ππνρξενύηαη επί πιένλ λα ζπκπξάμεη κε ην 

ΚηΔ ζηελ ελαξκόληζε ηνπ απνθιίλνληνο όξνπ κε ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία έζησ θη αλ 
ηνύην ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθή ηνπ επηβάξπλζε, επεηδή απηή (αλ ππάξρεη) λνείηαη όηη 
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ εύινγν επηρεηξεκαηηθό θίλδπλν. 

 
1.2 ΛΟΗΠΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  
 
1.2.1 Γηα νπνηνδήπνηε πιηθό, θαηαζθεπή, πνηνηηθό έιεγρν (δηαδηθαζίεο / κεζόδνπο / δνθηκέο θιπ) πνπ 

δελ θαιύπηνληαη από: 
- ηηο αλαθεξζείζεο ΔΣΔΠ. 
- ηνπο θαλνληζκνύο / πξνδηαγξαθέο / θώδηθεο από ηα άξζξα ηνπ ΚΜΔ ηεο ΔΤ θαη ηνπο 

ινηπνύο όξνπο δεκνπξάηεζεο. 
 ζα εθαξκόδνληαη: 
  
 ηα «Δπξσπατθά Πξόηππα» (ΔΣ) πνπ έρνπλ εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

Σππνπνίεζεο (CEN)  ή από ηελ  Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ζιεθηξνληθήο Σππνπνίεζεο (CENELEC) 
σο «Δπξσπατθά Πξόηππα CEN» ή σο «Κείκελα ελαξκόληζεο (HD) ζύκθσλα κε ηνπο θνηλνύο 
θαλόλεο ησλ νξγαληζκώλ απηώλ. 

 
1.2.2 πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα αλσηέξσ θαη θαηά ζεηξάλ ηζρύνο ζα εθαξκόδνληαη:  

 
α. Οη Κνηλέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ήηνη εθείλεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί κε δηαδηθαζία 

αλαγλσξηζκέλε από ηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζθνπό ηελ εμαζθάιηζε 
ηεο εληαίαο εθαξκνγήο ζε όια ηα θξάηε - κέιε θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ. 

 
β. Οη «Δπξσπατθέο Σερληθέο Δγθξίζεηο» (ΔΣΔ) πνπ είλαη νη επλντθέο ηερληθέο εθηηκήζεηο ηεο 

θαηαιιειόηεηαο ελόο πξντόληνο γηα ρξήζε, κε γλώκνλα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθώλ 
απαηηήζεσλ γηα ηηο θαηαζθεπέο κε βάζε ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο θαη ηνπο 
ηηζέκελνπο όξνπο εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ηνπ. Σέηνηεο (ΔΣΔ) ρνξεγνύληαη από ηνλ 



Δξγαζέεο Δθζπγρξνληζκνύ θαη ΑλαβΪζκηζεο ησλ ΚΫληξσλ Τγεέαο ΓεκεηζΪλαο, Σξνπαέσλ θαη Λεσληδένπ ηεο Π.Δ. Αξθαδέαο 
 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ                         3 

νξγαληζκό πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλνο γηα ηνλ ζθνπό απηό από ην εθάζηνηε θξάηνο - 
κέινο. 

 
γ. Οη Πξόηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΠΣΠ) ηνπ Διιεληθνύ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο 

Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ) ή ηνπ πξνγελέζηεξνπ Τπνπξγείνπ 
Γεκνζίσλ Έξγσλ (Τ.Γ.Δ) θαζ΄ ν κέξνο απηέο δελ αληηβαίλνπλ ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία 
θαη ηηο πξνβιέςεηο ησλ παξόλησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ. 

 
δ. πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα παξαπάλσ, ζα εθαξκόδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ 

(Διιεληθνύ Οξγαληζκνύ Σππνπνίεζεο) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηώλ νη Πξνδηαγξαθέο ISO 
(International Standards Organization) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηώλ νη ASTM ησλ ΖΠΑ. 

 
1.3 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ  ΑΝΑΓΟΥΟΤ  
 
 Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνπο παξαθάησ όξνπο: 
 
1.3.1 Με ηελ επηθύιαμε ηζρύνο ησλ όξσλ ησλ παξαγξ. 1.1 θαη 1.2 ν Αλάδνρνο ζα θαζνξίδεη κε 

ιεπηνκέξεηα, ζε θάζε κειέηε όιεο ηηο εθαξκνζηέεο πξνδηαγξαθέο. Σνύην ζα γίλεηαη όρη αξγόηεξα 
από ηελ ππνβνιή ηεο ζπλαθνύο κειέηεο. 

 
1.3.2 Κάζε δηαγσληδόκελνο θαη ζπλεπώο ν Αλάδνρνο κε κόλε ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπ 

αλαγλσξίδεη όηη νη πξναλαθεξζείζεο πξνδηαγξαθέο είλαη θαηάιιειεο θαη επαξθείο γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη όηη αλαιακβάλεη θάζε ππνρξέσζε, θίλδπλν ή ζπλέπεηα πνπ απνξξέεη 
από ηελ εθαξκνγή ησλ. 

 
1.4 ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
 Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ όξσλ ησλ παξόλησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ θαη ησλ 

ζρεηηθώλ θαη/ή αλαθεξνκέλσλ  θσδίθσλ / πξνδηαγξαθώλ / θαλνληζκώλ ζα βαξύλνπλ ηνλ 
Αλάδνρν αζρέησο αλ γίλεηαη ξεηή ζρεηηθή αλαθνξά ηνύηνπ ή όρη. Ο Αλάδνρνο δελ ζα 
επηβαξπλζεί ηηο δαπάλεο γηα κία ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα κόλνλ αλ γίλεηαη ξεηή θαη 
αδηακθηζβήηεηε αλαθνξά ζε ζρεηηθό άξζξν ησλ ΣΠ πεξί ηνπ αληηζέηνπ.  

 
1.5 ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΧΝ ΜΔ ΕΤΓΗΖ 
 
1.5.1 Γηα ηελ παξαιαβή πιηθώλ πνπ γίλεηαη κε δύγηζε, εθόζνλ ζην αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο 

πεξηιακβάλεηαη εθηέιεζε ηέηνησλ εξγαζηώλ (ρπηνζηδεξά είδε, ζηδεξά είδε θιπ) ν αλάδνρνο ζα 
θξνληίδεη λα εθδίδεη ηξηπιόηππν δύγηζεο θαη παξαιαβήο ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη:  
1. Σν είδνο ηνπ πιηθνύ (πξνεπαιεηκκέλεο αληηνιηζζεξέο ςεθίδεο, ρπηνζηδεξά πιηθά θιπ) 
2. Οη δηαζηάζεηο θαξόηζαο απηνθηλήηνπ 
3. Ο αξηζκόο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ 
4. Ζ ζέζε ιήςεο 
5. Ζ ζέζε απόζεζεο 
6. Ζ ώξα θόξησζεο 
7. Ζ ώξα θαη ε ζέζε εθθόξησζεο 
8. Σν θαζαξό βάξνο, θαη 
9. Σν απόβαξν απηνθηλήηνπ θιπ 
 

1.5.2 Σν παξαπάλσ ηξηπιόηππν ζα ππνγξάθεηαη, θαηά ηελ εθθόξησζε ζην έξγν, από ηνλ ή ηνπο 
ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνλ Αλάδνρν ή ηνλ αληηπξόζσπό ηνπ. 

 
1.5.3 Κάζε θνξηίν απηνθηλήηνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεύεηαη από ην παξαπάλσ δειηίν δύγηζήο 

ηνπ. 
 
1.5.4 Σα παξαπάλσ δειηία δύγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθώλ, ζα πξέπεη λα ζπλνδεπηνύλ ζηε ζπλέρεηα 

από αλαιπηηθή επηκέηξεζε θαη ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ηνπ πιηθνύ (πρ γηα ρπηνζηδεξά είδε νη ζέζεηο 
ηνπνζέηεζεο απηώλ, θιπ) 

 
 Σα παξαπάλσ ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ζα είλαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα εθαξκνγήο ηεο Τπεξεζίαο. 
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1.5.5 Βάζεη ησλ παξαπάλσ δειηίσλ δύγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθώλ, ησλ αλαιπηηθώλ επηκεηξήζεσλ 
θαη ησλ ζρεδίσλ εθαξκνγήο, ζα ζπληάζζεηαη από ηελ Τπεξεζία πξσηόθνιιν παξαιαβήο ηνπ 
πιηθνύ.  

 
 

2 . ΠΗΝΑΚΑ  ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ  ΑΡΘΡΧΝ ΜΔΛΔΣΖ  ΜΔ ΔΣΔΠ / ΠΔΣΔΠ ΚΑΗ 
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη πίλαθεο πνπ βαζίδνληαη ζηα αλαπόζπαζηα παξαξηήκαηα (Παξάξηεκα) 

ηεο Δγθπθιίνπ 26 κε αξηζ. ΓΗΠΑΓ/νηθ/356/ 4-10-2012 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθόηεηαο 

Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ. Απηνί αληηζηνηρνύλ ηα άξζξα ησλ Νέσλ Δληαίσλ Σηκνινγίσλ πνπ 

πεξηγξάθνπλ θάζε εξγαζία γηα ηελ άξηηα θαη νινθιεξσκέλε θαηαζθεπή ηνπ ππό δεκνπξάηεζε έξγνπ, κε ηηο 

Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 
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3 . ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 1  

ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΧΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΚΚΑΦΖ – ΚΑΘΑΗΡΔΔΧ  

Αληηθείκελν 

Ζ Σερληθή Πξνδηαγξαθή απηή αλαθέξεηαη ζηε θνξηνεθθόξησζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθώλ θαη ησλ 
πξντόλησλ θαζαίξεζεο, γηα ηελ απόζεζή ηνπο ζε θαηάιιεινπο ρώξνπο πνπ ζα εγθξηζνύλ από ηελ 
Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία. 

Γηα ηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο απαηηείηαη έγγξαθε εληνιή ή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, όπνπ ζα θαζνξίδνληαη 
ν ηόπνο απνζέζεσο ησλ πιηθώλ, ην δξνκνιόγην θαη ν ζθνπόο ηεο κεηαθνξάο (απόξξηςε θ.ιπ.), θαη ζε 
πεξίπησζε απνξξίςεσο, ν ηξόπνο δηάζεζεο. 

Γελ θαηαβάιιεηαη θακία πιεξσκή ζηνλ Αλάδνρν γηα ηπρόλ κεηαθνξέο πιενλαζκάησλ εθζθαθήο, ρσξίο 
ηελ παξαπάλσ έγγξαθε εληνιή ή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέζεη όια ηα αλαγθαία κεραλήκαηα θαη κεηαθνξηθά κέζα, 
εγθαηαζηάζεηο, εθόδηα, πιηθά θαη πξνζσπηθό, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, 
όπσο ην εγθξίλεη ε Τπεξεζία. 

Δξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ 

Οη θνξηνεθθνξηώζεηο ζα γίλνληαη είηε κε κεραληθά κέζα είηε κε ηα ρέξηα όηαλ ηα κεραληθά κέζα δελ 
κπνξνύλ λα πιεζηάζνπλ ή όηαλ ε πνζόηεηα ησλ πιηθώλ δελ είλαη κεγάιε γηα λα δηθαηνινγήζεη ηε 
κεηάβαζε θνξησηηθνύ κεραλήκαηνο. 

Ζ θαζπζηέξεζε ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ (ζηαιία) πεξηιακβάλεηαη ζηε δαπάλε ηεο θνξηνεθθόξησζεο. 

Δπηκέηξεζε – Πιεξσκή 

Ζ θνξηνεθθόξησζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο ζα επηκεηξάηαη βάζεη όγθνπ νξύγκαηνο ή πιήξσο 
απνθνπηόκελσλ ζηνηρείσλ, όζνλ αθνξά ζηα πξντόληα θαζαίξεζεο, ή όπσο αιιηώο νξίδεηαη ζηα άξζξα 
ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο ζε θπβηθά κέηξα. 

Ζ θνξηνεθθόξησζε πιηθώλ θαζαίξεζεο επί ρεηξνθίλεησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ επηκεηξάηαη ζε ηόλνπο 
(1000ριγ) βάξνπο πιηθώλ πνπ θαζαηξέζεθαλ ή απνμειώζεθαλ.  

Ζ κεηαθνξά πιηθώλ κε κνλόηξνρν επηκεηξάηαη ζε ηνλνδεθάκεηξα (1ton*10m) κεηαθνξάο. 

Ζ κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ εθζθαθώλ θαη θαζαηξέζεσο επί απηνθηλήηνπ επηκεηξάηαη ζε ηνλνρηιηόκεηξα 
(1ton*1km) κεηαθνξάο.  

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ ή ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη 
παξαπάλσ.  Απηή ε ηηκή θαη πιεξσκή απνηεινύλ πιήξε απνδεκίσζε ηνπ Αλαδόρνπ γηα ηελ παξνρή 
όισλ ησλ απαηηνύκελσλ κεραλεκάησλ, κεηαθνξηθώλ κέζσλ, εγθαηαζηάζεσλ εθνδίσλ, πιηθώλ θαη 
εξγαζίαο. 

 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 2 

ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ-ΑΠΟΞΖΛΧΔΗ 

ΓεληθΪ 

Ζ αθόινπζε Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηηο εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ θαη απνμειώζεσλ δηαθόξσλ 
ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, (δηα ρεηξόο -θνπήο, ιάμεπζεο, θιπ ή κε κεραληθά κέζα), ρσξίο λα πξνθιεζνύλ 
θζνξέο ζην ππόινηπν ηκήκα ηεο θαηαζθεπήο θαη νη νπνίεο εξγαζίεο πξέπεη λα πξνεγεζνύλ, 
πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ηνπηθή ή γεληθή δηακόξθσζε ησλ εξγαζηώλ. Πεξηιακβάλεηαη 
νπσζδήπνηε θαη ε ηπρόλ απαηηνύκελε εξγαζία απνθαηάζηαζεο ηνπ ππνινίπνπ ζηνηρείνπ, ζηελ έθηαζε 
πνπ επηβάιιεηαη από ηε δεκηά πνπ πξνθιήζεθε ιόγσ θαζαίξεζεο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ιάβεη 
όια ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα γηα ηηο ππόςε εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ, απνμειώζεσλ θιπ, ηα νπνία 
πξνβιέπνληαη από ηνπο αληίζηνηρνπο λόκνπο, δηαηάγκαηα θαη ηηο αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηνηθεηηθέο 
δηαηάμεηο.  

Δάλ ζηα παξαθάησ επηκέξνπο άξζξα δελ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ζηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ησλ 
ππόινηπσλ ηκεκάησλ ηεο θαηαζθεπήο πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά θαη νη εμήο εξγαζίεο, αλεμαξηήησο 
ηνπ εάλ αλαθέξνληαη ή όρη ζηηο επηκέξνπο πεξηγξαθέο: Ο πιήξεο θαζαξηζκόο ηνπ απνθαιππηόκελνπ 
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ππνζηξώκαηνο, (δαπέδνπ, ηνίρνπ, νξνθήο), ζε πεξηπηώζεηο θαζαίξεζεο ή απνμήισζεο ππάξρνπζαο 
επέλδπζεο από νπνηνδήπνηε πιηθό, από ηα πιηθά ζπγθόιιεζεο (θνληάκαηα ζηξώζεσλ, θόιιεο, θιπ), 
ώζηε ε επηθάλεηα απηή λα είλαη έηνηκε θαη θαηάιιειε λα δερζεί ηε λέα επέλδπζε, επηζηξσζε ή 
επηθάιπςε. Ζ αθαίξεζε ησλ πιηθώλ ζηεξέσζεο, ζπγθξάηεζεο θαη αλάξηεζεο κηαο θαζαηξνύκελεο ή 
απνμεινύκελεο ππάξρνπζαο θαηαζθεπήο, (ήινη, ελζσκαησκέλα ζηνηρεία θαη εμαξηήκαηα θιπ) θαη ε 
πιήξσζε ησλ δεκηνπξγνύκελσλ νπώλ, απιαθώλ θιπ, νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ θαη βάζνπο, κε 
ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450Kgr ηζηκέληνπ. ε πεξίπησζε δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ, είηε κε θαζαίξεζε 
ηνηρνδνκώλ από νπνηνδήπνηε πιηθό, είηε κε απνμήισζε ππαξρόλησλ θνπθσκάησλ (κε ή ρσξίο ηηο 
θάζεο ηνπο), ε πεξίκεηξνο (παξεηέο) ηνπ αλνίγκαηνο ζα απνθαζίζηαηαη πιήξσο κε ηε κόξθσζε ηνπ 
αλνίγκαηνο κε επίρξηζκα, ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ επηρξίζκαηνο νξνθήο ή πξεθηνύ θαη ηελ πιήξσζε ηνπ 
δεκηνπξγνύκελνπ ζην δάπεδν θελνύ (αύιαθνο), νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ θαη βάζνπο, κε 
ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450Kgr ηζηκέληνπ. ηνλ Αλάδνρν νπδεκία ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ζα θαηαβιεζεί γηα 
ηελ θαζαίξεζε ή απνμήισζε νηθνδνκηθώλ ζηνηρείσλ, ζελάδ, δνθνί, θνπθώκαηα, πξέθηα, θαησθάζηα, 
επελδύζεηο, θιπ. ηα νπνία είλαη εληνηρηζκέλα ή ελζσκαησκέλα ζην θαζαηξνύκελν ή απνμεινύκελν 
ζηνηρείν, θαζώο ζσιελώζεσλ θαη αγσγώλ θάζε είδνπο, (πδξαπιηθώλ, ειεθηξηθώλ, ηειεθσληθώλ θιπ), 
ζηεξηγκάησλ, εμαξηεκάησλ θαη ζπζθεπώλ θάζε είδνπο, ζηδεξνδεζηώλ θαη μπινδεζηώλ θιπ, έζησ θη αλ 
πξνβιέπεηαη, ζην παξόλ Σηκνιόγην, ηδηαίηεξν άξζξν γηα ηελ θαζαίξεζε ή απνμήισζε απηώλ, εθηόο από 
ηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε νξηζκέλσλ πιηθώλ θαζαίξεζεο ή 
απνμήισζεο.  

Δπίζεο εάλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα αθόινπζα άξζξα, ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη όια ηα 
πξντόληα θαηεδαθίζεσλ, θαζαηξέζεσλ θαη απνμειώζεσλ λα ηα απνθνκίζεη από ην έξγν θαη ηα άρξεζηα 
από απηά λα ηα απνξξίςεη ζε κέξε επηηξεπόκελα από ηηο Αξρέο. ε πεξίπησζε όκσο πνπ πξνβιέπεηαη 
ε επαλαρξεζηκνπνίεζε δηαθόξσλ πιηθώλ από θαηεδαθίζεηο, θαζαηξέζεηο ή απνμειώζεηο, ν Αλάδνρνο 
αλαιακβάλεη ηελ θξνληίδα θαη ηηο δαπάλεο θύιαμεο ησλ πιηθώλ απηώλ κέρξη λα 
επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ, πξέπεη δε, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθώλ εξγαζηώλ, λα θξνληίζεη ώζηε ην 
πνζνζηό θζνξάο ησλ αλσηέξσ πιηθώλ λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην δπλαηόλ, (ρξεζηκνπνίεζε 
εηδηθεπκέλσλ ηερληηώλ, εηδηθώλ θνπηηθώλ κεραλεκάησλ, θιπ).  

Καζαέξεζε Αλνδνκώλ, Αξγνιηζνδνκάο, Ληζνδνκάο, Πιηλζνδνκάο 

Καζαίξεζε αλνδνκώλ αξγνιηζνδνκήο, πιήξνπο ιηζνδνκήο ή πιηλζνδνκήο πάρνπο έσο 0,35m κε 
ηζρπξό θνλίακα ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε από ην δάπεδν εξγαζίαο θαη κε ηε ζπζζώξεπζε ησλ 
πξντόλησλ θαζαίξεζεο ζηηο ζέζεηο θόξησζεο ζε απόζηαζε 10m (όγθνο αρξήζησλ 1m

3
 πξαγκαηηθνύ 

όγθνπ πξν ηεο θαζαίξεζεο).  

Δπηκέηξεζε: Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζε θπβηθά κέηξα (m
3
) θαζαηξέζεσλ αλσδνκώλ, σο άλσ, 

πξαγκαηηθνύ όγθνπ πξν ηεο θαζαίξεζεο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη, ε θαζαξή εξγαζία κε ή ρσξίο 
κεραληθά κέζα, ζε νπνηνδήπνηε ύςνο από ην εθάζηνηε δάπεδν εξγαζίαο (βνεζεηηθό, πξόρεηξν ή 
κόληκν), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξόρεηξσλ ή βνεζεηηθώλ δαπέδσλ, ηα πάζεο θύζεσο 
απαηηνύκελα ηθξηώκαηα εθόζνλ πξνβιέπνληαη ζηε κειέηε, πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο θαη πξνζηαηεπηηθά 
κέηξα γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. Δπίζεο, πεξηιακβάλεηαη ε θνξηνεθθόξησζε ησλ 
πξντόλησλ θαζαίξεζεο κε κεραληθά κέζα επί απηνθηλήηνπ, ε κεηαθνξά θαη ε απόξξηςε ηνπο ζε κέξε 
επηηξεπόκελα από ηηο Αξρέο θαη νη ζηαιίεο.  

ΓηΪλνημε Οπώλ, ΦσιΫσλ ά ΑλνηγκΪησλ ζε ΠιηλζνδνκΫο  

Γηάλνημε νπήο, θσιεάο, ή δηακόξθσζε αλνίγκαηνο (ζύξαο ή παξαζύξνπ θιπ.) ζε νπηνπιηλζνδνκέο 
πάρνπο έσο 0,20m, κε ή ρσξίο επίρξηζκα ζε νπνηνδήπνηε ύςνο θαη ζέζε ηνπ θηηξίνπ, δηα ρεηξόο ή θαη 
κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ θαη κε ηελ εξγαζία κόξθσζεο ησλ παξεηώλ ηεο νπήο ή ησλ παξαζηάδσλ 
(ιακπάδσλ) ηνπ αλνίγκαηνο, θαζώο θαη ηε ζπζζώξεπζε ησλ άρξεζησλ πξντόλησλ ζε απόζηαζε 
10,00m από ην ρώξν εξγαζίαο (όγθνο αρξήζησλ 100% πξν ηεο δηαλνίμεσο όγθνπ). Ζ εξγαζία ζα 
ζεσξείηαη πεξαησκέλε κόλν κεηά ηνλ θαζαξηζκό ηνπ ρώξνπ θαη ηελ απνκάθξπλζε πάζεο θύζεσο 
αρξήζησλ πξντόλησλ πνπ πξνέθπςαλ από απηήλ.  

Δπηκέηξεζε: Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζε ηεκάρηα (ηεκ.) δηάλνημεο νπώλ, θσιεώλ ή αλνηγκάησλ ζε 
πιηλζνδνκέο.  

Σξόπνο πιεξσκήο: ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε ρεηξνλαθηηθή ή θαη κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ 
εξγαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξόρεηξσλ ή βνεζεηηθώλ δαπέδσλ, ηα πάζεο θύζεσο 
απαηηνύκελα ηθξηώκαηα εθόζνλ πξνβιέπνληαη ζηε κειέηε έσο ην ύςνο ησλ 4,00m από ην εθάζηνηε 
έδαθνο εξγαζίαο, ηηο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο θαη όια ηα απαξαίηεηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα αζθάιεηαο 
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θαζώο θαη ηε ζπζζώξεπζε ησλ αρξήζησλ ζε ζάθνπο, ηε θνξηνεθθόξησζε, κεηαθνξά θαη απόξξηςε 
ησλ πξντόλησλ θαζαίξεζεο ζε κέξε επηηξεπόκελα από ηηο Αξρέο.  

ΓηΪλνημε Απιαθηνύ ζε Πιηλζνδνκά ά θπξόδεκα 

Γηάλνημε αύιαθνο βάζνπο έσο 0,06m θαη πιάηνπο 0,10m ζε πιηλζνδνκή νπνηνπδήπνηε πάρνπο θαη 
ηύπνπ, κε ή ρσξίο επίρξηζκα, ζε νπνηνδήπνηε ύςνο θαη ζέζε ηνπ θηηξίνπ ρεηξνλαθηηθά ή κε ηε ρξήζε 
κεραληθώλ κέζσλ θαη ηελ εξγαζία κόξθσζεο ησλ παξεηώλ, ζύκθσλα κε ηα πξνθαζνξηζκέλα από ηε 
κειέηε κέηξα.  

Δπηκέηξεζε Ζ επηκέηξεζε ηεο δηάλνημεο ζα γίλεηαη αλά ηξέρνλ κέηξν (m) δηαλνηγκέλνπ αύιαθνο. 
Σξόπνο πιεξσκήο ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη, ε εξγαζία δηάλνημεο, ηα πάζεο θύζεσο απαηηνύκελα 
ηθξηώκαηα έσο ηα 4,00m από ην εθάζηνηε έδαθνο εξγαζίαο, νη πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο θαη 
πξνζηαηεπηηθά κέηξα γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ε ζπζζώξεπζε ησλ πξντόλησλ 
θαζαίξεζεο ζε ζάθνπο, ε θνξηνεθθόξησζε κεηαθνξά θαη απόξξηςε ηνπο ζε ζέζεηο επηηξεπόκελεο από 
ηηο Αξρέο (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ), θαζώο θαη ν θαζαξηζκόο ηνπ ρώξνπ θαη 
ηελ απνκάθξπλζε πάζεο θύζεσο αρξήζησλ πξντόλησλ πνπ πξνέθπςαλ από απηήλ  

ΓηΪλνημε Οπάο ά Καζαέξεζε γηα Άλνηγκα ζε θπξόδεκα Γηάλνημε νπήο ή θαζαίξεζε γηα ηε 
δεκηνπξγία αλνίγκαηνο ζε ηνηρία ή πιάθεο από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα πάρνπο 0,15 έσο 0,30m, κε 
ρξήζε αεξόζθπξαο ή άιισλ κεραληθώλ κέζσλ ή ρξήζε θαξνηηέξαο ε νπνία ζα πξνζαξκόδεηαη 
θαηάιιεια επί ηεο επηθάλεηαο θνπήο θαη ζα ζηεξεώλεηαη κε κπνπιόληα, ε δε θνπή ζα είλαη αθξηβείαο 
ρσξίο απνθιίζεηο. Οη δηαλνίμεηο νπώλ ή αλνηγκάησλ, αλάινγα κε ην πάρνο θαη ηελ επηθάλεηα ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδνληαη σο εμήο:  

 Δπηθάλεηαο έσο 0,15m
2
 ή από 0,16m

2
 - 0,50m

2
 θαη πάρνπο έσο 0,15m. 

 Δπηθάλεηαο έσο 0,15m
2
 ή από 0,16m

2 
- 0,50m

2
 θαη πάρνπο από 0,16m έσο 0,30m. 

 Άλνηγκα από 0,51 m
2
 - 1,00m

2
 ή από 1,01m

2
 -2,50m

2
 θαη πάρνπο έσο 0,30m.  

 Γηάλνημε νπήο κε ρξήζε θαξνηίεξαο (αδακαληνθνπή) ζε βάζνο έσο 0,15m θαη δηακέηξνπ έσο Φ100 
ή από Φ100-Φ200 θαη από Φ200-Φ300.  

Δπηκέηξεζε: Ζ επηκέηξεζε δηάλνημεο νπώλ ή θαζαηξέζεσλ γηα ηελ δεκηνπξγία αλνίγκαηνο σο άλσ Θα 
γίλεηαη ζε ηεκάρηα (ηεκ.), δηαζηάζεσλ πξν ηεο θαζαίξεζεο.  

Σξόπνο πιεξσκήο: ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε θαζαξή εξγαζία θαζαίξεζεο κε ρξήζε κεραληθώλ 
κέζσλ, ε κόξθσζε ησλ παξεηώλ ησλ αλνηγκάησλ κε εηδηθά επηζθεπαζηηθά θνληάκαηα γηα ηελ πξνζηαζία 
ηνπ νπιηζκνύ, ε ρεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε ησλ πξντόλησλ θαζαηξέζεσλ ζε κέζε απόζηαζε 10,00m από 
ην ρώξν εξγαζίαο θαη ε ζπζζώξεπζε ηνπο πξνο θνξηνεθθόξησζε, κεηαθνξά -κεηά ηεο ζηαιίαο ηνπ 
απηνθηλήηνπ- θαη απόξξηςε ηνπο ζε επηηξεπόκελεο ζέζεηο από ηηο Αξρέο, θαζώο θαη ν θαζαξηζκό ηνπ 
ρώξνπ.  

Καζαέξεζε ΟπιηζκΫλνπ θπξνδΫκαηνο 

Καζαίξεζε νπιηζκέλνπ ζελάδ, θαλαιηώλ θαη παξεκθεξώλ δξνκηθώλ θαηαζθεπώλ κηθξώλ δηαζηάζεσλ. 
Χο θαζαίξεζε νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζα ιακβάλεηαη θαη ε εξγαζία δηάλνημεο αύιαθνο ζε ιηζνδνκή ή 
ζε ζθπξόδεκα.  

Ζ εξγαζία ζα ζεσξείηαη πεξαησκέλε κεηά ηελ απνκάθξπλζε όισλ ησλ άρξεζησλ πξντόλησλ, ηνπ 
κεραληθνύ ή άιινπ εμνπιηζκνύ θαη ηελ πιήξε θαζαξηόηεηα ηνπ ρώξνπ.  

Δπηκέηξεζε Ζ επηκέηξεζε ησλ θαζαηξέζεσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη ζε θπβηθά κέηξα (m
3
) 

(πξαγκαηηθνύ όγθνπ πξν ηεο θαζαίξεζεο) θαη ζε ηξέρνληα κέηξα (m) θαζαίξεζεο γηα ιακπάδεο, ζελάδ, 
θαλάιηα θαη δηάλνημεο αύιαθνο ζε ιηζνδνκή ή ζε ζθπξόδεκα.  

Σξόπνο πιεξσκήο: ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε εξγαζία θαζαίξεζεο κε ηα θαηάιιεια κεραληθά κέζα, 
θαη ε ζπζζώξεπζε ησλ πξντόλησλ θαζαίξεζεο πξνο κεηαθνξά ζε κέζε απόζηαζε 10m. Πιεξώλνληαη 
ηδηαηηέξσο ε ρξήζε ηθξησκάησλ ή πξνζσξηλώλ αληηζηεξίμεσλ εθόζνλ πξνβιέπνληαη όπνπ απαηηείηαη 
θαζώο θαη ε θνξηνεθθόξησζε επί απηνθηλήηνπ, ε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ε κεηαθνξά θαη απόξξηςε 
ησλ πξντόλησλ θαζαίξεζεο ζε ζέζεηο επηηξεπόκελεο από ηηο Αξρέο.  

Απνμάισζε μύιηλσλ ά Μεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ θαη ΚνπθσκΪησλ 

Απνμήισζε κεηά πξνζνρήο μύιηλσλ ή κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ/ θνπθσκάησλ (δπλαηόηεηα 
επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο) θαη κεηαθνξά ηνπο πξνο θόξησζε ή απνζήθεπζε, θαζώο θαη 
απνθαηάζηαζε/ δηακόξθσζε ησλ παξεηώλ, πξεθηώλ, πξεβαδηώλ ή ππεξζύξσλ, ηελ επηζθεπή θσιεώλ ή 
ηπρόλ θζνξώλ ηνηρνπνηίαο ή δαπέδνπ ή νξνθήο θαζώο θαη επηρξηζκάησλ ή ρξώκαηνο κεηά ηελ 
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απνμήισζε. Καηά ηελ επαλαηνπνζέηεζε ζπξώλ/ παξαζύξσλ ζα γίλεηαη ε απαξαίηεηε ζηεξέσζε θαη 
αλάξηεζε πξνο πιήξε ιεηηνπξγία ηνπο. ην παξόλ άξζξν πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ πεξηπηώζεηο:  

Απνμήισζε μύιηλσλ ή ζηδεξώλ ζπξώλ θαη παξαζύξσλ (κε ή ρσξίο παινπίλαθεο) αθαίξεζε ησλ 
θύιισλ θαη πξεβαδηώλ, απειεπζέξσζε ηνπ ηεηξάμπινπ ή πιαηζίνπ από ηα ζηδεξά ζηεξίγκαηα (ηδηλέηηα). 
Σν άλνηγκα κεηά ηελ απνμήισζε ζα έρεη δηαζηάζεηο πξν ηεο θαζαίξεζεο. Απνμήισζε μύιηλσλ ή 
κεηαιιηθώλ πεξζηδσηώλ θνπθσκάησλ, αθαίξεζε κεηαιιηθήο επηζηέγαζεο θνπβνπθιίσλ εμαεξηζκνύ (κε 
αλάπηπγκα ηεο επηθάλεηάο ηνπο), θηγθιηδσκάησλ πεξίθξαμεο απνηεινύκελα από ξάβδνπο κεηαιιηθέο 
θαη ιαβέο ζηεξέσζεο ή νξζνζηάηεο, θηγθιηδώκαηα ζθάιαο παληόο ζρεδίνπ κε απνμήισζε ησλ 
νξζνζηαηώλ ηνπο θαη ηεκαρηζκό ηνπο ζε ηκήκαηά αλαπηύγκαηνο ζθάιαο εάλ απαηηεζεί. Απνμήισζε 
κηθηώλ θαηαζθεπώλ από ζθειεηό αινπκηλίνπ θαη επέλδπζε. Δθαξκνζκέλα επί ηνίρσλ ή νξνθήο 
πιαγηνεπηθαιύςεηο ή ςεπδνξνθέο κε απνζύλδεζε ησλ επηκέξνπο θαζέησλ θαη νξηδόληησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
ζθειεηνύ-κε θάλαβν 1,20m έσο 1,50m -θαη κε αθαίξεζε ησλ θύιισλ επηθάιπςεο κε πιηθά όπσο θύιια 
ή πιαθίδηα γπςνζαλίδαο ή αινπκηλίνπ, ή κνξηνζαλίδεο, ή ιακαξίλεο, ή πνιπθαξβνληθά ηεκάρηα. Δπίζεο 
απνμήισζε ππεξπςσκέλσλ δαπέδσλ, κεηά ηνπ εηδηθνύ κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ θαη ησλ πιαθηδίσλ 
επηθάιπςεο ηνπ. 

Καζαηξέζεηο- απνμειώζεηο κεκνλσκέλσλ ζηδήξσλ απιώλ εηδηθώλ δηαηνκώλ ρσξίο ζπλδέζεηο κεηαμύ 
ηνπο, ύςνπο ή πιεπξάο 8,00-14,00cm θαη βάξνπο έσο 15,00kg/m-ππέξζπξα, πξόβνινη, θξπθνδνθνί 
εληόο θνληνδέκαηνο, θαζώο θαη απνμήισζε ζσιελώζεσλ θαη πδξνξξνώλ έσο Φ4". Καζαίξεζε 
κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ (δάπεδα, παηάξηα, ζηέγεο, θιπ) από ζηδεξνδνθνύο απιώλ εηδηθώλ δηαηνκώλ 
πνιιαπιά ζπλδεδεκέλνπο κεηαμύ ηνπο- ύςνπο ή πιεπξάο από 15,00cm έσο 35,00cm θαη βάξνπο από 
16,00-22,00kg/m, από 23,00-37,0kg/m θαη από 38,00-62,00kg/m - πξνζαξκνζκέλνπο ζε ππάξρνπζεο 
θαηαζθεπέο, ησλ νπνίσλ ε απνμήισζε ζα γίλεη κε απνζπλαξκνιόγεζε ησλ κεηαμύ ηνπο θαη κε ηελ 
θαηαζθεπή ζπλδέζεσλ έσο θαη ηεκαρηζκό ηνπο εάλ απαηηεζεί Σα εηδηθά ηεκάρηα ζηεξίμεσλ ησλ 
κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ ζα απνηηκώληαη κε αλάπηπγκα ησλ επηθαλεηώλ ηνπο πνπ ζα αλάγεηαη ζε ηξέρνλ 
κέηξν πιάηνπο 0,35m.  

Δπηκέηξεζε: Ζ επηκέηξεζε ηεο απνμήισζεο μύιηλσλ ή κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ ή θνπθσκάησλ ζα 
γίλεηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m

2
), αθξόηαηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεηξαμύινπ (θάζα) ή πιαηζίνπ γηα ζύξεο, 

παξάζπξα θαη πεξζηδσηά θνπθώκαηα, θηγθιηδσκάησλ, αλνηγκέλεο επηθαλείαο επηζηέγαζεο 
θνπβνπθιίσλ, απνμήισζεο κηθηώλ θαηαζθεπώλ ζθειεηνύ κε επέλδπζε επηθάιπςεο ή επίζηξσζήο ηνπ 
(πιαγηνεπηθαιύςεηο, ςεπδνξνθέο, ππεξπςσκέλα δάπεδα) από νπνηνδήπνηε πιηθό θαη ηξέρνληα κέηξα 
(m) γηα θαζαίξεζε ζηδήξσλ εηδηθώλ δηαηνκώλ, ζσιελώζεσλ θαη πδξνξξνώλ έσο Φ4".   

Σξόπνο πιεξσκήο: ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη, ε εξγαζία θαζαίξεζεο από εμεηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο, ε 
θνξηνεθθόξησζε θαη κεηαθνξά ησλ απνμειώζεσλ πξνο απνζήθεπζε, ε ρξήζε ηθξησκάησλ (εθόζνλ 
πξνβιέπνληαη) έσο ηα 4,00m από ην δάπεδν εξγαζίαο, νη πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο θαη ηα απαξαίηεηα 
πξνζηαηεπηηθά κέηξα γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. Ζ εξγαζία ζεσξείηαη πεξαησκέλε κεηά ηνλ 
πιήξε θαζαξηζκό ηνπ ρώξνπ θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ κεραληθνύ ή άιινπ εμνπιηζκνύ ηνπ Αλαδόρνπ 
από ην ρώξν.  

Καζαέξεζε Δπηζηξώζεσλ- ΔπηζηεγΪζεσλ- Δπελδύζεσλ 

Καζαίξεζε επηζηξώζεσλ δαπέδσλ νπνηνπδήπνηε πάρνπο κε πιαθίδηα θεξακηθά, κσζατθνύ, 
πνξζειάλεο, καξκαξόπιαθεο, ηζηκεληόπιαθεο, πιάθεο πεδνδξνκίνπ θιπ άλεπ πξνζνρήο κε θαζαίξεζε 
θαη ηνπ θνληνδέκαηνο ζηξώζεσλ απηώλ. Δπίζεο θαζαίξεζε επηζηξώζεσλ δαπέδσλ πάρνπο έσο 0,03m 
από ηζηκεληνθνλία, βηνκεραληθό δάπεδν, κσζατθό (όγθνο αρξήζησλ 100%) θαζώο θαη θαζαίξεζε 
επηζηξώζεσλ καξκάξνπ κεηά πξνζνρήο γηα ηελ εμαγσγή αθέξαησλ πιαθώλ καξκάξνπ ζε πνζνζηό 
άλσ ηνπ 50% ηεο επηθάλεηαο θαζαίξεζεο, ή ηελ εμαγσγή αθέξαησλ ηεκαρίσλ καξκάξνπ έσο 1,50m 
κήθνο, πιάηνπο έσο 0,35m θαη πάρνπο έσο 0,03m όπσο ζνβαηεπί, καξκαξνπνδηέο, πεδνύιηα, βαζκίδεο 
θιπ, κε ηνλ θαζαξηζκό απηώλ από ην θνληόδεκα, ηελ δηαινγή ηνπο, ηελ ζηνίβαμε θαη απνζήθεπζή ηνπο 
γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο.  

Καζαίξεζε επηζηέγαζεο από θεξακίδηα (εκηθνιπκβεηή , θνιπκβεηή ή ληακσηή επηθεξάκσζε) κε 
θαζαξηζκό ησλ ρξήζηκσλ θεξακηδηώλ από ην θνλίακα, κε εμαγσγή άλσ ηνπ 60% ρξήζηκσλ θεξακηδηώλ 
ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε από ην έδαθνο κε θαηάβαζε θαη δηαινγή ησλ πιηθώλ θαη ζπζζώξεπζε ησλ 
αρξήζησλ πιηθώλ ζε απόζηαζε έσο 10,00m πξνο θόξησζε θαζώο θαη ηαμηλόκεζε ησλ ρξήζηκσλ 
θεξακηδηώλ θαη κεηαθνξά ηνπο έσο 20,00m. 

Απνμήισζε Φύιισλ επηζηέλαζεο από ιακαξίλα  επίπεδε απιαθσηή ή άιινπ ηύπνπ θαζώο θαη 
απνμήισζε πάλει επηζηέγαζεο ηύπνπ ζάληνπτηο πάρνπο έσο 0,07m κε αθαίξεζε όισλ ησλ εηδηθώλ 
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ηεκαρίσλ ζπλαξκνιόγεζεο - θνξθηάδεο, λεξνζπιιέθηεο, θιπ - κεηά πξνζνρήο γηα ηελ 
επαλαηνπνζέηεζε ηνπο αιινύ ή ηελ κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ηνπο. 

Δπηκέηξεζε: Ζ επηκέηξεζε θαζαηξέζεσλ δαπέδσλ κε ή ρσξίο πξνζνρή ζα γίλεη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα 
(m

2
) επηθάλεηαο πξν ηεο θαζαίξεζεο θαη ζε ηξέρνληα κέηξα (m) απνμήισζεο αθέξαησλ ηεκαρίσλ 

καξκάξνπ  πιάηνπο 0,35m θαη κήθνπο 1,50m. Ζ επηκέηξεζε θαζαίξεζεο επηθεξάκσζεο ή επηζηέλαζεο 
κε ιακαξίλα ή πάλει ζα γίλεη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m

2
) πξαγκαηηθή θεθιηκέλεο επηθαλείαο. Ζ 

επηκέηξεζε θαζαίξεζεο δηαθνζκεηηθώλ επελδύζεσλ ηνίρνπ παληόο ηύπνπ ζα γίλεη ζε ηεηξαγσληθά 
κέηξα (m

2
) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο πξν ηεο θαζαίξεζεο.  

Σξόπνο Πιεξσκήο: ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη, ε θαζαξή εξγαζία κε ή ρσξίο κεραληθά κέζα, ζε 
νπνηνδήπνηε ύςνο από ην εθάζηνηε δάπεδν εξγαζίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξόρεηξσλ ή 
βνεζεηηθώλ δαπέδσλ) θαζώο θαη ηα πάζεο θύζεσο απαηηνύκελα ηθξηώκαηα (εθόζνλ πξνβιέπνληαη) 
έσο 4,00m, ηηο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο θαη ηελ ιήςε όισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο. Γελ 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θνξηνεθθόξησζε, ε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ, ε κεηαθνξά θαη απόξξηςή ησλ 
αρξήζησλ πξντόλησλ θαζαίξεζεο ζε ρώξνπο επηηξεπόκελνπο από ηηο Αξρέο.  

Απνμάισζε Δηδώλ Τγηεηλάο 

Απνμήισζε πθηζηάκελσλ πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζηνπο ρώξνπο πγηεηλήο WC κεηά ησλ 
απαξαίηεησλ πιηθώλ θαη κεραλεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηώλ 
δηαθνπήο, απνκνλώζεσο δηθηύσλ απνκάθξπλζεο ησλ άρξεζησλ πιηθώλ, ηεξκαηηζκνύ θιάδσλ θαη 
επαλαθνξάο ηνπ ελαπνκείλνληνο δηθηύνπ ζε δνθηκή θαη πιήξε ιεηηνπξγία. 

Απνμάισζε πδξαπιηθώλ εγθαηαζηΪζεσλ ινπηξώλ- WC. 

Απνμήισζε πθηζηάκελσλ πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζηα ινπηξά-WC πνπ πξνβιέπνληαη ζηε 
κειέηε κεηά ησλ απαξαίηεησλ πιηθώλ θαη κεραλεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ όισλ ησλ 
απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ δηαθνπήο, απνκνλώζεσο δηθηύσλ, απνκάθξπλζεο ησλ άρξεζησλ πιηθώλ, 
ηεξκαηηζκνύ θιάδσλ θαη επαλαθνξάο ηνπ ελαπνκείλαληνο δηθηύνπ θαη πιήξε ιεηηνπξγηά. 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 3 

ΔΗΓΖ ΤΓΗΔΗΝΖ 

 

Ζ αθόινπζε Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηηο εξγαζίεο θαη ηα πιηθά ησλ λέσλ εηδώλ πγηεηλήο θαη 
ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά ζηηο ΔΣΔΠ. 

Οη ληπηήξεο θαη νη ιεθάλεο WC ζα είλαη από "παιώδε πνξζειάλε". Οη ιεθάλεο WC ζα είλαη επξσπατθνύ 
ηύπνπ θαη ζα ιεηηνπξγνύλ κε θαδαλάθη (δνρείν πιύζεσο) ρακειήο πίεζεο.  

Όια ηα είδε από πνξζειάλε ζα είλαη ιεπθά αξίζηεο πνηόηεηαο θαη πξώηεο δηαινγήο θαηάιιεια γηα 
δεκόζην θηίξην ηδηαίηεξα δε γηα λνζνθνκεηαθό ρώξν.  H ύπαξμε ηνπ παξακηθξνύ ειαηηώκαηνο 
θαηαζθεπήο απνηειεί νπζηαζηηθό ιόγν απνμήισζεο θαη αληηθαηάζηαζεο.  

Νηπηάξεο 

Οη Νηπηήξεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από παιώδε ιεπθή πνξζειάλε νξζνγσληθνύ ζρήκαηνο, 
ειιεληθήο πξνέιεπζεο κε ζηξνγγπιεπκέλεο γσλίεο, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 40cmx50cm. 

Κάζε ληπηήξαο ζα έρεη δηάηαμε ππεξρείιηζεο, δηακνξθσκέλεο ζέζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζάπσλα θαη 
νπή γηα ηελ ηνπνζέηεζε νξεηράιθηλεο επηρξσκησκέλεο βαιβίδαο εθθέλσζεο δηακέηξνπ Φ 1 1/4''.  

Ο ληπηήξαο ζα ζπλνδεύεηαη ππνρξεσηηθά από: 

 ειαζηηθό πώκα κε αιπζίδα 

 ηα ζηεξίγκαηά ηνπ 

 ηελ παγίδα (ζίθσλαο) κε βαιβίδα εθθέλσζεο Φ 1 1/4'' γηα ζύλδεζε ηνπ ληπηήξα κε ηελ 
απνρέηεπζε, νξεηράιθηλε, επηρξσκησκέλε. Σν ζηθώλη θαηά ηε ζύλδεζή ηνπ κε ηελ απνρέηεπζε θαη 
πξηλ από ηελ επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ, ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ξνδέηηα (επηρξσκησκέλε) 
ξπζκηδόκελεο ζέζεο. 

ΛεθΪλεο WC 

Οη ιεθάλεο ζα είλαη επξσπατθνύ ηύπνπ από παιώδε ιεπθή πνξζειάλε, θαηάιιειεο γηα δεκόζην θηίξην 
ηδηαίηεξα δε γηα λνζνθνκεηαθό ρώξν, κε ζηθώλη απνρέηεπζεο πνπ ζα θαζηζηά νξαηή ηε ζηάζκε ηνπ 
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λεξνύ κέζα ζηελ παγίδα. Ζ ιεθάλε ζα ζπλνδεύεηαη από πιαζηηθό θάιπκκα βαξέσο ηύπνπ ιεπθό 
εγρώξηαο πξνέιεπζεο. Οη ιεθάλεο ζα είλαη απηνθαζαξηδόκελνπ ηύπνπ. 

Γνρεέν πιύζεο ιεθΪλεο ρακειάο πέεζεο 

Θα είλαη από πνξζειάλε, κε νξεηράιθηλε βαιβίδα 1/2” κε πιαζηηθό πισηήξα, ρσξεηηθόηεηαο 10 ιίηξσλ. 
Θα θέξεη ζην άλσ κέξνο ηνπ επηρξσκησκέλν κεραληζκό πηέζεσο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Θα θαιύπηεη ηηο 
πξνδηαγξαθέο ISO 9001  θαη ηα πξόηππα ISO 228, 3822, EN 200, 248 θαη 1254. 

Γνρεέν πςειάο πέεζεο 

Θα είλαη από ρπηνζίδεξν ρσξεηηθόηεηαο 12 ιίηξσλ. Θα θαιύπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο ISO 9001  θαη ηα 
πξόηππα ISO 228, 3822, EN 200, 248 θαη 1254. 

Αλακεηθηάξαο δεζηνύ - θξύνπ λεξνύ επέ ληπηάξα 

Θα είλαη κίαο νπήο, κε δύν ρεηξνιαβέο θαη κηθξό ξνπμνύλη κε δπλαηόηεηα πεξηζηξνθήο θαη ζα 
ζπλνδεύεηαη από αιπζηδάθη θαη ηάπα. 

Σν ζώκα ηνπ θαη ε βαιβίδα ηνπ ζα είλαη νξεηράιηλα επηρξσκησκέλα, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 1/2”.  

Θα θαιύπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο ISO 9001  θαη ηα πξόηππα ISO 228, 3822, EN 200, 248 θαη 1254. 

ΔηαδΫξα ληπηάξα 

Θα είλαη από παιώδε πνξζειάλε κήθνπο 60cm πεξίπνπ, εγρώξηαο πξνέιεπζεο, θαηάιιειεο γηα 
δεκόζην θηίξην ηδηαίηεξα δε γηα λνζνθνκεηαθό ρώξν, κε νξεηράιθηλα επηρξσκησκέλα ζηεξίγκαηα. 

Άγγηζηξα 

Σα άγγηζηξα ζα είλαη από παιώδε ιεπθή πνξζειάλε, δηπιά, θαηάιιεια γηα λα εληνηρηζζνύλ ή 
νξεηράιθηλα δηπιά γηα ηνπνζέηεζε πάλσ ζε μύιηλε επηθάλεηα (πόξηα θιπ). Πξνβιέπνληαη ζε θάζε 
ληπηήξα.  

απνπλνζάθε  

Θα είλαη από ιεπθή πνξζειάλε εληνηρηζκέλε ζηηο πξνβιεπόκελεο ζηε κειέηε δηαζηάζεηο.    
 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 4 

ΧΛΖΝΔ  ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ  PVC ΤΓΚΟΛΛΖΣΟΗ 

ΤιηθΪ 

Οη ζσιήλεο ζα είλαη απν ζθιεξό PVC , θαηα DIN 8061/8062  θαη ΔΛΟΣ 9, κε κνύθα, γηα πίεζε 
ιεηηνπξγίαο ζηνπο  20

0 
 C  6 ATM  θαη δηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ην αθόινπζν πίλαθα: 

 

Δμσηεξηθά ΓηΪκεηξνο 
mm 

ΠΪρνο Σνηρώκαηνο 
mm 

ΒΪξνο 
kg/m 

40 1,8 0,37 

50 1,8 0.46 

63 1,8 0.59 

75 1,8 0,71 

100 2,1 1,16 

Δξγαζέεο θαηαζθεπάο δηθηύνπ 

Όδεπζε δηθηύνπ 

Οη θαηαθόξπθεο ζηήιεο νδεύνπλ ρσξίο αιιαγή ηεο δηακέηξνπ ηνπο . 

Oη νξηδόληηνη ζσιήλεο δηακέηξνπ κηθξόηεξεο από DN 125 κέζα ζην θηίξην ζα νδεύνπλ νπσζδήπνηε κε 
θιίζε 2%  

Γεληθά δελ ελδείθλπηαη θιίζε κεγαιύηεξε ηνπ 2% γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο κεγάιεο ηαρύηεηαο ησλ πγξώλ. 

Mεηαμύ δύν ζεκείσλ θαζαξηζκνύ (ζσιελνζηόκην) ε νξηδόληηα  ζσιήλσζε ζα έρεη ηελ ίδηα θιίζε ζε όιν 
ην κήθνο ηεο. 

Απαγνξεύεηαη ε ελζσκάησζε απνρεηεπηηθώλ ζηνηρείσλ ζηελ θέξνπζα θαηαζθεπή. 
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πλδέζεηο ζσιήλσλ ζηα θηίξηα 

Οη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ κεηαμύ ηνπο ζα γίλνληαη γηα αιιαγή      δηεπζύλζεσο είηε δηαθιάδσζε 
απνθιεηζηηθά κε εηδηθά ηεκάρηα (ηαθ, θακπύιεο θιπ) θαη γηα επζύγξακκα ηκήκαηα κεηαμύ ησλ  
ζσιελώζεσλ κε ζπγθνιεηή κνπθα. 

Αιιαγέο δηεπζύλζεσλ ζα γίλνληαη κε εηδηθά ηεκάρηα 45° αθόκε  θη αλ ε δηεύζπλζε αιιάδεη θαηά 90°. έηζη 
ζα δηακνξθώλνληαη  αλνηθηέο θακπύιεο θαη όρη θιεηζηέο γσλίεο. 

Αιιαγέο δηεύζπλζεο κηθξόηεξεο ησλ 90 ° (νμείεο γσλίεο)  απαγνξεύνληαη απόιπηα. Με γσλία κηθξόηεξε 
ησλ 90° ζα ζπλδένληαη πξνο ηηο θαηαθόξπθεο ζηήιεο κόλν ζσιήλεο αεξηζκνύ ηνπ δηθηύνπ (αεξηζκνί 
βξόρνπ). 

πκβνιή ζσιήλσλ ππό γσλία 90
ν
 ζα γίλεηαη κόλν ζε θξεάηηα ζπκβνιήο, κόλν όπνπ θαίλεηαη ζηα 

ζρέδηα ή κε δύν εηδηθά ηεκάρηα 45
ν
 θαη παξεκβνιή επζύγξακκνπ ζσιήλα κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 25 cm. 

Οη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ αεξηζκνύ κε ηηο θαηαθόξπθεο ζηήιεο ζα  γίλνληαη κέζσ εηδηθώλ ηεκαρίσλ θαη 
ζε ύςνο ελόο (1) κέηξνπ πάλσ από ηνλ πςειόηεξν ππνδνρέα πνπ εμαεξίδνπλ. 

Γηα ηελ ζύλδεζε ησλ ζσιήλσλ κε άιινπο πιαζηηθνύο ζσιήλεο είηε πιαζηηθά πιηθά  θαζώο θαη κε 
κεηαιιηθνύο ζσιήλεο θαη πιηθά, (ζίθσλεο, ηαπ θιπ) ρξεζηκνπνηνύληαη ηα θαηάιιεια θάζε θνξά 
εμαξηήκαηα κε κνύθα θαη ζηεγαλνπνηεηηθό δαθηύιην, αληίζηνηρεο δηαηνκήο. Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε 
ζέξκαλζε ησλ ζσιήλσλ κε θιόγα θαη ε αιινίσζε ηεο θπθιηθήο ηνπο δηαηνκήο. 

Οη απνιήμεηο ησλ θαηαθόξπθσλ ζηειώλ αεξηζκνύ ή ησλ πξνεθηάζεσλ ησλ ζηειώλ απνρεηεύζεσο, 
πάλσ από ην δώκα ζα πξνζηαηεύνληαη κε θεθαιή από πιέγκα γαιβαληζκέλνπ ζύξκαηνο. Δπίζεο ε 
θαηαζθεπή ησλ απνιήμεσλ αεξηζκνύ ζηα δώκαηα ζα γίλεη θαηά ηξόπν πνπ λα απνθιείεη ηελ είζνδν 
βξόρηλσλ λεξώλ ζην θηίξην. 

Σεκάρηα ειέγρνπ θαη θαζαξηζκνύ ηνπ δηθηύνπ 

Γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απνρέηεπζεο  πξνβιέπνληαη ζηόκηα - εηδηθέο 
δηαηάμεηο θαζαξηζκνύ. 

ηα ηέξκαηα θεληξηθώλ ζσιελώζεσλ απνρεηεύζεσο αθαζάξησλ πξνβιέπνληαη ηάπεο θαζαξηζκνύ 
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ όκνηαο κε ηνπ ζσιήλα, ζπλδεδεκέλεο πξνο ηελ ζσιήλσζε απνρεηεύζεσο κέζσ 
δύν γσληώλ 45

ν
. 

Καηά δηαζηήκαηα ζηηο θεληξηθέο ζσιελώζεηο απνρεηεύζεσο αθαζάξησλ ηνπνζεηνύληαη εηδηθά 
εμαξηήκαηα πνπ απνηεινύληαη από ηκήκαηα ζσιήλνο πνπ πεξηέρεη ζην αλώηεξν ηκήκα ηνπ βηδσηή 
ηάπα θαζαξηζκνύ κε ζηεγαλσηηθό ειαζηηθό δαθηύιην. Σέηνην εμάξηεκα ηνπνζεηείηαη ζηηο νξηδόληηεο 
νδεύζεηο ζε θάζε πνιιαπιή ζύλδεζε ζσιήλσλ θαη γηα ηηο νδεύζεηο εληόο εδάθνπο  είλαη επηζθέςηκα 
κέζα ζε θξεάηηα θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ.  

ηνλ πόδα θάζε θαηαθνξύθνπ ζηήιεο απνρεηεύζεσο, πξνβιέπεηαη εηδηθό εμάξηεκα κε ελζσκαησκέλε 
ηάπα βηδσηή θαζαξηζκνύ πνπ ζα ηνπνζεηείηαη ζε ύςνο 0,5-0,8 m από ην νξηδόληην δίθηπν. 

Σα θξεάηηα επηζεσξήζεσο νξηδόληησλ ζσιελώζεσλ δελ ζα απέρνπλ κεηαμύ ηνπο πεξηζζόηεξν από 
είθνζη (20) κέηξα. 

ηεξέσζε ζσιήλσλ 
Οη ζσιήλεο ζε όιεο ηηο εκθαλείο ηνπο νδεύζεηο (εληόο θηεξίσλ) ζα ζηεξεώλνληαη κε εηδηθά δηκεξή 
θνιιάξα πνπ ζα θέξνπλ εζσηεξηθά δαθηπιίνπο ειαζηηθνύο, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θζνξάο ηνπ ζσιήλα. 
Σέηνηα ζηεξίγκαηα ζα ηνπνζεηνύληαη θάησ από θάζε κνύθα  ή ζπλδπαζκό εμαξηεκάησλ.  Δπηπιένλ, γηα 
ζσιήλεο κεγαιύηεξνο κήθνπο από έλα κέηξν, ζα ηζρύεη ν παξαθάησ πίλαθαο, όζνλ αθνξά ηηο ειάρηζηεο 
απνζηάζεηο ζηεξηγκάησλ: 
 

Γηάκ. ζσιήλα    πιηθό    νξηδόλη. δηαδξνκή    θαηαθόξπθε δηαδξ. 
mm                                    mm                         mm 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
32                    PVC              700                        1200 
38                      "                  700                        1200 
50                      "                  700                        1200 
75                      "                  900                        1800 
100                     "                  900                        1800 
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Οη ξάβδνη αλάξηεζεο πνπ ζα παθηώλνληαη ζε νηθνδνκηθά ζηνηρεία απν ζθπξόδεκα κε ηελ παξεκβνιή 
ραιύβδηλνπ ηεκαρίνπ, ζα έρνπλ  ειάρηζην κήθνο 300 κκ θαη δηακέηξνπο ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ 
πίλαθα: 

Γηάκ. ζσιήλα απνρέη. mm                Γηάκ. ξάβδνπ  mm 
------------------------------------------------------------------------- 

έσο  32                                               9 
από 32 έσο 50                                    13 
από 50 έσο 100                                  15 
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ΓΗΚΣΤΑ ΧΛΖΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΥΑΛΚΗΝΟΤ ΧΛΖΝΔ 

Υάιθηλνη ζσιήλεο θαηά ΔΝ 1057 ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα όια ηα κεγέζε. Οη ράιθηλνη ζσιήλεο ζα είλαη 
ρσξίο ξαθή (solid drawn) θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από πιηθό θαηά ΔΝ 1057. Σα εμαξηήκαηα ζα 
είλαη είηε ηξηρνεηδνύο ζπγθόιιεζεο, είηε κε ζπκπίεζε βηδσηά ή θιαληδσηά, ζύκθσλα κε ηνπο 
γεξκαληθνύο θαλνληζκνύο. Οη θακπύιεο ζα θαηαζθεπαζηνύλ από πιηθό ησλ ηδίσλ πξνδηαγξαθώλ κε ηνλ 
παξαθείκελν ζσιήλα θαη ζα ζπγθνιιεζνύλ είηε κε αζεκνθόιιεζε, είηε κε ραιθνθόιιεζε.  

Οη θιάληδεο ζα είλαη από θξαηέξσκα ρπηεπηό θαη θαηάιιειεο γηα ραιθνθόιιεζε επί ηνπ ζσιήλα. 
Φιάληδεο κέρξη Φ-78 mm κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κε ην ζσιήλα κε ηξηρνεηδή θόιιεζε ή κε ζπκπίεζε. 
Οη ζσιήλεο ζα έρνπλ ππνζηεί δνθηκέο, κεραληθέο όρη παξακνξθσηηθέο, ζύκθσλα κε ηνπο γεξκαληθνύο 
θαλνληζκνύο. ηνπο ζσιήλεο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε δηάκεηξνο, ην πάρνο ηνηρώκαηνο, ηηο 
πξνδηαγξαθέο πνπ πιεξνύλ (πρ. DIN θηι).  

Σα κεγέζε θαη ηα πάρε ησλ ζσιήλσλ είλαη:  

Ολνκαζηηθά δηΪκ. (mm) ΠΪρνο (mm) 

15-22 1.0 

28-42 1.5 

54-86 2.0 

Μέρξη 108 2.5 

Μέρξη 219 3.0 

 

Οη ελώζεηο ραιθνζσιήλσλ κε ραιύβδηλνπο ζσιήλεο ή ζηνηρεία (π.ρ. boiler θηι) ζα γίλνληαη κέζσ 
θαηάιιεισλ ζπλδέζκσλ, πνπ ζα είλαη ηεο έγθξηζεο ηεο επίβιεςεο, ώζηε λα απνθεπρζνύλ θαηλόκελα 

ειεθηξόιπζεο. Οη ελώζεηο ζα είλαη επηζθέςηκεο.  
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ΓΗΚΣΤΑ ΧΛΖΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΤΦΖΛΖ ΠΗΔΖ  ΓΗΚΣΤΧΜΔΝΟ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟ 

Σα δίθηπα ζσιελώζεσλ ηξνθνδνζίαο πδξαπιηθώλ ιήςεσλ ζα θαηαζθεπαζζνύλ από ζσιήλεο 
δηθηπσκέλνπ πνιπαηζπιελίνπ θαηά DIN 16892 θαη 16893. (ζπληνκνγξαθίεο  PE-Xa ή VPE νη νπνίεο 
αλαθέξνληαη ζην ίδην πιηθό). 
 

ΓηαζηΪζεηο - πΪρε - βΪξε ζσιάλσλ VPE 
 

Δμσηεξηθά 
ΓηΪκεηξνο 

(mm) 

Δζσηεξηθά 
ΓηΪκεηξνο 

(mm) 

ΠΪρνο 
Σνηρώκαηνο 

(mm) 

ΒΪξνο 
 

(kg/m) 

16 12 2,0 0,099 

18 14 2,0 0,103 

20 16 2,0 0,116 

22 16 3,0 0,180 

26 18 3,0 0,238        
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32 23,2 4,4 0,382 

40 29 5,5 0,594 

50 36,2 6,9 0,926 

63 45,6 8,7 1,470 
 

 ΜεραληθΫο θαη ζεξκηθΫο ηδηόηεηεο ζσιάλσλ VPE 
 

Ηδηόηεηεο   Καλνληζκόο 
ειΫγρνπ 

ΜνλΪδα Σηκά 

Ππθλόηεηα DIN 53479 g/cm
2
 0.93 

Μέηξν ειεζηηθόηεηαο 
(εθειθπζκόο) 20

0
 

DIN 53457 N/mm
2
 600 

Aληνρή ξήμεσο     20
0 

                                            
80

0
 

DIN 53455 N/mm
2
 > 17 

> 7 

Γηαηκεηηθή αληνρή  20 
0
 

                               80 
0
 

                              140 
0
             

 
DIN  53455 

 
N/mm

2
 

> 24 
18 - 20 
1.6 - 2.0 

Γηαηκεηηθή δηαζηνιή  20 
0
 

                                  80 
0
 

                                 140 
0
             

 
DIN  53455 

 
% 

> 400 
> 400 
> 250 

Φαζπξόηεηα ζε θξνύζε 20
0
 

                                  - 20
0
 

DIN  53453 Kj/m
2
 ρσξίο ζξαύζε 

ρσξίο ζξαύζε 

Θεξκηθή αγσγηκόηεηα  DIN  52612  W/mK 0.38 

Γξακκηθόο ζπληειεζηήο 
ζεξκηθήο δηαζηνιήο   20 

0 

                                                  
100 

0
 

 
DIN 42328 

 
K

-1
 

 
1,4 x 10 

-4 

2.0 x 10 
-4

 

 
Κπκαηνεηδεέο (ζπηξΪι) ζσιάλεο πξνζηαζέαο ησλ ζσιάλσλ VPE 
 

Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο, νη ζσιήλεο VPE  ζε όιεο ηηο νδεύζεηο ηνπο ζα πεξηβάιινληαη απν πιαζηηθνύο 
ζπηξάι ζσιήλεο δηθηπσκέλνπ πνιπαηζπιελίνπ ειάρηζηεο δηακέηξνπ θαη πάρνπο, όπσο θαίλεηαη ζηνλ 
παξαθάησ πίλαθα: 
 

σιάλαο VPE σιάλαο 
ζπηξΪι 

Δζσηεξηθά 
δηΪκεηξνο  

ΒΪξνο Αθηέλα 
θΪκςεσο 

Φ (mm) mm  mm kg/m mm 

16 28 ρ 3,0 22 0,060 45 

20 32 ρ 3,5 25 0.070 50 

22 32 ρ 3,5 25 0.070 50 

ΧΛΖΝΧΔΗ ΑΠΟ ΠΟΛΤΣΡΧΜΑΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΧΜΔΝΟ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟ 

Οη πνιπζηξσκαηηθνί ζσιήλεο από δηθηπσκέλν πνιπαηζπιέλην απνηεινύληαη από: 

1. Δμσηεξηθό ζηξώκα: σιήλαο από δηθηπσκέλν πνιπαηζπιέλην PE-Xb.  

2. Δλδηάκεζν ζηξώκα: σιήλαο από θύιιν αινπκηλίνπ θνιιεκέλν θαηά κήθνο (πξόζσπν κε 
πξόζσπν). 

3. Γύν ζηξώκαηα θόιιαο: Γύν ζηξώζεηο θόιιαο πνπ θνιιάεη ηνλ ζσιήλα αινπκηλίνπ κε ηνλ 
εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό ζσιήλα δηθηπσκέλνπ πνιπαηζπιελίνπ. 

Με ηελ παξνπζία ηνπ ζηξώκαηνο αινπκηλίνπ αληηκεησπίδνληαη ηα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ησλ 
πιαζηηθώλ ζσιελώζεσλ πνπ είλαη ε δηαπεξαηόηεηα ζηα αέξηα θαη ζηηο ππεξηώδεηο αθηηλνβνιίεο ε 
πςειή ζεξκηθή δηαζηνιή θαη ε αζηάζεηα.  

Οη δηαζηάζεηο θαη ην πάρνο ησλ πνιπζηξσκαηηθώλ ζσιήλσλ από δηθηπσκέλν πνιπαηζπιέλην 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα.  
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ΓηαζηΪζεηο ΠΪρνο (mm) 

Φ14 2 

Φ16 2,25 

Φ20 2,5 

Φ26 3 

Φ32 3 

Φ40 3,5 

Φ50 4 

Φ63 4,5 

 

Σν ζύζηεκα ζσιελώζεσλ πνπ απνηειείηαη από πνιπζηξσκαηηθό ζσιήλα θαη νξεηράιθηλα εμαξηήκαηα 
εηδηθνύ θξάκαηνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα εγθαηαζηάζεηο ύδξεπζεο θαη ζέξκαλζεο.  

Ζ ζεξκηθή δηαζηνιή ησλ ζσιελώζεσλ είλαη 0.026 mm/m°C θαη πιεζηάδεη πνιύ ηε ζεξκηθή δηαζηνιή ησλ 
κεηαιιηθώλ ζσιήλσλ. 

Σν εζσηεξηθό ζηξώκα ηνπ ζσιήλα ζα έρεη ιεία επηθάλεηα (ηξαρύηεηα 0,007mm) ώζηε λα  απνηξέπεηαη ε 
επηθάζεζε αιάησλ θαη ηδεκάησλ ζθνπξηάο θαη νη απώιεηεο θνξηίνπ είλαη έηζη πνιύ ρακειέο θαη 
ακεηάβιεηεο ζην ρξόλν. 

Ζ ζεξκηθή αγσγηκόηεηα ησλ ζσιήλσλ ζα είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 0.45W/m.K  

Ζ αθηίλα θνπξκπαξίζκαηνο ζα θπκαίλεηαη κεηαμύ 2.5 θαη 5 θνξέο ηε δηάκεηξν ηνπ ζσιήλα θαη ε δηαηνκή 
ζην ζεκείν θνπξκπαξίζκαηνο ζα παξακέλεη ζηαζεξή. Από ηε ζηηγκή όπνπ ν ζσιήλαο θακθζεί, 
παξακέλεη ζηελ επηζπκεηή ζέζε όπσο έλαο κεηαιιηθόο ζσιήλαο. Δίλαη έηζη δπλαηή ε πξνεηνηκαζία 
δηαθόξσλ ηκεκάησλ ζσιήλα κε πξνζπλαξκνινγεκέλα ηα εμαξηήκαηα θαη ε κεηέπεηηα κεηαθνξά ηνπο 
ζην ρώξν πνπ ζα γίλεη ε εγθαηάζηαζε. Ζ επθακςία ηνπ ζσιήλα επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θακπύισλ κε 
πνιύ κηθξέο αθηίλεο. Ζ ρξήζε θνπξκπαδόξνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ζσιήλεο κεγάιεο δηακέηξνπ ή ζε 
πεξηπηώζεηο πνπ απαηηείηαη πνιύ θιεηζηή θακπύιε. Ζ ρξήζε ειάζκαηνο πνπ απνηξέπεη ην ηζάθηζκα 
ηνπ ζσιήλα ζπληζηάηαη γηα ηε δεκηνπξγία πνιύ θιεηζηώλ γσληώλ. 

Σν ζηξώκα αινπκηλίνπ ζα είλαη θαηάιιειν ώζηε λα δεκηνπξγείηαη έλα θξάγκα ζηα κόξηα ηνπ αέξα 
απνηξέπνληαο έηζη ηνπο θηλδύλνπο από ηε δηάβξσζε ιόγσ ηεο εηζξνήο νμπγόλνπ, θαη πξνζηαηεύνληαο 
από ηελ έθζεζε ζηηο ππεξηώδεηο αθηίλεο. 

Σα πιηθά ζα έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηε γήξαλζε ζηηο πηέζεηο θαη ηηο ζεξκνθξαζίεο πνπ ππνδεηθλύνληαη 

(πίεζε κέρξη 10 bar, ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 0°C - 95°. 

 



Δξγαζέεο Δθζπγρξνληζκνύ θαη ΑλαβΪζκηζεο ησλ ΚΫληξσλ Τγεέαο ΓεκεηζΪλαο, Σξνπαέσλ θαη Λεσληδένπ ηεο Π.Δ. Αξθαδέαο 
 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ                         15 

ΣερληθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ Πνιπζηξσκαηηθώλ ζσιελώζεσλ δηθηπσκΫλνπ Πνιπαηζπιελένπ 
 

Δμσηεξηθά δηΪκεηξνο mm 14 16 16 18 20 20 26 32 40 50 63 

ΠΪρνο ζσιάλα mm 2 2.25 2.0 2.0 2.5 2.0 3.0 3.0 3.5 4.0 4.5 

Μάθνο βΫξγαο mm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Όγθνο λεξνύ l/m 0.077 0.103 0.113 0.154 0.176 0.201 0.314 0.531 0.96 1.385 2.289 

Θεξκνθξαζέα ιεηηνπξγέαο 
o
C 0-80 0-80 0-80 0-80 0-80 0-80 0-80 0-80 0-80 0-80 0-80 

ΜΫγηζηε ζεξκνθξαζέα ιεηηνπξγέαο 
o
C 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

ΜΫγηζηε πέεζε ιεηηνπξγέαο ζηνπο 95
ν
C bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

πληειεζηάο ζεξκηθάο δηαζηνιάο mm/mK 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 

Δμσηεξηθά ζεξκηθά αγσγηκόηεηα W/mk 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 

Δζσηεξηθά ηξαρύηεηα mm 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 

ΓηΪρπζε Ομπγόλνπ mg/l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κακπύιε ρσξέο ηε ρξάζε θνπκπαδόξνπ mm 70 80 80 90 100 100 140 160 - - - 

Κακπύιε κε  ηε ρξάζε θνπκπαδόξνπ mm 35 50 50 65 80 80 100 120 150 190 240 

 

ΣερληθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ Πνιπζηξσκαηηθώλ ζσιελώζεσλ δηθηπσκΫλνπ Πνιπαηζπιελένπ κε κόλσζε 
 

Δμσηεξηθά δηΪκεηξνο γπκλνύ ζσιάλα mm 14 16 16 18 20 20 26 

ΠΪρνο ζσιάλα mm 2 2.25 2 2 2.5 2 3 

ΠΪρνο κόλσζεο mm 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 

Δμσηεξηθά δηΪκεηξνο κνλσκΫλνπ ζσιάλα mm 26 28 28 30 32 32 38 

Μάθνο θνπινύξαο mm 50 50 50 50 50 50 50 

Ππθλόηεηα κόλσζεο Kg/m
3
 33 33 33 33 33 33 33 

Γύλακε εθειθπζκνύ κόλσζεο N/mm
2
 >0.18 >0.18 >0.18 >0.18 >0.18 >0.18 >0.18 

Δπηκάθπλζε κόλσζεο Ϋσο ην ζεκεέν ζξαύζεο / >80% >80% >80% >80% >80% >80% >80% 

Γηαπεξαηόηεηα ηεο κόλσζεο από ηνλ αηκό 
mg/Pa 

s.m <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 

Θεξκηθά αγσγηκόηεηα ηεο κόλσζεο W/mk 0.04 0.0397 0.0397 0.04 0.04 0.04 0.04 

ζεξκηθά αγσγηκόηεηα κνλσκΫλνπ ζσιάλα W/mk 0.066 0.064 0.06 0.068 0.068 0.066 0.070 

Αληνρά ζηε θσηηΪ - Όρη Όρη Όρη Όρη Όρη Όρη Όρη 
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Δξγαζέεο θαηαζθεπάο δηθηύσλ 

Ζ θαηαζθεπή ησλ δηθηύσλ ζα εθηειεζζεί θαηά ηηο νδεγίεο ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ, 
ηεξνπκέλσλ όκσο πάληνηε ησλ εμήο γεληθώλ θαλόλσλ: 

(α)   Οη ζσιελώζεηο, κεηαμύ ηνπ ζπιιέθηε δηαλνκήο θαη ηνπ ζεκείνπ πδξαπιηθήο ιήςεο ζα είλαη 
ζπλερείο, απνξξηπηνκέλσλ ησλ ελώζεσλ. 

(β)   Ζ θνπή ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεηαη κε εηδηθό εξγαιείν (ζσιελνθόπηεο) ηειείσο θάζεηα πξνο ηνλ 
άμνλά ηνπο. 

(γ)   Καηά ηελ εγθαηάζηαζε, ζα ηεξνύληαη νη ειάρηζηεο, γηα θάζε δηάκεηξν, αθηίλεο θακππιόηεηνο 
ζύκθσλα κε ηνλ θαηαζθεπαηή ηνπ ζσιήλα, θαη επηπιένλ ζα ιακβάλεηαη πξόλνηα γηα ηελ ειεπζέξα 
ζπζηνινδηαζηνιή ηεο ζσιελώζεσο. Γηα ζσιήλεο δηακέηξνπ κεγαιύηεξεο ησλ 32 mm, ε θάκςε 
ζα γίλεηαη ελ ζεξκσ κε εηδηθό ζύζηεκα πξνζέξκαλζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, όπνπ απαηηνύληαη 
κηθξέο αθηίλεο θάκςεο. 

(δ)   Οη ζπλδέζεηο ησλ ζσιελώζεσλ κεηαμύ ηνπο, πξνο ζπιιέθηεο, ζπζθεπέο θαη όξγαλα δηαθνπήο, ζα 
εθηεινύληαη κέζσ εηδηθώλ νξεηράιθηλσλ ζπλδέζκσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ ζσιήλσλ, θαηά DIN 
8076,  νη νπνίνη ζύλδεζκνη δελ απνηηκώληαη θερσξηζκέλσο, αιιά πεξηιακβάλνληαη ζηελ αλά 
κέηξν κήθνπο ηηκή ηεο εγθαηεζηεκέλεο ζσιελώζεσο. 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 7 

ΜΟΝΧΖ - ΠΡΟΣΑΗΑ  ΧΛΖΝΧΝ ΕΔΣΟΤ ΝΔΡΟΤ   

Όιεο νη ζσιελώζεηο δεζηνύ λεξνύ ζα κνλσζνύλ γηα ηελ απνθπγή απσιεηώλ ζεξκόηεηαο ζηα πάρε πνπ 
αλαθέξνληαη ζηε κειέηε 

ΤιηθΪ 

Οη ζσιελώζεηο ζα κνλσζνύλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλα ηεκάρηα κνλσηηθνύ πιηθνύ, κνξθήο εύθακπηνπ 
ζσιήλα, από αθξώδεο πιαζηηθό (ειαζηνκεξέο) πιηθό, «θιεηζηήο θπςεινεηδνύο δνκήο», κε ζπληειεζηή 
ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο ι = 0,026 Kcal/mh

o
C ζε 0

o
C, θαηάιιεινπ γηα ζεξκνθξαζίεο από -75

o
C κέρξη 

+105
o
C,  ελδεηθηηθνύ ηύπνπ  ARMAFLEX. 

Δξγαζέεο εθηΫιεζεο κόλσζεο 

Ζ κόλσζε ζα εθηειεζζεί «πεξαζηή», ή κε «ζρίζηκν» ησλ ηεκαρίσλ ηεο κνλώζεσο θαηά κήθνο, κε θνπή 
θαηά ηε γελέηεηξα ηνπ θπιίλδξνπ, θαη κε ρξήζε εηδηθήο θόιιαο πνπ ζπληζηάηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα 
ηελ ζπγθόιιεζε ηόζν ηεο θαηά κήθνο ηνκήο, όζν θαη ησλ εγθαξζίσλ ζπλδέζεσλ κεηαμύ ησλ δηαδνρηθώλ 
θνκκαηηώλ ηεο κνλώζεσο. 

Πξηλ από ηε κόλσζε, νη ζσιήλεο ζα θαζαξίδνληαη κε επηκέιεηα κέρξη ηελ ηέιεηα απνκάθξπλζε θάζε 
μέλεο ύιεο από ηελ επηθάλεηά ηνπο . 

Ζ κόλσζε ζα πεξηιακβάλεη θαη όια ηα επί ησλ ζσιελώζεσλ εηδηθά ηεκάρηα, εμαξηήκαηα θαη ζπζθεπέο, 
όπσο θακπύιεο, ηαύ, δηαθόπηεο θιπ., κε ρξήζε ηεκαρίσλ κνλώζεσο ζσιήλσλ κεγαιύηεξεο δηακέηξνπ 
θαη κνλσηηθώλ απηνθόιιεησλ ηαηληώλ ηνπ απηνύ πιηθνύ. 

Δηδηθά γηα ηνπο δηαθόπηεο ζα ιεθζνύλ θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ εύθνιε απνζπλαξκνιόγεζε ηεο 
κνλώζεσο, ρσξίο λα θαηαζηξαθεί απηή, πξνο επηζεώξεζε θαη ηπρόλ επηζθεπή. 
Οη ζσιήλεο ζηηο δηειεύζεηο ηνπο από νηθνδνκηθά ζηνηρεία (πιάθεο, ηνηρία beton θιπ) ζα πεξηβάιινληαη 
από πιαζηηθό ζσιήλα κεγαιύηεξεο δηαηνκήο ηέηνηαο ώζηε ε εζσηεξηθή ηνπ δηάκεηξνο λα επηηξέπεη ηελ 
άλεηε δηέιεπζε ηνπ ζσιήλα θαη ηεο κόλσζήο ηνπ. Οη κνλώζεηο ησλ ζσιήλσλ δελ ζα δηαθόπηνληαη  ζε 
απηέο ηηο δηειεύζεηο νηθνδνκηθώλ ζηνηρείσλ. Σν θελό κεηαμύ ηνπ εζσηεξηθνύ ζσιήλα θαη ηνπ ζσιήλα 
πξνζηαζίαο ζα πιεξνύηαη κε αζθαιηηθή καζηίρα. 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 8 

ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΊΑ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΘΤΡΧΝ 

Ζ αθόινπζε Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηηο δηαηάμεηο ιεηηνπξγίαο (Υεηξνιαβέο, Μεραληζκνί 
αλάθιεζεο) θαη αζθάιεηαο (θιεηδαξίεο) (εμσηεξηθώλ) ζπξώλ.  
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ΚιεηδαξηΪ αζθαιεέαο ζπξώλ. 

Κιεηδαξηά αζθαιείαο ζπξώλ απιή ρσξίο γισζζίδη, ρσλεπηή ηύπνπ YALE  ή ηζνδύλακε θαηά DIN 
18251.Οη θιεηδαξηέο ζα ζπγθεληξώλνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:  

- Ύπαξμε νδεγώλ γηα δηακπεξή ζηήξημε ησλ ξνδεηώλ.  

- Πξόζζηα πιάθα από αλνμείδσην αηζάιη.  

- Κιεηζηό γαιβαληζκέλν θνπηί βακκέλν κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή γηα πεξηζζόηεξε πξνζηαζία. 

- Δζσηεξηθά θνκκάηηα γαιβαληζκέλα γηα πεξηζζόηεξε αληνρή.  

- Μνλνθόκκαηε γαιβαληζκέλε πάλσ γιώζζα κε επηληθεισκέλν καη ηειείσκα.  

- Μνλνθόκκαηε θάησ γιώζζα από ρπηνζίδεξν κε επηληθεισκέλν καη ηειείσκα.  

- Καξπδάθη πόκνινπ 8 θαη 9 mm.  

- Γαιβαληζκέλεο βίδεο ζηήξημεο θιεηδαξηάο.  

- ηηο θιεηδαξηέο ζα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαη ν αξηζκόο παξαγσγήο.  

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη πξνζθόκηζε επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ κηαο θιεηδαξηάο ηνπ πην πάλσ ηύπνπ, 
άξηζηεο πνηόηεηαο, ηεο έγθξηζεο ηεο Δπίβιεςεο κε όια ηα απαηηνύκελα εμαξηήκαηα ηεο (θιεηδηά, θνριίεο  
θιπ) έηνηκε  γηα ηνπνζέηεζε   

ΚιεηδαξηΪ  ζπξώλ WC, απνδπηεξέσλ 

Κιεηδαξηά ζπξώλ WC, απνδπηεξίσλ θιπ., ρσλεπηή ηύπνπ ΚΗΜΑ (ελδεηθηηθά Mericoni), κε εηδηθέο 
ρεηξνιαβέο, ρσξίο θιεηδί θαη κε δπλαηόηεηα αζθάιηζεο ηεο ζύξαο κόλν από ηελ εζσηεξηθή πιεπξά, 
κέζσ ζηξνθέσο θαη κε έλδεημε θαηάιεςεο ρώξνπ κε έλδεημε γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ ρώξνπ ζηελ 
εμσηεξηθή πιεπξά. 

Δπηκέηξεζε αλά ηεκάρην θιεηδαξηάο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πξνκήζεηαο θαη πξνζθόκηζεο επί ηόπνπ  
ηνπ έξγνπ κηαο θιεηδαξηάο ηνπ πην πάλσ ηύπνπ, άξηζηεο πνηόηεηαο, ηεο έγθξηζεο ηεο επίβιεςεο, µε όια 
ηα απαηηνύκελα εμαξηήκαηα ηεο, έηνηκε γηα ηνπνζέηεζε.  

Ζ ηνπνζέηεζε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο εξγαζίεο ησλ ζπξώλ αινπκηλίνπ. 

ΥεηξνιαβΫο ζπξώλ 

Υεηξνιαβέο ζπξώλ ζηξεπηέο, δειαδή πξνκήζεηα θαη πξνζθόκηζε  επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ελόο δεύγνπο 
ρεηξνιαβώλ Δπξσπατθήο πξνέιεπζεο ηύπνπ HEWI ZG από ζσιήλα λάηινλ έγρξσκν  πςειήο 
πνηόηεηαο, δηακέηξνπ 23 mm νπνηνπδήπνηε ρξσκαηηζκνύ ηεο εθινγήο ηεο Τπεξεζίαο, µε όια ηα 
απαηηνύκελα εμαξηήκαηα (ξνδέηηεο ρεηξνιαβέο θαη θιεηδαξηάο από λάηινλ έγρξσκν δηακέηξνπ πεξίπνπ 
55 mm, βίδεο θιπ), έηνηκσλ γηα ηνπνζέηεζε.  

Ζ ηνπνζέηεζε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο εξγαζίεο ησλ ζπξώλ αινπκηλίνπ. 

Μεραληζκόο, απιόο επαλαθνξΪο ζηξεπηάο ζύξαο  

Μεραληζκόο απιόο επαλαθνξάο ζηξεπηήο ζύξαο, Δπξσπατθήο πξνέιεπζεο, (ηύπνπ DORMA TS 73, 
κεγίζησλ δηαζηάζεσλ ζώκαηνο κεραληζκνύ 45mmx60mmx250 mm, δειαδή πξνκήζεηα πδξαπιηθνύ 
κεραληζκνύ ηνπ παξαπάλσ ηύπνπ πνπ επηηξέπεη άλνηγκα κέρξη 180 κνίξεο θαη δηαζέηεη απηόκαην 
ζεξκνζηαηηθό έιεγρν θαη εηδηθά πγξά ώζηε λα µελ απαηηείηαη ξεγνπιάξηζκα θαηά ηελ ελαιιαγή ηεο 
ζεξκνθξαζίαο µε ξύζκηζε ηαρύηεηαο επαλαθνξάο από κηα βαιβίδα θαη πνπ λα είλαη δπλαηή ε 
ηνπνζέηεζή ηνπ είηε ζηελ θάζζα είηε ζην θύιιν, ρεηξηδόκελνπ µε απιή ώζεζε ηνπ θύιινπ, ελδεηθηηθνύ 
ρξσκαηηζκνύ EV1 ή DΒ4 ηνπ πην πάλσ ηύπνπ, ηεο εθινγήο ηεο Δπίβιεςεο µε όια ηα θαηάιιεια 
εμαξηήκαηα αγθύξσζεο (ιάκεο γσλίεο, βίδεο θιπ) θαη εξγαζία.  

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 9 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ 

Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ γελλήηξηαο, κε απηόκαηε αιιαγή Γ.Δ.Ζ. – Γελλήηξηα- Γ.Δ.Ζ. κε πιαθέηα ειέγρνπ θαη 
θνξηηζηή κπαηαξίαο, ζηεγαλόο πξνζηαζίαο P 43, επίηνηρνο, κε κεηαιιηθό θηβώηην 400x650x200 ηζρύνο 30 
KVA-12V- 45A, απνηεινύκελνο από πιαθέηα ειέγρνπ ηνπ απηνκαηηζκνύ ηεο DIESEL γελλήηξηαο 
κπαηαξίαο, δηαθόπηε γηα απηόκαηε θαη ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία (ζηελ ζέζε απηόκαην λα ιεηηνπξγεί όηαλ 
δηαθνπεί ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ. όπνπ αλνίγεη ε καγλεηηθή βαιβίδα πεηξειαίνπ θαη αξρίδεη ε κίδα ηηο 
πξνζπάζεηεο ηεο), LED  γηα ηελ έλδεημε ιεηηνπξγίαο θαη βιάβεο, ξειέ κε επαθή 30A DC γηα απεπζείαο 
ηξνθνδόηεζε ζην κπνπηόλ ηεο κίδαο, βνεζεηηθέο θαισδηώζεηο, ρξνληθή θαζπζηέξεζε θαη επαλαθνξά 
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Γ.Δ.Ζ. – γελλήηξηα- Γ.Δ.Ζ.. αζθάιεηα ηεηξαπνιηθή Γ.Δ.Ζ., αζθάιεηα ηεηξαπνιηθή γελλήηξηα, επηηεξεηή 
ηάζεσο, δύν ξειέ ηεηξαπνιηθά κε κεραληθή θαη ειεθηξηθή καλδάισζε αλάινγα κε ηελ ηππνδύλακε ηεο 
γελλήηξηαο. ηελ κπξνζηηλή όςε ηνπ πίλαθα ε δηάηαμε ζα έρεη ακπεξόκεηξν- βνιηόκεηξν- ελδεηθηηθέο 
ιπρλίεο θαη σξνκεηξεηή. 

 

πγθξόηεκα απηνκΪησλ Ζ/Ε 

9.1 Γεληθά 

Σα ειεθηξνπαξαγσγά δεύγε πξνβιέπεηαη λα θαιύπηνπλ ηηο δηαθνπέο ειεθηξνδόηεζεο από ΓΔΖ ή ηελ 
αζηνρία ελόο κεηαζρεκαηηζηή, ή ην ζθάικα κηαο θάζεο ησλ κεηαζρεκαηηζηώλ ή ηελ κείσζε ηεο ηάζεο ηνπ 
δηθηύνπ ηεο ΓΔΖ θάησ από ηελ απνδεθηή ζηάζκε. 
Σα ειεθηξνπαξαγσγά δεύγε ζα πεξηιακβάλνπλ όιεο ηηο δηαηάμεηο θαη ζπζθεπέο γηα ηελ απηόκαηε θαη ρσξίο 
επίβιεςε ιεηηνπξγία ηνπο. 
Σν ζπγθξόηεκα ησλ Ζ/Ε ζα είλαη ηζρύνο όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ζα απνηειείηαη από 
ηα παξαθάησ κέξε: 

α. Σνλ θηλεηήξα ληήδει (diesel) κε ηνλ βνεζεηηθό εμνπιηζκό 

β. Σελ ζύγρξνλε γελλήηξηα 

γ. Σελ θνηλή βάζε ζηήξημεο 

δ. Σνλ πίλαθα απηνκαηηζκώλ ειέγρνπ θαη ηζρύνο. 

ε. Σνλ πίλαθα παξαιιειηζκνύ. 

 

9.2 Κηλεηήξαο ληίδει 

α. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Καλνληζκνί DIN 6270 A/B - BS 649/58 

Σξόπνο ιεηηνπξγίαο ζπλερήο/ηεηξάρξνλνο 

Θεξκνθξαζία Πεξηβάιινληνο 40C 

Τγξαζία 60% 

Τςόκεηξν κεδέλ έσο 200 m 

Υώξνο εγθαηάζηαζεο εζσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ 

ηάζκε ζνξύβνπ έμσ από ην ρώξν εγθαηάζηαζεο ζε 5 κέηξα : 45 dB 

Ηζρύο θηλεηήξα Βιέπε ηερληθή πεξηγξαθή ,δπλαηόηεηα ππεξθόξηηζεο 10% θαη cos θ= 0,80 

Τπεξθόξηηζε 10% επί ηεο νλνκαζηηθήο ηζρύνο ηεο γελλήηξηαο επί 1 ώξα 

Αξηζκόο θπιίλδξσλ 4 ή πεξηζζόηεξνη 

ηξνθέο 1500 ζηξ./min 

Φύμε Τδξόςπθηνο 

Υξόλνο αλάιεςεο θνξηίνπ 15 sec 

Σξόπνο ηξνθνδόηεζεο θαπζίκνπ κε ππεξηξνθνδόηεζε (turbo) 

'Οξγαλα ειέγρνπ ηξνθόκεηξν 0-1600 RPM,  

Θεξκόκεηξν λεξνύ ςύμεο 0-120C, 

πηεζόκεηξν ιαδηνύ 0-10 atu, 

ζεξκόκεηξν ιαδηνύ 0-120 C 
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β. Δμαξηήκαηα θαη παξειθόκελα 

  

O θηλεηήξαο diesel ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηα παξαθάησ : 

•  Φπγείν λεξνύ κε αλεκηζηήξα γηα ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 40 C κε πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα, νδεγά 
πηεξύγηα θαη ζσιελώζεηο 

• αληιία θπθινθνξίαο λεξνύ 

• θίιηξν αέξα 

• θίιηξν θαπζίκνπ 

• θίιηξν ιαδηνύ 

• ςπγείν ιαδηνύ 

• αληιία θαπζίκνπ 

• ειαηνιεθάλε (θάξηεξ) 

• θπγνθεληξηθό ξπζκηζηή ζηξνθώλ (governor) κεραληθό ή ειεθηξνληθνύ ηύπνπ 

• ζθόλδπιν θαηάιιειεο ξνπήο αδξάλεηαο, ώζηε ν βαζκόο αλνκνηνκνξθίαο ηνπ δεύγνπο λα είλαη κηθξόηεξνο 
ηνπ 1/250. 

• θέιπθνο ζθνλδύινπ 

• ειεθηξηθό εθθηλεηή (κίδα) 24 VDC θαηάιιειεο ηζρύνο 

• γελλήηξηα θόξηηζεο ησλ ζπζζσξεπηώλ, κε απηόκαην ξπζκηζηή ηάζεο 24V 

• ζπζηνηρία κπαηαξηώλ 24 VDC θαηάιιειε γηα 7 ηνπιάρηζηνλ ζπλερείο εθθηλήζεηο ηνπ δεύγνπο, 

• ζηγαζηήξα θαπζαεξίσλ κε θιάληδεο, παξεκβύζκαηα θαη θνριίεο ζύλδεζεο 

• ζσιελνεηδέο γηα ην ζηακάηεκα ηεο κεραλήο 

• πίλαθα νξγάλσλ κε καλόκεηξν ιαδηνύ θαη λεξνύ, όξγαλν ζηξνθώλ θαη κεηξεηή σξώλ ιεηηνπξγίαο 

• ζύζηεκα πξνζέξκαλζεο 

• απηόκαην θνξηηζηή ζπζζσξεπηώλ 220/24 V D.C πνπ ζα ιεηηνπξγεί όηαλ ην Ζ/Ε δελ εξγάδεηαη 

  

Δπίζεο ν θηλεηήξαο ληήδει ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε όξγαλα απηνκαηηζκνύ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ θαιή 
ιεηηνπξγία ηεο, όπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ ζηνλ πίλαθα απηνκαηηζκνύ ηνπ Ζ/Ε. 
Ο θηλεηήξαο ζα είλαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, κε αθαηξεηά ρηηώληα ζηνπο θπιίλδξνπο ρσξίο κεγάιεο 
απαηηήζεηο ζπληήξεζεο. Θα είλαη ηθαλήο  ηζρύνο ώζηε λα δέρεηαη όιν ην θνξηίν ηνπ πξώηνπ βήκαηνο ζε 
ρξόλν < ησλ 15 sec. 
 

9.3 Γελλήηξηα 

 
Ζ γελλήηξηα ζα είλαη ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο ηζρύνο όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή, ζε 
ζπλερή ιεηηνπξγία, νλνκαζηηθήο ηάζεο 230/400V θαη ζπρλόηεηαο 50 Ζz, ηεζζάξσλ αγσγώλ κε αθξνδέθηε 
νπδέηεξνπ θόκβνπ. Θα είλαη απηνδηεγεηξόκελε, κε νκναμνληθή δηεξγέηξηα ηύπνπ BRUSHLESS, ρσξίο 
ςύθηξεο θαη δαθηπιίνπο. 
H γελλήηξηα ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε απηόκαην ειεθηξνληθό ξπζκηζηή ηάζεο πνπ ζα δηαηεξεί ηελ ηάζε 
ζηαζεξή εληόο πεξηνρήο ±3% ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο ησλ 400V ζε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή θνξηίνπ από 0 
έσο 110% ηνπ θνξηίνπ κε ζύγρξνλε κεηαβνιή ηεο ζπρλόηεηαο θαηά ±5% θαη ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο από 
0.8 έσο 1 (επαγσγηθό). Ο ρξόλνο απνθαηάζηαζεο ηεο ηάζεο δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο από 2 
sec. 
Ζ επηινγή ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο ηεο ηάζεο ζα γίλεηαη από πνηελζηόκεηξν πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ 
πίλαθα. 
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Ζ γελλήηξηα ζα πξνζηαηεύεηαη κέζσ ζηνηρείσλ ππεξέληαζεο θαη βξαρπθπθιώκαηνο (ζεξκηθά θαη 
ειεθηξνκαγλεηηθά ζηνηρεία) ππεξζέξκαλζεο thermistors πνπ ηνπνζεηνύληαη ζηνλ πίλαθα ηεο γελλήηξηαο. Ζ 
γελλήηξηα ζα έρεη κόλσζε θιάζεο F θαη πξνζηαζία ΗΡ 23. Ζ γελλήηξηα ζα δύλαηαη λα ππεξθνξηώλεηαη 10% 
επί ηεο νλνκαζηηθήο ηζρύνο επί κηα ώξα ρσξίο ηδηαίηεξε θαζπζηέξεζε. Ζ γελλήηξηα ζα θέξεη αληηπαξαζηηηθή 
δηάηαμε θιάζεο Ν θαηά VDE 0875. 

  
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά γελλήηξηαο: 
 
Καλνληζκνί IEC 34-1 - VDE 0530 BS 5000 Part 99 
Ηζρύο ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο Βιέπε ηερληθή πεξηγξαθή 
Τπεξθόξηηζε 10% επί 1 ώξα 
Θεξκνθξαοία πεξηβάιινληνο 40 C 
Πξνζηαζία ΗΡ 23 

Σάζε 230/400 V 

πρλόηεηα 50 Hz 

πληειεζηήο ηζρύνο 0,80 

Αξηζκόο δεπγώλ πόισλ 4 

Βαζκόο απόδνζεο > 94% 

 
9.4 Κνηλή βάζε ζηήξημεο 
 
Ο θηλεηήξαο diesel θαη ε γελλήηξηα ζα είλαη ζπλαξκνινγεκέλεο πάλσ ζε θνηλή βάζε ζηήξημεο από 
κνξθνζίδεξν, πνπ ζα ζπλνδεύεηαη από θαηάιιεια αληηθξαδαζκηθά ζηεξίγκαηα. Ο πξνκεζεπηήο θαη ν 
αλάδνρνο ζα έρεη ηελ επζύλε ηεο αληηθξαδαζκηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ δεύγνπο. 
Σν ζπγθξόηεκα θηλεηήξαο - γελλήηξηα ζα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ειαζηηθό ζύλδεζκν πξέπεη δε λα είλαη 
ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε ην ζύλνιν λα εμαζθαιίδεη ζπλεξγαζία ρσξίο ηαιαληώζεηο. 
Θα είλαη επζπγξακκηζκέλν ώζηε νη ηαιαληώζεηο ζηελ νλνκαζηηθή ηαρύηεηα θαη ηζρύ λα είλαη νη ειάρηζηεο. 
Γηα ηελ έδξαζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζα θαηαζθεπαζζεί βάζε από κπεηόλ ζύκθσλα κε ηηο δηαζηάζεηο απηνύ 
θαη ύζηεξα από ζηαηηθό ππνινγηζκό, ε νπνία δελ ζα πξέπεη λα έρεη ζπλέρεηα κε ηελ πιάθα δαπέδνπ. 
Πάλσ ζηελ κεηαιιηθή βάζε ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν επίζεο θαη ην ςπγείν λεξνύ εθόζνλ δελ δείρλεηαη 
δηαθνξεηηθά ζηα ζρέδηα, ελώ νη κπαηαξίεο θαηά πξνηίκεζε ζα ηνπνζεηεζνύλ ζην κπξνζηηλό κέξνο ηεο 
βάζεο ζε εηδηθή ππνδνρή. 
 
9.5 πζζσξεπηήο εθθίλεζεο - Φνξηηζηήο 
 
Γηα ςπρξό μεθίλεκα θαη βαξηά ρξήζε (βηνκεραληθνύ ηύπνπ), ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ ζπλδέζεσλ θαη 
θαιπκκάησλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε VDΔ 0108. 
Ζ θόξηηζε ζα είλαη ζύκθσλα κε ηε ραξαθηεξηζηηθή ΗU κε ελζσκαησκέλν θνξηηζηή εληόο ηνπ πίλαθα 
ειέγρνπ ηάζεο ιεηηνπξγίαο 220/24 V DC. 
Γεληθά νη ζπζζσξεπηέο θαη ν θνξηηζηήο ζα έρνπλ ηα αλαγθαία ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ εμππεξέηεζε 
ηνπ δεύγνπο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ηειηθά. 
Ζ ρσξεηηθόηεηα ησλ ζπζζσξεπηώλ θαη ε ηζρύο ηνπ θνξηηζηή ζα είλαη ηέηνηα ώζηε λα δύλαηαη λα γίλνπλ 
επηά (7) ζπλερείο εθθηλήζεηο ηνπ Ζ/Ε. 
 
9.6 Σνπηθή δεμακελή θαπζίκνπ 
 

Ζ παξνρή θαπζίκνπ θαη γηα ηo δεύγνο ζα απνηειείηαη θαη από κηα ηνπηθή δεμακελή, πεξηιακβάλνπζα θαη ηηο 
ζσιελώζεηο πιήξσζεο θαη εμαεξηζκνύ, δείθηε ζηάζκεο θαη βαιβίδα εθθέλσζεο. 
Απηή ε δεμακελή ζα ζπλδεζεί κε ηελ θύξηα δεμακελή θαπζίκνπ ηνπ θηηξίνπ θαη ζα θαηαζθεπαζηεί από καύξε 
ιακαξίλα πάρνπο 6 xιζη. κε όιεο ηηο απαξαίηεηεο εληζρύζεηο. 
Ζ ρσξεηηθόηεηα ηεο ηνπηθήο δεμακελήο ζα ππνινγηζζεί γηα ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε 8 ώξεο θαη ζα είλαη 
μερσξηζηή γηα θάζε Ζ/Ε. 
 

9.7 Κύθισκα θαπζίκνπ 
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Σν θύθισκα θαπζίκνπ ζα κειεηεζεί αλάινγα κε ηε ζέζε ηεο θύξηαο δεμακελήο θαη ζα θαηαζθεπαζζεί 
ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ζσιελώζεσλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 
ιεβήησλ. 
Ζ αληιία πεηξειαίνπ ζα είλαη κε θνxιησηέο αηξάθηνπο, απηόκαηεο αλαξξόθεζεο ρσξίο βαιβίδεο. Ζ έδξαζε 
ησλ αηξάθησλ ζα δηαζθαιηζηεί από αμνληθέο δπλάκεηο. Ζ παξνρή ηεο αληιίαο ζα είλαη ζπλερήο, 
αζηξόβεινο θαη ρσξίο θπζαιίδεο θαη αθξό πξνο ηελ πιεπξά θαηάζιηςεο. 
Ζ αληιία ζα θέξεη αζθαιηζηηθή βαιβίδα ππεξπίεζεο. 
Καηά ηα ινηπά ην δεύγνο θηλεηήξα-αληιία ζα αθνινπζεί ηηο ινηπέο πξνδηαγξαθέο αληιηώλ θαη ζα ζηεξεσζεί 
ζε βάζε κπεηόλ. 
  

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 
Μέγηζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 120 C 
Μαλνκεηξηθό ύςνο Θα πξνθύςεη από ηελ κειέηε Δθαξκνγήο 
Παξνρή  m3/ώξα ζα δνζνύλ ζηνηρεία από ηνλ θαηαζθεπζηή ησλ Ζ/Ε 
Ηζρύο θηλεηήξα 20% κεγαιύηεξε ηεο απαηηνύκελεο από ηελ αληιία 
ηξνθέο 1450 RΡΜ 
 
9.8 Πίλαθαο ηζρύνο, απηνκαηηζκνύ, παξαιιειηζκνύ θαη ειέγρνπ 
 
Ο πίλαθαο θαηά πξνηίκεζε ζα απνηειείηαη από δύν μερσξηζηά πεδία : Σν πεδίν ηζρύνο θαη ην πεδίν 
απηνκαηηζκνύ, παξαιιειηζκνύ θαη ειέγρνπ ησλ Ζ/Ε θαη ζα εθπιεξώλεη ηηο γεληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ 
κεηαιιηθώλ πηλάθσλ ηύπνπ πεδίσλ όπσο πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην πξνδηαγξαθώλ ησλ ηζρπξώλ 
ξεπκάησλ. 
 
α. Πεδίν ηζρύνο 
  
 Απηό ζα πεξηιακβάλεη : 
(1) Σνπο ειεθηξνθίλεηνπο δηαθόπηεο ηζρύνο πξνζηαζίαο ησλ Ζ/Ε (αλνηθηνύ ηύπνπ) νλνκαζηηθήο έληαζεο 
θαη ηζρύνο δηαθνπήο ίζε κε ηελ νλνκαζηηθή ησλ γελλεηξηώλ απμεκέλεο θαηά 10% (όζν θαη ε 
ππεξθόξησζε). 
 Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απηόκαησλ δηαθνπηώλ ζα είλαη απόιπηα όκνηα κε απηώλ πνπ 
πξνδηαγξάθνληαη ζηελ αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή. 
 Οη θηλεηήξεο ησλ δηαθνπηώλ ζα είλαη ζπλερνύο ξεύκαηνο 110V ή 230 V AC, κε ηα παξαθάησ 
ραξαθηεξηζηηθά : 
* ζπλνιηθόο ρξόλνο δεύμεο:  < 200 ΜS 
* δηάξθεηα δσήο:   20.000 ρεηξηζκνί 
* θαηαλάισζε ηζρύνο:   1.500 W 
* κέγηζηε ζπρλόηεηα ρεηξηζκώλ: 20 ρεηξηζκνί αλά ώξα. 
(2) Ακπεξόκεηξα Δ.Ρ. θιίκαθαο, όπσο ζηα ζρέδηα δηαζη. 96x96 θιάζεο 1.5. 
(3) Βνιηόκεηξα Δ.Ρ. θιίκαθαο, 0 - 500 V δηαζη. 96x96 θιάζεο 1.5, όπσο ζηα ζρέδηα. 
(4) Μεηαγσγέαο βνιηόκεηξνπ 6 ζέζεσλ θαη κεδέλ, όπσο ζηα ζρέδηα. 
(5) Δλδεηθηηθά βαηηόκεηξα δηαζη. 96x96 θιίκαθαο όπσο ζηα ζρέδηα θαη θιάζεο 1.5. 
(6) πxλόκεηξα κε δείθηε δηαζη. 96x96 47 - 53 Hz., όπσο ζηα ζρέδηα 
(7) Δλα σξνκεηξεηή ρσξίο δπλαηόηεηα κεδεληζκνύ γηα ηελ έλδεημε ησλ ζπλνιηθώλ σξώλ ιεηηνπξγίαο. 
(8) Δλα βνιηόκεηξν θαη έλα ακπεξόκεηξν Ρ ελδεηθηηθό ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξηηζηή ζπζζσξεπηώλ, γηα 
θάζε γελλήηξηα. 
(9) Φνξηηζηή απηόκαην κπαηαξηώλ από ην δίθηπν, γηα θάζε γελλήηξηα. 
(10) Μηα θόξλα θαη ην ζύζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο. 
(11) Δλα ειεθηξνλόκν εθθίλεζεο κε ην κπνπηόλ εθθίλεζεο. 
(12) Δλα κπνπηόλ γεληθήο δηαθνπήο (emergency stop). 
(13) Δλα κπνπηόλ πγείαο όισλ ησλ ιπρληώλ ηνπ πίλαθα. 
(14) Δλα ξειέ αληίζηξνθεο ηζρύνο, γηα θάζε γελλήηξηα. 
(15) Δπηηεξεηέο ηάζεο εγθαηεζηεκέλνπο ζηα πεδία ρακειήο ηάζεο θαη πίλαθα αλάγθεο ζπλδεόκελνπο κε 
ην ζύζηεκα απηόκαηεο εθθίλεζεο ηνπ δεύγνπο. 
(16) Καηάιιεινπο κεηαζρεκαηηζηέο έληαζεο γηα ηελ ηξνθνδόηεζε ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο. 



Δξγαζέεο Δθζπγρξνληζκνύ θαη ΑλαβΪζκηζεο ησλ ΚΫληξσλ Τγεέαο ΓεκεηζΪλαο, Σξνπαέσλ θαη Λεσληδένπ ηεο Π.Δ. Αξθαδέαο 
 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ                         22 

(17) Πνηελζηόκεηξν γηα ηε ξύζκηζε ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο ηεο ηάζεο ηνπ Ζ/Ε. 
(18) Απηόκαηνπο δηαθόπηεο ηζρύνο, όπσο ζα πξνθύςνπλ από ηνπο ππνινγηζκνύο, γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ 
θνξηίνπ. 
Σα πεδία κεηαγσγήο ησλ θνξηίσλ ζα εγθαηαζηαζνύλ ζηνλ γεληθό Πίλαθα Υακειήο Σάζεο. Ζ θάζε 
κεηαγσγή ζα απνηειείηαη από δύν ηεηξαπνιηθνύ ειεθηξνθίλεηνπο δηαθόπηεο ηζρύνο (αλνηθηνύ ηύπνπ) κε 
κεραληθή θαη ειεθηξηθή καλδάισζε. 
 
β. Πεδίν απηνκαηηζκώλ ηνπ Ζ/Ε 
 
(1) Με έλαλ επηινγηθό δηαθόπηε 4 ζέζεσλ ζα κπνξεί λα επηιεγεί ν έλαο από ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε: απηόκαηε ιεηηνπξγία - ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία - δνθηκή (test) - απνθιεηζκόο. 
 
(1α)  Απηόκαηε ιεηηνπξγία 
 
Σν Ζ/Ε μεθηλά απηόκαηα (ρσξίο θνξηίν) θαη παξαιακβάλεη ην θνξηίν ζε δηάζηεκα κηθξόηεξν από 15 sec, 
όηαλ ε ηάζε νπνηαζδήπνηε θάζεο ηεο ΓΔΖ δηαθνπεί ή πέζεη θάησ από πξνθαζνξηζκέλν όξην (π.x. 70 ή 
80% ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο) πνπ κπνξεί λα ξπζκηζηεί θαηά βνύιεζε. Ζ κεηαγσγή ηνπ θνξηίνπ γίλεηαη κε 
θαηάιιειν ειεθηξνθίλεην δηαθόπηε 3 ζέζεσλ (ΓΔΖ-ΔΚΣΟ-Ζ/Ε), όπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, κε 
ειεθηξηθή θαη κεραληθή καλδάισζε ώζηε λα απνθιείεηαη ε παξάιιειε ιεηηνπξγία ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ Ζ/Ε, γηα 
ην ίδην ηκήκα ησλ πεδίσλ ηεο Υακειήο Σάζεο. 
Σν άλνηγκα ηνπ δηαθόπηε από ηελ ζέζε ΓΔΖ ζηε ζέζε ΔΚΣΟ ζα γίλεηαη κε ξπζκηδόκελε ρξνληθή 
θαζπζηέξεζε 0-4 sec, ώζηε λα απνθεύγνληαη νη άζθνπεο απνδεύμεηο ζηηο πεξηπηώζεηο ζηηγκηαίσλ 
δηαθπκάλζεσλ ηεο ηάζεο ηεο ΓΔΖ. ε πεξίπησζε πνπ ε ηάζε ηεο ΓΔΖ δελ απνθαηαζηαζεί ζε ρξόλν 
κηθξόηεξν εθείλνπ πνπ πξνθαζνξίζηεθε (π.x. 4 sec), ηόηε ε εληνιή αλνίγκαηνο ηνπ δηαθόπηε κεηαγσγήο 
αθπξώλεηαη όρη όκσο θαη ε εληνιή εθθίλεζεο ηνπ δεύγνπο ην νπνίν ζα μεθηλήζεη θαλνληθά θαη ζα 
ιεηηνπξγήζεη γηα έλα νξηζκέλν ρξόλν πνπ κπνξεί λα ξπζκηζηεί από 0 έσο 5 min, πξνηνύ ζηακαηήζεη. 
Ζ κεηαγσγή ηνπ θνξηίνπ ζην δεύγνο δελ κπνξεί λα γίλεη πξνηνύ απηό αλαπηύμεη ηελ νλνκαζηηθή ηάζε. 
Οηαλ απνθαηαζηαζεί ε ηάζε ηνπ δηθηύνπ ηεο ΓΔΖ ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε ηηκή (π.x. 90 ή 100% ηεο 
νλνκαζηηθήο ηάζεο), ηόηε ην θνξηίν μαλακεηάγεηαη ζηε ζέζε θαλνληθήο ηξνθνδόηεζεο (ΓΔΖ). 
Σν άλνηγκα ηνπ δηαθόπηε από ηε ζέζε Ζ/Ε ζηε ζέζε ΔΚΣΟ γίλεηαη πάιη κε ξπζκηδόκελε θαζπζηέξεζε 
όπσο πξνεγνύκελα. Μεηά ηελ κεηαγσγή ηνπ θνξηίνπ ζηε ζέζε ΓΔΖ ην Ζ/Ε ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί γηα 
νξηζκέλν αθόκε ρξόλν πνπ κπνξεί λα ξπζκηζηεί από 0 έσο 5 min, όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ. 
Ζ εθθίλεζε ηνπ Ζ/Ε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ βνήζεηα θαηάιιειεο ζπζθεπήο πνπ ζα δίλεη κέρξη 3 ην πνιύ 
δηαδνρηθέο εληνιέο εθθίλεζεο. 
Ζ δηάξθεηα θάζε εληνιήο θαη ν ελδηάκεζνο ρξόλνο εξεκίαο λα κπνξεί λα ξπζκίδεηαη. 
ε πεξίπησζε πνπ ην Ζ/Ε απνηύρεη λα μεθηλήζεη θαη κεηά ηελ ηξίηε εληνιή, ζα απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε 
θαηλνύξγηα εληνιή, πξνηνύ γίλεη ρεηξνθίλεηε επαλαθνξά (reset). 
  
(1β) Υεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία 
Με κπνπηόλ κπνξνύκε λα θάλνπκε ηα παξαθάησ : 
• εθθίλεζε ηνπ Ζ/Ε 
• θξάηεζε (ζηακάηεκα) ηνπ Ζ/Ε 
• άλνηγκα θαη θιείζηκν ηνπ κεηαγσγηθνύ δηαθόπηε από ηηο ζέζεηο ΓΔΖ θαη Ζ/Ε ζηε ζέζε ΔΚΣΟ θαη 
κεηαγσγή ηνπ θνξηίνπ από ηε ΓΔΖ ζην Ζ/Ε θαη αληίζηξνθα, πάληνηε όκσο πεξλώληαο πξώηα ηε ζέζε 
ΔΚΣΟ. 
   
(1γ) Γνθηκή (test) 
ηε ζέζε απηή γίλεηαη έιεγρνο ηεο εηνηκόηεηαο ηνπ Ζ/Ε ζηελ απηόκαηε ιεηηνπξγία ρσξίο λα δηαηαξάζζεηαη ε 
ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 
(1δ)Απνθιεηζκόο 
ηε ζέζε απηή απνθιείεηαη ε εθθίλεζε ηνπ Ζ/Ε. 
 
(2) Απηόκαην ζηακάηεκα (θξάηεκα) ηνπ Ζ/Ε ζα γίλεηαη ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο ζθαικάησλ 
(αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Ε. 
 
• απνηπρία εθθίλεζεο κεηά από 3 δηαδνρηθέο πξνζπάζεηεο 
• ρακειή πίεζε ιαδηνύ ιίπαλζεο 
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• πςειή ζεξκνθξαζία λεξνύ ςύμεο 
• ππεξηάxπλζε 
 
Με ην θξάηεκα ηεο κεραλήο ζηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ζα απνθιείεηαη ζπγρξόλσο θαη ε δπλαηόηεηα 
θάζε λέαο εθθίλεζεο πξνηνύ γίλεη επαλαθνξά (reset) ρεηξνθίλεηα κεηά ηελ εληόπηζε ηεο βιάβεο. 
Σν ζύζηεκα πξνζηαζίαο δίλεη νπηηθή θαη αθνπζηηθή ζήκαλζε εθηόο από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο 
ζθαικάησλ θαη ζηηο εμήο : 
 
• πςειή ζεξκνθξαζία ιαδηνύ 
• ρακειή ζηάζκε θαπζίκνπ 
• αλεπαξθήο θόξηηζε κπαηαξηώλ 
• θόξηηζε γελλήηξηαο πάλσ από 90% ηνπ θνξηίνπ (ρσξίο ην θξάηεκα ηεο κεραλήο) 
 
Δπίζεο ζα ππάξρεη κπνπηόλ "επείγνπζαο αλάγθεο" (καληηάξη) πνπ ζε πεξηπηώζεηο αλάγθεο θαηά ηελ 
απηόκαηε ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Ε ην ζηακαηά θαη ζπγρξόλσο απνθιείεη λέα εθθίλεζή ηνπ πξνηνύ γίλεη 
ρεηξνθίλεηε επαλαθνξά (reset). 
 
(3) Δθηόο από ηηο ελδεηθηηθέο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ παξάγξαθν (2) (νπηηθή ζήκαλζε) ζα πξνβιεθζνύλ 
ελδεηθηηθέο ιπρλίεο θαη γηα ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο: 
• ρακειή ηάζε κπαηαξηώλ 
• ζέζε δηαθνπηώλ κεηαγσγήο θνξηίνπ (αλνηθηόο - θιεηζηόο). 
 
Ζ νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ απηνκαηηζκνύ ιεηηνπξγίαο - ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο ηνπ Ζ/Ε ζα είλαη 24 
VDC, ε δε ηξνθνδνζία ηνπ από ηηο κπαηαξίεο ηνπ Ζ/Ε. 
 
γ. Πεδίν παξαιιειηζκνύ  
 
Ο πίλαθαο παξαιιειηζκνύ ησλ ειεθηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ ζα έρεη ηηο παξαθάησ δπλαηόηεηεο. 
(1) Απηόκαηνο παξαιιειηζκόο 
  
 Ο απηόκαηνο παξαιιειηζκόο ζα επηηπγράλεηαη κέζσ απηόκαηεο ζπζθεπήο ζπγρξνληζκνύ ε νπνία αθνύ 
ζπγρξνλίζεη ηηο δύν γελλήηξηεο θιείλεη ηνπο απηόκαηνπο ηζρύνο ησλ γελλεηξηώλ όηαλ νη ζπλζήθεο είλαη 
θαηάιιειεο. 
 Ζ ζπζθεπή ηζνθαηαλνκήο ηνπ θνξηίνπ θαηαλέκεη εμ ίζνπ ην θνξηίν ζηηο δύν (2) γελλήηξηεο. 
(2) Υεηξνθίλεηνο παξαιιειηζκόο 
  
 Ο πίλαθαο ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα ηνπ ρεηξνθίλεηνπ παξαιιειηζκνύ κε ηελ βνήζεηα ησλ θαηάιιεισλ 
νξγάλσλ. Θα ππάξρεη κεηαγσγηθόο δηαθόπηεο ν νπνίνο ζα κεηαθέξεη όιεο ηηο εληνιέο από ηελ ζπζθεπή ηνπ 
απηόκαηνπ παξαιιειηζκνύ ζηνλ ρεηξηζηή ηνπ πίλαθα. 
  
 Ο ρεηξηζηήο βνεζάηαη κε ηα παξαθάησ όξγαλα: 
* έλα δηπιό ζπρλόκεηξν 
* έλα δηπιό βνιηόκεηξν 
* ηξεηο ιάκπεο ζπγρξνληζκνύ 
 
(3) Δπηινγή ηεο 1εο θαη 2εο γελλήηξηαο σο κεραλή "βάζεσο" κέζσ επηινγηθνύ δηαθόπηε. 
 
9.9 Λεηηνπξγία ειεθηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ  
 
α. ε πεξίπησζε πηώζεο ηάζεο πεξίπνπ θάησ από 90% ή ζύκθσλα κε VDΔ 0107 ηεο νλνκαζηηθήο θαη γηα 
ρξόλν κηθξόηεξν ησλ 15 sec (ξπζκηδόκελνο) ή ζε πεξίπησζε ηνπηθήο έιιεηςεο ηάζεο ζηα πεδία ρακειήο 
ηάζεο ησλ κεηαζρεκαηηζηώλ, ελεξγνπνηείηαη ην ζύζηεκα απηόκαηεο εθθίλεζεο ησλ δεπγώλ από 
ηξηθαζηθνύο επηηεξεηέο ηάζεο πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλνη ζηα πεδία ρακειήο ηάζεο. 
β. Αλ κηα από ηηο δύν ή θαη νη δύν γελλήηξηεο δελ μεθηλήζνπλ, ηόηε γίλνληαη 3 επηπιένλ πξνζπάζεηεο 
μεθηλήκαηνο. Μεηά από απηέο ηηο πξνζπάζεηεο αλ ην δεύγνο ή ηα δεύγε δελ μεθηλνύλ δίλεηαη νπηηθόο θαη 
αθνπζηηθόο ζπλαγεξκόο ζην δσκάηην ηερληθνύ ειέγρνπ. 
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γ. Σν ζύζηεκα απηνκαηηζκνύ, παίξλνληαο ηελ πιεξνθόξεζε ησλ επηηεξεηώλ ηάζεο, δίλεη εληνιή 
αλνίγκαηνο ζηνπο απηόκαηνπο δηαθόπηεο εηζόδνπ ζηα πεδία ρακειήο ηάζεο από ηνπο κεηαζρεκαηηζηέο θαη 
ζηνπο αληίζηνηρνπο ζύδεπμεο κπαξώλ θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο αλάγθεο. 
δ. Αθνύ νη γελλήηξηεο μεθηλήζνπλ θαη αλαπηύμνπλ νλνκαζηηθέο ζηξνθέο, ην ζύζηεκα  ζπγρξνληζκνύ ηνπ 
απηνκαηηζκνύ ηηο ζπγρξνλίδεη ζε θάζε θαη ζπρλόηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα δίλεη εληνιή ζηνπο απηόκαηνπο 
δηαθόπηεο ησλ δεπγώλ λα θιείζνπλ. Δλαιιαθηηθά ζα κπνξνύζε λα μεθηλήζεη ην έλα δεύγνο, λα αλαπηύμεη 
ηνλ νλνκαζηηθό αξηζκό ζηξνθώλ, λα θιείζεη ν αληίζηνηρνο απηόκαηνο δηαθόπηεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 
αθνινπζήζεη ην δεύηεξν δεύγνο αθνύ ζπγρξνληζηεί κε ηελ ηάζε ησλ δπγώλ αλάγθεο. Καη ζηηο δύν 
πεξηπηώζεηο ηάζε ζηνπο δπγνύο αλάγθεο ζα εκθαληζηεί ζε δηάζηεκα κηθξόηεξν ησλ 15sec  
ε. Δάλ δελ μεθηλήζεη ην έλα από ηα δύν δεύγε ακέζσο (θάζε εθθίλεζε απαηηεί πεξίπηνπ 7sec) ηόηε ζα 
ζπλερίζεη ην έλα κόλν ηνπ λα αλαπηύμεη ηνλ νλνκαζηηθό αξηζκό ζηξνθώλ θαη λα θιείζεη ν αληίζηνηρνο 
απηόκαηνο δηαθόπηεο. ηελ ζπλέρεηα όηαλ μεθηλήζεη ην δεύηεξν δεύγνο αθνύ ζπγρξνληζηεί κε ηελ ηάζε ησλ 
δπγώλ αλάγθεο ζα θιείζεη ν αληίζηνηρνο απηόκαηνο δηαθόπηεο 
ζη. Δπηζεκαίλεηαη όηη ην ζύζηεκα απηνκαηηζκνύ ζα πξέπεη λα "βιέπεη" ηελ θαηάζηαζε ΟΝ-ΟFF ησλ 
απηόκαησλ δηαθνπηώλ θαη αλάινγα λα ελεξγεί ώζηε λα απνθεπρζεί ν παξαιιειηζκόο κε ηελ ΓΔΖ. 
δ. Σν ζύζηεκα απηνκαηηζκνύ πεξηιακβάλεη θαη ηκήκα ηζνθαηακεξηζκνύ θνξηίνπ κεηαμύ ησλ δύν 
γελλεηξηώλ. Σν ίδην ζύζηεκα ειέγρεη θαη ηελ αλαγθαηόηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ δύν γελλεηξηώλ δειαδή αλ ην 
ζπλνιηθό θνξηίν δελ ππεξβαίλεη ην 80% ηεο νλνκαζηηθήο ηθαλόηεηαο ηεο θάζε γελλήηξηαο, ηόηε κεηά από 
πάξνδν ελόο ξπζκηδόκελνπ δηαζηήκαηνο ηεο ηάμεο ησλ 5 min, δίλεη εληνιή λα αλνίμεη έλαο από ηνπο δύν 
απηόκαηνπο ησλ γελλεηξηώλ θαη κεηά πάξνδν νξηζκέλνπ ρξόλνπ (5 min) ζηακαηάεη θαη ν θηλεηήξαο. 
 
 Με όκνην ηξόπν ζα γίλεηαη ε αληίζηξνθε ιεηηνπξγία, δειαδή αλ ην θνξηίν ππεξβεί ην 80% ηεο 
νλνκαζηηθήο ηθαλόηεηαο ηεο γελλήηξηαο γηα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα ηόηε μαλακπαίλεη εληόο κε ηελ 
απαξαίηεηε δηαδηθαζία ε δεύηεξε γελλήηξηα. 
 
 Ζ επηινγή ηνπ πνηα γελλήηξηα ζα ιεηηνπξγεί ζαλ γελλήηξηα βάζεο, ζα κπνξεί λα θαζνξηζηεί θαη 
ρεηξνθίλεηα, ώζηε λα πεηπραίλεηαη ε νκνηόκνξθε θζνξά ησλ δεπγώλ. 
ε. Ο πξνκεζεπηήο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δεπγώλ ζα πξέπεη λα δώζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην γεγνλόο όηη ην 
ζύζηεκα είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε κέξνο ηνπ θηηξίνπ λα κπνξεί λα ηξνθνδνηεζεί από ην ζύζηεκα ησλ 
δεπγώλ, ελώ ην ππόινηπν λνζνθνκείν ηξνθνδνηείηαη θαλνληθά από ηε ΓΔΖ ζε πεξίπησζε βιάβεο (βι. 
Σερληθή Πεξηγξαθή Κεθ. 4). 
 Σα πεδία ηεο ρακειήο ηάζεο πνπ ηξνθνδνηνύληαη από ηελ ΓΔΖ δελ ζα ηξνθνδνηνύληαη παξάιιεια θαη 
από ηα δεύγε. 
ζ. ε όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ιεηηνπξγίαο ε ηξνθνδόηεζε ησλ ειεθηξηθώλ θνξηίσλ αλάγθεο γίλεηε 
ζηαδηαθά κε ηελ βνήζεηα ελόο ζπζηήκαηνο δηαρείξεζεο θνξηίσλ (PLC). Σα θνξηία ηεο 1εο πξνηεξαηόηεηαο 
δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην 70% ηεο ηζρύνο ηνπ θάζε δεύγνπο.  
 
9.10 Γνθηκέο Ζ/Ε 
 
Σν ΔΖΕ πξηλ ηε κεηαθνξά ηνπ ζην έξγν ζα ππνζηεί ζεηξά δνθηκώλ ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ γηα ηελ 
επαιήζεπζε ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ. 
Οη δνθηκέο ζα επαλαιεθζνύλ θαη ζην εξγνηάμην κεηά ηελ πιήξε ελζσκάησζή ηνπ ζην έξγν θαη κε ζπλζήθεο 
θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΖΕ. 
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ΦΧΣΗΣΗΚΑ ΧΜΑΣΑ 

Φσηηζηηθό ζώκα LED (panel) νξνθήο, θαηάιιειν γηα εζσηεξηθό ρώξν, κε βαζκό πξνζηαζίαο IP 20, 
επίκεθεο δηαζηάζεσλ 120x20cm, κε ηελ απαηηνύκελε βάζε ζηεξέσζήο ηνπ ζηελ νξνθή, ηζρύο 
εηζόδνπ 36W, θσηεηλήο ξνήο 3200lm, ζεξκνθξαζίαο ρξώκαηνο 4000Κ, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ PHILIPS 
SM060C LED32S/840 PSU W20L120. 

Φσηηζηηθό ζώκα LED (panel) νξνθήο, θαηάιιειν γηα εζσηεξηθό ρώξν, κε βαζκό πξνζηαζίαο IP 20, 
ηεηξάγσλν δηαζηάζεσλ 60x60cm, κε ηελ απαηηνύκελε βάζε ζηεξέσζήο ηνπ ζηελ νξνθή, ηζρύο 
εηζόδνπ 42W, θσηεηλήο ξνήο 3200lm, ζεξκνθξαζίαο ρξώκαηνο 4000Κ, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ PHILIPS 
RC065B LED32S/840 PSU W60L60. 
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Φσηηζηηθό ζώκα LED, θαηάιιειν γηα ζηεγαζκέλνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο, κε βαζκό πξνζηαζίαο IP 
65, κήθνπο 120cm, ηζρύο εηζόδνπ 35.5W, θσηεηλήο ξνήο 115lm/W, ζεξκνθξαζίαο ρξώκαηνο 4000Κ, 
ελδεηθηηθνύ ηύπνπ PHILIPS WT120C LED40S/840 PSU L1200. 

 

Γεληθά ηα θσηηζηηθά πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα από αηρκεξέο γσλίεο θαη λα έρνπλ επαξθή 
ζηεξεόηεηα. Ζ βάζε θάζε θσηηζηηθνύ ζώκαηνο ζα έρεη κηα ειεθηξηθή επαθή γηα ηελ γείσζε ηνπ, νπέο 
ζηήξημεο θαη νπέο γηα ηελ είζνδν ησλ ηξνθνδνηηθώλ θαισδίσλ από επάλσ.  
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ΣΔΓΖ ΞΤΛΗΝΖ ΓΗΑ ΔΠΗΣΔΓΑΖ- ΑΝΗΓΧΜΑ ΣΔΓΖ- ΜΤΚΖΣΟΚΣΟΝΔ ΔΠΑΛΔΗΦΔΗ 

Ζ αθόινπζε Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο μύιηλεο ζηέγεο. 

Ζ μπιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηαζθεπή ηεο μύιηλεο ζηέγεο ζα είλαη ιεπθή πξνέιεπζεο 
θεληξηθήο Δπξώπεο, θαηαιιήισο μεξακέλε. Ζ πξνζηαζία ηεο μπιείαο έλαληη πξνζβνιήο από 
κηθξννξγαληζκνύο (παξάζηηα, κύθεηεο, θιπ) αιιά θαη έληνκα ζα γίλεηαη κε εκβάπηηζε ζε δηάιπκα (CB: 
βαξην-ραιθόο- βξώκην) ζύκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο ηνπ πιηθνύ. Γηα ηελ ππξαζθάιεηα 
πξνβιέπεηαη εκπνηηζκόο ζε θαηάιιειν δηάιπκα σο επηβξαδπληηθνύ θαύζεο ζύκθσλα κε ηνπο δηεζλείο 
θαλνληζκνύο.  

Ζ ζηέγε πεξηιακβέλη δνθίδεο (απινύο ακείβνληεο) ή δεπθηά απιήο κνξθήο, κε ηεγίδεο, δηαδνθίδεο, 
ζηξσηήξεο, θνξπθνδνθνύο, θαηά κήθνο θαη κε εγθάξζηνπο, ζπλδέζκνπο δεπθηώλ, όια από δνκηθή μπιεία 
πειεθεηή, θαηεγνξίαο θαη’ ειάρηζηνλ C22-10E θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 338, κε επηηεγίδεο 4x6 cm, κε ζηδεξνύο 
ζπλδέζκνπο (ηδηλέηηα, αγθάιεο αλάξηεζεο ειθπζηήξσλ θ.ι.π.).  

Ζ δηάηαμε ησλ πιηθώλ ζα είλαη σο αθνινύζσο: 

 θειεηόο- πιαίζην  

 Δγθάξζηα ηνπνζέηεζε ηεγίδσλ  

 Πέηζσκα 

 Μεκβξάλε ζηεγάλσζεο 

 Παξάιιειε σο πξνο ηνπο ακνίβνληεο ηνπνζέηεζε ηεγίδσλ 

 Σνπνζέηεζε πιηθνύ Θεξκνκόλσζεο 

 Δγθάξζηα ηνπνζέηεζε πήρεσλ 

 Δπηθεξάκσζε κε θεξακίδηα ξσκατθνύ ή γαιιηθνύ ηύπνπ 
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Καπζηάξαο - Πεηξειαένπ 

 

Ο θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε πεηξειαίνπ, αλαινγηθήο ξύζκηζεο, ηειείσο απηόκαηνο, 

κεραληθήο δηαζθόξπηζεο ηνπ θαπζίκνπ θαη ζα έρεη ζπλαξκνινγεζεί θαη δνθηκαζηεί ζην εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο ηνπ. 

Ο θαπζηήξαο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ζπλεξγαζία κε ηνλ ιέβεηα θαη ηελ αληίζηνηρε θαπλνδόρν ηνπ. 

Ο θαπζηήξαο ζα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλνο, ώζηε λα επηηξέπεη ηελ επρεξή απνζύλδεζε θαη 

ζπληήξεζε ησλ δηαθόξσλ κεξώλ ηνπ θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ηα πηό θάησ: 

 Μπεθ θαύζεο diesel oil 

 Μεηαζρεκαηηζηή θαη ειεθηξόδηα αλάκκαηνο 

 Αληιία θαπζίκνπ απεπζείαο ζπλδεδεκέλε κε ηνλ θηλεηήξα ηνπ θπζεηήξα 

 Φπζεηήξα αέξα θαύζεο 

 Ζιεθηξνθηλεηήξα θπζεηήξα θαη αληιίαο 

 Φίιηξν, δηθιείδεο, βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο θαη καγλεηηθέο βαιβίδεο πεηξειαίνπ 

 Βαιβίδεο ξύζκηζεο πίεζεο πεηξειαίνπ 
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 Πιήξε ειεθηξηθό πίλαθα ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαπζηήξα κε ηνπο εθθηλεηέο - 

απηόκαηνπο δηαθόπηεο πξνζηαζίαο ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ, ηνπο αλαγθαίνπο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία, ειεθηξνλόκνπο, ην ζύζηεκα απηόκαηνπ αλάκκαηνο κε ζπηλζηξηζηή, θαζώο θαη 

ην ζύζηεκα απηόκαηεο ξύζκηζεο ηεο έληαζεο ηεο θιόγαο, αλαινγηθά ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

θαηαλάισζε. Ζ ξύζκηζε ζα επηηπγράλεηαη κε ηελ επίδξαζε ζηελ πνζόηεηα ηνπ θαπζίκνπ 

όζν θαη ηνπ πξσηνγελνύο θαη δεπηεξνγελνύο αέξα θαύζεο. 

Ζ παξαθνινύζεζε ησλ αλαγθώλ ηεο θαηαλάισζεο ζα γίλεηαη από ζεξκνζηάηε εκβάπηηζεο κε δύν 

βαζκίδεο, πνπ ζα ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία βνεζεηηθώλ ζπζθεπώλ, πνπ ζα επηδξνύλ ζηηο παξνρέο θαη 

αέξα θαύζεο: 

 Ππξνζηάηε κε θσηνθύηηαξν ή θσηναληηζηάζεηο 

 Τδξνζηάηε αζθαιείαο (αλώηεξνπ νξίνπ) 

 Οηηδήπνηε είλαη αλαγθαίν, όξγαλα, ζπζθεπέο, ελδεηθηηθέο δηαηάμεηο θιπ., γηα ηελ ηέιεηα 

απηόκαηε ιεηηνπξγία ηνπ θαπζηήξα 

Ζ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ θαπζηήξα (γξακκή ηξνθνδόηεζεο από ηνλ πίλαθα ιεβεηνζηαζίνπ) 

ζα θαηαζθεπαζζεί ζηεγαλή, κέζα ζε ραιπβδνζσιήλα θαηά ηκήκαηα ζπηξάι, ε δε ζύλδεζε κε ηνπο 

ζσιήλεο πεηξειαίνπ κε εύθακπηεο ζσιελώζεηο θαη ιπόκελνπο ζπλδέζκνπο. 

 

ΣΡΗΠΟΛΖ, ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2019 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 
ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟ 
Πνι. Μερ/θόο κε Α΄ β. 

ΑΝΓΡΔΑ ΜΠΛΑΝΑ 
Μερ. Μερ/θόο κε Α΄ β. 

Ο Αλαπι. Πξντζηακέλε 
Σκήκαηνο Γνκώλ Πεξηβάιινληνο 

Γ.Σ.Δ. Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 
 
 
 
 

ΔΤΑΝΘΗΑ ΗΓΔΡΖ 
Πνι. Μερ/θόο κε Α’ β. 

 
 
 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
Ο Πξντζηάκελνο Γ.Σ.Δ. 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ  
 
 
 
 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΧΣΟΓΗΑΝΝΖ 
Πνι. Μερ/θόο κε Α’ β. 

 
 

ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ 

Με ηελ ππ’ αξ. 3080/2019 (ΑΓΑ: 9Β717Λ1-Θ93) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Πει/ζνπ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

"ΔΡΓΑΗΔ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ ΤΓΔΗΑ 
 ΓΖΜΖΣΑΝΑ, ΣΡΟΠΑΗΧΝ ΚΑΗ ΛΔΧΝΗΓΗΟΤ ΣΖ Π.Δ. ΑΡΚΑΓΗΑ" 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΑΡΘΡΧΝ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΔΣΔΠ ΚΑΗ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Α/Α Αξ. Σηκνι. Δέδνο Δξγαζέαο 

ΔΣΔΠ  ΔΛΟΣ 1501- / 
ΠΔΣΔΠ 

ΤΜΠΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΟΜΑΓΑ Α: ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ, ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ 

ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΧΔΗ-ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

1.01 10.02 
Φνξηνεθθόξησζε κε ηα ρέξηα  πιηθώλ επί 
ρεηξνθίλεησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ.  

- 
πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή 1 

1.02 10.04 Μεηαθνξά πιηθώλ κε κνλόηξνρν. - 
πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή 1 

1.03 10.07.01 
Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην  
δηα κέζνπ νδώλ θαιήο βαηόηεηαο. 

- 
πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή 1 

ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

1.04 22.10.01 

Καζαίξεζε κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ 
θαηαζθεπώλ από άνπιν ζθπξόδεκα. 
Με εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζόδσλ 
θαζαίξεζεο.  

15-02-01-01 - 

 ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ 

1.05 22.20.01 

Καζαίξεζε πιαθνζηξώζεσλ δαπέδσλ 
παληόο ηύπνπ θαη νηνπδήπνηε πάρνπο. 
Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ 
εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθώλ.  

- 
πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή 2 

1.06 22.21.01 

Καζαίξεζε επηζηξώζεσλ ηνίρνπ παληόο 
ηύπνπ. 
Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ 
εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθώλ.  

- 
πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή 2 

1.07 22.22.01 
Καζαίξεζε επηθεξακώζεσλ 
Υσξίο λα θαηαβάιεηαη πξνζνρή γηα ηελ 
εμαγσγή αθεξαίσλ θεξάκσλ.  

- 
πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή 2 

1.08 22.23 Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ. 14-02-01-01   

1.09 22.45 
Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξώλ 
θνπθσκάησλ. 

- 
πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή 2 

1.10 22.51 
Καζαίξεζε θέξνληνο νξγαληζκνύ μύιηλεο 
ζηέγεο. 

- 
πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή 2 

1.11 22.54 Καζαίξεζε νξνθνθνληακάησλ. 14-02-01-01   

1.12 22.65.01 
Απνμήισζε θηγθιηδσκάησλ. 
Γηα μύιηλα θηγθιηδώκαηα. 

- 
πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή 2 

1.13 22.65.02 
Απνμήισζε θηγθιηδσκάησλ. 
Γηα  κεηαιιηθά θηγθιηδώκαηα. 

- 
πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή 2 

1.14 22.04 Καζαηξέζεηο πιηλζνδνκώλ 14-02-02-01   

ΟΜΑΓΑ Β: ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ 
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2.01 32.01.04 
θπξνδέκαηα κηθξώλ έξγσλ. 
Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο 
C16/20. 

 ΠΔΣΔΠ 01-01-01-00  
01-01-02-00 

ΠΔΣΔΠ 01-01-03-00 
ΠΔΣΔΠ 01-01-04-00 

01-01-05-00 
01-01-07-00   

- 

2.02 32.25.03 

Πξνζαύμεζε ηηκήο ζθπξνδέκαηνο 
νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, όηαλ ην ζύλνιν 
ηεο ρξεζηκνπνηνύκελεο πνζόηεηαο δελ 
ππεξβαίλεη ηα 30,00 m3. 
Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο 
C16/20. 

- - 

ΟΜΑΓΑ Γ: ΣΟΗΥΟΠΟΗΔ, ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ 

ΑΡΜΟΛΟΓΖΜΑΣΑ- ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ 

3.01 71.21 
Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε 
ηζηκεληνθνλίακα.  

03-03-01-00 
- 

3.02 71.31 
Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε 
καξκαξνθνλίακα. 

03-03-01-00 
- 

ΟΠΣΟΠΛΗΝΘΟΓΟΜΔ 

3.03  46.01.02 
Οπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο 
ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 6x9x19 cm, 
Πάρνπο 1/2 πιίλζνπ (δξνκηθνί ηνίρνη) 

ΠΔΣΔΠ 03-02-02-00 - 

ΟΜΑΓΑ Γ: ΓΗΚΣΤΑ (ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ -ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ - ΘΔΡΜΑΝΖ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ) 

ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ 

4.01   
Πιήξεο εγθαηάζηαζε λένπ ληπηήξα  από 
πνξζειάλε. 

04-04-03-01 
04-04-03-03 

πκπιεξσκαηηθέο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο 

2,3,4 

4.02   

Απνμήισζε πθηζηάκελνπ θαη πιήξεο 
εγθαηάζηαζε λένπ δνρείνπ πιύζεσο 
απνρσξεηεξίνπ (θαδαλάθη πςειήο πηέζεσο, 
ηύπνπ Νηαγάξα) από ρπηνζίδεξν 12lt. 

04-04-03-01 
04-04-03-04 

πκπιεξσκαηηθέο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο 

2,3 

4.03   
Πιήξεο εγθαηάζηαζε λένπ δηθηύνπ Εεζηνύ 
Νεξνύ Υξήζεο. 

  
πκπιεξσκαηηθέο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο 
2,4,5,6,7 

4.04 ΑΣΖΔ 8001.1.1Ν 
Απνμήισζε πθηζηάκελσλ πδξαπιηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ ινπηξώλ- WC. 

  
πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή 2 

4.05 ΑΣΖΔ   8141.2.2 
Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνύ-ςπρξνύ 
ύδαηνο ηνπνζεηεκέλνο ζε ληπηήξα. 

04-04-03-01 
04-04-03-03 

πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 
Πξνδηαγξαθή 3 

4.06 ΑΣΖΔ   8141.4.3 
Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνύ-ςπρξνύ 
ύδαηνο ινπηήξα ή ιεθάλεο θαηαηνληζηήξα.  

04-04-03-01 
04-04-03-03 

πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 
Πξνδηαγξαθή 3 

4.07 ΑΣΖΔ   8041.5.1 
Υαιθνζσιήλαο Φ15mm πάρνπο ηνηρ. 
0.75mm, ηνπνζεηεκέλνο κε όια. 

04-01-03-00 
πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή 5 

4.08 ΑΣΖΔ   8041.6.1 
Υαιθνζσιήλαο Φ18mm πάρνπο ηνηρ. 
0.80mm, ηνπνζεηεκέλνο κε όια. 

04-01-03-00 
πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή 5 

4.09 ΑΣΖΔ   8131.2.1 
Βαιβίδα δηαθνπήο (δηαθόπηεο) νξεηράιθηλε, 
επηρξσκησκέλε, γσληαθή δηακέηξνπ 1/2ins. 

04-01-03-00 
πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή 3 

4.10 ΑΣΖΔ       8540Ν 
Θεξκηθή κόλσζε ζσιήλσλ κε αθξώδεο 
πιαζηηθό πιηθό ηύπνπ Armaflex δηακέηξνπ 
3/4. 

- 
πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή 4 

Ζ/Μ 
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4.11   
Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ γελλήηξηαο (ηζρύο 
γελλήηξηαο 25ΚW). 

- 
πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή 9 

4.12 ΑΣΖΔ       8972.Ν Απνμήισζε πθηζηάκελσλ θσηηζηηθώλ 
ζσκάησλ. 

- 
πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή 2 

4.13 
ΑΣΖΔ       
8972.10.1.1Ν 

Φσηηζηηθό ζώκα LED (panel) νξνθήο, 
εζσηεξηθώλ ρώξσλ, επίκεθεο, δηαζηάζεσλ 
120x20cm 

- 
πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή 10 

4.14 
ΑΣΖΔ       
8972.10.1.2Ν 

Φσηηζηηθό ζώκα LED (panel) νξνθήο, 
εζσηεξηθώλ ρώξσλ, ηεηξάγσλν, 
δηαζηάζεσλ 60x60cm 

- 
πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή 10 

4.15 
ΑΣΖΔ       
8972.10.1.3Ν 

Φσηηζηηθό ζώκα LED εμσηεξηθώλ ρώξσλ, 
ζηεγαλό, κήθνπο 120cm 

- 
πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή 10 

ΘΔΡΜΑΝΖ 

4.16   
Καπζηήξαο πεηξειαίνπ ηθαλόηεηαο θαύζεσο 
από 2.5 έσο 7.5kgr/h. 

- 
πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή 12 

ΓΗΚΣΤΑ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

4.17 ΑΣΖΔ        8160Ν Απνμήισζε πθηζηάκελσλ εηδώλ πγηελήο. - 
πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή 2 

4.18 
ΑΣΖΔ         
8042.1.2.1 

Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από 
ζθιεξό P.V.C. Φ40mm πηέζεσο.  

- 
πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή 7 

4.19 ΑΣΖΔ 8042.1.3.1 
Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από 
ζθιεξό P.V.C. Φ50mm πηέζεσο.  

- 
πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή 7 

4.20 
ΑΣΖΔ     
8042.1.7 

Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από 
ζθιεξό P.V.C. Φ100mm πηέζεσο. 

- 
πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή 7 

4.21 
ΑΣΖΔ         
8151.2 

Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ από πνξζειάλε 
"Δπξσπατθνύ ηύπνπ". 
Υακειήο πηέζεσο κε ην δνρείν πιύζεσο θαη 
ηα εμαξηήκαηά ηνπ. 

04-04-03-01 
04-04-03-03 

πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 
Πξνδηαγξαθή 3 

4.22 
ΑΣΖΔ         
8179.2 

Κάζηζκα ιεθάλεο πιαζηηθό κε θάιπκκα, 
ρξώκαηνο ιεπθνύ. 

04-04-03-01 
04-04-03-03 

πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 
Πξνδηαγξαθή 3 

4.23 
ΑΣΖΔ       
8160.1N 

Νηπηήξαο πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 
40x50cm θαη θνιώλα, πιήξεο κε βαιβίδα 
ρξσκέ. 

04-04-03-01 
04-04-03-03 

πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 
Πξνδηαγξαθή 3 

4.24 
ΑΣΖΔ      
8162.3.1 

Λεθάλε θαηαηνληζηήξα κε βαιβίδα από 
παιώδε πνξζειάλε. 

04-04-03-03 - 

4.25 
ΑΣΖΔ          
8168.1 

Καζξέπηεο ηνίρνπ πάρνπο 4mm κπηδνπηέ 
δηαζηάζεσλ 42x60cm. 

04-04-03-03 
πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή 3 

4.26 ΑΣΖΔ    8169.1.1 
Δηαδέξα ληπηήξα πιήξεο, πνξζειάλεο 
κήθνπο 50cm. 

04-04-03-03 
πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή 3 

4.27 
ΑΣΖΔ           
8172.1 

απσλνζπνγγνζήθε πνξζειάλεο πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 30x15cm κε ρεηξνιαβή. 

04-04-03-03 - 

4.28 
ΑΣΖΔ          
8174.1Ν 

Γνρείν ξεπζηνύ ζάπσλα πιήξεο 
επηρξσκησκέλν. 

04-04-03-03 - 

4.29 
ΑΣΖΔ          
8175.2 

Άγγηζηξν (γάληδνο) αλαξηήζεσο δηπιό από 
πνξζειάλε, εληνηρηζκέλν. 

04-04-03-03 - 

4.30 
ΑΣΖΔ      
8178.1.1 

Υαξηνζήθε πιήξεο, επηρξσκησκέλε απιή. 04-04-03-03 - 

4.31 ΑΣΖΔ 8178.3.1Ν 
Θήθε θαη βνπξηζάθη θαζαξηζκνύ ιεθάλεο, 
επίηνηρε, πιήξεο επηρξσκησκέλε. 

04-04-03-03 - 

4.32 
ΑΣΖΔ         
8046.1Ν 

ηθώλη πιαζηηθό δαπέδνπ κε ζράξα 
νξεηράιθηλε Φ10mm. 

04-04-03-03 - 
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4.33   εη απνρσξεηεξίνπ γηα Α.Μ.Δ.Α. ΠΔΣΔΠ 04-04-03-02 - 

4.34 
ΑΣΖΔ        
8219.9Ν 

Αλαβαηόξην ΑΜΔΑ ηύπνπ πιαηθόξκα - - 

ΟΜΑΓΑ Δ: ΔΠΔΝΓΤΔΗ- ΔΠΗΣΡΧΔΗ 

ΔΠΗΣΔΓΑΔΗ 

5.01 72.16 
Δπηθεξάκσζε κε θεξακίδηα ξσκατθνύ 
ηύπνπ.  

03-05-01-00 
- 

5.02 72.31.02 
Δπηζηεγάζεηο κε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα. 
Δπηζηεγάζεηο κε επίπεδε ιακαξίλα πάρνπο 
1,00 mm. 

03-05-02-01 

- 

5.03 72.31.02Ν 
Καηαθόξπθε νξζνγσληθή πδξνξξνή 
θιεηζηήο δηαηνκήο πάρνπο 1mm. 

03-05-02-01 - 

5.04 72.31.04Ν 

Οξηδόληηα νξζνγσληθή πδξνξξνή κε 
εγθάξζηεο απνιήμεηο από γαιβαληζκέλε 
ιακαξίλα πάρνπο 1.5mm ή ζπκπιήξσζε 
ππάξρνπζαο. 

03-05-02-01 - 

ΔΠΗΣΡΧΔΗ-ΔΠΔΝΓΤΔΗ   

5.05 73.33.01 

Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά 
πιαθίδηα. 
Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα GROUP 
4, δηαζηάζεσλ 20x20 cm. 

03-07-02-00 - 

5.06 73.34.01 
Δπελδύζεηο ηνίρσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα. 
Δπελδύζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα GROUP 1, 
δηαζηάζεσλ 20x20 cm. 

03-07-02-00 - 

5.07 73.35 
Πεξηζώξηα (ζνβαηεπηά) από θεξακηθά 
πιαθίδηα. 

03-07-02-00 - 

5.08 73.96Ν.1 
Δπηζηξώζεηο κε ηάπεηα από νκνηνγελέο 
ρισξηνύρν πνιπβηλύιην (PVC) θαηάιιειν 
γηα λνζνθνκεηαθό ρώξν. 

 03-07-06-02  - 

5.09 73.96Ν.2 
Πιαζηηθό βηλπιηθό ζνβαηεπί εηδηθήο 
δηαηνκήο. 

 03-07-06-02  - 

ΟΜΑΓΑ Σ: ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΗΝΔ-ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ 

ΚΗΓΚΛΗΓΧΜΑΣΑ 

6.01 55.21 Κηγθιηδώκαηα εμσζηώλ. - - 

ΗΓΖΡΟΤΡΓΗΚΑ ΓΗΑΦΟΡΑ 

6.02 61.06 
Φέξνληα ζηνηρεία από ζηδεξνδνθνύο ή 
θνηινδνθνύο ύςνπο ή πιεπξάο > 160 mm. 

- - 

ΚΗΓΚΛΗΓΧΜΑΣΑ ΗΓΖΡΑ- ΠΔΡΗΦΡΑΓΜΑΣΑ 

6.03 64.26.02 
ηδεξνζσιήλεο θηγθιηδσκάησλ 
γαιβαληζκέλνη. 
ηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνη Φ 1 1/2" 

- 

- 

6.04 64.48 πξκαηόπιεγκα κε ξνκβνεηδή κνξθή - 
- 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ 

6.05 65.02.01.01Ν 

Ταιόζπξεο Αινπκηλίνπ αλνηγόκελεο.  
Ταιόζπξεο από ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν 
αινπκίλην.  
Ταιόζπξεο αλνηγόκελεο, κνλόθπιιεο, ρσξίο 
θεγγίηε. 

ΠΔΣΔΠ 03-08-03-00 - 
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6.06 65.02.01.02Ν 

Ταιόζπξεο Αινπκηλίνπ αλνηγόκελεο.  
Ταιόζπξεο από ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν 
αινπκίλην.  
Ταιόζπξεο αλνηγόκελεο, δίθπιιεο, ρσξίο 
θεγγίηε. 

ΠΔΣΔΠ 03-08-03-00 - 

6.07 65.17.02Ν 
Ταινζηάζηα Αινπκηλίνπ κεκνλσκέλα. 
Ταινζηάζηα κνλόθπιια αλνηγόκελα πεξί 
θαηαθόξπθν ή νξηδόληην άμνλα. 

ΠΔΣΔΠ 03-08-03-00 - 

6.08 65.17.04Ν 
Ταινζηάζηα Αινπκηλίνπ κεκνλσκέλα. 
Ταινζηάζηα δίθπιια αλνηγόκελα πεξί 
θαηαθόξπθν ή νξηδόληην άμνλα. 

ΠΔΣΔΠ 03-08-03-00 - 

6.09 65.20.03 

πζηήκαηα ζπλερνύο παινπεηάζκαηνο 
όςεσλ θηηξίνπ από αινπκίλην. 
ύζηεκα παινπεηαζκάησλ κε εκθαλή 
δηαηνκή αινπκηλίνπ κεηαμύ ησλ 
παινπηλάθσλ. 

ΠΔΣΔΠ 03-08-03-00 - 

6.10 65.25 Κηλεηέο ζίηεο αεξηζκνύ ΠΔΣΔΠ 03-08-03-00 - 

6.11 65.43Ν.1 Μεραληζκόο απιόο επαλαθνξάο ζύξαο. - 
πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή 8 

6.12 65.43Ν.2 
Υεηξνιαβέο ζπξώλ ζηξεπηέο Δπξσπατθήο 
πξνέιεπζεο ηύπνπ HEWI ZG  από ζσιήλα 
λαύισλ έγρξσκν.   

- 
πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή 8 

6.13 65.43Ν.3 Κιεηδαξηά αζθαιείαο ζπξώλ, ρσλεπηή. - 
πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή 8 

6.14 65.50.01Ν 
Παληδνύξηα αινπκηλίνπ ή πιαζηηθά 
αλνηγόκελα ή ζπξόκελα θαη θάζεο απηώλ.  
Αλνηγόκελα αινπκηλίνπ. 

ΠΔΣΔΠ 03-08-03-00 - 

ΞΤΛΗΝΑ ΠΑΣΧΜΑΣΑ-ΣΟΗΥΟΗ-ΟΡΟΦΔ 

6.15 52.79.02 Σεγίδσζε από μπιεία πξηζηή - 
πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή 11 

6.16 52.80.02 
αλίδσκα ζηέγεο κε κηζόηαβιεο πάρνπο 1,8 
cm 

- 
πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή 11 

 ΠΟΡΣΔ ΑΠΟ ΞΤΛΔΗΑ 

6.17 
ΟΗΚ                   

54.46.01-Υ 

Θύξεο μύιηλεο πξεζζαξηζηέο, κε θάζζα 
δξνκηθή, πιάηνπο έσο 13 cm, 
δηακνξθσκέλεο θαηάιιεια γηα ρώξνπο 
πγηεηλήο ΑΜΔΑ 

03-08-01-00 - 

ΟΜΑΓΑ Ε: ΛΟΗΠΑ, ΣΔΛΔΗΧΜΑΣΑ 

ΤΑΛΟΤΡΓΗΚΑ 

7.01 76.27.02 
Γηπινί παινπίλαθεο ζπλνιηθνύ πάρνπο 22 
mm, (θξύζηαιιν 5 mm, θελό 12 mm, 
θξύζηαιιν 5 mm). 

03-08-07-02 - 

ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ 

7.02 77.15 
Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηώλ 
ηνίρσλ γηα ρξσκαηηζκνύο. 

03-10-02-00 - 

7.03 77.17.01 
παηνπιάξηζκα πξνεηνηκαζκέλσλ 
επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ ή ζθπξνδεκάησλ. 

03-10-02-00 
03-10-05-00 

- 
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7.04 77.71.02 

Δθαξκνγή επί μύιηλσλ επηθαλεηώλ 
βεξληθνρξώκαηνο βάζεσο λεξνύ ε δηαιύηε 
ελόο ε δύν ζπζηαηηθώλ. 
Βεξληθνρξσκαηηζκνί μπιίλσλ επηθαλεηώλ κε 
βεξληθόρξσκα λίηξνπ ελόο ζπζηαηηθνύ. 

03-10-05-00 - 

7.05 77.80.01Ν 

Αλαθαίληζε ρξσκαηηζκώλ επί επηθαλεηώλ 
επηρξηζκάησλ κε πιαζηηθά ρξώκαηα. 
Υξσκαηηζκνί εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ κε 
ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο 
ζηπξεληναθξπιηθήο- αθξπιηθήο ή 
πνιπβηλπιηθήο βάζεσο. 

03-10-02-00 - 

7.06 77.80.02 

Υξσκαηηζκνί  επί επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ 
κε ρξώκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο αθξπιηθήο 
ή ζηπξελην-αθξηιηθήο βάζεσο. 
Δμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ κε ρξήζε 
ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή ζηπξελην-αθξηιηθήο 
βάζεσο. 

03-10-02-00 - 

7.07 77.80.02Ν 

Αλαθαίληζε ρξσκαηηζκώλ επί επηθαλεηώλ 
επηρξηζκάησλ  κε πιαζηηθά ρξώκαηα.  
Υξσκαηηζκνί εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ κε 
ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή ζηπξελην-
αθξηιηθήο βάζεσο. 

03-10-02-00 - 

7.08 77.96 
Μπθεηνθηόλεο επαιείςεηο μπιίλσλ 
επηθαλεηώλ. 

- 
πκπιεξσκαηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή 10 

7.09 77.54 

Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί μύιηλσλ 
επηθαλεηώλ κε ρξώκαηα αιθπδηθώλ ή 
αθξπιηθώλ ξεηηλώλ, βάζεσο λεξνύ ή 
δηαιύηνπ.  

03-10-05-00 - 

7.10 77.92.01 

Αθαίξεζε παιαηώλ ρξσκάησλ 
ειαηνρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηώλ.  
Mε θαύζε ησλ παιαηώλ ρξσκάησλ κε 
θακηλέηην. 

03-10-01-00 - 

ΜΟΝΧΔΗ ΤΓΡΑΗΑ- ΤΥΟΤ- ΘΔΡΜΟΣΖΣΟ 

7.11 79.10 
ηεγάλσζε μύιηλεο ζηέγεο κε ιεπηή 
ειαζηνκεξή πδξαηκνπεξαηή κεκβξάλε 

 ΠΔΣΔΠ 03-06-02-02 - 

7.12 79.46 
Θεξκνκόλσζε θεθιηκέλσλ νξνθώλ κε 
πιάθεο από αθξώδε εμειαζκέλε 
πνιπζηεξίλε πάρνπο 50 mm 

03-06-02-01 

- 
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