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1. ΗΥΤΟΤΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΧΝ – ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

 

Τν ηεχρνο ησλ Τερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ Δξγαζηψλ αθνξά ηνπο ηερληθνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο (ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο θαη ζπκπεξηθνξάο) πνπ επηηξέπνπλ ηελ πεξηγξαθή εξγαζηψλ θαη πιηθψλ, έηζη ψζηε 

ε εξγαζία, ή ηα πιηθά λα εθπιεξψλνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηηο κειέηεο ζθνπφ ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο 

νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ ππνινίπσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ν Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ηηο 

θαηαζθεπέο ηνπ έξγνπ «ΔΡΓΑΗΔ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΗΑ 

ΑΣΡΟΤ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΡΚΑΓΗΑ». 

 

Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ γηα ην παξφλ έξγν, ηζρχνπλ νη θαησηέξσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο: 

 

• Ζ ππ΄ αξηζκ. ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273/17-7-2012 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 2221 Β / 30-7-

2012, «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) Διιεληθψλ Τερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΤΔΠ) κε ππνρξεσηηθή 

εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα» 

• Ζ ππ΄ αξηζκ. Γ22/4193/22-11-2019 Απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ πνπ 

δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 4607 Β’/13-12-2019, «Έγθξηζε εβδνκήληα (70) Διιεληθψλ Τερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ (ΔΤΔΠ) κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα θαη Μειέηεο». 

  

Αλ ν Γηαγσληδφκελνο δηαπηζηψζεη απφθιηζε ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ ησλ ΤΠ απφ ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία 

νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ Υπεξεζία εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο εθπλένπζαο ηελ εκέξα θαηάζεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, κέζσ εηδηθήο επηζηνιήο. 

Σηελ αληίζεηε πεξίπησζε: 

α. ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο απνδεκίσζεο 

β. ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζεί Αλάδνρνο ππνρξενχηαη επί πιένλ λα ζπκπξάμεη κε ην ΚηΔ ζηελ 

ελαξκφληζε ηνπ απνθιίλνληνο φξνπ κε ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία έζησ θη αλ ηνχην ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθή ηνπ 

επηβάξπλζε, επεηδή απηή (αλ ππάξρεη) λνείηαη φηη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ εχινγν επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν. 

 

 

2. ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

Γηα νπνηνδήπνηε πιηθφ, θαηαζθεπή, πνηνηηθφ έιεγρν (δηαδηθαζίεο / κεζφδνπο / δνθηκέο θιπ) πνπ δελ 

θαιχπηνληαη απφ: 

• ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο 

• ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξ.7 

• ηνπο θαλνληζκνχο / πξνδηαγξαθέο / θψδηθεο απφ ηα άξζξα ηνπ ΚΜΔ ηεο ΔΣΥ θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 

δεκνπξάηεζεο  

 

ζα εθαξκφδνληαη ηα «Δπξσπατθά Πξφηππα» (ΔΤ) πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

Τππνπνίεζεο (CEN) ή απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ζιεθηξνληθήο Τππνπνίεζεο (CENELEC) σο 

«Δπξσπατθά Πξφηππα CEN» ή σο «Κείκελα ελαξκφληζεο (HD)» ζχκθσλα κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο ησλ 

νξγαληζκψλ απηψλ. 

 

Σπκπιεξσκαηηθά πξνο ηα αλσηέξσ θαη θαηά ζεηξάλ ηζρχνο ζα εθαξκφδνληαη: 

 

α. Οη Κνηλέο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο ήηνη εθείλεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί κε δηαδηθαζία αλαγλσξηζκέλε απφ ηα 

θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο εληαίαο εθαξκνγήο ζε φια ηα θξάηε - 

κέιε θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 
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β. Οη «Δπξσπατθέο Τερληθέο Δγθξίζεηο» (ΔΤΔ) πνπ είλαη νη επλντθέο ηερληθέο εθηηκήζεηο ηεο θαηαιιειφηεηαο 

ελφο πξντφληνο γηα ρξήζε, κε γλψκνλα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηηο θαηαζθεπέο κε βάζε 

ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηνπο ηηζέκελνπο φξνπο εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ηνπ. Τέηνηεο (ΔΤΔ) 

ρνξεγνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλνο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ην εθάζηνηε θξάηνο - 

κέινο. 

γ. Οη Πξφηππεο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΠΤΠ) ηνπ Διιεληθνχ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Φσξνηαμίαο θαη 

Γεκνζίσλ Έξγσλ (Υ.ΠΔ.ΦΨ.Γ.Δ) ή ηνπ πξνγελέζηεξνπ Υπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Υ.Γ.Δ) πνπ 

αλαθέξνληαη ζε εξγαζίεο νη νπνίεο ζεκαηηθά δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο ΔΤΔΠ ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα Δλαξκνληζκέλα Δπξσπατθά Πξφηππα (Hen) πνπ έρνπλ 

ζεζπηζζεί κε ηελ ζρεηηθή ΚΥΑ. 

δ. Σπκπιεξσκαηηθά πξνο ηα παξαπάλσ, ζα εθαξκφδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΤ (Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ 

Τππνπνίεζεο) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη Πξνδηαγξαθέο ISO (International Standards Organization) θαη ζε 

ζπκπιήξσζε απηψλ νη ASTM ησλ ΖΠΑ. 

 

 

3. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

• Με ηελ επηθχιαμε ηζρχνο ησλ φξσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ν Αλάδνρνο ζα θαζνξίδεη κε ιεπηνκέξεηα, ζε 

θάζε κειέηε φιεο ηηο εθαξκνζηέεο πξνδηαγξαθέο. Τνχην ζα γίλεηαη φρη αξγφηεξα απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

ζπλαθνχο κειέηεο. 

• Κάζε δηαγσληδφκελνο θαη ζπλεπψο ν Αλάδνρνο κε κφλε ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπ αλαγλσξίδεη φηη 

νη πξναλαθεξζείζεο πξνδηαγξαθέο είλαη θαηάιιειεο θαη επαξθείο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη φηη 

αλαιακβάλεη θάζε ππνρξέσζε, θίλδπλν ή ζπλέπεηα πνπ απνξξέεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ. 

• Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε φζα πεξηγξάθνληαη ζηα 

παξαπάλσ άξζξα ησλ Δζληθψλ Τερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΤΔΠ).  

 

Σεκεηψλεηαη φηη γηα ηελ απνθπγή νγθσδψλ θαη δαπαλεξψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο νη ΔΤΔΠ έρνπλ αλαξηεζεί 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ (www.ggde.gr) ππφ κνξθή αξρείσλ PDF θαη είλαη πξνζπειάζηκεο απφ θάζε 

ελδηαθεξφκελν θαη σο εθ ηνχηνπ, ν αλάδνρνο δελ κπνξεί λα επηθαιεζηεί άγλνηα ησλ ΔΤΔΠ πνπ ηζρχνπλ, θαηά 

ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. 

 

• Τα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζην έξγν νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα γηα θάζε πιηθφ 

Δλαξκνληζκέλα Δπξσπατθά Πξφηππα πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί ζην Διιεληθφ Σχζηεκα Τππνπνίεζεο θαη λα 

θέξνπλ ηελ ζήκαλζε CE ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ 6690 ΚΥΑ ΦΔΚ 1914/15-06-2012 (ζε εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 334/94 ) αιιά θαη ησλ πξνγελέζηεξσλ ζρεηηθψλ ΚΥΑ), άιισο δελ ζα 

παξαιακβάλνληαη. 

• Γηα εξγαζίεο θαη πιηθά πνπ δελ θαιχπηνληαη κε ηα παξαπάλσ, ηζρχνπλ νη ζπκπιεξσκαηηθέο πξνδηαγξαθέο 

θαη λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2. 

 

 

4. ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θαη ησλ ζρεηηθψλ θαη / ή αλαθεξνκέλσλ 

θσδίθσλ / πξνδηαγξαθψλ / θαλνληζκψλ  ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν αζρέησο αλ γίλεηαη ξεηή ζρεηηθή αλαθνξά 

ηνχηνπ ή φρη. O Αλάδνρνο δελ ζα επηβαξπλζεί ηηο δαπάλεο γηα κία ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα κφλνλ αλ 

γίλεηαη ξεηή θαη αδηακθηζβήηεηε αλαθνξά ζε ζρεηηθφ άξζξν ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο πεξί ηνπ αληηζέηνπ. 
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5. ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΧΝ ΜΔ ΕΤΓΗΖ 

 

Γηα ηελ παξαιαβή πιηθψλ πνπ γίλεηαη κε δχγηζε, εθφζνλ ζην αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο πεξηιακβάλεηαη 

εθηέιεζε ηέηνησλ εξγαζηψλ (ρπηνζηδεξά είδε, ζηδεξά είδε θιπ) ν αλάδνρνο ζα θξνληίδεη λα εθδίδεη 

ηξηπιφηππν δχγηζεο θαη παξαιαβήο ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη: 

1. Τν είδνο ηνπ πιηθνχ  

2. Οη δηαζηάζεηο θαξφηζαο απηνθηλήηνπ 

3. Ο αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ 

4. Ζ ζέζε ιήςεο 

5. Ζ ζέζε απφζεζεο 

6. Ζ ψξα θφξησζεο 

7. Ζ ψξα θαη ε ζέζε εθθφξησζεο 

8. Τν θαζαξφ βάξνο, θαη 

9. Τν απφβαξν απηνθηλήηνπ θιπ 

Τν παξαπάλσ ηξηπιφηππν ζα ππνγξάθεηαη, θαηά ηελ εθθφξησζε ζην έξγν, απφ ηνλ ή ηνπο ππαιιήινπο ηεο 

Υπεξεζίαο θαη ηνλ Αλάδνρν ή ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ. 

Κάζε θνξηίν απηνθηλήηνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ ην παξαπάλσ δειηίν δχγηζήο ηνπ. 

Τα παξαπάλσ δειηία δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ζα πξέπεη λα ζπλνδεπηνχλ ζηε ζπλέρεηα απφ αλαιπηηθή 

επηκέηξεζε θαη ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ηνπ πιηθνχ (πρ γηα ρπηνζηδεξά είδε νη ζέζεηο ηνπνζέηεζεο απηψλ, θιπ). 

Τα παξαπάλσ ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ζα είλαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα εθαξκνγήο ηεο Υπεξεζίαο. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ δειηίσλ δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ησλ αλαιπηηθψλ επηκεηξήζεσλ θαη ησλ 

ζρεδίσλ εθαξκνγήο, ζα ζπληάζζεηαη απφ ηελ Υπεξεζία πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ. 

 

 

6. ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ  

 

ΤΛΗΚΑ 

 
Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο δηάθνξεο εξγαζίεο πξέπεη λα είλαη "πξψηεο δηαινγήο" αζρέησο 
αλ αλαθέξεηαη ή φρη απηφ ζην Τηκνιφγην. Με ηελ έθθξαζε απηή ελλνείηαη φηη ηα πιηθά πνπ ζα πξνζθνκηζζνχλ 
γηα ην έξγν ζα είλαη ηα θαιχηεξα πξντφληα ηεο αληίζηνηρεο εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο, ρσξίο βιάβεο ή 
ειαηηψκαηα, θαηάιιεια γηα ηνλ ζθνπφ πνπ πξννξίδνληαη, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο 
απηέο θαζψο θαη ζηηο εηδηθέο έγγξαθεο δηεπθξηληζηηθέο εληνιέο ηεο Υπεξεζίαο, φζνλ αθνξά ηηο δηαζηάζεηο, ην 
ζρήκα, ην ρξσκαηηζκφ, ηελ ηειηθή επεμεξγαζία θαη ηέινο ηελ εκθάληζε ηνπο. 
Τα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζπζθεπαζκέλα ππφ ηηο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο ηνπο ζηελ 
αγνξά θαη ζα ζπλνδεχνληαη κε αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο. 
Όζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν ρξήζεσλ ησλ πιηθψλ πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά νη νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ 
παξαγσγήο, εθηφο αλ άιισο ήζειε δηαηαρζεί απφ ηελ Υπεξεζία. 
Γηα φια ηα πιηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν, ν Αλάδνρνο, πξηλ απφ νπνηαδήπνηε ζρεηηθή παξαγγειία, ζα 
πξνζθνκίζεη δείγκαηα ηνπο γηα έιεγρν θαη δηαπίζησζε απφ ηελ Υπεξεζία αλ είλαη ζχκθσλα κε ηηο Διιεληθέο 
Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΤΔΠ) θαη ην Πεξηγξαθηθφ Τηκνιφγην ηεο Μειέηεο. 
Τα παξαπάλσ δείγκαηα ζα θπιάζζνληαη απφ ηελ Υπεξεζία ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο πνπ ζα παξέρνληαη απφ 
ηνλ Αλάδνρν, γηα ζχγθξηζε κε ηα πιηθά πνπ ζα πξνζθνκηζζνχλ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηειηθά ζην έξγν θαη 
ηα νπνία δε ζα πζηεξνχλ θαζφινπ ησλ αληίζηνηρσλ εγθξηζέλησλ δεηγκάησλ. 
Τα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πεξάζνπλ απφ εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί 
ε πνηφηεηα θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο ηνπο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 
Ζ απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη γεληθά ζε ζεκεία θαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ε νκαιή 
ξνή ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, δελ επηηξέπεηαη δε ζε θακία πεξίπησζε, ε ελαπφζεζε πιηθψλ ζε 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εθηφο εάλ κε θξνληίδα ηνπ αλαδφρνπ ρνξεγεζνχλ νη ζρεηηθέο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο 
αξρέο. Ζ απνζήθεπζε ησλ εππαζψλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ζε ρψξνπο θαη ζε ζπλζήθεο πνπ ζα πιεξνχλ ηηο 
ζρεηηθέο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ θάζε είδνπο. 
Γηα ηα εηδηθά πιηθά πνπ θαιχπηνληαη απφ εξγνζηαζηαθέο εγγπήζεηο, απνηειεί βαζηθή ππνρξέσζε ηνπ 
αλαδφρνπ, λα θαηαζέζεη ζηελ Υπεξεζία πιήξε ηεθκεξίσζε ησλ ηδηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πιηθψλ 
πνπ επηιέγνληαη, κε έγγξαθα πηζηνπνίεζεο απφ εκεδαπά ή αιινδαπά επίζεκα αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα 
θαη νξγαληζκνχο, απφ ηα νπνία ζα απνδεηθλχνληαη νη ηδηφηεηέο ηνπο θαη ζα πξνθχπηεη ε θαηαιιειφηεηά ηνπο 
γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε, θαζψο θαη ηα αλάινγα έγγξαθα εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε 
πνηφηεηά ηνπο, νπφηε θαη ζα επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή ηνπο ζην εξγνηάμην, πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζνχλ ζην 
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έξγν. 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη φπνπ ζηα ηεχρε ή ζρέδηα ηεο παξνχζαο κειέηεο αλαγξάθεηαη ηπρφλ ζπγθεθξηκέλνο ή 
ελδεηθηηθφο ηχπνο πιηθνχ, ζπζθεπήο ή κεραλήκαηνο ηνλίδεηαη ξεηά φηη ε αθξηβήο έλλνηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ή 
ελδεηθηηθνχ ηχπνπ δελ πξνυπνζέηεη ηελ πξνηίκεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ Οίθνπ, αιιά αλαθέξεηαη ζε πιηθά 
ζπζθεπέο ή κεραλήκαηα ηνπιάρηζηνλ παξεκθεξή ή ηζνδχλακα, ηεο ίδηαο πνηφηεηαο, ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 
θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ή θαιχηεξσλ. 

 

ΔΡΓΑΗΔ 

 
Όιεο νη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην έξγν ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο 
απηέο, ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο, ηηο εηδηθέο έγγξαθεο εληνιέο ηεο Υπεξεζίαο θαη ηηο πξνθνξηθέο δηεπθξηλήζεηο 
θαη νδεγίεο ηεο επίβιεςεο ηνπ έξγνπ, κπνξεί δε λα πεξάζνπλ απφ εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο ζχκθσλα κε 
ηνπο ίδηνπο θαλνληζκνχο θαη φξνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα πιηθά. 
Ζ Υπεξεζία κπνξεί λα απνξξίπηεη θάζε εξγαζία θαθφηερλε ή κε ζχκθσλε πξνο ηα παξαπάλσ θαη λα 
επηβάιιεη ηελ άκεζε απνζχλζεζε θαη αλαθαηαζθεπή ηεο. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη 
ακέζσο πξνο ηηο εληνιέο ηεο Υπεξεζίαο θαη λα απνκαθξχλεη απφ ην εξγνηάμην φια ηα άρξεζηα πιηθά πνπ ζα 
πξνθχςνπλ απφ ηελ απνζχλζεζε, εθηφο απφ ηα ρξήζηκα πνπ κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ζην έξγν κφλν 
κεηά απφ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Υπεξεζίαο. 

 

ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ 
 
Οη δεηγκαηνιεςίεο, δνθηκαζίεο θαη έιεγρνη νπνηνπδήπνηε πιηθνχ ή εξγαζηψλ ζα γίλνληαη κε δαπάλεο θαη 
θξνληίδα ηνπ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Υπεξεζίαο, φπνηε απηή ην ζεσξεί αλαγθαίν θαη 
απαξαίηεην, κεηά απφ ζρεηηθή έγγξαθε εληνιή ηεο πξνο ηνλ αλάδνρν. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
ζπκκνξθψλεηαη ακέζσο θαη πιήξσο πξνο ηηο εληνιέο ηεο Υπεξεζίαο θαη λα πξνζθνκίδεη ηα επίζεκα 
πηζηνπνηεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ. 
Οη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη ζα γίλνληαη ζηα Κξαηηθά Δξγαζηήξηα Γεκνζίσλ Έξγσλ (Κ.Δ.Γ.Δ.), ζηα εξγαζηήξηα 
ηνπ Δζληθνχ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ ή ζε άιια αλεγλσξηζκέλα απφ ην Γεκφζην ηδησηηθά εξγαζηήξηα κεηά 
απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Υπεξεζίαο. 
Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα θαηαζθεπάδεη επαξθή δείγκαηα "εξγαζηψλ" επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζηηο 
θαηάιιειεο ζέζεηο - ψζηε λα ιακβάλνληαη νη ηειηθέο απνθάζεηο γηα ηελ έγθξηζε ηνπο - κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. 
Ζ Υπεξεζία κπνξεί λα απαγνξεχζεη ηελ ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ ή ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ φπνηε απηή θξίλεη 
φηη δελ είλαη θαηάιιεια ή ζχκθσλα κε ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο ή κε λεψηεξεο δηαηάμεηο πεξί αζθάιεηαο 
θαη πγηεηλήο. Σηε πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα απνκαθξχλεη ακέζσο απφ ην 
εξγνηάμην. 
Ζ κε δηελέξγεηα ειέγρνπ ή ε ηπρφλ κε έγθαηξε δηάγλσζε ειαηησκάησλ ή θαη πξνζσξηλή απνδνρή ησλ πιηθψλ 
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ, δελ απαιιάζεη ηνλ αλάδνρν ηεο ππνρξέσζεο ηνπ γηα 
ηελ θαζαίξεζε θαη αλαθαηαζθεπή ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ, νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή δηαπηζησζεί φηη έγηλε 
ρξήζε αθαηάιιεισλ πιηθψλ ή κεζφδσλ θαηαζθεπήο. 
Όιεο ζη δαπάλεο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ, ησλ δνθηκψλ θαη ειέγρσλ νπνηαζδήπνηε θχζεο, είηε επί ηφπνπ ηνπ 
έξγνπ είηε ζηελ έδξα νηνπδήπνηε εξγαζηεξίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή θαηά ηελ δηαδηθαζία 
παξαιαβήο ηνπο, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ Αλάδνρν. 
Δπίζεο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν φιεο νη δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη απνκάθξπλζεο ησλ πιηθψλ πνπ 
απνξξίθζεθαλ ζαλ αθαηάιιεια, νη δαπάλεο γηα ηελ απνθάιπςε θξπκκέλσλ κεξψλ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ 
ησλ έηνηκσλ εξγαζηψλ θαζψο θαη νη δαπάλεο θαζαίξεζεο, απνζχλζεζεο θαη αλαθαηαζθεπήο έξγσλ ζηα νπνία 
δηαπηζηψζεθαλ θαθνηερλίεο ή ε ρξήζε αθαηάιιεισλ πιηθψλ, θαη ηέινο θάζε άιιε δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη 
άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο δεηγκαηνιεςίαο πιηθψλ θαη εξγαζηψλ. 
  

 

7. ΠΗΝΑΚΑ  ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ  ΑΡΘΡΧΝ ΜΔΛΔΣΖ  ΜΔ ΔΣΔΠ  ΚΑΗ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 

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

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

Υπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Απηνί αληηζηνηρνχλ ηα άξζξα ησλ Νέσλ Δληαίσλ Τηκνινγίσλ πνπ 

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

Διιεληθέο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 
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8. ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 1  

ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΧΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΚΚΑΦΖ – ΚΑΘΑΗΡΔΔΧ  

Αληηθείκελν 

Ζ Τερληθή Πξνδηαγξαθή απηή αλαθέξεηαη ζηε θνξηνεθθφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ησλ πξντφλησλ 
θαζαίξεζεο, γηα ηελ απφζεζή ηνπο ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο πνπ ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Δπηβιέπνπζα 
Υπεξεζία. 

Γηα ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο απαηηείηαη έγγξαθε εληνιή ή έγθξηζε ηεο Υπεξεζίαο, φπνπ ζα θαζνξίδνληαη ν 
ηφπνο απνζέζεσο ησλ πιηθψλ, ην δξνκνιφγην θαη ν ζθνπφο ηεο κεηαθνξάο (απφξξηςε θ.ιπ.), θαη ζε 
πεξίπησζε απνξξίςεσο, ν ηξφπνο δηάζεζεο. 

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

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέζεη φια ηα αλαγθαία κεραλήκαηα θαη κεηαθνξηθά κέζα, 
εγθαηαζηάζεηο, εθφδηα, πιηθά θαη πξνζσπηθφ, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ κεηαθνξηθνχ έξγνπ, φπσο ην 
εγθξίλεη ε Υπεξεζία. 

Δξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ 

Οη θνξηνεθθνξηψζεηο ζα γίλνληαη είηε κε κεραληθά κέζα είηε κε ηα ρέξηα φηαλ ηα κεραληθά κέζα δελ κπνξνχλ 
λα πιεζηάζνπλ ή φηαλ ε πνζφηεηα ησλ πιηθψλ δελ είλαη κεγάιε γηα λα δηθαηνινγήζεη ηε κεηάβαζε θνξησηηθνχ 
κεραλήκαηνο. 

Ζ θαζπζηέξεζε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ (ζηαιία) πεξηιακβάλεηαη ζηε δαπάλε ηεο θνξηνεθθφξησζεο. 

Δπηκέηξεζε – Πιεξσκή 

Ζ θνξηνεθθφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζα επηκεηξάηαη βάζεη φγθνπ νξχγκαηνο ή πιήξσο 
απνθνπηφκελσλ ζηνηρείσλ, φζνλ αθνξά ζηα πξντφληα θαζαίξεζεο, ή φπσο αιιηψο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ 
Τηκνινγίνπ Μειέηεο ζε θπβηθά κέηξα. 

Ζ θνξηνεθθφξησζε πιηθψλ θαζαίξεζεο επί ρεηξνθίλεησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ επηκεηξάηαη ζε ηφλνπο 
(1000ριγ) βάξνπο πιηθψλ πνπ θαζαηξέζεθαλ ή απνμειψζεθαλ.  

Ζ κεηαθνξά πιηθψλ κε κνλφηξνρν επηκεηξάηαη ζε ηνλνδεθάκεηξα (1ton*10m) κεηαθνξάο. 

Ζ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη θαζαηξέζεσο επί απηνθηλήηνπ επηκεηξάηαη ζε ηνλνρηιηφκεηξα 
(1ton*1km) κεηαθνξάο.  

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή κνλάδαο ηνπ Τηκνινγίνπ ή ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη 
παξαπάλσ.  Απηή ε ηηκή θαη πιεξσκή απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή φισλ 
ησλ απαηηνχκελσλ κεραλεκάησλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ, εγθαηαζηάζεσλ εθνδίσλ, πιηθψλ θαη εξγαζίαο. 

 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 2 

ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ - ΑΠΟΞΖΛΧΔΗ 

 

ΓεληθΪ 

Ζ αθφινπζε Τερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηηο εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ θαη απνμειψζεσλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ 
ηνπ έξγνπ, (δηα ρεηξφο -θνπήο, ιάμεπζεο, θιπ ή κε κεραληθά κέζα), ρσξίο λα πξνθιεζνχλ θζνξέο ζην 
ππφινηπν ηκήκα ηεο θαηαζθεπήο θαη νη νπνίεο εξγαζίεο πξέπεη λα πξνεγεζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα 
πξαγκαηνπνηεζεί κηα ηνπηθή ή γεληθή δηακφξθσζε ησλ εξγαζηψλ. Πεξηιακβάλεηαη νπσζδήπνηε θαη ε ηπρφλ 
απαηηνχκελε εξγαζία απνθαηάζηαζεο ηνπ ππνινίπνπ ζηνηρείνπ, ζηελ έθηαζε πνπ επηβάιιεηαη απφ ηε δεκηά 
πνπ πξνθιήζεθε ιφγσ θαζαίξεζεο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη φια ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα γηα ηηο 
ππφςε εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ, απνμειψζεσλ θιπ, ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο λφκνπο, 
δηαηάγκαηα θαη ηηο αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο.  

Δάλ ζηα παξαθάησ επηκέξνπο άξζξα δελ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ζηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ησλ 
ππφινηπσλ ηκεκάησλ ηεο θαηαζθεπήο πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά θαη νη εμήο εξγαζίεο, αλεμαξηήησο ηνπ εάλ 
αλαθέξνληαη ή φρη ζηηο επηκέξνπο πεξηγξαθέο: Ο πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ απνθαιππηφκελνπ ππνζηξψκαηνο, 
(δαπέδνπ, ηνίρνπ, νξνθήο), ζε πεξηπηψζεηο θαζαίξεζεο ή απνμήισζεο ππάξρνπζαο επέλδπζεο απφ 
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νπνηνδήπνηε πιηθφ, απφ ηα πιηθά ζπγθφιιεζεο (θνληάκαηα ζηξψζεσλ, θφιιεο, θιπ), ψζηε ε επηθάλεηα απηή 
λα είλαη έηνηκε θαη θαηάιιειε λα δερζεί ηε λέα επέλδπζε, επηζηξσζε ή επηθάιπςε. Ζ αθαίξεζε ησλ πιηθψλ 
ζηεξέσζεο, ζπγθξάηεζεο θαη αλάξηεζεο κηαο θαζαηξνχκελεο ή απνμεινχκελεο ππάξρνπζαο θαηαζθεπήο, 
(ήινη, ελζσκαησκέλα ζηνηρεία θαη εμαξηήκαηα θιπ) θαη ε πιήξσζε ησλ δεκηνπξγνχκελσλ νπψλ, απιαθψλ 
θιπ, νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ θαη βάζνπο, κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450Kgr ηζηκέληνπ. Σε πεξίπησζε 
δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ, είηε κε θαζαίξεζε ηνηρνδνκψλ απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ, είηε κε απνμήισζε 
ππαξρφλησλ θνπθσκάησλ (κε ή ρσξίο ηηο θάζεο ηνπο), ε πεξίκεηξνο (παξεηέο) ηνπ αλνίγκαηνο ζα 
απνθαζίζηαηαη πιήξσο κε ηε κφξθσζε ηνπ αλνίγκαηνο κε επίρξηζκα, ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ επηρξίζκαηνο 
νξνθήο ή πξεθηνχ θαη ηελ πιήξσζε ηνπ δεκηνπξγνχκελνπ ζην δάπεδν θελνχ (αχιαθνο), νπνησλδήπνηε 
δηαζηάζεσλ θαη βάζνπο, κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450Kgr ηζηκέληνπ. Σηνλ Αλάδνρν νπδεκία ηδηαίηεξε 
απνδεκίσζε ζα θαηαβιεζεί γηα ηελ θαζαίξεζε ή απνμήισζε νηθνδνκηθψλ ζηνηρείσλ, ζελάδ, δνθνί, 
θνπθψκαηα, πξέθηα, θαησθάζηα, επελδχζεηο, θιπ. ηα νπνία είλαη εληνηρηζκέλα ή ελζσκαησκέλα ζην 
θαζαηξνχκελν ή απνμεινχκελν ζηνηρείν, θαζψο ζσιελψζεσλ θαη αγσγψλ θάζε είδνπο, (πδξαπιηθψλ, 
ειεθηξηθψλ, ηειεθσληθψλ θιπ), ζηεξηγκάησλ, εμαξηεκάησλ θαη ζπζθεπψλ θάζε είδνπο, ζηδεξνδεζηψλ θαη 
μπινδεζηψλ θιπ, έζησ θη αλ πξνβιέπεηαη, ζην παξφλ Τηκνιφγην, ηδηαίηεξν άξζξν γηα ηελ θαζαίξεζε ή 
απνμήισζε απηψλ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε νξηζκέλσλ πιηθψλ 
θαζαίξεζεο ή απνμήισζεο.  

Δπίζεο εάλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα αθφινπζα άξζξα, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φια ηα πξντφληα 
θαηεδαθίζεσλ, θαζαηξέζεσλ θαη απνμειψζεσλ λα ηα απνθνκίζεη απφ ην έξγν θαη ηα άρξεζηα απφ απηά λα ηα 
απνξξίςεη ζε κέξε επηηξεπφκελα απφ ηηο Αξρέο. Σε πεξίπησζε φκσο πνπ πξνβιέπεηαη ε 
επαλαρξεζηκνπνίεζε δηαθφξσλ πιηθψλ απφ θαηεδαθίζεηο, θαζαηξέζεηο ή απνμειψζεηο, ν Αλάδνρνο 
αλαιακβάλεη ηελ θξνληίδα θαη ηηο δαπάλεο θχιαμεο ησλ πιηθψλ απηψλ κέρξη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ, 
πξέπεη δε, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ, λα θξνληίζεη ψζηε ην πνζνζηφ θζνξάο ησλ αλσηέξσ 
πιηθψλ λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην δπλαηφλ, (ρξεζηκνπνίεζε εηδηθεπκέλσλ ηερληηψλ, εηδηθψλ θνπηηθψλ 
κεραλεκάησλ, θιπ).  

 

Καζαέξεζε Αλνδνκώλ, Αξγνιηζνδνκάο, Ληζνδνκάο, Πιηλζνδνκάο 

Καζαίξεζε αλνδνκψλ αξγνιηζνδνκήο, πιήξνπο ιηζνδνκήο ή πιηλζνδνκήο πάρνπο έσο 0,35m κε ηζρπξφ 
θνλίακα ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο θαη κε ηε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο 
ζηηο ζέζεηο θφξησζεο ζε απφζηαζε 10m (φγθνο αρξήζησλ 1m

3
 πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαίξεζεο).  

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

φγθνπ πξν ηεο θαζαίξεζεο. Σηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη, ε θαζαξή εξγαζία κε ή ρσξίο κεραληθά κέζα, ζε 
νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην εθάζηνηε δάπεδν εξγαζίαο (βνεζεηηθφ, πξφρεηξν ή κφληκν), 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξφρεηξσλ ή βνεζεηηθψλ δαπέδσλ, ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα 
εθφζνλ πξνβιέπνληαη ζηε κειέηε, πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο θαη πξνζηαηεπηηθά κέηξα γηα ηελ αζθαιή 
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. Δπίζεο, πεξηιακβάλεηαη ε θνξηνεθθφξησζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο κε κεραληθά 
κέζα επί απηνθηλήηνπ, ε κεηαθνξά θαη ε απφξξηςε ηνπο ζε κέξε επηηξεπφκελα απφ ηηο Αξρέο θαη νη ζηαιίεο.  

 

ΓηΪλνημε Οπώλ, ΦωιΫωλ ά ΑλνηγκΪηωλ ζε ΠιηλζνδνκΫο  

Γηάλνημε νπήο, θσιεάο, ή δηακφξθσζε αλνίγκαηνο (ζχξαο ή παξαζχξνπ θιπ.) ζε νπηνπιηλζνδνκέο πάρνπο 
έσο 0,20m, κε ή ρσξίο επίρξηζκα ζε νπνηνδήπνηε χςνο θαη ζέζε ηνπ θηηξίνπ, δηα ρεηξφο ή θαη κε ρξήζε 
κεραληθψλ κέζσλ θαη κε ηελ εξγαζία κφξθσζεο ησλ παξεηψλ ηεο νπήο ή ησλ παξαζηάδσλ (ιακπάδσλ) ηνπ 
αλνίγκαηνο, θαζψο θαη ηε ζπζζψξεπζε ησλ άρξεζησλ πξντφλησλ ζε απφζηαζε 10,00m απφ ην ρψξν 
εξγαζίαο (φγθνο αρξήζησλ 100% πξν ηεο δηαλνίμεσο φγθνπ). Ζ εξγαζία ζα ζεσξείηαη πεξαησκέλε κφλν κεηά 
ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ θαη ηελ απνκάθξπλζε πάζεο θχζεσο αρξήζησλ πξντφλησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ 
απηήλ.  

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

Τξφπνο πιεξσκήο: Σηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε ρεηξνλαθηηθή ή θαη κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ εξγαζία, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξφρεηξσλ ή βνεζεηηθψλ δαπέδσλ, ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα 
εθφζνλ πξνβιέπνληαη ζηε κειέηε έσο ην χςνο ησλ 4,00m απφ ην εθάζηνηε έδαθνο εξγαζίαο, ηηο πξνζσξηλέο 
αληηζηεξίμεηο θαη φια ηα απαξαίηεηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα αζθάιεηαο θαζψο θαη ηε ζπζζψξεπζε ησλ 
αρξήζησλ ζε ζάθνπο, ηε θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο ζε κέξε 
επηηξεπφκελα απφ ηηο Αξρέο.  

 

ΓηΪλνημε Απιαθηνύ ζε Πιηλζνδνκά ά θπξόδεκα 
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Γηάλνημε αχιαθνο βάζνπο έσο 0,06m θαη πιάηνπο 0,10m ζε πιηλζνδνκή νπνηνπδήπνηε πάρνπο θαη ηχπνπ, κε 
ή ρσξίο επίρξηζκα, ζε νπνηνδήπνηε χςνο θαη ζέζε ηνπ θηηξίνπ ρεηξνλαθηηθά ή κε ηε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ 
θαη ηελ εξγαζία κφξθσζεο ησλ παξεηψλ, ζχκθσλα κε ηα πξνθαζνξηζκέλα απφ ηε κειέηε κέηξα.  

Δπηκέηξεζε Ζ επηκέηξεζε ηεο δηάλνημεο ζα γίλεηαη αλά ηξέρνλ κέηξν (m) δηαλνηγκέλνπ αχιαθνο. Τξφπνο 
πιεξσκήο Σηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη, ε εξγαζία δηάλνημεο, ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα έσο ηα 
4,00m απφ ην εθάζηνηε έδαθνο εξγαζίαο, νη πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο θαη πξνζηαηεπηηθά κέηξα γηα ηελ 
αζθαιή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο ζε ζάθνπο, ε θνξηνεθθφξησζε 
κεηαθνξά θαη απφξξηςε ηνπο ζε ζέζεηο επηηξεπφκελεο απφ ηηο Αξρέο (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ζηαιία ηνπ 
απηνθηλήηνπ), θαζψο θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ θαη ηελ απνκάθξπλζε πάζεο θχζεσο αρξήζησλ 
πξντφλησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ απηήλ  

 

ΓηΪλνημε Οπάο ά Καζαέξεζε γηα Άλνηγκα ζε θπξόδεκα Γηάλνημε νπήο ή θαζαίξεζε γηα ηε δεκηνπξγία 
αλνίγκαηνο ζε ηνηρία ή πιάθεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πάρνπο 0,15 έσο 0,30m, κε ρξήζε αεξφζθπξαο ή 
άιισλ κεραληθψλ κέζσλ ή ρξήζε θαξνηηέξαο ε νπνία ζα πξνζαξκφδεηαη θαηάιιεια επί ηεο επηθάλεηαο 
θνπήο θαη ζα ζηεξεψλεηαη κε κπνπιφληα, ε δε θνπή ζα είλαη αθξηβείαο ρσξίο απνθιίζεηο. Οη δηαλνίμεηο νπψλ ή 
αλνηγκάησλ, αλάινγα κε ην πάρνο θαη ηελ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδνληαη σο εμήο:  

 Δπηθάλεηαο έσο 0,15m
2
 ή απφ 0,16m

2
 - 0,50m

2
 θαη πάρνπο έσο 0,15m. 

 Δπηθάλεηαο έσο 0,15m
2
 ή απφ 0,16m

2 
- 0,50m

2
 θαη πάρνπο απφ 0,16m έσο 0,30m. 

 Άλνηγκα απφ 0,51 m
2
 - 1,00m

2
 ή απφ 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 
απφ Φ100-Φ200 θαη απφ Φ200-Φ300.  

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

Τξφπνο πιεξσκήο: Σηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε θαζαξή εξγαζία θαζαίξεζεο κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, ε 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ ησλ αλνηγκάησλ κε εηδηθά επηζθεπαζηηθά θνληάκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ νπιηζκνχ, 
ε ρεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ θαζαηξέζεσλ ζε κέζε απφζηαζε 10,00m απφ ην ρψξν εξγαζίαο θαη 
ε ζπζζψξεπζε ηνπο πξνο θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά -κεηά ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ- θαη απφξξηςε 
ηνπο ζε επηηξεπφκελεο ζέζεηο απφ ηηο Αξρέο, θαζψο θαη ν θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ.  

  

Καζαέξεζε ΟπιηζκΫλνπ θπξνδΫκαηνο 

Καζαίξεζε νπιηζκέλνπ ζελάδ, θαλαιηψλ θαη παξεκθεξψλ δξνκηθψλ θαηαζθεπψλ κηθξψλ δηαζηάζεσλ. Ψο 
θαζαίξεζε νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζα ιακβάλεηαη θαη ε εξγαζία δηάλνημεο αχιαθνο ζε ιηζνδνκή ή ζε 
ζθπξφδεκα.  

Ζ εξγαζία ζα ζεσξείηαη πεξαησκέλε κεηά ηελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ άρξεζησλ πξντφλησλ, ηνπ κεραληθνχ 
ή άιινπ εμνπιηζκνχ θαη ηελ πιήξε θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ.  

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

(πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαίξεζεο) θαη ζε ηξέρνληα κέηξα (m) θαζαίξεζεο γηα ιακπάδεο, ζελάδ, 
θαλάιηα θαη δηάλνημεο αχιαθνο ζε ιηζνδνκή ή ζε ζθπξφδεκα.  

Τξφπνο πιεξσκήο: Σηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε εξγαζία θαζαίξεζεο κε ηα θαηάιιεια κεραληθά κέζα, θαη ε 
ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο πξνο κεηαθνξά ζε κέζε απφζηαζε 10m. Πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο ε 
ρξήζε ηθξησκάησλ ή πξνζσξηλψλ αληηζηεξίμεσλ εθφζνλ πξνβιέπνληαη φπνπ απαηηείηαη θαζψο θαη ε 
θνξηνεθθφξησζε επί απηνθηλήηνπ, ε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ πξντφλησλ 
θαζαίξεζεο ζε ζέζεηο επηηξεπφκελεο απφ ηηο Αξρέο.  

Απνμάιωζε μύιηλωλ ά Μεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ θαη ΚνπθωκΪηωλ 

Απνμήισζε κεηά πξνζνρήο μχιηλσλ ή κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ/ θνπθσκάησλ (δπλαηφηεηα 
επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο) θαη κεηαθνξά ηνπο πξνο θφξησζε ή απνζήθεπζε, θαζψο θαη απνθαηάζηαζε/ 
δηακφξθσζε ησλ παξεηψλ, πξεθηψλ, πξεβαδηψλ ή ππεξζχξσλ, ηελ επηζθεπή θσιεψλ ή ηπρφλ θζνξψλ 
ηνηρνπνηίαο ή δαπέδνπ ή νξνθήο θαζψο θαη επηρξηζκάησλ ή ρξψκαηνο κεηά ηελ απνμήισζε. Καηά ηελ 
επαλαηνπνζέηεζε ζπξψλ/ παξαζχξσλ ζα γίλεηαη ε απαξαίηεηε ζηεξέσζε θαη αλάξηεζε πξνο πιήξε 
ιεηηνπξγία ηνπο. Σην παξφλ άξζξν πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ πεξηπηψζεηο:  

Απνμήισζε μχιηλσλ ή ζηδεξψλ ζπξψλ θαη παξαζχξσλ (κε ή ρσξίο παινπίλαθεο) αθαίξεζε ησλ θχιισλ θαη 
πξεβαδηψλ, απειεπζέξσζε ηνπ ηεηξάμπινπ ή πιαηζίνπ απφ ηα ζηδεξά ζηεξίγκαηα (ηδηλέηηα). Τν άλνηγκα κεηά 
ηελ απνμήισζε ζα έρεη δηαζηάζεηο πξν ηεο θαζαίξεζεο. Απνμήισζε μχιηλσλ ή κεηαιιηθψλ πεξζηδσηψλ 
θνπθσκάησλ, αθαίξεζε κεηαιιηθήο επηζηέγαζεο θνπβνπθιίσλ εμαεξηζκνχ (κε αλάπηπγκα ηεο επηθάλεηάο 
ηνπο), θηγθιηδσκάησλ πεξίθξαμεο απνηεινχκελα απφ ξάβδνπο κεηαιιηθέο θαη ιαβέο ζηεξέσζεο ή 
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νξζνζηάηεο, θηγθιηδψκαηα ζθάιαο παληφο ζρεδίνπ κε απνμήισζε ησλ νξζνζηαηψλ ηνπο θαη ηεκαρηζκφ ηνπο 
ζε ηκήκαηά αλαπηχγκαηνο ζθάιαο εάλ απαηηεζεί. Απνμήισζε κηθηψλ θαηαζθεπψλ απφ ζθειεηφ αινπκηλίνπ 
θαη επέλδπζε. Δθαξκνζκέλα επί ηνίρσλ ή νξνθήο πιαγηνεπηθαιχςεηο ή ςεπδνξνθέο κε απνζχλδεζε ησλ 
επηκέξνπο θαζέησλ θαη νξηδφληησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζθειεηνχ-κε θάλαβν 1,20m έσο 1,50m -θαη κε αθαίξεζε ησλ 
θχιισλ επηθάιπςεο κε πιηθά φπσο θχιια ή πιαθίδηα γπςνζαλίδαο ή αινπκηλίνπ, ή κνξηνζαλίδεο, ή 
ιακαξίλεο, ή πνιπθαξβνληθά ηεκάρηα. Δπίζεο απνμήισζε ππεξπςσκέλσλ δαπέδσλ, κεηά ηνπ εηδηθνχ 
κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ θαη ησλ πιαθηδίσλ επηθάιπςεο ηνπ. 

Καζαηξέζεηο- απνμειψζεηο κεκνλσκέλσλ ζηδήξσλ απιψλ εηδηθψλ δηαηνκψλ ρσξίο ζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπο, 
χςνπο ή πιεπξάο 8,00-14,00cm θαη βάξνπο έσο 15,00kg/m-ππέξζπξα, πξφβνινη, θξπθνδνθνί εληφο 
θνληνδέκαηνο, θαζψο θαη απνμήισζε ζσιελψζεσλ θαη πδξνξξνψλ έσο Φ4". Καζαίξεζε κεηαιιηθψλ 
θαηαζθεπψλ (δάπεδα, παηάξηα, ζηέγεο, θιπ) απφ ζηδεξνδνθνχο απιψλ εηδηθψλ δηαηνκψλ πνιιαπιά 
ζπλδεδεκέλνπο κεηαμχ ηνπο- χςνπο ή πιεπξάο απφ 15,00cm έσο 35,00cm θαη βάξνπο απφ 16,00-22,00kg/m, 
απφ 23,00-37,0kg/m θαη απφ 38,00-62,00kg/m - πξνζαξκνζκέλνπο ζε ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο, ησλ νπνίσλ 
ε απνμήισζε ζα γίλεη κε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηελ θαηαζθεπή ζπλδέζεσλ έσο θαη 
ηεκαρηζκφ ηνπο εάλ απαηηεζεί Τα εηδηθά ηεκάρηα ζηεξίμεσλ ησλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ ζα απνηηκψληαη κε 
αλάπηπγκα ησλ επηθαλεηψλ ηνπο πνπ ζα αλάγεηαη ζε ηξέρνλ κέηξν πιάηνπο 0,35m.  

Δπηκέηξεζε: Ζ επηκέηξεζε ηεο απνμήισζεο μχιηλσλ ή κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ ή θνπθσκάησλ ζα γίλεηαη ζε 
ηεηξαγσληθά κέηξα (m

2
), αθξφηαηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεηξαμχινπ (θάζα) ή πιαηζίνπ γηα ζχξεο, παξάζπξα θαη 

πεξζηδσηά θνπθψκαηα, θηγθιηδσκάησλ, αλνηγκέλεο επηθαλείαο επηζηέγαζεο θνπβνπθιίσλ, απνμήισζεο 
κηθηψλ θαηαζθεπψλ ζθειεηνχ κε επέλδπζε επηθάιπςεο ή επίζηξσζήο ηνπ (πιαγηνεπηθαιχςεηο, ςεπδνξνθέο, 
ππεξπςσκέλα δάπεδα) απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ θαη ηξέρνληα κέηξα (m) γηα θαζαίξεζε ζηδήξσλ εηδηθψλ 
δηαηνκψλ, ζσιελψζεσλ θαη πδξνξξνψλ έσο Φ4".   

Τξφπνο πιεξσκήο: Σηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη, ε εξγαζία θαζαίξεζεο απφ εμεηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο, ε 
θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ απνμειψζεσλ πξνο απνζήθεπζε, ε ρξήζε ηθξησκάησλ (εθφζνλ 
πξνβιέπνληαη) έσο ηα 4,00m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, νη πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο θαη ηα απαξαίηεηα 
πξνζηαηεπηηθά κέηξα γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. Ζ εξγαζία ζεσξείηαη πεξαησκέλε κεηά ηνλ 
πιήξε θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ κεραληθνχ ή άιινπ εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ απφ ην 
ρψξν.  

 

Καζαέξεζε Δπηζηξώζεωλ- ΔπηζηεγΪζεωλ- Δπελδύζεωλ 

Καζαίξεζε επηζηξψζεσλ δαπέδσλ νπνηνπδήπνηε πάρνπο κε πιαθίδηα θεξακηθά, κσζατθνχ, πνξζειάλεο, 
καξκαξφπιαθεο, ηζηκεληφπιαθεο, πιάθεο πεδνδξνκίνπ θιπ άλεπ πξνζνρήο κε θαζαίξεζε θαη ηνπ 
θνληνδέκαηνο ζηξψζεσλ απηψλ. Δπίζεο θαζαίξεζε επηζηξψζεσλ δαπέδσλ πάρνπο έσο 0,03m απφ 
ηζηκεληνθνλία, βηνκεραληθφ δάπεδν, κσζατθφ (φγθνο αρξήζησλ 100%) θαζψο θαη θαζαίξεζε επηζηξψζεσλ 
καξκάξνπ κεηά πξνζνρήο γηα ηελ εμαγσγή αθέξαησλ πιαθψλ καξκάξνπ ζε πνζνζηφ 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 φπσο ζνβαηεπί, καξκαξνπνδηέο, πεδνχιηα, βαζκίδεο θιπ, κε ηνλ θαζαξηζκφ απηψλ 
απφ ην θνληφδεκα, ηελ δηαινγή ηνπο, ηελ ζηνίβαμε θαη απνζήθεπζή ηνπο γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο.  

Καζαίξεζε επηζηέγαζεο απφ θεξακίδηα (εκηθνιπκβεηή , θνιπκβεηή ή ληακσηή επηθεξάκσζε) κε θαζαξηζκφ 
ησλ ρξήζηκσλ θεξακηδηψλ απφ ην θνλίακα, κε εμαγσγή άλσ ηνπ 60% ρξήζηκσλ θεξακηδηψλ ζε νπνηαδήπνηε 
ζηάζκε απφ ην έδαθνο κε θαηάβαζε θαη δηαινγή ησλ πιηθψλ θαη ζπζζψξεπζε ησλ αρξήζησλ πιηθψλ ζε 
απφζηαζε έσο 10,00m πξνο θφξησζε θαζψο θαη ηαμηλφκεζε ησλ ρξήζηκσλ θεξακηδηψλ θαη κεηαθνξά ηνπο 
έσο 20,00m. 

Απνμήισζε Φχιισλ επηζηέλαζεο απφ ιακαξίλα  επίπεδε απιαθσηή ή άιινπ ηχπνπ θαζψο θαη απνμήισζε 
πάλει επηζηέγαζεο ηχπνπ ζάληνπτηο πάρνπο έσο 0,07m κε αθαίξεζε φισλ ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ 
ζπλαξκνιφγεζεο - θνξθηάδεο, λεξνζπιιέθηεο, θιπ - κεηά πξνζνρήο γηα ηελ επαλαηνπνζέηεζε ηνπο αιινχ 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 

δηαθνζκεηηθψλ επελδχζεσλ ηνίρνπ παληφο ηχπνπ ζα γίλεη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m
2
) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο 

πξν ηεο θαζαίξεζεο.  

Τξφπνο Πιεξσκήο: Σηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη, ε θαζαξή εξγαζία κε ή ρσξίο κεραληθά κέζα, ζε 
νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην εθάζηνηε δάπεδν εξγαζίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξφρεηξσλ ή βνεζεηηθψλ 
δαπέδσλ) θαζψο θαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα (εθφζνλ πξνβιέπνληαη) έσο 4,00m, ηηο 
πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο θαη ηελ ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 
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θνξηνεθθφξησζε, ε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ, ε κεηαθνξά θαη απφξξηςή ησλ αρξήζησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο 
ζε ρψξνπο επηηξεπφκελνπο απφ ηηο Αξρέο.  

 

Απνμάιωζε Δηδώλ Τγηεηλάο 

Απνμήισζε πθηζηάκελσλ πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο WC κεηά ησλ απαξαίηεησλ 
πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ δηαθνπήο, απνκνλψζεσο δηθηχσλ 
απνκάθξπλζεο ησλ άρξεζησλ πιηθψλ, ηεξκαηηζκνχ θιάδσλ θαη επαλαθνξάο ηνπ ελαπνκείλνληνο δηθηχνπ ζε 
δνθηκή θαη πιήξε ιεηηνπξγία. 

 

Απνμάιωζε πδξαπιηθώλ εγθαηαζηΪζεωλ ινπηξώλ- WC. 

Απνμήισζε πθηζηάκελσλ πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηα ινπηξά-WC πνπ πξνβιέπνληαη ζηε κειέηε κεηά 
ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ 
δηαθνπήο, απνκνλψζεσο δηθηχσλ, απνκάθξπλζεο ησλ άρξεζησλ πιηθψλ, ηεξκαηηζκνχ θιάδσλ θαη 
επαλαθνξάο ηνπ ελαπνκείλαληνο δηθηχνπ θαη πιήξε ιεηηνπξγηά. 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 3 

ΣΔΓΖ ΞΤΛΗΝΖ ΓΗΑ ΔΠΗΣΔΓΑΖ- ΑΝΗΓΧΜΑ ΣΔΓΖ- ΜΤΚΖΣΟΚΣΟΝΔ ΔΠΑΛΔΗΦΔΗ 

Ζ αθφινπζε Τερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο μχιηλεο ζηέγεο. 

Ζ μπιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηαζθεπή ηεο μχιηλεο ζηέγεο ζα είλαη ιεπθή πξνέιεπζεο θεληξηθήο 
Δπξψπεο, θαηαιιήισο μεξακέλε. Ζ πξνζηαζία ηεο μπιείαο έλαληη πξνζβνιήο απφ κηθξννξγαληζκνχο 
(παξάζηηα, κχθεηεο, θιπ) αιιά θαη έληνκα ζα γίλεηαη κε εκβάπηηζε ζε δηάιπκα (CB: βαξην-ραιθφο- βξψκην) 
ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο ηνπ πιηθνχ. Γηα ηελ ππξαζθάιεηα πξνβιέπεηαη εκπνηηζκφο ζε 
θαηάιιειν δηάιπκα σο επηβξαδπληηθνχ θαχζεο ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο.  

Ζ ζηέγε πεξηιακβάλεη δνθίδεο (απινχο ακείβνληεο) ή δεπθηά απιήο κνξθήο, κε ηεγίδεο, δηαδνθίδεο, 
ζηξσηήξεο, θνξπθνδνθνχο, θαηά κήθνο θαη κε εγθάξζηνπο, ζπλδέζκνπο δεπθηψλ, φια απφ δνκηθή μπιεία 
πειεθεηή, θαηεγνξίαο θαη’ ειάρηζηνλ C22-10E θαηά ΔΛΟΤ ΔΝ 338, κε επηηεγίδεο 4x6 cm, κε ζηδεξνχο 
ζπλδέζκνπο (ηδηλέηηα, αγθάιεο αλάξηεζεο ειθπζηήξσλ θ.ι.π.).  

Ζ δηάηαμε ησλ πιηθψλ ζα είλαη σο αθνινχζσο: 

 Σθειεηφο- πιαίζην  

 Δγθάξζηα ηνπνζέηεζε ηεγίδσλ  

 Πέηζσκα 

 Μεκβξάλε ζηεγάλσζεο 

 Παξάιιειε σο πξνο ηνπο ακνίβνληεο ηνπνζέηεζε ηεγίδσλ 

 Τνπνζέηεζε πιηθνχ Θεξκνκφλσζεο 

 Δγθάξζηα ηνπνζέηεζε πήρεσλ 

 Δπηθεξάκσζε κε θεξακίδηα ξσκατθνχ ή γαιιηθνχ ηχπνπ 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 4 

ΔΗΓΖ ΤΓΗΔΗΝΖ 

Ζ αθφινπζε Τερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηηο εξγαζίεο θαη ηα πιηθά ησλ λέσλ εηδψλ πγηεηλήο θαη ιεηηνπξγεί 
ζπκπιεξσκαηηθά ζηηο ΔΤΔΠ. 

Οη ληπηήξεο θαη νη ιεθάλεο WC ζα είλαη απφ "παιψδε πνξζειάλε". Οη ιεθάλεο WC ζα είλαη επξσπατθνχ ηχπνπ 
θαη ζα ιεηηνπξγνχλ κε θαδαλάθη (δνρείν πιχζεσο) ρακειήο πίεζεο.  

Όια ηα είδε απφ πνξζειάλε ζα είλαη ιεπθά αξίζηεο πνηφηεηαο θαη πξψηεο δηαινγήο θαηάιιεινη γηα δεκφζην 
θηίξην ηδηαίηεξα δε  γηα λνζνθνκεηαθφ ρψξν.  H χπαξμε ηνπ παξακηθξφ ειαηηψκαηνο θαηαζθεπήο απνηειεί 
νπζηαζηηθφ ιφγν απνμήισζεο θαη αληηθαηάζηαζεο  
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Νηπηάξεο 

Οη Νηπηήξεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ παιψδε ιεπθή πνξζειάλε νξζνγσληθνχ 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 ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ: 

 ειαζηηθφ πψκα κε αιπζίδα 

 ηα ζηεξίγκαηά ηνπ 

 ηελ παγίδα (ζίθσλαο) κε βαιβίδα εθθέλσζεο Φ 1 1/4'' γηα ζχλδεζε ηνπ ληπηήξα κε ηελ απνρέηεπζε, 
νξεηράιθηλε, επηρξσκησκέλε. Τν ζηθψλη θαηά ηε ζχλδεζή ηνπ κε ηελ απνρέηεπζε θαη πξηλ απφ ηελ 
επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ, ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ξνδέηηα (επηρξσκησκέλε) ξπζκηδφκελεο ζέζεο. 

 

 

ΛεθΪλεο WC 

Οη ιεθάλεο ζα είλαη επξσπατθνχ ηχπνπ απφ παιψδε ιεπθή πνξζειάλε, θαηάιιειεο γηα δεκφζην θηίξην 
ηδηαίηεξα δε γηα λνζνθνκεηαθφ ρψξν, κε ζηθψλη απνρέηεπζεο πνπ ζα θαζηζηά νξαηή ηε ζηάζκε ηνπ λεξνχ 
κέζα ζηελ παγίδα. Ζ ιεθάλε ζα ζπλνδεχεηαη απφ πιαζηηθφ θάιπκκα βαξέσο ηχπνπ ιεπθφ εγρψξηαο 
πξνέιεπζεο. Οη ιεθάλεο ζα είλαη απηνθαζαξηδφκελνπ ηχπνπ. 

 

Γνρεέν πιύζεο ιεθΪλεο ρακειάο πέεζεο 

Θα είλαη απφ πνξζειάλε, κε νξεηράιθηλε βαιβίδα 1/2” κε πιαζηηθφ πισηήξα, ρσξεηηθφηεηαο 10 ιίηξσλ. Θα 
θέξεη ζην άλσ κέξνο ηνπ επηρξσκησκέλν κεραληζκφ πηέζεσο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Θα θαιχπηεη ηηο 
πξνδηαγξαθέο ISO 9001  θαη ηα πξφηππα ISO 228, 3822, EN 200, 248 θαη 1254. 

 

Αλακεηθηάξαο δεζηνύ - θξύνπ λεξνύ επέ ληπηάξα 

Θα είλαη κίαο νπήο, κε δχν ρεηξνιαβέο θαη κηθξφ ξνπμνχλη κε δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο θαη ζα ζπλνδεχεηαη 
απφ αιπζηδάθη θαη ηάπα. 

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

Θα θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο ISO 9001  θαη ηα πξφηππα ISO 228, 3822, EN 200, 248 θαη 1254. 

 

ΔηαδΫξα ληπηάξα 

Θα είλαη απφ παιψδε πνξζειάλε κήθνπο 60cm πεξίπνπ, εγρψξηαο πξνέιεπζεο, θαηάιιειεο γηα δεκφζην 
θηίξην ηδηαίηεξα δε γηα λνζνθνκεηαθφ ρψξν, κε νξεηράιθηλα επηρξσκησκέλα ζηεξίγκαηα. 

 

Άγγηζηξα 

Τα άγγηζηξα ζα είλαη απφ παιψδε ιεπθή πνξζειάλε, δηπιά, θαηάιιεια γηα λα εληνηρηζζνχλ ή νξεηράιθηλα 
δηπιά γηα ηνπνζέηεζε πάλσ ζε μχιηλε επηθάλεηα (πφξηα θιπ). Πξνβιέπνληαη ζε θάζε ληπηήξα.  

 

απνπλνζάθε  

Θα είλαη απφ ιεπθή πνξζειάλε εληνηρηζκέλε ζηηο πξνβιεπφκελεο ζηε κειέηε δηαζηάζεηο.    
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 5 

ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΘΤΡΧΝ 

Ζ αθφινπζε Τερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηηο δηαηάμεηο ιεηηνπξγίαο (Φεηξνιαβέο, Μεραληζκνί αλάθιεζεο) θαη 
αζθάιεηαο (θιεηδαξίεο) (εμσηεξηθψλ) ζπξψλ.  

ΚιεηδαξηΪ αζθαιεέαο ζπξώλ. 

Κιεηδαξηά αζθαιείαο ζπξψλ απιή ρσξίο γισζζίδη, ρσλεπηή ηχπνπ YALE  ή ηζνδχλακε θαηά DIN 18251.Οη 
θιεηδαξηέο ζα ζπγθεληξψλνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:  

- Ύπαξμε νδεγψλ γηα δηακπεξή ζηήξημε ησλ ξνδεηψλ.  
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- Πξφζζηα πιάθα απφ αλνμείδσην αηζάιη.  

- Κιεηζηφ γαιβαληζκέλν θνπηί βακκέλν κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή γηα πεξηζζφηεξε πξνζηαζία. 

- Δζσηεξηθά θνκκάηηα γαιβαληζκέλα γηα πεξηζζφηεξε αληνρή.  

- Μνλνθφκκαηε γαιβαληζκέλε πάλσ γιψζζα κε επηληθεισκέλν καη ηειείσκα.  

- Μνλνθφκκαηε θάησ γιψζζα απφ ρπηνζίδεξν κε επηληθεισκέλν καη ηειείσκα.  

- Καξπδάθη πφκνινπ 8 θαη 9 mm.  

- Γαιβαληζκέλεο βίδεο ζηήξημεο θιεηδαξηάο.  

- Σηηο θιεηδαξηέο ζα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαη ν αξηζκφο παξαγσγήο.  

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κηαο θιεηδαξηάο ηνπ πην πάλσ ηχπνπ, 
άξηζηεο πνηφηεηαο, ηεο έγθξηζεο ηεο Δπίβιεςεο κε φια ηα απαηηνχκελα εμαξηήκαηα ηεο (θιεηδηά, θνριίεο  θιπ) 
έηνηκε  γηα ηνπνζέηεζε   

ΚιεηδαξηΪ  ζπξώλ WC, απνδπηεξέωλ 

Κιεηδαξηά ζπξψλ WC, απνδπηεξίσλ θιπ., ρσλεπηή ηχπνπ ΚΗΜΑ (ελδεηθηηθά Mericoni), κε εηδηθέο ρεηξνιαβέο, 
ρσξίο θιεηδί θαη κε δπλαηφηεηα αζθάιηζεο ηεο ζχξαο κφλν απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά, κέζσ ζηξνθέσο θαη κε 
έλδεημε θαηάιεςεο ρψξνπ κε έλδεημε γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ ρψξνπ ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά. 

Δπηκέηξεζε αλά ηεκάρην θιεηδαξηάο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πξνκήζεηαο θαη πξνζθφκηζεο επί ηφπνπ  ηνπ 
έξγνπ κηαο θιεηδαξηάο ηνπ πην πάλσ ηχπνπ, άξηζηεο πνηφηεηαο, ηεο έγθξηζεο ηεο επίβιεςεο, µε φια ηα 
απαηηνχκελα εμαξηήκαηα ηεο, έηνηκε γηα ηνπνζέηεζε.  

Ζ ηνπνζέηεζε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο εξγαζίεο ησλ ζπξψλ αινπκηλίνπ. 

ΥεηξνιαβΫο ζπξώλ 

Φεηξνιαβέο ζπξψλ ζηξεπηέο, δειαδή πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε  επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ελφο δεχγνπο 
ρεηξνιαβψλ Δπξσπατθήο πξνέιεπζεο ηχπνπ HEWI ZG απφ ζσιήλα λάηινλ έγρξσκν  πςειήο πνηφηεηαο, 
δηακέηξνπ 23 mm oπoηoπδήπoηε ρξσκαηηζκνχ ηεο εθινγήο ηεο Υπεξεζίαο, µε φια ηα απαηηνχκελα 
εμαξηήκαηα [ξνδέηηεο ρεηξνιαβέο θαη θιεηδαξηάο απφ λάηινλ έγρξσκν δηακέηξνπ πεξίπνπ 55 mm, βίδεο θιπ), 
έηνηκσλ γηα ηνπνζέηεζε.  

Ζ ηνπνζέηεζε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο εξγαζίεο ησλ ζπξψλ αινπκηλίνπ. 

Μεραληζκόο, απιόο επαλαθνξΪο ζηξεπηάο ζύξαο  

Μεραληζκφο απιφο επαλαθνξάο ζηξεπηήο ζχξαο, Δπξσπατθήο πξνέιεπζεο, (ηχπνπ DORMA TS 73, 
κεγίζησλ δηαζηάζεσλ ζψκαηνο κεραληζκνχ 45mmx60mmx250 mm, δειαδή πξνκήζεηα πδξαπιηθνχ 
κεραληζκνχ ηνπ παξαπάλσ ηχπνπ πνπ επηηξέπεη άλνηγκα κέρξη 180 κνίξεο θαη δηαζέηεη απηφκαην 
ζεξκνζηαηηθφ έιεγρν θαη εηδηθά πγξά ψζηε λα µελ απαηηείηαη ξεγνπιάξηζκα θαηά ηελ ελαιιαγή ηεο 
ζεξκνθξαζίαο µε ξχζκηζε ηαρχηεηαο επαλαθνξάο απφ κηα βαιβίδα θαη πνπ λα είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζή ηνπ 
είηε ζηελ θάζζα είηε ζην θχιιν, ρεηξηδφκελνπ µε απιή ψζεζε ηνπ θχιινπ, ελδεηθηηθνχ ρξσκαηηζκνχ EV1 ή 
DΒ4 ηνπ πην πάλσ ηχπνπ, ηεο εθινγήο ηεο Δπίβιεςεο µε φια ηα θαηάιιεια εμαξηήκαηα αγθχξσζεο (ιάκεο 
γσλίεο, βίδεο θιπ) θαη εξγαζία.  
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ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΡΟΤ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΑΠΔΓΟΤ 

Ζ παξνχζα Τερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ θαηαζθεπή αληηνιηζζεξνχ  βηνκεραληθνχ δαπέδνπ. 

Τν αληηνιηζζεξφ βηνκεραληθφ δάπεδν ζα είλαη κε έγρξσκν επνμεηδηθφ ξεηηλνθνλίακα ηξηψλ ζηξψζεσλ, 
ζπλνιηθνχ πάρνπο 8,0 - 10 mm, κε θνθθψδε πθή θαη εκθάληζε αλάγιπθε, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηηο 
νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ δαπέδνπ έρεη σο αθνινχζσο:  

Αξρηθά πξνβιέπεηαη πξνεηνηκαζία ηνπ πθηζηάκελνπ δαπέδνπ απφ ζθπξφδεκα, ήηνη θξεδάξηζκα κε εηδηθή 
θξέδα δαπέδσλ (δχν θνξέο ζηαπξσηά) ή κε κεραλή ζθαηξηδηνβνιήο. Αθνινχζσο αλαξξνθάηαη ε παξαγφκελε 
ζθφλε θαη θαζαξίδεηαη ζρνιαζηηθά ην δάπεδν. Σηνθάξνληαη ηπρφλ ξσγκέο θαη νπέο κε επνμεηδηθά πιηθά.   

Μεηά ηνλ έιεγρν φηη ην δάπεδν είλαη θαζαξφ θαη ζηεγλφ κε πγξαζία πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 3% θαη πξηλ ηελ 
εθαξκνγή ηνπ ζπλζεηηθνχ δαπέδνπ ηνπνζεηείηαη εηδηθή ζηεγαλνπνηεηηθή επίζηξσζε φηαλ ε πγξαζία ηεο 
πθηζηάκελεο πιάθαο (δαπέδνπ) ππεξβαίλεη  ην πνζνζηφ ηνπ 3%.  



Δξγαζέεο Δθζπγρξνληζκνύ θαη ΑλαβΪζκηζεο ηνπ ΚΫληξνπ Τγεέαο  Άζηξνπο 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ                         13 

Αθνινπζεί δηάζηξσζε ηνπ βηνκεραληθνχ δαπέδνπ ζε ηξεηο ζηξψζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα: Αζηάξσκα, βαζηθή 
ζηξψζε πάρνπο 8-10mm, ηειηθή ζθξάγηζε θιεηζηφπνξε, κε αγψγηκε, νκνηνγελή, δηαθαλή, καη επηθάλεηα, 
ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνκεζεπηή 

Ζ δηάζηξσζε ζα γίλεη ζε δψλεο φπνπ ζεκεηψλνληαη νη αξκνί δηαθνπήο εξγαζίαο δηάζηξσζεο. Σηνπο αξκνχο 
πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θαηάιιεισλ γσληψλ αινπκηλίνπ, φπσο επίζεο γσλίεο ή ιάκεο 
αινπκηλίνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηα ηειεηψκαηα ηνπ βηνκεραληθνχ δαπέδνπ θαη ζηηο φκνξεο πεξηνρέο κε 
δηαθνξεηηθφ πιηθφ νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ (επζχγξακκνπ ή θακπχινπ) θαη δηαηνκψλ. Αλάινγν θαηαζθεπαζηηθφ 
ηειείσκα ζα ππάξμεη θαη ζηα ζεκεία επαθήο ηνπ βηνκεραληθνχ  δαπέδνπ κε θξεάηηα ε άιιεο θαηαζθεπέο.  

Τέινο απαηηείηαη  ζπληήξεζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο κε βξεγκέλεο ιηλάηζεο ή κε λάυινλ γηα επηά (7) εκέξεο 
πξνο απνθπγή ξεγκαηψζεσλ,  απνθπγή ηεο ειαθξάο θπθινθνξίαο πεδψλ γηα άιιεο δχν (2) εκέξεο θαη 
απνθπγή ηεο δηέιεπζεο απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ γηα άιιεο πέληε (5) εκέξεο.  

Δπηκέηξεζε: Ζ εξγαζία επηκεηξάηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m
2
) πιήξσο πεξαησκέλεο εξγαζίαο κε ηα πιηθά 

θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηελ  κειέηε θαη ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 
πιηθψλ.  

 

 

 

 

Σξέπνιε,  Ηνύιηνο 2020 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ & ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

 

 

 

 

ΛΤΜΠΔΡΗΟ ΚΟΤΝΑ 

Πνι. Μερ. κε Α΄ β. 
 

 

 

 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΜΠΛΑΝΑ 
Μεραλ. Μερ. κε Α΄ β. 

Ο Πξντζηάκελνο Γ.Τ.Δ. 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

 

 

 

 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΟΤΣΑΦΗΓΖ 

Αγξ. Τνπ. Μερ. κε Α’ β. 

 

 

ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ 
Με ηελ ππ’ αξ. 673/2020 (ΑΓΑ: ΨΑΨΜ7Λ1-ΗΧΟ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Πει/ζνπ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΑΡΘΡΧΝ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ Δ.Σ.Δ.Π. ΚΑΗ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Α/Α Αξ. Σηκνι. Δέδνο Δξγαζέαο 

Κωδ. ΔΣΔΠ 

 ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-

'+ 

ΤΜΠΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΟΜΑΓΑ Α: ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ, ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ 

1.01 ΟΗΚ 10.02 
Φνξηνεθθφξησζε κε ηα ρέξηα  
πιηθψλ επί ρεηξνθίλεησλ 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ.  

- 
Σπκπιεξσκαηηθή Τερληθή 

Πξνδηαγξαθή 1 

1.02 ΟΗΚ 10.04 Μεηαθνξά πιηθψλ κε κνλφηξνρν. - 
Σπκπιεξσκαηηθή Τερληθή 

Πξνδηαγξαθή 1 

1.03 ΟΗΚ 10.07.01 
Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην  
δηα κέζνπ νδψλ θαιήο βαηφηεηαο. 

- 
Σπκπιεξσκαηηθή Τερληθή 

Πξνδηαγξαθή 1 

1.04 ΟΗΚ 22.20.01 

Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ 
δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη 
νηνπδήπνηε πάρνπο. 
Φσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα 
ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθψλ.  

- 
Σπκπιεξσκαηηθή Τερληθή 

Πξνδηαγξαθή 2 

1.05 ΟΗΚ 22.21.01 

Καζαίξεζε επηζηξψζεσλ ηνίρσλ 
παληφο ηχπνπ.  
Φσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα 
ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθψλ.  

- 
Σπκπιεξσκαηηθή Τερληθή 

Πξνδηαγξαθή 2 

1.06 ΟΗΚ 22.22.02 

Καζαίξεζε επηθεξακψζεσλ. 
Με πξνζνρή, γηα ηελ εμαγσγή 
αθεξαίσλ θεξάκσλ ζε πνζνζηφ 
>50%. 

- 
Σπκπιεξσκαηηθή Τερληθή 

Πξνδηαγξαθή 2 

1.07 ΟΗΚ 22.45 
Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξψλ 
θνπθσκάησλ. 

- 
Σπκπιεξσκαηηθή Τερληθή 

Πξνδηαγξαθή 2 

1.08 ΟΗΚ 22.51 
Καζαίξεζε θέξνληνο νξγαληζκνχ 
μχιηλεο ζηέγεο. 

- 
Σπκπιεξσκαηηθή Τερληθή 

Πξνδηαγξαθή 2 

1.09 ΟΗΚ 22.54 Καζαίξεζε νξνθνθνληακάησλ. 14-02-01-01 - 

1.10 ΟΓΟ Γ-2.2 

Απφμεζε Αζθαιηηθνχ Οδνζηξψκαηνο 
(θξεδάξηζκα). 
Απφμεζε Αζθαιηηθνχ Οδνζηξψκαηνο 
(θξεδάξηζκα) ζε βάζνο έσο 6cm. 

05-03-14-00 - 

ΟΜΑΓΑ Β: ΣΟΗΥΟΠΟΗΔ, ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ 

2.01 ΟΗΚ 71.31 
Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε 
καξκαξνθνλίακα. 

03-01-01-00 - 

ΟΜΑΓΑ Γ: ΓΗΚΣΤΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ, ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ 

3.01 ΑΤΖΔ 8141.2.2 
Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνχ-
ςπρξνχ χδαηνο ηνπνζεηεκέλνο ζε 
ληπηήξα. 

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

Σπκπιεξσκαηηθή Τερληθή 
Πξνδηαγξαθή 4 

3.02 ΑΤΖΔ 8131.2.1 
Βαιβίδα δηαθνπήο (δηαθφπηεο) 
νξεηράιθηλε, επηρξσκησκέλε, 
γσληαθή δηακέηξνπ 1/2ins. 

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

Σπκπιεξσκαηηθή Τερληθή 
Πξνδηαγξαθή 4 

3.03 ΑΤΖΔ 8160Ν 
Απνμήισζε πθηζηάκελσλ εηδψλ 
πγηεηλήο 

- 
Σπκπιεξσκαηηθή Τερληθή 

Πξνδηαγξαθή 2 

3.04   Σεη απνρσξεηεξίνπ γηα Α.Μ.Δ.Α. - - 

3.05 ΑΤΖΔ 8046.1Ν 
Σηθψλη πιαζηηθφ δαπέδνπ κε ζράξα 
νξεηράιθηλε Φ10mm. 

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

Σπκπιεξσκαηηθή Τερληθή 
Πξνδηαγξαθή 4 

3.06 ΑΤΖΔ 8151.2 

Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ απφ 
πνξζειάλε "Δπξσπατθνχ ηχπνπ". 
Φακειήο πηέζεσο κε ην δνρείν 
πιχζεσο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπ. 

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

Σπκπιεξσκαηηθή Τερληθή 
Πξνδηαγξαθή 4 
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3.07 ΑΤΖΔ 8179.2 
Κάζηζκα ιεθάλεο πιαζηηθφ κε 
θάιπκκα ρξψκαηνο ιεπθνχ. 

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

Σπκπιεξσκαηηθή Τερληθή 
Πξνδηαγξαθή 4 

3.08 ΑΤΖΔ 8160.1 
Νηπηήξαο πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 
40x50cm. 

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

Σπκπιεξσκαηηθή Τερληθή 
Πξνδηαγξαθή 4 

3.09 ΑΤΖΔ 8168.1 
Καζξέπηεο ηνίρνπ πάρνπο 4mm 
κπηδνπηέ δηαζηάζεσλ 42x60cm. 

04-04-03-03 - 

3.10 ΑΤΖΔ 8169.1.1 
Δηαδέξα ληπηήξα πιήξεο, 
πνξζειάλεο κήθνπο 50cm. 

04-04-03-03 
Σπκπιεξσκαηηθή Τερληθή 

Πξνδηαγξαθή 4 

3.11 ΑΤΖΔ 8172.1 
Σαπσλνζήθε πνξζειάλεο πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 7.5x15cm κε ρεηξνιαβή. 

04-04-03-03 
Σπκπιεξσκαηηθή Τερληθή 

Πξνδηαγξαθή 4 

3.12 ΑΤΖΔ 8174.1Ν 
Γνρείν ξεπζηνχ ζάπσλα πιήξεο 
επηρξσκησκέλν. 

04-04-03-03 - 

3.13 ΑΤΖΔ 8175.2 
Άγγηζηξν (γάληδνο) αλαξηήζεσο 
δηπιφ απφ πνξζειάλε, εληνηρηζκέλν. 

04-04-03-03 
Σπκπιεξσκαηηθή Τερληθή 

Πξνδηαγξαθή 4 

3.14 ΑΤΖΔ 8178.1.1 
Φαξηνζήθε πιήξεο επηρξσκησκέλε 
απιή. 

04-04-03-03 - 

3.15 
ΑΤΖΔ 

8178.3.1Ν 

Θήθε θαη βνπξηζάθη θαζαξηζκνχ 
ιεθάλεο, επίηνηρε, πιήξεο 
επηρξσκησκέλε. 

04-04-03-03 - 

3.16   
Λάκπα νηθνλνκίαο 23W, 4000K, 
Δ27 

- - 

3.17 
ΑΤΖΔ-Ν       

8984.3.1.3 
Φσηηζηηθφ LED 1x12W, ζηεγαλφ, 
γηα θαζξέπηε WC 

- - 

3.18 
ΑΤΖΔ-Ν       

8972.10.1.1 

Φσηηζηηθφ ζψκα LED (panel) 
νξνθήο, εζσηεξηθψλ ρψξσλ, 
επίκεθεο, δηαζηάζεσλ 120x20cm, 
42W, 4000K 

- - 

3.19 
ΑΤΖΔ-Ν       

8972.10.1.2 

Φσηηζηηθφ ζψκα LED (panel) 
νξνθήο, εζσηεξηθψλ ρψξσλ, 
ηεηξάγσλν, δηαζηάζεσλ 
60x60cm, 40W, 4000K  

- - 

ΟΜΑΓΑ Γ: ΔΠΔΝΓΤΔΗ- ΔΠΗΣΡΧΔΗ 

4.01 ΟΗΚ 72.16Ν Δπαλαηνηνπνζέηεζε θεξάκσλ. 03-05-01-00 - 

4.02 ΟΗΚ 72.16 
Δπηθεξάκσζε κε θεξακίδηα 
ξσκατθνχ ηχπνπ.  

03-05-01-00 - 

4.03 ΟΗΚ 72.31.02 

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

03-05-02-01 - 

4.04 ΟΗΚ 72.31.02Ν 
Καηαθφξπθε νξζνγσληθή πδξνξξνή 
θιεηζηήο δηαηνκήο πάρνπο 1mm. 

03-05-02-01 - 

4.05 ΟΗΚ 72.31.04Ν 

Οξηδφληηα νξζνγσληθή πδξνξξνή κε 
εγθάξζηεο απνιήμεηο απφ 
γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 
1.5mm ή ζπκπιήξσζε ππάξρνπζαο. 

03-05-02-01 - 

4.06 ΟΗΚ 73.33.01 

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

03-07-02-00 - 

4.07 ΟΗΚ 73.34.01 

Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε θεξακηθά 
πιαθίδηα. 
Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα 
GROUP 1, δηαζηάζεσλ 20x20 cm. 

03-07-02-00 - 

4.08 ΟΗΚ 73.93 
Καηαζθεπή αληηνιηζζεξνχ 
βηνκεραληθνχ δαπέδνπ κε επνμεηδηθφ 
ξεηηλνθνλίακα. 

- 
Σπκπιεξσκαηηθή Τερληθή 

Πξνδηαγξαθή 6 

4.09 ΟΗΚ 73.96 Ν 
Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε ηάπεηα 
απφ linoleum. 

- - 
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ΟΜΑΓΑ Δ: ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΗΝΔ-ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ 

5.01 ΟΗΚ 52.79.02 
Τεγίδσζε ζηέγεο απφ μπιεία 
πειεθεηή ή πξηζηή. 
Τεγίδσζε απφ μπιεία πξηζηή. 

03-05-02-01 
Σπκπιεξσκαηηθή Τερληθή 

Πξνδηαγξαθή 3 

5.02 ΟΗΚ 52.80.02 
Σαλίδσκα ζηέγεο. 
Σαλίδσκα ζηέγεο κε κηζφηαβιεο 
πάρνπο 1,8 cm. 

03-05-02-01 
Σπκπιεξσκαηηθή Τερληθή 

Πξνδηαγξαθή 3 

5.03 
ΟΗΚ 

65.02.01.01Ν 

Υαιφζπξεο Αινπκηλίνπ αλνηγφκελεο.  
Υαιφζπξεο απφ ειεθηξνζηαηηθά 
βακκέλν αινπκίλην.  
Υαιφζπξεο αλνηγφκελεο, 
κνλφθπιιεο, ρσξίο θεγγίηε. 

03-08-03-00 - 

5.04 
ΟΗΚ 

65.02.01.02Ν 

Υαιφζπξεο Αινπκηλίνπ αλνηγφκελεο.  
Υαιφζπξεο απφ ειεθηξνζηαηηθά 
βακκέλν αινπκίλην.  
Υαιφζπξεο αλνηγφκελεο, δίθπιιεο, 
ρσξίο θεγγίηε. 

03-08-03-00 - 

5.05 ΟΗΚ 65.17.04Ν 

Υαινζηάζηα Αινπκηλίνπ κεκνλσκέλα. 
Υαινζηάζηα δίθπιια, κε ζηαζεξφ 
θεγγίηε, αλνηγφκελα πεξί 
θαηαθφξπθν ή νξηδφληην άμνλα. 

03-08-03-00 - 

5.06 ΟΗΚ 65.25 Κηλεηέο ζίηεο αεξηζκνχ. 03-08-03-00 - 

5.07 ΟΗΚ 65.43Ν.1 
Μεραληζκφο απιφο επαλαθνξάο 
ζχξαο. 

- 
Σπκπιεξσκαηηθή Τερληθή 

Πξνδηαγξαθή 5 

5.08 ΟΗΚ 65.43Ν.2 

Φεηξνιαβέο ζπξψλ ζηξεπηέο 
Δπξσπατθήο πξνέιεπζεο ηχπνπ 
HEWI  ΕG απφ ζσιήλα λαχισλ 
έγρξσκν.   

- 
Σπκπιεξσκαηηθή Τερληθή 

Πξνδηαγξαθή 5 

5.09 ΟΗΚ 65.43Ν.3 
Κιεηδαξηά αζθαιείαο ζπξψλ, 
ρσλεπηή. 

- 
Σπκπιεξσκαηηθή Τερληθή 

Πξνδηαγξαθή 5 

ΟΜΑΓΑ Σ: ΛΟΗΠΑ, ΣΔΛΔΗΧΜΑΣΑ 

6.01 ΟΗΚ 76.27.01 
Γηπινί παινπίλαθεο ζπλνιηθνχ 
πάρνπο 18 mm, (θξχζηαιιν 5 mm, 
θελφ 8 mm, θξχζηαιιν 5 mm) 

03-08-07-02 

- 

6.02 ΟΗΚ 77.80.01Ν 

Αλαθαίληζε ρξσκαηηζκψλ επί 
επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε 
πιαζηηθά ρξψκαηα. 
Φξσκαηηζκνί εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ 
κε ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο 
ζηπξεληναθξπιηθήο- αθξπιηθήο ή 
πνιπβηλπιηθήο βάζεσο. 

03-10-02-00 - 

6.03 ΟΗΚ 77.96 
Μπθεηνθηφλεο επαιείςεηο μπιίλσλ 
επηθαλεηψλ. - 

Σπκπιεξσκαηηθή Τερληθή 
Πξνδηαγξαθή 3 

6.04 ΟΗΚ 79.10 
Σηεγάλσζε μχιηλεο ζηέγεο κε ιεπηή 
ειαζηνκεξή πδξαηκνπεξαηή 
κεκβξάλε. 

03-06-02-02 - 

6.05 ΟΗΚ 79.35 
Πιήξσζε εμσηεξηθψλ νξηδνληίσλ 
αξκψλ δηαζηνιήο κε ειαζηνκεξέο 
αζθαιηηθφ πιηθφ. 

- - 

6.06 ΟΗΚ '79.46 
Θεξκνκφλσζε θεθιηκέλσλ νξνθψλ 
κε πιάθεο απφ αθξψδε εμειαζκέλε 
πνιπζηεξίλε πάρνπο 50 mm. 

03-06-02-02 - 
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