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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΔΠΜ-Θ/ΤΥ/1/2021 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΜ-Θ/ 

 

ΕΡΓΟ               : «ΑΝΑΚΑΙΝIΣΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»            
 

 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 
Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την..............του έτους............... μεταξύ των 

συμβαλλομένων: 
 
 

α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ), που εδρεύει 

στην Αθήνα, με ΑΦΜ 094532827, οδός Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, όπως 
εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από τον/τους κ. 
..................................., ενεργούντα/ες στο παρόν δυνάμει και κατ΄ 

εκτέλεση της υπ΄ αριθμόν.........απόφασης του ………………………. , καλούμενου 
εφεξής Εταιρεία ή ΔΕΔΔΗΕ και 

 
β) του δεύτερου των συμβαλλομένων ..................................... που έχει έδρα 

........................., με ΑΦΜ ……………………… και εκπροσωπείται νόμιμα, σε 

αυτήν την περίπτωση από τον ................................, εφεξής αποκαλούμενος 
Ανάδοχος, 

 
γ)1 του εκ τρίτου συμβαλλόμενου ..................................... που έχει έδρα  

........................., με ΑΦΜ ……………………… και εκπροσωπείται νόμιμα, σε 

αυτήν την περίπτωση από τον  ................................,   
 

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία 
επιφύλαξη τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1 

 
Τεύχη της Σύμβασης 

 
1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη, τα οποία υπογεγραμμένα από 

τα συμβαλλόμενα μέρη, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο:  
 

 Σχέδιο Συμφωνητικού 

                                            
1 Η περ. γ’ τίθεται όταν στην παρ. 5 του άρθρου 12 της Διακήρυξης έχει προβλεφθεί ότι σε 

περίπτωση κατακύρωσης ο ΔΕΔΔΗΕ θα απαιτεί τη συνυπογραφή της Σύμβασης και από 

τον τρίτο οικονομικό φορέα στις οικονομικές/ χρηματοοικονομικές ικανότητες του 

οποίου στηρίζεται ο ανάδοχος.  
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 Ειδικοί Όροι Σύμβασης 
 Γενικοί Όροι Σύμβασης  
 Τεύχος «Ασφαλίσεις» 

 Τεύχος «Υποδείγματα», που περιλαμβάνει:  
- Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όρων Διακήρυξης. 

- Υπεύθυνη Δήλωση συνυπευθυνότητας για Ενώσεις (Συμπράξεις ή 
Κοινοπραξίες) Επιχειρήσεων 

- Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής στη Διαδικασία (Ελληνικά- 
Αγγλικά) 

- Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης (Ελληνικά- Αγγλικά) 

- Κοινή Υπεύθυνη δήλωση Αναδόχου –Επιβλέποντα Μηχανικού 

 Τιμολόγιο Υπηρεσίας 

 Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Υπηρεσίας  
 Τεχνική Περιγραφή 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

2. H σειρά, με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο, 

καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που 
υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή 

περισσοτέρων Τευχών. 
 

3. Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σχέδια, τα σκαριφήματα κ.λπ., που 
περιλαμβάνονται στα παραπάνω υποβαλλόμενα από τον Ανάδοχο στοιχεία 
αποτελούν προτάσεις του Αναδόχου και δε δεσμεύουν την Εταιρεία, αλλά θα 

έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση που θα εγκριθούν από την 
Εταιρεία, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. 

 
4. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή 

αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπ’ όψη Έργο 

και ότι όλα τα έγγραφα, που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την 
υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε 

φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δε 
συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι 
στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους 

συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπ’ όψη για την ερμηνεία των όρων 
της Σύμβασης αυτής. 

 
Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση 
του Έργου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις 

διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται 
ειδικά στη Σύμβαση. 

 
5. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις 

και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα 

γίνεται μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως κλπ.). 
 

6. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του στους 
τομείς του περιβάλλοντος, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που 
έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου,.. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας 
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περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού 
κινδύνου. 

 

 
Άρθρο 2 

 
Αντικείμενο και Χρόνος Ισχύος της Σύμβασης 

 
1. Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή 

εκτέλεση του Έργου «ΑΝΑΚΑΙΝIΣΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται 

πιο κάτω, έτσι ώστε το Έργο να είναι κατάλληλο για τη χρήση και λειτουργία, 
που προορίζεται και σε πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους της Σύμβασης. 

 
 

 

2.Η διάρκεια ισχύος της παρούσας ανέρχεται σε οκτώ (8) μήνες, ενώ η Σύμβαση 
τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος. 

     Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του ΚΕΠΥ και 
με μονομερή απόφασή του εκδιδόμενη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης:  

α) Να αυξήσει τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα 
μέχρι  εκατό τοις εκατό (100%) της Συμβατικής χρονικής διάρκειας, με τους 
ίδιους όρους και με Τιμές Μονάδας ίσες προς τις  Συμβατικές ή  
β) Να μειώσει τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα 
μέχρι  τριάντα τοις εκατό (30%) της Συμβατικής χρονικής διάρκειας, με τους 
ίδιους όρους και με Τιμές Μονάδας ίσες προς τις  Συμβατικές. 

    Οι επαυξήσεις και οι μειώσεις αυτές επιφέρουν αντίστοιχη μεταβολή του 
συμβατικού τιμήματος και είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο, ο οποίος δεν 
δικαιούται να εγείρει άλλες απαιτήσεις.  

 

 
 

Άρθρο 3 

 
Συμβατικό Τίμημα 

 

1. Το Συμβατικό Τίμημα (Συμβατικός Προϋπολογισμός) του Έργου, όπως το Έργο 
περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε : 

   
………………………………………………………………………ΕΥΡΩ (……€) πλέον του αναλογούντος 
ΦΠΑ [..] 

  

Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του ΚΕΠΥ και με 
μονομερή απόφασή του εκδιδόμενη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης:  

α) Να επαυξήσει το αρχικό συμβατικό αντικείμενο μέχρι ποσοστού αξίας 
πενήντα τοις εκατό (50%) επί της αξίας του στην αρχική σύμβαση με τιμή 
μονάδας ίση προς τη συμβατική. Για την επαύξηση ειδοποιείται ο ανάδοχος 
μέχρι τη λήξη του χρόνου παράδοσης του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.  
β) Να μειώσει το αρχικό συμβατικό αντικείμενο μέχρι ποσοστού αξίας τριάντα 
τοις εκατό (30%) επί της αξίας του στην αρχική σύμβαση χωρίς μεταβολή στη 
συμβατική τιμή μονάδας.  
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Οι επαυξήσεις και οι μειώσεις αυτές επιφέρουν αντίστοιχη μεταβολή του συμβατικού 
τιμήματος και κατ’ ανώτατο όριο.  
 
2. To Συμβατικό Τίμημα υπολογίστηκε, μετά την εφαρμογή της έκπτωσης επί τοις 

εκατό (%) που προσφέρθηκε από τον Ανάδοχο επί των τιμών μονάδας που 

αναγράφονται στο “Tιμολόγιο Υπηρεσίας”, ως άθροισμα των γινομένων των εν 
λόγω τιμών μονάδας και των ποσοτήτων που αναγράφονται στο “Tιμολόγιο 

Υπηρεσίας” και των ποσοτήτων που αναγράφονται στο Τεύχος “Προμέτρηση – 
Προϋπολογισμός Yπηρεσίας”, πλέον του κονδυλίου των απρόβλεπτων.” 

 

3. Οι αναφερόμενες ποσότητες στο Τεύχος Προμέτρηση – Προϋπολογισμός έχουν 
αναγραφεί κατά προσέγγιση και είναι ενδεικτικές και κατ’ ουδένα τρόπο 

συνιστούν δέσμευση της Εταιρείας. Συνεπώς θα υπόκεινται σε αυξομειώσεις, οι 
οποίες μπορούν να προκύψουν είτε λόγω σφαλμάτων, είτε λόγω μεταβολών,  

τις οποίες η Εταιρεία δικαιούται να επιφέρει, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας Σύμβασης.  

 

4. Το συμβατικό τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. 
 

5. Στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που 
αναφέρονται στα Άρθρα 42 και 49 των Γενικών Όρων.  

 

6. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τους εκ του νόμου προβλεπόμενους φόρους και 
τέλη.  

 
Άρθρο 4 

 
Τρόπος Πληρωμής 

 
1.Η Εταιρεία δε χορηγεί προκαταβολή στον Ανάδοχο 

 
2. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σύμφωνα με  τις προϋποθέσεις του 

Άρθρου 48 των Γενικών Όρων και του Άρθρου 43 «Τρόπος πληρωμής – 

Δικαιολογητικά» των Ειδικών Όρων. 
 

3. Οι πληρωμές των εργασιών που εκτελεί ο Ανάδοχος, και των αντίστοιχων 
αναθεωρήσεων, θα γίνονται με μηνιαίες πιστοποιήσεις.  

 

4.Σε κάθε πληρωμή λογαριασμών εργασιών και αναθεωρήσεων προς τον Ανάδοχο 
διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παραγρ. 4 του Άρθρου 27 των Γενικών Όρων.  
 
5.Οι πληρωμές είναι ανακεφαλαιωτικές και λαμβάνουν χώρα έναντι του συνολικού 

εργολαβικού ανταλλάγματος. 
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Άρθρο 5 

 
Προθεσμίες Πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου 

 

1.  Προθεσμίες πέρατος Έργου 
 

1.1.Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τις προθεσμίες που 
καθορίζονται πιο κάτω, λαμβάνοντας υπόψη και την τυχόν άσκηση του  
δικαιώματος προαίρεσης. Όλες οι προθεσμίες μετριούνται από την ημερομηνία 

θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. 
 

1.2.Συνολική προθεσμία : οκτώ (8) μήνες 
 

2.  Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου 
 
2.1.Ο Ανάδοχος, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα 

κατασκευής του Έργου  
 

2.2.Το εγκεκριμένο από την Εταιρεία χρονοδιάγραμμα μαζί με τα παραπάνω 
στοιχεία αποτελούν το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου. 

 

 
Άρθρο 6 

 
Ποινικές Ρήτρες 

 

1. Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 53 των Γενικών Όρων οι Ποινικές 
Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες 

παραγράφους. 
  
2. Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας 

πέρατος, που ορίζεται στο Άρθρο 5 του παρόντος, υπαιτιότητας του 
Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα εκ. 

500 € (πεντακόσια ευρώ). 
 

 

Άρθρο 7 

 
Εγγυήσεις Εκτέλεσης της Σύμβασης 

 
1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, την 

Εγγυητική Επιστολή με αριθμό ..................... που εξέδωσε 

........................... για το ποσό των ..........Ευρώ που αντιστοιχεί στο πέντε 
τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος χωρίς τον φόρο προστιθέμενης 

αξίας. 
 

2. Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης περιορίζονται κατά ποσοστό 

50% με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής και το 

τελευταίο μέρος των εγγυήσεων αποδίδεται σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 5.5. του Άρθρου 27 των Γενικών Όρων  
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Άρθρο 8 

 
Αναθεώρηση Τιμών 

 

1. Οι συμβατικές τιμές δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση.  
 

 

Άρθρο 9 

 
Εμπιστευτικότητα - Ρήτρα Ακεραιότητας 

 

1.Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντιμετωπίζει ως  αυστηρά  

απόρρητη  και  μυστική  κάθε πληροφορία  που  παρέχεται  σε  αυτόν  ή  στην  
οποία  αποκτά  πρόσβαση  λόγω της ιδιότητάς του και της σχέσης του με τον 
ΔΕΔΔΗΕ. Όλες οι πληροφορίες που θα γνωστοποιηθούν στον Ανάδοχο στο 

πλαίσιο της παρούσας χαρακτηρίζονται ως «Εμπιστευτικές», υπό οποιαδήποτε 
μορφή και αν παρασχεθούν  (έγγραφη, προφορική, ηλεκτρονική).  

 
1.1 Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει  τις  ακόλουθες υποχρεώσεις:   

- Να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές  Πληροφορίες  για  κανέναν  άλλο 

σκοπό  εκτός  από  τη  συνεργασία  και  τις  δραστηριότητές  του  με  τον 
ΔΕΔΔΗΕ. 

- Να μην αποκαλύπτει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλους συνεργάτες 
του ή σε τρίτους, παρά μόνο εάν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση  του 
αντικειμένου της παρούσας και μόνο μετά από σχετικές γραπτές οδηγίες και 

τη συγκατάθεση του ΔΕΔΔΗΕ. 
 - Να μην κατασκευάζει αντίγραφα των Εμπιστευτικών Πληροφοριών ούτε να 

τις  αποθηκεύει σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο παρά μόνο για το σκοπό 
της εκτέλεσης της παρούσας. Σε περίπτωση παραγωγής μερικών ή ολικών 
αντιγράφων για τον παραπάνω λόγο, τα αντίτυπα πρέπει να φέρουν την  

ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και να τηρείται αρχείο όλων των αντιγράφων. 
 - Να φυλάσσει σε ασφαλές μέρος κάθε Εμπιστευτική πληροφορία καθώς και 

κάθε θέμα που περιέχει Εμπιστευτικές Πληροφορίες. 
 - Να επιστρέφει ανά πάσα στιγμή κατόπιν αιτήσεως του ΔΕΔΔΗΕ όλες ή 

μέρος των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που έχει στην κατοχή του. 

 - Να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για τον προσπορισμό 
ιδίου  οικονομικού  οφέλους.  

 
1.2. Ο Ανάδοχος αποδέχεται και συμφωνεί ότι δεν θα διανέμει, αποκαλύπτει ή 

άλλως πως διαδίδει Εμπιστευτικές Πληροφορίες  εκτός: 

α) των περιπτώσεων που εγγράφως θα συμφωνηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ,   
β) αν αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες είναι ή γίνονται δημόσια διαθέσιμες 

στο κοινό, όπως τούτο αποδεικνύεται από έγγραφα τα οποία έχουν 
δημοσιευθεί  ευρέως στο κοινό,  χωρίς το γεγονός αυτό να είναι αποτέλεσμα 

παραβίασης της παρούσας υποχρέωσης εμπιστευτικότητας,  
γ) αν πριν την αποκάλυψη των Εμπιστευτικών Πληροφοριών στο πλαίσιο της 

παρούσας, αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες βρίσκονταν ήδη στην κατοχή 

του Αναδόχου, όπως αυτό αποδεικνύεται από αρχεία του Αναδόχου, τα οποία 
υπήρχαν πριν την αποκάλυψη, 

δ) αν αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες αποκαλύφθηκαν νόμιμα στον 
Ανάδοχο από τρίτο μέρος, που δεν είναι εργαζόμενος ή συνεργάτης του 
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ΔΕΔΔΗΕ  ούτε κατά οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται με τον ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο 
είναι ελεύθερο νόμιμα να τις αποκαλύπτει,   

ε) αν αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες ζητείται να αποκαλυφθούν 

υποχρεωτικά από διάταξη νόμου, εκτελεστή απόφαση ή εκτελεστή πράξη 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος που έχει 

την υποχρέωση να ανακοινώσει εμπιστευτικά στοιχεία τα οποία αφορούν, 
άμεσα ή έμμεσα, ή σχετίζονται καθ’ οιοδήποτε τρόπο με τον ΔΕΔΔΗΕ, ή των 

οποίων η αποκάλυψη δύναται να επηρεάσει τον ΔΕΔΔΗΕ καθ΄ οιονδήποτε 
τρόπο, οφείλει να ενημερώσει προηγουμένως και εγκαίρως τον ΔΕΔΔΗΕ 
κοινοποιώντας του ταυτόχρονα, εφόσον επιτρέπεται από το Νόμο, τις 

αποφάσεις, πράξεις ή/και διατάξεις που του επιβάλλουν την εν λόγω 
υποχρέωση ανακοίνωσης στοιχείων και να λάβει, σε συνεργασία με αυτή , 

όλα τα αναγκαία νόμιμα μέτρα για τον κατά το δυνατό περιορισμό της 
υποχρέωσης ανακοίνωσης.  

 

1.3. Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες ή/και στοιχεία στα οποία ο Ανάδοχος θα έχει 
πρόσβαση, ενδέχεται να περιέχουν και προσωπικά δεδομένα των 

πελατών/καταναλωτών/συνεργατών κλπ του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία ο Ανάδοχος 
θα διαχειρίζεται όπως προβλέπεται σχετικά από την ισχύουσα νομοθεσία. Για 
το λόγο αυτό ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και 

τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των παρεχόμενων από το ΔΕΔΔΗΕ στοιχείων 
και την προστασία τους, εφαρμόζοντας  τις σχετικές διατάξεις του Γενικού 

Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 ΕΕ 
και  των ν.4624/2019 & ν. 2472/97 όπως εκάστοτε ισχύουν.  

 

1.4. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα ενημερώνει το άλλο αμέσως, μόλις 
διαπιστώσει οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή αποκάλυψη εμπιστευτικών 

πληροφοριών και θα συνεργάζεται με το μέρος αυτό με κάθε εύλογο τρόπο, 
προκειμένου να το βοηθήσει να επανακτήσει τα εμπιστευτικά στοιχεία και να 
παρεμποδίσει παράνομη χρήση ή αποκάλυψή τους.  

 
1.5. Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου με τις ανωτέρω υποχρεώσεις συνιστά 

σπουδαίο λόγο επαγόμενο την καταγγελία της Σύμβασης και την κατάπτωση 
της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Σε αυτή την περίπτωση τον 
ΔΕΔΔΗΕ επιφυλάσσεται να ασκήσει όλα τα δικαιώματά του που προβλέπονται 

από την παρούσα σύμβαση και το νόμο και ειδικά το δικαίωμα αποζημίωσης. 
Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως το ΔΕΔΔΗΕ για 

οποιεσδήποτε ένδικες πράξεις, αξιώσεις, αιτήματα, κόστη, βάρη, διαδικασίες 
και έξοδα που προκύπτουν από ή σε σχέση με ή συνέπεια οποιασδήποτε 
παράβασης σχετικής με τις υποχρεώσεις Εχεμύθειας-Εμπιστευτικότητας  που 

εδώ περιγράφονται. 
 

1.6. Σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου 
και του ΔΕΔΔΗΕ για οποιονδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

α) να σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες,   
β) να παραδώσει αμέσως στον ΔΕΔΔΗΕ τυχόν στοιχεία ή έγγραφα που 

περιέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες  τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του 

ή, κατά παράβαση των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων,  
γ) να κοινοποιήσει εγγράφως το όνομα και τη διεύθυνση των τρίτων στους 

οποίους  τυχόν αποκάλυψε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας Συμφωνίας ή κατά παράβαση αυτών, και.   
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δ) Να επιστρέψει τις Υπηρεσιακές Ταυτότητες στην αρμόδια Υπηρεσία που τις 
εξέδωσε, σε περίπτωση απώλειας ή μη επιστροφής της ταυτότητας, θα 
επιβάλλεται η ποινική ρήτρα του άρθρου 53 και θα γίνεται η σχετική 

καταγγελία στην Αστυνομία προς αποφυγή τυχόν παράνομης χρήσης της 
ταυτότητας. 

 
1.7. Συνομολογείται ρητά ότι, σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της 

Συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του ΔΕΔΔΗΕ οι υποχρεώσεις του 
πρώτου που περιγράφονται στο παρόν Άρθρο εξακολουθούν να ισχύουν και 
μετά το  τέλος της Συνεργασίας.   

 
1.8. Συμφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που 

αναλαμβάνει με την παρούσα, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση 
κάθε τυχόν ζημίας του ΔΕΔΔΗΕ.   

 

2. Σε περίπτωση απουσίας μελών του προσωπικού του λόγω ανωτέρας βίας 
(ασθένεια, τροχαίο ατύχημα, σοβαρό προσωπικό πρόβλημα κ.α.), ο 

Ανάδοχος πρέπει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών να αντικαταστήσει το 
προσωπικό του, άλλως επιβάλλονται οι προβλεπόμενες Ποινικές Ρήτρες 
μειωμένης απόδοσης, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται κατά την κρίση του, να 

προβεί σε έκπτωση του Αναδόχου. 
 

 
3. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της 

κατακύρωσης της Σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα παράνομα ή 

καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο 
κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της. Σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί, μέχρι τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης, 
παράβαση του όρου αυτού εκ μέρους του Αναδόχου, αυτός δύναται να 
κηρύσσεται έκπτωτος.  

 
 

 

Άρθρο 10 
 

Επίλυση διαφορών 
Σε περίπτωση απαιτήσεων και διαφωνιών δύναται να εφαρμόζεται το άρθρο 54 
του Τεύχους Γενικών Όρων. 

 
 

Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς απορρέουσα από ή 
σχετιζόμενη με την παρούσα Σύμβαση, την ερμηνεία ή εφαρμογή ή εκτέλεση των 
όρων της συμφωνούνται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 
 

 

 

 

Άρθρο 11   

 
Εγγυήσεις  αναφορικά με επίκληση ικανοτήτων Τρίτου 

 
1. Ο Ανάδοχος κατά την προσφορά του επικαλέστηκε τη διάθεση από τρίτο 

οικονομικό φορέα προς αυτόν, των εξής: 
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1.1. Προσωπικό με συγκεκριμένους τίτλους σπουδών, επαγγελματικά προσόντα ή 

εμπειρία και ειδικότερα των ………………, προκειμένου να εκτελεστούν οι εξής 

εργασίες: 
…………………………………………………………………….. 

 
Κατόπιν τούτου οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν υποχρεωτικά από το 

παραπάνω αναφερόμενο προσωπικό ή σε περίπτωση ανάγκης 
αντικατάστασής του, από προσωπικό αντιστοίχων προσόντων της έγκρισης 
του ΔΕΔΔΗΕ. 

 
 

1.2. Πόρους που συνίστανται στην ενίσχυση της οικονομικής και χρηματοοικονο-
μικής του επάρκειας από την εταιρεία ……………….. . 

 

Κατόπιν τούτου η παραπάνω αναφερόμενη εταιρεία είναι από κοινού 
υπεύθυνη με τον Ανάδοχο για την εκτέλεση της Συμβάσεως και συνήψε 

συμφωνία με τον Ανάδοχο, το Συμφωνητικό της οποίας επισυνάπτεται στο 
παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του.   
 

 
2. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του 

Τρίτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 24 των Γενικών Όρων. Σε 
περίπτωση που ο Τρίτος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον 
Ανάδοχο, σε σχέση με το Έργο, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση των 

προβλέψεων των Άρθρων 53 και 55 των Γενικών Όρων. 
 

 
Άρθρο 12 

 

Υπεργολάβοι 
 

Ο Ανάδοχος μπορεί να αναθέσει την εκτέλεση τμήματος της Σύμβασης 
υπεργολαβικά σε τρίτον για τον οποίο το έχει δηλώσει σύμφωνα με το Άρθρο 
2.4.3 της Διακήρυξης και έχει προσκομίσει με τα δικαιολογητικά προσωρινού 

Αναδόχου σχετική δήλωση του Υπεργολάβου. Προϋπόθεση επίσης έγκρισης 
Υπεργολαβίας, είναι ο Ανάδοχος να εκτελεί με ίδια μέσα, κύρια τμήματα του 
Έργου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) 

του Συνολικού Συμβατικού Τιμήματος του Έργου. Η υπεργολαβική ανάθεση δεν 
αναιρεί την ευθύνη του Αναδόχου για την καλή εκτέλεση ολόκληρης της 

Σύμβασης 

 
 Άρθρο 13  

 
Ευθύνη Ένωσης Επιχειρήσεων 

 
1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Ένωσης ενέχονται και ευθύνονται έναντι 

της Εταιρείας ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα, και σε ολόκληρο το κάθε ένα 
χωριστά για την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που 
αναλαμβάνει η Ένωση Επιχειρήσεων με την παρούσα Σύμβαση. 
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2. Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη 

διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Εταιρεία η ουσιαστική 

συμμετοχή στην Ένωση όλων των μελών αυτής, σύμφωνα με το προβλεπόμενο 
έγγραφο σύστασης της Ένωσης. 

 
3. Ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, το Συμφωνητικό των μελών 

σύμφωνα με το οποίο τα μέλη συμμετέχουν στην Ένωση με 
ποσοστό…………………. ………………………τοις εκατό (……%)  

 

 
Άρθρο 14 

 
Ισχύς της Σύμβασης 

  
   
Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από  ...........................................  

  
Η Παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, από τα οποία το ένα πήρε η 

Εταιρεία και το άλλο ο Ανάδοχος.  
 
Η έναρξη των εργασιών δύναται να ακολουθεί τη θέση ισχύος της Σύμβασης και 

δύναται να απέχει από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του Τεύχους των Γενικών 
Όρων 

Η έναρξη των εργασιών θα γίνει απαραίτητα μετά τη θεώρηση της Σύμβασης από 
την αρμόδια ΔΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.820/78.  
 

 
Συνημμένο 

Παράρτημα: Παρασχεθείσες εγγυήσεις τρίτου (Άρθρο 12 του παρόντος)                    
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
  

  
 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ      ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 



  

 

 
 

 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
 

 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ :  ΔΠΜ-Θ/ΤΥ/1/2021 

 
Για την ανάδειξη Αναδόχου ………………… 

 
 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΜ-Θ/................................ 

 
ΕΡΓΟ   «ΑΝΑΚΑΙΝIΣΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»            
 

 
 

Πρότυπο Τεύχος Ε3 
 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

(ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) 
 
 

  



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 

 

Για τις Υπηρεσίες 

 

1. Με τους Ειδικούς Όρους καλύπτονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε συγκεκριμένης 

Σύμβασης. 

Οι Ειδικοί Όροι παρέχουν τις τυχόν απαιτούμενες διευκρινίσεις και συμπληρώσεις 

άρθρων των Γενικών Όρων, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο, λόγω 

της φύσεως του Έργου. 

Είναι δυνατό, σε όσες περιπτώσεις κρίνεται τούτο αναγκαίο, οι Ειδικοί Όροι να 

τροποποιούν ή και να καταργούν ορισμένους από τους Γενικούς Όρους της Διακήρυξης. 

Στην περίπτωση όμως αυτή, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση που προκαλούνται 

διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα εγκεκριμένα από το Δ.Σ. Πρότυπα Τεύχη, θα πρέπει να 

λαμβάνονται οι προβλεπόμενες από το ΣΟΔΙΔ-ΙΙ εγκρίσεις. 

 

2. Στο παρόν Τεύχος παρατίθενται τα άρθρα (τίτλοι και οδηγίες για τη σύνταξή τους) που 

απαντώνται συχνότερα στα Έργα του ΔΕΔΔΗΕ και οι συντάκτες ανάλογα με τις ανάγκες 

του κάθε Έργου μπορούν, εκτός από τα υποχρεωτικά (παρ. 3.1), να χρησιμοποιήσουν 

όσα κρίνουν απαραίτητα. 

Τα άρθρα που θα χρησιμοποιηθούν για τα Τεύχη της Διακήρυξης ενός Έργου θα πρέπει 

να αναριθμιστούν, αλλά ο τίτλος των άρθρων αυτών θα μείνει αναλλοίωτος, ενώ το 

κείμενο μπορεί να διατυπωθεί ανάλογα με τις ανάγκες του Έργου. 

 

3. Τα Άρθρα που περιλαμβάνονται στο παρόν Τεύχος διαχωρίζονται σε άρθρα που πρέπει 

απαραίτητα να περιέχονται στους Ειδικούς Όρους κάθε Διακήρυξης και σε άρθρα που 

χρησιμοποιούνται, εφόσον η Υπηρεσία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για παροχή στοιχείων 

ή διευκρινίσεων, ως εξής : 

 

3.1 Τα Άρθρα 5, 34, 35 και 43 θα περιλαμβάνονται σε κάθε Διακήρυξη, γιατί από τα 

αντίστοιχα άρθρα (6, 37, 38 και 48) των Γενικών Όρων, προβλέπεται να παρέχουν 

πάντοτε στοιχεία απαραίτητα για την κατάρτιση της Σύμβασης. Ομοίως, το Άρθρο 40 

στο οποίο καθορίζεται ο τρόπος αξιολόγησης του Αναδόχου, θα περιλαμβάνονται σε 

κάθε Διακήρυξη. 

 

3.2 Τα Άρθρα των Γενικών Όρων τα οποία συμπληρώνονται ή/ και διαφοροποιούνται, σε 

όσες περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με δυνατότητα που παρέχεται ρητά 

από τα άρθρα αυτά, αναφέρονται στην αρχή κάθε αντίστοιχου Άρθρου του παρόντος.  

Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε Έργου μπορούν να χρησιμοποιηθούν όσα από αυτά 

κρίνονται απαραίτητα. 

 

3.3 Τα λοιπά Άρθρα που δεν αναφέρονται σε αντίστοιχο άρθρο των Γενικών Όρων, είναι 

άρθρα που από την μέχρι σήμερα πείρα υπήρξε ανάγκη χρησιμοποίησής τους για 

παροχή στοιχείων και διευκρινίσεων και οι Υπηρεσίες μπορούν να περιλάβουν όσα από 

αυτά κρίνουν απαραίτητα για τις ανάγκες κάθε Έργου. 

 

4. Εκτός από τα άρθρα που περιλαμβάνονται στο παρόν Τεύχος, οι Υπηρεσίες μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν και όποια άλλα άρθρα θεωρούν αναγκαία, με την προϋπόθεση ότι θα 

τηρούνται απαραίτητα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος. 

 

 
 
  





ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
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 1 : Ορολογία – Ορισμοί 

Άρθρο  2 : Σχέδια και οδηγίες 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 
ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΚΑΙΝIΣΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»            
 

 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 
Άρθρο 1 

 

Ορολογία – Ορισμοί 
 

Σύμφωνα με το Άρθρο 1 των Γενικών Όρων.  
 
 

Άρθρο 2 

 

Σχέδια και οδηγίες  

 
Σε συμπλήρωση των αναφερόμενων στο Άρθρο 3 των Γενικών Όρων ισχύουν τα 
εξής: 

 

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις εργασίες της παρούσας 

Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στα Συμβατικά Τεύχη και 

ειδικότερα στα τεύχη τεχνικών προδιαγραφών, τεχνικής περιγραφής, Τιμολόγιο 

Υπηρεσίας, σχέδια. 

 

2. Στην περίπτωση που στην κατασκευαστική Μελέτη ορίζεται ρητά ότι 
εφαρμόζονται διαφορετικές τυποποιήσεις από αυτές που αναφέρονται στη 
προηγούμενη παράγραφο, ισχύουν οι τυποποιήσεις που ορίζονται στη Μελέτη. 

 
3. Ο Ανάδοχος οφείλει να εξετάζει με κάθε προσοχή και επιμέλεια, τα σχέδια που 

του χορηγεί ο "Εντεταλμένος Μηχανικός" της Εταιρείας και θεωρείται ότι τα 
αποδέχεται πλήρως αν δεν διατυπώσει γραπτά τις τυχόν παρατηρήσεις, μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους ή 

αν η προθεσμία έναρξης εργασιών είναι μικρότερη από πέντε (5) ημέρες, 
αμέσως μετά την παραλαβή των σχεδίων και οπωσδήποτε πριν την οποιαδήποτε 

έναρξη εργασιών. 
 
4. Τα σχέδια και οι μελέτες που αναφέρονται στην εκτέλεση εργασιών της 

Σύμβασης ανήκουν και είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας και φυλάσσονται από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες της. Η Εταιρεία φροντίζει να εφοδιάζεται ο Ανάδοχος με 

δύο (2) αντίγραφα των σχεδίων αυτών. Με αίτηση του Αναδόχου μπορεί να του 
χορηγηθούν περισσότερα αντίγραφα, εφόσον καταβάλλει τη σχετική δαπάνη. Ο 
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Ανάδοχος μπορεί με έγγραφη αίτησή του, να ζητά από την Εταιρεία τυχόν 
σχέδια ή οδηγίες, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των εργασιών. 

 
5. Από ένα (1) αντίγραφο των παραπάνω σχεδιαγραμμάτων που χορηγούνται 

στον Ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου, πρέπει να υπάρχει με φροντίδα του 

στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και να είναι κατά το δυνατόν, σε κάθε 
στιγμή, διαθέσιμο για χρησιμοποίηση από τον "Εντεταλμένο Μηχανικό" της 

Εταιρείας ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της Εταιρείας. 
 

6. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται και η σύνταξη σχεδίων για 

κάθε ανεξάρτητο τμήμα έργου όπως τελικά κατασκευάστηκε, σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  

Ο Ανάδοχος θα παραδίδει σχέδια «-Όπως κατασκευάστηκε» ανά άνοιγμα, σε 
ψηφιακή μορφή (τύπου AUTOCAD), καθώς επίσης και σχέδιο του συνόλου της 

γραμμής σε ψηφιακή μορφή, κατάλληλο για την ενσωμάτωσή του σε σύστημα 
GIS (GE SmallWorld). Στο τοπογραφικό συνεργείο του Αναδόχου θα 
προΐσταται Τοπογράφος Μηχανικός και τα τοπογραφικά στοιχεία των καλωδίων 

θα λαμβάνονται πριν την επικάλυψή τους. 
 

 
Άρθρο 3 

 

Μελέτες 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 των Γενικών Όρων.  

 

 
Άρθρο 4 

 

Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί 

 
Σε συμπλήρωση των αναφερόμενων στο Άρθρο 5 των Γενικών Όρων τα πρότυπα 

και οι κανονισμοί, με βάση τα οποία θα γίνουν οι εργασίες είναι  γενικά όλοι οι 
κανονισμοί και τα πρότυπα που ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα. 
Από τα πρότυπα αυτά και τους Κανονισμούς θα ισχύει η τελευταία αναθεώρηση ή 

έκδοσή τους, που έγινε πριν από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του 
Αναδόχου. 

Εφόσον κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης αλλάξουν ή τροποποιηθούν 
τα πρότυπα και οι κανονισμοί και απαιτείται η αναθεώρηση των εγκεκριμένων 
σχεδίων, μελετών κ.λ.π, ο Ανάδοχος ο οποίος έχει την ευθύνη της εφαρμογής 

των  ισχυόντων  Νόμων,  κανονισμών  κ.λ.π,  υποχρεούται  να  εκτελέσει  τις 
αντίστοιχες  αλλαγές  ή  τροποποιήσεις  με  αντίστοιχη  εφαρμογή  των 

προβλεπομένων στο άρθρο 43 των Γενικών Όρων. 
 
 

Άρθρο 5 

 

Εκπροσώπηση της Εταιρείας 

 
Σε συμπλήρωση των αναφερόμενων στο Άρθρο 6 των Γενικών Όρων ισχύουν τα 
εξής: 
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1. Ως Επιβλέπουσα Υπηρεσία ορίζεται ο Τομέας Υποστήριξης της ΔΠΜ-Θ 

2. Ως Προϊσταμένη Υπηρεσία ορίζεται η Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - 
Θράκης  

 

 
Άρθρο 6 

 

Εκπροσώπηση του Αναδόχου 
 

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 7 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 

 

Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου, ο οποίος στην παρούσα Σύμβαση 
αποκαλείται και "Επιβλέπων Μηχανικός" πρέπει να διαθέτει άδεια άσκησης 

επαγγέλματος διπλωματούχου Πολιτικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή 
αντίστοιχης αναγνωρισμένης ως ισότιμης ειδικότητας. 
Επίσης πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην κατασκευή παρόμοιων έργων. 

 

3. Επιπλέον ορίζεται ότι η απαιτούμενη ελάχιστη τεχνική στελέχωση του 
εργοταξίου είναι: 

 Τεχνικός χωρισμάτων ξηράς δόμησης με τον βοηθό του 

 Τεχνικός ισχυρών και ασθενών ρευμάτων με άδεια Ηλεκτρολόγου – 
εγκαταστάτη με τον βοηθό του 

 Τεχνικός υδραυλικών εγκαταστάσεων με τον βοηθό του 
 Βαφέας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με τον βοηθό του 

 

 
Άρθρο 7 

 
Σχέσεις με άλλους Αναδόχους  

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 8 των Γενικών Όρων.  

 
 

Άρθρο 8 

 

Υπεργολαβίες 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 11 των Γενικών Όρων.  

 
 

Άρθρο 9 
 

Εκχώρηση 

 
Σύμφωνα με το Άρθρο 12 των Γενικών Όρων.  
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Άρθρο 10  

 

Τοπογραφικές εργασίες - στοιχεία 

 
Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει με δική του δαπάνη μελέτη κλίσεων και απορροής 
ομβρίων υδάτων του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου, σύμφωνα 

και με τα αναφερόμενα παρακάτω στο Άρθρο 18. 
 

 
Άρθρο 11 

 

Εξασφάλιση χώρου και παροχές προς τον Ανάδοχο – συναφείς 

υποχρεώσεις αυτού 
 

Σύμφωνα με το Άρθρο 14 των Γενικών Όρων.  

 
 

Άρθρο 12 

 

Βοηθητικά έργα - Οδοί προσπέλασης 
 

Σύμφωνα με το Άρθρο 16 των Γενικών Όρων.  

 
 

Άρθρο 13  

 

Προσωπικό του Αναδόχου 
 

Σύμφωνα με το Άρθρο 17 των Γενικών Όρων.  
 
 

Άρθρο 14 

 

Εκπαίδευση Προσωπικού της Εταιρείας 

 
Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  εκπαιδεύσει  με  δαπάνες  του  το προσωπικό της 
Εταιρείας στη χρήση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που εγκαθιστά στο 

έργο και να προμηθεύσει την Υπηρεσία με όλα τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια 
(manual) για τη συντήρηση του εξοπλισμού. 

  
 

Άρθρο 15 

 

Νυχτερινή, Υπερωριακή Εργασία-Εργασία τις Αργίες και Εορτές 
 

Σύμφωνα με το Άρθρο 18 των Γενικών Όρων.  
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Άρθρο 16  

 
Εργοτάξιο και λοιπές εγκαταστάσεις του Αναδόχου 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 19 των Γενικών Όρων.  

 
 

Άρθρο 17 

 

Μηχανήματα, Εργαλεία – Υλικά Αναδόχου  

 
Σύμφωνα με το Άρθρο 21 των Γενικών Όρων.  

 

 

Άρθρο 18  

 

Έκδοση απαιτούμενων Αδειών 
 

Σε συμπλήρωση - διευκρίνιση του Άρθρου 24 (παρ. 1 β) των Γενικών Όρων 

ισχύουν τα εξής: 

Πριν  από  την  έναρξη  των  εργασιών  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  με  δικές  του 
δαπάνες και φροντίδα να προβεί στην έκδοση των απαιτούμενων Αδειών Δόμησης 

από τους αρμόδιους Δημόσιους φορείς, σύμφωνα με τις μελέτες που θα του 
δοθούν από την Υπηρεσία. 

 
Επίσης ο Ανάδοχος με την εγκατάσταση στο έργο, έχει την υποχρέωση 

εφόσον απαιτείται στην σύνταξη : 
1- μελετών επικαιροποίησης των υφισταμένων Αρχιτεκτονικών και 

Η/Μ μελετών , δηλαδή των τελικών μελετών εφαρμογής που θα 

αποτυπώσουν την ολοκλήρωση της κατασκευής του υφισταμένου 
κτηρίου ,  

2- των Τοπογραφικών μελετών για την εκδοση της Άδειας Δόμησης 
3- την ανανέωση - ελεγχο της Αδειας λειτουργείας και πιστοποίησης 

του  υφιστάμενου Ανελκυστήρα , 

4- την μελέτη Διαμόρφωσης Περιβάλλοντα χώρου με την χάραξη των 
θέσεων σταύθμεσης των οχημάτων βάσει της συνενόησης με την 

Υπηρεσία , 
δηλαδή όλων των μελετών που θεωρούνται απαραίτητες για την έκδοση 
των απαιτούμενων Αδειών Δόμησης, από τους αρμόδιους Δημόσιους φορείς.  

 
Η παραλαβή όσων μελετών τελικά πραγματοποιηθούν θα γίνει με τη σύμφωνη 

γνώμη της Υπηρεσίας.         
 
Η κατά την ισχύουσα Νομοθεσία περί Αμοιβών Μηχανικών αμοιβή επίβλεψης του 

ορισθέντα από τον Ανάδοχο Επιβλέποντα Μηχανικού, καθώς και οι λοιπές 
επιβαρύνσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 
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Άρθρο 19  

 

Ευθύνες του Αναδόχου σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 

 
Σύμφωνα με το Άρθρο 24 των Γενικών Όρων.  

 

 
Άρθρο 20 

 

Ευθύνες του Αναδόχου σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος 

 
Σύμφωνα με το Άρθρο 24 των Γενικών Όρων.  

 

 
Άρθρο 21  

 

Λοιπές ευθύνες – υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 
Σύμφωνα με το Άρθρο 24 των Γενικών Όρων.  

 

 
Άρθρο 22 

 

Ενότητες προγραμματισμένων εργασιών 
 
Σύμφωνα με το Άρθρο 28 των Γενικών Όρων.  

 
 

Άρθρο 23  

 
Έλεγχος του Έργου 

 
Σύμφωνα με το Άρθρο 30 των Γενικών Όρων.  

 

 
Άρθρο 24 

 

Επιθεωρήσεις – Δοκιμές υλικών και εξοπλισμού 

 
Σύμφωνα με το Άρθρο 31 των Γενικών Όρων.  

 

 
Άρθρο 25  

 

Στατιστικά και λοιπά στοιχεία του Έργου - Ημερολόγιο 

 
Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 33 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 
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Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ημερολόγιο 
συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που σχετίζονται με το Έργο, 

ή να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. 
 
 

Άρθρο 26  
 

Ελαττώματα του Έργου 
 

Σύμφωνα με το Άρθρο 34 των Γενικών Όρων.  

 
 
 

 
Άρθρο 27  

 
Βλάβες στο Έργο- Αποζημιώσεις 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 35 των Γενικών Όρων.  

 
 

Άρθρο 28  
 

Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 
 
Σύμφωνα με το Άρθρο 36 των Γενικών Όρων.  

 
 

Άρθρο 29  
 

Παραλαβή για χρήση 
 

Σύμφωνα με το Άρθρο 37 των Γενικών Όρων.  

 
 

Άρθρο 30  
 

Προσωρινή Παραλαβή 
 

Σύμφωνα με το Άρθρο 38 των Γενικών Όρων.  

 

 
Άρθρο 31 

 

Περίοδος Εγγύησης 
 

Σύμφωνα με το Άρθρο 39 των Γενικών Όρων.  
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Άρθρο 32  
 

Οριστική Παραλαβή 
 
Σύμφωνα με το Άρθρο 40 των Γενικών Όρων.  

 
 

Άρθρο 33  

 
Αυξομειώσεις Συμβατικού τιμήματος 

 
Σύμφωνα με το Άρθρο 44 των Γενικών Όρων.  

 

 
Άρθρο 34  

 

Απολογιστικές εργασίες 

 
Σύμφωνα με το Άρθρο 45 των Γενικών Όρων.  

 

 
Άρθρο 35  

 

Επιμετρήσεις 
 

Σύμφωνα με το Άρθρο 46 των Γενικών Όρων.  

 
 

Άρθρο 36  
 

Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις 

 
Σύμφωνα με το Άρθρο 47 των Γενικών Όρων.  

 
 

Άρθρο 37  

 
Τρόπος πληρωμής - Δικαιολογητικά 

 
Σύμφωνα με το Άρθρο 48 των Γενικών Όρων.  

 

 

Άρθρο 38 
 

Ασφαλιστικές καλύψεις 
 
Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 50 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 

 

Δεν απαιτούνται οι ασφαλίσεις των Υποδειγμάτων Δ΄ και Ζ΄ του τεύχους 
«Ασφαλίσεις». 
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Άρθρο 39 

 
Αναστολή Εργασιών στο Εργοτάξιο 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 51 των Γενικών Όρων.  

 
Άρθρο 40  

 

Αξιολόγηση Αναδόχου 

 

Η αξιολόγηση του Αναδόχου θα γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια : 

 Αποπεράτωση του έργου εντός της συμβατικής προθεσμίας 
 Ποιότητα κατασκευής εργασιών 

 
Τα παραπάνω κριτήρια βαθμολογούνται κατά αύξουσα αρίθμηση από 0 – 5. 

Τυχόν βαθμολόγηση < 2,5 σε κάποιο από αυτά, θα ληφθεί υπόψη στα 
πλαίσια της παρούσας ή μελλοντικών συμβάσεων, μετά την κατάρτιση 

ειδικού Συστήματος Αξιολόγησης Αναδόχων της εταιρείας. 



 
 

 
 

 
 
 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΤΥ/1/2021…………………… 

 

Για την ανάδειξη Αναδόχου…………………………… 
 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ : ............................... 
 

ΕΡΓΟ       :  «ΑΝΑΚΑΙΝIΣΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»            

 
 
 

 

 Τεύχος Ε4 

 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

(ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) 
 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
                       
  ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

 
Άρθρο  1 Ορολογία – Ορισμοί  
Άρθρο  2 Γλώσσα - Αλληλογραφία και Έγγραφα - Μέτρα και Σταθμά  
Άρθρο  3 Σχέδια και οδηγίες  
Άρθρο  4 Μελέτες  
Άρθρο  5 Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί  
 
  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

 
Άρθρο  6  Εκπροσώπηση της Εταιρείας  
Άρθρο  7 Εκπροσώπηση του Αναδόχου  
 
  ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ  

 
Άρθρο  8 Σχέσεις με άλλους Αναδόχους  
Άρθρο  9 Υποκατάσταση Αναδόχου   
Άρθρο  10 Πτώχευση – Θάνατος Αναδόχου  
Άρθρο  11 Υπεργολαβίες  
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  ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 

Άρθρο 13  Γνώση των τοπικών συνθηκών  
Άρθρο 14 Εξασφάλιση χώρων  
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Άρθρο 1 
 

Ορολογία - Ορισμοί  
 
Κατά την ερμηνεία της Σύμβασης ή κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε σχετικής προς τη 

Σύμβαση αλληλογραφίας, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την παρακάτω έννοια: 
 

Εταιρεία: Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. (ΔΕΔΔΗΕ). 

Ανάδοχος: Είναι ο Οικονομικός Φορέας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 
και ενώσεις αυτών), στον οποίο, μετά από διαδικασία 

επιλογής, ανατέθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ με Σύμβαση η 
εκτέλεση του Έργου, αποκαλούμενος και «Εργολήπτης» ή 
«Εργολάβος». 

Σύμβαση: Είναι η συμφωνία, που συνομολογείται γραπτώς μεταξύ του 
ΔΕΔΔΗΕ και του Αναδόχου, και η οποία περιλαμβάνει ένα 

σύνολο όρων αναγκαίων για την εκτέλεση του Έργου. Στον 
όρο αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν συμπληρώματα 

της Σύμβασης. 
Συμβαλλόμενοι: Είναι η Εταιρεία και ο Ανάδοχος. 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Είναι η Τεχνική Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ που είναι αρμόδια για 

την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διοίκηση της 

κατασκευής του Έργου.  

Προϊσταμένη Υπηρεσία: Είναι Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ που προΐσταται της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
Έργο: Είναι το αντικείμενο της Σύμβασης, όπως αυτό 

προσδιορίζεται στο Συμφωνητικό. 
Εξοπλισμός: Είναι όλα τα μηχανήματα, συσκευές, εξαρτήματα, 

ανταλλακτικά κλπ., που θα ενσωματωθούν στο Έργο ή θα 
παραδοθούν από τον Ανάδοχο στην Εταιρεία για τη 
λειτουργία και τη συντήρηση του Έργου. 

Μηχάνημα Έργου: Είναι μηχάνημα σταθερό ή μετακινούμενο (π.χ. αναμικτήρες 
σκυροδέματος, γερανοί, ελκυστήρες, προωθητήρες γαιών 

κ.λπ.), που χρησιμοποιείται από τον Ανάδοχο για την 
εκτέλεση του Έργου.  

Ελαττώματα: Είναι όλες ανεξαιρέτως οι επιζήμιες παρεκκλίσεις του 
Αναδόχου από τα οριζόμενα στη Σύμβαση ή η έλλειψη 

προβλεπομένων από τη Σύμβαση ιδιοτήτων του Έργου ή 
μέρους αυτού από όσα έχουν συμφωνηθεί με τη Σύμβαση, 
τα σφάλματα ή και οι εσφαλμένοι υπολογισμοί, οποιοδήποτε 

σφάλμα ή οποιαδήποτε ατέλεια του Έργου όπως αυτά 
νοούνται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και 

τεχνικής, καθώς και οποιαδήποτε παράλειψη του Αναδόχου 
ως προς το Έργο και οποιαδήποτε νομικά ελαττώματα, όπως 
όλα τα παραπάνω αναλύονται και στις σχετικές προβλέψεις 

της κείμενης νομοθεσίας και έχουν ερμηνευθεί από τη 
νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων. 
Η συνήθης φθορά δε θεωρείται Ελάττωμα. 
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Άρθρο 2  
 

Γλώσσα - Αλληλογραφία και Έγγραφα - Μέτρα και Σταθμά  
 

1. H γλώσσα  του έργου είναι η ελληνική. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα αλλά είναι δυνατόν τμήματά τους να συνταχθούν και σε άλλες 
γλώσσες. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, 

επικρατεί η ελληνική έκδοση. 
 

Τεχνικές Προδιαγραφές και διάφορα άλλα τεχνικά στοιχεία της Σύμβασης μπορεί, 
κατά την κρίση της Εταιρείας, να είναι συνταγμένα στην Αγγλική γλώσσα. 

 

2. Η μεταξύ της Εταιρείας και του Αναδόχου αλληλογραφία θα γίνεται στην Ελληνική 
γλώσσα μέσω της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Σε όσες περιπτώσεις τούτο κρίνεται 

αναγκαίο, για λόγους ταχύτητας ή εύρυθμης λειτουργίας της Σύμβασης, μπορεί η 
αλληλογραφία να γίνεται απευθείας μεταξύ Αναδόχου και των αρμοδίων Υπηρεσιών 
της Εταιρείας, με την προϋπόθεση όμως της υποχρεωτικής κοινοποίησής της στην 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
 

Σε επείγουσες περιπτώσεις και εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, η αλληλογραφία 
μπορεί να διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα. 

Τυχόν απαιτήσεις, ενστάσεις, προσφυγές, αιτήματα επίλυσης διαφωνίας ή αιτήματα 

επίλυσης διαφωνίας με φιλικές διαπραγματεύσεις υποβάλλονται απαραιτήτως στην 

Ελληνική γλώσσα. 
   

3. Λέξεις ή φράσεις που σημειώνονται στα συντασσόμενα από τον Ανάδοχο σχέδια, 
πίνακες, πινακίδες ή διαγράμματα καθώς και υποβαλλόμενα τεχνικά έντυπα μπορεί 

να είναι συνταγμένα στην Αγγλική γλώσσα. 
 
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφράζει στην Ελληνική γλώσσα οποιαδήποτε 

κείμενα ή λέξεις σε σχέδια, πίνακες, πινακίδες, έγγραφα και οδηγίες λειτουργίας ή 
συντήρησης Εξοπλισμού του Έργου που θα ζητήσει, κατά εύλογη κρίση, η Εταιρεία. 

  
5. Σε όλες τις μελέτες, μετρήσεις, υπολογισμούς κ.λπ., θα χρησιμοποιείται το Διεθνές 

Δεκαδικό Σύστημα, όπως αυτό ισχύει εκάστοτε. 
 

6. Η Εταιρεία επικοινωνεί  με τον Ανάδοχο  είτε:  
α) με επιστολή 

β) με τηλεομοιοτυπία (fax), σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 14 του ν. 
2672/1998  

γ) με e-mail ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατά τις κείμενες διατάξεις. 

δ) με δικαστικό επιμελητή, κατόπιν παραγγελίας του αρμόδιου οργάνου είτε 
πληρεξουσίου νομικού εκπροσώπου του  

 
Οι εγκρίσεις της Εταιρείας που δίδονται στον Ανάδοχο θα γίνονται με μία από τις α, 
β, ή γ περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή, η ημερομηνία των απεσταλμένων με τα 

ανωτέρω μέσα κειμένων θα θεωρείται ως η ημερομηνία της έγκρισης. 
 

Η κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και της εξώδικης δήλωσης καταγγελίας 
σύμβασης του Άρθρου 55 του παρόντος γίνεται αποκλειστικά με την περίπτωση δ'. 
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Για την κοινοποίηση, σύμφωνα με την περίπτωση δ’ συντάσσεται σχετικό 
αποδεικτικό επίδοσης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι οικείες διατάξεις 

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 
 
7. Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης ή την εγκατάστασή του στο Έργο 

γνωστοποιεί εγγράφως στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία και την Προϊσταμένη Υπηρεσία, 
τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου θα του αποστέλλεται, όποτε 

απαιτείται, η σχετική αλληλογραφία. 
 
 

Άρθρο 3 
 

Σχέδια και Οδηγίες 
 

1. Οι εργασίες που αναφέρονται στη Σύμβαση θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο, 
σύμφωνα με τα σχέδια, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, Προδιαγραφές υλικών και 
Τεχνικές Οδηγίες που περιλαμβάνονται σ’ αυτή και αναφέρονται στους Ειδικούς 

Όρους. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί ακριβώς και από κάθε 
άποψη με τα Σχέδια, τις Προδιαγραφές και Οδηγίες. 

Όλα τα παραπάνω, των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε πλήρη γνώση, θεωρούνται ως 
ενσωματωμένα στην παρούσα Σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει προς χρήση για το προσωπικό του, τον 

αναγκαίο αριθμό αντιτύπων από τα παραπάνω Σχέδια, Οδηγίες και Προδιαγραφές, ο 
δε "Εντεταλμένος Μηχανικός" ελέγχει την ύπαρξη και χρησιμοποίηση τους (π.χ. στο 

Εργοτάξιο του Αναδόχου) και σε περίπτωση ελλείψεων οι οποίες θα επισημανθούν 
εγγράφως, ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός 20ημέρου, να τις καλύψει. 
 

Η Εταιρεία επιφυλάσσει στον εαυτό της το δικαίωμα να επιφέρει στα παραπάνω 
τεύχη, όσες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις ήθελε κρίνει αναγκαίες ή σκόπιμες και 

να αποφασίζει κατά τη κρίση της τι θα εφαρμοστεί στην περίπτωση που υπάρχουν 
διαφορές, είτε μεταξύ των παραπάνω Προδιαγραφών, είτε μεταξύ αυτών και των 
Συμβατικών Τευχών και παραρτημάτων της Σύμβασης. 

 
2. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα εφοδιάζει έγκαιρα τον Ανάδοχο με όλα τα σχέδια 

κατασκευής του Έργου. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να χρησιμοποιεί σχέδια 
κατασκευής, εάν δεν είναι υπογεγραμμένα από αρμόδιο όργανο της Εταιρείας και 
δεν είναι σφραγισμένα με τη σφραγίδα "ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ". 

 
3. Τα σχέδια και οι μελέτες που αναφέρονται στην εκτέλεση εργασιών της Σύμβασης 

ανήκουν και είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας και φυλάσσονται από τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες της. Η Εταιρεία φροντίζει να εφοδιάζεται ο Ανάδοχος με αντίγραφα των 
σχεδίων αυτών, τα οποία μπορεί να είναι και σε ηλεκτρονική μορφή, όπως 

εξειδικεύεται στους Ειδικούς Όρους. Ο Ανάδοχος μπορεί με έγγραφη αίτησή του, να 
ζητά από την Εταιρεία τυχόν σχέδια ή οδηγίες που είναι απαραίτητες για την 

εκτέλεση των εργασιών. 
 
 

4. Από ένα αντίγραφο των παραπάνω σχεδιαγραμμάτων που χορηγούνται στον 
Ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου, πρέπει να υπάρχει με φροντίδα του στον τόπο 

εκτέλεσης των εργασιών και να είναι κατά το δυνατόν σε κάθε στιγμή διαθέσιμο για 
χρησιμοποίηση από τον "Εντεταλμένο Μηχανικό" της Εταιρείας ή άλλο 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της Εταιρείας. 
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5. Η έλλειψη σχεδίων κατασκευής δεν μπορεί να προβληθεί ως δικαιολογία για 

καθυστερήσεις στην εκτέλεση του Έργου, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία 
το σχέδιο που λείπει είναι αποδεδειγμένα απαραίτητο για την εκτέλεση του Έργου 
και ο Ανάδοχος το έχει ζητήσει έγκαιρα, τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές 

ημέρες, πριν από την ημέρα κατά την οποία αυτό θα είναι απαραίτητο σύμφωνα με 
το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου και δεν του παραδόθηκε εγκαίρως. 

 
6. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δικαιούται, κατά την κρίση της, να τροποποιεί οποτεδήποτε 

τα εγκεκριμένα και σφραγισμένα με την ένδειξη "ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ" 

σχέδια ή να τα ακυρώνει και να εκδίδει νέα και ο Ανάδοχος οφείλει να 
συμμορφώνεται με τα τροποποιημένα ή νέα σχέδια χωρίς να δικαιούται να προβάλει 

οποιαδήποτε απαίτηση, εκτός από την πληρωμή του για τις εργασίες που ήδη έχει 
εκτελέσει με βάση τα εγκεκριμένα "ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ" σχέδια, που του 

είχαν δοθεί. 
 
7. Κατά την πρόοδο του Έργου, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δικαιούται να παρέχει 

εγγράφως στον Ανάδοχο, όσα τυχόν συμπληρωματικά ή νέα σχέδια ή οδηγίες κρίνει 
αναγκαία, με σκοπό την πλήρη και αρμόζουσα εκτέλεση και συντήρηση του Έργου 

και ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται επακριβώς με τα πρόσθετα αυτά σχέδια 
και οδηγίες. 
 
Κατ' εξαίρεση, σε επείγουσες περιπτώσεις, η εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας για 
τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις μπορεί να δίνεται και προφορικά στον τόπο των 
έργων.  

Στην περίπτωση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να γίνει σχετική καταχώρηση στο 

ημερολόγιο του έργου. Αν την διαταγή αυτή δίνει ο Εντεταλμένος Μηχανικός της 
Εταιρείας οφείλει να ενημερώσει αμελλητί εγγράφως την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, για 
την έκδοση κανονικής εντολής η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 

από την ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση.  

Αν η εντολή αυτή διαφοροποιεί μερικά ή ολικά τις εντολές του Εντεταλμένου 
Μηχανικού της Εταιρείας, ο Ανάδοχος αποζημιώνεται για τις εργασίες που έχει 
εκτελέσει, σύμφωνα με την εντολή της επίβλεψης μέχρι τη λήψη της εντολής της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

8. Οποιαδήποτε λεπτομέρεια που αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και δεν 
φαίνεται στα Σχέδια ή φαίνεται σε αυτά αλλά δεν αναφέρεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές έχει την ίδια ισχύ σαν να φαίνεται ή αναφέρεται και στα δύο. Σε 

περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των αριθμών, που υπάρχουν στα σχέδια ή στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές, ο Ανάδοχος οφείλει να το αναφέρει αμέσως στην 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία και αυτή είναι υποχρεωμένη να αποφαίνεται εγγράφως και 
χωρίς καθυστέρηση. 

 

 
9. Για κάθε λεπτομέρεια που δεν αναφέρεται ευκρινώς στα σχέδια, τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές ή τα Συμβατικά Τεύχη γενικά, ο Ανάδοχος οφείλει να ζητά έγκαιρα, 
και οπωσδήποτε πριν από την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, τις έγγραφες 
οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και να συμμορφώνεται απόλυτα με αυτές.  

 
10.Εάν ο Ανάδοχος διαφωνεί με οποιαδήποτε από τα παραπάνω αναφερόμενα σχέδια, 

προδιαγραφές, οδηγίες, κατευθύνσεις ή εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, 
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οφείλει να γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία εγγράφως, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, τη διαφωνία του αυτή και να 

εκθέτει ταυτόχρονα τους λόγους της διαφωνίας, άλλως θεωρείται ότι τα αποδέχεται 
πλήρως. 

 

Εάν παρά τις αντιρρήσεις του Αναδόχου, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία επιμένει 
εγγράφως στην εφαρμογή των σχεδίων και προδιαγραφών και την εκτέλεση των 

οδηγιών, κατευθύνσεων ή εντολών της, ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης σε 
σχέση με την απόφαση της Εταιρείας, αλλά δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις 
του να συμμορφωθεί με αυτή και να την εφαρμόσει επακριβώς και επιμελώς. 

 
11.Ο Ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη και θα επιβαρύνεται με όλες τις σχετικές 

δαπάνες, σε περίπτωση που εφαρμόσει οποιαδήποτε λύση, που δε θα έχει την 
έγκριση της Εταιρείας. 

 
12.Ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλει για έγκριση στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

μελέτες και σχέδια που αφορούν στα αναγκαία βοηθητικά έργα και στις εργοταξιακές 

εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Άρθρα 16 και 19 του παρόντος. 
 

13.Ο Ανάδοχος, με την ολοκλήρωση του Έργου, υποχρεούται να συντάξει και να 
υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία υπογεγραμμένα σχέδια, τα οποία μπορεί να 
είναι και σε ηλεκτρονική μορφή, όπως εξειδικεύεται στους Ειδικούς Όρους, στα 

οποία θα απεικονίζεται το Έργο όπως τελικά κατασκευάστηκε και θα φέρουν τη 
σφραγίδα "ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ". 

 
 
 

 
 

 
Άρθρο 4 

 

Μελέτες 
 

Η εκτέλεση του Έργου θα γίνει με βάση τη μελέτη, η οποία δίδεται ολοκληρωμένη από 
την Εταιρεία στον Ανάδοχο, εκτός αν άλλως προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους. 

 

 
 

 
 

Άρθρο 5 

 
Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί 

 
1.Οι Τεχνικές Προδιαγραφές, τα Πρότυπα και οι Κανονισμοί που αναφέρονται στον 

τρόπο κατασκευής του Έργου και στην ποιότητά του, στον τρόπο σύνθεσης και 

επεξεργασίας, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής του Έργου 
αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.   
Από τα Πρότυπα αυτά και τους Κανονισμούς θα ισχύει η τελευταία αναθεώρηση ή 
έκδοσή τους, που έγινε πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης. 

 



 

6 
 

2. Όλα τα αναφερόμενα στους Ειδικούς Όρους και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης 
Πρότυπα, Κανονισμοί και Προδιαγραφές, θεωρούνται ενσωματωμένα στην παρούσα 

Σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να διαθέτει προς χρήση για το προσωπικό του, τον αναγκαίο αριθμό αντιτύπων από 
αυτά, ο δε "Εντεταλμένος Μηχανικός" ελέγχει την ύπαρξη και χρησιμοποίησή τους 

(π.χ. στο Εργοτάξιο του Αναδόχου) και σε περίπτωση ελλείψεων, οι οποίες θα 
επισημανθούν εγγράφως, ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός 20ημέρου να καλύψει τις 

ελλείψεις αυτές. 
 
 

Άρθρο 6 
 

Εκπροσώπηση της Εταιρείας. 
 

1. Η διοίκηση του Έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από την 
Εταιρεία, μέσω της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Υπηρεσίας. 

 

Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και 
ο έλεγχος της ποιότητας επί τόπου των Έργων και της ποσότητας των εργασιών και 

γενικά η πιστή εκπλήρωση από τον Ανάδοχο των όρων της Σύμβασης και της 
κατασκευής του Έργου, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, 
ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του. 

 
Στα καθήκοντα της Προϊσταμένης Υπηρεσίας περιλαμβάνεται η άμεση εποπτεία της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και η επίλυση ή η προώθηση για επίλυση θεμάτων που 
προκύπτουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και δε μπορούν να ρυθμιστούν άμεσα 
από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 
2. Τα όργανα της Εταιρείας που θα ασκούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της 

Επιβλέπουσας και της Προϊσταμένης Υπηρεσίας καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους ή 
θα ορισθούν από την Εταιρεία, με έγγραφό της προς τον Ανάδοχο, μέσα σε τριάντα 
(30) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

 
3. Ο Προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με έγγραφό του προς τον Ανάδοχο, 

ορίζει το Μηχανικό ή τους Μηχανικούς που θα αποτελούν τους άμεσους βοηθούς του 
και οι οποίοι θα αποκαλούνται στο εξής "Εντεταλμένοι Μηχανικοί" της Εταιρείας . 
Επίσης ορίζει την ομάδα επίβλεψης, που βοηθά τον «Εντεταλμένο Μηχανικό» 

αποτελούμενη από τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα με την 
επίβλεψη, καθώς και το λοιπό προσωπικό υποστήριξης και προσδιορίζει τα 

καθήκοντα τους, με σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες στην απόφαση ορισμού, 
ιδίως σε ό,τι αφορά την παραλαβή εγγράφων, τις απαιτήσεις υπογραφής εγγράφων 
και στοιχείων, καθώς και την παραλαβή των αφανών εργασιών. 

 
4. Ο «Εντεταλμένος Μηχανικός» προΐσταται του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 

της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με αρμοδιότητα την επίβλεψη του Αναδόχου.   
Οι αρμοδιότητες του Εντεταλμένου Μηχανικού θα είναι η παρακολούθηση και ο 

έλεγχος της ποιότητας και της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των 
όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο.  
Τα καθήκοντα του λοιπού τεχνικού προσωπικού, αφορούν κυρίως την ολική ή 

δειγματοληπτική παρακολούθηση και έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των 
εργασιών του Αναδόχου.   
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Για την αντικατάσταση ή αναπλήρωση των Εντεταλμένων Μηχανικών, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη ανακοίνωση προς τον Ανάδοχο.  

 
5. Σ' όλες τις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος απευθύνεται προς την Εταιρεία, είναι 

υποχρεωμένος να κοινοποιεί το σχετικό έγγραφο στον αρμόδιο για τις σχετικές 

εργασίες "Εντεταλμένο Μηχανικό" της Εταιρείας. 
 

6. Η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί, με έγγραφη ανακοίνωσή της, να γνωστοποιεί προς 
τον Ανάδοχο ότι και άλλα όργανα της Εταιρείας, καθώς και τρίτα πρόσωπα 
εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία, θα μπορούν να διενεργούν επιθεωρήσεις και 

ελέγχους σε σχέση με το εκτελούμενο Έργο. 
 

7. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δέχεται τις αρμοδιότητες και 
τις δικαιοδοσίες των οργάνων της Εταιρείας, όπως αυτές ορίζονται από τις 

οργανωτικές της διατάξεις, από τη Νομοθεσία και τους κανονισμούς λειτουργίας της, 
όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν. 

 

8.Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του Έργου από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα της 
Εταιρείας μπορεί να ασκηθεί εκτός από τον τόπο των Έργων και σε όλους τους 

χώρους που κατασκευάζονται τμήματα του Έργου και ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων των 
οργάνων αυτών, στα εργοστάσια που τυχόν κατασκευάζονται τμήματα του Έργου 

και γενικά σε όλους του χώρους που κρίνει απαραίτητο η Εταιρεία. 
 

9.H άσκηση των καθηκόντων των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας ως προς την 
εκτέλεση της Σύμβασης δε μειώνει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και τη Σύμβαση. 

 
Ειδικότερα η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και οι Μηχανικοί της, που ορίζονται σύμφωνα με 

τα παραπάνω, δε φέρουν καμιά ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στις 
εργασίες που εκτελούνται στο Εργοτάξιο από τον Ανάδοχο, όπως και για κάθε τυχόν 
θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό της Εταιρείας, του 

Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο. 
 
 

Άρθρο 7  

 
Εκπροσώπηση του Αναδόχου 

 

1. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος δηλώνει την έδρα του καθώς και την 
έδρα και τα στοιχεία του αντικλήτου του.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία, την, τυχόν, αλλαγή της έδρας του ιδίου καθώς και του αντικλήτου του.  
Μέχρι την υποβολή της δήλωσης θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιήσεις των 

εγγράφων της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας στην προηγούμενη έδρα.  
 

Αντίκλητος του Αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και αποδέχεται το διορισμό του με ιδιαίτερο έγγραφο. 
Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι και ο νόμιμος εκπρόσωπος του Αναδόχου, 

εφόσον κατοικεί στην έδρα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  
Στον αντίκλητο γίνονται νόμιμα, αντί του Αναδόχου, οι κοινοποιήσεις των εγγράφων 

της υπηρεσίας.  
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Ο Ανάδοχος μπορεί να αντικαταστήσει τον αντίκλητό του, μέχρι όμως την υποβολή 
της σχετικής δήλωσης με την οποία αντικαθίσταται και του εγγράφου του νέου 

αντικλήτου περί αποδοχής του διορισμού του, οι κοινοποιήσεις νομίμως γίνονται 
στον προηγούμενο αντίκλητο.  
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δικαιούται να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την 

αντικατάσταση του αντικλήτου, αν ο τελευταίος δεν παραλαμβάνει τα έγγραφα που 
απευθύνονται προς τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί αμέσως 

στην απαίτηση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
  
2. Ο Ανάδοχος, πριν από την έναρξη των εργασιών της Σύμβασης, είναι υποχρεωμένος 

με δαπάνες του να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο κατάλληλα στελεχωμένο Γραφείο, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Εταιρείας που εξειδικεύονται στους Ειδικούς Όρους, 

το οποίο θα διατηρήσει καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου και 
τουλάχιστον μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή του. Επίσης είναι δυνατόν να ζητηθεί η 

εγκατάσταση Γραφείου από τον Ανάδοχο και σε άλλες θέσεις, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στους Ειδικούς Όρους. 

 

3. Του Γραφείου στο Εργοτάξιο θα προΐσταται Μηχανικός με επαρκή πείρα σε έργα 
παρόμοια με αυτό της Σύμβασης όπως, τυχόν, εξειδικεύεται στους Ειδικούς Όρους, ο 

οποίος θα ονομάζεται "Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου" και θα είναι ο μόνος και 
αποκλειστικά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπεύθυνος των οποιωνδήποτε 
εργασιών που θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο της Σύμβασης. 

 
Ο Επιβλέπων Μηχανικός έχει όλες τις κατά Νόμο ποινικές ή άλλες ευθύνες και είναι 

υποχρεωμένος να συμμορφώνεται πλήρως με τη Νομοθεσία, να βρίσκεται στο 
Εργοτάξιο και να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 
 

4. Ο "Επιβλέπων Μηχανικός" είναι συνυπεύθυνος με τον Ανάδοχο για την άρτια από 
τεχνικής άποψης εκτέλεση των έργων, για την καταλληλότητα των 

χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων, υλικών, πάσης φύσης εξοπλισμού, εφοδίων 
καθώς επίσης για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων 
και όσων αναφέρονται στο Νόμο 1568/85 "περί υγιεινής και ασφάλειας της 

εργασίας", στο Νόμο 3850/2010 "Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων", την Οδηγία 92/57 Ε.Ο.Κ. και το Π.Δ. 305/96, για την 

αποφυγή ατυχήματος θανατηφόρου ή όχι, για το οποίο σε περίπτωση που τυχόν 
συμβεί στο προσωπικό του Αναδόχου, της Εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα κατά 
την εκτέλεση των έργων της παρούσας Σύμβασης, την ευθύνη θα έχει ο Ανάδοχος 

και ο "Επιβλέπων Μηχανικός" του. 
 

5. Ο "Επιβλέπων Μηχανικός" είναι, με βάση την παρούσα Σύμβαση, εξουσιοδοτημένος, 
να ενεργεί ως Αντιπρόσωπος του Αναδόχου στην τοποθεσία του έργου σε σχέση με 
όλα τα θέματα που αναφέρονται στην εκτέλεσή τους περιλαμβανομένης και της 

εκπροσώπησης του Αναδόχου κατά την προσωρινή και οριστική παραλαβή των 
Έργων. 

 
Επίσης θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος να ενεργεί ως τεχνικός εκπρόσωπος του 
Αναδόχου στις σχέσεις του με την Εταιρεία και να υπογράφει εκ μέρους του 

Αναδόχου όλα τα σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών έγγραφα.  
 

6. Ο "Επιβλέπων Μηχανικός" υποχρεούται να βρίσκεται στην περιοχή που εκτελούνται 

τα έργα της Σύμβασης όλες τις ημέρες και ώρες που εκτελείται εργασία. 
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7. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει στις κατά νόμο Αστυνομικές και 
λοιπές Αρχές το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά κατά Νόμο στοιχεία του παραπάνω 

Επιβλέποντα Μηχανικού του.  
 

8. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του "Επιβλέποντα Μηχανικού" τις αρμοδιό-

τητες, ευθύνες και υποχρεώσεις του αναλαμβάνει Αναπληρωτής Μηχανικός. Ο 
"Αναπληρωτής Επιβλέπων Μηχανικός" πρέπει να έχει τα ίδια προσόντα και θα 

υπόκειται επίσης στην έγκριση της Εταιρείας όπως και ο "Επιβλέπων Μηχανικός του 
Αναδόχου ". 
Ο "Αναπληρωτής" αναλαμβάνει μόνο στο χρονικό διάστημα που κωλύεται ή 

απουσιάζει ο "Επιβλέπων Μηχανικός" υπό την προϋπόθεση, ότι θα ειδοποιείται 
έγκαιρα η Εταιρεία με ευθύνη του Αναδόχου ή και του "Επιβλέποντα Μηχανικού" 

του. Η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από Δήλωση του "Αναπληρωτή", ότι αναλαμβάνει 
τις ευθύνες του "Επιβλέποντα Μηχανικού", όπως προβλέπονται στη Σύμβαση.  

 
9. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης πρέπει να γίνει ο ορισμός του "Επιβλέποντα 

Μηχανικού" του Αναδόχου με κατάθεση στην αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας 

κοινής υπεύθυνης δήλωσης (σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Υπηρεσίας) με την οποία 
θα δηλώνεται, ότι ο μεν Ανάδοχος αναθέτει ο δε "Επιβλέπων Μηχανικός" 

αναλαμβάνει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της επίβλεψης των εργασιών, που 
απορρέουν από το Άρθρο αυτό και γενικά από τα τεύχη της Σύμβασης αυτής. 
 

Συγχρόνως θα υποβάλλεται πρόσφατο (ημερομηνίας έκδοσης το πολύ πριν τρεις (3) 

μήνες) πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του "Επιβλέποντα Μηχανικού", καθώς και 
νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα του πτυχίου του και της άδειας ασκήσεως 

επαγγέλματος που κατέχει. 
 

Αν ο Ανάδοχος του Έργου είναι Ατομική Επιχείρηση, μπορεί "Επιβλέπων Μηχανικός" 

να είναι ο ίδιος, εφόσον έχει τα προσόντα που περιγράφονται παραπάνω. 
 
10.Για να εξασφαλιστεί η έγκριση από την Εταιρεία του υπόψη Μηχανικού, ο Ανάδοχος 

πρέπει να αναφέρει στη γραπτή γνωστοποίησή του προς την Εταιρεία όλες τις 
πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν τα προσόντα και την πείρα του 

προτεινόμενου Μηχανικού, όπως αυτά αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους. 
Η Εταιρεία μπορεί ν' αρνηθεί να εγκρίνει τον προτεινόμενο από τον Ανάδοχο 
Επιβλέποντα Μηχανικό, εάν κατά τη γνώμη της αυτός δεν έχει τ' ανάλογα προσόντα 

και την απαιτούμενη πείρα ή αν θεωρείται για οποιοδήποτε λόγο ακατάλληλος ν' 
αναλάβει τη θέση αυτή. 

 
11.Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση του 

Επιβλέποντα Μηχανικού αναφέροντας και τους λόγους της αιτουμένης 

αντικατάστασης, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς την απαίτηση 
αυτή της Εταιρείας μέσα σε εύλογο χρόνο από την έγγραφη ειδοποίησή του. 

 
Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα αντικατάστασης του Επιβλέποντα Μηχανικού του με 

άλλο Μηχανικό οποτεδήποτε, υπό την προϋπόθεση ότι η αντικατάσταση αυτή θα 
γίνεται πριν την αποχώρηση του προηγούμενου Επιβλέποντα Μηχανικού. 

 

Η αντικατάσταση του "Επιβλέποντα Μηχανικού" του Αναδόχου γίνεται με έγκριση 
της Προϊσταμένης Υπηρεσίας. Για την αποδοχή της αντικατάστασης κατατίθεται στην 

Προϊσταμένη Υπηρεσία, το σύνολο των εγγράφων των παραπάνω παρ. 9 και 10. 
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12.Η αμοιβή του Επιβλέποντα Μηχανικού, καθώς και κάθε άλλη γενικά απαίτησή του 
για την επίβλεψη του Έργου, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. 

Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Εταιρείας απεριόριστα και σε 
ολόκληρο για τις πράξεις και παραλείψεις του Επιβλέποντα Μηχανικού του και είναι 
υποχρεωμένος να αποκαθιστά αμέσως κάθε θετική ζημιά, που προκαλείται εξαιτίας 

του σε βάρος της Εταιρείας ή παντός τρίτου. 
 

13.Με την εγκατάσταση του Γραφείου του στο Εργοτάξιο, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να ανακοινώνει εγγράφως στην Εταιρεία τα ονόματα των μελών του 
προσωπικού του εργοταξίου του, τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα να παραλαμβάνουν 

αντ' αυτού τις οδηγίες και εντολές της Εταιρείας. 
 

14.Οποιοιδήποτε άλλοι συνεργαζόμενοι με τον Ανάδοχο, όπως Υπεργολάβοι, κ.λπ., σε 
όλες τις κατά τη Σύμβαση τυχόν σχέσεις τους με την Εταιρεία θα εκπροσωπούνται 

αποκλειστικά και μόνο από τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να περιλάβει σε όλες 
τις Συμβάσεις Υπεργολαβίας τον όρο αυτό. Κατά συνέπεια οι εντολές, οδηγίες, και 
γνωστοποιήσεις, όλα τα έγγραφα και όλη η αλληλογραφία θα περιορίζονται μεταξύ 

της Εταιρείας και του Ανάδοχου. 
 

 
Άρθρο 8 

 

Σχέσεις με άλλους Αναδόχους  
 

1. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει πάντα υπόψη του ότι, στην περιοχή του Έργου ή σε 
γειτονικούς με αυτό χώρους, μπορεί να εκτελούνται εργασίες από την Εταιρεία ή 
άλλους Αναδόχους της ή Αναδόχους άλλων φορέων, που έχουν σχέση με τις 

εργασίες που εκτελεί ο ίδιος. 
 

2. Ο Ανάδοχος οφείλει να ρυθμίζει την εκτέλεση των εργασιών του κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε να μην εμποδίζονται από την εκτέλεσή τους οι άλλες εργασίες, να 
συνεργάζεται αρμονικά με την Εταιρεία, τους εντολοδόχους της ή τους άλλους 

Αναδόχους, να τους παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και συνδρομή και να 
συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές οδηγίες ή κατευθύνσεις της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας. 
 
3. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, ενδεχόμενες συμφωνίες του Αναδόχου με τους άλλους 

Αναδόχους πρέπει προηγουμένως να τυγχάνουν της εγκρίσεως της Εταιρείας, η 
οποία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει τις συμφωνίες αυτές, στην περίπτωση που 

αντίκεινται στη Σύμβαση ή εμποδίζουν την έγκαιρη και άρτια κατασκευή του Έργου. 
 
4. Κάθε διαφωνία ή κάθε διαφορά μεταξύ του Αναδόχου και των άλλων Αναδόχων θα 

διευθετείται, με τη μεσολάβηση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με σκοπό την 
απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας 
και, σε περίπτωση που διαφωνεί, μπορεί να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του, 
χωρίς η άσκηση αυτή να αναστείλει την εκτέλεση του Έργου. 

 
5. Ο Ανάδοχος ευθύνεται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο έναντι της Εταιρείας, σε 

περίπτωση ζημιών σε τρίτους που θα προκληθούν από αυτόν χωριστά ή μαζί με 
άλλους Αναδόχους και Υπεργολάβους. 
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Άρθρο 9 
 

Υποκατάσταση Αναδόχου  
  
1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκαταστήσει τον εαυτό του με οποιοδήποτε τρίτο 

πρόσωπο, είτε φυσικό είτε νομικό, στην εκτέλεση της Σύμβασης, ή οποιουδήποτε 
μέρους της (εκχώρησης του Έργου), χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της 

Εταιρείας, η οποία αποφασίζει μετά από αίτημα του Αναδόχου. 
 

Αν διαπιστωθεί ότι έχει γίνει υποκατάσταση του Αναδόχου χωρίς έγκριση της 

Εταιρείας, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  
Δεν θεωρείται υποκατάσταση η εκ μέρους του Αναδόχου υπεργολαβική ανάθεση 

συγκεκριμένων εργασιών του έργου. 
 

Εξαιρετικά, γίνεται δεκτή η περίπτωση καθολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού 
Αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένης της εξαγοράς, της 
απορρόφησης, της συγχώνευσης, των περιπτώσεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του 

άρθρου 10 του παρόντος, ή καταστάσεων αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο 
προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών από άλλον οικονομικό φορέα, υπό τον 

όρο ότι ο υποκαταστάτης θα αναλάβει όλα τα από τη Σύμβαση δικαιώματα και όλες 
τις από αυτή υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι της Εταιρείας, μετά από έγγραφη 
ειδοποίηση προς την Εταιρεία και απόδειξη του γεγονότος (εκ του νόμου ολική 

υποκατάσταση). 
 

2. Η έγκριση της υποκατάστασης θα δίδεται υπό τον όρο ότι ο υποκαταστάτης πληροί 
τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά και ότι η διαδοχή δεν 

συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης.  
Στην περίπτωση υποκαταστάσεως θα υπογραφεί, από μέρους όλων των 

ενδιαφερομένων, Συμπλήρωμα της Σύμβασης. 
Οι εγγυήσεις επ' ονόματι του αρχικού Αναδόχου, ή το μέρος τους που ορίζεται με 

την εγκριτική απόφαση, αποδίδονται, αφού προηγουμένως κατατεθούν νέες 
ισόποσες εγγυήσεις από τον νέο Ανάδοχο.  
Μετά την κατάθεση αυτή επέρχεται η, τυχόν, απαλλαγή του αρχικού Αναδόχου από 

την ευθύνη του. 
 

3. Σε περίπτωση Αναδόχου κοινοπραξίας που την υποκατάσταση ζητεί μέλος της, 
απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών της κοινοπραξίας. 

 

4. Σε κάθε περίπτωση υποκατάστασης ο αρχικός Ανάδοχος ευθύνεται μαζί με τον 
υποκαταστάτη σε ολόκληρον προς την Εταιρεία, το προσωπικό του έργου και 

οποιονδήποτε τρίτο και αμφότεροι παραιτούνται ανεπιφύλακτα του δικαιώματος της 
διζήσεως. 
Η παραίτηση αυτή, αναφορικά με τον Υποκαταστάτη, πρέπει επίσης να αναφέρεται 

στη Σύμβαση υποκατάστασης που συνάπτει ο Ανάδοχος. Επίσης, στην εν λόγω 
Σύμβαση του Υποκαταστάτη με τον Ανάδοχο, πρέπει να αναφέρεται ότι ο 

Υποκαταστάτης, κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, θα ευθύνεται πλήρως και από 
κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρον μαζί με τον Ανάδοχο, έναντι της Εταιρείας για το 
αντικείμενο της αντίστοιχης υποκατάστασης.  

 
5. Για όλως εξαιρετικούς λόγους και εάν αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του Έργου 

και ο Ανάδοχος βρίσκεται σε προφανή αδυναμία να περατώσει το Έργο, είναι 
δυνατόν η Εταιρεία κατά την απόλυτη κρίση της να εγκρίνει την ολική 
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υποκατάσταση με απαλλαγή του αρχικού Αναδόχου από τη συμβατική ευθύνη έναντι 
αυτής και να καθορίσει τους όρους τέτοιας υποκατάστασης.  

 
Για να εγκριθεί η υποκατάσταση με απαλλαγή από την ευθύνη του Αρχικού 
Αναδόχου, στην αίτηση του Αναδόχου προσδιορίζεται το τμήμα της εργολαβίας, για 

το οποίο ζητείται η υποκατάσταση με απαλλαγή από την ευθύνη και η πιστοποίηση 
μετά την οποία όλες οι πληρωμές θα διενεργούνται απευθείας στον νέο Ανάδοχο.  

Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται και δήλωση του νέου Αναδόχου ότι αποδέχεται το 
περιεχόμενο της αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου. Με την 
απόφαση έγκρισης της υποκατάστασης με απαλλαγή καθορίζεται το τμήμα της 

εργολαβίας για το οποίο ισχύει η υποκατάσταση, αν η υποκατάσταση δεν γίνεται για 
το σύνολο του έργου, η πιστοποίηση, μετά την οποία οι πληρωμές θα διενεργούνται 

στον νέο Ανάδοχο, οι εγγυήσεις του νέου Αναδόχου και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα. 
Επίσης ο Υποκαταστάτης αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις του αρχικού Αναδόχου 

προς το προσωπικό που εργάσθηκε στο έργο τους τελευταίους τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποκατάσταση. 

 

 
Άρθρο 10 

 
Πτώχευση – Θάνατος Αναδόχου 

 

1. Αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, η σύμβαση διαλύεται αυτοδίκαια. 
 

2. Περίπτωση πτώχευσης μέλους/μελών κοινοπραξίας εταιρειών. 
 

Σε περίπτωση πτώχευσης ενός ή μερικών από τα μέλη της κοινοπραξίας εταιρειών 
εφαρμόζονται τα παρακάτω : 

 
Αν τα μέλη της κοινοπραξίας εταιρειών είναι δύο και πτωχεύσει το ένα, η 
κοινοπραξία θεωρείται διαλυμένη για την Εταιρεία και η εργολαβία συνεχίζεται 

υποχρεωτικά για το σύνολο του έργου από το άλλο μέλος μόνο, το οποίο 
αναλαμβάνει έναντι της Εταιρείας όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους 
που πτώχευσε και που απορρέουν από την εργολαβική σύμβαση.  
 
Αν τα μέλη της κοινοπραξίας είναι περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται 

έναντι της Εταιρείας από τα λοιπά μέλη. Απαιτήσεις ή υποχρεώσεις του μέλους ή της 
κοινοπραξίας που συνεχίζει το έργο έναντι του μέλους που πτώχευσε κρίνονται κατά 
τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου.  

  
Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και σε περίπτωση πτώχευσης δύο ή 
περισσότερων μελών της κοινοπραξίας. Αν κηρυχθούν σε πτώχευση δύο ή 

περισσότερα από τα μέλη της κοινοπραξίας και από την αιτία αυτή εκτίθεται σε 
κίνδυνο η προσήκουσα εκτέλεση της εργολαβικής σύμβασης, η Εταιρεία μπορεί κατά 
την κρίση της να διαλύσει τη σύμβαση, αζημίως γι' αυτή. 
 

3. Περίπτωση θανάτου Αναδόχου (Ατομική Επιχείρηση) 
 

Αν ο Ανάδοχος είναι ατομική επιχείρηση και αποβιώσει αυτός που την ασκεί, η 
σύμβαση διαλύεται αυτοδίκαια, εκτός αν εγκριθεί από την Εταιρεία η αποπεράτωση 

των εργασιών από τους κληρονόμους, οι οποίοι στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνουν 
όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Αναδόχου. 



 

13 
 

Η έγκριση γίνεται ύστερα από αίτηση των κληρονόμων που πρέπει να υποβληθεί 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από το θάνατο του Αναδόχου. 
 
 

4. Περίπτωση θανάτου μέλους κοινοπραξίας 
 

Σε περίπτωση θανάτου ενός ή περισσότερων φυσικών προσώπων που μετείχαν στην 
κοινοπραξία με τις ατομικές τους επιχειρήσεις, εφαρμόζονται τα παρακάτω. 

Αν μέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο φυσικά πρόσωπα που μετείχαν σε αυτήν με τις 
ατομικές τους επιχειρήσεις και πεθάνει ο ένας, η κοινοπραξία θεωρείται διαλυμένη 

για την Εταιρεία και η εργολαβία συνεχίζεται για το σύνολο του έργου υποχρεωτικά 
από το άλλο μέλος που αναλαμβάνει απέναντι στην Εταιρεία όλα τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις αυτού που πέθανε.  

Οι σχέσεις που προκύπτουν από την εργολαβία μεταξύ των κληρονόμων του 
θανόντα και του άλλου μέλους της κοινοπραξίας ρυθμίζονται κατά τις διατάξεις του 

Αστικού Κώδικα.  
Αν τα μέλη της κοινοπραξίας είναι περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται 
μεταξύ των λοιπών που αναλαμβάνουν απέναντι στην Εταιρεία όλα τα δικαιώματα 

και τις υποχρεώσεις του θανόντος, που προκύπτουν από την εργολαβική σύμβαση, 
ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων. 

 
 

Άρθρο 11 

 
Υπεργολαβίες 

 
1. Ως Υπεργολάβοι του Αναδόχου νοούνται αυτοί οι οποίοι έχουν αναλάβει από τον 

Ανάδοχο εγγράφως : 

α. εκτέλεση προμήθειας εξοπλισμού και υλικών με δήλωση συνεργασίας 
(προαιρετικά) ή 

β. εκτέλεση υπηρεσιών με δήλωση συνεργασίας (προαιρετικά) ή 
γ. την κατασκευή ή την εγκατάσταση τμήματος του Έργου, με Σύμβαση 

Υπεργολαβίας, η οποία τυγχάνει της έγκρισης της Εταιρείας.  
 
2. Η Εταιρεία έχει ζητήσει από τον Ανάδοχο να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα 

της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 
Σε κάθε περίπτωση μετά την ανάθεση της σύμβασης και το αργότερο κατά την 
έναρξη της εκτέλεσης της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους 

εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στο έργο, εφόσον είναι 
γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία κάθε αλλαγή των 
ως άνω πληροφοριών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο τον οποίο ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί 

εν συνεχεία στα εν λόγω έργα. 
Τα παραπάνω ισχύουν και για τους υπεργολάβους των υπεργολάβων του κύριου 

Ανάδοχου και ούτω καθ' εξής στην αλυσίδα υπεργολαβίας. 
 
3. Σε περίπτωση έγκρισης από την Εταιρεία της εκτέλεσης μέρους του Έργου με 

Υπεργολάβους, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του 
που απορρέουν από τη Σύμβαση, αλλά θα παραμένει απευθείας και εξ ολοκλήρου 
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υπεύθυνος για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις των Υπεργολάβων ή του προσωπικού 
τους, ωσάν αυτές οι πράξεις ή παραλείψεις να οφείλοντο στον ίδιο τον Ανάδοχο. 

 
4. Ο Ανάδοχος είναι ελεύθερος να διαλέξει τους Υπεργολάβους του με δική του ευθύνη 

και με τις εξής προϋποθέσεις: 

 
α. Οι υποψήφιοι Υπεργολάβοι θα είναι έμπειροι και αξιόπιστοι Οίκοι. 

 
β. Η επιλογή κάποιου Υπεργολάβου για τμήματα του Έργου θα υπόκειται στην 

έγκριση της Εταιρείας. Τα τμήματα του Έργου, για τα οποία η Εταιρεία θα 

ζητήσει την έγκριση των Υπεργολάβων, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
των αναφέρονται στη Διακήρυξη.  

 
γ. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος επιθυμεί να αντικαταστήσει ή να συμπληρώσει 

κάποιον εγκεκριμένο Υπεργολάβο του, θα μπορεί να το κάνει μόνο με τη 
συγκατάθεση της Εταιρείας . 

 

5. Η παραπάνω διαδικασία δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που οι Υπεργολάβοι 
αναφέρονται στη Σύμβαση, οπότε τα παραπάνω στοιχεία έχουν ήδη υποβληθεί και 

εγκριθεί από την Εταιρεία. 
Σε περίπτωση πάντως που ο Ανάδοχος θέλει να αντικαταστήσει κάποιον από τους 
Υπεργολάβους αυτούς, θα πρέπει να ζητήσει την έγκριση της Εταιρείας, σύμφωνα με 

την παραπάνω παράγραφο 4. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει όποιον από τους Υπεργολάβους, του 

υποδείξει η Εταιρεία σε περίπτωση πλημμελούς συμμόρφωσης των, από τη Σύμβαση, 
υποχρεώσεών του. 
 

6. Κάθε παραγγελία υλικού ή εξοπλισμού, όπως αυτά προσδιορίζονται στους Ειδικούς 
Όρους, που τυχόν θα δοθεί από τον Ανάδοχο στους εγκεκριμένους από την Εταιρεία 

Υπεργολάβους και που αφορά σε τμήματα του Έργου, που αφορούν στην κατασκευή 
ή σε εγκατάσταση Εξοπλισμού ή υλικού, πρέπει να αποστέλλεται και στην Εταιρεία, 
ταυτόχρονα με την έκδοσή της, σε ένα (1) αντίγραφο, χωρίς τιμές, στη γλώσσα 

έκδοσής της.  
Στα αντίγραφα κάθε τέτοιας παραγγελίας πρέπει να φαίνονται: 

 
α. Η ημερομηνία της παραγγελίας  
β. Ο αριθμός της παραγγελίας  

γ. Το όνομα του κατασκευαστή  
δ. Πλήρης περιγραφή του εξοπλισμού ή υλικού  

ε. Η χώρα προέλευσης  
στ. Η κατ' εκτίμηση ημερομηνία αποστολής 
 

Με αίτημα της Εταιρείας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει παρόμοια αντίτυπα 
παραγγελιών και για μη κύρια τμήματα του Εξοπλισμού. 

Επίσης ο Ανάδοχος, κατόπιν αίτησης της Εταιρείας, θα μεταφράζει, με δαπάνες του, 
στην Ελληνική γλώσσα οποιαδήποτε τμήματα παραγγελιών που θα κρίνει αναγκαία η 
Εταιρεία. 

 
7. Ο Ανάδοχος ή οι Υπεργολάβοι του, υπογράφουν όλες τις παραγγελίες που αφορούν 

στον Εξοπλισμό και απευθύνονται προς τους Υπεργολάβους τους, οι οποίοι και τις 
εκτελούν στο όνομα και για λογαριασμό του Αναδόχου ή του Υπεργολάβου. 
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Σε όλες αυτές τις παραγγελίες πρέπει να αναφέρεται ότι το αντικείμενό τους αφορά 
στο υπό εκτέλεση Έργο της Εταιρείας. 

 
 
 

Άρθρο 12 
 

Εκχώρηση 
 
1. Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την Εταιρεία, η 

μεταβίβαση ή η εκχώρηση, από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει κατά 

της Εταιρείας και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς 
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρείας, με την οποία καθορίζονται η έκταση 

και οι προϋποθέσεις της εκχώρησης. 
 
2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στον Ανάδοχο η δυνατότητα Προεξόφλησης από Τράπεζα 

των εγκεκριμένων και Τιμολογημένων απαιτήσεών του από την Εταιρεία 
(Πιστοποιήσεων), με έγκριση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας, η οποία καθορίζει την 

έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης, σύμφωνα με τα παρακάτω: 
 
2.1. Η έγκριση θα χορηγείται κατόπιν έγγραφης αίτησης του Αναδόχου και θα αφορά 

μόνο σε συγκεκριμένο λογαριασμό (πιστοποίηση) και σε τιμολόγιο, εγκεκριμένα 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 47 του παρόντος. 

 
2.2. Η έκταση και οι προϋποθέσεις της εκχώρησης θα καθορίζονται στην έγκριση, η 

οποία θα κοινοποιείται απαραίτητα στην Τράπεζα, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί 

κάθε γνωστή, έως την ημέρα της έγκρισης απαίτηση της Εταιρείας, καθώς και υπό 
την αίρεση να αφαιρεθεί πριν την εξόφλησή του κάθε απαίτηση της Εταιρείας από: 

 
α. Οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και εάν προέρχεται. 
 

β. Κάθε οφειλή του Αναδόχου προς οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος θα είχε δικαίωμα 
να την εισπράξει από την Εταιρεία. 

 
γ. Κάθε οφειλή του Αναδόχου προς το Δημόσιο ή ασφαλιστικούς οργανισμούς, που 

θα προκύπτει από το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας ή από οποιοδήποτε 

άλλο έγγραφο, του οποίου η προσκόμιση είναι απαραίτητη, σύμφωνα με τη 
Σύμβαση και το Νόμο, για την πληρωμή οιουδήποτε ποσού, καθώς και από 

επιβληθείσα κατάσχεση του Δημοσίου εναντίον του Αναδόχου στα χέρια του 
ΔΕΔΔΗΕ ως τρίτου. 

 

δ. Κάθε οφειλή του Αναδόχου προς το προσωπικό που είχαν απασχοληθεί στο έργο, 
η οποία έχει αναγγελθεί στην Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 702 του Α.Κ. 

3. Επίσης, κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η έγκριση, αρχικής ή κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης, εκχώρησης, εν όλω ή εν μέρει, του ανεκτέλεστου εργολαβικού 
ανταλλάγματος (συμβατικού τιμήματος), σε αναγνωρισμένες τράπεζες. Η έγκριση 

αυτή δίδεται από την Προϊσταμένη Υπηρεσία, εάν προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους 
και σύμφωνα με τους όρους και την έκταση που προβλέπεται σε αυτούς και υπό την 

αίρεση να αφαιρείται πριν την εξόφλησή κάθε συγκεκριμένου λογαριασμού 
(πιστοποίηση) και τιμολογίου κάθε απαίτηση της Εταιρείας, για τους λόγους που 

αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2. 
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Άρθρο 13 
 

Γνώση των τοπικών συνθηκών 

 
1. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι έχει επισκεφθεί την περιοχή του Έργου και έχει προβεί σε 

επιτόπια εξέταση της τοποθεσίας του, των γειτονικών χώρων, της ύπαρξης τυχόν 
δουλείας διέλευσης και ότι ενημερώθηκε για τις απαιτούμενες βοηθητικές 
εγκαταστάσεις, τον τύπο εξοπλισμού, τη θέση και καταλληλότητα των υλικών 

κατασκευής, τα μέσα προσπέλασης στην τοποθεσία του Έργου, τις τοπικές 
εργασιακές συνθήκες και όλες τις άλλες τοπικές συνθήκες που μπορούν να 

επιδράσουν με οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους. 
 

2. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει επίσης ότι οι συμβατικές τιμές είναι αποτέλεσμα δικών του 
υπολογισμών και βασίζονται στη δική του γνώση και εκτίμηση των συνθηκών και 
κινδύνων που υπάρχουν και όχι σ' οποιαδήποτε περιγραφή ή δήλωση της Εταιρείας . 

Σε περίπτωση που η μελέτη του Έργου εκπονείται από τον Ανάδοχο, αυτός εγγυάται 
επιπλέον για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Έργου. 

 
3. Στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες υπεδάφους, υδρολογικά στοιχεία ή άλλες 

παρατηρήσεις, που ενδεχομένως έχει η Εταιρεία, θα βρίσκονται στη διάθεση του 

Αναδόχου για ενημέρωσή του και μόνο, πλην όμως δεν υπάρχει καμία ρητή ή 
υπονοουμένη εγγύηση της Εταιρείας για οποιαδήποτε ερμηνεία τους. Ο Ανάδοχος 

δηλώνει ότι αποδέχεται τα παραπάνω και ότι σχημάτισε δική του γνώμη, με επιτόπια 
επιθεώρηση της περιοχής και με άλλες έρευνες που θεώρησε αναγκαίες και ότι 
έδωσε δική του ερμηνεία στα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του και αναλαμβάνει ρητά 

και ανεπιφύλακτα τη σχετική ευθύνη και τον κίνδυνο. 
 

4. Σε καμία περίπτωση ο Ανάδοχος δε δικαιούται αποζημίωσης ή πρόσθετης αμοιβής για 
λόγους, που αφορούν στις συνθήκες εκτέλεσης του Έργου, πλην των ρητά 
αναφερομένων στη Σύμβαση. 

 
Εφόσον κατά την εκτέλεση του Έργου αποδειχθεί ότι οι πραγματικές συνθήκες 

αποκλίνουν ουσιωδώς εκείνων που προκύπτουν από τα χορηγηθέντα από την Εταιρεία 
στοιχεία, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει αμελλητί προς την Εταιρεία τα αναγκαία 
αποδεικτικά στοιχεία. Οποιαδήποτε σχετική με το ζήτημα αυτό απαίτηση του Αναδόχου 

προϋποθέτει εν τούτοις την εκ του λόγου αυτού ύπαρξη σημαντικής διατάραξης της 
ισορροπίας μεταξύ παροχής και αντιπαροχής της Σύμβασης. 

 
 
 

Άρθρο 14 
 

Εξασφάλιση χώρων 
 
1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, επιπλέον των χώρων και γηπέδων που τυχόν 

διέθεσε η Εταιρεία, να εξασφαλίσει με δαπάνες του τους χώρους και τα γήπεδα που 
θα χρειαστεί για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν από τη 

Σύμβαση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. 
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2. Η Εταιρεία δε θα επιβαρυνθεί σε καμία περίπτωση με οποιαδήποτε δαπάνη, ούτε θα 
θεωρηθεί υπεύθυνη, σχετικά με τις ενέργειες του Ανάδοχου για την εξασφάλιση 

χώρων ή γηπέδων, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. 
 
 

 
Άρθρο 15 

 
Αρχαιότητες και αντικείμενα αξίας 

 

1. Όλα τα απολιθώματα, λείψανα, νομίσματα, αντικείμενα αξίας ή αρχαιότητες, 
κτίσματα και λοιπά κάθε φύσεως πολύτιμα αντικείμενα, γεωλογικού ή αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος, που τυχόν ανευρεθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών στο 
Εργοτάξιο, θεωρούνται ως ανήκοντα αποκλειστικά στην Εταιρεία ή στο Ελληνικό 

Δημόσιο. 
 
 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως τις αρμόδιες Αρχές και την Εταιρεία 
για την αποκάλυψη ή ανεύρεση τέτοιων αντικειμένων και, μέχρι τη λήψη σχετικών 

οδηγιών της Εταιρείας ή των αρμοδίων Αρχών, πρέπει να μεριμνά για τη διαφύλαξη 
των ανωτέρω αντικειμένων και να προβαίνει, εφόσον παρίσταται ανάγκη, στην 
αναστολή των εργασιών για την πρόληψη ζημιών στα εν λόγω αντικείμενα. 

 
 

3. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται καμιάς άλλης αποζημίωσης ή αμοιβής για την αποκάλυψη 
και διατήρηση των εν λόγω αντικειμένων, πέραν αυτής που προβλέπεται από την 
Ελληνική Νομοθεσία. 

 
 

4. Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών, λόγω αποκάλυψης τέτοιων 
αντικειμένων, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 52 του παρόντος, περί 
Ανωτέρας Βίας. 

Σε περίπτωση εύρεσης αρχαιοτήτων στις εγκαταστάσεις, η οποία θα επιφέρει μερική 
ή ολική διακοπή εργασιών, τα συμβαλλόμενα μέρη θα συμφωνήσουν για τον εύλογο 

επιμερισμό των αποδεδειγμένων δαπανών, εξαιτίας της παραπάνω διακοπής 
εργασιών, για το διάστημα μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από το χρονικό σημείο 
που έλαβε χώρα η μερική ή η ολική διακοπή.  

 
 

 
 

Άρθρο 16 

 
Βοηθητικά έργα - Προστασία δρόμων, γεφυρών 

 
1. Όλα τα βοηθητικά έργα (όπως δρόμοι προσπέλασης στο εργοτάξιο, βοηθητικές 

διευρύνσεις σηράγγων, βοηθητικές σήραγγες ή φρεάτια προσπέλασης, οδηγοί 

σήραγγες ή φρεάτια για τη διευκόλυνση του Αναδόχου, περιλαμβανομένων όλων 
των μέτρων υποστήριξης ή οποιασδήποτε άλλης παρεμφερούς εργασίας, 

εργοταξιακές εγκαταστάσεις, τάφροι αποστράγγισης, εγκαταστάσεις για την παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεις ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών κ.λπ.) θα 

γίνονται με δαπάνες του Αναδόχου, αλλά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση οι σχετικές 
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μελέτες, τα σχέδια και οι μέθοδοι κατασκευής τους να εγκρίνονται από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Η έγκριση αυτή δε μειώνει καθόλου την πλήρη ευθύνη του 

Αναδόχου για τις εν λόγω εργασίες. 
 
2. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί με δική του ευθύνη τους δρόμους 

προσπέλασης που ήδη υπάρχουν, ενώ οποιοιδήποτε πρόσθετοι δρόμοι που τυχόν θα 
απαιτηθούν για την εκτέλεση του Έργου, θα κατασκευαστούν με φροντίδα και με 

δαπάνες του Αναδόχου. 
Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται 
οι υφιστάμενοι δρόμοι ή για τη συντήρησή τους ή ακόμη για τυχόν κατασκευές που 

υπάρχουν πάνω σ' αυτούς και που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την 
εκτέλεση του Έργου ή για τη μετακίνησή του προς και από το εργοτάξιο. 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται καμία πληρωμή για την κατασκευή των οποιωνδήποτε 
προσωρινών δρόμων που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση του Έργου, καθώς και για 

τη βελτίωση, επισκευή ή συντήρηση των δρόμων που ήδη υπάρχουν, καθώς και των 
κατασκευών που βρίσκονται πάνω σ' αυτούς, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά 
στους Ειδικούς Όρους, στους οποίους αναφέρονται οι όροι και ο τρόπος τυχόν 

αποζημίωσής του. 
Δρόμοι που επηρεάζονται από την εκτέλεση του Έργου θα διατηρούνται ανοικτοί 

στην κυκλοφορία με δαπάνη του Ανάδοχου, διαφορετικά ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει 
την προσπέλαση προς το εργοτάξιο με κατάλληλους παρακαμπτήριους δρόμους. 
Οποιεσδήποτε ζημίες, σε δρόμους προσπέλασης που υπάρχουν ή στις κατασκευές 

τους, θα επιδιορθώνονται κατά τις υποδείξεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας με 
φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου. 

 
3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, σε συνεργασία πάντοτε με τις αρμόδιες Αρχές, 

Οργανισμούς ή τρίτους ή τους ιδιοκτήτες και σύμφωνα με τις οδηγίες τους, να 

παίρνει με δικές του δαπάνες όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μπορεί το κοινό να 
χρησιμοποιεί ελεύθερα και ανενόχλητα τους δρόμους, τις γέφυρες, τις 

σιδηροδρομικές γραμμές, τις γραμμές ηλεκτρισμού, τις τηλεγραφικές ή τηλεφωνικές 
γραμμές κ.λπ. 
Ακόμη, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες, να προσλαμβάνει και 

διατηρεί όλους τους απαραίτητους φύλακες, να προμηθεύεται και να συντηρεί όλα 
τα απαιτούμενα σήματα, πινακίδες και προσωρινές κατασκευές και γενικά να 

προβαίνει σε κάθε απαραίτητη επισκευή, αντικατάσταση ή άλλη ενέργεια για να 
εξασφαλιστεί η παραπάνω ελεύθερη χρήση και προστασία, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις των αρμοδίων Αρχών ή Οργανισμών. 

 
4. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω εγκαταστάσεις πάθουν ζημία, λόγω της εκτέλεσης του 

Έργου, η ευθύνη για αποζημίωση βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Η 
τυχόν συνυπαιτιότητα τρίτων στην πρόκληση ζημιάς στις εγκαταστάσεις και 
κατασκευές, που αναφέρονται παραπάνω, δεν έχει νομικό αποτέλεσμα ή επίπτωση 

για την Εταιρεία, δεδομένου ότι ο Ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτής. 
 

5. Σε Έργα που εκτελούνται μέσα ή έξω από πόλεις και ανεξάρτητα από το ύψος 
προϋπολογισμού, όταν αυτά προκαλούν σημαντική ενόχληση στην κυκλοφορία των 
πεζών και των οχημάτων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετεί, με δαπάνες 

του, πινακίδες σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
 

6. Σε περίπτωση που η μελέτη του Έργου εκπονείται από τον Ανάδοχο, θα πρέπει, κατά 
τον σχεδιασμό του Εξοπλισμού, να έχει πάντοτε υπόψη του τις υπάρχουσες 

δυνατότητες για τη μεταφορά του. 
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Οι συνέπειες και κάθε είδους δυσκολίες, που θα προκύψουν κατά τη μεταφορά, 
αναλαμβάνονται από τον Ανάδοχο. 

 
 
 

Άρθρο 17 
 

Προσωπικό του Αναδόχου 
 
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει, με δική του ευθύνη και δαπάνες, όλο το 

προσωπικό που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, οι οποίες 
προκύπτουν από τη Σύμβαση και είναι υπεύθυνος, δυνάμει του Αστικού και Ποινικού 

Ελληνικού Δικαίου, για όλες τις πράξεις ή και παραλείψεις του εν λόγω προσωπικού, 
που σχετίζονται με το Έργο. 

 
2. Το προσωπικό που απασχολεί ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου, ασχέτως 

ειδικότητας, πρέπει να είναι ικανό, αριθμητικά επαρκές, ειδικευμένο και να έχει όλα 

τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία 
και τους σχετικούς Κανονισμούς, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και άρτια 

αποπεράτωση του Έργου. 
 
3. Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Εταιρεία, με την εγκατάστασή του στο 

εργοτάξιο, κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολεί (αριθμός, ειδικότητα) 
καθώς και κάθε πληροφορία που κρίνει απαραίτητη η Εταιρεία για το προσωπικό 

αυτό. Οφείλει δε να πληροφορεί την Εταιρεία προκαταβολικά για οποιαδήποτε 
ουσιαστική αυξομείωση του αριθμού του προσωπικού του, καθ' όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών και μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή. 

 
4. O Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Εταιρεία, σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν από 

την άφιξη αλλοδαπού προσωπικού του στη Ελλάδα, έγγραφα στοιχεία με τα οποία 
αποδεικνύεται η καταλληλότητα (εκπαίδευση, προσόντα) του προσωπικού αυτού που 
αποστέλλεται στην Ελλάδα για τις ανάγκες της Σύμβασης, όπως και κάθε άλλο 

στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο για να υποστηριχθεί από την Εταιρεία η έκδοση 
από τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές των αναγκαίων αδειών εργασίας, θεωρήσεων 

διαβατηρίων κ.λπ. 
Τυχόν δαπάνες για τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

5. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητά, με έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο, την 
απομάκρυνση οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του (Έλληνα ή αλλοδαπού), το 

οποίο κρίνεται για οποιοδήποτε βάσιμο λόγο ως ακατάλληλο. Ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος χωρίς αντιρρήσεις να απομακρύνει το μέλος αυτό του προσωπικού 
του με δικές του δαπάνες και δεν μπορεί να το ξαναχρησιμοποιήσει στο Έργο, χωρίς 

προηγούμενη γραπτή έγκριση της Εταιρείας.  
 

6. Στην περίπτωση που απομακρύνεται από το εργοτάξιο ένα μέλος του προσωπικού 
του Αναδόχου που εκτελεί εξειδικευμένη εργασία, ο Ανάδοχος δε δύναται να 
επικαλεσθεί την απομάκρυνση αυτή ως λόγο καθυστέρησης για την εκτέλεση του 

Έργου ή οποιουδήποτε τμήματός του. 
 

7. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προβλέψεις που καθορίζονται στο Άρθρο αυτό, για το δικό του προσωπικό και για το 

προσωπικό των υπεργολάβων του. 
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8. Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του Αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που 

απαιτείται για τη διεύθυνση της κατασκευής και την κατασκευή του έργου, στους 
Ειδικούς Όρους μπορεί να ορίζεται κατ' εκτίμηση ο αριθμός τεχνικού προσωπικού 
κατά ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης, το οποίο πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστο 

Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση της Σύμβασής του.  

Ο αριθμός αυτός προσαρμόζεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου, με βάση το 
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του.  

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να διατάσσει την ενίσχυση των συνεργείων 
του Αναδόχου. 

9. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι της 
Εταιρείας, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς 
το προσωπικό των Υπεργολάβων του, που θα απασχολείται στο πλαίσιο της 

Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων 
αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 
προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του 

νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών 
εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και 

ασφάλειας των εργαζομένων κ.λπ. 
 

10. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως  

 
(α) να καταβάλλει το μισθό των εργαζομένων του αποκλειστικά μέσω Τραπεζών και 

να υποβάλλει τα σχετικά παραστατικά πληρωμής στο αρμόδιο για την 
παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της Εταιρείας και 
 

(β) να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων 
της Σύμβασης όργανο της Εταιρείας, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί που 

είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής 
νομοθεσίας, όπως φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του 
ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου που απασχολείται στα πλαίσια της 

Σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, θεωρημένα από το αρμόδιο Τμήμα 
Κοινωνικής Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ), πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα αναρτώνται, 

κατά το νόμο, στο χώρο εκτέλεσης της Σύμβασης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών 
μισθοδοσίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου, 
αντίγραφα ΑΠΔ του ΕΦΚΑ κ.λπ. 

 
11. Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι της Εταιρείας υποχρεώσεις, τόσο για το 

προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και για το 
προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή 
τήρησή τους και εκ μέρους των τυχόν υπεργολάβων του. 

 
12. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και 

τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης προσωπικού του 
Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπον αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής 
Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στον ΕΦΚΑ, 

προκειμένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής 
νομοθεσίας. 
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13. Το προσωπικό του Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του Υπεργολάβου, είναι 
υποχρεωμένο να φορά κατά την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο της Σύμβασης και 

καθ’ όλη την παραμονή του εντός των εγκαταστάσεων και κτιρίων της Εταιρείας 
ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του 
Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου και θα φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με τη 

φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και 
η ειδικότητά του. Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον φέρει την υπογραφή 

του αρμόδιου, για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης, 
οργάνου της Εταιρείας.  

 

Οι υπόψη ταυτότητες οι οποίες θεωρούνται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία της 
Εταιρείας για το απαραίτητο χρονικό διάστημα, επιστρέφονται σ’ αυτή με τη λήξη της 

σύμβασης καθώς και σε κάθε μεταβολή του προσωπικού του Αναδόχου. 
 

Προκειμένου να θεωρηθεί κατά τον προαναφερόμενο τρόπο κάρτα για προσωπικό 
του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου, απαιτείται ο Ανάδοχος να προσκομίσει στο 
αρμόδιο, για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης, όργανο 

της Εταιρείας αντίγραφο της συμβάσεως εργασίας που τον συνδέει με το εν λόγω 
προσωπικό του ή το προσωπικό του Υπεργολάβου ή άλλο έγγραφο του άρθρου 3 του 

ΠΔ. 156/94, καθώς και αντίγραφο του Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανόμενου 
προσωπικού, από το οποίο να αποδεικνύεται η εγγραφή του εν λόγω προσωπικού σε 
αυτό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη λήψη καρτών και για το 

προσωπικό του ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου που θα αντικαθιστά τους 
απόντες εργαζόμενους. Ουδείς εκ του προσωπικού του Αναδόχου/Υπεργολάβου θα 

απασχολείται στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης και θα εισέρχεται στις 
εγκαταστάσεις και τα κτήρια της Εταιρείας, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένος με την 
προαναφερόμενη κάρτα. 

 
14. Επίσης, με στόχο την εξασφάλιση της διαφάνειας, του διαχωρισμού της ταυτότητας 

της Εταιρείας από τις δραστηριότητες της Μητρικής Εταιρείας, την εξασφάλιση της 
ισότιμης αντιμετώπισης των χρηστών Δικτύου και τη διαφύλαξη της 
εμπιστευτικότητας των πληροφοριών των χρηστών, ο Ανάδοχος πρέπει να φροντίζει 

για την απαρέγκλιτη τήρηση, από το προσωπικό του, το οποίο έρχεται κατά την 
εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης σε επαφή με χρήστες του δικτύου, των 

παρακάτω: 
 
 Κατά την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης, να φέρει, εκτός από την 

προαναφερόμενη ομοιόμορφη χαρακτηριστική ενδυμασία (φόρμα εργασίας) και 
αναρτημένη, σε εμφανές σημείο, ταυτότητα με φωτογραφία, στην οποία θα 

αναγράφονται ευκρινώς τόσο η Επιβλέπουσα Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ και τα 
στοιχεία επικοινωνίας της, όσο και τα στοιχεία του εργαζόμενου, καθώς και η 
επωνυμία, η διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας της Αναδόχου εργοληπτικής 

επιχείρησης, που είναι ο Ανάδοχος του Έργου. Οι υπόψη ταυτότητες, οι οποίες 
θεωρούνται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία της Εταιρείας για το απαραίτητο 

χρονικό διάστημα και επιστρέφονται σ’ αυτή με τη λήξη της Σύμβασης, καθώς και 
σε κάθε μεταβολή του προσωπικού του Αναδόχου. 
Η ανωτέρω υποχρέωση, όσον αφορά στα στοιχεία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας 

της Εταιρείας και της εργοληπτικής επιχείρησης, πρέπει να τηρείται και για τα 
οχήματα που χρησιμοποιούνται στις εργασίες.   

 
 Κατά την επίσκεψη σε ακίνητο χρήστη, το προσωπικό του Αναδόχου οφείλει, να 

διευκρινίζει με σαφήνεια την ταυτότητά του και το σκοπό της επίσκεψης, να 
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επιδεικνύει την προαναφερόμενη ταυτότητα και να γνωστοποιεί στο χρήστη, τόσο 
την Επιβλέπουσα Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ, όσο και την επωνυμία και τα εταιρικά 

στοιχεία επικοινωνίας της Αναδόχου εταιρείας.   
 

Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω επιβάλλονται από το άρθρο 124 του ν.4001/2011, 

σύμφωνα με το οποίο ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να διασφαλίζει ότι τα εμπορικά του 
σήματα (λογότυπο) και οι επικοινωνιακές του πρακτικές δεν προκαλούν σύγχυση, 

όσον αφορά στη χωριστή ταυτότητα από την ΔΕΗ ΑΕ. 
 
 Να εκτελεί προσηκόντως τα καθήκοντά του, με βάση το περιεχόμενο των 

συμβατικών του υποχρεώσεων, την απαιτούμενη εντιμότητα, καλή πίστη και τα 
συναλλακτικά ήθη, ανεξαρτήτως χρήστη και των συμβατικών του σχέσεων με 

προμηθευτή.  
 

 Να φέρεται ευγενικά προς τους χρήστες, να αποφεύγει οποιαδήποτε προστριβή με 
αυτούς και να μην προβαίνει σε συστάσεις για προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.  
 

 Οφείλει επίσης, να αναφέρει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, τα τυχόν ανακύπτοντα 
ζητήματα ή παράπονα των χρηστών δικτύου και σε περιπτώσεις προστριβών να 

την ειδοποιεί άμεσα. 
 

 Να διαφυλάττει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των στοιχείων που έρχονται στην 

κατοχή του, κατά την εκτέλεση εργασιών στην παροχή των χρηστών του 
Ελληνικού Δικτύου Διανομής της Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) και ειδικότερα 

ονοματεπώνυμα, διεύθυνση και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας.  
 
 

Άρθρο 18 

 
Νυχτερινή, υπερωριακή εργασία- Εργασία τις αργίες και εορτές 

 
1. Επιτρέπεται η εκτέλεση από τον Ανάδοχο νυχτερινής ή υπερωριακής εργασίας και 

εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τους Νόμους 

του Κράτους, εκτός αν υπάρχει ρητή απαγορευτική εντολή της Εταιρείας . 
Στις περιπτώσεις αυτές, ο Ανάδοχος δε δικαιούται πρόσθετης αποζημίωσης, 

υποχρεούται όμως να τηρεί όλους τους Νόμους και Κανονισμούς, που αφορούν σε 
τέτοιες εργασίες. 

 
2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

γραπτά, 24 τουλάχιστον ώρες πριν, την πρόθεσή του να εκτελέσει εργασία 

νυχτερινή, υπερωριακή ή κατά τις αργίες και εορτές. 
 

3. Αν ο Ανάδοχος δε μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση από τις Αρμόδιες Αρχές για 
υπερωριακή εργασία, αυτό δε θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των 
προθεσμιών εκτέλεσης του Έργου. 

Ειδικά για την υπερωριακή εργασία, η Εταιρεία θα συνηγορεί, εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο και δεν υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης περισσότερου προσωπικού, 

αλλά δε μπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες 
Αρχές. 

 

4. Κατά την εκτέλεση της νυχτερινής εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει με 
δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού 
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του και παντός τρίτου, καθώς και κατάλληλα μέσα που να επιτρέπουν την καλή 
τοποθέτηση και επιθεώρηση των υλικών και την από κάθε άποψη σωστή εκτέλεση 

των εργασιών. 
 
5. Εάν για την ασφάλεια του Έργου ή την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της Εταιρείας 

ή την τεχνική αρτιότητα του Έργου ή την εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου ή εξαιτίας άλλων περιορισμών στις ώρες εργασίας που 

επιβάλουν τρίτοι (Δημόσιες Υπηρεσίες, Δήμοι και Κοινότητες, σημαντικοί 
Καταναλωτές κ.λπ.) είναι αναγκαία, κατά την κρίση της Εταιρείας, η νυχτερινή ή 
υπερωριακή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος, μετά από σχετική εντολή, να την πραγματοποιεί χωρίς 
αντίρρηση και χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση, εφόσον δεν προβλέπεται 

διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. 
 

 
 

Άρθρο 19 

 
Εργοτάξια και λοιπές εγκαταστάσεις του Αναδόχου 

 
1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες να κατασκευάζει, συντηρεί 

και διατηρεί σε λειτουργία Εργοτάξια και λοιπές εγκαταστάσεις, που απαιτούνται για 

την κατασκευή του Έργου και που θα χρησιμοποιούνται τόσο για γραφεία, 
συνεργεία, αποθήκες, κτήριο πρώτων βοηθειών κ.λπ., όσο και για διαμονή του 

προσωπικού του. 
Οι εγκαταστάσεις αυτές, έστω και αν είναι προσωρινές, πρέπει να πληρούν τους 
όρους υγιεινής, να παρέχουν λογικές ανέσεις και να έχουν νερό πόσιμο, 

πυροσβεστικές συσκευές και αποχετευτικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 
 

2. Όλα τα κτήρια και οι εγκαταστάσεις, που θα απαιτηθούν για τους προηγούμενους 
σκοπούς, θα κατασκευάζονται με βάση σχέδια, που θα εκπονεί ο Ανάδοχος και θα 
εγκρίνει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σε κατάλληλες τοποθεσίες, τις οποίες εγκρίνει 

επίσης η Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
Οι εγκρίσεις αυτές της Εταιρείας δε μειώνουν την αποκλειστική ευθύνη του 

Αναδόχου σχετικά με την κατασκευή όλων των κτισμάτων και τη χρησιμοποίηση των 
εγκαταστάσεων αυτών. 

 

3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον το απαιτήσουν οι αρμόδιες Δημόσιες 
Υπηρεσίες, να μεριμνά, με δαπάνες του, για την έκδοση των αναγκαίων οικοδομικών 

και άλλων αδειών, για την κατασκευή των εργοταξιακών του εγκαταστάσεων και 
κτηρίων. 

 

4. Η διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και φύλαξη των προαναφερομένων 
εγκαταστάσεων ανήκει στον Ανάδοχο και πρέπει να γίνεται πάντοτε σύμφωνα με 

τους Νόμους και Κανονισμούς ασφάλειας, υγιεινής και δημόσιας τάξης. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει κανονισμούς λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων αυτών και να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή τους. 

 
5. Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει και να διατηρεί κατάλληλες εγκαταστάσεις 

υγιεινής για όλο το προσωπικό που απασχολείται στο Έργο. Για το σκοπό αυτό θα 
προβλεφθούν επαρκείς και κατάλληλες εγκαταστάσεις στα γραφεία του Αναδόχου, 

τους καταυλισμούς και σ' άλλες τέτοιες θέσεις μέσα στην περιοχή του Έργου ή κοντά 
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σ' αυτή, σύμφωνα με τις οδηγίες και εγκρίσεις που θα δοθούν από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία. 

 
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει και να διατηρεί σε καλή λειτουργία 

πυροσβεστικές συσκευές, μέσα ή κοντά σ' όλα τα κτήρια. Επίσης, θα εξασφαλίσει 

χημικούς πυροσβεστήρες, που θα τοποθετηθούν κατάλληλα στις εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις. 

Τα μέτρα που προβλέπονται για την προστασία από φωτιά και την κατάσβεσή της, 
πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας και τις λοιπές 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, χωρίς 

αυτό να μειώνει κατά οποιοδήποτε τρόπο την αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. 
 

7. Ο Ανάδοχος είναι ακόμη υποχρεωμένος να εγκαταστήσει και να διατηρεί σε καλή 
κατάσταση λειτουργίας τηλεφωνικό σύστημα, που θα εξυπηρετεί τους κυριότερους 

χώρους του Έργου. 
Ειδικότερα, θα γίνει πρόβλεψη για εγκατάσταση και συντήρηση τηλεφώνου μέσα στα 
γραφεία του Αναδόχου, στο κέντρο Πρώτων Βοηθειών και σε οποιοδήποτε άλλο 

σημείο του Εργοταξίου θα απαιτηθεί. 
Το τηλεφωνικό σύστημα του Αναδόχου θα συνδέεται με το τηλεφωνικό σύστημα της 

Εταιρείας, είτε μέσω των υπηρεσιακών γραμμών που υπάρχουν, είτε μέσω 
ραδιοτηλεφωνικών εγκαταστάσεων. 
Η χρήση τηλεφώνων του Αναδόχου θα επιτρέπεται ανά πάσα στιγμή και στους 

υπαλλήλους της Εταιρείας για τις ανάγκες του Έργου. 
 

8. Ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε ένα (1) μήνα από 
την υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του 
εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, 

εξοπλισμού και μηχανημάτων, που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την 
εκτέλεση του Έργου. 

9. Ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση του Έργου είναι δυνατό με τους Ειδικούς Όρους 
να αυξηθούν ή μειωθούν οι απαιτήσεις της Εταιρείας για τις εργοταξιακές 

εγκαταστάσεις του Αναδόχου. 
 

 
 

Άρθρο 20 

 
Καθαριότητα Εργοταξίου - Καθαρισμός της περιοχής του Έργου 

 
 
1. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και μετά την αποπεράτωσή τους 

και μέχρι τη διάλυση του Εργοταξίου, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη 
διατήρηση της καθαριότητας στους χώρους εργασίας, καθώς και για την έγκαιρη και 

με κατάλληλο τρόπο απομάκρυνση ή καταστροφή άχρηστων υλικών και άλλων 
απορριμμάτων σε τοποθεσίες, όπου επιτρέπουν η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και οι 
Δημόσιες Αρχές. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί μόνιμο και ιδιαίτερο προσωπικό, το οποίο θα 
φροντίζει για την καθαριότητα. 

 
2. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος με δαπάνες του θα μεριμνά για 

την απαιτούμενη διακίνηση των μηχανημάτων, των ανταλλακτικών, χρησίμων 
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υλικών ή υλικών περισυλλογής, εφοδίων κ.λπ., καθώς επίσης και για τη μεταφορά, 
ταξινόμηση και αποθήκευσή τους σε χώρους που θα καθορισθούν από την Εταιρεία. 

Επίσης θα προβαίνει στη διάθεσή τους, ακολουθώντας τις οδηγίες της Εταιρείας. 
 
3. Αμέσως μετά την αποπεράτωση του Έργου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

κατεδαφίσει τις άχρηστες εγκαταστάσεις, τα κτήρια και τα υπόλοιπα βοηθητικά έργα, 
να απομακρύνει τα υλικά κατεδάφισης και να φροντίσει για τον καθαρισμό του 

Εργοταξίου. 
Είναι υποχρεωμένος επίσης, να αποκομίσει από το Εργοτάξιο τα μηχανήματα, τα 
υλικά και τα εφόδια ιδιοκτησίας του, καθώς και όλα τα κατάλοιπα ή απορρίμματα, 

που προέρχονται από την εκτέλεση του Έργου. 
 

4. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει κάθε κατεδάφιση, αποκομιδή και εκκαθάριση με ευθύνη, 
φροντίδες και δαπάνες του, ύστερα από γραπτή οδηγία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

Αν ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του, οι οποίες αναφέρονται στις 
προηγούμενες παραγράφους, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, αφού περάσει άπρακτη η 
λογική προθεσμία, που θα δοθεί στον Ανάδοχο για το σκοπό αυτό, να εκτελέσει για 

λογαριασμό του, με δαπάνες και ευθύνη του, τις εργασίες κατεδάφισης, αποκομιδής 
και εκκαθάρισης που προβλέπονται στο Άρθρο αυτό. 

5. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει γραπτά από τον Ανάδοχο να περιέλθουν, 
ολικά ή μερικά, στην κυριότητά της μετά την αποπεράτωση του Έργου τα βοηθητικά 
έργα και οι βοηθητικές εγκαταστάσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 16 και 19 του 

παρόντος, οπότε στην περίπτωση αυτή οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για 
κατεδάφιση και αποκομιδή δε θα ισχύουν. 

Ο Ανάδοχος σε τέτοιες περιπτώσεις δε θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε 
άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, εκτός από την πληρωμή της αξίας εκποίησης των 
υλικών, του εξοπλισμού και των εξαρτημάτων, αφαιρουμένων των δαπανών 

περισυλλογής, που έχουν ενσωματωθεί στα βοηθητικά αυτά έργα και στις 
εγκαταστάσεις και τα οποία, σε διαφορετική περίπτωση, θα αποκόμιζε ο Ανάδοχος. 

Το ύψος της αποζημίωσης θα καθοριστεί μεταξύ Εταιρείας και Αναδόχου. 
 

 

Άρθρο 21  
 

Μηχανήματα, εργαλεία και υλικά 
 

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες, να προβαίνει στην 

προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία οποιωνδήποτε μηχανημάτων, εργαλείων, 
υλικών και εφοδίων, αναγκαίων ή χρήσιμων για την εκτέλεση του Έργου. 

Τα υπόψη μηχανήματα, εργαλεία, υλικά και εφόδια, καθώς και όλα τα ικριώματα, 
εγκαταστάσεις, βοηθητικά κτήρια, που χρησιμοποιούνται προσωρινά ή οριστικά στο 
Έργο, πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και να παρέχουν 

πλήρη ασφάλεια για το Έργο και το προσωπικό. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία έχει 
το δικαίωμα να κάνει οποτεδήποτε, σύμφωνα με τις διατάξεις των Τεχνικών 

Προδιαγραφών ή τις απαιτήσεις των Κανονισμών που ισχύουν, δειγματοληψίες ή/και 
δοκιμές στα υλικά και στις εργασίες που εκτελούνται. Οι δαπάνες των δοκιμών 
αυτών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς 

Όρους. 
 

2. Η Εταιρεία δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση ή/και την εγκατάσταση 
οποιουδήποτε μηχανήματος, εργαλείου, βοηθητικής εγκατάστασης κ.λπ., εφόσον 

θεωρεί τη χρήση ή την εγκατάστασή τους, μη ασφαλή. 



 

26 
 

 
3. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να απομακρύνει από τον τόπο του Εργοταξίου 

οποιοδήποτε μηχάνημα, εργαλείο, υλικό ή εφόδιο ή οποιαδήποτε εγκατάσταση, που 
έχει προσκομιστεί στο Εργοτάξιο ή που έχει κατασκευαστεί σ' αυτό, χωρίς 
προηγούμενη γραπτή έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 
4. Ανεξάρτητα από τη γενική υποχρέωση που έχει ο Ανάδοχος να συντηρεί διαρκώς τα 

μηχανήματά του και να τα διατηρεί σε κατάσταση που να παρέχουν πλήρη ασφάλεια 
για το Έργο και το προσωπικό, έχει επιπλέον την υποχρέωση να προσκομίζει για 
κάθε ανυψωτικό μηχάνημα (γερανό, αναβατόριο κ.λπ.), που θα χρησιμοποιηθεί για 

την κατασκευή του Έργου, πριν την άφιξη του στο Εργοτάξιο, πρόσφατο 
πιστοποιητικό που να έχει εκδοθεί από ειδικό επίσημο Οργανισμό Ασφάλειας και με 

το οποίο θα αποδεικνύεται ότι το μηχάνημα έχει υποβληθεί σε δοκιμές ασφαλείας 
που προβλέπονται στους σχετικούς Κανονισμούς. Τα πιστοποιητικά αυτά θα 

ανανεώνει κάθε χρόνο. 
Η προσκόμιση αυτή δεν αναιρεί την αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου για την 
ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων αυτών. 

 
5. Ο Ανάδοχος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση στην οποία 

θα προσδιορίζονται τα οχήματα και ο μηχανικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί 
στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης από αυτόν ή και Υπεργολάβο του, αντίγραφα 
από τις νόμιμες άδειες και τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από 

διαπιστευμένους Φορείς για τα οχήματα και τα ανυψωτικά, τα οποία θα 
ανανεώνονται με ευθύνη του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, καθώς και τα 

ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ο εξοπλισμός που θα καλύπτει πλήρως τις υπόψη 
απαιτήσεις θα εφοδιάζεται με ειδικό σήμα που θα διατίθεται από το αρμόδιο, για την 
παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης, όργανο της Εταιρείας. 

Ουδέν όχημα και εξοπλισμός του Αναδόχου ή Υπεργολάβου του θα χρησιμοποιείται 
στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με το 

προαναφερόμενο σήμα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. 
 
6. Μετά από γραπτή πρόσκλησή της προς τον Ανάδοχο, η Εταιρεία μπορεί να κάνει 

έλεγχο της καταλληλότητας των χρησιμοποιούμενων εργαλείων. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να μεταφέρει τα προς εξέταση εργαλεία σε εργαστήριο ή άλλο τόπο που 

μπορεί να γίνει ο έλεγχος, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Εταιρείας. Σε περίπτωση 
διαπίστωσης, κατά την κρίση της Επιχείρησης είτε ανεπάρκειας της ποσότητας των 
εργαλείων είτε ότι είναι ακατάλληλα ή κακής ποιότητας, ο Ανάδοχος υποχρεούται, 

εντός 20 ημερών το αργότερο από την ημερομηνία γραπτής ανακοίνωσης της 
Εταιρείας, να συμπληρώσει τα εργαλεία του σύμφωνα με την ανακοίνωση και να 

αντικαταστήσει τα ακατάλληλα ή μη καλής ποιότητας με άλλα κατάλληλα. Μετά την 
παρέλευση του 20ημέρου η Εταιρεία ορίζει ημερομηνία επανελέγχου για να 
εξακριβώσει εάν ο Ανάδοχος συμμορφώθηκε πλήρως με την γραπτή ειδοποίησή της. 

 
Εννοείται ότι όλοι οι παραπάνω έλεγχοι από την Εταιρεία, είτε πραγματοποιηθούν 

είτε όχι, δεν μειώνουν κατά οποιονδήποτε τρόπο τις ευθύνες του Αναδόχου, ο 
οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί στο 
προσωπικό του ή σε τρίτους εξαιτίας της κατάστασης των εργαλείων που 

χρησιμοποιεί. 
 

7. Ο Ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών 
αδρανών υλικών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. Οι πηγές αυτές, πριν από τη 
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χρησιμοποίησή τους, πρέπει να εγκριθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, που 
μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή απρόσφορων για τα έργα πηγών. 

Αν διαπιστωθεί ότι ο Ανάδοχος εμπορεύεται τα εξορυσσόμενα από τις πηγές αυτές 
του έργου αδρανή υλικά κηρύσσεται έκπτωτος.  

8. Τα υλικά που ανευρίσκονται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από 
καθαίρεση παλιών έργων, ανήκουν στην Εταιρεία. Ο Ανάδοχος αποζημιώνεται για τις 

δαπάνες εξαγωγής ή διαφύλαξής τους, αν η Σύμβαση δεν ορίζει διαφορετικά και 
οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, για να αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατόν 
μικρότερη η βλάβη των υλικών κατά την εξαγωγή τους. Χρησιμοποίηση των υλικών 

από τον Ανάδοχο γίνεται μετά από έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας και αφού 
συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο μεταξύ της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και του 

Αναδόχου. 

 

 
 

Άρθρο 22 
 

Χρήση εκρηκτικών υλών 

 
1. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί εκρηκτικές ύλες, υποχρεούται να τις 

χρησιμοποιεί κατά τρόπο που να μη βάζει σε κίνδυνο τη σταθερότητα, ασφάλεια ή 
ποιότητα του Έργου ή την ακεραιότητα του προσωπικού του και των τρίτων ή την 
περιουσία των τρίτων και της Εταιρείας. Κατά την προμήθεια, μεταφορά, 

αποθήκευση και χρήση των εκρηκτικών υλών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
συμμορφώνεται επακριβώς με τις ισχύουσες διατάξεις, που προβλέπονται από τους 

Νόμους, υπέχοντας όλες τις ευθύνες σε περίπτωση ατυχήματος ή ζημίας. 
 
2. Στις περιπτώσεις που ενδέχεται η χρήση εκρηκτικών υλών να προκαλέσει ζημίες στο 

Έργο ή σ' οποιαδήποτε ιδιοκτησία της Εταιρείας ή και σε τρίτους, η Εταιρεία 
δικαιούται να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη χρήση εκρηκτικών υλών και ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την εργασία χωρίς εκρηκτικά. 
 
3. Η άσκηση ή όχι από την Εταιρεία του προηγούμενου δικαιώματος της, δεν 

απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του, που προκύπτουν 
από το παρόν άρθρο ή και γενικότερα από τις ισχύουσες διατάξεις και Νόμους και 

ούτε δημιουργεί στον Ανάδοχο δικαιώματα αποζημίωσης ή τυχόν πρόσθετης 
πληρωμής του. 

 
 
 

Άρθρο 23 
 

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
 
Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του 

που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου,  
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Άρθρο 24 

 
Ευθύνες του Αναδόχου – Περιορισμοί Ευθύνης Συμβαλλομένων 

 

1. O Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει οποιοδήποτε τμήμα καθώς 
και το σύνολο του Έργου άρτια, πλήρως, εμπρόθεσμα και σύμφωνα προς τους 

κανόνες της επιστήμης και τεχνικής, τις προβλέψεις των τεχνικών προδιαγραφών 
καθώς και τους εμπορικούς όρους της Σύμβασης. 
O Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι του υποχρεούνται να συμμορφώνονται αυστηρά 

προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και 
Αστυνομικές διατάξεις (περιλαμβανομένων και των σχετικών με την Υγεία και 

Ασφάλεια στην Εργασία και με την προστασία του περιβάλλοντος διατάξεων), 
έγγραφες διαταγές από Δημόσιες, Δημοτικές ή άλλες Αρχές, που θα αναφέρονται σε 

νόμιμες απαιτήσεις τους για την εκτέλεση εργασιών από τον Ανάδοχο, καθώς και 
προς τους Κανονισμούς και τις έγγραφες εντολές και οδηγίες της Εταιρείας 
(συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών Ασφαλείας της Εταιρείας). 

 
 

Επίσης πρέπει να : 
 

α. εκτελούν το Έργο υπό ασφαλείς συνθήκες όσον αφορά τις εργασίες και όλο το 

απασχολούμενο σ' αυτές προσωπικό, καθώς επίσης και τους τρίτους. 
β. εκδίδουν με μέριμνά τους και δαπάνες τους κάθε άδεια που προβλέπεται από 

τους παραπάνω Νόμους και Διατάγματα, εκτός αν άλλως ορίζεται στους Ειδικούς 
Όρους. 

γ. ενημερώνουν αμέσως την Εταιρεία και τις Αρμόδιες Αρχές και να παίρνουν όλα 

τα αναγκαία μέτρα, σε περίπτωση ατυχήματος σε οποιοδήποτε άτομο ή ζημίας σε 
οποιαδήποτε ιδιοκτησία (συμπεριλαμβανομένων αυτών της Εταιρείας). 

δ. αναφέρουν στην Εταιρεία οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια του Εξοπλισμού και του 
Έργου. 

ε. ανακοινώνουν στην Εταιρεία τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε 

αυτούς, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και τα διάφορα έγγραφα των 
Αρχών, σχετικά με τα υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφάλειας κ.λπ. 

 
2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο 

προσωπικό του ή στο προσωπικό της Εταιρείας, ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη 
λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. 

3. Λήψη μέτρων ασφαλείας 
 

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη, η οποία επισύρει νομικές κυρώσεις, για την εφαρμογή 
της Νομοθεσίας, σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Επίσης ο 

Ανάδοχος, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, υποχρεούται να συμμορφώνεται 
με όλες τις κείμενες και σχετικές με την υγεία και την ασφάλεια διατάξεις της 
Νομοθεσίας, για τις οποίες δεν έχει γίνει ρητή αναφορά στους συμβατικούς όρους ή 

με διατάξεις οι οποίες ενδέχεται να νομοθετηθούν κατά το χρόνο εκτέλεσης του 
Έργου. Συμφωνεί ρητά και αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για τη μελέτη και 

την εφαρμογή των μέτρων ασφαλούς εργασίας, τόσο για τους απασχολούμενους 
στην κατασκευή του Έργου όσο και για τους Τρίτους. 
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Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις 

αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ΔΙ-
ΠΑΔ/οικ.177/2.3.2001 (Β' 266), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β' 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 
27.11.2002 (Β' 16), στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες 

τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών, κατά τη φάση της 
μελέτης και της κατασκευής του Έργου. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των διατάξεων για την 
ασφάλεια και υγεία στην εργασία από τους Υπεργολάβους του. Ο Τεχνικός 

Ασφαλείας και ο Γιατρός Εργασίας (εάν προβλέπεται) του Αναδόχου θα παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους και στους Υπεργολάβους του για την απασχόλησή τους σε εργασίες 

της Σύμβασης. 
 

Ο Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα 

τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουμένων 
εργασιών, να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από το νόμο μέτρα υγείας και 

ασφάλειας των εργαζομένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις για Τεχνικό Ασφαλείας και 
Γιατρό Εργασίας, για εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, για 
προστασία από βλαπτικούς παράγοντες και ενημέρωση των εργαζομένων κλπ. 

 
Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπονεί, με ευθύνη του, κάθε σχετική 

μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.) και να 
λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. Ο Ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική 
ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση των 

παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός άλλων και για την καταβολή των 
σχετικών αποζημιώσεων.  

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι ευθύνες του Αναδόχου σε θέματα Υγείας και 
Ασφάλειας στην Εργασία, αφορούν: 

 
 Την τήρηση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με την Υγεία και 

Ασφάλεια στην εργασία, την πυρασφάλεια κλπ., καθώς επίσης και των σχετικών 
διατάξεων, που ενδέχεται να νομοθετηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 
Έργου.  

 
 Να ορίσει τον Τεχνικό Ασφαλείας και το Γιατρό Εργασίας (εφόσον υποχρεούται), 

να τηρεί το Βιβλίο Ατυχημάτων, το Βιβλίο Υποδείξεων & Παρατηρήσεων του 
Τεχνικού Ασφαλείας, να ενημερώνει τις αρχές για τα ατυχήματα του προσωπικού 

του και να τα κοινοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
 Επιπλέον θα διαβιβάζει στα ΚΕΠΕΚ την «εκ των προτέρων Γνωστοποίηση», 

εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 305/96. 
 
 Την εκπόνηση, εφαρμογή, παρακολούθηση, και αναπροσαρμογή - εφόσον 

απαιτηθεί - Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και 
Υγείας (ΦΑΥ) για το υπό εκτέλεση Έργο. 

 

 Την απαγόρευση χρήσης τοξικών και επικίνδυνων ουσιών. 
 

 Την υποχρέωση υποβολής, για όλες τις χημικές ουσίες που θα χρησιμοποιηθούν 
στο Έργο, Δελτίων Δεδομένων Ασφάλειας Υλικών (Materials Safety Data Sheets), 
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και την τήρηση κατά την εργασία με αυτές όλων των μέτρων ασφαλείας που 
προβλέπει η νομοθεσία. 

 
 Την εκπόνηση, μέχρι την Οριστική Παραλαβή, Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού 

Κινδύνου (ΓΕΕΚ) για την λειτουργία – εκμετάλλευση του υπό εκτέλεση έργου, η 

οποία θα περιλαμβάνει τον εντοπισμό των σχετικών κινδύνων, τα μέτρα 
προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται, τα προτεινόμενα προς χρήση Μέσα 

Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), και τυχόν άλλους προς εφαρμογή κανόνες για την 
Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων. 

 

 Τον ορισμό, σε περίπτωση εργασίας πολλών συνεργείων δικών του ή 
υπεργολάβων του, Συντονιστή σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας κατά την εκτέλεση 

του Έργου. 
 

 Τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ασφαλή λειτουργία τυχόν 
εγκαταστάσεων της Εταιρείας, καθώς επίσης και για την ασφαλή εργασία τυχόν 
συνεργείων της Εταιρείας ή άλλων Αναδόχων της που βρίσκονται στην περιοχή 

του Έργου ή σε γειτονικούς με αυτό χώρους. 
 

Επισημαίνεται ότι ο κατάλογος των καταγεγραμμένων ευθυνών του Αναδόχου δεν 
είναι περιοριστικός και ότι δεν μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η αποκλειστική του 
ευθύνη, ως εργοδότη, στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού του. 

 
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εργασίας και συνεργείων άλλων Αναδόχων ή/και 

συνεργείων της Εταιρείας, την ευθύνη συντονισμού σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας 
θα έχει η Εταιρεία, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, της οποίας θα ορίσει κατάλληλο 
Συντονιστή, τις οδηγίες και υποδείξεις του οποίου οφείλει το προσωπικό του 

Αναδόχου να τηρεί απαρέγκλιτα. 
 

Επίσης πριν την έναρξη των εργασιών, εκπρόσωπος του Αναδόχου θα ενημερώνεται 
από εκπρόσωπο της Εταιρείας για θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας, και ότι 
αντίστοιχες συναντήσεις θα επαναλαμβάνονται περιοδικά κατά την κρίση της 

Εταιρείας. 
 

Τέλος, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης από τον Ανάδοχο των 
υποχρεώσεών του σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, η Εταιρεία διατηρεί 
το δικαίωμα να επιβάλει τη διακοπή των εργασιών με ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 

υποχρεούται να καλύψει με δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική επιβάρυνσή 
της (επιβολή προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.).  

 

4. Ευθύνες του Αναδόχου σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος 

 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος και υποχρεούται να συμμορφώνεται με όλες τις 

κείμενες και σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος Νομοθεσία, ιδίως 
αναφορικά με τα ακόλουθα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): 

 

 Την τήρηση της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. 
 

 Την τήρηση, κατά τη φάση κατασκευής, των σε ισχύ περιβαλλοντικών όρων.  
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 Τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων στην περιοχή του Έργου για την 
αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τον περιορισμό του θορύβου, την 

προστασία του εδάφους, των υδάτινων πόρων και της χλωρίδας – πανίδας. 
 
 Την αυστηρή εφαρμογή των σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος 

προβλεπόμενων μέτρων στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και στον Φάκελο 
Ασφάλειας και Υγείας του Έργου. 

 
 Την, εν γένει, υποχρέωση συμμόρφωσής του προς τις σχετικές με την προστασία 

του περιβάλλοντος εντολές και υποδείξεις της Εταιρείας, και ιδιαίτερα αναφορικά με 

τις σχετιζόμενες με τη διαχείριση των αποβλήτων. 
 

Επισημαίνεται ότι ο κατάλογος των καταγεγραμμένων ευθυνών του Αναδόχου δεν 
είναι περιοριστικός και ότι δεν μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η αποκλειστική του 

ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διενέργεια των εργασιών 
εκτέλεσης του Έργου. 

 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών του Έργου εντοπιστούν υλικά ή 
εξοπλισμός που περιέχουν αμίαντο ή άλλα επικίνδυνα στοιχεία (όπως αυτά ορίζονται 

στην κείμενη Νομοθεσία), αυτά θα αποξηλώνονται και θα διατίθενται σε κατάλληλα 
αδειοδοτημένο χώρο με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου και σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. Στην 

περίπτωση αυτή τα συμβαλλόμενα μέρη θα συμφωνήσουν για τις χρονικές και 
οικονομικές επιπτώσεις στο Έργο από την αιτία αυτή.  

 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης από τον Ανάδοχο των υποχρεώσεών του 
σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος στον χώρο του Έργου, η Εταιρεία διατηρεί 

το δικαίωμα να επιβάλει τη διακοπή των εργασιών με ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 
υποχρεούται να καλύψει με δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική επιβάρυνσή 

της (επιβολή προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κλπ.).  
 
 

5. Ευθύνες υλικών ζημιών σε ιδιοκτησίες 
 

5.1.Ο Ανάδοχος ευθύνεται, μέχρι την προσωρινή παραλαβή του Έργου, για 
οποιαδήποτε υλική ζημία σε παρακείμενες ιδιοκτησίες, που θα προκληθεί από 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία που έχει σχέση με την εκτέλεση του Έργου, 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των ζημιών που θα προκληθούν λόγω 
παραλήψεων του Αναδόχου κατά την εκτέλεση του Έργου. 

 
5.2.Ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση του έργου, είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει κάθε 

πρόσφορο μέτρο για την πρόληψη και αποφυγή ζημιών σε ιδιοκτησίες (π.χ. 

κτίσματα, δρόμους, δέντρα, οποιεσδήποτε καλλιέργειες κ.λπ.), καθώς και σε 
εγκαταστάσεις της Εταιρείας ή άλλων Οργανισμών, επιδεικνύοντας για το σκοπό 

αυτό ιδιαίτερη επιμέλεια. 
 
5.3.Σε περίπτωση ζημιάς σε τρίτους ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός 48-ώρου να 

υποβάλλει δήλωση στην Εταιρεία και στη συνέχεια να προσκομίσει εντός τακτής 
προθεσμίας, απαλλακτική απόδειξη για αποκατάσταση ζημιάς ή αποζημίωση του 

ζημιωθέντος. 
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5.4.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάσσει κατά τις ορισμένες τακτές ημερομηνίες από 
την Εταιρεία έκθεση, που να περιέχει τις ζημιές που έγιναν κατά τη διάρκεια 

κατασκευής του έργου σε ιδιοκτησίες τρίτων ή της Εταιρείας, τη θέση, την αιτία και 
την έκταση της κάθε ζημιάς καθώς και τους αναφερόμενους σαν ζημιωθέντες 
ιδιοκτήτες. 

 
5.5.Περιπτώσεις ζημιών που δεν δηλώθηκαν καθόλου από τον Ανάδοχο, διαβιβάζονται 

σ' αυτόν από την Εταιρεία για διακανονισμό και αυτός υποχρεούται το συντομότερο 
δυνατό και το πολύ μέσα σ' ένα (1) μήνα, είτε να τις εξοφλήσει και να υποβάλλει 
στην Εταιρεία σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις, είτε, εφόσον δεν αποδέχεται την 

ευθύνη για τις ζημιές, να ανακοινώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως 
την άρνησή του προς τους ενδιαφερομένους, κοινοποιώντας τις σχετικές επιστολές 

του και στην Εταιρεία. 
 

Αν η παραπάνω ταχθείσα προς τον Ανάδοχο προθεσμία περάσει άπρακτη, η 
Εταιρεία καταβάλλει την, κατά τη δικαία κρίση της, αποζημίωση προς το ζημιωθέντα 
και χρεώνει τον Ανάδοχο με τη σχετική δαπάνη. 

 
5.6.1. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί ότι αυτός προκάλεσε τις ζημιές και 

επιπλέον ο ζημιωθείς εγείρει αγωγή κατά του Αναδόχου ή κατά της Εταιρείας, τότε 
η Εταιρεία θα παρακρατεί από το λαμβάνειν του Αναδόχου το ποσόν που ζητάει ο 
ζημιωθείς, προσαυξημένο με τους τόκους μιας τριετίας (με το εκάστοτε ισχύον 

επιτόκιο υπερημερίας) και με τα κατ' εκτίμηση δικαστικά έξοδα.  
Εναλλακτικά, ο Ανάδοχος μπορεί να καλύψει την παραπάνω απαίτηση 

προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή της έγκρισης της Εταιρείας για ποσόν όσο η 
ανωτέρω παρακράτηση. 
Εφόσον εκδοθεί καταδικαστική απόφαση, γίνεται συμψηφισμός με βάση το ποσόν 

που επιδικάστηκε συν τα πραγματοποιηθέντα δικαστικά έξοδα. Διαφορετικά 
αποδίδεται ατόκως το ποσόν που παρακρατήθηκε, ή επιστρέφεται η εγγυητική 

επιστολή. 
 

5.6.2. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί ότι αυτός έχει οποιαδήποτε ευθύνη 

αποζημίωσης και ο ιδιώτης δεν έχει εγείρει αγωγή μέχρι το στάδιο εκκαθάρισης της 
Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, είτε απαλλακτικές αποδείξεις 

από τον ζημιωθέντα, στην περίπτωση που αποκατέστησε τη ζημιά ή τον 
αποζημίωσε, είτε εγγυητική επιστολή η οποία να καλύπτει την απαίτησή του 
ζημιωθέντος προσαυξημένη με τους τόκους χρονικού διαστήματος ίσου με αυτό 

που απομένει μέχρι να παραγραφεί η απαίτηση (με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο 
υπερημερίας), καθώς και με τα κατ' εκτίμηση δικαστικά έξοδα. Η εγγυητική αυτή 

επιστολή θα πρέπει να παραμείνει στην Εταιρεία μέχρι την έκδοση αμετάκλητης 
απόφασης επί της αγωγής ή μέχρι την παραγραφή της απαίτησης αν δεν εγείρει 
αγωγή ο ιδιώτης. Όταν ο ζημιούμενος είναι Δημόσιος Οργανισμός ή Επιχείρηση 

Κοινής Ωφέλειας ή Δήμος ή Κοινότητα κ.λπ. ισχύουν τα ίδια όπως παραπάνω 
(παρακράτηση ή εγγυητική επιστολή) χωρίς να χρειάζεται να γίνει αγωγή κατά του 

Αναδόχου ή της Εταιρείας. 
 
5.7.Η μη συμμόρφωση προς τις παραπάνω υποχρεώσεις, καθιστά τον Ανάδοχο χωρίς 

άλλο, υπεύθυνο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς που έγινε και δεν δηλώθηκε ή 
που δεν δηλώθηκε εμπρόθεσμα, ακόμη κι αν αυτή διαφορετικά θα βάρυνε την 

Εταιρεία, εφαρμοζομένων ανάλογα σ' αυτήν την περίπτωση των διατάξεων του 
παρόντος Άρθρου. 
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5.8.Ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα του δικαιώματος να προβάλει 
οποιαδήποτε ένσταση κατά πάσης αξιώσεως ανταγωγής της Εταιρείας, ιδίως δε να 

αμφισβητεί την έκταση ζημιών που έγιναν από αυτόν και τον βαρύνουν, καθώς και 
τα απαιτούμενα για την αποκατάσταση αυτών ποσά. 
 

5.9. Σε περίπτωση κατά την οποία εγερθεί αγωγή κατά του ΔΕΔΔΗΕ από οποιοδήποτε 
τρίτο που απαιτεί αποζημίωση και που έχει σχέση άμεση ή έμμεση με το αντικείμενο 

που εκτέλεσε ο Ανάδοχος, υποχρεούται να παρέμβει - εφόσον προσεπικληθεί σε 
δίκη - υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ, με έξοδά του (του Αναδόχου), να υπεισέλθει στη θέση 
του ΔΕΔΔΗΕ ως κύριος διάδικος άλλως, αν δηλαδή για οποιονδήποτε λόγο δεν 

καταστεί κύριος διάδικος, να καταβάλλει στον ΔΕΔΔΗΕ κάθε ποσό που τυχόν 
επιδικαστεί υπέρ τρίτων και κατά του ΔΕΔΔΗΕ για κεφάλαιο, τόκους και δικαστική 

δαπάνη και να αποζημιώσει πλήρως τον τρίτο απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τον 
ΔΕΔΔΗΕ. Η παρούσα υποχρέωση υφίσταται κατόπιν σχετικής έγγραφης 

ειδοποιήσεως του ΔΕΔΔΗΕ προς τον Ανάδοχο.  
 

5.10.Τέλος επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση συστηματικής μη τήρησης από τον Ανάδοχο 

των ανωτέρω υποχρεώσεών του, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τη 
διακοπή των εργασιών με ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται να καλύψει 

με δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική επιβάρυνσή της (επιβολή 
προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.). 

 

 
6. Επίσης ο Ανάδοχος ευθύνεται : 

 
α. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και έναντι του δικού 

του προσωπικού και των Υπεργολάβων του, για ζημίες γενικά, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε 
προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια 

συμβόλαια. 
 
β. έναντι της Εταιρείας, για κάθε είδους ζημίες ή δαπάνες, που θα υποστεί, λόγω μη 

εκπληρώσεως από τον Ανάδοχο των συμβατικών του υποχρεώσεων, ή που 
απορρέουν από ελαττώματα του Έργου, ή ακόμη και από την εκτέλεση του Έργου 

σύμφωνα με τη Σύμβαση, καθώς και από περιστατικά που συμβαίνουν κατά την 
εκτέλεση. 

 

Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για τις έμμεσες δαπάνες, διαφυγόντα κέρδη και 
απώλειες ενέργειας. 

 
7. Από την ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής του Έργου και μέχρι την Οριστική 

Παραλαβή του, ο Ανάδοχος ευθύνεται για όλες τις αναφερόμενες περιπτώσεις των 

προηγούμενων παραγράφων, αλλά μόνο για λόγους που οφείλονται σε αυτόν τον 
ίδιο ή στους εκπροσώπους του και Υπεργολάβους του ή/και σε ελαττώματα του 

Έργου. 
 
8. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην εγείρει οποιαδήποτε αγωγή, σε 

καμία περίπτωση, κατά της Εταιρείας ή να μη θεωρήσει την Εταιρεία ή τους 
συμβούλους της ή τη Διοίκηση και το προσωπικό της υπεύθυνους για οποιαδήποτε 

ζημία ή/και απώλεια ή/και καταστροφή του Εξοπλισμού ή του Έργου, καθώς επίσης 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην εγείρει αγωγή στην περίπτωση ζημιών ιδίου ή 
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τρίτων, καθώς και για σωματική βλάβη ή θάνατο οποιουδήποτε προσώπου, που θα 
συμβούν σε οποιοδήποτε χρόνο. 

 
9. Τέλος για κάθε μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 

Αναδόχου ή των Υπεργολάβων του, ευθύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος και 

αναλαμβάνει κάθε σχετική ευθύνη που προκύπτει από τη Σύμβαση, είτε αστική είτε 
ποινική, έναντι της Εταιρείας και κάθε τρίτου. 

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία για τις δαπάνες της για 
την υπεράσπιση της Εταιρείας σε κάθε τυχόν σχετική αγωγή και μήνυση, που θα 
εγείρει οποιοσδήποτε κατά της Εταιρείας ή/και του προσωπικού της, για λόγους που 

ανάγονται σε ενέργειες ή παραλείψεις του Αναδόχου (ή των Υπεργολάβων του). Οι 
δαπάνες αυτές θα επιστρέφονται στον Ανάδοχο σε περίπτωση που ήθελε 

αμετακλήτως κριθεί ότι οι ως άνω ενέργειες ή παραλείψεις δεν εμπίπτουν στη 
σφαίρα ευθύνης του Αναδόχου (ή των Υπεργολάβων του). 

 
10. Οι ευθύνες του Αναδόχου για αποζημίωση της Εταιρείας, που απορρέουν από τη 

Σύμβαση, δε θα υπερβαίνουν το 100% του Συμβατικού Τιμήματος, 

προσαυξανόμενου με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των 
Συμπληρωμάτων της Σύμβασης, καθώς και με τις αναθεωρήσεις τους. 

 
Οι ευθύνες της Εταιρείας για αποζημίωση του Αναδόχου, που απορρέουν από τη 
Σύμβαση δε θα υπερβαίνουν το 50% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξανόμενου 

με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των Συμπληρωμάτων της 
Σύμβασης καθώς και με τις αναθεωρήσεις τους.   

 
Επιπλέον οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι δεν θα ευθύνονται έναντι αλλήλων για 
τυχόν έμμεσες δαπάνες ή/και αποθετικές ζημίες. 

 
 

Άρθρο 25  
 

Παραιτήσεις και Εγκρίσεις 

 
1. Σε περίπτωση που η Εταιρεία επιλέξει να παραιτηθεί από οποιαδήποτε δικαιώματά 

της, που απορρέουν από τη Σύμβαση, σε σχέση με τον έλεγχο του Έργου ή 
τμήματός του, ή στην περίπτωση που η Εταιρεία εγκρίνει οποιοδήποτε έγγραφο, 
σχέδιο ή ενέργεια του Αναδόχου, η παραίτηση αυτή από δικαίωμα ή η παροχή 

έγκρισης κατ' ουδένα τρόπο απαλλάσσει τον Ανάδοχο των ευθυνών του, που 
απορρέουν από τη Σύμβαση. 

 
2. Ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα όλων των κατά τα Άρθρα 325-329, 

695 και 1106 του Αστικού Κώδικα δικαιωμάτων του με την επιφύλαξη των 

οριζομένων στην παράγραφο 4 του Άρθρου 48 του παρόντος. 
 

Επίσης παραιτείται εκτός των ανωτέρω διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του 
άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα ή/και των δικαιωμάτων του, που απορρέουν από 
οποιοδήποτε άλλο Νόμο, διάταξη κλπ. που είναι σε ισχύ ή θα ισχύσει στο μέλλον και 

αφορούν σε αναθεώρηση ή/και αναπροσαρμογή του Συμβατικού Τιμήματος, έναντι 
του οποίου αυτός ανέλαβε την εκτέλεση του Έργου και τούτο ανεξάρτητα 

οποιωνδήποτε τυχόν μεταβολών συνθηκών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη 
Σύμβαση, δοθέντος ότι τον κίνδυνο της απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών τον 

θεωρεί ο Ανάδοχος ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. 
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Στην έννοια της ανωτέρω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών δεν 

περιλαμβάνονται οι κάτωθι περιπτώσεις: 
 
 τροποποίηση Νομοθεσίας σχετικά με την Προστασία του Περιβάλλοντος 

 τροποποίηση Κανονισμών σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου αντισεισμικού 
υπολογισμού και ελέγχου των κατασκευών του Έργου (ζώνη σεισμικότητας, 

εφαρμοζόμενοι συντελεστές κ.λπ.), 
 
στο βαθμό που με την τιμολόγηση που προβλέπεται στη Σύμβαση δεν καλύπτεται το 

κόστος των επιπλέον εργασιών, που θα προκύψουν εξαιτίας των περιπτώσεων 
αυτών. 

 
 

Άρθρο 26 
 

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας 

 
1. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι τόσο αυτός, όσο και οι Υπεργολάβοι του, έχουν στην 

κατοχή τους όλα τα απαιτούμενα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και την κυριότητα, που 
τους επιτρέπουν και τους παρέχουν το δικαίωμα χρησιμοποίησης του Εξοπλισμού ή 
μέρους αυτού, ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις τους, οι 

οποίες απορρέουν από τη Σύμβαση. 
 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται αποζημιώσει την Εταιρεία για τις δαπάνες της για την 
υπεράσπιση της Εταιρείας εναντίον κάθε αγωγής κατ' αυτής, που βασίζεται σε 
ισχυρισμό ότι ο Εξοπλισμός που πουλήθηκε στην Εταιρεία ή το Έργο που 

εκτελέσθηκε για λογαριασμό της, με βάση τη Σύμβαση, ή οποιοδήποτε τμήμα ή είδος 
ή χρήση αυτών, συνιστούν προσβολή δικαιώματος, που πηγάζει από δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας ή σχεδίου ή πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου. 
Η Εταιρεία οφείλει να ειδοποιεί αμέσως και εγγράφως τον Ανάδοχο για κάθε τέτοια 
αγωγή. 

 
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώνει πλήρως την Εταιρεία για κάθε αποζημίωση 

ή δαπάνη, τις οποίες τυχόν θα υποχρεούται να καταβάλει η Εταιρεία ως συνέπεια 
των ανωτέρω αγωγών. 

 

4. Σε περίπτωση που, ως συνέπεια των αξιώσεων που προαναφέρθηκαν, θα κριθεί 
τελεσίδικα ότι ο πωληθείς Εξοπλισμός ή αυτός που πρόκειται να πωληθεί ή το Έργο 

που πρόκειται να εκτελεσθεί ή οποιοδήποτε τμήμα ή είδος τους ή οποιαδήποτε χρήση 
τους, συνιστούν προσβολή δικαιώματος που πηγάζει από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
τρίτου και απαγορευθεί η χρήση τους, ο Ανάδοχος πρέπει αμέσως και με δαπάνες 

του : 
 

α. να εξασφαλίσει για την Εταιρεία το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τέτοιο Εξοπλισμό και 
Έργο, ή 

 

β. να αντικαταστήσει ή τροποποιήσει τα είδη που συνιστούν την προσβολή τέτοιου 
δικαιώματος, κατά τρόπο που να ικανοποιεί την Εταιρεία, είτε με άλλα είδη που δε 

συνιστούν προσβολή, είτε τροποποιώντας αυτά έτσι ώστε να μη συνιστούν τέτοια 
προσβολή. 

 



 

36 
 

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η Εταιρεία διατηρεί όλα τα δικαιώματα για 
αποζημίωση και για απαίτηση καταβολής ποινικών ρητρών, σύμφωνα με το σχετικό 

άρθρο του Συμφωνητικού, καθώς και για καταγγελία της Σύμβασης, με βάση το 
Άρθρο 55 του παρόντος. 

 

5. Απαιτήσεις εξ αιτίας προσβολής δικαιωμάτων που πηγάζουν από διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, οι οποίες επηρεάζουν την εκτέλεση του Έργου, θεωρούνται ως 

ελαττώματα με όλες τις συνέπειες που προβλέπονται από το Άρθρο 34 του παρόντος. 
 
 

 
 

 
Άρθρο 27 

 
Εγγυήσεις - Εγγυητικές Επιστολές 

 

1. Ο Ανάδοχος εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύμβαση 
υποχρεώσεων του, καθώς και την καλή και τεχνικά άρτια, σύμφωνα προς τους 

όρους της Σύμβασης και τους παραδεδεγμένους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης, 
εκτέλεση και λειτουργία του Εξοπλισμού και όλου του Έργου, ώστε αυτό να είναι 
κατάλληλο για τον σκοπό, για τον οποίο συμφωνήθηκε και προορίζεται. Επίσης ο 

Ανάδοχος εγγυάται την εκτέλεση του Έργου, τόσο μερικά όσο και ολικά, μέσα στις 
προθεσμίες που καθορίζονται στη Σύμβαση. 

Επίσης ο Ανάδοχος εγγυάται ότι το Έργο θα είναι απαλλαγμένο κάθε ελαττώματος. Η 
εγγύηση αυτή δεν καλύπτει συνήθη φθορά, φθορές και ζημιές που οφείλονται σε 
έλλειψη συντήρησης από την Εταιρεία ή σε σφάλματα κατά τη λειτουργία, καθώς και 

ελαττώματα τα οποία, αν και έγιναν αντιληπτά από την Εταιρεία, δε 
γνωστοποιήθηκαν στον Ανάδοχο. 

 
2. Σε περίπτωση μη τήρησης από τον Ανάδοχο των εγγυηθέντων από αυτόν, η Εταιρεία 

δικαιούται να ασκήσει όλα τα σχετικά δικαιώματα που της παρέχονται από τη 

Σύμβαση. Η μη άσκηση όμως από την Εταιρεία οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, 
δε θα ερμηνεύεται ως παραίτηση της Εταιρείας από τα δικαιώματα αυτά. 

 
3. Για την ακριβή, εμπρόθεσμη και πιστή εκπλήρωση των από τη Σύμβαση 

υποχρεώσεών του, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεών του προς τρίτους 

έναντι των οποίων η Εταιρεία τυχόν θα ευθύνεται σύμφωνα με τους Ελληνικούς 
Νόμους για καταβολή προστίμων και ποινικών ρητρών, λόγω της μη εκπλήρωσης 

των υποχρεώσεων του Αναδόχου, όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση, ο 
Ανάδοχος παρέχει εγγυήσεις που αποτελούνται : 

 

α. Από την εγγύηση με μορφή κρατήσεων που γίνονται σε κάθε πληρωμή προς τον 
Ανάδοχο. 

β. Από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία κατατίθεται από τον 
Ανάδοχο κατά την υπογραφή της Σύμβασης. 

γ. Από την Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής, η οποία κατατίθεται για την ανάληψη 

από τον Ανάδοχο σχετικής προκαταβολής, αν προβλέπεται από τη Σύμβαση. 
 

 
4. Κράτηση για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 
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Στον Ανάδοχο θα γίνεται κράτηση για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης επί του συνολικού 
ποσού κάθε πληρωμής, η οποία ανέρχεται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην 

πιστοποιούμενη αξία των εργασιών μετά της αναλογούσας αναθεώρησης, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στο Συμφωνητικό.  
Οι κρατήσεις αυτές μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον Ανάδοχο, 

μερικά ή ολικά, με ισόποση εγγυητική επιστολή. 
 

Οι κρατήσεις αυτές (υπό μορφή εγγυητικών Επιστολών ή ρευστού) θα επιστρέφονται 
άτοκα, μαζί με τις Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρακάτω παρ. 5 του παρόντος άρθρου.  

 
 

5. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 
 

5.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει στην Εταιρεία, Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης, σύμφωνα με υπόδειγμα της Εταιρείας, που εκδίδεται με δαπάνες του, το 
ποσό της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) του 

Συμβατικού Τιμήματος χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας, εκτός αν άλλως 
ορίζεται στο Συμφωνητικό. Σε ειδικές περιπτώσεις, το παραπάνω ποσοστό μπορεί 

να αυξάνεται μέχρι 10% κατ’ ανώτατο, όπως θα εξειδικεύεται το τεύχος 
«Συμφωνητικό». 
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

Σύμβασης και θα αντικαταστήσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο 
Διαγωνισμό, που βρίσκεται στα χέρια της Εταιρείας. 

 
5.2 Για οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύμβασης που αφορά σε αύξηση του Συμβατικού 

Τιμήματος, στην οποία περιλαμβάνεται και η τυχόν αναθεώρηση τιμών, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να καταθέσει, πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ποσοστό της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό έως 5% 

επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 
  
5.3 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνείται να καταθέσει τις ως άνω συμπληρωματικές 

Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης, τότε η Εταιρεία δικαιούται να παρακρατεί 
τα αντίστοιχα ποσά από οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο, μέχρι την 

κατάθεση των Εγγυητικών Επιστολών. 
 
5.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 

την εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση της Εταιρείας 
έναντι του Αναδόχου και η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει 

καταπεσούσα την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, μερικά ή ολικά, λόγω 
οποιασδήποτε απαίτησής της, που απορρέει από τη Σύμβαση. 

 

5.5 Με την προϋπόθεση ότι στο μεταξύ δε θα συντρέξει λόγος για κατάπτωση, η 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί στον φορέα που την εξέδωσε 

μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου και την 
τελική λογιστική εκκαθάριση της σύμβασης, εκτός εάν θα πρέπει να καλύψει 
αναλογικά τμήμα του Έργου, που πρόκειται να παραληφθεί οριστικά αργότερα, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 40 του παρόντος. Η Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης δε θα επιστραφεί, εφόσον υπάρχουν απαιτήσεις της Εταιρείας 

κατά του Αναδόχου, οπότε μπορεί να αντικατασταθεί από τον Ανάδοχο με άλλη που 
να καλύπτει τις εν λόγω απαιτήσεις.  
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Στο Συμφωνητικό προβλέπονται οι τυχόν περιπτώσεις, στις οποίες μέρος της 
Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται με την έγκριση του 

Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. 
 
5.6 Για την επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, ο Ανάδοχος πρέπει 

να υποβάλει σχετική αίτηση στην Εταιρεία. 
 

6. Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής  
 
6.1 Η Προκαταβολή, που τυχόν χορηγείται στον Ανάδοχο, με βάση όσα ορίζονται στο 

Συμφωνητικό, θα καλύπτεται από Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής, σύμφωνα με 
υπόδειγμα της Εταιρείας, που θα εκδίδεται με δαπάνες του και η οποία θα 

παραδοθεί στην Εταιρεία πριν από τη λήψη της Προκαταβολής. Το ποσό της 
Εγγύησης Προκαταβολής είναι ίσο με το ποσό της προκαταβολής, μείον το ποσό 

της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.  
Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για λόγους που δε σχετίζονται, 
άμεσα ή έμμεσα, με το αντικείμενο της Σύμβασης. 

Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορεί να χορηγούνται τμηματικά, 
εφόσον τούτο ορίζεται στο Συμφωνητικό.  

 
6.2 Η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής αποδεσμεύεται τμηματικά με την πρόοδο 

απόσβεσης της Προκαταβολής. 

 
6.3 Η Εταιρεία με έγγραφη πρόσκληση προς τον Ανάδοχο δικαιούται να αναλάβει από 

την παραπάνω Εγγυητική Επιστολή το αντίστοιχο ποσό προκαταβολής, σε όποια 
έκταση δεν έχει συμψηφισθεί το ποσό αυτό με ποσά που οφείλονται στον Ανάδοχο, 
σε περίπτωση έκπτωσης του ή καταγγελίας της Σύμβασης, όπως επίσης και σε 

περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης της Σύμβασης, συνεπεία της οποίας 
επιβραδύνεται η απόσβεση της προκαταβολής. 

 
7. Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 
 

 Η εταιρεία μπορεί να ζητά από τον Ανάδοχο να παράσχει «Εγγύηση καλής 
λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των 

ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία του έργου ή του εξοπλισμού, όπως 
εξειδικεύεται στο τεύχος «Συμφωνητικό».  

 

8. Οι εγγυήσεις θα εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 

του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), όπως ισχύει, που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη 
της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, από το Ε.Τ.Α.Α. - ΤΣΜΕΔΕ 

ή από αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη 
της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτη - μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με 
το Ν.2513/1997 (ΦΕΚ Α 139/27.06.97) και δύνανται να εκδίδουν τέτοιες κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις. Μπορεί επίσης να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου ποσού. 
 

9. Η Εταιρεία επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν 
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διαπιστωθεί η πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 
και υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα. 

 
 

Άρθρο 28 

 
Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου 

 
1. Ο Ανάδοχος, με βάση τη συνολική και τις τμηματικές προθεσμίες συντάσσει και 

υποβάλλει, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, εκτός αν 

στο Συμφωνητικό προβλέπεται διαφορετικά, το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του 
Έργου το οποίο θα περιλαμβάνει τη χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων 

υλοποίησης της Σύμβασης σε τέτοια μορφή και λεπτομέρεια, ιδίως σε μορφή 
τετραγωνικού πίνακα ή μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης, όπως θα περιγράφεται στο 

Συμφωνητικό, και από το οποίο θα προκύπτει η ομαλή εκτέλεση του Έργου. 
Επίσης ο Ανάδοχος, αν του ζητηθεί από την Εταιρεία, υποχρεούται να υποβάλει 
γενική περιγραφή των ενεργειών και μεθόδων, τις οποίες προτείνει να υιοθετηθούν 

για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και αναλυτικά διαγράμματα χρηματικών 
ροών όλων των πληρωμών του Έργου. 

 
2. Η Εταιρεία, μετά την υποβολή του χρονοδιαγράμματος και εντός της προθεσμίας που 

προβλέπεται στο Συμφωνητικό, είναι υποχρεωμένη να το εγκρίνει ή να το επιστρέψει 

για τροποποιήσεις σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά της, ιδίως αναφορικά 
με την κατασκευαστική αλληλουχία, την κατασκευασιμότητα της μεθοδολογίας, την 

επίτευξη των χρονικών οροσήμων της Σύμβασης και με τις δυνατότητες χρονικής 
κλιμάκωσης των πιστώσεων. 

 

Ο Ανάδοχος, μετά την επιστροφή του χρονοδιαγράμματος και εντός της προθεσμίας 
που προβλέπεται στο Συμφωνητικό, υποχρεούται να το επανυποβάλει 

τροποποιημένο, σύμφωνα με τις υποδείξεις και η Εταιρεία υποχρεούται να το 
εγκρίνει εντός της οριζόμενης στο Συμφωνητικό προθεσμίας, άλλως θεωρείται ότι 
έχει εγκριθεί. 

 
3. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μαζί με τα λοιπά στοιχεία που τυχόν θα ζητηθούν 

(μέθοδοι εκτέλεσης, χρηματικές ροές κλπ.), σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
παρόντος Άρθρου, αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου. 

 

4. Η υποβολή από τον Ανάδοχο και η έγκριση από την Εταιρεία του Προγράμματος 
Εκτέλεσης Έργου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιεσδήποτε ευθύνες και 

υποχρεώσεις του, οι οποίες προκύπτουν από τις συμβατικές διατάξεις. 
 
5. Αναπροσαρμογές του Προγράμματος Εκτέλεσης Έργου μπορεί να εγκρίνονται, σε 

περιπτώσεις που κριθεί από την Εταιρεία, ότι η πρόοδος των εργασιών υστερεί και 
δεν ανταποκρίνεται στο Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου, οπότε ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να επιφέρει τις αναγκαίες τροποποιήσεις για να είναι δυνατή η 
πραγματοποίηση και ολοκλήρωση των εργασιών, μέσα στις προθεσμίες που 
προβλέπονται στη Σύμβαση. 

 
Επίσης το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση παράτασης 

προθεσμίας ή σε περίπτωση μεταβολής του αντικειμένου του Έργου. 
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Άρθρο 29 
 

Προθεσμίες 
 
1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποπερατώσει κάθε τμήμα (τμηματική 

προθεσμία), καθώς και το σύνολο του Έργου (συνολική προθεσμία), μέσα στις 
προθεσμίες που καθορίζονται στο Συμφωνητικό και να συμμορφώνεται με το 

Πρόγραμμα Εκτέλεσης του Έργου. 
Σε περιπτώσεις έργου που από τη φύση του δεν επιδέχεται προσδιορισμό τμημάτων 
ή χαρακτηριστικών επί μέρους δραστηριοτήτων, μπορεί στο Συμφωνητικό να μην 

προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες. 
 

2. Όλες οι προθεσμίες (συνολική και τμηματικές) αρχίζουν από την υπογραφή της 
Σύμβασης, εκτός αν στο Συμφωνητικό ορίζεται διαφορετικά. 

3. Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι επί μέρους 
εργασίες του έργου και να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες από τη Σύμβαση 

δοκιμές. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και για τις τμηματικές προθεσμίες. 

 
4.  Οι τμηματικές προθεσμίες που περιγράφονται στο Συμφωνητικό, ορίζονται ως: 
 

α. Αποκλειστικές Τμηματικές Προθεσμίες για παράδοση τμημάτων του Έργου που η 
έγκαιρη αποπεράτωση τους έχει ιδιαίτερη σημασία για την Εταιρεία, όπως είναι η 
κατασκευή τμημάτων του Έργου που μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς, η 

συμπλήρωση εργασιών που αποτελούν προϋπόθεση ή συνδυάζονται με τις 
εργασίες άλλου έργου, εκτός της Εργολαβίας στην οποία αναφέρεται η 

συγκεκριμένη Σύμβαση και η εκτέλεση εργασιών για εξασφάλιση του Έργου από 
καιρικές συνθήκες. 

 
β. Ενδεικτικές Τμηματικές Προθεσμίες, ως σταθμοί ενδιάμεσου ελέγχου της προόδου 

του Έργου. 
 

5.  Όλες οι καθοριζόμενες τμηματικές προθεσμίες θεωρούνται ως ενδεικτικές, εκτός αν 

ρητώς ορίζονται στο Συμφωνητικό ως αποκλειστικές. 

6. O Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή κάθε 
καθυστέρησης. 
Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει οποιεσδήποτε από τις εγκεκριμένες προθεσμίες, 

τμηματικές ή συνολική, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 53 του 
παρόντος σε σχέση με τις Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις και θα επέρχονται οι 

συνέπειες που προβλέπονται από το ίδιο Άρθρο. 
 
7. Σε περίπτωση υπέρβασης της συμβατικής προθεσμίας (τμηματικής ή συνολικής), 

κατά χρονικό διάστημα τέτοιο που να εξαντλείται το αντίστοιχο ανώτατο όριο των 
Ποινικών Ρητρών που επιβάλλονται για καθυστερήσεις, ανεξάρτητα από την επιβολή 

των Ποινικών Ρητρών, η Εταιρεία δικαιούται να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις του Άρθρου 55 του παρόντος, περί καταγγελίας της Σύμβασης. Στην 
περίπτωση αυτή η καταγγελία θα θεωρείται ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

Αναδόχου.  
 

8. Οι προθεσμίες θα παρατείνονται από την Εταιρεία για όσο χρόνο κρίνεται εύλογο, 
εφόσον οι καθυστερήσεις προέκυψαν, είτε από λόγους που δεν αφορούν στον 
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Ανάδοχο είτε οφείλονται σε Ανωτέρα Βία, όπως αυτή καθορίζεται στο Άρθρο 52 του 
παρόντος.  

 
9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύμβασης και μετά τη λήξη 

του αρχικού συμβατικού χρόνου για όσο διαρκεί η οριακή προθεσμία της σύμβασης. 

Ως οριακή προθεσμία νοείται το χρονικό διάστημα που ανέρχεται σε ένα τρίτο (1/3) 
της συνολικής προθεσμίας, τουλάχιστον, και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) 

μηνών, υπολογιζόμενο ως εξής: στην αρχικώς συμβατική προθεσμία προστίθενται οι 
παρατάσεις που χορηγήθηκαν μετά από αίτηση ή συναίνεση του Αναδόχου χωρίς να 
οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του και υπολογίζεται το 1/3 του συνολικού 

αυτού χρόνου. 
 

10.Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται, εφόσον 
προβλέπεται αναθεώρηση τιμών στο Συμφωνητικό, ως εξής: 

 
α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του 

Έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του 
Αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. 

 
β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, 

όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η 

καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε 
αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης 

προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών 
του Έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές 
ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής. 

 
Όταν πρόκειται για παράταση «χωρίς αναθεώρηση», ο προϊστάμενος της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, σε αντιπαράσταση με τον Ανάδοχο, καταρτίζει πίνακα 
διαχωρισμού των εργασιών, σε εκείνες που μπορούσαν να εκτελεσθούν σε 

προηγούμενη αναθεωρητική περίοδο και στις λοιπές εργασίες. Οι πρώτες 
διαχωρίζονται και κατά αναθεωρητική περίοδο, μέσα στην οποία μπορούσε και 

έπρεπε να εκτελεσθούν. Ο πίνακας αποτελεί πράξη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας 
και ο Ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει Διαφωνία κατά του πίνακα διαχωρισμού, 
μόνο αν τον υπογράψει με επιφύλαξη. Σε περίπτωση άρνησης του Αναδόχου να 

συμπράξει στην κατάρτιση ή να υπογράψει τον πίνακα, αυτός του κοινοποιείται. 
Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος υπέγραψε τα 

σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει Διαφωνία. 
 
11. Κατά την έγκριση των παρατάσεων της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών, 

εκτιμάται και προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επιμήκυνση του χρόνου 
συμβαλλόμενο μέρος, για το σύνολο ή για μέρος του Έργου ή κατά κονδύλια 

εργασιών. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν επηρεάζουν την κατάπτωση των 
ποινικών ρητρών, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της. 

 

12.Ρητά καθορίζεται ότι η Εταιρεία δεν υποχρεούται να προχωρήσει σε καμία 
τροποποίηση των προθεσμιών, αν ο Ανάδοχος δεν προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: 

 
α. Να ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρεία ότι προτίθεται να ζητήσει παράταση 

προθεσμίας, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τότε 

που εμφανίστηκε κάποιο γεγονός, το οποίο δικαιολογεί την παράταση. 
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β. Να αποστείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από τη λήξη του γεγονότος, 
έγγραφη έκθεση για την ακριβή φύση και έκταση του γεγονότος, όπως επίσης και 

για τις επιπτώσεις του στην εκτέλεση των εργασιών. Στην έκθεση θα 
περιλαμβάνεται και λεπτομερής αιτιολόγηση της παράτασης την οποία ζητά, κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε η έκθεσή του να διερευνηθεί έγκαιρα. 

 

 
 

Άρθρο 30 
 

Έλεγχος του Έργου 

 
1. Η εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο θα υπόκειται στο συνεχή γενικό έλεγχο και 

επιθεώρηση της Εταιρείας ή άλλων προσώπων που έχουν ορισθεί από την Εταιρεία 
για το σκοπό αυτό. Κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού η Εταιρεία θα έχει 
ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα μέρη που εκτελούνται εργασίες σχετικές με το Έργο. 

 
2. Η Εταιρεία, αν από τον έλεγχο, που ασκεί σύμφωνα με το Άρθρο αυτό, θεωρήσει ότι 

η μέθοδος εργασίας ή τα υλικά, το προσωπικό και τα μέσα που χρησιμοποιεί ο 
Ανάδοχος δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα ή δεν εκτελούνται σύμφωνα με τα 

εγκεκριμένα Σχέδια, Πρότυπα, Κανονισμούς, Τεχνικές Προδιαγραφές οδηγίες κ.λπ., 
ώστε να εξασφαλίζονται η τέλεια, οικονομική, εμπρόθεσμη, και απόλυτα σύμφωνη 
με τους όρους της Σύμβασης εκτέλεση και αποπεράτωση του Έργου, έχει το 

δικαίωμα να δίδει εντολές προς τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
συμμορφώνεται με τις εντολές αυτές, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη 

πληρωμή ή αύξηση των τιμών ή παράταση προθεσμιών. 
 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις παραπάνω εντολές μέσα 

στις καθοριζόμενες σ’ αυτές προθεσμίες, η Εταιρεία θα δικαιούται κατά την κρίση της 
και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος της που απορρέει από τη 

Σύμβαση, να λάβει κάθε μέτρο και:  
 

α. Να εκτελέσει η ίδια με δικά της συνεργεία ή με άλλο εργολάβο οποιαδήποτε 

εργασία, προβαίνουσα, εκτός των άλλων, ακόμη και σε αγορές υλικών, πληρωμές 
ημερομισθίων ή άλλων δαπανών αναγκαίων για την εκτέλεση του Έργου με 

ευθύνη και σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου 
 

ή 

 
β. Να δώσει εντολή διακοπής των εργασιών. Οι εργασίες αυτές θα επαναρχίζουν 

μόνο μετά τη συμμόρφωση του Ανάδοχου με τα ανωτέρω δεδομένα και στοιχεία ή 
αφού ο Ανάδοχος προσκομίσει επαρκείς εξηγήσεις που να ικανοποιούν την 
Εταιρεία. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τις δυσμενείς συνέπειες 

(καθυστερήσεις, οικονομικές επιβαρύνσεις κ.λπ.) που τυχόν προκύπτουν από την 
αιτία αυτή. 

 
ή 

 

γ. Να προβεί σε έκπτωση του Ανάδοχου, σύμφωνα με το Άρθρο 55 του παρόντος. 
 

3. Οι παρατηρήσεις της Εταιρείας, σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών θα 
γίνονται πάντα στους αρμόδιους εκπροσώπους του Αναδόχου, δοθέντος ότι ο 
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Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών και αυτός 
μόνο έχει το δικαίωμα να δίνει εντολές ή οδηγίες στο προσωπικό του και στους 

Υπεργολάβους του. 
Σε περίπτωση όμως που, κατά την κρίση της Εταιρείας, η εκτέλεση των εργασιών 
γίνεται με τρόπο που θέτει σε άμεσο κίνδυνο το Έργο ή την ιδιοκτησία της Εταιρείας 

ή τρίτων ή την ασφάλεια των υπαλλήλων της ή άλλου τρίτου προσώπου, έχει το 
δικαίωμα η Εταιρεία να δώσει εντολές απευθείας στο προσωπικό του Αναδόχου να 

αναστείλει τις εργασίες. 
 
4. Η άσκηση του ελέγχου από την Εταιρεία με κανένα τρόπο δεν ελαττώνει την ευθύνη 

του Αναδόχου. 
 

 
Άρθρο 31 

 
Επιθεώρηση στα Εργοστάσια κατασκευής και δοκιμές 

 

1. Ο Εξοπλισμός και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μόνο καινούργια, σε 
άριστη κατάσταση και δε θα γίνονται δεκτά μεταποιημένα. 

Κανένα τμήμα του Εξοπλισμού, του οποίου η προμήθεια ή η χρησιμοποίηση θα γίνει 
σε σχέση με τη Σύμβαση, δεν θα στέλνεται στο Έργο πριν γίνει επιθεώρηση που να 
ικανοποιεί την Εταιρεία και πριν υπογραφεί και παραδοθεί, από τον εξουσιοδοτημένο 

ειδικό εκπρόσωπό της ή επιθεωρητή της Εταιρείας, η σχετική άδεια για την 
αποστολή. 

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της παραγράφου 10 για τις οποίες όμως δίνεται από την 
Εταιρεία γραπτή απαλλαγή από την επιθεώρηση, καθώς και οι περιπτώσεις τις 
παραγράφου 11 του Άρθρου αυτού. 

 
2. Η επιθεώρηση του Εξοπλισμού στα εργοστάσια και η χορήγηση άδειας για την 

αποστολή του ή η παραίτηση της Εταιρείας από τα δικαιώματά της, σχετικά με την 
επιθεώρηση οποιουδήποτε τμήματος του Εξοπλισμού, δεν απαλλάσσουν τον 
Ανάδοχο από την πλήρη ευθύνη του σχετικά με την παράδοση του Εξοπλισμού έτσι 

ώστε αυτός να είναι σύμφωνος με τους όρους της Σύμβασης, ούτε επηρεάζουν 
οποιαδήποτε απαίτηση ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή προνόμιο της Εταιρείας στην 

περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιμοποίησε ή προμήθευσε ελαττωματικό ή 
ακατάλληλο Εξοπλισμό, καθώς επίσης δε μπορεί να θεωρηθεί ότι ο Εξοπλισμός αυτός 
έχει παραληφθεί από την Εταιρεία. 

 
3. Η Εταιρεία με δαπάνες της και με τον ειδικό εκπρόσωπο-επιθεωρητή της (υπάλληλο 

ή τρίτο) έχει το δικαίωμα ελεύθερης εισόδου, ανά πάσα στιγμή, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες αλλά και μετά από αυτές, σε όλα τα τμήματα ή εργαστήρια των 
εργοστασίων, όπου κατασκευάζονται τμήματα του Εξοπλισμού ή εκτελείται εργασία 

σχετική με το Έργο, ώστε να επιθεωρεί τον Εξοπλισμό ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού, 
καθώς και κάθε υλικό που θα προμηθεύσει ο Ανάδοχος. Επίσης μπορεί να 

παρακολουθεί κάθε μέθοδο παραγωγικής διαδικασίας και οποιαδήποτε άλλη εργασία 
ή δραστηριότητα του Αναδόχου σχετική με την προμήθεια του Εξοπλισμού ή 
τμημάτων αυτού, σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

 
4. Η επιθεώρηση και οι δοκιμές γίνονται μέσα στο πλαίσιο ενός λεπτομερούς 

προγράμματος δοκιμών, που θα προετοιμαστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα και θα 
εγκριθεί από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Σύμβασης. Το 
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πρόγραμμα αυτό είναι δυνατόν να τροποποιηθεί κατά τη θεώρηση της μελέτης και 
των σχεδίων. 

Ο Ανάδοχος, αφού γίνει η θεώρηση της μελέτης και των σχεδίων, έχει υποχρέωση 
να ειδοποιεί εγγράφως την Εταιρεία και τον επιθεωρητή της, είκοσι (20) τουλάχιστον 
ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία που ο Εξοπλισμός θα είναι έτοιμος, 

για επιθεώρηση και δοκιμές ή για οριστική συναρμολόγηση στα εργοστάσιά του ή 
των Υπεργολάβων του. 

 
5. Για τη διευκόλυνση του επιθεωρητή της Εταιρείας, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να 

του διαθέσει, χωρίς καμία επιπλέον δαπάνη για την Εταιρεία, τους χώρους και 

εγκαταστάσεις γραφείων και επιθεωρήσεως που αυτός θα ζητήσει, καθώς και να του 
παρέχει όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις για τη διεξαγωγή της επιθεώρησης και 

των δοκιμών, σύμφωνα με την κρίση της Εταιρείας. 
 

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον επιθεωρητή αντίγραφα όλης της 
αλληλογραφίας, σχετικά με θέματα επιθεώρησης ή δοκιμών, που ανταλλάσσεται με 
την Εταιρεία. 

 
6. Μετά την επιθεώρηση και τις δοκιμές, θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο "Έκθεση 

Δοκιμών", σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της Σύμβασης ή 
σύμφωνα με τους κανόνες της Τεχνικής και της Επιστήμης. 
Η "Έκθεση Δοκιμών" θα υπογράφεται από τον ειδικό εκπρόσωπο-επιθεωρητή της 

Εταιρείας και από τον αρμόδιο εκπρόσωπο του Αναδόχου και θα υποβάλλεται στην 
Εταιρεία σε τρία (3) αντίγραφα με όλα τα συνημμένα (φύλλα δοκιμών κ.λπ.). 

Οι "Εκθέσεις Δοκιμών" θα είναι λεπτομερείς και πλήρεις και θα δίνουν ακριβή 
στοιχεία για τη διαδικασία, τα αποτελέσματα των δοκιμών και τις παρατηρήσεις. 
Δηλώσεις γενικού περιεχομένου θα γίνονται δεκτές μόνο ως συμπέρασμα των 

"Εκθέσεων Δοκιμών". 
 

7. Η Εταιρεία μετά από επιθεώρηση μπορεί, κατά την κρίση της, να απορρίπτει 
οποιοδήποτε τμήμα του Εξοπλισμού είναι ελαττωματικό ή ακατάλληλο για τη χρήση 
που προορίζεται ή δεν είναι σύμφωνο με τους όρους της Σύμβασης. 

Στην περίπτωση αυτή, που τα αποτελέσματα των δοκιμών και της επιθεώρησης δεν 
είναι σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση με δικές 

του δαπάνες να αποκαταστήσει ή να αντικαταστήσει τον Εξοπλισμό και να 
προσκαλέσει τον επιθεωρητή της Εταιρείας να παρευρεθεί στις νέες δοκιμές και 
επιθεώρηση, για τις οποίες και θα συνταχθεί νέα "Έκθεση Δοκιμών". 

 
8. Στην περίπτωση που θα επαναληφθούν οι δοκιμές ή αναβληθούν χωρίς 

προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση, από υπαιτιότητα του Αναδόχου, ή επειδή αυτός δε 
συμμορφώθηκε με τους όρους της Σύμβασης, η μισθοδοσία, τα οδοιπορικά και λοιπά 
έξοδα του επιθεωρητή της Εταιρείας θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
9. Ο Ανάδοχος θα έχει δικαίωμα να εκτελέσει τις δοκιμές με απουσία του επιθεωρητή, 

εφόσον ο επιθεωρητής αυτός δεν προσέλθει για την παρακολούθηση των δοκιμών 
μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες, από την καθορισμένη ημερομηνία των 
δοκιμών, όπως αυτή έχει καθοριστεί με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 

αυτού. 
Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα συντάσσει τα σχετικά φύλλα δοκιμών με τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων και στη συνέχεια λεπτομερή "Έκθεση Δοκιμών" που 
θα υπογράφεται από τον εκπρόσωπό του και θα στέλνεται στην Εταιρεία και στον 

επιθεωρητή της. 
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Η Εταιρεία μετά από έλεγχο των σχετικών φύλλων δοκιμών και εφόσον κατά τη 
γνώμη της αυτά είναι σύμφωνα με τη Σύμβαση, θα χορηγεί άδεια αποστολής για τον 

Εξοπλισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της πιο πάνω 
"Έκθεσης". 
Οι τυχόν αντιρρήσεις της Εταιρείας, πάνω στο περιεχόμενο της παραπάνω "Έκθεσης" 

του Αναδόχου, θα γνωστοποιούνται εγγράφως στον Ανάδοχο ή στον εκπρόσωπό 
του, μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία που θα 

παραληφθεί η παραπάνω "Έκθεση". 
 

Αν αποδειχθούν δικαιολογημένες οι αντιρρήσεις της Εταιρείας, οι δαπάνες για την 

επανάληψη των δοκιμών, για τη μεταφορά στο εργοστάσιο ή στον τόπο δοκιμής και 
για την επιστροφή, αν υπάρξει ανάγκη, στο εργοστάσιο του Εξοπλισμού, καθώς και 

οι δαπάνες του επιθεωρητή της Εταιρείας, θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο που θα έχει 
ακόμη την υποχρέωση να αντικαταστήσει, να επισκευάσει ή να αποκαταστήσει όλα 

τα ελαττώματα που διαπιστώθηκαν κατά τις δοκιμές. 
Στις περιπτώσεις όμως που η Εταιρεία επιμένει να επαναληφθούν οι δοκιμές με την 
παρουσία εκπροσώπου της, τότε εφόσον οι νέες δοκιμές επιβεβαιώσουν την ακρίβεια 

εκείνων που έγιναν αρχικά από τον Ανάδοχο, οι δαπάνες των τελευταίων δοκιμών 
θα καταβληθούν από την Εταιρεία και οι προθεσμίες παράδοσης θα παραταθούν για 

όσο χρονικό διάστημα αυτές επηρεάστηκαν πραγματικά από την αιτία αυτή. 
 

10. Ο Ανάδοχος μπορεί επίσης να αποστείλει τον Εξοπλισμό ή τμήμα του χωρίς να 

προηγηθεί Επιθεώρηση, εφόσον η Εταιρεία εκδώσει γραπτή απαλλαγή από την 
υποχρέωση επιθεώρησης. 

 
11. Στην περίπτωση που, είτε στο Συμφωνητικό, είτε στις τεχνικές προδιαγραφές έχει 

συμφωνηθεί ρητά ότι η Εταιρεία παραιτείται από το δικαίωμά της να 

πραγματοποιήσει ορισμένες δοκιμές στον Εξοπλισμό ή να επιθεωρήσει ορισμένα 
τμήματα, ο Ανάδοχος μπορεί να αποστείλει τον Εξοπλισμό ή τμήμα του, χωρίς η 

Εταιρεία να το δοκιμάσει ή να το επιθεωρήσει. 
 
12. Εξοπλισμός για τον οποίο η Σύμβαση δεν καθορίζει ειδικές δοκιμές θα πρέπει να 

συνοδεύεται από πιστοποιητικά αναγνωρισμένων Οργανισμών. Ως τέτοιοι νοούνται 
τα εργαστήρια δοκιμών, τα εργαστήρια βαθμονόμησης, οι οργανισμοί ελέγχου και οι 

οργανισμοί πιστοποίησης, που ανταποκρίνονται στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. 
Οι "Εκθέσεις δοκιμών τύπου" ή τα πιστοποιητικά δοκιμών, που αναφέρονται στις 
τεχνικές προδιαγραφές ως απαίτηση, θα εκδίδονται από Εργαστήρια 

εξουσιοδοτημένα να εκτελούν δοκιμές τύπου και όχι από τον κατασκευαστή του 
υλικού ή του Εξοπλισμού. 

Προκειμένου για τις "Εκθέσεις δοκιμών τύπου" θα αναφερθούν μία προς μία όλες οι 
δοκιμές που θα εκτελεσθούν με τα σχετικά αποτελέσματα, καθώς και οι 
προδιαγραφές ή τυποποιήσεις (standards), στις οποίες βασίσθηκε η εκτέλεση των 

δοκιμών. 
 

13. Οι διατάξεις του Άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και για τους Υπεργολάβους του 
Αναδόχου. 

 

14. Οι πιο πάνω διαδικασίες και προθεσμίες ισχύουν όπως αναφέρονται στο παρόν 
Άρθρο, εκτός εάν στους Ειδικούς Όρους προβλέπεται διαφορετικά. 
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Άρθρο 32 
 

Συσκευασία και Διακριτικές ενδείξεις - Αποστολή και αποθήκευση του 
Εξοπλισμού 

 

1. Συσκευασία και διακριτικές ενδείξεις 
 

1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συσκευάζει τον Εξοπλισμό με προσοχή και ανάλογα 
προς τα εκάστοτε χρησιμοποιούμενα μέσα μεταφοράς, ώστε να είναι 
προφυλαγμένος σε κάθε περίπτωση από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες καθώς 

και από οποιονδήποτε κίνδυνο μεταφοράς. 
Κατά τη συσκευασία του Εξοπλισμού, ο Ανάδοχος θα ακολουθεί τις τυχόν οδηγίες 

της Εταιρείας . 
 

1.2 Ο Εξοπλισμός, με ή χωρίς συσκευασία, θα περιγράφεται στον "Πίνακα 
Συσκευασίας" του Αναδόχου, με τρόπο που να διευκολύνει την αναγνώρισή του 
κατά την άφιξη στον τόπο προορισμού του και κατά την αποσυσκευασία του. 

Στον "Πίνακα Συσκευασίας" θα αναφέρονται ο αριθμός της Σύμβασης, το είδος της 
συσκευασίας, ο αύξων αριθμός του κιβωτίου, εμπορευματοκιβωτίου ή δέματος, το 

καθαρό και μικτό βάρος, όπως και οι εξωτερικές διαστάσεις της συσκευασίας ή του 
Εξοπλισμού. 
Η περιγραφή του Εξοπλισμού στον "Πίνακα Συσκευασίας" πρέπει να ανταποκρίνεται 

στην περιγραφή της Σύμβασης και απέναντι από την περιγραφή κάθε είδους θα 
αναφέρεται ο αντίστοιχος αριθμός (εάν υπάρχει) στον Πίνακα Υλικών και Τιμών της 

Σύμβασης. 
Μετά τη συσκευασία, θα αποστέλλονται αμέσως αεροπορικώς στην Εταιρεία, πέντε 
(5) αντίγραφα του "Πίνακα Συσκευασίας" του Αναδόχου ή άλλου εγγράφου που 

χρησιμοποιείται σαν "Πίνακας Συσκευασίας". 
 

1.3 Τα υλικά συσκευασίας θα περιέρχονται στην ιδιοκτησία της Εταιρείας εκτός των 
εμπορευματοκιβωτίων (CONTAINERS). 

 

1.4 Κάθε κιβώτιο, εμπορευματοκιβώτιο ή δέμα θα φέρει επ' αυτού ενδείξεις του 
περιεχομένου ή των περιεχομένων σ' αυτό τμήματος ή τμημάτων του Εξοπλισμού, 

του βάρους, καθώς και κατάλληλες οδηγίες για τον τρόπο χειρισμού και ανάρτησης 
κατά τη φόρτωση - εκφόρτωση. 
Όλες οι διακριτικές ενδείξεις της συσκευασίας πρέπει να είναι ευανάγνωστα 

χαραγμένες ή γραμμένες με ανεξίτηλη γραφή και στις δύο πλευρές κάθε κιβωτίου, 
εμπορευματοκιβωτίου ή δέματος. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται αναγραφή 

των διακριτικών ενδείξεων με κιμωλία ή μαρκαδόρο. 
 
1.5 Η χώρα προέλευσης πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς σε κάθε αποστελλόμενο 

τεμάχιο, συσκευασμένο ή μη. Η μη συμμόρφωση προς τον όρο αυτό μπορεί να 
επιφέρει την επιβολή βαρύτατων προστίμων από το Ελληνικό Δημόσιο, τα οποία θα 

βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
1.6 Όλα τα τεμάχια, συσκευασμένα ή μη, πρέπει επίσης να φέρουν αύξοντα αριθμό που 

θα είναι αντίστοιχος με τον αύξοντα αριθμό του σχετικού "Πίνακα Συσκευασίας". 
 

1.7 Στην εξωτερική επιφάνεια όλων γενικά των κιβωτίων, εμπορευματοκιβωτίων ή 
δεμάτων πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία : 
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α. .................................................................... Ανάδοχος του ΔΕΔΔΗΕ - 
ΕΛΛΑΣ  

(Όνομα του Αναδόχου) 
β.

 ......................................................................................................

....... 
(σύντομη περιγραφή του Έργου) 

γ.
 ......................................................................................................
....... 

(ενδεικτική περιγραφή περιεχομένου του δέματος) 
 

δ. ................................................…./ 
....................................................... 

 
(αριθμός της Σύμβασης)                 (αύξων αριθμός τεμαχίου) 

 

ε. Μικτό βάρος, χλγρ. 
............................................................................................................

. 
 

στ. Καθαρό βάρος, χλγρ. 

......................................................................................................... 
 

ζ. Εξωτερικές ολικές διαστάσεις, μέτρα 
.................................................................................. 

 

1.8 Σε όλα τα μη συσκευασμένα τεμάχια, έστω και εάν αυτά φορτώνονται σε δεσμίδες, 
πρέπει να είναι γραμμένες όλες οι διακριτικές ενδείξεις με βαφή ή σταμπαρισμένες. 

Σε περίπτωση που η αναγραφή των διακριτικών ενδείξεων στα μη συσκευασμένα 
τεμάχια δεν μπορεί να γίνει με βαφή ή σταμπάρισμα μπορούν να χρησιμοποιούνται 
μεταλλικά πλακίδια, ασφαλώς προσδεδεμένα στο προς αποστολή δέμα ή τεμάχιο, 

στα οποία θα αναγράφονται όλες οι απαιτούμενες διακριτικές ενδείξεις. 
 

2. Αποστολή και αποθήκευση του Εξοπλισμού 
 
2.1 Ο Ανάδοχος δύναται να προβαίνει στη φόρτωση του Εξοπλισμού μόνο μετά την 

έκδοση της άδειας, που προβλέπεται στο Άρθρο 31 του παρόντος. 
 

2.2 Ο Ανάδοχος, με δική του ευθύνη και δαπάνη, προβαίνει στη μεταφορά 
(συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δαπανών της φορτώσεως, εκφορτώσεως, 
μεταφορτώσεως κ.λπ.) του Εξοπλισμού, από τα εργοστάσια ή αποθήκες όπου αυτός 

κατασκευάζεται ή ευρίσκεται αποθηκευμένος, στο Εργοτάξιο. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει τα δέοντα μέτρα για την άμεση εκφόρτωση, 

αποθήκευση και τοποθέτηση του Εξοπλισμού, όπως και κάθε άλλου υλικού 
απαραίτητου για το Έργο, στο Εργοτάξιο και μάλιστα κατά τρόπο ώστε αυτά να 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως. 

Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων 
αυτών από τον Ανάδοχο, να προβεί, με χρέωσή του, στην εκτέλεση των παραπάνω 

ενεργειών. 
Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία δε θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές, απώλειες ή 

ελλείμματα του Εξοπλισμού, των υλικών κλπ. 
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2.3 Ο Ανάδοχος υπέχει τις ίδιες παραπάνω υποχρεώσεις όσον αφορά στα μηχανήματα, 

στα εφόδια και σε κάθε είδους υλικό, τα οποία είναι αναγκαία για την εγκατάσταση 
του Εξοπλισμού ή για την κανονική λειτουργία των Εργοταξίων και γενικά την 
αποπεράτωση του Έργου, ανεξάρτητα του εάν μέρος του Εξοπλισμού ή του Έργου 

διατεθεί ή εκτελεσθεί απολογιστικά ή όχι. 
 

 
Άρθρο 33 

 
Στατιστικά και λοιπά στοιχεία του Έργου - Ημερολόγιο 

 
1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, όταν του 

ζητηθούν και κατά τα χρονικά διαστήματα που θα καθορίσει αυτή, εκθέσεις προόδου 
εργασιών, δελτία αγορών υλικών, καταστάσεις δαπανών, εκθέσεις για αποστολές και 
αγορές, εκθέσεις για φορτώσεις και οποιεσδήποτε άλλες εκθέσεις θα του ζητηθούν. 

 
2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί με ακρίβεια και πλήρη ενημερότητα, 

σύμφωνα με τους εκάστοτε Νόμους, όλα τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και μητρώα 
που αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί (σχετικά με τους μισθούς, τα 

ημερομίσθια και τα επιδόματά τους, τις ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κ.λπ.), τα 
βιβλία και τα μητρώα για τις απογραφές του εξοπλισμού, των μηχανημάτων, των 
εργαλείων και υλικών που προσκομίστηκαν στο Εργοτάξιο και χρησιμοποιούνται σ' 

αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία, καταστάσεις σχετικές με την πρόοδο των 
εργασιών. 

 
3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί καθημερινά Ημερολόγιο του Έργου. Το 

Ημερολόγιο τηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, εις 

διπλούν. Το Ημερολόγιο υπογράφεται από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του 
Αναδόχου και της Εταιρείας και μετά την υπογραφή του το ένα αντίτυπο κρατείται 

στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
 

4. Στο ημερολόγιο αναγράφονται, με συνοπτικό τρόπο, ιδίως: 
 
 στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του 

εικοσιτετραώρου, 
 αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες,  

 τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα,  
 θέση και περιγραφή των εργασιών. Αναφορά για τις εργασίες για τις οποίες δεν 

υπάρχει πρόοδος ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι, 
 ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας, 
 αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισμού,  

 συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Επίσης καταγράφονται τροποποιήσεις ή 
προβλήματα με τις ρυθμίσεις και τον σχετικό εξοπλισμό, 

 τα προσκομιζόμενα υλικά, οι εκτελούμενες εργασίες, 
 οι εργαστηριακές δοκιμές, 
 καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήματα, ζημίες, μη συνήθεις συνθήκες που 

προκαλούν καθυστερήσεις, επίσης περιλαμβάνεται ο χρόνος προσωρινής 
αναστολής ή επανάληψης εργασιών, 

 εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, 
 έκτακτα περιστατικά και 



 

49 
 

 σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους 
ιδιοκτήτες, 

 κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο, 
 υποβληθέντα αιτήματα του Αναδόχου, 
 σημαντικά γεγονότα που σχετίζονται με το Έργο, 

 τυχόν άλλες παρατηρήσεις. 
 

Στους Ειδικούς Όρους αναφέρεται η εγγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικών 
πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο Έργο ή 
ζητείται από τον Ανάδοχο η τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων 

 
5. Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί, να ενημερώνει τους Ορκωτούς 

Ελεγκτές της Εταιρείας, για την κίνηση και το υπόλοιπο του δοσοληπτικού 
λογαριασμού του με την Εταιρεία, την 30/06 και 31/12 εκάστου έτους, αντιστοίχως. 

 
 
 

Άρθρο 34 
 

Ελαττώματα του Έργου 
 
1. Σε κάθε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών και μέχρι την 

Οριστική Παραλαβή του Έργου, οποιοδήποτε τμήμα του ή η ποιότητα της εργασίας ή 
τα υλικά που χρησιμοποιούνται ή που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση των 

εργασιών είναι, κατά την κρίση της Εταιρείας, ελαττωματικά, ατελή ή ακατάλληλα ή 
δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δε συμφωνούν με εκείνα 
που ορίζονται στη Σύμβαση, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δικαιούται, με έγγραφη εντολή 

της, να ζητήσει από τον Ανάδοχο να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση, 
αντικατάσταση ή πρόσθετη εργασία την οποία κρίνει απαραίτητη.  

 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με την προσήκουσα επιμέλεια και 

ταχύτητα και με δικές του δαπάνες στις παραπάνω εντολές της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας, εκτελώντας, σύμφωνα μ' αυτές, όλες τις συμπληρωματικές εργασίες οι 
οποίες απαιτούνται για την απομάκρυνση και αντικατάσταση των ελαττωματικών, 

ατελών, ελλιπών ή ακαταλλήλων υλικών, καθώς και για την κατεδάφιση και 
αποκατάσταση της ατελούς ή κακότεχνης εργασίας. 

 

3. Αν κατά την κατασκευή των έργων η Επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση 
υλικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, 

διατάσσεται από τη Επιβλέπουσα Υπηρεσία η μη χρησιμοποίηση των υλικών.  
Αν ο Ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η 
καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο σε αναγνωρισμένα εργαστήρια.  

Η δαπάνη για τις εργαστηριακές έρευνες καταβάλλεται από τον Ανάδοχο και τον 

βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη 
περίπτωση η δαπάνη βαρύνει την Εταιρεία. 

 
4. Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι την οριστική παραλαβή 

οποιαδήποτε εργασία παρουσιάσει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον 
Ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν Ειδική Διαταγή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  
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Με την ειδική διαταγή προσδιορίζονται τα ελαττώματα, καθορίζεται αν είναι 
ουσιώδη, επουσιώδη ή και επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη προθεσμία για την 

αποκατάστασή τους.  
Στην αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών 
εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται.  

 
Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες 

δαπάνες με την Ειδική Διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του 
Αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή 
μπορεί να περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό 

του ελαττώματος. 
Ως επουσιώδεις θεωρούνται αποκλειστικά οι εργασίες που δεν επηρεάζουν τη 

λειτουργικότητα του έργου, την ασφάλεια των χρηστών και δεν παραβιάζουν όρους 
αδειοδοτήσεων του έργου. 

 
5. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος διαφωνήσει, ολικά ή μερικά, στις εντολές της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, υποχρεούται, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών 

ημερών από της λήψεως της εντολής, να υποβάλει εγγράφως την Διαφωνία του, 
κατ’ άρθρον 54 του παρόντος, αναφέροντας και τους λόγους. 

 
Μέχρι να επιλυθεί η διαφωνία ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται, με 
δαπάνες του, με τις εντολές της Εταιρείας. Ο Εντεταλμένος Μηχανικός ή άλλος 

εκπρόσωπος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας παρακολουθεί ειδικά τις εργασίες αυτές 
και καταχωρεί στο ημερολόγιο όλα τα μέτρα που παίρνει ο Ανάδοχος για την 

εκτέλεση της διαταγής.  
 
6. Αν ο Ανάδοχος με την ένσταση του ζητεί τη διενέργεια εργαστηριακών ερευνών ή 

άλλων δοκιμών για την εξακρίβωση του ελαττώματος, οι εργασίες αυτές εκτελούνται 
πριν εκδοθεί απόφαση επί της διαφωνίας, ύστερα από εντολή της Προϊσταμένης 

Υπηρεσίας, που προσδιορίζει το είδος και την έκταση τους.  

Οι διατάξεις της παραγράφου 3 για την επιβάρυνση της δαπάνης εφαρμόζονται και 
στην περίπτωση αυτή. 

 
7.1. Η Προϊσταμένη Υπηρεσία αποφαίνεται οριστικά επί της διαφωνίας και για να εκδώσει 

την απόφασή της μπορεί να διατάξει τη διενέργεια αυτοψίας ή οποιασδήποτε άλλης 

έρευνας, αν το κρίνει απαραίτητο.  
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί προς την απόφαση αυτή.  
 

7.2. Αν τελικά ύστερα από αίτηση φιλικής διαπραγμάτευσης ή δικαστικά δικαιωθεί ο  
Ανάδοχος στις απόψεις του, έχει το δικαίωμα να πληρωθεί με τους συμβατικούς 

όρους και τιμές για τις, τυχόν, απαιτούμενες πρόσθετες εργασίες.  
Αν οι εργασίες διατάχθηκαν ύστερα από την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων του 
Αναδόχου συντάσσονται νέες τιμές που λαμβάνουν υπόψη τους και το γεγονός 

αυτό. 
 

8. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις εντολές της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας μέσα στην προθεσμία που του έχει ταχθεί, η Εταιρεία 
δικαιούται να λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα ήθελε κρίνει αναγκαία, με δαπάνες και 

ευθύνη του Αναδόχου, για τη συνέχιση και αποπεράτωση του Έργου, καθώς και για 
την άρση των διαπιστωθέντων ελαττωμάτων για την αποκατάσταση της κανονικής 

λειτουργίας αυτού.  
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει, μέσα σε οριζόμενη από την Εταιρεία εύλογη 
προθεσμία, τα ελαττώματα του Έργου που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι την Οριστική Παραλαβή. Αν η προθεσμία αυτή 
περάσει άπρακτη, η Εταιρεία μπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση με δαπάνες και 
ευθύνη του Αναδόχου με οποιονδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη πάντοτε του 

δικαιώματός της να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.  
 

9. Ο Ανάδοχος σε καμιά περίπτωση δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις, επικαλούμενος την παρουσία ή την προηγούμενη επιθεώρηση της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε άλλου εκπροσώπου της Εταιρείας στον 

τόπο των εργασιών (εργοστάσιο, εργοτάξιο κλπ), εάν μεταγενέστερα διαπιστωθεί 
ελαττωματική εργασία, παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αν αυτές οφείλονται σε 

έγγραφες εντολές ή οδηγίες της Εταιρείας . 
 

10. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση, που προέρχεται από 
την εφαρμογή του παρόντος Άρθρου, στην πρόοδο και την αποπεράτωση του 
Έργου. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η λύση της 

διαφωνίας ήθελε αποβεί υπέρ του Αναδόχου. 
 

11. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται ανάλογα και για την 
περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των 
έργων όσο διάστημα τον βαρύνει η συντήρηση αυτή. 

 
12. Οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώματα δεν περιλαμβάνονται στην 

πιστοποίηση. 
Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί, αφού έχουν πιστοποιηθεί οι εργασίες, μπορεί η 
περικοπή να γίνει στην επόμενη ή σταδιακά σε περισσότερες επόμενες πιστοποιήσεις, 

σύμφωνα με σχετική απόφαση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
 

13. Η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να αποδεχθεί κάθε Έργο με ελαττώματα ως 
μειωμένης ποιότητας και να καθορίσει μια εύλογα μειωμένη τιμή για πληρωμή προς 
τον Ανάδοχο, λαμβάνοντας επίσης υπόψη της και τις τυχόν ποινικές ρήτρες που 

πρέπει να καταβληθούν. 
 

 
Άρθρο 35 

 

Βλάβες στο Έργο – Αποζημιώσεις 
 
 

1.1.Μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου ο Ανάδοχος ευθύνεται και φέρει τον 
κίνδυνο οποιασδήποτε ζημίας ή απώλειας ή καταστροφής του Εξοπλισμού και του 

Έργου, καθώς και των κάθε είδους εγκαταστάσεών του στο Εργοτάξιο, από 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, περιλαμβανομένων των περιστατικών Ανωτέρας Βίας, 
κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 52 του παρόντος.  

    
1.2. Μέχρι την προσωρινή παραλαβή, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δαπάνες του 

να επισκευάζει ή να αντικαθιστά κάθε τμήμα του Έργου ή του Εξοπλισμού, που έχει 
υποστεί βλάβη, κλοπή ή βανδαλισμό, κατά τρόπο που να ικανοποιεί πλήρως την 
Εταιρεία, εξαιρουμένων των ζημιών που οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της 

Εταιρείας ή του προσωπικού της, για τις οποίες θα αποζημιώνεται.  
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1.3. Όταν το έργο ή τμήμα του παραδοθεί για χρήση, πριν την παραλαβή, ο Ανάδοχος 
είναι, επίσης, υποχρεωμένος να επισκευάζει ή να αντικαθιστά κάθε τμήμα του Έργου 

ή του Εξοπλισμού, που έχει υποστεί βλάβη, κλοπή ή βανδαλισμό από την χρήση, 
κατά τρόπο που να ικανοποιεί πλήρως την Εταιρεία, και για τα οποία θα 
αποζημιώνεται, εκτός εάν άλλως ορίζεται στους Ειδικούς Όρους. 

 
2.Σε περίπτωση ολικής ή σημαντικής καταστροφής του Έργου, λόγω περιστατικού 

Ανωτέρας Βίας το οποίο καλύπτεται από τα ασφαλιστήρια έναντι παντός κινδύνου, 
πριν από την Προσωρινή Παραλαβή, η Εταιρεία δύναται εντός έξι (6) μηνών από της 
ημερομηνίας κατά την οποία έλαβε χώρα το εν λόγω περιστατικό να ζητήσει από τον 

Ανάδοχο να προβεί στην εκ νέου κατασκευή του Έργου και ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να αποδεχθεί αυτό με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, όπως αυτοί αναφέρονται 

στη Σύμβαση, με εξαίρεση τις προθεσμίες παραδόσεων, το συνολικό Συμβατικό 
Τίμημα και τους όρους πληρωμής, για τα οποία τα συμβαλλόμενα μέρη θα προβούν 

σε νέα συμφωνία. 
Είναι ευνόητο ότι όλα ανεξαιρέτως τα καταβληθέντα από την Εταιρεία ποσά έναντι 
του Συμβατικού Τιμήματος, θα συμψηφισθούν έναντι του νέου αυτού τιμήματος. 

 
Σε περίπτωση κατά την οποία η χρονική περίοδος των έξι (6) μηνών περάσει 

άπρακτη, η Σύμβαση λύεται αυτομάτως χωρίς συνέπειες για τα συμβαλλόμενα μέρη, 
εκτός του ότι η Εταιρεία δικαιούται επιστροφής από τον Ανάδοχο όλων των ποσών 
που του έχει καταβάλει, δεν υποχρεούται δε να καταβάλει στον Ανάδοχο τυχόν 

ληξιπρόθεσμες οφειλές της. 
 

3. Σε περίπτωση ολικής ή σημαντικής καταστροφής του Έργου, η οποία προήλθε λόγω 
περιστατικού Ανωτέρας Βίας, που σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο τεύχος των 
Ειδικών Όρων ανήκει στην κατηγορία κινδύνων που εξαιρούνται από τα συνήθη 

Ασφαλιστήρια κατά παντός κινδύνου, και το οποίο συνέβη πριν από την Προσωρινή 
Παραλαβή, η Εταιρεία δύναται εντός έξι (6) μηνών από της ημερομηνίας, κατά την 

οποία έλαβε χώρα το εν λόγω περιστατικό να ζητήσει από τον Ανάδοχο να 
συμφωνήσουν για τον εύλογο επιμερισμό των δαπανών που θα απαιτηθούν για την 
εκ νέου αποπεράτωση από τον ίδιο τον Ανάδοχο του Έργου, που επλήγη από το ως 

άνω γεγονός Ανωτέρας Βίας. 
Είναι ευνόητο ότι όλα ανεξαιρέτως τα καταβληθέντα από την Εταιρεία ποσά έναντι 

του Συμβατικού Τιμήματος, θα συμψηφιστούν στο πλαίσιο του νέου αυτού 
διακανονισμού. 

 

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρονική περίοδος των έξι (6) μηνών περάσει 
άπρακτη, χωρίς να ασκήσει η Εταιρεία το δικαίωμά της, η Σύμβαση λύεται 

αυτομάτως χωρίς συνέπειες για τα συμβαλλόμενα μέρη. 
Σε περίπτωση κατά την οποία η χρονική περίοδος των έξι (6) μηνών περάσει 
άπρακτη λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου, η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει από τον 

Ανάδοχο την επιστροφή του ποσού που αναλογεί σε αυτόν, μετά από τον εύλογο 
επιμερισμό των δαπανών που θα απαιτηθούν για την εις το μέλλον αποπεράτωση 

του Έργου από την Εταιρεία, και δεν υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο τυχόν 
ληξιπρόθεσμες οφειλές της.  

 

4.1. Από την προσωρινή έως την οριστική ο Ανάδοχος ευθύνεται και φέρει τον κίνδυνο 
οποιασδήποτε ζημίας ή απώλειας ή καταστροφής του Εξοπλισμού και του Έργου, 

εξαιρουμένων των περιστατικών Ανωτέρας Βίας, εκτός αν άλλως ορίζεται στους 
Ειδικούς Όρους. 
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4.2. Από την προσωρινή έως την οριστική παραλαβή, με την επιφύλαξη της ρύθμισης 
της παραγράφου 1.3 για την παράδοση με χρήση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να επισκευάζει ή να αντικαθιστά κάθε τμήμα του Έργου ή του Εξοπλισμού, που έχει 
υποστεί βλάβη, κλοπή ή βανδαλισμό, κατά τρόπο που να ικανοποιεί πλήρως την 
Εταιρεία, εκτός αν άλλως ορίζεται στους Ειδικούς Όρους. 

 
4.3. Κατ' εξαίρεση, για βλάβες του έργου ή των μόνιμων εγκαταστάσεων του Αναδόχου 

στον τόπο των έργων που προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον 
Ανάδοχο δικαίωμα αποζημίωσης ανάλογης με τη ζημία, το ποσό της οποίας 
καθορίζεται με συνεκτίμηση του είδους και της έκτασης των βλαβών και των ειδικών 

συνθηκών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. 
 
5. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από την Εταιρεία για οποιαδήποτε 

βλάβη επέρχεται στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για 

οποιαδήποτε ζημία που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή 
του προσωπικού του ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη 

αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της Εταιρείας ή ανωτέρας βίας, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις 
βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες. 

 
6. Για να αναγνωρισθεί, κατά τα ανωτέρω, η αποζημίωση των βλαβών που 

προξενήθηκαν από ανωτέρα βία, ο Ανάδοχος πρέπει να δηλώσει γραπτώς στη 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία, το είδος και την έκταση των βλαβών, καθώς και τη δαπάνη 

για την επανόρθωσή τους κατά το μέτρο που μπορεί αυτή να εκτιμηθεί. Η Δήλωση 
περιλαμβάνει επίσης υποχρεωτικά περιγραφή της αιτίας των βλαβών, που 
χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία και αίτημα αποζημίωσης για αποκατάστασή τους. 

 
7. Η δήλωση υποβάλλεται σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

επέλευση της βλάβης. Αν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόμα 

παραληφθεί οριστικά, η προθεσμία αυτή ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες. Η 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία προβαίνει αμέσως σε αυτοψία για την εξακρίβωση του 
περιεχομένου της δηλώσεως και ιδιαίτερα του είδους και της έκτασης των βλαβών, 

του χρόνου και των συνθηκών που τις προκάλεσαν και μέσα σε πέντε (5) ημέρες 
από την υποβολή της δήλωσης του Αναδόχου ζητά από την Προϊσταμένη Υπηρεσία 

να ορίσει επιτροπή από υπαλλήλους, η οποία οφείλει να προβεί σε επιτόπια εξέταση 
σε αντιπαράσταση με τον Ανάδοχο και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωσης 
των βλαβών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σύστασή της. Στο πρωτόκολλο 

εκτίθενται τα αίτια, ο χρόνος και οι ειδικές συνθήκες από τις οποίες επήλθαν οι 
βλάβες, με περιγραφή όλων των στοιχείων που έχουν εξακριβωθεί. Επίσης 

εξετάζεται η ύπαρξη ή όχι της ευθύνης του Αναδόχου, προσδιορίζεται με λεπτομέρεια 
το είδος και η έκταση των βλαβών και προτείνεται ο τρόπος και η δαπάνη που 
απαιτείται για την επανόρθωση τους. Αν το έργο χρησιμοποιείται, η υπηρεσία που το 

χρησιμοποιεί ειδοποιεί αμελλητί την Επιβλέπουσα Υπηρεσία για παρουσιαζόμενες 
βλάβες. Αντίγραφο του Πρωτοκόλλου διαβιβάζεται στην Επιβλέπουσα και την 

Προϊσταμένη Υπηρεσία. 
 
8. Αν ο Ανάδοχος δεν παραστεί ή αρνηθεί να υπογράψει το πρωτόκολλο, ο 

προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του το κοινοποιεί. Το πρωτόκολλο της 

προηγούμενης παραγράφου επέχει θέση πράξης της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και 
επιτρέπεται η έγγραφη έκφραση της Διαφωνίας του Αναδόχου, κατ’ άρθρον 54 του 

παρόντος. Η Διαφωνία είναι απαράδεκτη εφόσον το πρωτόκολλο υπογράφηκε από 
τον Ανάδοχο χωρίς καμιά επιφύλαξη. Η Διαφωνία ειδικά στην περίπτωση αυτή 
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υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την υπογραφή 
με επιφύλαξη του πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίηση αυτού.  

9. Υπό την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 4.3. του παρόντος άρθρου, η 
αποζημίωση αναγνωρίζεται με απόφαση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας που εγκρίνει 

με τροποποίηση ή όχι το πρωτόκολλο και αποφασίζει επί της διαφωνίας. Η 
αποζημίωση προσδιορίζεται πάντοτε με βάση τους συμβατικούς όρους και τιμές. 

Όταν η αποκατάσταση των βλαβών διατάσσεται αφού τελειώσει το έργο και έχουν 
απομακρυνθεί οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, κανονίζονται εύλογες 
τιμές μονάδας για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ή εκτελούνται 

απολογιστικά. 

10. Καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
εκτελέσει τις εργασίες που έχουν διαταχθεί για την αποκατάσταση της βλάβης. Αν 
από τις βλάβες που προξενήθηκαν στα έργα δημιουργείται κίνδυνος για την 

ασφάλεια προσώπων ή για πρόκληση σημαντικών ζημιών σε τρίτους ή περαιτέρω 
σημαντικής βλάβης των έργων, ο προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας μπορεί 

να εγκρίνει και πριν από την επίδοση της δήλωσης του Αναδόχου, σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 την κατασκευή αναγκαίων επειγόντων έργων, στο μέτρο του 
δυνατού, έστω και αν αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης που 

συνάφθηκε με τον Ανάδοχο. Η διαταγή γι' αυτά μνημονεύει απαραίτητα τις διατάξεις 
της παραγράφου αυτής και κοινοποιείται στην Προϊσταμένη Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να προβεί στην κατασκευή των διατασσόμενων εργασιών χωρίς 
χρονοτριβή, διαθέτοντας γι' αυτό όλο το δυναμικό της οργάνωσης του. Η 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί, όταν διαπιστώσει ανεπάρκεια της οργάνωσης του 

Αναδόχου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων, να εγκρίνει την 
κατασκευή μέρους ή και του συνόλου των διατασσόμενων εργασιών με 

οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο. Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των 
ανωτέρω εργασιών καταλογίζονται συνολικά ή μερικά σε βάρος του Αναδόχου, ως 
υπαιτίου για τη βλάβη που προξενήθηκε στα έργα, με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 4 σε περίπτωση ανωτέρας βίας. 

11.Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία 
μπορεί να δικαιολογήσει παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης των εργασιών για 
εύλογο χρονικό διάστημα. 

12.Η διαδικασία των ανωτέρω παραγράφων εφαρμόζεται ανάλογα και για τον 

καθορισμό της αποζημίωσης του Αναδόχου για εργασίες αποκατάστασης ή πρόληψης 
κινδύνων σε έργα που εκτελέσθηκαν, καθώς και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 
βλάβες οφείλονται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας ή σε άλλη αιτία που εξαιρείται από 

την ευθύνη του Αναδόχου. 

 
13.Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε χρήση έργου, που 

παραδόθηκε σε χρήση πριν από την προσωρινή παραλαβή του κατά τις διατάξεις του 
παρόντος, εκτελούνται μόνο μετά από έγγραφη εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
Η εντολή αυτή κοινοποιείται απαραίτητα στην Προϊσταμένη Υπηρεσία. Για διαπίστωση 

της εκτέλεσης των εργασιών αυτών συντάσσεται ειδικό πρωτόκολλο μεταξύ του 
προϊσταμένου της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και του Αναδόχου. Στις περιπτώσεις της 

παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα κατά τα λοιπά οι προηγούμενες 
παράγραφοι. 
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Άρθρο 36 
 

Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 

1. Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου ή τμημάτων του Έργου, ο 

Εντεταλμένος Μηχανικός ή το εντεταλμένο όργανο της Επίβλεψης αναφέρει στη 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία, μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τη λήξη του 
εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης, αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί 

ικανοποιητικά τις δοκιμασίες, που προβλέπονται στη Σύμβαση ή αν τα έργα δεν 
έχουν περατωθεί, οπότε αναφέρει συγκεκριμένα τις εργασίες που απομένουν για 

εκτέλεση.  
 
Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί, ο προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, μέσα 

σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της πιο πάνω αναφοράς, εκδίδει βεβαίωση 
για την ημέρα που περατώθηκαν οι εργασίες του Έργου (βεβαίωση περάτωσης των 

εργασιών), την οποία κοινοποιεί αμελλητί στον Ανάδοχο.  
Εάν η βεβαίωση δεν εκδοθεί μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, τότε θεωρείται ότι έχει 
εκδοθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή από τον Ανάδοχο 

σχετικής έγγραφης όχλησης. 
Την έκδοση της βεβαίωσης μπορεί να ζητήσει ο Ανάδοχος και πριν από τη λήξη των 

προθεσμιών αν έχει περατώσει τα έργα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται 
ανάλογα οι διαδικασίες των πρώτων εδαφίων της παρούσας παραγράφου.  
Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η 

οποία διενεργείται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Σύμβασης. 
 
2.  Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις μόνο ελλείψεις 

που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του Έργου, ο προϊστάμενος της 
Επιβλέπουσας υπηρεσίας, γνωστοποιεί με διαταγή του προς τον Ανάδοχο τις 

ελλείψεις που έχουν επισημανθεί και τάσσει εύλογη προθεσμία για την 
αποκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται μετά 

την εμπρόθεσμη αποκατάστασή των ελλείψεων και αναφέρει το χρόνο που 
περατώθηκε το έργο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος αποκατάστασης. 

3.  Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν είναι 
επουσιώδεις ή αν δεν περατώθηκαν από τον Ανάδοχο εμπρόθεσμα οι εργασίες 

αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 
εφαρμόζονται, ανάλογα με την περίπτωση, οι προβλέψεις των άρθρων 30 και 51 του 
παρόντος. 

 
 

Άρθρο 37 

Παραλαβή για χρήση 

Σε περίπτωση που η φύση του Έργου και οι ανάγκες της Εταιρείας το επιβάλουν, 
μετά την τμηματική ή συνολική ολοκλήρωση του Έργου, και πριν από την 
Προσωρινή Παραλαβή, είναι δυνατόν να διενεργείται «Παραλαβή για Χρήση» του 

συνόλου ή μέρους του Έργου με σύνταξη Πρωτοκόλλου – Συμφωνητικού μεταξύ 
των εκπροσώπων της Εταιρείας και του Αναδόχου, όπως πιο αναλυτικά καθορίζεται 

στους Ειδικούς Όρους. 
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Αν το έργο παραδίδεται για χρήση σε υπηρεσία άλλη από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
του, συμπράττει στο πρωτόκολλο και εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής.  
 
Αν ο Ανάδοχος κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί την υπογραφή του πρωτοκόλλου, 
αυτό συντάσσεται και υπογράφεται από την Εταιρεία με σχετική μνεία κατά 

περίπτωση και του κοινοποιείται. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου ή 
των τμημάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της 

κατάστασης των εργασιών. Η Παραλαβή για Χρήση δεν αναπληρώνει καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο τη διενέργεια της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 
Έργου. 

 
 

 
Άρθρο 38 

Προσωρινή Παραλαβή 
 
1. Μετά την περάτωση των εργασιών, όπως αυτή ορίζεται στους Όρους της Σύμβασης, 

και αφού ληφθούν υπόψη τα προβλεπόμενα για την εκτέλεση δοκιμών, όπως αυτά 
καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους, και την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών που 

τυχόν προβλέπονται ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την Προσωρινή Παραλαβή 
του Έργου υποβάλλοντας προς τούτο έγγραφη αίτηση, η οποία καταχωρείται στο 
Πρωτόκολλο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Η αίτηση του Αναδόχου για την 

Προσωρινή Παραλαβή πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, 
όπως αυτά αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους. 

 
2. Η Εταιρεία υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, 

και με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος έχει συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στους 

Ειδικούς Όρους, να κάνει αποδεκτή την αίτηση και να προχωρήσει στη διαδικασία 
της Προσωρινής Παραλαβής. Στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να γνωστοποιήσει στον 

Ανάδοχο τους λόγους της τυχόν απόρριψης της αίτησης. Αν περάσει άπρακτη η 
προαναφερόμενη προθεσμία θεωρείται ότι η αίτηση έχει αυτοδικαίως εγκριθεί. 

 

3. Η Προσωρινή Παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής που 
αποτελείται από όργανα της Εταιρείας και έχει συσταθεί από την Προϊσταμένη 

Υπηρεσία. 
Η Επιτροπή είναι τριμελής, όταν όμως πρόκειται για σημαντικό έργο μπορεί να 
ορισθούν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους Ειδικούς Όρους, μέχρι και τέσσερα 

(4) επιπλέον μέλη για να περιληφθούν σε αυτήν τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων, 
ανάλογα με τη φύση του έργου.  

Στην επιτροπή παραλαβής του έργου τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται από 
υπαλλήλους της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  

Όταν η Υπηρεσία που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το Έργο είναι άλλη από την 
Υπηρεσία που το κατασκευάζει, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να περιλάβει στην 
Επιτροπή μέλη που υποδεικνύονται από την Υπηρεσία που θα χρησιμοποιήσει το 

Έργο.  
Τα μέλη της Επιτροπής είναι τεχνικοί υπάλληλοι που έχουν αντίστοιχη εμπειρία.  

Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής συνέρχεται και διενεργεί την παραλαβή με 
πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου της.  
 

Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής προσκαλεί έγκαιρα τον Ανάδοχο να 
παρακολουθήσει, με δικές του δαπάνες, τις εργασίες της Επιτροπής. 
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Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει να ζητήσει την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου, η 

Εταιρεία δύναται να προβεί στη σχετική διαδικασία, ειδοποιώντας εγγράφως τον 
Ανάδοχο για να παραστεί. 

 

4.Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής παραλαμβάνει το Έργο από τεχνική άποψη 
ποσοτικά και ποιοτικά, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που περιέχονται στον 

φάκελο του Έργου και διενεργώντας γενικές ή σποραδικές, κατά την κρίση της, 
καταμετρήσεις και ελέγχους. 
Η Επιτροπή καταγράφει τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις της, ιδίως για τις εργασίες 

που κρίνονται απορριπτέες ή ελαττωματικές, ουσιώδεις ή επουσιώδεις που πρέπει να 
αποκατασταθούν ή παραδεκτές μεν αλλά με μείωση της τιμής τους, καθώς και τις 

προτάσεις της για τη διευθέτηση όλων των τεχνικών εκκρεμοτήτων που 
προκύπτουν.  

 
5.Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής μπορεί, παρά τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις 

της, να προχωρήσει στην Προσωρινή Παραλαβή του Έργου, αλλά στην περίπτωση 

αυτή όλα τα δικαιώματα της Εταιρείας και οι απαιτήσεις της, σύμφωνα με τη 
Σύμβαση, θα διατηρηθούν έως ότου τα ελαττώματα, τα οποία εξακριβώθηκαν από 

την Επιτροπή Παραλαβής, αποκατασταθούν πλήρως. 
 

Στις περιπτώσεις που, ως αποτέλεσμα των διαπιστώσεών της, η Επιτροπή Παραλαβής 

θεωρήσει απαραίτητο να αναβάλει την Προσωρινή Παραλαβή μέχρι τη διευθέτηση 
όλων των σχετικών εκκρεμοτήτων, θα το δηλώσει στον Ανάδοχο και η διαδικασία 

της Προσωρινής Παραλαβής θα επαναληφθεί, με φροντίδα και έξοδα του Αναδόχου, 
μετά τη συμμόρφωση του τελευταίου στις προτάσεις και συστάσεις της Εταιρείας . 

 

6.Για την παραλαβή συντάσσεται Πρωτόκολλο μέσα σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από 
την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας, δηλαδή την έγκριση της σχετικής αίτησης 

του Αναδόχου (παραπάνω παρ. 2). 
 
Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής 

που θα γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο. 
Το Πρωτόκολλο συντάσσεται σε δύο (2) πρωτότυπα που υπογράφονται από όλα τα 

μέλη της Επιτροπής, από τον τελευταίο Εντεταλμένο Μηχανικό που παρίσταται κατά 
τη διενέργειά της και από τον Ανάδοχο που παραδίδει το έργο και από τα οποία ο 
Ανάδοχος παίρνει το ένα. 

Αν υπάρξει αδυναμία υπογραφής από τον Πρόεδρο ή μέλος της Επιτροπής ή τον 
Εντεταλμένο, το Πρωτόκολλο υπογράφεται από τους υπόλοιπους με σχετική μνεία 

των λόγων της αδυναμίας υπογραφής. 
 

Το πρωτόκολλο συντάσσεται υποχρεωτικά σε κάθε περίπτωση. 
 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν παρίσταται στην Παραλαβή, αν και έχει 
προσκληθεί, όπως και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή του 
Πρωτοκόλλου, το Πρωτόκολλο τού κοινοποιείται ή του αποστέλλεται επί αποδείξει. 

Εάν ο Ανάδοχος υπογράψει το Πρωτόκολλο με επιφύλαξη ή το Πρωτόκολλο του 
γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός 

ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την υπογραφή του 
Πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίησή ή αποστολή του, άλλως θεωρείται ότι το 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
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Ως ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής καθορίζεται η ημερομηνία που 
προσδιορίζεται στο Πρωτόκολλο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς 

Όρους. 
 
7. Στην περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη απορριπτέων ή 

ελαττωματικών ουσιωδών εργασιών συντάσσει το Πρωτόκολλο Προσωρινής 
Παραλαβής, σύμφωνα με τα παραπάνω και προτείνει την αναβολή της παραλαβής 

μέχρι την αποκατάσταση των αναφερομένων εργασιών. 
 

Εάν ο Ανάδοχος υποβάλει Διαφωνία επί του Πρωτοκόλλου αυτό διαβιβάζεται με τις 
απόψεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας επί της Διαφωνίας του Αναδόχου στην 
Προϊσταμένη Υπηρεσία, η οποία εξετάζει το πρωτόκολλο και την Διαφωνία και εκδίδει 

τη σχετική απόφαση.  
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται αμελλητί στον Ανάδοχο, μαζί με ειδική διαταγή της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας για την αποκατάσταση και είναι υποχρεωμένος να 
αποκαταστήσει τις απορριπτέες ή ελαττωματικές εργασίες εντός συγκεκριμένου 
χρονικού διαστήματος.  

 
Από την ημερομηνία κοινοποίησης της ειδικής διαταγής στον Ανάδοχο αναστέλλεται 

η προθεσμία αυτοδίκαιης έγκρισης της προσωρινής παραλαβής. Μετά την παρέλευση 
του χρόνου αυτού ή αν ο Ανάδοχος ειδοποιήσει ότι αποκατέστησε αυτές τις εργασίες, 
η Επιβλέπουσα Υπηρεσία ενημερώνει αμελλητί τον πρόεδρο της Επιτροπής 

Προσωρινής Παραλαβής, ο οποίος συγκαλεί άμεσα την Επιτροπή, η οποία συντάσσει 
εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και πάντως όχι περισσότερο των δεκαπέντε 

ημερών (15) και υπογράφει από κοινού με τον Ανάδοχο συμπληρωματικό 
Πρωτόκολλο.  
 

Το συμπληρωματικό Πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αρχικού 
Πρωτοκόλλου και διαβιβάζεται μαζί με την, τυχόν, Διαφωνία του Αναδόχου για 

έγκριση από την Προϊσταμένη Υπηρεσία η οποία το εγκρίνει εντός (1) μηνός από την 
υποβολή του. 
 

Στην περίπτωση που Επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη απορριπτέων ή 
ελαττωματικών επουσιωδών εργασιών συντάσσει το Πρωτόκολλο Προσωρινής 

Παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 4 και παραλαμβάνει το Έργο με 
παραδεκτές τις ελαττωματικές εργασίες αλλά με μείωση της τιμής τους. 

 
8.Το Πρωτόκολλο υπόκειται στην έγκριση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας που γίνεται 

μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή του από τον Ανάδοχο 

χωρίς επιφύλαξη ή από την ημερομηνία που θα υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, εάν 
το υπογράψει με επιφύλαξη, εντός της ανατρεπτικής προθεσμίας των τριάντα (30) 

ημερών. 
 
Η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναβάλει την έγκριση του Πρωτοκόλλου μέχρι 

να αποκατασταθούν από τον Ανάδοχο τα ελαττώματα που διαπιστώθηκαν. 
 

Αν η παραλαβή δεν διενεργηθεί ή το Πρωτόκολλο δεν εγκριθεί μέσα στις πιο πάνω 
προθεσμίες, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) 
ημέρες μετά την υποβολή από τον Ανάδοχο σχετικής ειδικής όχλησης για τη 

διενέργειά της.  
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Αν ο Ανάδοχος δεν παραστεί κατά την παραλαβή ή υπογράψει «με επιφύλαξη» το 
σχετικό Πρωτόκολλο, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια εξήντα 

(60) ημέρες μετά την υποβολή ειδικής όχλησης. 
 

9. Η ως άνω Προσωρινή Παραλαβή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιεσδήποτε 

ευθύνες και υποχρεώσεις του, που προκύπτουν από τη Σύμβαση, ούτε αποστερεί την 
Εταιρεία από κανένα από τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις της και ιδίως από το 

δικαίωμά της να αξιώσει την αποκατάσταση χωρίς πρόσθετη πληρωμή, κατά τα 
οριζόμενα στο Άρθρο 34 του παρόντος, οποιασδήποτε ελαττωματικής, ατελούς, ή 
ελλιπούς εργασίας, που θα διαπιστωθεί ή θα προκύψει μετά την Προσωρινή 

Παραλαβή. 
 

10.Οι διατάξεις του Άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις περιπτώσεις 
τμημάτων Έργων που έχουν αυτοτελή χρήση και που η παραλαβή τους προβλέπεται 

από τη Σύμβαση, καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις διακοπής της Σύμβασης, 
όπως στις περιπτώσεις διάλυσης, έκπτωσης κ.λπ. 

 

 
 

Άρθρο 39 
 

Περίοδος Εγγύησης 

 
1.Η περίοδος εγγύησης είναι η περίοδος κατά την οποία ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή 

λειτουργία του Έργου, τη μη ύπαρξη ελαττωμάτων και την ύπαρξη των ιδιοτήτων 
που συμφωνήθηκαν. 
Κατά την περίοδο εγγύησης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά το 

Έργο και να αποκαθιστά, χωρίς καθυστέρηση με έξοδα του και ευθύνη του, κάθε 
ελάττωμα ή βλάβη ή ζημία, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση. 

 
Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή βανδαλισμών από τη χρήση, 
εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου εκτελούνται με έγκριση της 

Εταιρείας και η δαπάνη αποδίδεται στον Ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται 
από την Εταιρεία. 

2. Αν ο Ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά 
το χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την 

Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου 
Αναδόχου ή όπως αλλιώς προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους.  

Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό τεύχος, ο 
μορφότυπος του οποίου και η συχνότητα καταγραφής προβλέπεται στα συμβατικά 

τεύχη ή συμφωνούνται με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
 

3.Η ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής, που ορίζεται από το εγκεκριμένο από την 
Εταιρεία Πρωτόκολλο, θα θεωρείται ως ημερομηνία έναρξης της Περιόδου Εγγύησης 
για το Έργο. 

 
Η περίοδος εγγύησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 

στους Ειδικούς Όρους. 
 

Άρθρο 40 
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Οριστική Παραλαβή 

 

1. Η Οριστική Παραλαβή του Έργου θα διενεργείται μετά το πέρας της περιόδου 
εγγύησης και με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα έχει προβεί, κατά τρόπο που θα 

ικανοποιεί πλήρως την Εταιρεία, στην αποκατάσταση οποιασδήποτε ελαττωματικής, 
ατελούς ή ανεπαρκούς εργασίας, που είτε έχει διαπιστωθεί από την Επιτροπή 
Προσωρινής Παραλαβής, είτε έχει παρουσιαστεί ή διαπιστωθεί κατά την περίοδο 

εγγύησης. 
 

2. Με τη λήξη της Περιόδου εγγύησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει 
εγγράφως στην Εταιρεία ότι το Έργο είναι έτοιμο για την Οριστική Παραλαβή, 
υποβάλλοντας σχετική αίτηση. 

Η Εταιρεία, εφόσον συμφωνεί, υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 
υποβολή της αίτησης να την κάνει αποδεκτή και να προχωρήσει στη διαδικασία της 

Οριστικής Παραλαβής. Στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο 
Ανάδοχο τους λόγους της τυχόν απόρριψης της αίτησης. Αν περάσει άπρακτη η 
προαναφερόμενη προθεσμία θεωρείται ότι η αίτηση έχει εγκριθεί. 

 
Η Οριστική Παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής που 

αποτελείται από όργανα της Εταιρείας και έχει συσταθεί από την Προϊσταμένη 
Υπηρεσία. 
Για την σύσταση της Επιτροπής ισχύουν τα ίδια με την σύσταση της Επιτροπής 

Προσωρινής παραλαβής. 
Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής προσκαλεί έγκαιρα τον Ανάδοχο να 

παρακολουθήσει, με δικές του δαπάνες, τις εργασίες της Επιτροπής. 
 

3. Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής εξετάζει τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τα 

θέματα που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, με όλα τα 
θέματα που έχουν σχέση με την ποιότητα του Έργου και με τα θέματα που έχουν 
προκύψει κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης, καθώς και με κάθε άλλο θέμα 

σχετικό με την καλή εκτέλεση της Σύμβασης. 
 

4. Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής, θα συντάσσει το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής 
Παραλαβής το αργότερο, μέσα σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία 
έναρξης της διαδικασίας, δηλαδή την έγκριση της σχετικής αίτησης του Αναδόχου 

(παραπάνω παρ. 2). 
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν παρίσταται στην Παραλαβή, όπως και στην 

περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, το 
Πρωτόκολλο του κοινοποιείται επί αποδείξει. 
Εάν ο Ανάδοχος υπογράψει το Πρωτόκολλο με επιφύλαξη ή το Πρωτόκολλο του 

κοινοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός 
ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την υπογραφή του 

Πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίησή του, άλλως θεωρείται ότι το αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα. 
Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί μέσα σε αυτήν την προθεσμία, θεωρείται 

ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή από τον 
Ανάδοχο σχετικής ειδικής όχλησης για τη διενέργειά της 

 
5. Η Οριστική Παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί με την έγκριση του 

Πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Υπηρεσία που γίνεται μέσα σε προθεσμία εξήντα 
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(60) ημερών από την υπογραφή του από τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη ή από την 
ημερομηνία που θα υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, εάν το υπογράψει με επιφύλαξη, 

εντός της ανατρεπτικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.  
 
6. Η συντέλεση της οριστικής παραλαβής αποτελεί την αφετηρία της παραγραφής των 

απαιτήσεων του Αναδόχου από την εργολαβική σύμβαση. 
Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του 

Αστικού Κώδικα. Σε εξαιρετική περίπτωση στους Ειδικούς Όρους μπορεί να ορίζονται 
πρόσθετες ευθύνες ή υποχρεώσεις του Αναδόχου και μετά την οριστική παραλαβή. 
 

7. Αν η παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές 
στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέσθηκαν ή των υλικών που εγκαταστάθηκαν 

ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέψει το εργολαβικό αντάλλαγμα που έχει 
καταβληθεί για τις εργασίες αυτές. 

 
8.Επιπλέον, πριν από την οριστική παραλαβή, ο Ανάδοχος θα καταθέσει στην Εταιρεία 

ανέκκλητη δήλωση που την απαλλάσσει από οποιαδήποτε απαίτησή του, των 

Υπεργολάβων του ή τρίτου που έχει σχέση με το Έργο και που εξασφαλίζει την 
Εταιρεία απ' οποιαδήποτε μελλοντική απαίτηση ή δικαστική ενέργεια του 

οποιουδήποτε εναντίον της, σχετικά με την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. Η 
δήλωση αυτή θα είναι σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα του Τεύχους 
«Υποδείγματα» της Σύμβασης. 

 
9.Συγχώνευση διαδικασιών – Αυτοδίκαιη παραλαβή 
 

Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι την οριστική παραλαβή, 
διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή. 

 
Εάν η φύση του Έργου το επιβάλλει, οι διαδικασίες Προσωρινής και Οριστικής 
Παραλαβής μπορούν, κατά την κρίση της Εταιρείας, να συγχωνεύονται, σύμφωνα με 

σχετικές προβλέψεις των Ειδικών Όρων.  
 

 
Άρθρο 41 

 

Κυριότητα του Έργου 
 

1. Για τους σκοπούς και μόνο της Σύμβασης θεωρείται ότι η κυριότητα του Εξοπλισμού 
και του Έργου περιέρχεται στην Εταιρεία από την ημερομηνία Προσωρινής 
Παραλαβής, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 38 

του παρόντος. Μέχρι την εν λόγω ημερομηνία, ο Ανάδοχος θα φέρει τον κίνδυνο της 
απώλειας, ζημιάς ή/και καταστροφής του Εξοπλισμού και του Έργου, που θα 

οφείλονται σε οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, συμπεριλαμβανομένων και των 
περιπτώσεων Ανωτέρας Βίας. 
Εν τούτοις, από της αποστολής στο εργοτάξιο του Εξοπλισμού που προορίζεται για 

το Έργο και μέχρι τη μεταβίβαση της κυριότητας στην Εταιρεία, η Εταιρεία διατηρεί 
το δικαίωμα κατασχέσεως του Εξοπλισμού και ο Ανάδοχος το αποδέχεται και 

συμφωνεί να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την άσκηση του εν λόγω 
δικαιώματος από την Εταιρεία. 
Η άσκηση του δικαιώματος αυτού από την Εταιρεία σε καμιά περίπτωση δε θα 

παρακωλύει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου που απορρέουν από 
τη Σύμβαση. 
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2. Η μεταβίβαση κυριότητας, σε καμία περίπτωση και για οποιαδήποτε αιτία, δε μειώνει 

τις ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση και ειδικότερα αυτές που 
απορρέουν από τα Άρθρα 24, 27, 38, 39 και 40 των Γενικών Όρων, καθώς επίσης 
και τις ευθύνες του σχετικά με οποιαδήποτε ελαττώματα του Έργου ή/και τις 

υποχρεώσεις της Εταιρείας έναντι τρίτων, μετά την ημερομηνία της Προσωρινής 
Παραλαβής. 

 

 
Άρθρο 42 

 

Συμβατικό Τίμημα - Αναθεώρηση 
 

1. Το Συμβατικό Τίμημα αναφέρεται στο Άρθρο 3 του Συμφωνητικού και υπόκειται σε 
αναθεώρηση, σύμφωνα και σε όποια έκταση προβλέπεται στο Άρθρο 9 του 
Συμφωνητικού. 

 
2. Η Εταιρεία θα καταβάλει και ο Ανάδοχος θα πληρωθεί το Συμβατικό Τίμημα, 

αποδεχόμενος ότι έλαβε υπόψη του όλους τους σχετικούς παράγοντες και όλες τις 
συνθήκες και μεταβολές, οι οποίες δύνανται κατ' οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν 

την εκτέλεση της Σύμβασης, την αξία του Εξοπλισμού που θα προμηθεύσει, τις 
εργασίες που θα εκτελέσει και τις υπηρεσίες που θα παράσχει. 

 

3. Ο Ανάδοχος εγγυάται επίσης την ακρίβεια και την επάρκεια των τιμών του (κατά την 
έννοια του Άρθρου 696 ΑΚ) και αποδέχεται ότι το παραπάνω τίμημα θα αποτελεί 

πλήρη αποζημίωσή του και ότι αυτό καλύπτει, εκτός αν άλλως ορίζεται στο 
Συμφωνητικό, όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την εκτέλεση του Έργου και στις 
οποίες περιλαμβάνονται χωρίς περιορισμό και όλως ενδεικτικώς, οι δαπάνες των 

μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, οι δαπάνες για μετακινήσεις του 
προσωπικού του, η αξία του Εξοπλισμού και όλων των υλικών και εφοδίων τα οποία 

θα ενσωματωθούν στο Έργο, καθώς και της διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ., 
οι δαπάνες χρησιμοποίησης μηχανημάτων, οι δαπάνες μεταφοράς, ασφάλισης, 
εναποθήκευσης, δοκιμών, οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, 

μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, οι δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων και 
εντολών, προσπέλασης στο Έργο και στις θέσεις λήψεως των υλικών, οι δαπάνες 

εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, τα γενικά έξοδα 
(συμπεριλαμβανομένων των φόρων, τελών, δασμών κλπ.), οι κάθε είδους 
επιβαρύνσεις σε σχέση με το κάθε κατηγορίας προσωπικό του στις οποίες 

περιλαμβάνονται ιδίως οι εισφορές του εργοδότη σε όλους του ασφαλιστικούς 
οργανισμούς, οι δαπάνες αποζημιώσεων ζημιών στο προσωπικό του, στην Εταιρεία ή 

σε οποιοδήποτε τρίτο, οι δασμοί που επιβάλλονται σε όλα τα εισαγόμενα από το 
εξωτερικό υλικά, εφόδια και Εξοπλισμούς, το κέρδος του Αναδόχου, οι δαπάνες 
συντήρησης σε ολόκληρη τη χρονική διάρκεια που καθορίζεται στη Σύμβαση, καθώς 

και κάθε άλλη δαπάνη που συνεπάγεται η συμμόρφωσή του στις προβλέψεις της 
Σύμβασης για την αποπεράτωση και την Οριστική Παραλαβή του Έργου. 

 
4. Το Συμβατικό Τίμημα δεν υπόκειται σε καμία άλλη αναθεώρηση εκτός απ' αυτή που 

προβλέπεται στην πιο πάνω παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου. 

Ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά από κάθε δικαίωμα του για αναπροσαρμογή του 
τιμήματος ή λύση της Σύμβασης, που απορρέει από το άρθρο 388 του Ελληνικού 

Αστικού Κώδικα, καθώς και για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 
του Άρθρου 20 του παρόντος. 
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Άρθρο 43 

 
Μεταβολές κατά την εκτέλεση του Έργου - Συμπληρωματικές Εργασίες – 

Δικαιώματα Προαίρεσης 

 
1. Μεταβολές κατά την εκτέλεση του Έργου 

 
1.1 Κονδύλι Απροβλέπτων. Η Εταιρεία, εκτός από τα δικαιώματά της που απορρέουν 

από τα Άρθρα 3, 4 και 30 του παρόντος, έχει επίσης το δικαίωμα, εντός των ορίων 

του τυχόν προβλεπόμενου κονδυλίου απροβλέπτων δαπανών, να επιφέρει κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης του Έργου οποιεσδήποτε μεταβολές στη μορφή, στην ποιότητα, 

στο είδος και στην ποσότητα οποιουδήποτε τμήματος του Έργου, και να δίνει 
αντίστοιχες εντολές προς τον Ανάδοχο, προκειμένου να καλύπτονται ιδίως ανάγκες 
του Έργου που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που 

καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του Έργου, καθώς και από 
προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής, 

οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του 
Έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την 
κατάρτιση των μελετών του Έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται ο 

«βασικός σχεδιασμός» του Έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά 
διακριτά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται από τη σύμβαση. Το κονδύλι των 

απροβλέπτων καθορίζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό της 
προϋπολογιζόμενης αξίας της συμβάσεως, χωρίς την αναθεώρηση και τον 

φόρο προστιθέμενης αξίας, όπως προβλέπεται στο σχετικό σημείο της 
Διακήρυξης και των τευχών. Κατά την υπογραφή της σύμβασης γίνεται 
επανυπολογισμός του κονδυλίου των απροβλέπτων, ανάλογα με την προσφερθείσα 

έκπτωση, ώστε να διατηρείται η ίδια ποσοστιαία αναλογία.  
 

1.2 Επί έλασσον εργασίες. Επιπλέον, η Εταιρεία δύναται να μειώνει τις συμβατικές 
ποσότητες των εργασιών του Έργου και τη δαπάνη που εξοικονομείται («επί 
έλασσον δαπάνη») να την χρησιμοποιεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας 

εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: 
 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές 

του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα 
εργασιών της αρχικής σύμβασης. 

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του Έργου. 

 Η εν λόγω δαπάνη δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν 
υπάρχουν στη σύμβαση. 

 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή ποσοστό 10% του Συμβατικού Τιμήματος, χωρίς 
ΦΠΑ, αναθεωρήσεις και απρόβλεπτα. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις ως άνω εργασίες χωρίς να δικαιούται να 
ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις 

 
2. Συμπληρωματικές Εργασίες 
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Η Εταιρεία δικαιούται να αναθέτει στον Ανάδοχο συμπληρωματικές εργασίες, 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του ελληνικού νόμου 
και της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις απρόβλεπτες συμπληρωματικές συμβάσεις, ιδίως 
όσον αφορά στο ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος του 50%, όπως ισχύει.  

 
Οι συμπληρωματικές εργασίες (συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης τυχόν 

απαιτούμενων μελετών), είναι εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στη συναφθείσα 
σύμβαση, αλλά έχουν καταστεί αναγκαίες για την εκτέλεση της συναφθείσας 
σύμβασης, λόγω μη προβλέψιμων περιστάσεων, με την προϋπόθεση ότι οι εργασίες 

αυτές δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από τη συναφθείσα 
σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για την Εταιρεία ή μολονότι 

μπορούν να διαχωριστούν από τη συναφθείσα σύμβαση, είναι απολύτως απαραίτητες 
για την ολοκλήρωσή της. Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία θα συνάπτει 

συμπληρωματικές συμβάσεις με τον Ανάδοχο.  
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες που του ανατίθεται κατά τα 

ανωτέρω με τις συμβατικές τιμές της αρχικής σύμβασης, για όσες εργασίες 
υφίστανται τέτοιες, ή με τιμές μονάδος νέων εργασιών, όπως αυτές θα καθορίζονται 

στις αντίστοιχες συμπληρωματικές συμβάσεις, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
Άρθρο 44. 

 

3. Δικαιώματα Προαίρεσης 
 

Η Εταιρεία, δικαιούται, εφόσον προβλέπεται στη Διακήρυξη, με μονομερή απόφασή 
της, να ασκήσει ποικίλα δικαιώματα προαίρεσης, όπως προβλέπεται στη Διακήρυξη 
και το Συμφωνητικό.  

Σε περίπτωση πρόβλεψής τους, γίνεται αναλυτική περιγραφή των, τυχόν, 
προβλεπόμενων δικαιωμάτων προαίρεσης και καθορίζονται οι λεπτομέρειες, τα 

κριτήρια και τα χρονικά όρια για την άσκησή τους, καθώς και τα ακριβή ποσοστά 
των σχετιζόμενων με τα εν λόγω δικαιώματα αυξομειώσεων στο Συμβατικό Τίμημα. 

 

Δικαίωμα Προαίρεσης κατά χρόνον: Προβλέπεται, ιδίως επί έργων ή εργασιών 
επαναληπτικού χαρακτήρα, μονομερές δικαίωμα της Εταιρείας για παράταση της 

διάρκειας ισχύος της Σύμβασης έως 50% . 

 
Δικαίωμα προαίρεσης καθ’ ύλην: Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα της Εταιρείας 
για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, αλλά πάντως 

προκαθορισμένες εργασίες, της σύμβασης, έως 50% της προϋπολογιζόμενης  
δαπάνης του κυρίως αντικειμένου της σύμβασης. Το όριο αυτό δεν αφορά ιδιαίτερες 

περιπτώσεις έργων, ιδίως ειδικών έργων.  
 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των δικαιωμάτων προαίρεσης λαμβάνεται υπόψη για 

την εκτίμηση της αξίας της Συμβάσεως. 
 

4. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προβεί σε καμία μεταβολή, συμπληρωματική εργασία και 
εν γένει τροποποίηση, χωρίς έγγραφη εντολή της Εταιρείας. Ο Ανάδοχος, εφόσον 
λάβει σχετική εντολή, υποχρεούται να προβεί στις τροποποιήσεις χωρίς καθυστέρηση 

και δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την υποχρέωση αυτή. 
Οι τροποποιήσεις που γίνονται με σχετική εντολή της Εταιρείας δεν εξασθενούν ούτε 

ακυρώνουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τη Σύμβαση. Οι συνέπειες, εάν υπάρχουν, θα 
αντιμετωπίζονται όπως προβλέπεται κατωτέρω. 
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5. Όλες οι μεταβολές, που γίνονται με Εντολή Τροποποίησης, θα αποτιμώνται με βάση 

τις τιμές που αναφέρονται στη Σύμβαση, εφόσον οι τιμές αυτές, κατά τη κρίση της 
Εταιρείας, είναι εφαρμόσιμες. 
Εάν στη Σύμβαση δεν περιλαμβάνονται τιμές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, 

καθορίζονται νέες τιμές, με βάση τιμές της Σύμβασης για παρεμφερείς εργασίες. 
Για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες περιπτώσεις οι τιμές 

μπορεί να καθορίζονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους. 
Για την εξακρίβωση του κόστους μπορεί να διενεργούνται δοκιμαστικές εργασίες, 
σύμφωνα με σχετικές οδηγίες της Εταιρείας . 

  
6. Κατ’ εξαίρεση, και αν δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί ένας από τους παραπάνω 

τρόπους καθορισμού νέας τιμής, η Εταιρεία μπορεί να δίνει εντολή στον Ανάδοχο να 
εκτελεσθεί μια εργασία απολογιστικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 45 

του παρόντος και τους Ειδικούς Όρους.  
 
7. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των δύο μερών η Εταιρεία θα καθορίσει τις τιμές που 

κατά τη γνώμη της θεωρούνται κατάλληλες και εύλογες και θα εφαρμόζονται τα 
προβλεπόμενα στο Άρθρο 54 του παρόντος. 

 
8. Όταν οι σχετικές μεταβολές έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση εκτέλεσης ολικά 

ή μερικά, του Έργου, τότε συμφωνείται παράταση των σχετικών προθεσμιών, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 29 του παρόντος. 
 

9. Η Εταιρεία δια της Προϊσταμένης Υπηρεσίας έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια 
κατασκευής του Έργου, να δεχθεί ή να απορρίψει προτάσεις του Αναδόχου για 
ήσσονος σημασίας μεταβολές στη μορφή, στην ποιότητα, στο είδος και στην 

ποσότητα οποιουδήποτε τμήματός του. 
 

 
Άρθρο 44 

 

Αυξομειώσεις Συμβατικού Τιμήματος 
 

1. Στην περίπτωση που η Εταιρεία ζητήσει, στο πλαίσιο άσκησης των δικαιωμάτων του 
Άρθρου 43 παρ. 2 του παρόντος, αύξηση στις ποσότητες των εργασιών, ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις πρόσθετες αυτές εργασίες με τις συμβατικές 

τιμές μέχρι δαπάνης 50% πλέον του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, όπως αυτό 
καθορίζεται στο Συμφωνητικό, μέσω Συμπληρωματικών Συμβάσεων ή 

Ανακεφαλαιωτικών (συγκριτικών) Πινάκων που υπέχουν θέση Συμπληρωματικής 
Σύμβασης, που συνυπογράφονται από τον Ανάδοχο. 
Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων προαίρεσης του άρθρου 43 παρ. 3, αύξηση του 

Συμβατικού Τιμήματος του Έργου πάνω από 50% δεν επιτρέπεται, πλην όλως 
εξαιρετικών περιστάσεων. 

 
2. Αν η αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών στο πλαίσιο άσκησης των δικαιωμάτων 

του Άρθρου 43 παρ. 2 του παρόντος, συνεπάγεται αύξηση μεγαλύτερη του 100% 

της συμβατικής δαπάνης κάθε είδους ή ομάδας ομοειδών εργασιών, όπως τα είδη ή 
οι ομάδες αυτές προσδιορίζονται με τη Σύμβαση και με την προϋπόθεση ότι η 

αύξηση στο συνολικό Συμβατικό Τίμημα δε θα υπερβαίνει το 50% που καθορίζεται 
στην προηγούμενη παράγραφο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις επιπλέον 

ποσότητες, μπορεί όμως να ζητήσει νέες τιμές μόνο γι’ αυτές που οδηγούν σε 
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υπέρβαση του 100% της αντίστοιχης συμβατικής δαπάνης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Άρθρο 43 παρ 5 του παρόντος. 

Στην περίπτωση αυτή γίνεται ιδιαίτερη συμφωνία για τις τιμές και σε περίπτωση 
διαφωνίας εφαρμόζεται η διαδικασία του Άρθρου 54 του παρόντος. 

 

Η υποβολή τυχόν αντιρρήσεων του Αναδόχου ή η εκκρεμότητα των διαφορών που 
έχουν ανακύψει δε δίνει το δικαίωμα στον Ανάδοχο να αρνηθεί ή να καθυστερήσει 

την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών. 
 
3. Η Εταιρεία, δικαιούται να μειώσει το αντικείμενο της Σύμβασης μέχρι και κατά 30% 

του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται οποιαδήποτε 
αποζημίωση. 

 
4. Όλα τα όρια ή ποσοστά του παρόντος Άρθρου αναφέρονται στις αρχικές ποσότητες 

και τιμές μονάδας της Σύμβασης μαζί με τα απρόβλεπτα και δεν περιλαμβάνεται σ’ 
αυτά αναθεώρηση τιμών, μεταγενέστερη τροποποίησή τους, ή οποιαδήποτε 
αποζημίωση. 

 
 

Άρθρο 45 
 

Απολογιστικές εργασίες 

 

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος όταν του δοθεί ειδική εντολή από τη 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και αναγκαίες 
απολογιστικές εργασίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 43 παρ. 6 του 

παρόντος, καθώς και αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες και απρόβλεπτες 
πρόσθετες εργασίες  

 
2. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον Ανάδοχο και περιλαμβάνεται στην 

πιστοποίηση η πραγματική δαπάνη που προκύπτει, σύμφωνα με τα νόμιμα 
αποδεικτικά πληρωμής για την εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη αυτή δεν 

υπόκειται στην έκπτωση της δημοπρασίας. Καταβάλλεται επίσης στον Ανάδοχο το 
εργολαβικό ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος, αν δεν ορίζεται διαφορετικά 
στους Ειδικούς όρους. Στο ποσοστό αυτό εφαρμόζεται η ρητή ή τεκμαρτή έκπτωση 

της δημοπρασίας. 
 

3. Για την έγκριση, στην περίπτωση εκτέλεσης μιας εργασίας απολογιστικά, η 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών, με αιτιολόγηση 
του επείγοντος ή της ανάγκης εκτέλεσης των εργασιών με τον τρόπο αυτό και η νέα 

τιμή (για το σύνολο της εργασίας) καθορίζεται με βάση στοιχεία που προκύπτουν 
από επιτόπια καθημερινή παρακολούθηση και σύνταξη σχετικού Πρωτοκόλλου.  

 
4. Πριν από την έναρξη εκτέλεσης εργασιών "απολογιστικά", ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να συντάξει αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών αυτών, αναλύοντας τις 
απαιτήσεις σε ημερομίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού ανά ειδικότητα, τις 
εργοδοτικές επιβαρύνσεις, τις συναφείς κρατήσεις για ασφαλιστικούς οργανισμούς, 

τα μισθώματα και τις λοιπές δαπάνες μηχανικών μέσων, την αξία των υλικών που 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, καθώς επίσης καθορίζει τον αριθμό του 

απαιτούμενου προσωπικού κατά ειδικότητα, τον αριθμό και το είδος των 
μηχανημάτων και των άλλων μέσων και ορίζει το είδος και την ποσότητα των 
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απαιτουμένων υλικών και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την εκτέλεση των 
εργασιών σύμφωνα με τη σχετική εντολή της Εταιρείας. 

5. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία εγκρίνει τον προϋπολογισμό αυτό ως προς τα ανώτατα 
όρια των τιμών μονάδας, ημερομισθίων κ.λπ. και ο Ανάδοχος θα πληρωθεί με βάση 
τα νόμιμα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει, τα οποία δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό. Πριν από την 
παραπάνω έγκριση δεν επιτρέπεται η έναρξη εκτέλεσης εργασιών "με 

παρακολούθηση". 
 
6. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών απολογιστικά, ο Ανάδοχος θα παρέχει 

κάθε ημέρα μια πλήρη κατάσταση σε δύο αντίγραφα, με τα ονόματα, την ασχολία 
και το χρόνο απασχόλησης όλων των εργαζομένων στην εν λόγω εργασία, την 

περιγραφή και την ποσότητα όλων των υλικών που ενσωματώθηκαν και την 
περιγραφή και το χρόνο λειτουργίας των μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν. 

Η κατάσταση θα ελέγχεται και θα υπογράφεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και 
ένα αντίγραφο θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο, ο οποίος στο τέλος της εργασίας θα 
παραδίδει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία μια κατάσταση με πλήρη στοιχεία κόστους για 

όλα τα υλικά, μηχανήματα και προσωπικό που χρησιμοποιήθηκαν. Με τα στοιχεία της 
εν λόγω κατάστασης θα καθορίζεται το ποσό που θα καταβληθεί στον Ανάδοχο ως 

"τιμή μονάδας νέας εργασίας". 
 
7. Εάν για οποιαδήποτε αιτία ο Ανάδοχος δεν παραδίδει τις καταστάσεις αυτές, η 

Εταιρεία δύναται να καθορίσει την τιμή, είτε με βάση στοιχεία παρακολούθησης που 
τηρεί η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, είτε σε τέτοιο ύψος, ώστε κατά την άποψή της η τιμή 

να κρίνεται εύλογη και δίκαιη. 
 
8. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πληρωμής για τις παραπάνω αναφερόμενες δαπάνες, 

εφόσον η δαπάνη για ημερομίσθια έγινε με υπέρβαση των ανωτάτων ορίων 
ημερομισθίων, όπως αυτά περιλαμβάνονταν στον προϋπολογισμό της προηγούμενης 

παραγράφου (4) ή αν η πληρωμή των ημερομισθίων δεν βεβαιώνεται από έγγραφες 
καταστάσεις, υπογεγραμμένες από τους δικαιούχους και θεωρημένες από τον επί 
τόπου των έργων "Εντεταλμένο Μηχανικό" της Εταιρείας ή αν δεν συνοδεύεται 

λογαριασμός από τιμολόγια και αποδεικτικά καταβολής κάθε επί μέρους δαπάνης ή 
τέλος αν η εργασία έγινε κατά παρέκκλιση των όρων που είχαν συμφωνηθεί με την 

Εταιρεία. 
 
 

Κείμενο για ΣΥΝΗΘΗ ΕΡΓΑ 
 

Άρθρο 46 
 

Επιμετρήσεις  

 
1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Έργου θα καταγράφονται όλα τα αναγκαία 

στοιχεία για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών. 
 
2. Τα επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού από εξουσιοδοτημένους  

εκπροσώπους της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας της Εταιρεία και του Αναδόχου και 
καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα, σε δύο (2) τουλάχιστον αντίγραφα, που 

υπογράφονται από τα δύο μέρη και που καθένα τους παίρνει από ένα (1) αντίγραφο. 
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 Οι καταχωρήσεις στα επιμετρητικά φύλλα πρέπει να γίνονται με κάθε δυνατή 
ακρίβεια και, εφόσον απαιτείται, να συμπληρώνονται με σκαριφήματα ή σχέδια ή 

οποιαδήποτε άλλα στοιχεία. 
3. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αρνείται την καταχώριση στα 

επιμετρητικά φύλλα ελαττωματικών εργασιών ή ακατάλληλων υλικών. 

 Σε καμία περίπτωση η καταχώριση στα επιμετρητικά φύλλα δεν αποτελεί απόδειξη 
ότι η εργασία είναι ικανοποιητική ή τα υλικά κατάλληλα. Τα οποιαδήποτε 

ελαττώματα, σφάλματα, παραλείψεις ή ατέλειες διέπονται από τις διατάξεις του 
Άρθρου 34 του παρόντος. 

 

4. Με βάση τις καταχωρίσεις στα επιμετρητικά φύλλα ο Ανάδοχος συντάσσει σε τέσσερα 
(4) αντίγραφα επιμετρήσεις που θα καλύπτουν διαχωρίσιμα και αυτοτελώς 

επιμετρήσιμα, κατά την άποψη της Εταιρείας, μέρη του Έργου. 
 Η επιμέτρηση περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή της κάθε εργασίας, με ένδειξη του 

αντίστοιχου άρθρου του Τιμολογίου ή των «τιμών μονάδας νέων εργασιών», τους 
αναλυτικούς υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της ποσότητας των εργασιών που 
εκτελέστηκαν και τα αναγκαία επιμετρητικά σχέδια και διαγράμματα που 

συντάχθηκαν με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια του Άρθρου 3 του παρόντος. 
 

5. Στην περίπτωση που κατά τη λήψη των επιμετρητικών στοιχείων οι πραγματικές 
διαστάσεις ή/και ποσότητες είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των εγκεκριμένων 
σχεδίων, οι επιμετρήσεις συντάσσονται πάντοτε με βάση τις διαστάσεις ή/και 

ποσότητες που φαίνονται στα εγκεκριμένα σχέδια, εκτός εάν οι μεγαλύτερες 
διαστάσεις ή/και ποσότητες προέκυψαν από γραπτή εντολή της Εταιρείας. 

 Εάν οι πραγματικές διαστάσεις ή/και ποσότητες είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες 
των εγκεκριμένων σχεδίων, οι επιμετρήσεις θα συντάσσονται με βάση τις 
πραγματικές διαστάσεις ή/και ποσότητες, εφόσον η Εταιρεία κάνει δεκτό ότι οι 

μικρότερες διαστάσεις ή/και ποσότητες δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του 
Έργου και δεν δημιουργούν κακοτεχνία, για την οποία ισχύουν οι διατάξεις του 

Άρθρου 34 του παρόντος. 
 
6. Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα επιμετρητικά φύλλα και τα αναγκαία 

επιμετρητικά σχέδια, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
για έλεγχο, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες μετά το τέλος του επομένου της 

εκτελέσεώς τους μηνός, αφού υπογραφούν απ’ αυτόν με την ένδειξη «όπως 
συντάχθηκε από τον Ανάδοχο». Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μέσα σε σαράντα πέντε 
(45) ημέρες από την υποβολή των επιμετρήσεων από τον Ανάδοχο, έχει την 

υποχρέωση να προβεί στο σχετικό έλεγχο και την τυχόν διόρθωση των υπολογισμών 
να εγκρίνει τις επιμετρήσεις και να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο τις επιμετρήσεις που 

έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί, ο οποίος αν δεν τις αποδέχεται μπορεί να 
ακολουθήσει τη διαδικασία του Άρθρου 54 του παρόντος περί διαφωνιών.   

 
Εάν οι υποβαλλόμενες επιμετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις, που καθιστούν αδύνατο 

τον έλεγχο ή τη διόρθωση τους, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία επιστρέφει τις 
επιμετρήσεις στον Ανάδοχο μέσα στην πιο πάνω προθεσμία των σαράντα πέντε (45) 
ημερών και τον καλεί για την συμπλήρωση των συγκεκριμένων ελλείψεων. Τα 

στοιχεία που λείπουν και κρίνονται απαραίτητα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
πρέπει να αναφέρονται στην πρόσκληση συγκεκριμένα και αριθμημένα.  
 
Ο Ανάδοχος μέσα σε ένα (1) μήνα υποχρεούται να επανυποβάλλει τις επιμετρήσεις 

συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που του ζητήθηκαν με την πρόσκληση. Μετά την 
πιο πάνω επανυποβολή των επιμετρήσεων, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δεν μπορεί να 
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τις επιστρέψει εκ νέου στον Ανάδοχο προς συμπλήρωση, αλλά υποχρεούται μέσα σε 
ένα (1) μήνα να τις ελέγξει, να τις διορθώσει, να τις εγκρίνει και να τις κοινοποιήσει 

στον Ανάδοχο. 
 

Οι επιμετρήσεις, εάν δεν επιστραφούν εγκεκριμένες ή διορθωμένες ή για 
συμπλήρωση μέσα στην πιο πάνω προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών ή εάν, 

μετά την επανυποβολή τους, αυτές δεν ελεγχθούν, διορθωθούν, εγκριθούν και 
κοινοποιηθούν στον Ανάδοχο, μέσα στην πιο πάνω μηνιαία προθεσμία, θεωρούνται 
αυτοδίκαια εγκεκριμένες, μόνο υπό την έννοια ότι μπορούν να συμπεριληφθούν από 

τον Ανάδοχο σε επόμενο λογαριασμό. 
 

Οι επιμετρήσεις του έργου, εγκεκριμένες από τη Επιβλέπουσα Υπηρεσία ή αυτοδίκαια 
εγκεκριμένες, μπορεί να ελεγχθούν εκ νέου από την Επιτροπή Προσωρινής 
Παραλαβής και αν διαπιστωθεί η ύπαρξη αχρεωστήτως καταβληθέντος εργολαβικού 

ανταλλάγματος, αυτό είναι επιστρεπτέο, ύστερα από σύνταξη αρνητικού 
λογαριασμού.  

Οι αυτοδίκαια εγκεκριμένες επιμετρήσεις υπόκεινται στον έλεγχο της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας σε επόμενο λογαριασμό. 

 

7. Όταν πρόκειται για εργασίες που η ποσοτική τους επαλήθευση δε θα είναι δυνατή, 
όπως είναι εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και να μην είναι 

τελικά εμφανείς ή όταν πρόκειται για χαρακτηρισμό της σκληρότητας των εδαφών ή 
όταν οι ποσότητες που παραλαμβάνονται επιβάλλεται να ζυγιστούν, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να καλέσει της Επιβλέπουσα Υπηρεσία και από κοινού να προβούν στην 

καταμέτρηση, χαρακτηρισμό ή ζύγιση και να συντάξουν Πρωτόκολλο παραλαβής 
αφανών εργασιών, Πρωτόκολλο χαρακτηρισμού εκσκαφών ή Πρωτόκολλο ζύγισης 

αντίστοιχα. 
  

Όλα τα παραπάνω πρωτόκολλα θα ληφθούν υπόψη για τη σύνταξη των σχετικών 

επιμετρήσεων, για τις οποίες ισχύουν οι όροι των προηγούμενων παραγράφων. 
 

8. Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να καλύψει τα αφανή τμήματα του Έργου, πριν 
ληφθούν τα στοιχεία για τη σύνταξη των σχετικών Πρωτοκόλλων. 

  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μέχρι και την Οριστική Παραλαβή, εφόσον το 
ζητήσει η Εταιρεία, να αποκαλύπτει οποιοδήποτε τμήμα αφανούς εργασίας για 

έλεγχο τυχόν ελαττωμάτων, ελλείψεων, βλαβών ή ατελειών. Σε περίπτωση 
διαπίστωσης τέτοιων ελαττωμάτων κ.λπ., οι δαπάνες για την αποκάλυψη, τις 
επισκευές και την αποκατάσταση στην αρχική τους κατάσταση βαρύνουν τον 

Ανάδοχο, ενώ στην αντίθετη περίπτωση όλες οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν την 
Εταιρεία. 

 
9. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, το 

αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την περάτωση του Έργου ή όπως άλλως 
ορίζεται στους Ειδικούς Όρους, τις τυχόν επιμετρήσεις που δεν έχουν ακόμα 
υποβληθεί. 

  
Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα από τον Ανάδοχο όλες οι 

επιμετρήσεις, επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα 
καθυστέρησης, ειδική Ποινική Ρήτρα που ανέρχεται σε ποσοστό δύο χιλιοστών (2‰) 
επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί μέχρι τότε στον Ανάδοχο για την όλη 

Σύμβαση. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται για έξι (6) το πολύ μήνες καθυστέρησης. 
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Ανεξάρτητα από την επιβολή της Ποινικής Ρήτρας, και μετά την πάροδο του χρόνου 

επιβολής της, οι επιμετρήσεις είναι δυνατό να συντάσσονται από την Εταιρεία, που 
μπορεί να χρησιμοποιήσει γι’ αυτό ιδιώτες τεχνικούς και συνεργεία, καταλογίζοντας 
τη σχετική δαπάνη σε βάρος του Αναδόχου. Οι επιμετρήσεις που συντάσσονται μ’ 

αυτόν τον τρόπο κοινοποιούνται στον Ανάδοχο. 
 

10. Μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την επιστροφή προς τον Ανάδοχο 
της τελευταίας επιμέτρησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλλει 
στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία την Τελική Επιμέτρηση, δηλαδή τελικό συνοπτικό 

πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των επιμέρους επιμετρήσεων και 
των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών. Οι ποσότητες που εμφανίζονται στον εν λόγω 

πίνακα τίθενται όπως ελέγχθηκαν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία ή όπως 
διορθώθηκαν κατά τη διαδικασία περί επιλύσεως διαφωνιών του Άρθρου 54 του 

παρόντος. 
 Η καταχώριση αυτή στην Τελική Επιμέτρηση δε θα ερμηνεύεται ως παραίτηση του 

Αναδόχου από διαφωνίες που έχουν ασκηθεί εμπρόθεσμα και εκκρεμούν ούτε 

παρέχει το δικαίωμα σ’ αυτόν να υποβάλλει νέες. 
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της τελικής 

επιμέτρησης, μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της και να κοινοποιήσει στον 
Ανάδοχο την ελεγμένη και διορθωμένη επιμέτρηση. Η εν λόγω Τελική Επιμέτρηση 
τελεί υπό την έγκριση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας. 

 
11.Στους Ειδικούς Όρους μπορεί να τροποποιείται η προαναφερόμενη διαδικασία 

ανάλογα με την φύση του Έργου και τις ανάγκες της Εταιρείας. 
 
 

Κείμενο για ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 

Άρθρο 46 
 

Επιμετρήσεις 

 
Ο Ανάδοχος συμφωνεί να παρέχει στην Εταιρεία τους, κατά την εύλογη κρίση της, τις 

επιμετρήσεις και τους επιμέρους αναλυτικούς λογαριασμούς και ανάλυση των τιμών 
κάθε τμήματος του Έργου (με βάση το στη Σύμβαση τίμημα του Εξοπλισμού που θα 
προμηθεύσει ή / και των παρεχομένων υπηρεσιών κ.λπ.) προσαρμοσμένους στο 

λογιστικό σύστημα της Εταιρείας και όπως ορίζεται στους Ειδικούς Όρους. 
 

 
Άρθρο 47 

 

Λογαριασμοί –Πιστοποιήσεις 
 

1. Η πληρωμή στον Ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται τμηματικά, με 
βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του 
χρονοδιαγράμματος εργασιών. 

Αν από τον Ανάδοχο κατασκευασθούν εργασίες πέρα από τις προβλεπόμενες στο 
χρονοδιάγραμμα, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναβάλει την πληρωμή των 

επιπλέον εργασιών, ώστε να συμπέσει με τα προβλεπόμενα στο χρονοδιάγραμμα.  
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Η πραγματοποίηση τόσο των τμηματικών πληρωμών όσο και της οριστικής 
πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος, καθώς και η εκκαθάριση όλων των 

αμοιβαίων απαιτήσεων από την εργολαβική σύμβαση, γίνεται με βάση τους 
λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις. 

 
2. Μετά τη λήξη κάθε μήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που ορίζεται στους Ειδικούς 

Όρους για τις τμηματικές πληρωμές, ο Ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των ποσών 

από εργασίες που εκτελέσθηκαν, τα οποία οφείλονται σ' αυτόν.  

Οι λογαριασμοί αυτοί στηρίζονται στις επιμετρήσεις των εργασιών και στα 

πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στο 
λογαριασμό εργασίες που δεν έχουν επιμετρηθεί.  

Κατ' εξαίρεση και εφόσον προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους, για τμήματα του 
έργου, για τα οποία, κατά την κρίση του Εντεταλμένου Μηχανικού, δεν ήταν δυνατή 

η σύνταξη επιμετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς επιμετρήσιμα τμήματα του 
έργου, επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες βάσει προσωρινών 
επιμετρήσεων, για τις οποίες όμως έχουν ληφθεί επιμετρητικά στοιχεία. Η αξία των 

εργασιών που πιστοποιούνται βάσει προσωρινών επιμετρήσεων απαγορεύεται να 
υπερβαίνει το 20% της αξίας του συνόλου των πιστοποιούμενων εργασιών του 

τρέχοντος λογαριασμού. 

3.  Αν προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους, ημιτελείς εργασίες μπορεί να περιληφθούν 

στο λογαριασμό με έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, αν η φύση τους είναι 
τέτοια που, ενδεχόμενη διακοπή του έργου, δεν θα κατέστρεφε την ημιτελή εργασία. 

Οι εργασίες αυτές καταχωρούνται σε χωριστό μέρος του λογαριασμού και 
περιλαμβάνονται με προσωρινή τιμή μειωμένη, ώστε να είναι δυνατή η αυτοτελής 
αποπεράτωση της εργασίας με το υπόλοιπο της προβλεπόμενης τιμής. 

4. Στο λογαριασμό μπορεί να περιληφθούν, επίσης, τα υλικά που εισκομίσθηκαν με 

έγκριση της Υπηρεσίας στα εργοτάξια ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν και 
εγκρίθηκαν. Οι ποσότητες των υλικών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνουν αυτές που 
απαιτούνται για την εκτέλεση των προσεχών εργασιών του εγκεκριμένου 

προγράμματος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους.  

Οι ποσότητες των υλικών περιλαμβάνονται χωριστά στο συνοπτικό πίνακα εργασιών 
που συνοδεύει το λογαριασμό, στον οποίο αναφέρονται επίσης και οι θέσεις 
αποθήκευσης των υλικών. Για τα περιλαμβανόμενα στους λογαριασμούς υλικά ο 

Ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη, μέχρι την ενσωμάτωση τους και την παραλαβή 
του έργου. Τα υλικά περιλαμβάνονται σε χωριστό τμήμα των λογαριασμών, με τιμές 

που βρίσκονται σε συνάρτηση προς την αντίστοιχη συμβατική τιμή, ώστε το 
υπόλοιπο μέρος της τιμής να αρκεί για την ολοκλήρωση της εργασίας, στην οποία θα 
ενσωματωθούν τα υλικά. 

5. Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται επίσης η αναθεώρηση τιμών, αποζημιώσεις 
κάθε είδους που έχουν εγκριθεί, αντίτιμο απολογιστικών εργασιών που 

εκτελέσθηκαν μέσω της εργολαβίας και κάθε άλλη εγκεκριμένη δαπάνη που 
καταβάλλεται στον Ανάδοχο. Στο λογαριασμό περιλαμβάνεται ακόμη και το ποσοστό 

γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου όπως προβλέπεται στο Συμφωνητικό, 
αν αυτό δεν περιλαμβάνεται στις συμβατικές τιμές, και το σύνολο μειώνεται κατά το 

ποσοστό έκπτωσης του Διαγωνισμού αν συντρέχει περίπτωση.  

Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις της 

Εταιρείας και ιδίως ποινικές ρήτρες, απαιτούμενες περικοπές τιμών σύμφωνα με τους 
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όρους της παρούσας Σύμβασης, συμπληρωματική κράτηση εγγύησης, αν γι' αυτή 
δεν έχουν κατατεθεί εγγυητικές επιστολές, οπότε γίνεται σχετική μνεία, απόσβεση 

προκαταβολών, παρακράτηση αξίας χορηγούμενων υλικών, πληρωμές που έγιναν σε 
βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση της Εταιρείας που 
δεν έχει ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο. 

6. Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και συνοδεύονται ιδίως από 

ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εγκεκριμένων επιμετρήσεων εργασιών που 
εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου, πίνακα και αναλυτική επιμέτρηση των 
εργασιών οι οποίες πιστοποιούνται τμηματικά και προσωρινά, τα παραστατικά 

στοιχεία των απολογιστικών εργασιών, τον πίνακα του υπολογισμού της 
αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζημιώσεις ή επιβάλλουν 

ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις της Εταιρείας.  

Από κάθε νεότερο λογαριασμό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν με τους 

προηγούμενους λογαριασμούς, καθώς και ποσά που δεν αντιστοιχούν σε 
εγκεκριμένες επιμετρήσεις ή αφορούν σε λάθη εγκεκριμένων λογαριασμών. Για την 

υποβολή τον έλεγχο και την έγκριση του λογαριασμού δεν απαιτείται η προσκόμιση 
δικαιολογητικών πληρωμής. 

7. Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία που τους ελέγχει, τους 
διορθώνει και τους εγκρίνει μέσα σε ένα (1) μήνα. Αν ο λογαριασμός που έχει 

υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθμό που να είναι δυσχερής η διόρθωση 
του, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με εντολή της προς τον Ανάδοχο, επισημαίνει τις 
ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και παραγγέλλει την 

ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόμενη μηνιαία 
προθεσμία για τον έλεγχο και την έγκριση του λογαριασμού αρχίζει από την 

επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη από τον Ανάδοχο.  

Ο έλεγχος του λογαριασμού μπορεί να γίνει και από συνεργείο της υπηρεσίας, στο 

οποίο συμμετέχει ο Εντεταλμένος Μηχανικός του έργου. Ο Εντεταλμένος Μηχανικός 
υπογράφει το λογαριασμό, βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι σύμφωνες με τις 

επιμετρήσεις και τα επιμετρητικά στοιχεία, οι τιμές σύμφωνες με τη σύμβαση και τις 
σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο λογαριασμό όλες οι 
περικοπές ή εκπτώσεις ποσών, που προκύπτουν από το νόμο και την εφαρμογή της 

σύμβασης.  

Ο εγκεκριμένος λογαριασμός αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του 

Αναδόχου («πληρωτέο εργολαβικό αντάλλαγμα»). Προϋπόθεση πληρωμής της 
πιστοποίησης είναι η προσκόμιση από τον Ανάδοχο όλων των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών πληρωμής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 48 του 
παρόντος και τους Ειδικούς Όρους.  

8. Λογαριασμός που πληρώθηκε χωρίς έλεγχο, λόγω παρέλευσης της πιο πάνω 
μηνιαίας προθεσμίας (πλασματική έγκριση), ελέγχεται, διορθώνεται και εγκρίνεται 

μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή ή επανυποβολή του και οι 
προκύπτουσες διαφοροποιήσεις λαμβάνονται υπόψη σε επόμενο λογαριασμό. Η 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί να εγκρίνει τον λογαριασμό και χωρίς την υπογραφή 

του Εντεταλμένου Μηχανικού. 
 

Όταν συντρέχει περίπτωση σύνταξης αρνητικού λογαριασμού είτε ενδιάμεσα κατά 
την εξέλιξη του έργου είτε και κατά τον τελικό λογαριασμό αυτός μπορεί να 
συνταχθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και το ποσό του πρέπει να καταβληθεί από 
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τον Ανάδοχο μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση του λογαριασμού σε αυτόν, 
άλλως καταπίπτουν ισόποσα σε βάρος του οι εγγυητικές επιστολές που έχουν 

κατατεθεί στην Εταιρεία εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο εργολαβικό αντάλλαγμα. 
Αν αναφανεί Διαφωνία κατά του αρνητικού λογαριασμού, η κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής αναστέλλεται μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής. 

 
 

Άρθρο 48 
 

Τρόπος πληρωμής - Συμψηφισμός Απαιτήσεων - Εκκαθάριση Λογαριασμών 
 

1. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης 

την 24η ημέρα του τρίτου μήνα μετά από τον μήνα έκδοσης του Τιμολογίου και 
εφόσον έχουν τηρηθεί, από τον Ανάδοχο, τα προβλεπόμενα στις παρακάτω 

παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος Άρθρου (π.χ. εάν το Τιμολόγιο είναι έκδοσης 
Ιανουαρίου η εξόφλησή του θα γίνει στις 24η του Απριλίου). 
Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η 

αμέσως επομένη εργάσιμη ημέρα. 

Μέσα στην προθεσμία αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την Εταιρεία και οι 
πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών. 
 

 
2. Πληρωμή των προκαταβολών 
 

Απαιτείται σχετική Εγγυητική Επιστολή, που θα έχει εκδοθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Άρθρο 27 των Γενικών Όρων και απλή απόδειξη. 

 
3. Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται από την Εταιρεία, μετά την υποβολή στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία του συνόλου των παρακάτω δικαιολογητικών τα οποία θα 

πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη:  
 
 Συγκεντρωτικό λογαριασμό σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 47 του 

παρόντος και στους Ειδικούς Όρους. 
 

 Τιμολόγιο του Αναδόχου υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ.  
 
 Ασφαλιστική Ενημερότητα έργου.  

Η ασφαλιστική ενημερότητα θα αφορά το συγκεκριμένο έργο (εργολαβία) και τον 
λογαριασμό για τον οποίο υποβάλλονται τα δικαιολογητικά. 

 
 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου με την οποία θα 

βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και 
Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο Προσωπικό από αυτόν ή/και τον 
Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. 

 
 Κατάσταση με το προσωπικό του Αναδόχου, για το χρονικό διάστημα που αφορά η 

πιστοποίηση-λογαριασμός και η οποία θα ελέγχεται ως προς την πληρότητα και 
ακρίβεια των στοιχείων της και θα υπογράφεται τόσο από τον Επιβλέποντα 
Μηχανικό του Αναδόχου, όσο και από τον Εντεταλμένο Μηχανικό της Εταιρείας. 



 

74 
 

 
 Αντίγραφα ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) του 

προσωπικού του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου η οποία θα αφορά αποκλειστικά 
και μόνο τους εργαζόμενους στην συγκεκριμένη εργολαβία για το χρονικό 
διάστημα για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. 

 
 Αντίγραφα παραστατικών πληρωμής ή αντίγραφο internet banking, από τα οποία 

αποδεικνύεται η καταβολή μέσω Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων στον 
Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού. 

 

 Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο 

αναφοράς του τιμολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του 
ΔΕΔΔΗΕ. 

 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή του Αναδόχου είναι να υφίσταται σε ισχύ 
βεβαίωση-πιστοποίηση της ΔΟΛ ότι έχουν προσκομισθεί από αυτόν στην Εταιρεία, οι 

από την Σύμβαση, απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις και είναι σύμφωνες με τα 
οριζόμενα στο Τεύχος Ασφαλίσεις.  

 
Στους Ειδικούς Όρους είναι δυνατόν να αναφέρονται και πρόσθετα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, ανάλογα με την φύση του Έργου. 

 
4. Τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών 

 
Τα απαραίτητα για την πληρωμή δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο, 
με έναν από τους τρόπους αλληλογραφίας (περιπτώσεις α, β, και γ της παραγράφου 

6 του Άρθρου 2 του παρόντος) απαραιτήτως συνημμένα σε διαβιβαστική επιστολή 
(όπου και θα αναφέρονται αναλυτικά τα συνημμένα έγγραφα), η οποία θα 

πρωτοκολλείται, προκειμένου να είναι εμφανής η ημερομηνία υποβολής.  
 
5. Προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών 

 
5.1.Ο συγκεντρωτικός λογαριασμός υπογεγραμμένος από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και 

τον Ανάδοχο, μαζί με το Τιμολόγιο, πρέπει να έχει υποβληθεί το αργότερο εντός των 
πέντε (5) πρώτων εργασίμων ημερών του επόμενου μήνα από την έκδοση του 
Τιμολογίου. Σε διαφορετική περίπτωση η υποβολή του Τιμολογίου θεωρείται 

εκπρόθεσμη. 
 

5.2.Η υποβολή, από τον Ανάδοχο, των λοιπών δικαιολογητικών θα θεωρείται 
εμπρόθεσμη αν υποβληθούν το αργότερο εντός του πρώτου 20ημέρου του 
μεθεπόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του Τιμολογίου. 

 
5.3.Σε περίπτωση μη υποβολής όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών εντός της 

προαναφερόμενης προθεσμίας, ως μήνας βάσης για τον υπολογισμό της 
ημερομηνίας εξόφλησης του Τιμολογίου (παράγραφος 1 του παρόντος), θα 
λαμβάνεται ο μήνας στον οποίο θα συμπληρώνεται η προσκόμιση όλων των 

δικαιολογητικών από τον Ανάδοχο.  
 

6. Δικαιολογητικά εξόφλησης τιμολογίου 
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Πριν την εξόφληση του τιμολογίου ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησής του.  

 
7. Ειδικές ρυθμίσεις 

 

7.1.Αν η προθεσμία έκδοσης των πιστοποιήσεων και του συγκεντρωτικού μηνιαίου 
λογαριασμού δεν τηρηθεί με υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ, η ημερομηνία πληρωμής του 

Αναδόχου που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος δεν μετατίθεται. Στην 
περίπτωση αυτή, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται να συμπεριλάβει στα 
δικαιολογητικά πληρωμής του μηνιαίου λογαριασμού, έγγραφη αιτιολόγηση της 

υπέρβασης της παραπάνω προθεσμίας. 
 

7.2.Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα (αλλά μόνο για τις συμβάσεις που 
πληρώνονται μέσω ΔΟΛ και οι οποίες δεν έχουν εκχωρηθεί) να δοθεί στον Ανάδοχο 

ο ΦΠΑ στις 24 του επόμενου μήνα από το μήνα υποβολής του συνόλου των 
δικαιολογητικών, εφόσον ο Ανάδοχος συμφωνήσει στην πληρωμή του τιμήματος της 
τιμολογούμενης αξίας την 24η ημέρα του τέταρτου μήνα από τον ημερομηνία 

υποβολής των δικαιολογητικών, εφόσον βέβαια αυτά είναι πλήρη. 
 

8. Πληρωμή των υλικών  

 
Διευκρινίζεται ότι για την πληρωμή των υλικών απαιτούνται Τιμολόγια και Δελτία 
Αποστολής, θεωρημένα αρμοδίως από το ΔΕΔΔΗΕ, συνοδευόμενα από 

Συγκεντρωτικό Λογαριασμό ελεγμένο και υπογεγραμμένο από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία μαζί με Πιστοποίηση.  

 
9. Πληρωμή των αναθεωρήσεων 
 

Απαιτείται Πιστοποίηση, η οποία θα ονομάζεται «Πιστοποίηση Αναθεώρησης Τιμών», 
με πλήρη στοιχεία, βάσει των οποίων έχουν γίνει οι υπολογισμοί των 

αναθεωρήσεων, ελεγμένη και υπογεγραμμένη από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Η 
διαδικασία κατά τα λοιπά ισχύει, όπως με τις μηνιαίες πιστοποιήσεις.  

 
10.Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους, όλες οι πληρωμές, οι 

σχετικές με το Έργο, θα γίνονται από την Εταιρεία προς τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος 

θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιωνδήποτε τρίτων για τις πληρωμές προς 
αυτούς. 

 
11.Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση του 

Έργου, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε διακανονισμό ή / και καθυστέρηση πληρωμής 

των συμβατικών ποσών, σε περίπτωση καθυστερήσεως των πληρωμών από 
υπαιτιότητα της Εταιρείας , μετά τα χρονικά όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 

1 του παρόντος Άρθρου. Σε περίπτωση καθυστερήσεως πληρωμών των συμβατικών 
ποσών που υπερβαίνουν ποσοστό 6% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, 
προσαυξανόμενου με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών που έχουν εγκριθεί 

και των Συμπληρωμάτων της Σύμβασης και με τις αναθεωρήσεις, πέραν των 
ενενήντα (90) ημερών μετά την προθεσμία που προβλέπεται από την ως άνω 

παράγραφο 1, και εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται στην αποκλειστική υπαιτιότητα 
της Εταιρείας, ο Ανάδοχος δικαιούται να διακόπτει την εκτέλεση των εργασιών 
κατόπιν υποβολής προς την Εταιρεία Ειδικής Εγγράφου Δηλώσεως και μέχρι την 

καταβολή προς αυτόν των σχετικών συμβατικώς οφειλομένων ποσών.  
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12.Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται μέσω λογαριασμού μιας οποιασδήποτε 
Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα, στο νόμισμα που 

προβλέπεται στο Συμφωνητικό της Σύμβασης. 
 

13.Σε κάθε πληρωμή, όπως προαναφέρθηκε, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

Σύμβασης, όπως επίσης και πριν από την οριστική εκκαθάριση των πληρωμών, ο 
Ανάδοχος θα αποδεικνύει με αντίστοιχα πιστοποιητικά ότι έχουν πλήρως εκπληρωθεί 

όλες οι υποχρεώσεις του προς τον ΕΦΚΑ ή και σε άλλους Ασφαλιστικούς 
Οργανισμούς, σε σχέση με το προσωπικό του. 
Αν η έκδοση των παραπάνω πιστοποιητικών είναι φανερά αδύνατη για τον Ανάδοχο, 

εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας να δεχθεί στη θέση των 
πιστοποιητικών αυτών, άλλα ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία ή/και εγγυήσεις που 

θα καλύπτουν την Εταιρεία σχετικά με τα οποιαδήποτε ποσά που τυχόν θα 
απαιτήσουν το ΕΦΚΑ ή οι άλλοι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί.  

 
14.Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη 

Σύμβαση, σε σχέση με πληρωμές κάθε φόρου, δασμού, κρατήσεων και λοιπών 

τελών που τυχόν οφείλει να καταβάλει με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, όπως 
επίσης θα είναι πλήρως υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε ζημιά που θα υποστεί η 

Εταιρεία, εξαιτίας της μη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεών του. 
 

15.Η Εταιρεία δύναται να παρακρατεί και να αποδίδει σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, από τα προσκομιζόμενα προς πληρωμή τιμολόγια του Αναδόχου, 
οποιαδήποτε ποσά οφείλει να πληρώσει ο Ανάδοχος έναντι φόρου εισοδήματος ή 

οποιωνδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ της Πολιτείας ή των Ασφαλιστικών 
Ιδρυμάτων ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.  

 

16.Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού των τυχόν απαιτήσεών της, που 
απορρέουν από τη Σύμβαση, με οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Το 

δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί ακόμη και αν το ποσό της απαίτησης δεν έχει 
επιδικασθεί ή ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις αναφορικά προς την απαίτηση αυτή. 
Η παρακράτηση αυτή θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο Ανάδοχος δεν προβεί σε 

τακτοποίηση της απαίτησης κατά τρόπο που να ικανοποιεί την Εταιρεία. Για το σκοπό 
αυτό η Εταιρεία πρέπει να στέλνει έγγραφη ειδοποίηση στον Ανάδοχο ορίζοντας ένα 

εύλογο χρονικό διάστημα για την ικανοποίηση της απαίτησης και μέχρι να 
ικανοποιηθεί η απαίτηση, η Εταιρεία δύναται να αναστείλει ισόποσες πληρωμές προς 
τον Ανάδοχο. 

Επιτρέπεται επίσης ο συμψηφισμός εκκαθαρισμένων απαιτήσεων της Εταιρείας του 
Έργου κατά του Αναδόχου, που προέρχονται από την εκτέλεση άλλων έργων της 

Εταιρείας και μέχρι ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από κάθε πιστοποίηση του 
εκτελούμενου έργου.  

 

17. Η οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών και των τυχόν ληξιπρόθεσμων πληρωμών, 
κατά το χρόνο που θα γίνει η εκκαθάριση, θα πραγματοποιηθεί με τον όρο απόλυτης 

συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις της Σύμβασης. 
 

 
Άρθρο 49 

 
Φόροι, δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις του Αναδόχου 
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1. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες για εκτελωνισμούς, φόρους, τέλη, δασμούς, 
κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το 

χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 
 
2. Με βάση την υποχρέωσή του αυτή ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί όλες τις νόμιμες 

διατυπώσεις και τα φορολογικά και λοιπά στοιχεία, που απαιτούνται από την 
Ελληνική Νομοθεσία και να συμμορφώνεται αυστηρά προς όλες τις διαδικασίες που 

καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν επίσης πρόσθετοι φόροι, δασμοί ή/και πρόστιμα για τη μη 
πιστή τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεών του και σε περίπτωση που από τις 

αρμόδιες Αρχές οι επιβαρύνσεις αυτές, εκ λάθους ή παραδρομής, χρεωθούν στην 
Εταιρεία, θα καταβληθούν από αυτήν αλλά θα παρακρατηθούν από την πρώτη 

πληρωμή του Αναδόχου. 
 

3. Δασμοί, φόροι και άλλες σχετικές επιβαρύνσεις, που καταβλήθηκαν τυχόν από την 
Εταιρεία λόγω παράλειψης του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του να 
συμμορφωθούν προς τις κείμενες διατάξεις της φορολογικής Νομοθεσίας θα 

απαιτηθούν από την Εταιρεία και θα εισπραχθούν έντοκα από τον Ανάδοχο 
οποτεδήποτε και κατά οποιονδήποτε τρόπο ακόμη και με παρακράτηση πληρωμών 

κλπ. 
 
4. Ειδικότερα και όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο Ανάδοχος υποχρεούται για τα 

παρακάτω. 
 

4.1 Φόροι, Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις εκτός Ελλάδας 
 
Όλοι οι φόροι, δασμοί και λοιπές σχετικές επιβαρύνσεις που αναφέρονται ή που θα 

επιβληθούν εκτός Ελλάδας στον Ανάδοχο, στους Υπεργολάβους του και στο 
προσωπικό τους, καθώς επίσης και στα υλικά, στον Εξοπλισμό και στις εργασίες που 

απαιτούνται να γίνουν εκτός Ελλάδας για την εκτέλεση του Έργου, όπως 
προβλέπεται από τη Σύμβαση, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

4.2 Φόροι, Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις στην Ελλάδα 
 

Δασμοί εισαγωγής, όλοι οι τελωνειακοί δασμοί και οι σχετικοί φόροι κάθε είδους, 
καθώς και όλες οι κάθε είδους λοιπές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται ή που θα 
επιβληθούν επί του Εξοπλισμού, πρώτων υλών, ημικατεργασμένων και έτοιμων 

προϊόντων, ανταλλακτικών κάθε είδους μηχανήματος, υλικών και προϊόντων που θα 
ενσωματωθούν στο Έργο, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
4.3 Φόρος εισοδήματος και σχετικές δαπάνες του Αναδόχου, των Υπεργολάβων του, 

κ.λπ. 

 
Ο Ανάδοχος, οι Υπεργολάβοι και το Προσωπικό, (Έλληνες ή ξένοι), που απασχολείται 

απ' αυτούς, θα πληρώσουν το φόρο εισοδήματος και τις σχετικές επιβαρύνσεις που 
θα επιβληθούν στην Ελλάδα, αναφορικά με το Έργο και σύμφωνα με την Ελληνική 
Νομοθεσία και τις Διμερείς Κυβερνητικές Συμφωνίες, εάν υπάρχουν τέτοιες. 

 
Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία θα εφαρμόζει τις παρακρατήσεις οι οποίες 

προβλέπονται από τη φορολογική Νομοθεσία. 
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Ο Ανάδοχος θα φέρει το βάρος και θα είναι υπεύθυνος για την πληρωμή στην 
Ελλάδα των λοιπών φόρων, των Δημοτικών φόρων και τελών, των εισφορών, των 

εργατοτεχνικών εισφορών, των συνεισφορών και οποιωνδήποτε άλλων 
επιβαρύνσεων, οι οποίες επιβάλλονται ή πρόκειται να επιβληθούν στην Ελλάδα, 
αναφορικά με το Έργο, υπέρ του Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων και άλλων 

τοπικών Αρχών, Ιδρυμάτων και Ταμείων Δημοσίου ενδιαφέροντος (ΕΦΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ 
κ.λπ.) και οι οποίες δαπάνες αφορούν στον ίδιο και στο Προσωπικό Ελληνικής ή 

ξένης υπηκοότητας πάσης φύσεως και κατηγορίας που απασχολείται απ' τον 
Ανάδοχο, και τους Υπεργολάβους του.  

 

Η Εταιρεία δε φέρει καμιά ευθύνη στην περίπτωση αδυναμίας εξοφλήσεως χρέους εκ 
μέρους του Αναδόχου, του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του. Ο 

Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι του υποχρεούνται να συμμορφώνονται απόλυτα και με 
δικά τους έξοδα προς τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, η οποία αφορά στη 

φορολογία, ασφάλιση κ.λπ.. 
 
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει εξαιτίας μείωσης ή αύξησης των συντελεστών του 

φόρου εισοδήματος, ο οποίος ισχύει στην Ελλάδα κατά την ημερομηνία του 
Διαγωνισμού και έχει άμεση επίδραση επί του Αναδόχου ή/και του προσωπικού του, 

θα είναι υπέρ ή σε βάρος του Αναδόχου ή/και του προσωπικού του. 
 

4.4 Εισαγωγή μηχανημάτων, εργαλείων, εξαρτημάτων κλπ. με υποχρέωση 

επανεξαγωγής. 
 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα είδη τα οποία εισάγονται για 
τις ανάγκες του Έργου με υποχρέωση επανεξαγωγής τους, συμμορφούμενος προς 
τις σχετικές διατάξεις των Νόμων. Επιπρόσθετα ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για 

την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των Ελληνικών Νόμων περί λαθρεμπορίου. 
 

Τα εισαχθέντα είδη με υποχρέωση επανεξαγωγής, μπορεί να μεταβιβαστούν σε τρίτα 
πρόσωπα μόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας. 
 

Σε περίπτωση που θα απωλεσθούν είδη εισαχθέντα επί επανεξαγωγή, η Εταιρεία και 
οι σχετικές Τελωνειακές Αρχές θα ειδοποιηθούν δεόντως και πάραυτα. 

 
 
 

 
 

 
4.5 Λογιστικά βιβλία και έγγραφα 
 

Ο Ανάδοχος θα τηρεί όλα τα στοιχεία, τα λογιστικά, φορολογικά και λοιπά βιβλία τα 
οποία απαιτούνται από την Ελληνική Νομοθεσία, θα συμμορφώνεται αυστηρά προς 

όλες τις διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις και θα δίνει όλα 
τα στοιχεία, τα έγγραφα και τις πληροφορίες τις οποίες η Εταιρεία, κατά την άποψή 
της, δύναται να ζητήσει σχετικά με οποιαδήποτε απαίτηση έναντι των Ελληνικών 

Αρχών. 
 

5. Την Εταιρεία βαρύνει και δεν περιλαμβάνεται στο Συμβατικό Τίμημα, ο ΦΠΑ ή 
ισοδύναμος φόρος που επιβάλλεται ή θα επιβληθεί στην Ελλάδα επί των τιμολογίων 
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του Εξοπλισμού και των άλλων τιμολογίων υπηρεσιών, που θα εκδώσει ο Ανάδοχος 
προς την Εταιρεία, στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης. 

 
 

Άρθρο 50 

 
Ασφαλίσεις 

 
1. Ο Ανάδοχος πέραν από τις λοιπές υποχρεώσεις και ευθύνες του που απορρέουν από 

τη Σύμβαση, είναι υποχρεωμένος, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους 

Ειδικούς Όρους της Σύμβασης και σύμφωνα με τα οριζόμενα σ' αυτούς, να 
συνομολογήσει με ασφαλιστικές εταιρείες (ελληνικές ή ξένες) και να διατηρεί και να 

παρακολουθεί με δικές του δαπάνες, τις παρακάτω ασφαλίσεις : 
 

α. Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου 

 
β. Ασφάλιση έναντι κινδύνων από τυχαία περιστατικά και ανωτέρα βία  

(περατωμένων εργασιών). 
 
γ. Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης και εργοδοτικής ευθύνης του Αναδόχου 

έναντι τρίτων 
 

δ. Ασφάλιση μεταφοράς 
 
ε. Ασφάλιση των οχημάτων, μηχανημάτων έργου κ.λπ. του Αναδόχου 

 
στ. Ασφάλιση του προσωπικού του Αναδόχου 

 
ζ. Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου των υλικών  που χορηγούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ 

στον Ανάδοχο 

 
2. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για κάθε μία από τις παραπάνω ασφαλίσεις θα πρέπει να 

είναι στην Ελληνική γλώσσα, και να περιέχουν και να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τα 
καθοριζόμενα στο Τεύχος "Ασφαλίσεις". Στις περιπτώσεις που τα ασφαλιστήρια 
συμβόλαια εκδίδονται σε γλώσσα της Αλλοδαπής, θα πρέπει να συνοδεύονται από 

επίσημη Ελληνική μετάφραση νομίμως επικυρωμένη. Επιπλέον, τα πρωτότυπα 
ασφαλιστήρια συμβόλαια, νόμιμα υπογεγραμμένα από τον Ανάδοχο και την 

ασφαλιστική εταιρία, θα πρέπει να κατατίθενται στην αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
της Εταιρείας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη των 

εργασιών, και σε κάθε περίπτωση πριν από την εγκατάσταση του Αναδόχου στον 
τόπο του Έργου. 

 
Άρθρο 51 

 
Αναστολή Εργασιών στο Εργοτάξιο 

 
1. O Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από γραπτή εντολή της Εταιρείας, να αναστέλλει 

την εκτέλεση των εργασιών στο Εργοτάξιο σε οποιοδήποτε τμήμα του Έργου ή στο 

σύνολό του, για όσο χρονικό διάστημα και με όποιο τρόπο η Εταιρεία κρίνει 
αναγκαίο. 
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2. Για να θεωρηθεί μια διακοπή εργασιών, ότι συνιστά αναστολή εκτέλεσης των 
εργασιών, κατά τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, θα πρέπει να έχει γίνει μετά από 

έγγραφη εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
Σε περίπτωση τέτοιας έγγραφης εντολής διακοπής, ο Ανάδοχος θα δικαιούται να 
ζητήσει και η Εταιρεία υποχρεούται να καθορίσει, την απαιτούμενη παράταση 

προθεσμίας και τα πλήρως δικαιολογημένα και αποδεδειγμένα έξοδα του Αναδόχου 
που πραγματοποίησε, εξαιτίας της διακοπής αυτής, μέσα στο Εργοτάξιο ή για την 

κινητοποίηση του προσωπικού του και του εξοπλισμού για το Εργοτάξιο ή που 
συνδέονται άμεσα και αιτιωδώς με τις εργοταξιακές εργασίες, εκτός των 
περιπτώσεων κατά τις οποίες η εν λόγω διακοπή : 

 
α. προκύπτει από εφαρμογή άλλων διατάξεων της Σύμβασης, ή  

 
β. προέρχεται από λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο Ανάδοχος ή  

 
γ. οφείλεται σε λόγους ασφαλείας του Έργου ή οποιουδήποτε τμήματος του.  

 

3. Εφόσον η παραπάνω έγγραφη εντολή διακοπής αφορά το σύνολο των εργασιών στο 
Εργοτάξιο και διαρκέσει περισσότερο από εκατόν πενήντα (150) συνεχείς 

ημερολογιακές ημέρες ή αν οι τμηματικές διακοπές οι οποίες αφορούν σε τμήματα 
του Έργου ή αφορούν σε χρονικές περιόδους διακοπών είτε όλου του Έργου είτε σε 
τμήματα αυτού, διαρκέσουν αθροιστικά περισσότερο από διακόσιες (200) 

ημερολογιακές ημέρες, τότε ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή 
ανακοίνωση προς την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, να ζητήσει την άδεια να επαναρχίσει 

τις εργασίες. 
Εάν η σχετική άδεια δεν του δοθεί μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών 
ημερών από την αποστολή της ανακοίνωσης ή εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ 

Εταιρείας και Αναδόχου για περαιτέρω παράταση της διακοπής των εργασιών, τότε ο 
Ανάδοχος δύναται να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης. Η καταγγελία αυτή θα 

έχει τις ίδιες συνέπειες που προβλέπονται για την περίπτωση ανυπαίτιας καταγγελίας 
της Σύμβασης του Άρθρου 55 του παρόντος. 

 

4. Σε περίπτωση που η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δεν έχει εκδώσει εντολή διακοπής και 
εφόσον ο Ανάδοχος θεωρεί ότι οι εργασίες έχουν διακοπεί εξαιτίας της Εταιρείας , 

οφείλει να το γνωστοποιήσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία εγγράφως, μέσα σε μια 
προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημέρα που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι έχουν 
διακοπεί οι εργασίες, με πλήρη στοιχεία που να δικαιολογούν την άποψή του. 

 
5. Τυχόν διακοπή εκτέλεσης του Έργου, από πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, για 

τριάντα (30) συνεχείς ημερολογιακές ημέρες ή σε σύνολο σαράντα (40) 
διακοπτόμενων ημερολογιακών ημερών για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός των 
περιπτώσεων Ανωτέρας Βίας όπως αυτή καθορίζεται στο Άρθρο 52 του παρόντος, 

παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα, κατά την κρίση της και υπό τη ρητή επιφύλαξη 
κάθε άλλου δικαιώματός της που απορρέει από τη Σύμβαση, να προχωρήσει στη 

διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης και ακολούθως να συνεχίσει η ίδια το Έργο ή 
να το αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο.  

 

Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον υφίστανται απαιτήσεις από τον ΔΕΔΔΗΕ., η 
Εταιρεία ή ο νέος Ανάδοχος θα δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν τις βοηθητικές 

εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό, τα σχέδια, τα εργαλεία, τις 
αποθήκες, τα υλικά και εφόδια του Αναδόχου που βρίσκονται στο Εργοτάξιο, καθώς 

και γενικά τα κτήρια και τις εγκαταστάσεις του Ανάδοχου, χωρίς να αναλάβει ο 



 

81 
 

ΔΕΔΔΗΕ οποιαδήποτε υποχρέωση για ζημίες που θα προκληθούν σ' αυτά ή για τη 
φθορά αυτών από τη συνήθη χρήση.  

 
6. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο διακοπής, ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα, κατά την κρίση της Εταιρείας, 

μέτρα για τη συντήρηση και προστασία του Έργου, καθώς και για τα υλικά και τον 
Εξοπλισμό που βρίσκονται στο Εργοτάξιο. Επίσης ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της 

Εταιρείας για όλες τις άμεσες δαπάνες στις οποίες ενδεχομένως θα υποβληθεί η 
Εταιρεία και για όλες τις πραγματικές ζημιές τις οποίες αυτή ενδεχομένως θα υποστεί 
λόγω της μη τήρησης των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Η Εταιρεία μπορεί να 

συμψηφίζει τις απαιτήσεις αυτές με οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται σ' αυτόν για 
οποιονδήποτε λόγο και αιτία, σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

 

 
Άρθρο 52 

 

Ανωτέρα Βία 
1. Όλα τα περιστατικά τα οποία επηρεάζουν την εκτέλεση του Έργου και ξεφεύγουν, 

κατά εύλογη κρίση, από τον έλεγχο του Αναδόχου, και τα οποία ήταν αδύνατο να 
προβλεφθούν ή προληφθούν, , θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι Απεργίες από αναγνωρισμένες ενώσεις εργαζομένων, 
ανταπεργίες (Lockouts) ή μέτρα και απαγορεύσεις από μέρους των Αρχών, 
κωλυσιπλοϊα, επιβολή στρατιωτικού νόμου και παρόμοιας φύσης περιστατικά, 

θεωρούνται περιστατικά Ανωτέρας Βίας. 
 Τα περιστατικά αυτά είναι δυνατόν να γίνονται αντικείμενο επίκλησης και από τον 

ΔΕΔΔΗΕ ανεξαρτήτως των κατωτέρω προβλέψεων. 
 
Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας, που επηρεάζουν το Έργο, είναι αποδεκτά μόνο ως 

λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζημίωσης του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δε 
δικαιούται να εγείρει κατά της Εταιρείας απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε 

τυχόν δαπάνες ή και οικονομική επιβάρυνσή του, ως συνέπεια περιστατικού 
Ανωτέρας Βίας. 

 

2. Για να θεωρηθεί και αναγνωρισθεί από την Εταιρεία ένα γεγονός Ανωτέρας Βίας, ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει, υποβάλλοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και 

λοιπά αποδεικτικά στοιχεία, το περιστατικό καθώς επίσης ότι το γεγονός έχει 
κατευθείαν σχέση με την καθυστέρηση στην εκτέλεση ή στη συνέχιση των εργασιών 
και ότι η καθυστέρηση στην επίτευξη των καθοριζομένων από τη Σύμβαση 

προθεσμιών οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός αυτό. 
 

3. Η μη εκπλήρωση ή η καθυστέρηση για εκπλήρωση από κάποιον Υπεργολάβο των 
υποχρεώσεών του προς τον Ανάδοχο, καθώς επίσης και η τυχόν αποτυχία στην 
κατασκευή τμημάτων του Έργου ή πρώτης ύλης, (όπως αποτυχία κατά τη χύτευση, 

κ.λπ..), δε θα θεωρείται ως περιστατικό Ανωτέρας Βίας.  
 

4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει ότι συνέβη περιστατικό Ανωτέρας Βίας, 
λόγω του οποίου δεν μπόρεσε να εκπληρώσει, ολικά ή μερικά, τις υποχρεώσεις του 
που απορρέουν από τη Σύμβαση, θα πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό 

εγγράφως στην Εταιρεία, παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. 
Η εν λόγω γνωστοποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευση του περιστατικού αυτού, εκτός 
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από την περίπτωση κατά την οποία απαιτείται, λόγω της φύσης του περιστατικού, να 
ειδοποιηθεί αμέσως η Εταιρεία. 

 
5. Οι συνέπειες που είχε το γεγονός γνωστοποιούνται από τον Ανάδοχο με την υποβολή 

όλων των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία εντός 

τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από το πέρας του περιστατικού αυτού. 
Η Εταιρεία υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο εάν αποδέχεται ότι το 

περιστατικό αυτό εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, μέσα σε τριάντα (30) 
ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή των στοιχείων του Αναδόχου. 

 

6. Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, προς τον 
προαναφερθέντα όρο περί γνωστοποιήσεως και υποβολής στοιχείων κλπ., εντός των 

πιο πάνω καθοριζομένων ανατρεπτικών προθεσμιών, καθιστά απαράδεκτη 
οποιαδήποτε αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας. 

 
7. Ο χρόνος κατά τον οποίο μπορούν να παραταθούν οι συμβατικές προθεσμίες θα 

καθορισθεί, με βάση τον πραγματικά απολεσθέντα χρόνο. 

 
8. Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρας Βίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο προς περιορισμό των εκ του περιστατικού αυτού 
απορρεουσών ζημιών. Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης να καταβάλει αποδεδειγμένα κάθε 
δυνατή προσπάθεια για εξουδετέρωση χωρίς χρονοτριβή των συνεπειών 

οποιουδήποτε γεγονότος Ανωτέρας Βίας, (π.χ. ζημιές στον Εξοπλισμό, τυχόν 
καθυστερήσεις κ.λπ.). 

 

 
 

Άρθρο 53 
 

Ποινικές Ρήτρες 
 

1. Ανεξάρτητα και πέρα από τα δικαιώματα της Εταιρείας που προκύπτουν από τα 
Άρθρα 24 και 55 του παρόντος, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να 
καταβάλει στην Εταιρεία Ποινικές Ρήτρες, είτε για υπέρβαση συμβατικής προθεσμίας 

λόγω υπαιτιότητάς του, είτε για άλλους λόγους, που τυχόν προβλέπονται στο 
Συμφωνητικό. 

 
2. Οι Ποινικές Ρήτρες θα καταβάλλονται, λόγω αθετήσεως ή μη εκπληρώσεως από τον 

Ανάδοχο των συμβατικών του υποχρεώσεων και ανεξάρτητα αν έχει ή όχι προκληθεί 

απώλεια ή ζημία (θετική ή αποθετική) στην Εταιρεία. 

3. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του Έργου ή 
από οποιεσδήποτε οφειλόμενες πληρωμές προς τον Ανάδοχο ή, αν δεν υπάρχουν 

τέτοιες, γίνεται ανάλογη κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η οριστική 
εκκαθάριση των Ποινικών Ρητρών διενεργείται το αργότερο μέχρι την προσωρινή 
παραλαβή του Έργου. 

Στην επιστολή γνωστοποίησης στον Ανάδοχο της επιβολής ποινικής ρήτρας η 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία ορίζει προθεσμία δέκα (10) ημερών για την διατύπωση τυχόν 

τεκμηριωμένης Διαφωνίας του. 
Μετά την παρέλευση άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας ή σε περίπτωση 
υποβολής, μετά την οριστική απόφαση της Εταιρείας σύμφωνα με το Άρθρο 54 του 
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παρόντος, γίνεται η έκδοση Τιμολογίου από την Εταιρεία και ο καταλογισμός της 
δαπάνης στον Ανάδοχο. 

 
4. Εφόσον στη Σύμβαση ορίζονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζεται υποχρεωτικά και το 

ποσό των ποινικών ρητρών ανά ημέρα υπέρβασης, καθώς και ο τυχόν συνολικός 

χρόνος για την επιβολή τους. 
 

5. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της εγκεκριμένης συνολικής 
προθεσμίας και των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν ανακαλείται.  
Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών 

ανακαλούνται υποχρεωτικά, αν το έργο περατωθεί μέσα στην εγκεκριμένη συνολική 
προθεσμία δηλαδή εγκεκριμένη προθεσμία και χορηγηθείσα οριακή προθεσμία 

εφόσον συντρέχει περίπτωση. 
 

6. Ρητά συμφωνείται ότι οι διάφορες Ποινικές Ρήτρες της Σύμβασης οφείλονται και 
πληρώνονται στην Εταιρεία κεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Εταιρεία 
έχει υποστεί ζημιές, και ότι είναι εύλογες και δίκαιες.  

Η καταβολή των Ποινικών Ρητρών θα γίνεται από τον Ανάδοχο σωρευτικά και 
επιπλέον από κάθε αποζημίωση για αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας ή απώλειας, 

που έχει υποστεί η Εταιρεία, ως αποτέλεσμα αντισυμβατικής συμπεριφοράς του 
Αναδόχου. 
Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την καταγγελία ή όχι της 

παρούσας και τη συνομολόγηση ή κατάπτωση κάθε αναφερόμενης ποινικής ρήτρας, 
η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να αξιώσει, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, 

την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημιάς του, που έχει υποστεί από την 
εκπρόθεσμη ή την μη προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμβασης με τον 
Ανάδοχο. 

 
7. Το σύνολο των Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 10% 

του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων 
εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης και με τις αναθεωρήσεις, χωρίς 
Φ.Π.Α. 

 
8. Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με 

βάση τις διατάξεις της Σύμβασης, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την 
παρακράτηση, έναντι της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας για παραβίαση τμηματικής 
προθεσμίας, μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της 

Εταιρείας. 
 

9. Όλες οι, σε βάρος του Αναδόχου, ποινικές ρήτρες για καθυστερήσεις, αθροιζόμενες 
με τις επίσης σε βάρος του ποινικές ρήτρες που του επιβάλλονται για άλλους λόγους 
κατά τα οριζόμενα στη Σύμβαση σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβούν το 

δέκα πέντε τοις εκατό (15%) του Συμβατικού Τιμήματος, προσαυξημένου με το 
τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των Συμπληρωμάτων της Σύμβασης και 

με τις αναθεωρήσεις. 
 

10. Οι όροι, με βάση τους οποίους θα καταπίπτουν οι Ποινικές Ρήτρες, το ύψος των 

καταβαλλομένων ποσών, όπως και οποιοιδήποτε άλλοι όροι σε σχέση προς αυτές, 
καθορίζονται στο Συμφωνητικό. 
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Άρθρο 54 
 

Απαιτήσεις - Διαφωνίες 
 
1. Απαιτήσεις 

 
1.1 Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση σε 

σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούται να το 
γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία μέσα σε μια ανατρεπτική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που εμφανίστηκε το γεγονός, για το οποίο 

προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση. 
 

Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη του 

αιτήματος που προτίθεται να θέσει. 
 
1.2 Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, αμέσως με τη λήψη της παραπάνω γνωστοποίησης και 

χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε παραδοχή της ευθύνης της Εταιρείας, 
δικαιούται να επιθεωρεί τα τηρούμενα στοιχεία και να δίδει οδηγίες στον Ανάδοχο να 

τηρεί και περαιτέρω κατάλληλα στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα και ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να τα τηρεί και να παρέχει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία αντίγραφα 
όλων των στοιχείων, μόλις του ζητηθούν. 

 
1.3 Μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία οικονομική 
ανάλυση της απαίτησης του, που θα συνοδεύεται με λεπτομερή αιτιολόγησή της. 
Στην περίπτωση κατά την οποία το γεγονός για το οποίο έχει τεθεί η απαίτηση 

συνεχίζεται, η οικονομική ανάλυση θα θεωρείται προσωρινή και ο Ανάδοχος, κατά 
εύλογα διαστήματα ή όταν το ζητά η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, θα δίδει νεώτερα 

συγκεντρωτικά στοιχεία. Σε τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να δώσει την 
τελική οικονομική ανάλυση μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη 
του γεγονότος. 

 
1.4 Εάν ο Ανάδοχος δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, το 

δικαίωμα του για πληρωμή, εφόσον το αίτημα του γίνει δεκτό από την Εταιρεία, 
περιορίζεται μέχρι του σημείου που η Εταιρεία θεωρεί ότι μπορεί να επαληθευτεί από 
τα τηρηθέντα στοιχεία. 

 
 

2. Διαφωνίες 
 

2.1 Κάθε διαφωνία, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που σχετίζεται με μη ικανοποιητική 

για τον Ανάδοχο ρύθμιση απαίτησής του, σύμφωνα με τα παραπάνω, ή 
οποιουδήποτε είδους διένεξη, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος 

της Σύμβασης, θα γνωστοποιείται γραπτώς στην Προϊσταμένη Υπηρεσία, από τον 
Ανάδοχο με "Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας", όπου θα υπάρχει ρητή υπενθύμιση ότι η 
διαφωνία αυτή γίνεται με βάση το παρόν άρθρο. 

 
2.2 Στην "Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας", ο Ανάδοχος θα εκθέτει σαφώς το θέμα που 

αφορά στη διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα : 
 

α. σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας 
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β. έκθεση των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η διαφωνία 

 
γ. η αιτουμένη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηματικό ποσό 

 

δ. όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία, όπως επίσης και κάθε 
στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο 

 
2.3 Η Προϊστάμενη Υπηρεσία υποχρεούται, το αργότερο σε ενενήντα (90) ημέρες από 

την ημέρα κατά την οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο 

την απόφαση της Εταιρείας. 
 

2.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ικανοποιείται με την απόφαση αυτή της Εταιρείας 
ή στην περίπτωση κατά την οποία δε λάβει απάντηση μέσα στην παραπάνω 

προθεσμία, μπορεί να προσφύγει στα αναφερόμενα στο Άρθρο 56 του παρόντος 
όργανα.  
Πριν από την άσκηση της πιο πάνω προσφυγής, ο Ανάδοχος μπορεί να ζητήσει την 

επίλυση της διαφωνίας του με φιλικές διαπραγματεύσεις. Η τήρηση της κάτωθι 
διαδικασίας δεν συνιστά προϋπόθεση άσκησης ενδίκων μέσων. 

 
Το αίτημα του Αναδόχου γίνεται με την υποβολή του εγγράφως στην Προϊσταμένη 
Υπηρεσία εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση σε 

αυτόν της απόφασης της Προϊσταμένης Υπηρεσίας (παραπάνω παρ. 2.3.) ή την 
παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας της παρ. 2.3. για υποχρέωση έκδοσης 

απόφασης από την Προϊσταμένη Υπηρεσία. 
Η αίτηση πρέπει να αναφέρει το πλήρες ιστορικό της διαφωνίας, τα αιτήματα του 
Αναδόχου τα οποία πρέπει να είναι ταυτόσημα με τα αιτήματα της "Αίτησης Επίλυσης 

Διαφωνίας", που προηγήθηκε και να συνοδεύεται από τα σχετικά στοιχεία που 

θεμελιώνουν την άποψη του Αναδόχου. 
 

Η Προϊσταμένη Υπηρεσία υποχρεούται το αργότερο σε ενενήντα (90) ημέρες από την 
ημέρα κατά την οποία έλαβε την αίτηση αυτή να τη διαβιβάσει με τις απόψεις της 
στο αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. 

Στην περίπτωση αυτή και εφόσον τούτο γίνει αποδεκτό από την Εταιρεία, 
συγκροτείται, από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, Επιτροπή Φιλικού 

Διακανονισμού η οποία διαπραγματεύεται με τον Ανάδοχο την επίλυση της 
διαφωνίας. 

 

2.5 Η ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση του 
Έργου, ούτε αίρει την υποχρέωση του Ανάδοχου να ακολουθεί τις εντολές της 

Εταιρείας σχετικά με την έγκαιρη και την άρτια εκτέλεση των Έργου. 
 
 

Άρθρο 55 
 

Καταγγελία της Σύμβασης 
 
1. Καταγγελία της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου 

 
1.1 Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Εταιρείας που προκύπτουν από τις 

υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης, στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος καθυστερήσει 
την έναρξη των εργασιών ή, εάν παρά τις προηγούμενες έγγραφες επισημάνσεις, 
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δεν υποβάλει το χρονοδιάγραμμα του Έργου, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 28 του 
παρόντος ή εάν δε συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της Σύμβασης και καθυστερεί 

την πρόοδο των εργασιών, ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη 
εκτέλεση του Έργου, ή εάν οι εργασίες που εκτελεί είναι κακότεχνες, ή τα υλικά που 
χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, ή αν παραβαίνει ή δεν 

εφαρμόζει τα εγκεκριμένα σχέδια και δε συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις 
κατευθύνσεις και εντολές της Εταιρείας, ή εάν παραλείπει την τήρηση των κανόνων 

ασφαλείας των εργαζομένων ή της διασφάλισης των εργασιακών και ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων εργαζομένων ή της προστασίας του περιβάλλοντος, ή διαπιστωθεί ότι 
προσκόμισε πλαστή εγγυητική επιστολή, η Εταιρεία δικαιούται, για οποιοδήποτε από 

τα παραπάνω, να απευθύνει "Ειδική Πρόσκληση" προς τον Ανάδοχο στην οποία 
απαραίτητα μνημονεύονται οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου και στην οποία 

περιλαμβάνεται συγκεκριμένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να 
εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, μέσα σε προθεσμία που τάσσεται από την "Ειδική 

Πρόσκληση". 
Η προθεσμία στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με βάση το συντομότερο δυνατό από 
τεχνικής απόψεως χρόνο για την εκπλήρωση της αντίστοιχης υποχρέωσης, και σε 

καμιά περίπτωση δε μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες. 
 

Εάν ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με την παραπάνω έγγραφη "Ειδική Πρόσκληση" 
μέσα στην προθεσμία που έχει καθοριστεί, η Εταιρεία δικαιούται με εξώδικη δήλωση 
προς τον Ανάδοχο, η οποία κοινοποιείται με Δικαστικό Επιμελητή, να προβεί στην 

καταγγελία της Σύμβασης μερικά ή ολικά. 
 

1.2 Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως όταν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, σύμφωνα και με τα 
αναφερόμενα στην παρ 1 του άρθρου 10 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή 
ισχύουν και τα αναφερόμενα στην παραγρ. 2.4 του παρόντος Άρθρου. 

 
Η Σύμβαση καταγγέλλεται, κατά την κρίση της Εταιρείας, όταν ο Ανάδοχος τεθεί σε 

αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση σύμπραξης όταν πτωχεύσουν ή τεθούν σε 
αναγκαστική διαχείριση όλα τα συμπράττοντα μέρη σύμφωνα και με τα αναφερόμενα 
στην παρ 2 του άρθρου 10 του παρόντος, όπως επίσης στην περίπτωση που, κατά 

παράβαση των διατάξεων του Άρθρου 8 του παρόντος, ο Ανάδοχος υποκατέστησε 
τον εαυτό του ολικά ή μερικά κατά την εκτέλεση της Σύμβασης με οποιοδήποτε 

τρίτο. 
 
2. Οριστικοποίηση Καταγγελίας - Έκπτωση Αναδόχου 

 
2.1 Η καταγγελία οριστικοποιείται και ο Ανάδοχος εκπίπτει της Σύμβασης (Επικύρωση 

της Έκπτωσης), αν δεν υποβληθεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών 
ένσταση του Αναδόχου ή αν απορριφθεί η ένσταση. Η ένσταση που ασκείται 
εμπρόθεσμα αναστέλλει την απόφαση και ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις 

εργασίες της Εργολαβίας. 
Για την ένσταση αποφασίζει η Εταιρεία μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο (2) 

μηνών από την κατάθεση της ένστασης. 
 
2.2 Με την οριστικοποίηση της καταγγελίας της Σύμβασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο 

Ανάδοχος αποξενούται και αποβάλλεται από το Έργο και γίνεται εκκαθάριση της 
Σύμβασης το συντομότερο δυνατό. 

 
2.3 Η Εταιρεία δικαιούται είτε να συνεχίσει η ίδια την εκτέλεση του Έργου, είτε να το 

αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο. Εάν υφίστανται απαιτήσεις από την Εταιρεία, η Εταιρεία 
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και ο νέος Ανάδοχος δικαιούνται να χρησιμοποιούν εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, 
τα μηχανήματα, τα εργαλεία, τα υλικά, τα εφόδια, τις εγκαταστάσεις και λοιπά μέσα 

του έκπτωτου Αναδόχου, τα οποία έχουν προσκομισθεί ή ανεγερθεί από αυτόν στον 
τόπο του Έργου.  

 

2.4 Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων 
της Εταιρείας για αποζημίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες : 

 
α. γίνεται άμεσα απαιτητό το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής 
 

β. καταπίπτουν υπέρ της Εταιρείας οι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης του Έργου 
 

γ. γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες μέχρι την 
ημερομηνία της καταγγελίας. 

 
2.5 Για την εκκαθάριση της Σύμβασης η Εταιρεία θα διενεργήσει παρουσία του 

Αναδόχου, το δυνατό συντομότερα, την απογραφή της υπάρχουσας κατάστασης και 

θα καθορίσει το συνολικό ποσό (εάν υπάρχει) με το οποίο τιμολογούνται οι εργασίες 
που έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση και θα καθορίσει επίσης και την αξία 

των τυχόν υπαρχόντων αχρησιμοποίητων ή μερικώς χρησιμοποιημένων υλικών, 
καθώς και οποιωνδήποτε προσωρινών εργασιών. 

 

Σε περίπτωση που ο έκπτωτος Ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν παραστάθηκε, η 
Εταιρεία μπορεί να προβεί η ίδια στην απογραφή και θα χρεοπιστώσει ανάλογα τον 

Ανάδοχο. 
 
 

3. Ανυπαίτιος Καταγγελία 
 

3.1 Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια 
ισχύος της Σύμβασης, να την καταγγείλει ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα 
ειδοποιήσει εγγράφως τον Ανάδοχο, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την 

ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία καταγγελίας της. 

3.2.Η Εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια, τουλάχιστον στις ακόλουθες περιστάσεις και υπό 

τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά 
τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

 
α) η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, η οποία θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης.  
 

β) εάν ο Aνάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μία από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 για τους λόγους αποκλεισμού και ως 
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

 
γ) η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Aνάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων, που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, και η οποία 
έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ. 

 
3.3 Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας της Σύμβασης, η Εταιρεία υποχρεούται να 

επιστρέψει το εναπομένον υπόλοιπο των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης και να 
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καταβάλει στον Ανάδοχο κάθε ποσό που οφείλεται σε αυτόν, σύμφωνα με τους 
όρους της Σύμβασης, για όλες τις εργασίες που εκτελέστηκαν από αυτόν. 

Επίσης η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο την αξία των υλικών που 
έχουν προσκομισθεί και αποζημίωση για τις δαπάνες του Αναδόχου για υλικά που 
βρίσκονται στο στάδιο της παραγωγής ή της προμήθειας. 

Ειδικά για τον προσδιορισμό των τυχόν δαπανών παραγωγής ή προμήθειας υλικών, 
ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, που 

θα αποδεικνύουν την αναγκαιότητα έναρξης παραγωγής ή ανάθεσης προμήθειας με 
βάση το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου καθώς και παραστατικά που να αιτιολογούν τα 
σχετικά έξοδα. 

 
3.4 Σε περίπτωση που η Σύμβαση λυθεί με αποκλειστική υπαιτιότητα της Εταιρείας και 

έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας μικρότερης από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του 
Συμβατικού Τιμήματος, η Εταιρεία καταβάλει επιπλέον στον Ανάδοχο α) το 

αναπόσβεστο μέρος των εγκαταστάσεών του, καθώς και β) αποζημίωση για 
τεκμαιρόμενο όφελος, που δε μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 5% του ποσού που 
απομένει από το Συμβατικό Τίμημα,  αφού αυτό μειωθεί κατά τριάντα τοις εκατό 

(30%) και μετά αφαιρεθούν το αναπόσβεστο μέρος των εγκαταστάσεών του, η αξία 
των εργασιών και των υλικών που έχουν τιμολογηθεί και τα υπόλοιπα ποσά που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3.3 του παρόντος Άρθρου, για τα οποία 
αποζημιώνεται ο Ανάδοχος. 
 

Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης αυτής, λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές 
συνθήκες και ιδίως το μέγεθος του Έργου και ο χρόνος αποδέσμευσης του 

Αναδόχου. 
 
 

 
 

 
 

Άρθρο 56 

 
Δωσιδικία - Δίκαιο της Σύμβασης 

 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, η οποία συνδέεται με ή προκύπτει 
κατά την υλοποίηση της Σύμβασης ή την ερμηνεία ή εφαρμογή των όρων αυτής και 

δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί με τις προβλεπόμενες σε αυτή διαδικασίες, 
επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με το 

Ελληνικό Δίκαιο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Συμφωνητικό. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
 

 
 

 
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΜ-Θ/ΤΥ/1/2021 

 
Για την ανάδειξη Αναδόχου 

 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΜ-Θ/ 

 
ΕΡΓΟ    : «ΑΝΑΚΑΙΝIΣΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»            
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.& ΑΝΑΔΟΧΩΝ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 

Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΥΧΑΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

(ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) 
  

Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 

  

Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
  

Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ κλπ. 
  
ΣΤ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

  
Ζ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε. ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
  
Η. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ (OPEN COVER) ΕΡΓΩΝ 
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Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ι Σ 
 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. & ΑΝΑΔΟΧΩΝ 
 

 
Κατά την κατάρτιση των ασφαλίσεων που θα συνάπτονται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι 

γενικοί όροι:  
 

1. Τα ασφαλιστήρια που θα συνάπτει ο Ανάδοχος θα είναι στην Ελληνική γλώσσα ή σε 
διαφορετική περίπτωση θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά 
δεόντως επικυρωμένη. 

Κατά τη σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων, ο Ανάδοχος πρέπει να 
συμμορφώνεται πλήρως και να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις των Νόμων, 

Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κλπ. που ισχύουν εκάστοτε και έχουν 
εφαρμογή στην Ελλάδα.   
 

2. Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους κλπ. των Ασφαλιστηρίων. Οι 
παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, 

απαλλαγές κλπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
 

3. Oι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις 
υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση, ιδιαίτερα 

σε ό,τι αφορά στις προβλεπόμενες, από τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, 
εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κλπ. Ο Ανάδοχος παραμένει 

αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα, 
πέραν από τα ποσά κάλυψης των Ασφαλιστηρίων. 

 
4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις 

ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που θα συνομολογήσει κριθούν ως μη 

ικανοποιητικές από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., η τελευταία δικαιούται να συνάψει, στο όνομα 
και με δαπάνες του Αναδόχου, τα απαιτούμενα Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει 

(εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίστρων, είτε από τις 
οφειλόμενες σε αυτόν πληρωμές, είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Αναδόχου. 
 

5. Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους 
ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για να αποφύγει 

ενδεχόμενη ακύρωσή τους, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές 
για λογαριασμό του Αναδόχου και να παρακρατήσει τα αντίστοιχα ποσά ως ανωτέρω. 
 

6. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να παρακρατεί από 
οφειλόμενες πληρωμές του Αναδόχου κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό να εισπραχθεί 

από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ. που τυχόν υπάρχουν στους 
όρους των εν λόγω Ασφαλιστηρίων. 
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7. Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρία, με την οποία ο Ανάδοχος συνομολόγησε τα 
σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, παραλείψει ή αρνηθεί (μερικά ή ολικά) να 

καταβάλει αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά κλπ., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο 
Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης 

ζημιάς ή βλάβης κλπ., σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασμό του ή εγγύησή του τα ποσά 
οποιασδήποτε φύσης, που, κατά την κρίση της, απαιτούνται για την αποκατάσταση 

της εν λόγω ζημίας ή βλάβης. 
 

8. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να συνομολογήσει με ασφαλιστικές εταιρίες 

(Ελληνικές ή Ξένες), να διατηρεί και να παρακολουθεί με δικές του δαπάνες τις 
ασφαλίσεις που καθορίζονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης. 

 

Τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια για κάθε μία από τις αναφερόμενες ασφαλίσεις, θα 
πρέπει να περιέχουν και να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον και κατά περίπτωση τα 

καθοριζόμενα, στα ακόλουθα Υποδείγματα. 
 

 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α’) 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

Το ασφαλιστήριο ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο, 15 

ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο 
του Έργου (οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτα), στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

Το πρωτότυπο Ασφαλιστήριο ή Ακριβές Αντίγραφο του Ασφαλιστηρίου δεόντως 
επικυρωμένο αποστέλλεται, από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., προς 

έλεγχο και φυλάσσεται στη ΔΟΛ/Υποτομέας Ασφαλίσεων, Λεωφ. Συγγρού 49, 117 43 
Αθήνα. 
 

1. Αντικείμενο ασφάλισης 
 
1.1. Η συνολική αξία του υπό κατασκευήν Έργου (Εξοπλισμός, υλικά, εργασίες κλπ) 

συμπεριλαμβανομένων των τυχόν συμπληρωμάτων της Σύμβασης, αναθεωρήσεων 
ή/και αναπροσαρμογών (θετικών ή αρνητικών) του αρχικού Συμβατικού Τιμήματος. 

Οι απαλλαγές του Ασφαλιστηρίου ανά ζημιά και περιστατικό, υπόκεινται στην τελική 
έγκριση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

 
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημιάς ή 
καταστροφής, μερικής ή ολικής, που οφείλονται ή προκαλούνται από οποιοδήποτε 

λόγο ή αιτία περιλαμβανομένων των κινδύνων από ανωτέρα βία 
(συμπεριλαμβανομένων σεισμού και καιρικών φαινομένων, πολιτικών ταραχών, 

απεργιών, κακόβουλων ενεργειών και τρομοκρατικών ενεργειών στο βαθμό που η 
κάλυψη αυτή είναι διαθέσιμη), τυχαία περιστατικά (καθώς επίσης από λανθασμένη 
μελέτη (FAULTY DESIGN), λανθασμένη κατασκευή (MANUFACTURER'S  RISK), 

ελαττωματικά υλικά, λανθασμένη εργασία, κλπ., εφόσον ζητηθεί η κάλυψη των 
κινδύνων αυτών από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με ιδιαίτερη αναφορά στους Ειδικούς Όρους 

της Διακήρυξης). 
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Εξαιρούνται οι κίνδυνοι που συνήθως δεν καλύπτονται από τα τυπικά Ασφαλιστήρια 
ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (π.χ. πόλεμος, εισβολή, ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, 

επανάσταση, κατάσχεση, μόλυνση από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα ακτινοβολία, 
κλπ.). 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα την αναπροσαρμογή του ασφαλιζομένου κεφαλαίου σύμφωνα με την 

πραγματική αξία του Έργου και οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώματος της 
υπασφαλίσεως. 

 
1.2. Οι μόνιμες, μη μόνιμες ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του 

Αναδόχου καθώς επίσης και ο εν γένει μηχανολογικός εξοπλισμός που θα 

χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του Έργου. Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα 
παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας κλπ. (εξαιρουμένων των 

μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από 
ανωτέρα βία ή/ και τυχαία περιστατικά. 
 

1.3. Τα κάθε είδους υλικά που χορηγούνται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για να ενσωματωθούν 
στο Έργο. 

 

 

2. Διάρκεια ασφάλισης 

 
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει, είτε με την έναρξη των εργασιών, είτε 
συγχρόνως με την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του Έργου, ανάλογα με 

ποιο από τα δύο συμβεί πρώτα και θα λήγει, είτε με την ημερομηνία της 
βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών (για Έργα Πολ. Μηχ.), είτε με την 

ημερομηνία της Έναρξης της Εμπορικής Λειτουργίας (για Έργα Η/Μ εξοπλισμού).  
 

Από την ημερομηνία αυτή αρχίζει η εκτεταμένη κάλυψη της περιόδου συντήρησης 
(extended maintenance period) η οποία θα λήγει την ημερομηνία που θεωρείται ότι 
συντελείται η Προσωρινή Παραλαβή. 

 

 

3. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου 

 
3.1. Θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης "Ανάδοχος" 

περιλαμβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε 

σχέση εργασίας από τον Ανάδοχο για το υπόψη Έργο, καθώς επίσης και οι τυχόν 
Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές του Αναδόχου. 

 
3.2. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα είναι συνασφαλιζόμενη. 

 
3.3. Το εν λόγω Ασφαλιστήριο δε δύνανται να ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή λήξει χωρίς τη 

γραπτή, με συστημένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ημέρες, σχετική ειδοποίηση 

της Ασφαλιστικής Εταιρίας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
(ΔΟΛ/Υποτομέας Ασφαλίσεων, Λεωφ. Συγγρού 49, 117 43 Αθήνα). 
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3.4. Ο Ανάδοχος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τις απαιτήσεις της 
απ' αυτόν σε σχέση με τα ποσά που του έχει καταβάλει (με εξαίρεση τις 

προκαταβολές έναντι ισόποσων εγγυητικών επιστολών ή άλλων εγγυήσεων που 
αποδέχτηκε η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), υποχρεώνεται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να 

συμπεριλάβουν στο ασφαλιστήριο τον εξής Ειδικό Όρο:  
 
 

“Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς:  
 

α. Προκειμένου η Ασφαλιστική Εταιρία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη 
ζημιά κλπ. αποζημίωση πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το 
σκοπό αυτό συγκατάθεση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 

β. Εφόσον η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δεν παρέχει στην Ασφαλιστική Εταιρία την εν λόγω 

συγκατάθεση, η απαίτηση του Αναδόχου κατά της Ασφαλιστικής Εταιρίας για την 
καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., αυτόματα και χωρίς άλλες 
διατυπώσεις (ειδική ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) και 

η Ασφαλιστική Εταιρία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη 
σχετική αποζημίωση στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., μετά από αίτησή της. 

Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατ' ουδένα 
τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από 
τη Σύμβαση, που έχει συνάψει με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.”. 

 

 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β’) 

 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΥΧΑΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

(ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) 
 

 

Το Ασφαλιστήριο που θα εκδοθεί, θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο, 15 ημέρες πριν από 
την προβλεπόμενη ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών (για έργα 
Πολ. Μηχ.) ή την προβλεπόμενη ημερομηνία της Έναρξης της Εμπορικής Λειτουργίας 

(για έργα Η/Μ εξοπλισμού), στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
 

Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε. ένα (1) μήνα πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης 
των εργασιών (για έργα Πολ. Μηχ.) ή την ημερομηνία Έναρξης της Εμπορικής 

Λειτουργίας (για έργα Η/Μ εξοπλισμού) Βεβαίωση Ασφάλισης (COVER NOTE) για τις 
ασφαλίσεις που θα συνομολογηθούν αργότερα και θα καλύπτουν το Έργο για κινδύνους 

από Ανωτέρα Βία και Τυχαία Περιστατικά μαζί με την απόδειξη πληρωμής της 
προκαταβολής των ασφαλίστρων.  
 

Το Πρωτότυπο Ασφαλιστήριο ή Ακριβές Αντίγραφο του Ασφαλιστηρίου δεόντως 
επικυρωμένο και η Βεβαίωση Ασφάλισης (COVER NOTE) αποστέλλονται, από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για έλεγχο και φυλάσσονται στη 
ΔΟΛ/Υποτομέας Ασφαλίσεων, Λεωφ. Συγγρού 49, 117 43 Αθήνα. 
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1. Αντικείμενο ασφάλισης 
2.  

Η συνολική αξία του Έργου (ουσιαστικά αποπερατωμένου), σε βάση αξίας 
αντικατάστασης, έναντι κινδύνων από Ανωτέρα Βία και Τυχαία Περιστατικά (π.χ. 

σεισμό, φωτιά κλπ.). 
Οι οριζόμενες απαλλαγές του Ασφαλιστηρίου ανά ζημιά και περιστατικό υπόκεινται 
στην τελική έγκριση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 
 

3. Διάρκεια ασφάλισης 
 

Από την ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών (για έργα Πολ. Μηχ.) 

ή την ημερομηνία της Έναρξης της Εμπορικής Λειτουργίας (για έργα Η/Μ 
εξοπλισμού), μέχρι την ημερομηνία που θεωρείται ότι συντελείται η Προσωρινή 

Παραλαβή. 
 

 

4. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου 
 
4.1. Θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης "Ανάδοχος" 

περιλαμβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας από τον Ανάδοχο για το υπόψη Έργο, καθώς επίσης και οι τυχόν 

Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές του Αναδόχου. 
 

4.2. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα είναι συνασφαλιζόμενη. 

 
4.3. Το εν λόγω Ασφαλιστήριο δε δύνανται να ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή λήξει χωρίς τη 

γραπτή, με συστημένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ημέρες, σχετική ειδοποίηση 
της Ασφαλιστικής Εταιρίας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

(ΔΟΛ/Υποτομέας Ασφαλίσεων, Λεωφ. Συγγρού 49, 117 43Αθήνα). 
 

4.4. Ο Ανάδοχος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τις απαιτήσεις της 

απ' αυτόν σε σχέση με τα ποσά που του έχει καταβάλει (με εξαίρεση τις 
προκαταβολές έναντι ισόποσων εγγυητικών επιστολών ή άλλων εγγυήσεων που 

αποδέχτηκε η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), υποχρεώνεται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να 
συμπεριλάβουν στο ασφαλιστήριο τον εξής Ειδικό Όρο:  

 

“Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς : 
 

α. Προκειμένου η Ασφαλιστική Εταιρία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη 

ζημιά κλπ. αποζημίωση πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το 
σκοπό αυτό συγκατάθεση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 
β. Εφόσον η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δεν παρέχει στην Ασφαλιστική Εταιρία την εν λόγω 

συγκατάθεση, η απαίτηση του Αναδόχου κατά της Ασφαλιστικής Εταιρίας για την 

καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., αυτόματα και χωρίς άλλες 
διατυπώσεις (ειδική ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) και 

η Ασφαλιστική Εταιρία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη 
σχετική αποζημίωση στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., μετά από αίτησή της. 
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Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατ' ουδένα 
τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από 

τη Σύμβαση, που έχει συνάψει με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.”. 
 

 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ’) 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 

 

Τα Ασφαλιστήρια Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης θα 
υποβάλλονται από τον Ανάδοχο 15 ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών ή την 

εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του Έργου (οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί 
πρώτα) στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  
 

Τα Ασφαλιστήρια Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης, που 
τυχόν απαιτούνται για την κάλυψη των ευθυνών του Αναδόχου λόγω της εκτέλεσης απ' 

αυτόν εργασιών συντήρησης, επισκευής ή άλλης εργασίας σχετικής και μέσα στα πλαίσια 
των συμβατικών του υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλλονται πέντε (5) ημέρες πριν από 
την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών συντήρησης κλπ. 

 
Το Πρωτότυπα Ασφαλιστήρια ή Ακριβή Αντίγραφα δεόντως επικυρωμένα αποστέλλονται, 

από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για έλεγχο και φυλάσσονται στη 
ΔΟΛ/Υποτομέας Ασφαλίσεων, Λεωφ. Συγγρού 49, 117 43 Αθήνα. 
 

 

1. Αντικείμενο ασφάλισης 
 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Γενική Αστική Ευθύνη και Εργοδοτική 
Ευθύνη του Αναδόχου έναντι Τρίτων και οι Ασφαλιστές υποχρεώνονται να 

καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή 
ηθική βλάβη και υλικές ζημιές που προξένησε ο Ανάδοχος, καθ' όλη τη διάρκεια και 
εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών 

και διαφόρων άλλων εργασιών, οποτεδήποτε προξενήθηκαν και εφόσον έγιναν στα 
πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

 
2. Όριο αποζημίωσης Γενικής Αστικής Ευθύνης 
 

Το όριο αποζημίωσης για το οποίο θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σε ένα αυτοτελές 
Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων πρέπει να είναι, κατά 

περιστατικό, το ακόλουθο: 
 
Κάλυψη σωματικών βλαβών ή/και θανάτου (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων για 

ηθική βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), υλικών ζημιών Τρίτων ως το ποσό των 500.000 
ΕΥΡΩ κατ’ άτομο και ατύχημα και για ομαδικό ατύχημα. 
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3. Όριο αποζημίωσης Εργοδοτικής Ευθύνης (Επέκταση της Γενικής Αστικής Ευθύνης ή 
χωριστό αυτοτελές ασφαλιστήριο) 

 
Το όριο αποζημίωσης για το οποίο θα πραγματοποιείται η ασφάλιση (επέκταση της 

Γενικής Αστικής Ευθύνης ή αυτοτελές ασφαλιστήριο Εργοδοτικής Ευθύνης), πρέπει 
να είναι κατά περιστατικό το ακόλουθο: 

 

Κάλυψη σωματικών βλαβών ή/και θανάτου (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων για 
ηθική βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), ως το ποσό των 500.000 ΕΥΡΩ κατ’ άτομο και 

ατύχημα και για ομαδικό ατύχημα. 
 

4. Ανώτατο όριο κάλυψης– Απαλλαγές 

 
4.1. Το Ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών για την κάλυψη Γενικής Αστικής 

Ευθύνης υπέρ Τρίτων και της Εργοδοτικής Ευθύνης (σε ενιαίο ασφαλιστήριο 
συνδυαστικά) καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης θα ανέρχεται σε 1.000.000 
ΕΥΡΩ. 

Σε περίπτωση που η κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης και η κάλυψη Εργοδοτικής 
Ευθύνης, δίδεται από χωριστά ασφαλιστήρια, το ανώτατο όριο ευθύνης των 

ασφαλιστών καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης θα ανέρχεται σε 1.000.000 
ΕΥΡΩ για κάθε ένα ασφαλιστήριο. 

 
4.2. Σε περίπτωση που τα παραπάνω ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών μειωθούν 

κάτω του ποσού των 1.000.000 ΕΥΡΩ (λόγω επέλευσης ζημιογόνων γεγονότων και 
καταβολής από τους ασφαλιστές των αντίστοιχων αποζημιώσεων), ενώ η Σύμβαση 

ΔΕΔΔΗΕ – Αναδόχου βρίσκεται σε ισχύ, ο Ανάδοχος για να μη μένει 
υπασφαλισμένος οφείλει να φροντίζει για την άμεση συμπλήρωση του ανωτάτου 
ορίου ευθύνης, ώστε αυτό να είναι συνεχώς 1.000.000,00 ΕΥΡΩ καθ’ όλη τη 

διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου. Σχετικός όρος για πρόσθετη κάλυψη και 
συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ευθύνης θα συμπεριλαμβάνεται στο 

Ασφαλιστήριο. 
 
4.3. Το Ανώτατο όριο απαλλαγής ανά ζημιά και περιστατικό θα ανέρχεται σε 3.000 

ΕΥΡΩ. 

 
5. Διάρκεια ασφάλισης 
 

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη, με οποιοδήποτε τρόπο, των 

εργασιών ή με την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του Έργου και θα λήγει 
την ημερομηνία της αποπεράτωσης των εργασιών κατασκευής. 

Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής εάν προκύψει θέμα επισκευής, 
συντήρησης ή άλλης ρύθμισης σχετικής με το Έργο, η οποία εμπίπτει στα πλαίσια 
των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και απαιτεί την εκτέλεση εργασιών από 

δικά του συνεργεία, τότε θα πρέπει να φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική 
κάλυψη της Γενικής Αστικής Ευθύνης του έναντι Τρίτων και της Εργοδοτικής του 

Ευθύνης με τους ίδιους όρους κλπ. όπως και στην αρχική του ασφάλιση και με 
διάρκεια τόση, όση χρειάζεται για την αποπεράτωση των εργασιών επισκευής, 
συντήρησης κλπ. 
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6. Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου 
 

Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής: 
 

6.1. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., το εν γένει Προσωπικό της και οι συνεργάτες της με το προσωπικό 
τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της 
διασταυρούμενης ευθύνης έναντι αλλήλων (CROSS LIABILITY). 

 
6.2. Η Ασφαλιστική Εταιρία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται 

κατά του Αναδόχου ή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και του προσωπικού τους, στην περίπτωση 
που η βλάβη και η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή ζημιά 
που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και θα 

καταβάλει κάθε ποσό που θα απαιτηθεί για έξοδα έκδοσης εγγύησης για άρση 
τυχόν κατασχέσεων κλπ. σχετιζομένων με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των 

ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 
 

6.3. Η Ασφαλιστική Εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος αναγωγής κατά της ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε., των συμβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην 
περίπτωση που η βλάβη ή η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων 

αυτών. 
 

6.4. Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 ΑΚ απορρέουσα ευθύνη της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

(ευθύνη προστήσαντος). 
 

6.5. Το ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης ενεργοποιείται στη βάση loss 

occurrence, δηλαδή να καλύπτονται απαιτήσεις Τρίτων, συνεπεία ζημιών ή 
σωματικών βλαβών που επέλθουν κατά τη διάρκεια της ασφάλισης. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην ασφάλιση της Εργοδοτικής Ευθύνης του Αναδόχου, δεν θα 

έχει ισχύ ο Ειδικός Όρος 6.5. 

 

 

7. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου 
 

7.1. Θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης "Ανάδοχος" 
περιλαμβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας από τον Ανάδοχο για το υπόψη Έργο, καθώς επίσης και οι τυχόν 

Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές του Αναδόχου. 
 

7.2. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα είναι συνασφαλιζόμενη. 
 
7.3. Το εν λόγω Ασφαλιστήριο δε δύνανται να ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή λήξει χωρίς τη 

γραπτή, με συστημένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ημέρες, σχετική ειδοποίηση 
της Ασφαλιστικής Εταιρίας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

(ΔΟΛ/Υποτομέας Ασφαλίσεων, Λεωφ. Συγγρού 49, 117 43 Αθήνα). 
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7.4. Ο Ανάδοχος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τις απαιτήσεις της 
απ' αυτόν σε σχέση με τα ποσά που του έχει καταβάλει (με εξαίρεση τις 

προκαταβολές έναντι ισόποσων εγγυητικών επιστολών ή άλλων εγγυήσεων που 
αποδέχτηκε η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), υποχρεώνεται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να 

συμπεριλάβουν στο ασφαλιστήριο τον εξής Ειδικό Όρο:  
 

“Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς: Η Ασφαλιστική Εταιρία αφού καταβάλει στον 

Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κλπ. αποζημίωση πρέπει να γνωστοποιήσει όλα τα 
σχετικά στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην ασφάλιση της Εργοδοτικής Ευθύνης του Αναδόχου, δεν θα έχει 
ισχύ ο Ειδικός Όρος 7.1. 
 

 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ’) 

 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 
Το Ασφαλιστήριο Μεταφορών θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., 15 ημέρες πριν από την έναρξη μεταφορών. 

Το Πρωτότυπο Ασφαλιστήριο ή Ακριβές Αντίγραφο δεόντως επικυρωμένο αποστέλλεται, 
από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., προς έλεγχο και φυλάσσεται στη 

ΔΟΛ/Υποτομέας Ασφαλίσεων, Λεωφ. Συγγρού 49,  117 43 Αθήνα. 
 

1. Αντικείμενο ασφάλισης 

 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η συνολική αξία των μεταφερομένων υλικών 

(Εξοπλισμός, μηχανήματα κλπ.) προέλευσης εξωτερικού ή/και εσωτερικού, καθώς 
και των υλικών ιδιοκτησίας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. που θα μεταφέρονται με ευθύνη του 
Αναδόχου για τους μεταφορικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων και των 

κινδύνων φορτοεκφόρτωσης. Τα υλικά αυτά θα ασφαλίζονται Κατά Παντός 
Κινδύνου. 

 
 
Το ανώτατο όριο ασφάλισης ανά μεταφορικό μέσο και φορτίο, υπόκειται στην τελική 

έγκριση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
 

Οι οριζόμενες απαλλαγές του ασφαλιστηρίου υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην 
τελική έγκριση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 

2. Διάρκεια ασφάλισης 
 

Τα μεταφερόμενα υλικά θα ασφαλίζονται για όλη τη διάρκεια της μεταφοράς τους 
από την έναρξη των εργασιών της φόρτωσής τους στην αποθήκη του αποστολέα και 
από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού μέχρι και την 

εκφόρτωσή τους στον τόπο του Έργου.  
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3. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου 
 

3.1. Θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης "Ανάδοχος" 
περιλαμβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε 

σχέση εργασίας από τον Ανάδοχο για το υπόψη Έργο, καθώς επίσης και οι τυχόν 
Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές του Αναδόχου. 

 

3.2. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα είναι συνασφαλιζόμενη. 
 

3.3. Το εν λόγω Ασφαλιστήριο δε δύνανται να ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή λήξει χωρίς τη 
γραπτή, με συστημένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ημέρες, σχετική ειδοποίηση 
της Ασφαλιστικής Εταιρίας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

(ΔΟΛ/Υποτομέας Ασφαλίσεων, Λεωφ. Συγγρού 49, 117 43 Αθήνα). 
 

3.4. Ο Ανάδοχος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τις απαιτήσεις της 
απ' αυτόν σε σχέση με τα ποσά που του έχει καταβάλει (με εξαίρεση τις 
προκαταβολές έναντι ισόποσων εγγυητικών επιστολών ή άλλων εγγυήσεων που 

αποδέχτηκε η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), υποχρεώνεται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να 
συμπεριλάβουν στο ασφαλιστήριο τον εξής Ειδικό Όρο:  

 

 

“Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς: 

 
α. Προκειμένου η Ασφαλιστική Εταιρία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη 

ζημιά κλπ. αποζημίωση πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το 

σκοπό αυτό συγκατάθεση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
 

β. Εφόσον η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δεν παρέχει στην Ασφαλιστική Εταιρία την εν λόγω 
συγκατάθεση, η απαίτηση του Αναδόχου κατά της Ασφαλιστικής Εταιρίας για την 

καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., αυτόματα και χωρίς άλλες 
διατυπώσεις (ειδική ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) και 
η Ασφαλιστική Εταιρία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη 

σχετική αποζημίωση στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., μετά από αίτησή της. 
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατ' ουδένα 

τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από 
τη Σύμβαση, που έχει συνάψει με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.”. 

 

 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ε’) 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ κλπ. 
 

 
1. Ασφαλιστήρια των Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κλπ. από τη χρήση τους σαν 

αυτοκινούμενα οχήματα (Ν.489/76). 

 
1.1. Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για ζημιές 

κλπ. που θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήματα, μηχανήματα Έργου κλπ. που 
θα χρησιμοποιηθούν απ' αυτόν για τις ανάγκες του Έργου, είτε ανήκουν σ' αυτόν, 
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είτε σε τρίτους, είτε στο προσωπικό του, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της 
Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν.489/76) και για ποσά κάλυψης αυτά που προβλέπονται 

εκάστοτε από την ισχύουσα Νομοθεσία.  
Στα σχετικά Ασφαλιστήρια πρέπει να περιλαμβάνονται και τα εξής: 

 

1.2. Υπεύθυνος για τη φύλαξη και παρακολούθηση των εν λόγω Ασφαλιστηρίων είναι ο 
Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για 

έλεγχο, όποτε του ζητηθούν.  
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία σε περίπτωση άρνησης του Αναδόχου να επιδείξει τα εν 

λόγω Ασφαλιστήρια ή σε περίπτωση που τα Ασφαλιστήρια είναι ελλιπή ή παρέχουν 
ανεπαρκή κατά το Νόμο κάλυψη, δικαιούται να απαγορεύει την είσοδο, έξοδο και 
οποιαδήποτε μετακίνηση του αντίστοιχου οχήματος στην περιοχή του Έργου. 

 
2. Ασφαλιστήρια των Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κλπ. από τη χρήση τους σαν 

Εργαλεία 
 
2.1. Αντίγραφα των ασφαλιστηρίων, δεόντως επικυρωμένα, θα υποβάλλονται από τον 

Ανάδοχο, 15 ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του 
Αναδόχου στον τόπο του Έργου (οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτα), στην 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  
Τα Αντίγραφα των Ασφαλιστήριων αποστέλλονται, από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., προς έλεγχο και φυλάσσονται στη ΔΟΛ/Υποτομέας Ασφαλίσεων, 

Λεωφ. Συγγρού 49,  117 43 Αθήνα. 

 
2.2. Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για ζημιές, 

ατυχήματα κλπ. που θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήματα, μηχανήματα 

Έργου κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν απ' αυτόν σαν εργαλεία για την εκτέλεση 
εργασιών κατασκευής του Έργου. 

 
2.3. Στην παρούσα ασφάλιση τα ποσά αποζημίωσης, οι όροι και προϋποθέσεις κλπ. 

είναι οι αυτοί που ισχύουν στο Υπόδειγμα Γ (Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής 

Ευθύνης και Εργοδοτικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων), του 
παρόντος. 

 
Εξαιρείται ο όρος : "Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. είναι συνασφαλισμένη". 

 

 

 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΤ’) 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαμβάνει δύο (2) περιπτώσεις:  
 

1. Ασφάλιση Προσωπικού του Αναδόχου. 

 
1.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει εργατοτεχνικό και υπαλληλικό 

προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας. 
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1.2. Ειδικότερα για το ημεδαπό προσωπικό απαιτείται σύμφωνα με την Εργατική 
Νομοθεσία ασφάλιση στο ΙΚΑ ή/ και σε άλλο Οργανισμό Κυρίας ή Επικουρικής 

ασφάλισης ανάλογα με την ειδικότητα. Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται 
αντίστοιχη ασφάλιση, που να προβλέπεται δηλαδή από την Εργατική Νομοθεσία της 

Χώρας προέλευσης του προσωπικού και να μην αντιβαίνει στις διατάξεις της 
Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας. 

 

1.3. Ο Ανάδοχος προκειμένου να πληρωθεί, πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει έγκαιρα 
στην αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά 

ασφάλισης του εν γένει εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού του. 
 

 

2. Ασφάλιση συμβούλων ή συνεργατών του Αναδόχου. 
 
2.1. O Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τους πάσης φύσεως συμβούλους ή 

συνεργάτες του που θα ασχοληθούν για τις ανάγκες του Έργου. Στην περίπτωση 
αυτή ο Ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει για την ασφάλιση των συμβούλων ή 

συνεργατών του, ημεδαπών ή/και αλλοδαπών, έναντι κινδύνων προσωπικών 
ατυχημάτων σε Ασφαλιστικό Φορέα της επιλογής του. 

 

2.2. Από την περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτες και σύμβουλοι του 
Αναδόχου για τους οποίους έχουν γίνει ήδη ανάλογες ασφαλίσεις στη χώρα τους, οι 

οποίες ισχύουν για την εδώ παραμονή τους και δεν αντιβαίνουν στην Ελληνική 
Νομοθεσία.  

 

2.3. Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της φύλαξης και παρακολούθησης των αντίστοιχων 
Ασφαλιστηρίων. Για την πιστοποίηση των ασφαλίσεων αυτών ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Υπεύθυνη 
Δήλωση ότι πράγματι οι σύμβουλοι, συνεργάτες του κλπ. είναι ασφαλισμένοι έναντι 
κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων. Οι Υπεύθυνες αυτές Δηλώσεις φυλάσσονται 

στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Επιβλέπουσα Υπηρεσία). 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Υπόδειγμα θα τροποποιείται ώστε να εναρμονίζεται με τα εκάστοτε 

ισχύοντα, σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία. 

 

 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ζ’) 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

Το ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου των Υλικών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα υποβάλλεται 
από τον Ανάδοχο, 15 ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του 

Αναδόχου στον τόπο του Έργου (οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτα), στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  
Το Πρωτότυπο Ασφαλιστήριο ή Ακριβές Αντίγραφο του Ασφαλιστηρίου δεόντως 

επικυρωμένο, αποστέλλεται, από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., προς 
έλεγχο και φυλάσσεται στη ΔΟΛ/Υποτομέας Ασφαλίσεων, Λεωφ. Συγγρού 49,  117 43 

Αθήνα. 
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1. Αντικείμενο Ασφάλισης 
 

Η Ασφαλιστική Εταιρία ασφαλίζει σε ανοικτή βάση και Κατά Παντός Κινδύνου τα 
υλικά, εργαλεία, μηχανήματα, εφόδια, μετρητές, μετασχηματιστές και παρεμφερή 

είδη που χορηγεί η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών της 
Σύμβασης. 
 

Η ασφάλιση καλύπτει επίσης και τα υλικά, μηχανήματα, μετρητές, μετασχηματιστές 
και παρεμφερή είδη που αποξηλώνονται από το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ), από τον Ανάδοχο, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω 
εργασιών και προορίζονται για επανατοποθέτησή τους σε άλλο σημείο των 
εγκαταστάσεων ή για επιστροφή τους στις Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 

2. Έκταση Κάλυψης 

 
2.1. Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει από τη στιγμή που τα υλικά αυτά παραδίδονται 

από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στον Ανάδοχο για την ενσωμάτωσή τους στα Έργα.  

Η ασφάλιση θα συνεχίζεται χωρίς διακοπή καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής 
τους στους εν γένει αποθηκευτικούς χώρους του Αναδόχου, είτε πρόκειται για 

ανοικτούς ή κλειστούς χώρους αποθήκευσης ή ακόμη απερίφρακτους χώρους που 
όμως επιτηρούνται από ειδικά εντεταλμένο όργανο από το προσωπικό του 
Αναδόχου και μέχρι την ενσωμάτωσή τους στο ΕΔΔΗΕ ή την για οποιοδήποτε λόγο 

επιστροφή τους στις Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
Η ευθύνη των ασφαλιστών λήγει όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4. Διάρκεια 

Ασφάλισης. 
 

2.2. Η ευθύνη των ασφαλιστών για τα αποξηλωμένα υλικά αρχίζει από τη στιγμή που τα 

υλικά αυτά αποξηλώνονται, από τον Ανάδοχο, από το ΕΔΔΗΕ και θα συνεχίζεται 
χωρίς διακοπή καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στους εν γένει 

αποθηκευτικούς χώρους του Αναδόχου, όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω και 
μέχρι την επανατοποθέτηση των υλικών αυτών σε άλλο σημείο του ΕΔΔΗΕ ή την 
για οποιοδήποτε λόγο επιστροφή τους στις Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ομοίως 

καλύπτεται η απώλεια ή καταστροφή υλικών σε απερίφρακτους χώρους, λόγω 
ανωτέρας βίας (φωτιά ή πλημμύρα). 

Η ευθύνη των ασφαλιστών λήγει όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4. Διάρκεια 
Ασφάλισης. 
 

 

2.3. Η ασφάλιση επεκτείνεται έτσι, ώστε τα χορηγούμενα υλικά στον Ανάδοχο να 
καλύπτονται και κατά τη διάρκεια των μεταφορών τους (χερσαίες και θαλάσσιες), 

εντός του Ελλαδικού χώρου από τόπο σε τόπο. 
 

3. Όριο Ασφαλιζόμενης Αξίας Υλικών – Απαλλαγές  
 
3.1. Με την ασφάλιση καλύπτεται η αξία των υλικών, εργαλείων κλπ. ιδιοκτησίας 

ΔΕΔΔΗΕ που, σύμφωνα με τη Σύμβαση, προβλέπεται να έχει στα χέρια του ο 
Ανάδοχος για κάθε χρονική στιγμή, προσαυξημένη κατά 20% και στρογγυλευμένη 

στη πλησιέστερη χιλιάδα ΕΥΡΩ. Στις περιπτώσεις που η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διαπιστώνει, 
από τα υπάρχοντα στα χέρια της στοιχεία, ότι η αξία των υλικών, εργαλείων κλπ. 
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ιδιοκτησίας ΔΕΔΔΗΕ που έχει στα χέρια του ο Ανάδοχος, είναι μεγαλύτερη της 
προαναφερόμενης ασφαλιζόμενης αξίας, παρέχεται η δυνατότητα παρέμβασης της 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ώστε με πρόσθετη πράξη να καλυφθεί η υφιστάμενη διαφορά. 
 

3.2. Το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών κατά κίνδυνο και περιστατικό 

οποιασδήποτε απώλειας, καταστροφής, ζημιάς, βλάβης, κλοπής, πυρκαϊάς κλπ., 
μερικής ή ολικής, είναι ίσο με το 40% της αξίας του χρεωστικού υπολοίπου του 

Αναδόχου που αφορά τα υλικά, εργαλεία κλπ. ιδιοκτησίας ΔΕΔΔΗΕ που έχει στα 
χέρια του, όπως αναγράφεται στη Σύμβαση. Το ως άνω προκύπτον ανώτατο όριο 

στρογγυλεύεται στη πλησιέστερη χιλιάδα ΕΥΡΩ και δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
των 30.000,00 ΕΥΡΩ. 

 

3.3. Ανώτατο όριο απαλλαγής 1.000 ΕΥΡΩ για κάθε ζημιά και περιστατικό. 
 

 

4. Διάρκεια Ασφάλισης 
 

Η παρούσα ασφάλιση αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης του Αναδόχου με τη 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και λήγει έξι μήνες μετά την λήξη της συμβατικής διάρκειας, όπως αυτή 
διαμορφώνεται μετά τις, τυχόν, παρατάσεις.   

 
 

5. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου 
 

5.1. Θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης "Ανάδοχος" 

περιλαμβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας από τον Ανάδοχο για το υπόψη Έργο, καθώς επίσης και οι τυχόν 

Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές του Αναδόχου. 
 

5.2. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα είναι συνασφαλιζόμενη. 

 
5.3. Δικαιούχος του ασφαλίσματος είναι η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Οι αποζημιώσεις θα 

καταβάλλονται από την ασφαλιστική εταιρία, στο κεντρικό Ταμείο της ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε./ΔΟΛ/Λεωφ. Συγγρού 49, 117 43 Αθήνα. 

 

5.4. Το εν λόγω Ασφαλιστήριο δε δύνανται να ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή λήξει χωρίς τη 
γραπτή, με συστημένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ημέρες, σχετική ειδοποίηση 
της Ασφαλιστικής Εταιρίας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

(ΔΟΛ/Υποτομέας Ασφαλίσεων, Λεωφ. Συγγρού 49, 117 43 Αθήνα). 
 

 

 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Η’) 
 

ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ (OPEN COVER) ΕΡΓΩΝ ΔΕΔΔΗΕ 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος επιθυμεί την ασφαλιστική κάλυψη δύο ή και 
περισσοτέρων Συμβάσεων Έργων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., οι οποίες εκτελούνται παράλληλα 

και στις οποίες προβλέπονται οι ίδιες ασφαλιστικές καλύψεις, μπορεί να συνάψει 
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ένα ενιαίο Ανοιχτό Ασφαλιστήριο Έργων (OPEN COVER) στο οποίο θα τηρούνται τα 
εξής:  

Το ασφαλιστήριο (κατά περίπτωση ασφάλισης), θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο, 15 
ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο 

του Έργου (οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτα), στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  
Το Πρωτότυπο Ασφαλιστήριο ή Ακριβές Αντίγραφο του Ασφαλιστηρίου δεόντως 

επικυρωμένο, αποστέλλεται, από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., προς 
έλεγχο και φυλάσσεται στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (ΔΟΛ/Υποτομέας Ασφαλίσεων, Λεωφ. Συγγρού 

49,  117 43 Αθήνα). 
 

1. Αντικείμενο Ασφάλισης  

(Περιγραφή αναλόγως του αντικειμένου ασφάλισης και σύμφωνα με το αντίστοιχο 
υπόδειγμα του παρόντος) 

 
2. Όρια Κάλυψης 

 

2.1 Το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών, για την κάλυψη κατά Παντός 
Κινδύνου θα ανέρχεται τουλάχιστον στο 60% της συνολικής αξίας των υπό 

κατασκευή έργων που θα συμπεριληφθούν στο Ασφαλιστήριο και σύμφωνα με το 
αντίστοιχο Υπόδειγμα Α του παρόντος. 
 

2.2 Το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών, για την κάλυψη της Γενικής Αστικής 
Ευθύνης και Εργοδοτικής Ευθύνης, θα είναι το τριπλάσιο από τα προβλεπόμενα 

και σύμφωνα με το αντίστοιχο Υπόδειγμα Γ του παρόντος. 
 
3. Απαλλαγές 

(Σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα του παρόντος, αναλόγως του αντικειμένου 
ασφάλισης) 

 
4. Διάρκεια Ασφάλισης 

(Σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα του παρόντος, αναλόγως του αντικειμένου 

ασφάλισης) 
 

5. Ειδικοί Όροι 
(Σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα του παρόντος, αναλόγως του αντικειμένου 
ασφάλισης) 

 
6. Γενικοί Όροι 

(Σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα του παρόντος, αναλόγως του αντικειμένου 
ασφάλισης) 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το συγκεκριμένο Υπόδειγμα θα συμπεριλαμβάνεται στο Τεύχος 
«ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ», αλλά δεν θα ορίζεται από τους Όρους της Διακήρυξης και της 

Σύμβασης. 
Η σύναψη τέτοιου τύπου ασφαλιστηρίων, θα είναι στην επιλογή του Εργολάβου 

σε περιπτώσεις που έχει αναλάβει πέραν του ενός Έργα ΔΕΔΔΗΕ, στα οποία 
προβλέπονται ίδιες ασφαλιστικές καλύψεις. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΤΥ/1/2021 

 

Για την ανάδειξη   Αναδόχου 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΜ-Θ/............................... 

 

ΕΡΓΟ      : «ΑΝΑΚΑΙΝIΣΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»            
 
 
 
 

Τεύχος Ε6 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 

(ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

 

 Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης και μη συνδρομής 

κριτηρίων αποκλεισμού. (ανοικτή διαδικασία) 

 

 Υπεύθυνη Δήλωση συνυπευθυνότητας για Ενώσεις (Κοινοπραξίες ή Συμπράξεις) 

Επιχειρήσεων (ανοικτή διαδικασία) 

 

 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

 

 Participation Letter of Guarantee for the Request for Tenders 

 

 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 

 Good Performance Letter of Guarantee 

 

 Κοινή Υπεύθυνη Δήλωση "Ανάδοχου - Επιβλέποντα Μηχανικού". 

 

 

 

 

 

 



 

 
    

 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 

Ανοικτή Διαδικασία 
 

Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης  

 

(Καλύπτει την παράγραφο 4 του Άρθρου 21 του Τεύχους "Διακήρυξη" με ανοικτή 

διαδικασία) 

 

 

Ο υπογράφων .............................................................................. με την 

ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου (τίθεται κατά περίπτωση: Πρόεδρος Διοικητικού 

Συμβουλίου – Διευθύνων Σύμβουλος – Διαχειριστής) της εταιρίας 

………………….……………………… δηλώνω υπεύθυνα : 

 

 

1. Ότι έλαβα πλήρη γνώση της Διακήρυξης με στοιχεία ΔΠΜ-Θ/ΤΥ/1/2021 που αφορά 

στο Έργο «ΑΝΑΚΑΙΝIΣΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» και ειδικά όλα τα Τεύχη και έγγραφα που 

αναφέρονται στο Άρθρο 6 του Τεύχους "Διακήρυξη" και ότι αποδέχομαι ρητά και 

ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Διακήρυξης και των Συμπληρωμάτων αυτής 

     και ότι η Προσφορά μου δεν έχει αποκλίσεις από όλους τους όρους της 

Διακήρυξης. 

 

2. Ότι ήλεγξα και βρήκα ορθά όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στους σχετικούς 

Πίνακες Υλικών και Τιμών ή Τιμολόγια, καθώς και όλα τα λοιπά συνημμένα σ' αυτά 

έγγραφα τα οποία αποτελούν τμήμα της προσφοράς μου, την ακρίβεια της οποίας 

εγγυώμαι σύμφωνα με το άρθρο 696 του ΑΚ. 

 

3. Ότι η διαμόρφωση των τιμών της προσφοράς του Διαγωνιζόμενου, τον οποίο 

εκπροσωπώ, έγινε μετά από εξέταση που πραγματοποίησα στον τόπο του Έργου, 

όπου έλαβα πλήρη γνώση των συνθηκών και κινδύνων που υπάρχουν ή μπορούν 

να εμφανισθούν και που είναι δυνατόν να επηρεάσουν με οποιοδήποτε τρόπο το 

κόστος ή το χρόνο εκτέλεσης του δημοπρατούμενου Έργου, περιλαμβανομένου και 

του προσδιορισμού των απαιτήσεων της Εργολαβίας σε υλικά προμηθείας μου, 

βάσει της εξέτασης που έκανα όλων των επιτόπου στοιχείων και δεδομένων. 

 

4. Ότι η προσφορά που υποβάλλω είναι οριστική μη δυνάμενη να αποσυρθεί ή 

τροποποιηθεί και αναπροσαρμογή των τιμών της προσφοράς μου (εκτός αυτών του 

άρθρου 9 του Συμφωνητικού της Σύμβασης) δεν θα μπορώ ν' απαιτήσω μετά την 

τυχόν ανάθεση της εκτέλεσης του Έργου. 

 

5. Ότι παραιτούμαι ρητά και ανεπιφύλακτα από οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση από 

τα άρθρα 325 - 329, 1106 και 388 του Αστικού Κώδικα, δεδομένου ότι τον κίνδυνο 

της απρόοπτης μεταβολής των οικονομικών συνθηκών το θεωρώ ως ενδεχόμενο 

και τον αποδέχομαι. 

 

6. Ότι στις τιμές της προσφοράς του Διαγωνιζόμενου, τον οποίο εκπροσωπώ, έχω 

περιλάβει όλες τις δαπάνες, επιβαρύνσεις, ασφαλιστικές εισφορές, δασμούς, 



 

 
    

 

εφαρμοζόμενες κρατήσεις κ.λπ. σε σχέση με την εκτέλεση του αναλαμβανόμενου 

Έργου, όπως αυτές αναφέρονται στη Σύμβαση, καθώς και το εργολαβικό μου 

κέρδος. 

 

7. Ότι η προσφορά του Διαγωνιζόμενου, τον οποίο εκπροσωπώ, θα παραμείνει σε ισχύ 

επί χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών  ημερολογιακών ημερών από την 

καθορισθείσα ημερομηνία για την υποβολή της και ότι παραιτούμαι ανεπιφύλακτα 

κάθε δικαιώματός μου προς ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της 

προσφοράς, με οποιοδήποτε τρόπο, μορφή ή υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, μετά 

την υποβολή της στον ΔΕΔΔΗΕ καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της. 

 

 

 

Ο Δηλών 

 

 

 

 

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:  

1. Επί νομικών προσώπων, η Υπεύθυνη Δήλωση θα υπογράφεται από τους 

νόμιμους εκπροσώπους της (επί Α.Ε: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 

επί ΕΠΕ και ΙΚΕ: Όλοι οι Διαχειριστές, επί προσωπικών εταιριών: Όλοι οι 

ομόρρυθμοι εταίροι). 

 

2. Επί φυσικών προσώπων η Υπεύθυνη Δήλωση θα αφορά τον ίδιο τον 

προσφέροντα. 

 

 



 

 
    

 

 

                                                                                      Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 

 

 

Υπεύθυνη Δήλωση συνυπευθυνότητας για Ενώσεις (Κοινοπραξίες ή 

Συμπράξεις) Επιχειρήσεων 

 
Ανοικτή διαδικασία 

 

 

Δ Η Λ Ω Σ Η   Σ Υ Ν Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ 

Σε περίπτωση  Ένωσης (Σύμπραξης/Κοινοπραξίας) Επιχειρήσεων  

(καλύπτει την παράγραφο ……………. του Άρθρου …… της Διακήρυξης) 

 

 

Τα υπογράφοντα μέλη της Ένωσης (Σύμπραξης/Κοινοπραξίας) για το έργο  

 

……………………….……………………………………………………………………………  

 

1. ------------------------------------------------------------------- 

 

2. ------------------------------------------------------------------ 

 

δηλώνουμε ότι υποβάλλοντας την Προσφορά μας και σε περίπτωση ανάθεσης της 

Σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στο ΔΕΔΔΗΕ, από 

κοινού, ενιαία, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας 

που απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη Σύμβαση. 

 

 

 

Ο ι   Δ η λ ο ύ ν τ ε ς 

 

           

 



 

 
    

 

 

                                                                                            Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

          ΗΜΕΡ....................... 

 
Προς τον 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ) 
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 

ΑΘΗΝΑ 

 

 

Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση με την παρούσα σ' εσάς υπέρ 

του ....................................................................................., ο οποίος εδρεύει στην 

................. ............................... παραιτούμενοι, ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, καθώς και από το δικαίωμα να προβάλουμε 

εναντίον σας τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη ή οποιεσδήποτε τυχόν 

άλλες, τις οποίες μας παρέχει ο Ελληνικός Α.Κ., σχετικά με την εγγύηση και από παντός 

δικαιώματος, που μας παρέχεται από τα άρθρα 852 έως 856, 862 έως 864 και 866 έως 869 

του Α.Κ. ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 

............................................. ....................................................  ευρώ (……. €) για τη 

συμμετοχή του παραπάνω Προσφέροντος στο Διαγωνισμό, ο οποίος θα διεξαχθεί στον 

ΔΕΔΔΗΕ την ................................................ για την Κατασκευή του  Έργου 

«……………..………….… ……………………….» σύμφωνα και σε απόλυτη συμμόρφωση με τα Τεύχη 

της Διακήρυξης με αριθμό ……-…….. και τυχόν Συμπληρώματα αυτής. 

 

Η εγγύησή μας αυτή 2αφορά μόνο στις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τη 

συμμετοχή του παραπάνω Προσφέροντος στο Διαγωνισμό σας καθώς και σε περίπτωση 

κατακύρωσης σ' αυτόν, την υπογραφή σχετικής Σύμβασης και την παράδοση σ' εσάς 

Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτελέσεως, σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Η παρούσα εγγύηση 

δεν εκτείνεται και στις υποχρεώσεις του Προσφέροντος για την εκτέλεση της σχετικής 

Σύμβασης. 

 

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω 

Προσφέρων έχει παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με τη 

συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας 

καταβάλουμε αμελλητί και χωρίς καμιά αντίρρηση το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή 

μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας αμέσως μετά από το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να 

απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση 

του Προσφέροντος και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, 

ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη 

κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

                                                            
2 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής να 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι «καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν στην ένωση και». 



 

 
    

 

 

Τέλος σας δηλώνουμε, ότι η εγγύησή μας παραμένει σε ισχύ μέχρι την ……………………….., 

οπότε αυτή η εγγυητική θα επιστραφεί σε μας, μαζί με γραπτή δήλωσή σας που θα μας 

απαλλάσσει από την παρούσα εγγύηση. Ακόμα δηλώνουμε ότι θα παρατείνουμε την ισχύ 

αυτής της εγγυήσεως μετά από γραπτή αίτησή σας πριν από την ημερομηνία εκπνοής αυτής 

της εγγυήσεως. 

 



 

 
    

 

S P E C I M E N  

 

PARTICIPATION LETTER OF GUARANTEE FOR THE REQUEST FOR TENDERS 

AT OPEN PROCEDURE 

 

 DATE……………..……………. 

 

TO: HELLENIC ELECTRICITY DISTRIBUTION 

NETWORK OPERATOR S.A. (H.E.D.N.O.) 

20, Perraivou and 5, Kallirois street,  

ATHENS, GR-117 43 GREECE                                         

 

 

We wish to inform you that we irrevocably and unreservedly guarantee in favour of 

your Bidder(1)................................................................................................ 

having its seat or domiciled in 

(2).....................................................................……………………………….. waiving 

expressly and unreservedly the exception of claiming the benefit of discussion and 

our right objections of all kinds, including the principal obligor’s non-individual 

objections and particularly any other objection as from articles 852 - 856, 862 - 864 

and 866 - 869 of the Greek Civil Code, and renouncing of all our rights deriving 

from the above articles, we are severally responsible towards you and as principal 

obligors, with up to the sum of 

(3).....................................................................Euro (.…………………€) for the 

participation of the said Tenderer in the Bid under Inquiry 

No(4)...........................................................................................................…

………………… ……. to be held at HEDNO on (5)………...............for the construction of 

the project “......................................................................................” 

according to the terms and specifications of above mentioned Inquiry and its 

supplements. 

  

The above guarantee refers only to the obligations deriving from the participation in 

the aforementioned Bid up to the signing of the relative contract by Bidder in case 

of an award to him, and the delivery by him to you of a Letter of Good Performance 

Guarantee in accordance with your instructions, but in no event whatsoever does it 

refer to the obligations deriving from the performance of such a contract. 

  

In the event as a consequence of the above guarantee and according to your free 

and uncommitted judgment you will decide and inform us that the said Bidder is in 

default with regard to any obligation assumed by him in connection with his 

participation in the above Bid, we are hereby assuming the obligation to pay 

forthwith to you, without any objection whatsoever, the guaranteed sum ,either in 

total or in part ,according to your instructions  immediately after your relevant 

request, without any authorization, action or consent of the Bidder hereinabove 

mentioned being required for such payment, nor any opposition, exception, 

objection or recourse to arbitration and/or Courts to be eventually by above Bidder 

demanding non-forfeiture or sequestration of this Letter of Guarantee being 

considered. 



 

 
    

 

 

We further declare that our present guarantee shall remain in full force and effect 

until……………………………. when this letter of guarantee is returned to us together with 

a written declaration from you releasing us from the present guarantee. 

Furthermore we declare that we shall extent the validity of this guarantee, upon 

your written request, prior to the expiration date of this guarantee. 

  

NOTE: On blank spaces to be written: 

(1)  The business trade name of the Bidder. 

(2)  The address of Bidder’s seat is to written here. 

(3)  The amount of Participation Bond is to be written here. 

(4)  Number of Inquiry to be written. 

(5)  Closing date for the submittal of the Bids is to be written here. 



 

 
    

 

 

 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   

 

ΗΜΕΡ.................... 

 
Προς τον 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ) 
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 

ΑΘΗΝΑ 

 

Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση με την παρούσα σε εσάς 

υπέρ του ...................................................................................... o οποίος εδρεύει 

στην ..................................................... παραιτούμενοι, ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλαχτα, από την ένσταση της διζήσεως και της διαιρέσεως, καθώς και από το 

δικαίωμα να προβάλουμε εναντίον σας τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του 

πρωτοφειλέτη ή οποιεσδήποτε τυχόν άλλες, τις οποίες μας παρέχει ο Ελληνικός Α.Κ. 

σχετικά με την εγγύηση και από παντός δικαιώματος, που μας παρέχεται από τα άρθρα 

852 έως 856, 862 έως 864 και 866 έως 869 του Α.Κ., ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως 

αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 

...............................................................................….. Ευρώ (…….€) για την ακριβή, 

πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του παραπάνω Αναδόχου, τις 

οποίες έχει αναλάβει με την υπ’ αριθ. .................... Σύμβαση (αρ. διακήρυξης ……….……) 

και των τυχόν συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη συμμόρφωση προς τους όρους της 

για την κατασκευή του έργου «…………………………………………………………………..» 

 

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο 

παραπάνω Ανάδοχος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε 

με τη παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας 

καταβάλουμε αμελλητί και χωρίς καμιά αντίρρηση το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του 

ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας αμέσως μετά  από το σχετικό αίτημά σας, χωρίς 

να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 

συγκατάθεση του Αναδόχου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική 

αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με 

αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

 

Τέλος σας δηλώνουμε, ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την εκπλήρωση 

από τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με την αντίστοιχη 

Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της και μέχρι την, από μέρους σας, επιστροφή της 

παρούσας σ' εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας απαλλάσσει από την 

εγγυοδοσία μας. 
 

 



 

 
    

 

S P E C I M E N 
 

GOOD  PERFORMANCE  LETTER  OF GUARANTEE 
 

DATE………………. 
 
 

To  

HELLENIC ELECTRICITY DISTRIBUTION 

NETWORK OPERATOR S.A. (H.E.D.N.O. S.A.)  

20, Perraivou and 5, Kallirrois street, 

Athens, GR-117 43, GREECE 
 
 
We have the honor to declare that we hereby provide this guarantee to the 
benefit of ………………………….. having its registered office in ………………………………. 
waiving, expressly and unreservedly, the benefit of discussion, the right to raise 
against yourselves the principal obligor’s non-individual objections or any other 
objections related to the Guarantee, which are provided by the Hellenic Civil Code 
as well as any right provided in articles 852 - 856, 862 - 864 and 866 - 869 
thereof, being fully liable and as principal obligors up to the sum of 
Euro………………………………………………………….. (………………€) for the exact, strict and 
timely fulfillment of all obligations of the aforementioned Contractor, that have 
been undertaken by the Contract no. …………………………..     (Tender  Notice  No 
………….) and  any  Supplements  thereto  and  in  absolute  compliance  with  its  terms 
for the Project ……………………………………………………………………………………….. 

 
In any event that, as a consequence of the above guarantee you will decide 
that the said Contractor is in default with regard to any obligation of any kind or 
nature undertaken by him by virtue of the above Contract, we   are hereby assuming 
the obligation to pay forthwith to you, without any objection whatsoever the 
guaranteed sum, either in total or in part, according to your instructions and 
immediately after your relevant request, without any authorization, action or 
consent of the Contractor mentioned hereinabove being required for such payment 
nor any opposition, exception, objection or recourse to arbitration and/or the 
Courts thereof to be eventually instituted by the above Contractor, shall be taken 
into consideration. 

 
We further declare that our present guarantee shall remain in force and effect, until 
any and all obligations assumed by the Contractor by virtue of the above Contract 
and its supplements are fulfilled when this Letter of Guarantee will be returned to 
us, together with a written declaration from you releasing us from the present 
guarantee. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
    

 

 
 

ΚΟΙΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
 
 

 

Οι υπογεγραμμένοι      1. ................................................................... 

                                 2. ................................................................... 

 

δηλώνουμε υπεύθυνα προς τον ΔΕΔΔΗΕ εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου "περί 

ψευδούς δηλώσεως" ότι ο πρώτος εξ ημών αναθέτει και ο δεύτερος αναλαμβάνει 

υπεύθυνα και συνεχώς, ως "Επιβλέπων Μηχανικός", εγκαταστάτης, την επίβλεψη της 

εκτέλεσης των Έργων της Σύμβασης με αριθμό .................... που θα μας ανατεθούν 

από τον ΔΕΔΔΗΕ και δη υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, τις οριζόμενες στο 

Άρθρο 7 του τεύχους των Γενικών Όρων και επίσης στο Άρθρο …….. του τεύχους των 

Ειδικών Όρων αυτής. 

Ωσαύτως ο πρώτος εξ ημών αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση που 

προτίθεται να αντικαταστήσει τον Επιβλέποντα Μηχανικό του Έργου, να ειδοποιήσει 

τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν εγγράφως τον ΔΕΔΔΗΕ, προσκομίζοντας συγχρόνως 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αντικατάσταση, ο δε δεύτερος εξ ημών 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει εγγράφως τον ΔΕΔΔΗΕ τουλάχιστον ένα 

(1) μήνα πριν, για την πρόθεσή του να παραιτηθεί από την άσκηση των πιο πάνω 

καθηκόντων του. 

 

 

 

 

 

Αθήνα ........................ 

 

 

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ 

ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ 

 

 
Σημείωση : 
 
Συνυποβάλλεται πιστοποιητικό 
ποινικού μητρώου του Επιβλέ-
ποντα Μηχανικού εγκαταστάτου, 
εκδοθέν εντός του τελευταίου, 
προ της υποβολής της 
παρούσης, τριμήνου. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΔΔΗΕ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 
ΘΡΑΚΗΣ 
 
 

Έργο: ΑΝΑΚΑΙΝIΣΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  
 

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΜ-Θ / ΤΥ / 1 / 2021 

 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ : …………………………………………………………………………………………………………… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Ο υπογράφων εργολάβος αναλαμβάνω να εκτελέσω τις εργασίες που αναφέρονται στο παραπάνω έργο και 

περιγράφονται αναλυτικά στα παρακάτω άρθρα, σύμφωνα με τους όρους του Συμφωνητικού και έναντι των 

τιμών μονάδος που αναγράφονται στο παρόν τιμολόγιο : 

 

A - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

ΑΤ 1 

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα και τεμαχισμός  πλην δαπέδων 

με μεθόδους αδιατάρακτης κοπής, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται 

οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών 

αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, μετά από τεμαχισμό του όγκου σκυροδέματος , στις θέσεις 

φόρτωσης και μεταφορά των υλικών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (1μ3) καθαιρούμενου όγκου σκυροδέματος. 

 ( 40,00 ) € 

(ολογράφως) σαράντα ευρώ 

………………………………………………………………………………………………………….. 

ΑΤ 2 

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και τεμαχισμός  πλην 

δαπέδων με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο 

εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, 

των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, μετά από τεμαχισμό 

του όγκου σκυροδέματος , στις θέσεις φόρτωσης και μεταφορά των υλικών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (1μ3) καθαιρούμενου όγκου σκυροδέματος. 

 (  90,00  ) € 

(ολογράφως) ενενήντα ευρώ 

………………………………………………………............................................................................ 
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ΑΤ 3 

Καθαιρέσεις εσωτερικών πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμε-

να ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης,  με 

φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των υλικών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (1μ3 ) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 

(   15,00   ) € 

(ολογράφως) δέκα πέντε ευρώ 

………………………………………………………………………………………....................................... 

ΑΤ 4 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους ( μαρμάρου , πορσελάνης, 

μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το 

έδαφος , με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των 

υλικών. 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (1μ2) 

( 5,00   ) € 

(ολογράφως) πέντε  ευρώ 

………………………………………….…………………….......................... 

ΑΤ 5 

Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης , κεραμεικών κλπ) , καθώς και πλακών 

μαρμάρου (ποδιές παραθύρων) οποιουδήποτε πάχους , με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε 

ύψος . Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων 

καθαιρέσεως , με φορτοεκφόρτωση  και μεταφορά των υλικών. 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (1μ2) 

(   5,00   ) € 

(ολογράφως) πέντε ευρώ  

………………………………………………………….......................... 

ΑΤ 6 

Αποξήλωση εσωτερικών κουφωμάτων (θύρες). Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και περβαζιών, 

καθαίρεση της κάσσας καθώς και η μεταφορά των προϊόντων της αποξήλωσης προς φόρτωση για 

απομάκρυνση ή αποθήκευση. , οποιουδήποτε πάχους , σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. 

Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση και 

μεταφορά. 

Τιμή για ένα τεμάχιο (1 τεμ) 

(   40,00   ) € 

(ολογράφως) σαράντα ευρώ 

…………………………………………………………………………………………….......................... 
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ΑΤ 7 

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετού ανάρτησής τους και του 

μονωτικού υλικού πλήρωσης από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες , σε οποιαδήποτε θέση , με 

την μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση για απομάκρυνση ή αποθήκευση.  

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (1μ2) 

(   5,00   ) € 

(ολογράφως) πέντε  ευρώ 

……………………………………………………………………………………………....................... 

ΑΤ 8 

Αποξήλωση των παλαιών ειδών υγιεινής από όλους τους χώρους υγιεινής. 

Περιλαμβάνεται η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης και η μεταφορά προς φόρτωση για 

απομάκρυνση ή αποθήκευση. 

η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών , απελευθέρωση του  πλαισίου καθώς και  

Τιμή για ένα τεμάχιο (1 τεμ) 

(   25,00   ) € 

(ολογράφως) είκοσι πέντε ευρώ 

………………………………..…………………………………………………........................................ 

ΑΤ 9 

Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m  

Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,06 m σε πλινθοδομή για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m οποιουδήποτε 

πάχους και  τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η 

συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ.μ.) 

(   7,00   ) € 

(ολογράφως) επτά ευρώ 

………………………………..…………………………………………………........................................ 

ΑΤ 10 

Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή για πλάτος αυλακιού από 0,10 μ έως 0,20 μ  

Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,06 m σε πλινθοδομή για πλάτος αυλακιού από 0,10 μ. έως 0,20 μ. 

οποιουδήποτε πάχους και  τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η 

συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ.μ.) 

(   9,00   ) € 

(ολογράφως) εννέα ευρώ 

………………………………..…………………………………………………........................................ 
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ΑΤ 11 

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά βαρέως τύπου, με δάπεδο εργασίας από λαμαρίνα. Τα ικριώματα θα είναι 

επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βέλη 

κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. Στην τιμή μονάδας 

συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως 

υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η 

φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (1μ2) 

(   7,00   ) € 

(ολογράφως) έπτά ευρώ  

………………….……………………………………………................................................................ 

ΑΤ 12 

Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων, (κατακόρυφα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα εργασίας των 

ικριωμάτων, σανιδώματα, πατάρια) επί ικριωμάτων από σανίδες ή μεταλλικά φύλλα, για την προστασία των 

διερχομένων από πτώσεις υλικών, διαμορφωμένα σύμφωνα με την μελέτη ή και τις υποδείξεις της 

Υπηρεσίας, πλήρη με τους απαιτούμενους συνδέσμους, στηρίγματα και διαδοκίδωση. 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (1μ2) 

(   5,00   ) € 

(ολογράφως) πέντε ευρώ 

……………………………………………………………………………………………................................ 

ΑΤ 13 

Ελαφρά εσωτερικά διαχωριστικά ξηράς δόμησης μέ επένδυση γυψοσανίδα πάχους 12,5 χιλ. ,  

μέ μεταλλικό σκελετό από στραντζαριστή λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ και αφρώδη αυτοκόλλητη 

ταινία στην επαφή με τα δομικά στοιχεία (δάπεδα - τοίχοι κλπ), αμφίπλευρη επένδυση με γυψοσανίδες  

πάχους 12,5 mm. και μόνωση από πλάκες ορυκτοβάμβακα 5εκ., συνολικού πάχους 10–12εκ.  

Στοκάρισμα–φινίρισμα των αρμών αφού πρώτα ενισχυθούν με ειδική γάζα και τοποθέτηση ειδικών  

γωνιόκρανων σε όλες τις γωνιές και απολήξεις της τοιχοποιίας.  

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (1μ2) 

 

(   30,00   ) € 

(ολογράφως) τριάντα ευρώ 

…………………………………………………………………………………………….......................... 

ΑΤ 14 

Ελαφρά εσωτερικά χωρίσματα ξηράς δόμησης με ανθυγρές γυψοσανίδες πάχους 12,5 χιλ. με 

μεταλλικό σκελετό από στραντζαριστή λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ και αφρώδη αυτοκόλλητη 

ταινία, αμφίπλευρη επένδυση με ανθυγρή γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm. και μόνωση από πλάκες  

ορυκτοβάμβακα 5εκ., συνολικού πάχους 10 - 12εκ. Στοκάρισμα–φινίρισμα των αρμών αφού πρώτα  

ενισχυθούν με ειδική γάζα και τοποθέτηση ειδικών γωνιόκρανων σε όλες τις γωνιές και απολήξεις της 

τοιχοποιίας. Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (1μ2) 

 

(   30,00   ) € 

(ολογράφως) τριάντα ευρώ 

……………………………….…………………………………………........................................................ 
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ΑΤ 15 

Οπτοπλινθοδομή στο υπόγειο με πλήρεις τυποποιημένους οπτόπλινθους 6x9x19 cm πάχους 2 
πλίνθων, πλήρως επιχρισμένη με ασβεστοτσιμενοκονίαμα (3 στρώσεις), χωρίς σκάφη (κοιλότητα) ή με 
σκάφη που καταλαμβάνει έως το 15% του συνολικού όγκου τους, τυποποιημένων διαστάσεων 6x9x19 
cm, σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου. Με επίχρισμα, έτοιμο για σπατουλάρισμα και βαφή. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) 
 
 ( 35,00   ) € 

(ολογράφως) τριάντα πέντε ευρώ ……………………………………………….……………………………… 

ΑΤ 16  

Κούφωμα αλουμινίου, σταθερό με διπλό υαλοπίνακα πάχους εκάστου 4mm, με κάσα πλάτους 6-7 εκ και 

περιμετρικό του ανοίγματος περβάζι αλουμινίου, βαμμένο ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL, με στεγάνωση 

από ελαστικά EPDM. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, τοποθέτηση και στερέωση των 

κουφωμάτων.  

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (1μ2) 

(   55,00   ) € 

(ολογράφως) πενήντα πέντε ευρώ ……………………………………………….………………………… 

ΑΤ 17 

Πόρτα εισόδου αλουμινίου, μονόφυλλη ανοιγόμενη προς τα έξω με ταμπλά, μπάρα πανικού 

και κλειδαριά ασφαλείας, με σύστημα θερμοδιακοπής και διπλούς υαλοπίνακες, τύπου Alumil 

M11000 Alutherm plus ή ισοδυνάμου, από προφίλ με διαστάσεις που θα είναι για την πόρτα 

εισόδου (Πλάτος\Ύψος κάσας)68,00/62,50mm και (Πλάτος\Ύψος φύλλου) 90,40/62,50mm, με 

ηλεκτροστατική βαφή χρώμα RAL, πλήρως κατασκευασμένη και τοποθετημένη για την 

εξασφάλιση θερμομόνωσης  Uf <= 2,30–2,90 W/(m2 K) μέ πάχος διατομών διατομών (min-

max)1,4 - 2,0mm , είδος θερμοδιακοπής μηχανική  , με παρεμβολή υαλοενισχυμένου 

πολυαμιδίου PA 6.6πλάτους 20 και 24mm σε φύλλο και κάσα, αεροστεγανότητα, 

υδατοστεγανότητα και στεγάνωση τριών επιπέδων με ελαστικά από EPDM. Στην τιμή μονάδας 

περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων 

Διπλοί υαλοπίνακες θερμο-ηχομονωτικοί ανακλαστικοί με BostikHIFLO & διπλή 

κόλληση,συνολικου πάχους 24χιλ.Ug=1W/(m2K)(κρύσταλλο 4χιλ. Planitherm4S, κενό 

15χιλ.ARGON , κρύσταλλο 5χιλ).   

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (1μ2) 

(   350,00   ) € 

(ολογράφως) τριακόσια πενήντα ευρώ……………………………………………………………………………… 
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ΑΤ 18 

Θύρες ξύλινες πρεσαριστές από ξυλεία τύπου Σουηδίας , από φύλλα MDF 4mm-Laminate σειρά L , με 

ξυλινο σκελετό (τελάρο), ειδική χαρτοκυψέλη συγκράτησης και με σιδερένια κάσσα ανάρτησης 

τυποποιημένη από γαλβανισμένη λαμαρίνα 1,5mm άβαφη, για τοιχο πλάτους έως 13 - 15cm και γενικά 

ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή , 

τοποθέτηση και στερέωση για πλήρη λειτουργία περιλαμβανομένης των υλικών και της εργασίας 

τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (1μ2) 

(   140,00   ) € 

(ολογράφως) εκατόν σαράντα ευρώ ……………………………………………………… 

ΑΤ 19 

Θύρες ξύλινες πρεσαριστές των χώρων υγιεινής από ξυλεία τύπου Σουηδίας , από φύλλα MDF 4mm-

Laminate σειρά L , με 10cm πιό κοντές απο την κάσα , με ξυλινο σκελετό (τελάρο) , ειδική χαρτοκυψέλη 

συγκράτησης και επένδυση προστασίας στις οψεις απο φύλλο αλουμινίου στο κάτω μέρος , με σιδερένια 

κάσσα ανάρτησης τυποποιημένη από γαλβανισμένη λαμαρίνα 1,5mm αβαφη , για τοιχο πλάτους έως 13 -

15cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας μικροϋλικά και εργασία για 

κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση για πλήρη λειτουργία περιλαμβανομένης των υλικών και της εργασίας 

τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (1μ2) 

(   150,00   ) € 

(ολογράφως) εκατόν πενήντα ευρώ …………………………………………………………………… 

ΑΤ 20 

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες μονόφυλλες, με δείκτη αντίστασης 60΄. 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (1μ2) 

( 400,00   ) € 

(ολογράφως) τετρακόσια ευρώ 

………………………………………………………………………………….......................... 

 

ΑΤ 21 

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες δίφυλλες, με δείκτη αντίστασης 60΄. 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (1μ2) 

( 450,00   ) € 

(ολογράφως) τετρακόσια πενήντα ευρώ 

………………………………………………………………………………….......................... 
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ΑΤ 22 

Γκαραζόπορτα ασφαλείας περιελισσόμενη, στην εισοδο του υπογείου, πλήρως εγκατεστημένη και σε 

λειτουργία , ελάχιστο συνολικό πάχος 18χιλ. βαμμενο ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL , διαστάσεων 

ανοίγματος : πλατος 3,20m Χ υψος 4,25m 

( 200,00   ) € 

(ολογράφως) διακόσια ευρώ 

………………………………………………………………………………….......................... 

 

ΑΤ 23 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων20x20 εκ.1ης ποιότητας, 

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου 

εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με 

αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου , ή με ειδική κόλλα συμβατή με 

την υπάρχουσα υποδομή , η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, ή με ειδικό 

υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του 

δαπέδου. 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (1μ2) 

(   35,00   ) € 

(ολογράφως) τριάντα πέντε ευρώ 

………………………………………………………………………………….............................. 

ΑΤ 24 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 εκ. 1ης ποιότητας , 

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη , οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου 

εφαρμογής ,σύμφωνα με την μελέτη. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με 

αρμούς 1 έως 2 mm , σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ,ή με ειδική κόλλα συμβατή με 

την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, ή με ειδικό 

υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών του 

τοίχου , η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ. 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (1μ2) 

(   25,00   ) € 

(ολογράφως) είκοσι πέντε ευρώ 

…………………………………………………………………………………….............................. 

ΑΤ 25 

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια ολόμαζα (γρανιτοπλακάκι) υψηλής αντοχής GROUP 4 , για τους 

χώρους στο υπόγειο με μεγάλη συνάθροιση υλικών, μεγάλων διαστάσεων (45 – 50) Χ (45 – 50) εκ. 

απόχρωσης επιλογής της Υπηρεσίας. Περιλαμβάνεται καθάρισμα και τρίψιμο του υπάρχοντος μωσαϊκού 

για ισοπέδωση και τη δημιουργία ανώμαλης επιφάνειας και επάλειψη με συγκολλητικό υλικό ως ενδιάμεση 

στρώση μεταξύ μωσαϊκού και πλακιδίων. Πλήρως τοποθετημένα.Περιλαμβάνεται η προμήθεια και 

τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, με ειδική κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, 

η πλήρωση των αρμών με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα  πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της 

τελικής επιφανείας του δαπέδου. 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (1μ2) 

(   65,00   ) € 

(ολογράφως) εξήντα πέντε ευρώ 

………………………………………………………………………………….............................. 
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ΑΤ 26 

Περιθώρια (σοβατεπιά) πλάτους 8 - 10εκ. από πλαίδια ολόμαζα με μήκος 30 εκ. ή 40 εκ..Η δόμηση και η 

αρμολόγηση, θα γίνει με κατάλληλη τσιμεντοκονία ή κόλλα. Πλήρης περαιωμένη εργασία τοποθέτησης , 

αρμολόγησης , καθαρισμού , υλικά , πλακίδια , μικροϋλικά  κλπ επί τόπου, και την εργασία πλήρους 

κατασκευής. 

Τιμή για ένα μέτρο μήκους (1μ.μ.) 

(   16,00   ) € 

(ολογράφως) δέκα έξι ευρώ 

 

ΑΤ 27 
Περιθώρια (σοβατεπιά) με μάρμαρο σκληρό , πλάτους 8 - 10εκ. μήκους 30 – 40 εκ.  ίδιας ποιότητας με 

το υπάρχον στο κτήριο σε ισομεγέθεις πλάκες 0.45 Χ 0.45εκ., πάχους 1εκ. Η δόμηση και η αρμολόγηση, 

θα γίνει με κατάλληλη τσιμεντοκονία ή κόλλα. Πλήρης περαιωμένη εργασία τοποθέτησης , αρμολόγησης , 

καθαρισμού , υλικά , μάρμαρα , μικροϋλικά  κλπ επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής. 

 
Τιμή για ένα μέτρο μήκους (1μ.μ.) 

( 17,00   ) € 

(ολογράφως) δέκα επτά ευρώ 

…………………………………….……………………………………………......................... 

ΑΤ 28 
Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 – 20 χιλ.διστασεων 60Χ60εκ. μέ μεταλλικό σκελετό 
ανάρτησης από γαλβανισμένο σύρμα d=4χιλ και μεταλλικά upat αυτορυθμιζόμενα , επισκέψιμη, φωτιστική, 
σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και 
οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη. Περιλαμβάνονται:  
α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους 
επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  
β) Η τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων της ψευδοροφής, 
από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος.  
γ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων. 
 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (1μ2) 

(   22,00   ) € 

(ολογράφως) είκοσι δύο ευρώ 

……………………………………………………………………………………….......................... 

ΑΤ 29 
Ψευδοροφή ισόπεδη από ανθυγρή γυψοσανίδα πάχους 12-13χιλ. , στους χώρους υγιεινής , μέ 
μεταλλικό σκελετό ανάρτησης από γαλβανισμένο σύρμα d=4χιλ και μεταλλικά upat αυτορυθμιζόμενα με 
κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και 
οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη. Περιλαμβάνονται:  
α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους 
επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  
β) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων. 
 
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (1μ2) 

(   25,00   ) € 

(ολογράφως) είκοσι πέντε ευρώ 
……………………………………………………………………………………….......................... 
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ΑΤ 30 
Υδροχρωματισμοί ασβέστου επί παλαιών επιφανειών oροφής σε τόσες στρώσεις ώστε να έχουμε 

τέλειο αποτέλεσμα, με υδρόχρωμα ασβέστου, τσίγκου και κόλλας με ψεκαστήρα ή χρωστήρα, σε δύο ή 

περισσότερες στρώσεις, μέχρι να επιτευχθεί πλήρης ομοιοχρωμία. Θα προηγηθεί καθαρισμός της 

επιφάνειας από σκόνες, απόξεση του παλαιού χρώματος και στοκάρισμα, όπου απαιτείται., με σποραδικές 

επισκευές της επιφανείας. 

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (1μ2) 

(   3,00   ) € 

(ολογράφως) τρία ευρώ 

…………………………………………………………………………………………….......................... 

ΑΤ 31 
Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων. Σπατουλάρισμα 

προετοιμασμένης επιφανείας σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών 

επιχρισμάτων" και 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την 

μόρφωση λείας επιφανείας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με 

γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης, διασταυρουμένης προς την προηγούμενη, τρίψιμο με 

γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα. Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφάνειας 

εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό σε μορφή 

σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου προς χρήση , τρίψιμο με γυαλόχαρτο , εφαρμογή 

δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματος, τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο. 

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 

( 3,00   ) € 

(ολογράφως) τρία ευρώ ………………………………………………………………… 
 

ΑΤ 32 

Διάστρωση βελατούρας επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών.  Διάστρωση 

βελατούρας  αλκυδικών, ακρυλικών ή πολυουρεθανικών ρητινών βάσεως νερού ή διαλύτου 

επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-

00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".Τρίψιμο με λεπτό γυαλόχαρτο της έτοιμης 

επιφάνειας, με το τυχόν απαιτούμενο ψιλοστοκάρισμα και διάστρωση της βελατούρας. Υλικά 

πάσης φύσεως και εργασία. 

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 

( 2,00   ) € 

(ολογράφως) δύο ευρώ 

…………………………………………………………………………………………….......................... 

ΑΤ 33 
Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών παλαιών η νέων τοίχων, με χρήση πλαστικών ακρυλικών 

χρωμάτων, εγχώριας προέλευσης (ΒΙΒΕΧΡΩΜ, ΧΡΩΤΕΞ κλπ). Θα προηγηθεί προετοιμασία των 

επιφανειών, με καθαρισμό από σκόνες , ξύσιμο και στοκάρισμα , όπου απαιτείται. Ακολουθεί αστάρωμα με 

αραιωμένο πλαστικό και βαφή σε τόσες στρώσεις ώστε να έχουμε τέλειο αποτέλεσμα. 

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (1μ2) 

(   6,00   ) € 

(ολογράφως) έξι ευρώ 

…………………………………………………………………………………………….......................... 
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ΑΤ 34 
Εσωτερικές βαφές τοίχων γυψοσανίδας με πλαστικό χρώμα , και σπατουλάρισμα σε τόσες στρώσεις 

ώστε να έχουμε τέλειο αποτέλεσμα. Προετοιμασία των επιφανειών, με εφαρμογή ειδικής γάζας στις 

συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση 

της απορροφητικότητας της) και διάστρωση δύο στρώσεων πλαστικού χρώματος.  

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία.  

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (1μ2) 

(   9,00   ) € 

(ολογράφως) εννέα ευρώ 
………………………………………………………………………………………….......................... 

ΑΤ 35 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών (κάσσες εσωτερικών θυρών, μεταλλική σκάλα παταριού 

κλπ) με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου με την διάστρωση 

αντισκωρικού ελαιοχρώματος (μινίου). Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση 

αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά 

επί τόπου και εργασία.  

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (1μ2) 

(   6,00   ) € 

(ολογράφως) έξι ευρώ 
…………………………………………………………………………………………..….......................... 

ΑΤ 36 
Ανακαίνιση εξωτερικών παλαιών χρωματισμένων επιφανειών επιχρισμάτων με διπλή στρώση 

ακρυλικού τσιμενεντοχρώματος. Απόξεση της επιφανείας και καθαρισμός της με σάρωθρο, αστάρωμα, 

πρώτη στρώση τσιμεντοχρώματος αραιωμένου σε νερό (σε αναλογία 400 gr νερού ανά kg πλαστικού) με 

κύλινδρο ή πινέλο, δεύτερη στρώση με τσιμεντόχρωμα χωρίς αραίωση με πινέλο ή σπάτουλα και 

κυλίνδρωση πριν από την ξήρανση αυτού για την επίτευξη αδρής επιφανείας (σαγρέ). 

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (1μ2) 

(   8,00   ) € 

(ολογράφως) οκτώ ευρώ 

……………………………………………………………………………………………...,,....................... 

ΑΤ 37 
Χρωματισμοί επί παλαιών επιφανειών σκυροδέματος με τσιμεντοχρώματα ακρυλικής βάσεως και 

προετοιμασία με απόξεση και πλήρη αφαίρεση των χρωμάτων. Χρωματισμοί επί επιφανειών σκυροδέματος 

με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, 

χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα. Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο 

στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (1μ2) 

(   9,00   ) € 

(ολογράφως) εννέα ευρώ 

…………………………………………………………………………………………….......................... 
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ΑΤ 38 
Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις 

τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm στο WC και στο υπόγειο. 

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις 
τσιμεντοκονιάματος των 450kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με πατητό 
τσιμεντοκονίαμα των 600kg τσιμέντου με λεπτόκοκκη άμμο.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

(   13,00   ) € 

(ολογράφως) δέκα τρία ευρώ 

…………………………………………………………………………………………….......................... 

ΑΤ 39 
 
Κατασκευή - διαμόρφωση αντιολισθητικού σταμπωτού δαπέδου στη ράμπα του υπογείου. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

(   60,00   ) € 

(ολογράφως) εξήντα ευρώ 
…………………………………………………………………………………………….......................... 

ΑΤ 40 
 
Επένδυση εσωτερικής τοιχοποιιας του υπογείου από μονή γυψοσανίδα, πυράντοχη πάχους 12,5χιλ. , με 
μεταλλικό σκελετό πλήρως τοποθετημένη. 
 
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (1μ2) 

(   15,00   ) € 

(ολογράφως) δέκα πέντε ευρώ 
……………………………………………………………………………………….......................... 

ΑΤ 41 
Κατασκευή & τοποθέτηση ξύλινων ερμαρίων κουζίνας δαπέδου–τοίχου με την προμήθεια του 

αντίστοιχου εξοπλισμού για το χώρο του Κυλικείου που περιλαμβάνει : Α) Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή 

τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με «κουτιά» από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα 

επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC 

πάχους 3 mm. Στο πάνω μέρος θα τοποθετηθεί Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου DUROPAL πάχους 

32 mm και πλάτους 90 c m περίπου, που περιλαμβάνει την διαμόρφωση - κοπή κατάλληλου ανοίγματος 

οιουδήποτε σχεδίου, για την υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη. Β) Ερμάρια κουζίνας τοίχου 

κρεμαστά, μή τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, διάταξης  σύμφωνα με την μελέτη, και κατασκευή ίδια με τα 

ανωτέρω ερμάρια δαπέδου. Τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν, χειρολαβές (πόμολα) φύλλων και κρυφούς 

μεταλλικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής ανοξείδωτους και ρυθμιζόμενους. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται η προμήθεια και τοποθέτηση νεροχύτης κουζίνας 60Χ50 εκ ανοξείδωτος με μπαταρία 

θερμομυκτική ευρωπαϊκής κατασκευής , η εγκατάσταση ταχυθερμοσύφωνα 2500w , και τα πάσης 

φύσεως υλικά συνδέσεως των ανωτέρω, με το νέο δίκτυο ύδρευσης – αποχέτευσης. 

Τιμή για ένα μέτρο μήκους (1 μ.μ) 

(  300,00   ) € 

(ολογράφως) τριακόσια ευρώ …………………………………………………………….. 
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ΑΤ 42 
Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα για σενάζ μπατικής τοιχοποιίας (υπόγειο) 

Τιμή για ένα μέτρο μήκους (1 μ.μ) 

(  20,00   ) € 

(ολογράφως) είκοσι ευρώ 

 ………………………………….…………………........................................................................... 

ΑΤ 43 

Επιστρώσεις περιβάλλοντα χώρου με αντιολισθητικές πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω ων 30εκ. και  

πάχους 3 έως 5 cm , με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm από τσιμεντοασβεστ- 

οκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου , με τα υλικά , πλάκες , τσιμεντοκονίαμα κλπ επί 

τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (1μ2) 

(   9,50   ) € 

(ολογράφως) εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά 
………………………………………………………………………………………….......................... 

 
 

Β)   ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
 

1. Θέρμανση - Ψύξη και Αερισμός - Εξαερισμός 
 

A.T.: 1.1 
 
Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 1/2 ins 
 
Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), τοποθετημένος πλήρως σε 
εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, 
συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες κορδονάτες) και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών 
πιέσεως και λειτουργίας, Διαμέτρου 1/2 ins 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(16,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: δέκα έξι  ……………………………………………………………....... 
 

A.T.: 1.2 
 
Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 3/4 ins 
 
Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), τοποθετημένος πλήρως σε 
εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, 
συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες κορδονάτες) και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών 
πιέσεως και λειτουργίας, Διαμέτρου 3/4 ins 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
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Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(18,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: δέκα οκτώ  ……………………………………………………………............... 
 

A.T.: 1.3 
 
Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 1 ins 
 
Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), τοποθετημένος πλήρως σε 
εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, 
συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες κορδονάτες) και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών 
πιέσεως και λειτουργίας, Διαμέτρου 1 ins 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(22,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: είκοσι δύο ……………………………………………............... 
 

 

A.T.: 

 

1.4 
 
Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 1 1/4 ins 
 
Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), τοποθετημένος πλήρως σε 
εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, 
συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες κορδονάτες) και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών 
πιέσεως και λειτουργίας, Διαμέτρου 1 1/4 ins 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(25,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: είκοσι πέντε ……………………………………………………… 
 

A.T.: 1.5 
 
Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 1 1/2 ins 
 
Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), τοποθετημένος πλήρως σε 
εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, 
συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες κορδονάτες) και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών 
πιέσεως και λειτουργίας, Διαμέτρου 1 1/2 ins 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(28,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: είκοσι οκτώ …………………………………………………………… 
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A.T.: 1.6 
 
Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 2 ins 
 
Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), τοποθετημένος πλήρως σε 
εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, 
συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες κορδονάτες) και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών 
πιέσεως και λειτουργίας, Διαμέτρου 2 ins 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(35,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: τριάντα πέντε ………………………………………………………. 

A.T.: 1.7 
 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Διαμέτρου DN 65, πάχους 3,65 mm 
 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή, Διαμέτρου DN 65, πάχους 3,65 mm, τοποθετημένος πλήρως σε 
εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - κλιματισμού. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως 
και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιμές 
πιέσεως και λειτουργίας  
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(43,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: σαράντα τρία ………………………………………………………………… 
 

A.T.: 1.8 
 
Πλαστικός σωλήνας PVC αποχέτευσης συμπυκνωμάτων, DN 25 
 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C., DN 25, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή 
κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο 
στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην 
σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(10,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: δέκα  …………………………………………………………… 
 

A.T.: 1.9 
 
Αντλία συμπυκνωμάτων μονοφασική, ηλεκτρικής ισχύος 75 W με ενσωματωμένη ανεπίστροφη 
βαλβίδα. 
 
Αντλία συμπυκνωμάτων μονοφασική, ηλεκτρικής ισχύος 75 W με ενσωματωμένη ανεπίστροφη βαλβίδα, για 
εγκατάσταση σε τοπική κλιματιστική μονάδα, πλήρης, δηλαδή αντλία, ηλεκτροκινητήρας, εξαρτήματα και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο συμπυκνωμάτων με ρακόρ και  
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το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(90,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: ενενήντα  ………………………………………………… 
 

A.T.: 1.10 
 
Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση, 9 x 22 mm 
 
Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση, 9 x 22 mm, ιδιοτήτων όπως περιγράφονται 
στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(5,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: πέντε  ……………………………………………………………………… 
 

A.T.: 1.11 
 
Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση, 9 x 28 mm 
 
Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση, 9 x 28 mm, ιδιοτήτων όπως περιγράφονται 
στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(10,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: δέκα    ……………………………………………………………… 
 

A.T.: 1.12 
 
Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση, 13 x 35 mm 
 
Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση, 13 x 35 mm, ιδιοτήτων όπως περιγράφονται 
στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(11,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: ένδεκα    ………………………………………………………………… 
 

A.T.: 1.13 
 
Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση, 13 x 42 mm 
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Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση, 13 x 42 mm, ιδιοτήτων όπως περιγράφονται 
στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(11,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: ένδεκα  ………………………………………………………………… 
 

A.T.: 1.14 
 
Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση, 13 x 48 mm 
 
Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση, 13 x 48 mm, ιδιοτήτων όπως περιγράφονται 
στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(11,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: ένδεκα ………………………………………………………… 
 

A.T.: 1.15 
 
Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση, 13 x 60 mm 
 
Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση, 13 x 60 mm, ιδιοτήτων όπως περιγράφονται 
στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(14,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: δέκα τέσσερα   ………………………………………………………… 
 

A.T.: 1.16 
 
Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση, 13 x 76 mm 
 
Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση, 13 x 76 mm, ιδιοτήτων όπως περιγράφονται 
στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(14,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: δέκα τέσσερα   ……………………………………………………… 
 

A.T.: 1.17 
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Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση, 25 x 88 mm με επικάλυψη αλουμινίου 
για προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία 
 
Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση, 25 x 88 mm με επικάλυψη αλουμινίου για 
προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς 
και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(35,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: τριάντα πέντε ……………………………………………………………… 
 

A.T.: 1.18 
 
Πλήρωση της εγκατάστασης με μίγμα προπυλενογλυκόλης σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών 
Προδιαγραφών. Τιμή κατ' αποκοπή. 
 
Πλήρωση της εγκατάστασης με μίγμα προπυλενογλυκόλης σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.  
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή κατ' αποκοπή (κ.α.) 
 
(1.480,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: χίλια τετρακόσια ογδόντα …….…………………………………………………… 
 

A.T.: 1.19 
 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διατομής DN 20 
 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη, διατομής DN 20, βαρέως τύπου, με μοxλό xειρισμού 
(κλεισιμο με 1/4 της στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(24,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: είκοσι τέσσερα  ….………………………………………………… 
 

A.T.: 1.20 
 
Αυτόματο εξαεριστικό δικτύου ίσιο 1/2" 
 
Αυτόματο εξαεριστικό δικτύου διαμέτρου 1/2" μέγιστης θερμοκρασίας λειτουργίας 110°C και μέγιστης πίεσης 
λειτουργίας 10 bar, πλήρως τοποθετημένο σε σωλήνα. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως, 
στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
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(14,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: δέκα τέσσερα     ….………………………………………………………… 
 

A.T.: 1.21 
 
Συσκευή καθοδικής προστασίας με ανόδιο μαγνησίου για εγκαταστάσεις θέρμανσης από 60.000 
Kcal/h μέχρι 150.000 Kcal/h 
 
Συσκευή καθοδικής προστασίας με ανόδιο μαγνησίου για εγκαταστάσεις θέρμανσης από 60.000 Kcal/h μέχρι 
150.000 Kcal/h. Για την προμήθεια και εγκατάσταση (υλικά και εργασία) ενός πλήρους συστήματος 
καθοδικής προστασίας, σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης.  
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(122,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατόν είκοσι δύο   ….………………………………………… 
 

 

 

A.T.: 

 

 

1.22 
 
Μανοθερμόμετρα ορειχάλκινα για περιοχή πιέσεων 0-10 bar και θερμοκρασία έως 120°C, με αναμονή 
διατομής 1/2" και αρσενικό σπείρωμα και θα συνοδεύονται από κρουνό απομόνωσης και 
εξαερισμού. 
 
Μανοθερμόμετρα ορειχάλκινα για περιοχή πιέσεων 0-10 bar και θερμοκρασία έως 120°C, με αναμονή 
διατομής 1/2" και αρσενικό σπείρωμα και θα συνοδεύονται από κρουνό απομόνωσης και εξαερισμού. 
Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(29,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: είκοσι εννέα  ….………………………………………………… 
 

A.T.: 1.23 
 
Κλειστό Δοχείο διαστολής ψύκτη, χωρητικότητας 8 l 
 
Κλειστό Δοχείο διαστολής ψύκτη, χωρητικότητας 8 l, πλήρες με τα μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(47,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: σαράντα επτά  
….………………………………………………………………………………….. 
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A.T.: 1.24 
 
Μόνωση υφιστάμενου Δοχείου Αδράνειας με πάπλωμα από υαλοβάμβακα πάχους 50 mm και 
επικάλυψη από αλουμίνιο. Τιμή κατ' αποκοπή. 
 
Μόνωση υφιστάμενου Δοχείου Αδράνειας με πάπλωμα από υαλοβάμβακα πάχους 50 mm και επικάλυψη 
από αλουμίνιο, πυκνότητας τουλάχιστον 16 kg/m³, που φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου πάχους 10 
μικρών ενισχυμένου με υαλοπίλημα επί χάρτου. Το πάπλωμα προσδένεται στην επιφάνεια του δοχείου ανά  
50 cm μήκους με περιτύλιξη αυτοκόλλητης πλαστικής ταινίας πλάτους 5 cm και στεγανοποιήται σε όλους 
τους αρμούς με την ίδια πλαστική ταινία δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα 
απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως της μονώσεως και η απαιτούμενη εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. Τιμή κατ' αποκοπή. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή κατ' αποκοπή (κ.α.) 
 
(675,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εξακόσια εβδομήντα πέντε 
………………………………………………………………………….. 
 

 

 

A.T.: 

 

 

1.25 
 
Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής Διαμέτρου 3/4 ins, το 
οποίο περιλαμβάνει τον αυτόματο πλήρωσης, βαλβίδα αντεπιστροφής, μανόμετρο και φίλτρο. 
 
Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής Διαμέτρου 3/4 ins, το οποίο 
περιλαμβάνει τον αυτόματο πλήρωσης, βαλβίδα αντεπιστροφής, μανόμετρο και φίλτρο, πλήρες με τα 
μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε 
κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(160,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατόν εξήντα   …………………………………………………………….. 
 

A.T.: 1.26 
 
Fan coils, ενδεικτικού τύπου Daikin FWZ-AT/AF 02 δαπέδου, μαζί με το χειριστήριό του και τα 
ποδαράκια στήριξης. 
 
Fan coils, ενδεικτικού τύπου Daikin FWZ-AT/AF 02 δαπέδου, μαζί με το χειριστήριό του και τα ποδαράκια 
στήριξης, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και 
πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(670,00) € 
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(ολογράφως) ευρώ: εξακόσια εβδομήντα …………………………………………………………………….. 
 

A.T.: 1.27 
 
Fan coils, ενδεικτικού τύπου Daikin FWZ-AT/AF 03 δαπέδου, μαζί με το χειριστήριό του και τα 
ποδαράκια στήριξης. 
 
Fan coils, ενδεικτικού τύπου Daikin FWZ-AT/AF 03 δαπέδου, μαζί με το χειριστήριό του και τα ποδαράκια 
στήριξης, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και 
πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(690,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εξακόσια ενενήντα …….…………………………………………………………………….. 
 

A.T.: 1.28 
 
Fan coils, ενδεικτικού τύπου Daikin FWZ-AT/AF 08 δαπέδου, μαζί με το χειριστήριό του και τα 
ποδαράκια στήριξης. 
 
Fan coils, ενδεικτικού τύπου Daikin FWZ-AT/AF 08 δαπέδου, μαζί με το χειριστήριό του και τα ποδαράκια 
στήριξης, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και 
πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(900,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εννιακόσια ………………...…………………………………………………………………….. 
 

A.T.: 1.29 
 
Fan coils, ενδεικτικού τύπου Daikin FWF-BT/BF 02 κασέτα ψευδοροφής, 4 κατευθύνσεων, μαζί με το 
διακοσμητικό panel και το χειριστήριο του. 
 
Fan coils, ενδεικτικού τύπου Daikin FWF-BT/BF 02 κασέτα ψευδοροφής, 4 κατευθύνσεων, μαζί με το 
διακοσμητικό panel και το χειριστήριο του, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά και εργασία 
τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(1.170,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: χίλια εκατό εβδομήντα 
………..…………………………………………………………………….. 
 

A.T.: 1.30 
 
Fan coils, ενδεικτικού τύπου Daikin FWF-BT/BF 03 κασέτα ψευδοροφής, 4 κατευθύνσεων, μαζί με το 
διακοσμητικό panel και το χειριστήριο του. 



ΔΕΔΔΗΕ Κατερίνης Σελίδα 21 από 88 

 

 
Fan coils, ενδεικτικού τύπου Daikin FWF-BT/BF 03 κασέτα ψευδοροφής, 4 κατευθύνσεων, μαζί με το 
διακοσμητικό panel και το χειριστήριο του, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά και εργασία 
τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(1.240,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: χίλια διακόσια σαράντα ..…………………………………………………………………….. 
 

A.T.: 1.31 
 
Fan coils, ενδεικτικού τύπου Daikin FWF-BT/BF 04 κασέτα ψευδοροφής, 4 κατευθύνσεων, μαζί με το 
διακοσμητικό panel και το χειριστήριο του. 
 
Fan coils, ενδεικτικού τύπου Daikin FWF-BT/BF 04 κασέτα ψευδοροφής, 4 κατευθύνσεων, μαζί με το 
διακοσμητικό panel και το χειριστήριο του, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά και εργασία 
τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(1.300,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: χίλια τριακόσια …………………………………………………………….. 
 

A.T.: 1.32 
 
Fan coils, ενδεικτικού τύπου Daikin FWF-BT/BF 05 κασέτα ψευδοροφής, 4 κατευθύνσεων, μαζί με το 
διακοσμητικό panel και το χειριστήριο του. 
 
Fan coils, ενδεικτικού τύπου Daikin FWF-BT/BF 05 κασέτα ψευδοροφής, 4 κατευθύνσεων, μαζί με το 
διακοσμητικό panel και το χειριστήριο του, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά και εργασία 
τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(1.350,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: χίλια τριακόσια πενήντα 
……………………………………………………………………………….. 
 

A.T.: 1.33 
 
Fan coils, ενδεικτικού τύπου Daikin FWF-BT/BF 06 κασέτα ψευδοροφής, 4 κατευθύνσεων, μαζί με το 
διακοσμητικό panel και το χειριστήριο του. 
 
Fan coils, ενδεικτικού τύπου Daikin FWF-BT/BF 06 κασέτα ψευδοροφής, 4 κατευθύνσεων, μαζί με το 
διακοσμητικό panel και το χειριστήριο του, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά και εργασία 
τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(1.400,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: χίλια τετρακόσια ……………………………………………………………….. 
 

A.T.: 1.34 
 
Fan coils, ενδεικτικού τύπου Daikin FWF-BT/BF 07 κασέτα ψευδοροφής, 4 κατευθύνσεων, μαζί με το 
διακοσμητικό panel και το χειριστήριο του. 
 
Fan coils, ενδεικτικού τύπου Daikin FWF-BT/BF 07 κασέτα ψευδοροφής, 4 κατευθύνσεων, μαζί με το 
διακοσμητικό panel και το χειριστήριο του, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά και εργασία 
τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(1.550,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: χίλια πεντακόσια πενήντα ……………………………………………………………….. 
 

A.T.: 1.35 
 
Τρίοδη βάνα 3-θέσεων, με συνδέσεις σπειρώματος για τον έλεγχο τερματικών μονάδων, με τα ρακόρ 
σύνδεσης και τον κινητήρα, ενδεικτικού τύπου Siemens  VXP45.10-0.4. 
 
Τρίοδη βάνα 3-θέσεων, με συνδέσεις σπειρώματος για τον έλεγχο τερματικών μονάδων, με τα ρακόρ 
σύνδεσης και τον κινητήρα, ενδεικτικού τύπου Siemens  VXP45.10-0.4, πλήρης αποτελούμενη από 
κινητήρα, μοχλισμό και σώμα τρίοδης βαλβίδας,πλήρης με τα υλικά (μετασχηματιστής κλπ) τα μικροϋλικά και 
την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως παραδοτέα σε λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(175,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατό εβδομήντα πέντε …..……………………………………………….. 
 

A.T.: 1.36 
 
Τρίοδη βάνα 3-θέσεων, με συνδέσεις σπειρώματος για τον έλεγχο τερματικών μονάδων, με τα ρακόρ 
σύνδεσης και τον κινητήρα, ενδεικτικού τύπου Siemens  VXP45.10-0.63. 
 
Τρίοδη βάνα 3-θέσεων, με συνδέσεις σπειρώματος για τον έλεγχο τερματικών μονάδων, με τα ρακόρ 
σύνδεσης και τον κινητήρα, ενδεικτικού τύπου Siemens VXP45.10-0.63, πλήρης αποτελούμενη από 
κινητήρα, μοχλισμό και σώμα τρίοδης βαλβίδας,πλήρης με τα υλικά (μετασχηματιστής κλπ) τα μικροϋλικά και 
την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως παραδοτέα σε λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(175,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατό εβδομήντα πέντε ………………..…..……………………………………………….. 
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A.T.: 1.37 
 
Τρίοδη βάνα 3-θέσεων, με συνδέσεις σπειρώματος για τον έλεγχο τερματικών μονάδων, με τα ρακόρ 
σύνδεσης και τον κινητήρα, ενδεικτικού τύπου Siemens  VXP45.10-1.0. 
 
Τρίοδη βάνα 3-θέσεων, με συνδέσεις σπειρώματος για τον έλεγχο τερματικών μονάδων, με τα ρακόρ 
σύνδεσης και τον κινητήρα, ενδεικτικού τύπου Siemens VXP45.10-1.0, πλήρης αποτελούμενη από κινητήρα, 
μοχλισμό και σώμα τρίοδης βαλβίδας,πλήρης με τα υλικά (μετασχηματιστής κλπ) τα μικροϋλικά και την 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως παραδοτέα σε λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(175,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατό εβδομήντα πέντε ………………..…..……………………………………………….. 
 

A.T.: 1.38 
 
Τρίοδη βάνα 3-θέσεων, με συνδέσεις σπειρώματος για τον έλεγχο τερματικών μονάδων, με τα ρακόρ 
σύνδεσης και τον κινητήρα, ενδεικτικού τύπου Siemens  VXP45.10-1.6. 
 
Τρίοδη βάνα 3-θέσεων, με συνδέσεις σπειρώματος για τον έλεγχο τερματικών μονάδων, με τα ρακόρ 
σύνδεσης και τον κινητήρα, ενδεικτικού τύπου Siemens VXP45.10-1.6, πλήρης αποτελούμενη από κινητήρα, 
μοχλισμό και σώμα τρίοδης βαλβίδας,πλήρης με τα υλικά (μετασχηματιστής κλπ) τα μικροϋλικά και την 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως παραδοτέα σε λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(175,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατό εβδομήντα πέντε ………………..…..……………………………………………….. 
 

A.T.: 1.39 
 
Τρίοδη βάνα 3-θέσεων, με συνδέσεις σπειρώματος για τον έλεγχο τερματικών μονάδων, με τα ρακόρ 
σύνδεσης και τον κινητήρα, ενδεικτικού τύπου Siemens  VXP45.10-2.5. 
 
Τρίοδη βάνα 3-θέσεων, με συνδέσεις σπειρώματος για τον έλεγχο τερματικών μονάδων, με τα ρακόρ 
σύνδεσης και τον κινητήρα, ενδεικτικού τύπου Siemens VXP45.10-2.5, πλήρης αποτελούμενη από κινητήρα, 
μοχλισμό και σώμα τρίοδης βαλβίδας,πλήρης με τα υλικά (μετασχηματιστής κλπ) τα μικροϋλικά και την 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως παραδοτέα σε λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(195,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατό ενενήντα πέντε …..…..……………………………………………….. 
 

A.T.: 1.40 
 
Θερμαντικά σώματα panel, αξονικού ύψους 600 mm, τύπου 11 και μήκους 300 mm. 
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Θερμαντικά σώματα panel, αξονικού ύψους 600 mm, τύπου 11 και μήκους 300 mm, πλήρως εγκατεστημένα, 
δηλαδή σώματα, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(76,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εβδομήντα έξι ………………..…..………………………………………………………… 
 

A.T.: 1.41 
 
Θερμαντικά σώματα panel, αξονικού ύψους 600 mm, τύπου 11 και μήκους 400 mm. 
 
Θερμαντικά σώματα panel, αξονικού ύψους 600 mm, τύπου 11 και μήκους 400 mm, πλήρως εγκατεστημένα, 
δηλαδή σώματα, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(76,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εβδομήντα έξι ………………..…..………………………………………………………… 
 

A.T.: 1.42 
 
Θερμαντικά σώματα panel, αξονικού ύψους 600 mm, τύπου 11 και μήκους 600 mm. 
 
Θερμαντικά σώματα panel, αξονικού ύψους 600 mm, τύπου 11 και μήκους 600 mm, πλήρως εγκατεστημένα, 
δηλαδή σώματα, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(110,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατό δέκα  ………………..…..………………………………………………………… 
 

A.T.: 1.43 
 
Θερμαντικά σώματα panel, αξονικού ύψους 600 mm, τύπου 11 και μήκους 800 mm. 
 
Θερμαντικά σώματα panel, αξονικού ύψους 600 mm, τύπου 11 και μήκους 800 mm, πλήρως εγκατεστημένα, 
δηλαδή σώματα, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(125,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατόν είκοσι πέντε   …………..…..………………………………………………………… 
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A.T.: 1.44 
 
Θερμαντικά σώματα panel, αξονικού ύψους 600 mm, τύπου 22 και μήκους 500 mm. 
 
Θερμαντικά σώματα panel, αξονικού ύψους 600 mm, τύπου 22 και μήκους 500 mm, πλήρως εγκατεστημένα, 
δηλαδή σώματα, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(110,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατόν δέκα  .………………..…..………………………………………………………… 
 

 

 

A.T.: 

 

 

1.45 
 
Τοπική κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου, ενδεικτικού τύπου Daikin FTXM 20M & RXM 20M. 
 
Τοπική κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου, ενδεικτικού τύπου Daikin FTXM 20M & RXM 20M, πλήρως 
εγκατεστημένη, δηλαδή εσωτερική και εξωτερική μονάδα με τα κατάλληλα στηρίγματα, σύνδεση στο δίκτυο 
συμπυκνωμάτων και στο ηλεκτρικό δίκτυο και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(900,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εννιακόσια 
…………………………..…..………………………………………………………… 
 

A.T.: 1.46 
 
Τοπική κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου, ενδεικτικού τύπου Daikin FTXM 20M, FTXM 25M & 
2MXM 40M. 
 
Τοπική κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου, ενδεικτικού τύπου Daikin FTXM 20M, FTXM 25M & 2MXM 
40M, πλήρως εγκατεστημένη, δηλαδή δύο εσωτερικές και μία εξωτερική μονάδα με τα κατάλληλα 
στηρίγματα, σύνδεση στο δίκτυο συμπυκνωμάτων και στο ηλεκτρικό δίκτυο και μικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(2.000,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: δύο χιλιάδες    …..………………………………………………………… 
 

A.T.: 1.47 
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Δεξαμενή καυσίμου από χαλυβδόφυλλα, διαστάσεων 1,9 m x 1,6 m x 0,9 m, προσυναρμολογημένη, 
πλήρης η οποία θα περιλαμβάνει: Σωλήνα εξαερισμού, σωλήνα πλήρωσης πετρελαίου, σωλήνα 
τροφοδότησης καυσίμου, στόμιο εκκένωσης, δείκτη στάθμης πετρελαίου και ανθρωποθυρίδα, 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
 
Δεξαμενή καυσίμου από χαλυβδόφυλλα, διαστάσεων 1,9 m x 1,6 m x 0,9 m, προσυναρμολογημένη, πλήρης 
η οποία θα περιλαμβάνει: Σωλήνα εξαερισμού, σωλήνα πλήρωσης πετρελαίου, σωλήνα τροφοδότησης 
καυσίμου, στόμιο εκκένωσης, δείκτη στάθμης πετρελαίου και ανθρωποθυρίδα, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης. Δεξαμενή πλήρης με όλα τα υλικά και τα μικροϋλικά για τη σύνδεσή της με τον 
καυστήρα του λέβητα και η εργασία πλήρους εγκατάστασης για κανονική λειτουργία.  
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(1.450,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: χίλια τετρακόσια πενήντα  
…………………….…..………………………………………………………… 
 

 

A.T.: 

 

1.48 
 
Αεραγωγός ελικοειδούς ραφής, κυκλικής διατομής Ø 100 mm. 
 
Αεραγωγός ελικοειδούς ραφής, κυκλικής διατομής Ø 100 mm, με τα ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως, τα υλικά 
και τα μικροϋλικά και με την εργασία τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(25,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: είκοσι πέντε  …………………….…..………………………………… 
 

A.T.: 1.49 
 
Αεραγωγός ελικοειδούς ραφής, κυκλικής διατομής Ø 150 mm. 
 
Αεραγωγός ελικοειδούς ραφής, κυκλικής διατομής Ø 150 mm, με τα ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως, τα υλικά 
και τα μικροϋλικά και με την εργασία τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(27,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: είκοσι επτά   …………………….…..………………………………………. 
 

A.T.: 1.50 
 
Αεραγωγός ελικοειδούς ραφής, κυκλικής διατομής Ø 200 mm. 
 
Αεραγωγός ελικοειδούς ραφής, κυκλικής διατομής Ø 200 mm, με τα ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως, τα υλικά 
και τα μικροϋλικά και με την εργασία τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
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Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(30,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: τριάντα     …………………….…..……………………………… 
 

A.T.: 1.51 
 
Αεραγωγός ελικοειδούς ραφής, κυκλικής διατομής Ø 250 mm. 
 
Αεραγωγός ελικοειδούς ραφής, κυκλικής διατομής Ø 250 mm, με τα ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως, τα υλικά 
και τα μικροϋλικά και με την εργασία τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(33,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: τριάντα τρία   …………………….…..………………………………… 
 

A.T.: 1.52 
 
Γωνία αεραγωγού κυκλικής διατομής Ø 100 mm. 
 
Γωνία αεραγωγού κυκλικής διατομής Ø 100 mm, με τα ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως, τα υλικά και τα 
μικροϋλικά και με την εργασία τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(25,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: είκοσι πέντε   …………………….…..……………………………………… 
 

A.T.: 1.53 
 
Γωνία αεραγωγού κυκλικής διατομής Ø 150 mm. 
 
Γωνία αεραγωγού κυκλικής διατομής Ø 150 mm, με τα ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως, τα υλικά και τα 
μικροϋλικά και με την εργασία τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(27,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: είκοσι επτά    …………………….…..…………………………………… 
 

A.T.: 1.54 
 
Γωνία αεραγωγού κυκλικής διατομής Ø 200 mm. 
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Γωνία αεραγωγού κυκλικής διατομής Ø 200 mm, με τα ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως, τα υλικά και τα 
μικροϋλικά και με την εργασία τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(29,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: είκσοι εννέα   …………………….…..………………………………………… 
 

A.T.: 1.55 
 
Γωνία αεραγωγού κυκλικής διατομής Ø 250 mm. 
 
Γωνία αεραγωγού κυκλικής διατομής Ø 250 mm, με τα ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως, τα υλικά και τα 
μικροϋλικά και με την εργασία τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(32,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: τριάντα δύο  …………………….…..……………………………… 
 

A.T.: 1.56 
 
Εξαεριστήρας, κατάλληλος για τοποθέτηση στον τοίχο, διατομής Ø 200 mm, παροχής αέρα 600 m³/h 
και ηλεκτρικής ισχύος 36 W. Θα διαθέτει περσίδες βαρύτητας οι οποίες θα παραμένουν κλειστές 
όταν δεν λειτουργεί. 
 
Εξαεριστήρας, κατάλληλος για τοποθέτηση στον τοίχο, διατομής Ø 200 mm, παροχής αέρα 600 m³/h και 
ηλεκτρικής ισχύος 36 W. Θα διαθέτει περσίδες βαρύτητας οι οποίες θα παραμένουν κλειστές όταν δεν 
λειτουργεί. Εξαεριστήρας πλήρης, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, στερέωση, διάνοιξη οπής, 
αποκατάσταση ζημιών, ηλεκτροδότηση και παράδοση σε λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(125,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατόν είκοσι πέντε  ……………………………….…..……………………………………… 
 

A.T.: 1.57 
 
Επίτοιχο ανοιγμα με πλαστικές περσίδες βαρύτητας, διατομής Ø 300 mm. 
 
Επίτοιχο ανοιγμα με πλαστικές περσίδες βαρύτητας, διατομής Ø 300 mm, πλήρες, δηλ. προμήθεια, 
προσκόμιση, τοποθέτηση, στερέωση, διάνοιξη οπής, αποκατάσταση ζημιών και παράδοση σε λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(43,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: σαράντα τρία   ……………….…..……………………………………… 
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A.T.: 1.58 
 
Θερμοστάτης χώρου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης. 
 
Θερμοστάτης χώρου με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και ρυθμίσεως 
παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειιτουργία 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(24,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: είκοσι τέσσερα  …………………….…..……………………………………… 
 

A.T.: 1.59 
 
Αισθητήριο θερμοκρασίας καλωδίου κατάλληλο για εγκαταστάσεις HVAC, μήκους 8m. 
 
Αισθητήριο θερμοκρασίας καλωδίου κατάλληλο για εγκαταστάσεις HVAC, μήκους 8m, πλήρες με τα 
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και ρυθμίσεως παραδοτέος σε πλήρη και 
κανονική λειιτουργία 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(110,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατόν δέκα  …….……………………….…..…………………… 
 

A.T.: 1.60 
 
Αποξήλωση υφιστάμενου boiler λεβητοστασίου και υφιστάμενης δεξαμενής καυσίμου και μεταφορά 
τους σε σημείο που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη. Τιμή κατ' αποκοπή. 
 
Αποξήλωση υφιστάμενου boiler λεβητοστασίου και υφιστάμενης δεξαμενής καυσίμου και μεταφορά τους σε 
σημείο που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών 
της μελέτης. Τιμή κατ' αποκοπή. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή κατ' αποκοπή (κ.α.) 
 
(250,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: διακόσια πενήντα…….……………………….…..……………………………………………. 
 
 

A.T.: 1.61 
 
Διάνοιξη οπής  σε οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους έως 0,15 m  και επιφάνειας έως 0,003 m².  
 
Διάνοιξη οπής  σε οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους έως 0,15 m  και επιφάνειας έως 0,003 m².  
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(10,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: δέκα……………….…….……………………….…..……………………………………………. 
 

A.T.: 1.62 
 
Kλείσιμο διατρήσεων με κατάλληλα υλικά και αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας. 
 
Kλείσιμο διατρήσεων με κατάλληλα υλικά και αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας.  
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(5,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: πέντε…………….…….……………………….…..……………………………………………. 
 
 

2. Ύδρευση 
 

A.T.: 2.1 
 
Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο PP-Random, PN 20, DN 20. 
 
Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο PP-Random, PN 20, DN 20 (εξωτερική διάμετρο 20 mm, πάχους 
τοιχώματος 3,4 mm), δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση 
μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και 
δοκιμών πιέσεως. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(10,92) € 
(ολογράφως) ευρώ: δέκα και ενενήντα δύο λεπτά……………….…..……………………………………………. 
 

A.T.: 2.2 
 
Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο PP-Random, PN 20, DN 25. 
 
Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο PP-Random, PN 20, DN 25 (εξωτερική διάμετρο 25 mm, πάχους 
τοιχώματος 4,2 mm), δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση 
μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και 
δοκιμών πιέσεως. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(11,59) € 
(ολογράφως) ευρώ: ένδεκα και πενήντα εννέα λεπτά……………….…..………………………………………. 
 

A.T.: 2.3 
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Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο PP-Random, PN 20, DN 32. 
 
Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο PP-Random, PN 20, DN 32 (εξωτερική διάμετρο 32 mm, πάχους 
τοιχώματος 5,4 mm), δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση 
μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και 
δοκιμών πιέσεως. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(16,54) € 
(ολογράφως) ευρώ: δέκα έξι και πενήντα τέσσερα λεπτά……………….…..…………………………………. 
 

A.T.: 2.4 
 
Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο PP-Random, PN 20, DN 40. 
 
Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο PP-Random, PN 20, DN 40 (εξωτερική διάμετρο 40 mm, πάχους 
τοιχώματος 5,5 mm), δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση 
μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και 
δοκιμών πιέσεως. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(24,13) € 
(ολογράφως) ευρώ: είκοσι τέσσερα και δέκα τρία λεπτά……………….…..…………………………………… 

A.T.: 2.5 
 
Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση, 9 x 22 mm 
 
Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση, 9 x 22 mm, ιδιοτήτων όπως περιγράφονται 
στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(5,58) € 
(ολογράφως) ευρώ: πέντε και πενήντα οκτώ λεπτά ……………………………………………………………… 
 

A.T.: 2.6 
 
Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση, 9 x 28 mm 
 
Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση, 9 x 28 mm, ιδιοτήτων όπως περιγράφονται 
στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
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(10,63) € 
(ολογράφως) ευρώ: δέκα και εξήντα τρία λεπτά……………………………………………………………… 
 

A.T.: 2.7 
 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διατομής DN 20 
 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη, διατομής DN 20, βαρέως τύπου, με μοxλό xειρισμού 
(κλεισιμο με 1/4 της στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(19,77) € 
(ολογράφως) ευρώ: δέκα εννέα και εβδομήντα επτά λεπτά….………………………………………………… 
 

 

A.T.: 

 

2.8 
 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διατομής DN 25 
 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη, διατομής DN 25, βαρέως τύπου, με μοxλό xειρισμού 
(κλεισιμο με 1/4 της στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(23,44) € 
(ολογράφως) ευρώ: είκοσι τρία και σαράντα τέσσερα λεπτά….………………………………………………… 
 

A.T.: 2.9 
 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διατομής DN 32 
 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη, διατομής DN 32, βαρέως τύπου, με μοxλό xειρισμού 
(κλεισιμο με 1/4 της στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(36,90) € 
(ολογράφως) ευρώ: τριάντα έξι και ενενήντα λεπτά….…………………………………………………………… 
 

A.T.: 2.10 
 
Γωνιακός διακόπτης μισόστροφος, ορειχάλκινος, διαμέτρου 1/2 ins. 
 
Γωνιακός διακόπτης μισόστροφος, ορειχάλκινος, διαμέτρου 1/2 ins, με εσωτερικό μηχανισμό από 
ανοξείδωτο χάλυβα πίεσης λειτουργίας 16 atm, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους 
εγκατάστασης. 
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Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(12,76) € 
(ολογράφως) ευρώ: δώδεκα και εβδομήντα έξι λεπτά….………………………………………………………… 
 

A.T.: 2.11 
 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε 
νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins συμπεριλαμβάνεται το σπιράλ σύνδεσης στο δίκτυο τροφοδοσίας του 
κτιρίου. 
 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε 
νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins συμπεριλαμβάνεται το σπιράλ σύνδεσης στο δίκτυο τροφοδοσίας του κτιρίου, 
δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(47,49) € 
(ολογράφως) ευρώ: σαράντα επτά και σαράντα εννέα λεπτά….……………………………………………… 
 

A.T.: 2.12 
 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νεροχύτη - 
Διαμέτρου 1/2 ins συμπεριλαμβάνεται το σπιράλ σύνδεσης στο δίκτυο τροφοδοσίας του κτιρίου. 
 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νεροχύτη - Διαμέτρου 1/2 
ins συμπεριλαμβάνεται το σπιράλ σύνδεσης στο δίκτυο τροφοδοσίας του κτιρίου, δηλαδή αναμικτήρας και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(62,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εξήντα δύο….……………………………………………………………………………………. 
 

A.T.: 2.13 
 
Αναμικτήρας ορειχάλκινος (μπαταρία), κατάλληλος για τοποθέτηση σε νιπτήρα ΑΜΕΑ 
συμπεριλαμβάνεται το σπιράλ σύνδεσης στο δίκτυο τροφοδοσίας του κτιρίου. 
 
Αναμικτήρας ορειχάλκινος (μπαταρία), κατάλληλος για τοποθέτηση σε νιπτήρα ΑΜΕΑ συμπεριλαμβάνεται το 
σπιράλ σύνδεσης στο δίκτυο τροφοδοσίας του κτιρίου, δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
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(91,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: ενενήντα ένα.……………………………………………………………………………………. 
 

A.T.: 2.14 
 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος ντους - Διαμέτρου 
1/2 ins. 
 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος ντους - Διαμέτρου 1/2 ins, 
δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(55,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: πενήντα πέντε…………………………………………………………………………………. 
 

A.T.: 2.15 
 
Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός Διαμέτρου 1/2 ins. 
 
Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός Διαμέτρου 1/2 ins, δηλαδή κρουνός και μικροϋλικά επί τόπου 
και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(25,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: είκοσι πέντε……………………………………………………………………………………… 
 

A.T.: 2.16 
 
Αυτόματο εξαεριστικό δικτύου ίσιο 1/2" 
 
Αυτόματο εξαεριστικό δικτύου διαμέτρου 1/2" μέγιστης θερμοκρασίας λειτουργίας 110°C και μέγιστης πίεσης 
λειτουργίας 10 bar, πλήρως τοποθετημένο σε σωλήνα. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως, 
στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(15,70) € 
(ολογράφως) ευρώ: δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά….………………………………………………………… 
 

A.T.: 2.17 
 
Ηλεκτρικός θερμαντήρας νερού, χωρητικότητας 120 l με ηλεκτρική αντίσταση ισχύος 3,7 kW. 
 
Ηλεκτρικός θερμαντήρας νερού, χωρητικότητας 120 l με ηλεκτρική αντίσταση ισχύος 3,7 kW, πλήρης δηλαδή 
θερμαντήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
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Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(237,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: διακόσια τριάντα επτά…………...….………………………………………………………… 
 

A.T.: 2.18 
 
Ταχυθερμοσίφωνας Κουζίνας, κατάλληλος για τοποθέτηση κάτω από τον πάγκο, ενεργειακής 
κλάσης Α, ηλεκτρικής ισχύος 6,5 kW. 
 
Ταχυθερμοσίφωνας Κουζίνας, κατάλληλος για τοποθέτηση κάτω από τον πάγκο, ενεργειακής κλάσης Α, 
ηλεκτρικής ισχύος 6,5 kW, πλήρης δηλαδή Ταχυθερμοσίφωνας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(180,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατόν ογδόντα…………...….…………………………………………………………………. 
 

A.T.: 2.19 
 
Compact πιεστικό συγκρότημα παροχής 1,5 l/s και μανομετρικού 30 mWS με διαχειριστή πίεσης. 
 
Compact πιεστικό συγκρότημα παροχής 1,5 l/s και μανομετρικού 30 mWS με διαχειριστή πίεσης, πλήρης 
δηλαδή πιεστικό συγκρότημα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως με το δίκτυο 
νερού και ρεύματος και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(747,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: επτακόσια σαράντα επτά.….…………………………………………………………………. 
 

A.T.: 2.20 
 
Αποξήλωση υφιστάμενου πιεστικού συγκροτήματος και μεταφορά του σε σημείο που θα υποδειχθεί 
από την επίβλεψη. Τιμή κατ' αποκοπή. 
 
Αποξήλωση υφιστάμενου πιεστικού συγκροτήματος και μεταφορά του σε σημείο που θα υποδειχθεί από την 
επίβλεψ κατά τα λοιπά σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. Τιμή κατ' αποκοπή. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή κατ' αποκοπή (κ.α.) 
 
(50,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: πενήντα…………………….….…………………………………………………………………. 
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A.T.: 2.21 
 
Διάνοιξη οπής  σε οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους έως 0,15 m  και επιφάνειας έως 0,003 m².  
 
Διάνοιξη οπής  σε οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους έως 0,15 m  και επιφάνειας έως 0,003 m².  
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(10,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: δέκα……………….…….……………………….…..……………………………………………. 
 

A.T.: 2.22 
 
Kλείσιμο διατρήσεων με κατάλληλα υλικά και αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας. 
 
Kλείσιμο διατρήσεων με κατάλληλα υλικά και αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας.  
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(5,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: πέντε…………….…….……………………….…..……………………………………………. 
 
 
 

3. Αποχέτευση και Όμβρια Ύδατα 
 

A.T.: 3.1 
 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm. 
 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, διαμέτρου Φ 
40 mm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη 
μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. 
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ 
και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και ανακατασκευής των W.C. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(41,26) € 
(ολογράφως) ευρώ: σαράντα ένα και είκοσι έξι λεπτά………….…..……………………………………………. 
 

A.T.: 3.2 
 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm. 
 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, διαμέτρου Φ 
50 mm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη 
μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. 
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Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ 
και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και ανακατασκευής των W.C. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(41,62) € 
(ολογράφως) ευρώ: σαράντα ένα και εξήντα δύο λεπτά………….…..………………………………………….. 
 

A.T.: 3.3 
 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 75 mm. 
 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, διαμέτρου Φ 
75 mm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη 
μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. 
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ 
και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και ανακατασκευής των W.C. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(42,78) € 
(ολογράφως) ευρώ: σαράντα δύο και εβδομήντα οκτώ λεπτά………….…..………………………………… 
 

A.T.: 3.4 
 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm. 
 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, διαμέτρου Φ 
100 mm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη 
μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. 
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ 
και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(28,92) € 
(ολογράφως) ευρώ: είκοσι οκτώ και ενενήντα δύο λεπτά………….…..……………………………………….. 
 

A.T.: 3.5 
 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 125 mm. 
 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, διαμέτρου Φ 
125 mm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη 
μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. 
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ 
και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
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Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(26,11) € 
(ολογράφως) ευρώ: είκοσι έξι και ένδεκα λεπτά………….…..……………………………………………………. 
 

A.T.: 3.6 
 
Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 
100, τρίτης γενιάς, MRS10  (Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa),  
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003 ονομ. διαμέτρου DN 25 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm. 
 
Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, 
τρίτης γενιάς, MRS10  (Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa),  κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003 ονομ. διαμέτρου DN 25 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm. 
 
Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός 
μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, 
ονομαστική πίεση και διάμετρο αγωγού. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται : 
α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του 
έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, καταλλήλων για 
αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου. 
β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και 
ειδικών τεμαχίων αυτού με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών 
(για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του 
έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την συγκόλληση των 
σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση 
σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου. 
δ. Η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 
του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το 
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα 
άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του 
δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών 
άρθρων. 
Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους (ανά τύπο, διάμετρο και ονομαστική πίεση) αγωγού από 
πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(26,14) € 
(ολογράφως) ευρώ: είκοσι έξι και δέκα τέσσερα λεπτά………….…..…………………………………………. 
 

A.T.: 3.7 
 
Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 
100, τρίτης γενιάς, MRS10  (Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa),  
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003 ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm. 
 
Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, 
τρίτης γενιάς, MRS10  (Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa),  κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003 ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm. 
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Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός 
μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, 
ονομαστική πίεση και διάμετρο αγωγού. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται : 
α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του 
έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, καταλλήλων για 
αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου. 
β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και 
ειδικών τεμαχίων αυτού με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών 
(για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του 
έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την συγκόλληση των 
σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση 
σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου. 
δ. Η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 
του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το 
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα 
άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του 
δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών 
άρθρων. 
Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους (ανά τύπο, διάμετρο και ονομαστική πίεση) αγωγού από 
πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(30,62) € 
(ολογράφως) ευρώ: τριάντα και εξήντα δύο λεπτά………….…..………………………………………………… 
 

A.T.: 3.8 
 
Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα χωρίς κόφτρα διαμέτρου Φ 50 mm. 
 
Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα χωρίς κόφτρα διαμέτρου Φ 50 mm πλήρως τοποθετημένο και 
συνδεδεμένο με τα μικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών. Συμπεριλαμβάνεται και η εργασία ανακατασκευής των 
W.C. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(63,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εξήντα τρία……………………..…………………….…..……………………………………… 
 

A.T.: 3.9 
 
Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 100 mm. 
 
Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 100 mm, πλήρως τοποθετημένο. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(21,40) € 
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(ολογράφως) ευρώ: είκοσι ένα και σαράντα λεπτά…………………….…..……………………………………… 
 

A.T.: 3.10 
 
Κάλυμμα φρεατίου λεβητοστασίου, καθαρής διάστασης 0,3x0,3m, τύπου σχάρας, από ελατό 
χυτοσίδηρο, αντοχής C-250. 
 
Κάλυμμα φρεατίου λεβητοστασίου, καθαρής διάστασης 0,3x0,3m, τύπου σχάρας, από ελατό χυτοσίδηρο, 
αντοχής C-250, πλήρες δηλαδή προμήθεια, μεταφορά ενός χυτοσιδηρού καλύμματος φρεατίου και 
εγκατάστασή του. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(65,06) € 
(ολογράφως) ευρώ: εξήντα πέντε και έξι λεπτά…………………….…..………………………………………….. 
 

 

A.T.: 

 

3.11 
 
Κάλυμμα φρεατίου ομβρίων (αντλιών) καθαρής διάστασης 1,0x1,0 m, κλειστού τύπου, από ελατό 
χυτοσίδηρο, αντοχής D-400. 
 
Κάλυμμα φρεατίου ομβρίων (αντλιών) καθαρής διάστασης 1,0x1,0 m, κλειστού τύπου, από ελατό 
χυτοσίδηρο, αντοχής D-400, πλήρες δηλαδή προμήθεια, μεταφορά ενός χυτοσιδηρού καλύμματος φρεατίου 
και εγκατάστασή του. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(686,25) € 
(ολογράφως) ευρώ: εξακόσια ογδόντα έξι και είκοσι πέντε λεπτά…………………….…..…………………… 
 

A.T.: 3.12 
 
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, μιάς σκάφης διαστάσεων περίπου 35 
x 40 x 13 cm μήκους 1,20 m, με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης. 
 
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, μιάς σκάφης διαστάσεων περίπου 35 x 40 x 
13 cm μήκους 1,20 m, με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης με βαλβίδα (στραγγιστήρα), πώμα, 
σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά επί τόπου 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(109,90) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατόν εννέα και ενενήντα λεπτά…………………….…..…………………………………. 
 

A.T.: 3.13 
 



ΔΕΔΔΗΕ Κατερίνης Σελίδα 41 από 88 

 

Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 Χ 50 cm πλήρης με σιφώνι νιπτήρα τύπου "S". 
 
Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 Χ 50 cm πλήρης με σιφώνι νιπτήρα τύπου "S", πλήρης με βαλβίδα χρωμέ 
(στραγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά 
γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(127,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατόν είκοσι επτά………………...…………………….…..…………………………………. 
 

A.T.: 3.14 
 
Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πιέσεως. Θα συνοδεύεται από καζανάκι χαμηλής 
πίεσης,  χωρητικότητας 6 l με φλοτέρ και κάλυμμα. 
 
Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πιέσεως. Θα συνοδεύεται από καζανάκι χαμηλής πίεσης,  
χωρητικότητας 6 l με φλοτέρ και κάλυμμα, πλήρης, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως 
επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(145,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατόν σαράντα πέντε…………...…………………….…..…………………………………. 
 

A.T.: 3.15 
 
Λεκάνη ΑΜΕΑ χαμηλής πίεσης, με πίσω σιφώνι. Περιλαμβάνεται καζανάκι, λαβή για το καζανάκι και 
κάλυμμα λεκάνης. 
 
Λεκάνη ΑΜΕΑ χαμηλής πίεσης, με πίσω σιφώνι. Περιλαμβάνεται καζανάκι, λαβή για το καζανάκι και 
ακρυλικό κάλυμμα λεκάνης. Πλήρης, δηλαδή λεκάνη, καζανάκι, λαβή για το καζανάκι, κάλυμμα λεκάνης και 
υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως 
στομίων. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(192,12) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατόν ενενήντα δύο και δώδεκα λεπτά…………….…..…………………………………. 
 

A.T.: 3.16 
 
Νιπτήρας ΑΜΕΑ, διαστάσεων 67x60 cm, επίτοιχος. Περιλαμβάνεται το στήριγμά του στον τοίχο από 
ορείχαλκο και το σιφόνι αποχέτευσης του νιπτήρα. 
 
Νιπτήρας ΑΜΕΑ, διαστάσεων 67x60 cm, επίτοιχος. Περιλαμβάνεται το στήριγμά του στον τοίχο από 
ορείχαλκο και το σιφόνι αποχέτευσης του νιπτήρα. Πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (στραγγιστήρα) πώμα με 
άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και 



ΔΕΔΔΗΕ Κατερίνης Σελίδα 42 από 88 

 

τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε 
λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(199,72) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατόν ενενήντα εννέα και εβδομήντα δύο λεπτά…………….…..…………………… 
 

A.T.: 3.17 
 
Λαβή μπάνιου ΑΜΕΑ G4 80cm, χρώματος λευκού, από ορείχαλκο. Περιλαμβάνεται και το εξάρτημα 
χαρτοθήκης το οποίο προσαρμόζεται πάνω στη λαβή. 
 
Λαβή μπάνιου ΑΜΕΑ G4 80cm, χρώματος λευκού, από ορείχαλκο. Περιλαμβάνεται και το εξάρτημα 
χαρτοθήκης το οποίο προσαρμόζεται πάνω στη λαβή. Πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
τοποθέτηση,και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(158,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατόν πενήντα οκτώ…………………………………..…………….…..…………………… 
 

A.T.: 3.18 
 
Καθρέπτης για νιπτήρα ΑΜΕΑ, σχήματος ορθογώνιου, διαστάσεων 70x50 cm, από κρύσταλλο, 
ρυθμιζόμενος. 
 
Καθρέπτης για νιπτήρα ΑΜΕΑ, σχήματος ορθογώνιου, διαστάσεων 70x50 cm, από κρύσταλλο, 
ρυθμιζόμενος. Πλήρης δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση,και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(164,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατόν εξήντα τέσσερα………………………………..…………….…..…………………… 
 

A.T.: 3.19 
 
Εταζέρα μήκους 60 cm από κρύσταλλο διάφανο με στηρίγματα χρωμέ. 
 
Εταζέρα μήκους 60 cm από κρύσταλλο διάφανο με στηρίγματα χρωμέ. Πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά 
επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(30,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: τριάντα…………………...………………………………..…………….…..…………………… 
 



ΔΕΔΔΗΕ Κατερίνης Σελίδα 43 από 88 

 

A.T.: 3.20 
 
Διπλό άγγιστρο από ορείχαλκο, χρώματος χρωμέ. 
 
Διπλό άγγιστρο από ορείχαλκο, χρώματος χρωμέ. Πλήρες δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(11,97) € 
(ολογράφως) ευρώ: ένδεκα και ενενήντα επτά λεπτά……………………..…………….…..…………………… 
 

A.T.: 3.21 
 
Σπογγοθήκη από ορείχαλκο, χρώματος χρωμέ. 
 
Σπογγοθήκη από ορείχαλκο, χρώματος χρωμέ. Πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(28,85) € 
(ολογράφως) ευρώ: είκοσι οκτώ και ογδόντα πέντε λεπτά……………………..…………….…..…………… 
 

A.T.: 3.22 
 
Καθρέπτης, σχήματος ορθογώνιου και διαστάσεων 43x2x90 από κρύσταλλο. 
 
Καθρέπτης, σχήματος ορθογώνιου και διαστάσεων 43x2x90 από κρύσταλλο. Πλήρης δηλαδή υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(51,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: πενήντα ένα………………………………..……………………..…………….…..…………… 
 

A.T.: 3.23 
 
Χαρτοθήκη W.C. με καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι 304 ματ, για οικιακό ρολό. 
 
Χαρτοθήκη W.C. με καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι 304 ματ, για οικιακό ρολό. Πλήρης δηλαδή υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(17,00) € 
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(ολογράφως) ευρώ: δέκα επτά…………………………………..……………………..…………….…..…………… 
 

A.T.: 3.24 
 
Θήκη για χειροπετσέτες (μία-μία ή ζικ-ζακ), χωρητικότητας περίπου 600 τεμαχίων η οποία θα 
διαθέτει κλειδαριά και σχισμή για να φαίνεται η ποσότητα των χειροπετσετών. 
 
Θήκη για χειροπετσέτες (μία-μία ή ζικ-ζακ), χωρητικότητας περίπου 600 τεμαχίων η οποία θα διαθέτει 
κλειδαριά και σχισμή για να φαίνεται η ποσότητα των χειροπετσετών. Πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά 
επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(24,50) € 
(ολογράφως) ευρώ: είκοσι τέσσερα και πενήντα λεπτά…..……………………..…………….…..…………… 
 

A.T.: 3.25 
 
Επίτοιχη θήκη για υγρό σαπούνι, χωρητικότητας περίπου 400ml. Θα διαθέτει κλειδαριά και θα 
αποσπάται εύκολα από τον τοίχο. 
 
Επίτοιχη θήκη για υγρό σαπούνι, χωρητικότητας περίπου 400ml. Θα διαθέτει κλειδαριά και θα αποσπάται 
εύκολα από τον τοίχο. Πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(17,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: δέκα επτά…………………………………..……………………..…………….…..…………… 
 

A.T.: 3.26 
 
Απομόνωση εσωτερικού βόθρου. Τιμή κατ' αποκοπή. 
 
Απομόνωση εσωτερικού βόθρου. Τιμή κατ' αποκοπή. Περιλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και η 
εργασία ολοκλήρωσης της εργασίας απομόνωσης. Κατά τα λοιπά, σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών 
Προδιαγραφών. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή κατ' αποκοπή (κ.α.) 
 
(60,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εξήντα…...…………………………………..……………………..…………….…..…………… 
 

A.T.: 3.27 
 
Τροποποιήσεις στις υφιστάμενες υδρορροές (κατακόρυφες και οριζόντιες - ανοιχτές (λούκια) και 
κλειστές) για την αλλαγή της τελικής απορροής των υδάτων, σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών 
Προδιαγραφών (οι κατακόρυφες υδρορροές και τα οριζόντια - κλειστά -  τμήματα έχουν προμετρηθεί 
ξεχωριστά). Τιμή κατ' αποκοπή. 
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Τροποποιήσεις στις υφιστάμενες υδρορροές (κατακόρυφες και οριζόντιες - ανοιχτές (λούκια) και κλειστές) για 
την αλλαγή της τελικής απορροής των υδάτων, σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (οι 
κατακόρυφες υδρορροές και τα οριζόντια - κλειστά -  τμήματα έχουν προμετρηθεί ξεχωριστά). Τιμή κατ' 
αποκοπή. Περιλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και η εργασία ολοκλήρωσης της εργασίας 
απομόνωσης. Κατά τα λοιπά, σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή κατ' αποκοπή (κ.α.) 
 
(800,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: οχτακόσια…………………………………..……………………..…………….…..…………… 
 

A.T.: 3.28 
 
Σχάρα πλαστική που εφαρμόζεται σε σωλήνες, για την αποφυγή φραγής τους από φύλλα. Θα 
ταιριάζει σε διάμετρο σωλήνα από 8cm έως 12cm. 
 
Σχάρα πλαστική που εφαρμόζεται σε σωλήνες, για την αποφυγή φραγής τους από φύλλα. Θα ταιριάζει σε 
διάμετρο σωλήνα από 8cm έως 12cm, πλήρως τοποθετημένη. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(7,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: επτά……..…………………………………..……………………..…………….…..…………… 
 

A.T.: 3.29 
 
Σχάρα καναλιού λεβητοστασίου, καθαρού πλάτους 20 cm και μήκους περίπου 70 cm, με το πλαίσιο 
της σχάρας, αντοχής C-250. 
 
Σχάρα καναλιού λεβητοστασίου, καθαρού πλάτους 20 cm και μήκους περίπου 70 cm, με το πλαίσιο της 
σχάρας, αντοχής C-250 πλήρης δηλαδή προμήθεια, μεταφορά της σχάρας και εγκατάστασή της. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(105,97) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατόν πέντε και ενενήντα επτά λεπτά.……………………..…………….…..…………… 
 

A.T.: 3.30 
 
Σχάρα καναλιών, καθαρού πλάτους 0,25 m, με το πλαίσιο της σχάρας, αντοχής D-400. 
 
Σχάρα καναλιών, καθαρού πλάτους 0,25 m, με το πλαίσιο της σχάρας, αντοχής D-400 πλήρης δηλαδή 
προμήθεια, μεταφορά της σχάρας και εγκατάστασή της. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(174,85) € 
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(ολογράφως) ευρώ: εκατόν εβδομήντα τέσσερα και ογδόντα πέντε λεπτά.……………………..…………… 
 

A.T.: 3.31 
 
Υποβρύχια αντλία ομβρίων παροχής 1,24 l/s, μανομετρικού 3,0 mWS και ηλεκτρικής ισχύος 0,3 kW. 
 
Υποβρύχια αντλία ομβρίων παροχής 1,24 l/s, μανομετρικού 3,0 mWS και ηλεκτρικής ισχύος 0,3 kW, πλήρης, 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(300,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: τριακόσια ………………………………………….……………………..…………… 
 

A.T.: 3.32 
 
Υποβρύχια αντλία Ομβρίων Υδάτων Παροχής: Q = 7,43 l/s, Μανομετρικού: H = 3,0 mWS και 
ηλεκτρικής ισχύος 1,6 kW. 
 
Υποβρύχια αντλία Ομβρίων Υδάτων Παροχής: Q = 7,43 l/s, Μανομετρικού: H = 3,0 mWS και ηλεκτρικής 
ισχύος 1,6 kW, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα, δοκιμές 
και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(1.450,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: χίλια τετρακόσια πενήντα ………………………….……………………..…………… 
 

A.T.: 3.33 
 
Εργασίες καθαρισμού των υφιστάμενων υδρορροών και απορροών των εξωστών. Τιμή κατ' 
αποκοπή. 
Εργασίες καθαρισμού των υφιστάμενων υδρορροών και απορροών των εξωστών. Τιμή κατ' αποκοπή. Κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή κατ' αποκοπή (κ.α.) 
 
(300,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: τριακόσια………………………….………………………….……………………..…………… 
 
 

4. Ενεργητική Πυροπροστασία 
 

A.T.: 4.1 
 
Συμβατικός πίνακας πυρανίχνευσης 12 ζωνών. 
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Συμβατικός πίνακας πυρανίχνευσης 12 ζωνών, σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της 
μελέτης. Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση των υλικών στον τόπο του έργου, μικροϋλικά στήριξης και 
σύνδεσης και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(464,52) € 
(ολογράφως) ευρώ: τετρακόσια εξήντα τέσσερα και πενήντα δύο λεπτά.……………………..…………… 
 

A.T.: 4.2 
 
Καλωδιο LiYCY 4x1.0 mm². 
 
Καλωδιο LiYCY 4x1.0 mm², κατάλληλο για τοποθέτηση σε σχάρες κανωδίων, δηλαδή αγωγός και μικρουλικά 
επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεων, γειώσεως της θωράκισης για πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(30,88) € 
(ολογράφως) ευρώ: τριάντα και ογδόντα οκτώ λεπτά.……………………..…………………………………….. 
 

A.T.: 4.3 
 
Ανιχνευτής ορατού καπνού με τη βάση του. 
 
Ανιχνευτής ορατού καπνού με τη βάση του. Ενεργοποιείται όταν το ποσοστό σκίασης που προκαλείται από 
τον καπνό ξεπεράσει το 3% ανά μέτρο. Πλήρης με τα υλικά σύνδεσης και την εργασία τοποθέτησης. 
Παράδοση σε κανονική και πλήρη λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(40,97) € 
(ολογράφως) ευρώ: σαράντα και ενενήντα επτά λεπτά.……………………..………………………….……….. 
 

A.T.: 4.4 
 
Θερμοδιαφορικός Ανιχνευτής με τη βάση του. 
 
Θερμοδιαφορικός Ανιχνευτής με τη βάση του διεγειρόμενος απο αύξηση θερμοκρασίας 10°C ανα λεπτό ή σε 
μέγιστη θερμοκρασία περίπου 60°C κατάλληλος για τοποθέτηση σε xώρους όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται 
απο -20°C έως 45°C, όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία 
πλήρους τοποθέτησης. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(34,52) € 
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(ολογράφως) ευρώ: τριάντα τέσσερα και πενήντα δύο λεπτά.……………………..…………………………… 
 

A.T.: 4.5 
 
Κομβίο συναγερμού. 
 
Κομβίο συναγερμού, κατάλληλο για xειροκίνητη θέση σε λειτουργία του συστήματος ανίxνευσης πυρκαγιάς, 
κατα τα λοιπά όπως στις προδιαγραφές με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, και την εργασία πλήρους 
εγκατάστασης. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(27,26) € 
(ολογράφως) ευρώ: είκοσι επτά και είκοσι έξι λεπτά.……………………..……………………………………… 
 

A.T.: 4.6 
 
Φαροσειρήνα χειροκίνητου ηλεκτρικού συστήματος συναγερμού. 
 
Φαροσειρήνα χειροκίνητου ηλεκτρικού συστήματος συναγερμού, για εσωτερική εγκατάσταση στηριγμένη σε 
μικρή βάση κατασκευασμένη από πλαστικό ABS δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή και 
παράδοση σε λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(44,19) € 
(ολογράφως) ευρώ: σαράντα τέσσερα και δέκα εννέα λεπτά.……………………..…………………………… 
 

A.T.: 4.7 
 
Φάρος Alarm. 
 
Φάρος Alarm, για εσωτερική εγκατάσταση στηριγμένη σε μικρή βάση κατασκευασμένη από πλαστικό ABS 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(46,86) € 
(ολογράφως) ευρώ: σαράντα έξι και ογδόντα έξι λεπτά.……………………..………………………………… 
 

A.T.: 4.8 
 
Σύστημα κατάσβεσης με ξηρά σκόνη, το οποίο θα περιλαμβάνει: το δοχείο αποθήκευσης 
κατασβεστικού υλικού χωρητικότητας 6 kg, το δίκτυο των σωληνώσεων και δύο ακροφύσια. 
 
Σύστημα κατάσβεσης με ξηρά σκόνη, το οποίο θα περιλαμβάνει: το δοχείο αποθήκευσης κατασβεστικού 
υλικού χωρητικότητας 6 kg, το δίκτυο των σωληνώσεων και δύο ακροφύσια, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα 
σχέδια της μελέτης και το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, πλήρες δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
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Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.) 
 
(600,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εξακόσια………………………………...……………………..………………………………… 
 

A.T.: 4.9 
 
Τοπικός πίνακας κατάσβεσης. 
 
Τοπικός πίνακας κατάσβεσης, σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, πλήρης δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(425,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: τετρακόσια είκοσι πέντε………………………………...……………………..……………… 
 

A.T.: 4.10 
 
Πυροσβεστική φωλιά (ερμάριο) πλήρες, το οποίο θα περιλαμβάνει: Γάντζο, Λάστιχο Νερού 1/2” 20m, 
Πλαστικό Ρυθμιζόμενο Ακροσωλήνιο 1/2”.  Διαστάσεις (ύψος x πλάτος x βάθος): 400 x 400 x 130 
mm. 
 
Πυροσβεστική φωλιά (ερμάριο) πλήρες, το οποίο θα περιλαμβάνει: Γάντζο, Λάστιχο Νερού 1/2” 20m, 
Πλαστικό Ρυθμιζόμενο Ακροσωλήνιο 1/2”.  Διαστάσεις (ύψος x πλάτος x βάθος): 400 x 400 x 130 mm, 
πλήρης δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(69,76) € 
(ολογράφως) ευρώ: εξήντα εννέα και εβδομήντα έξι λεπτά……………...……………………..……………… 

A.T.: 4.11 
 
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg με μεταλλική βάση. 
 
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg με μεταλλική βάση, πλήρης δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση και εγκατάσταση. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(30,97) € 
(ολογράφως) ευρώ: τριάντα και ενενήντα επτά λεπτά…………………...……………………..……………… 
 

A.T.: 4.12 
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Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός Γομώσεως 5 kg με μεταλλική βάση. 
 
Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός Γομώσεως 5 kg με μεταλλική βάση, πλήρης δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(65,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εξήντα πέντε………………………….…………………...……………………..……………… 
 

A.T.: 4.13 
 
Φωτιστικό ασφαλείας πλήρες με την ετικέτα σήμανσης της εξόδου κινδύνου ή της κατεύθυνσης 
αυτής και το διακοσμητικο πλαίσιο για την τοποθέτησή του, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το τεύχος 
Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 
Φωτιστικό ασφαλείας πλήρες με την ετικέτα σήμανσης της εξόδου κινδύνου ή της κατεύθυνσης αυτής και το 
διακοσμητικο πλαίσιο για την τοποθέτησή του, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών 
Προδιαγραφών, πλήρες δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε κανονική 
λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(82,52) € 
(ολογράφως) ευρώ: ογδόντα δύο και πενήντα δύο λεπτά………………...……………………..……………… 
 

A.T.: 4.14 
 
Πινακίδες σήμανσης πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών μέσων. 
 
Πινακίδες σήμανσης πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών μέσων, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το τεύχος 
Τεχνικών Προδιαγραφών, πλήρεις δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και τοποθετηση. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(6,50) € 
(ολογράφως) ευρώ: έξι και πενήντα λεπτά………………...……………………..………………………………… 
 

A.T.: 4.15 
 
Πυροφραγμός (fire damper), κατάλληλος για τοποθέτηση σε κυκλικό αεραγωγό Ø100 mm. 
 
Πυροφραγμός (fire damper), κατάλληλος για τοποθέτηση σε κυκλικό αεραγωγό Ø100 mm, κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, πλήρης δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και 
παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
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(192,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατόν ενενήντα δύο………………...……………………..………………………………… 
 

A.T.: 4.16 
 
Πυροφραγμός (fire damper), κατάλληλος για τοποθέτηση σε κυκλικό αεραγωγό Ø150 mm. 
 
Πυροφραγμός (fire damper), κατάλληλος για τοποθέτηση σε κυκλικό αεραγωγό Ø150 mm, κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, πλήρης δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και 
παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(209,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: διακόσια εννέα……….………………...……………………..………………………………… 
 

A.T.: 4.17 
 
Πυροφραγμός (fire damper), κατάλληλος για τοποθέτηση σε κυκλικό αεραγωγό Ø200 mm. 
 
Πυροφραγμός (fire damper), κατάλληλος για τοποθέτηση σε κυκλικό αεραγωγό Ø200 mm, κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, πλήρης δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και 
παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(229,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: διακόσια είκοσι εννέα……….………………...……………………..……………………… 
 

A.T.: 4.18 
 
Πυροφραγμός (fire damper), κατάλληλος για τοποθέτηση σε κυκλικό αεραγωγό Ø250 mm. 
 
Πυροφραγμός (fire damper), κατάλληλος για τοποθέτηση σε κυκλικό αεραγωγό Ø250 mm, κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, πλήρης δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και 
παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(239,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: διακόσια τριάντα εννέα……….………………...……………………..……………………… 
 

A.T.: 4.19 
 
Υλικό πυροφραγμών για κάλυψη διατρήσεων μεταξύ των πυροδιαμερισμάτων. Τιμή κατ' αποκοπή. 
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Υλικό πυροφραγμών για κάλυψη διατρήσεων μεταξύ των πυροδιαμερισμάτων. Τιμή κατ' αποκοπή. Κατά τα 
λοιπά σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, πλήρες δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
τοποθέτηση και αποκατάσταση τελικής επιφάνειας. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.) 
 
(300,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: τριακόσια………………..……….………………...……………………..……………………… 
 

 

 

 

 

 

 

5.  Ισχυρά  Ρεύματα 

A.T.: 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 

 
Αμμετρο ψηφιακό - ράγας DIN - μετασχηματιστή έντασης 250 / 5 A 
 
Αμμετρο ψηφιακό - ράγας DIN - μετασχηματιστή έντασης 250 / 5 A πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(255,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: διακόσια πενήντα πέντε ………..……….………………...……………………..…… 
 

A.T.: 5.2 
 
Αμμετρο ψηφιακό - ράγας DIN - μετασχηματιστή έντασης 600 / 5 A 
 
Αμμετρο ψηφιακό - ράγας DIN - μετασχηματιστή έντασης 600 / 5 A πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(255,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: διακόσια πενήντα πέντε ………..……….………………...……………………..…… 
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A.T.: 5.3 
 
Αντικεραυνικά με αποσπώμενα φυσίγγια - Τύπου 2 - 3-πολικός + ουδέτερος 
 
Αντικεραυνικά με αποσπώμενα φυσίγγια - Τύπου 2 - 3-πολικός + ουδέτερος, πλήρως τοποθετημένος, 
δηλαδή υλικά και εργασία τοποθέτησης. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(145,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατόν σαράντα πέντε …………….………………...……………………..…… 
 

A.T.: 5.4 
 
Αυτόματος κλιμακοστασίου 10 A 
 
Αυτόματος κλιμακοστασίου 10 A, με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(24,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: είκοσι τέσσερα…….………….………………...……………………..……………………… 
 

A.T.: 5.5 
 
Διακόπτης διαρροής - Κατηγορία A -  IΔn=30 mΑ - 4-πολικός, 40A 
 
Διακόπτης διαρροής - Κατηγορία A -  IΔn=30 mΑ - 4-πολικός, 40A. Πλήρης προμήθεια προσκόμιση 
διακόπτου και μικροϋλικών κλπ εγκατάσταση σύνδεση δοκιμές και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(110,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατόν δέκα………..….………….………………...……………………..……… 
 

A.T.: 5.6 
 
Διακόπτης διαρροής - Κατηγορία A -  IΔn=30 mΑ - 4-πολικός, 25A 
 
Διακόπτης διαρροής - Κατηγορία A -  IΔn=30 mΑ - 4-πολικός, 25A. Πλήρης προμήθεια προσκόμιση 
διακόπτου και μικροϋλικών κλπ εγκατάσταση σύνδεση δοκιμές και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(105,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατόν πέντε ..….………….………………...……………………..……………………… 
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A.T.: 5.7 
 
Διακόπτης ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) 3P - ρυθμιζόμενη ηλεκτρονική μονάδα προστασίας -  
Icu=25 kA at AC 380/415 V, 200 A 
 
Διακόπτης ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) 3P - ρυθμιζόμενη ηλεκτρονική μονάδα προστασίας -  Icu=25 kA 
at AC 380/415 V, 200 A, πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση διακόπτου με τα μικροϋλικά και εργασία 
πλήρους συναρμολογήσεως σε πίνακα, εγκαταστάσεως και συνδέσεως, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(520,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: πεντακόσια είκοσι ………….………………...……………………..……………………… 
 

A.T.: 5.8 
 
Διακόπτης ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) 3P - ρυθμιζόμενη ηλεκτρονική μονάδα προστασίας -  
Icu=25 kA at AC 380/415 V, 500 A 
 
Διακόπτης ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) 3P - ρυθμιζόμενη ηλεκτρονική μονάδα προστασίας -  Icu=25 kA 
at AC 380/415 V, 500 A, πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση διακόπτου με τα μικροϋλικά και εργασία 
πλήρους συναρμολογήσεως σε πίνακα, εγκαταστάσεως και συνδέσεως, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(2.000,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: δύο χιλιάδες ……...………….………………...……………………..……………………… 
 

A.T.: 5.9 
 
Διακόπτης ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) 3P - ρυθμιζόμενη θερμομαγνητική μονάδα - Icu=18kA at 
380/415V, 50 A 
 
Διακόπτης ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) 3P - ρυθμιζόμενη θερμομαγνητική μονάδα - Icu=18kA at 
380/415V, 50 A, πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση διακόπτου με τα μικροϋλικά και εργασία πλήρους 
συναρμολογήσεως σε πίνακα, εγκαταστάσεως και συνδέσεως, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(480,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: τετρακόσια ογδόντα..………….………………...……………………..……………………… 
 

A.T.: 5.10 
 
Διακόπτης ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) 3P - ρυθμιζόμενη θερμομαγνητική μονάδα - Icu=18kA at 
380/415V, 160 A 
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Διακόπτης ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) 3P - ρυθμιζόμενη θερμομαγνητική μονάδα - Icu=18kA at 
380/415V, 160 A, πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση διακόπτου με τα μικροϋλικά και εργασία πλήρους 
συναρμολογήσεως σε πίνακα, εγκαταστάσεως και συνδέσεως, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(480,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: τετρακόσια ογδόντα..………….………………...……………………..……………………… 
 

A.T.: 5.11 
 
Διακόπτης ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) 3P - ρυθμιζόμενη θερμομαγνητική μονάδα - Icu=18kA at 
380/415V, 200 A 
 
Διακόπτης ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) 3P - ρυθμιζόμενη θερμομαγνητική μονάδα - Icu=18kA at 
380/415V, 200 A, πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση διακόπτου με τα μικροϋλικά και εργασία πλήρους 
συναρμολογήσεως σε πίνακα, εγκαταστάσεως και συνδέσεως, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(520,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: πεντακόσια είκοσι ………….………………...……………………..……………………… 
 

A.T.: 5.12 
 
Ελαφρύ καλώδιο με στρόγγυλους μονόκλωνους ή πολύκλωνους χάλκινους αγωγούς, μόνωση και 
μανδύα από PVC , H05VV-U 3G1.5 
 
Ελαφρύ καλώδιο με στρόγγυλους μονόκλωνους ή πολύκλωνους χάλκινους αγωγούς, μόνωση και μανδύα 
από PVC , H05VV-U 3G1.5, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, 
μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά 
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα 
κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(0,55) € 
(ολογράφως) ευρώ: πενήντα πέντε  λεπτά…………….………………...……………………..…………… 
 

A.T.: 5.13 
 
Ελαφρύ καλώδιο με στρόγγυλους μονόκλωνους ή πολύκλωνους χάλκινους αγωγούς, μόνωση και 
μανδύα από PVC , H05VV-U 3G2.5 
 
Ελαφρύ καλώδιο με στρόγγυλους μονόκλωνους ή πολύκλωνους χάλκινους αγωγούς, μόνωση και μανδύα 
από PVC , H05VV-U 3G2.5, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, 
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μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά 
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα 
κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(0,85) € 
(ολογράφως) ευρώ: ογδόντα πέντε λεπτά…………….………………...……………………..……………… 
 

A.T.: 5.14 
 
Ελαφρύ καλώδιο με στρόγγυλους μονόκλωνους ή πολύκλωνους χάλκινους αγωγούς, μόνωση και 
μανδύα από PVC , H05VV-U 3G4 
 
Ελαφρύ καλώδιο με στρόγγυλους μονόκλωνους ή πολύκλωνους χάλκινους αγωγούς, μόνωση και μανδύα 
από PVC , H05VV-U 3G4, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, 
μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά 
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα 
κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(1,40) € 
(ολογράφως) ευρώ: ένα και σαράντα λεπτά…………….………………...……..……………………… 
 

A.T.: 5.15 
 
Ελαφρύ καλώδιο με στρόγγυλους μονόκλωνους ή πολύκλωνους χάλκινους αγωγούς, μόνωση και 
μανδύα από PVC , H05VV-U 5G2.5 
 
Ελαφρύ καλώδιο με στρόγγυλους μονόκλωνους ή πολύκλωνους χάλκινους αγωγούς, μόνωση και μανδύα 
από PVC , H05VV-U 5G2.5, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, 
μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά 
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα 
κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(1,30) € 
(ολογράφως) ευρώ: ένα και τριάντα λεπτά…………….………………...…………..……………………… 
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A.T.: 5.16 
 
Καλώδιο E1VV-R 1X35 
 
Καλώδιο E1VV-R 1X35, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος μέτρου 
καλωδίου μέσα σε πλαστικό σωλήνα για την υπόγεια όδευση ή σε σχάρα για την όδευση εσωτερικά στο 
κτίριο. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(6,50) € 
(ολογράφως) ευρώ: έξι και πενήντα λεπτά…………….………………...…………………..………… 
 

A.T.: 5.17 
 
Καλώδιο E1VV-R 1X50 
 
Καλώδιο E1VV-R 1X50, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος μέτρου 
καλωδίου μέσα σε πλαστικό σωλήνα για την υπόγεια όδευση ή σε σχάρα για την όδευση εσωτερικά στο 
κτίριο. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(7,50) € 
(ολογράφως) ευρώ: επτά και πενήντα λεπτά…………….…………………………..……………………… 
 

A.T.: 5.18 
 
Καλώδιο E1VV-R 1X70 
 
Καλώδιο E1VV-R 1X70, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος μέτρου 
καλωδίου μέσα σε πλαστικό σωλήνα για την υπόγεια όδευση ή σε σχάρα για την όδευση εσωτερικά στο 
κτίριο. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(10,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: δέκα   …………….………………...……………..……………………… 
 

A.T.: 5.19 
 
Καλώδιο ισχύος μονοπολικό ή πολυπολικό με χάλκινους μονόκλωνους ή πολύκλωνους αγωγούς, 
μόνωση και μανδύας από PVC, E1VV-R 5G10 
 
Καλώδιο ισχύος μονοπολικό ή πολυπολικό με χάλκινους μονόκλωνους ή πολύκλωνους αγωγούς, μόνωση 
και μανδύας από PVC, E1VV-R 5G10, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός 
τρέχοντος μέτρου καλωδίου μέσα σε σχάρα. 
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Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(8,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: οκτώ ……..…………….………………...……………..……………………… 
 

A.T.: 5.20 
 
Καλώδιο ισχύος μονοπολικό ή πολυπολικό με χάλκινους μονόκλωνους ή πολύκλωνους αγωγούς, 
μόνωση και μανδύας από PVC, E1VV-R 5G16 
 
Καλώδιο ισχύος μονοπολικό ή πολυπολικό με χάλκινους μονόκλωνους ή πολύκλωνους αγωγούς, μόνωση 
και μανδύας από PVC, E1VV-R 5G16, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός 
τρέχοντος μέτρου καλωδίου μέσα σε σχάρα. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(12,50) € 
(ολογράφως) ευρώ: δώδεκα και πενήντα λεπτά…………….………………...…………………………… 
 

A.T.: 5.21 
 
Καλώδιο ισχύος μονοπολικό ή πολυπολικό με χάλκινους μονόκλωνους ή πολύκλωνους αγωγούς, 
μόνωση και μανδύας από PVC, E1VV-R 5G25 
 
Καλώδιο ισχύος μονοπολικό ή πολυπολικό με χάλκινους μονόκλωνους ή πολύκλωνους αγωγούς, μόνωση 
και μανδύας από PVC, E1VV-R 5G25, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός 
τρέχοντος μέτρου καλωδίου μέσα σε σχάρα. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(19,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: δέκα εννέα ………………..…………….………………...……………..………… 
 

A.T.: 5.22 
 
Καλώδιο ισχύος μονοπολικό ή πολυπολικό με χάλκινους μονόκλωνους ή πολύκλωνους αγωγούς, 
μόνωση και μανδύας από PVC, E1VV-S 3G150+70 
 
Καλώδιο ισχύος μονοπολικό ή πολυπολικό με χάλκινους μονόκλωνους ή πολύκλωνους αγωγούς, μόνωση 
και μανδύας από PVC, E1VV-S 3G150+70, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός 
τρέχοντος μέτρου καλωδίου μέσα σε σχάρα. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(78,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εβδομήντα οκτώ…………….………………...……………..…………………………………. 
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A.T.: 5.23 
 
Καλώδιο ισχύος μονοπολικό ή πολυπολικό με χάλκινους μονόκλωνους ή πολύκλωνους αγωγούς, 
μόνωση και μανδύας από PVC, E1VV-S 3G70+35 
 
Καλώδιο ισχύος μονοπολικό ή πολυπολικό με χάλκινους μονόκλωνους ή πολύκλωνους αγωγούς, μόνωση 
και μανδύας από PVC, E1VV-S 3G70+35, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός 
τρέχοντος μέτρου καλωδίου μέσα σε σχάρα. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(36,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: τριάντα έξι……...…………….………………...……………..…………………………………. 
 

A.T.: 5.24 
 
Καλώδιο ισχύος μονοπολικό ή πολυπολικό με χάλκινους μονόκλωνους ή πολύκλωνους αγωγούς, 
μόνωση και μανδύας από PVC, E1VV-S 3G95+50 
 
Καλώδιο ισχύος μονοπολικό ή πολυπολικό με χάλκινους μονόκλωνους ή πολύκλωνους αγωγούς, μόνωση 
και μανδύας από PVC, E1VV-S 3G95+50, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός 
τρέχοντος μέτρου καλωδίου μέσα σε σχάρα. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(50,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: πενήντα  ...……………………………..…………………………………. 
 

A.T.: 5.25 
 
Καλώδιο ισχύος μονοπολικό ή πολυπολικό με χάλκινους μονόκλωνους ή πολύκλωνους αγωγούς, 
μόνωση και μανδύας από PVC, E1VV-S 5G4 
 
Καλώδιο ισχύος μονοπολικό ή πολυπολικό με χάλκινους μονόκλωνους ή πολύκλωνους αγωγούς, μόνωση 
και μανδύας από PVC, E1VV-S 5G4, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός 
τρέχοντος μέτρου καλωδίου μέσα σε σχάρα. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(3,20) € 
(ολογράφως) ευρώ: τρία και είκοσι λεπτά...……………..…………………………………………… 
 

A.T.: 5.26 
 
Καλώδιο ισχύος μονοπολικό ή πολυπολικό με χάλκινους μονόκλωνους ή πολύκλωνους αγωγούς, 
μόνωση και μανδύας από PVC, E1VV-S 5G6 
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Καλώδιο ισχύος μονοπολικό ή πολυπολικό με χάλκινους μονόκλωνους ή πολύκλωνους αγωγούς, μόνωση 
και μανδύας από PVC, E1VV-S 5G6, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός 
τρέχοντος μέτρου καλωδίου μέσα σε σχάρα. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(4,50) € 
(ολογράφως) ευρώ: τέσσερα και πενήντα λεπτά...……………..…………………………………… 
 

A.T.: 5.27 
 
Μικροαυτόματος (MCB) - 1P - Καμπύλη Β (3-5xIn) - 6 kA, 10 A 
 
Μικροαυτόματος (MCB) - 1P - Καμπύλη Β (3-5xIn) - 6 kA, 10 A, κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε 
μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε 
φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και 
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(7,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: επτά ………………………….....……………..…………………………………………………. 
 

A.T.: 5.28 
 
Μικροαυτόματος (MCB) - 1P - Καμπύλη Β (3-5xIn) - 6 kA, 16 A 
 
Μικροαυτόματος (MCB) - 1P - Καμπύλη Β (3-5xIn) - 6 kA, 16 A, κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε 
μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε 
φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και 
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(7,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: επτα ………………………….....……………..…………………………………………………. 
 

A.T.: 5.29 
 
Μικροαυτόματος (MCB) - 1P+N - Καμπύλη Β (3-5xIn) - 6 kA, 10 A 
 
Μικροαυτόματος (MCB) - 1P+N - Καμπύλη Β (3-5xIn) - 6 kA, 10 A, κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε 
μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε 
φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και 
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
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(18,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: δέκα οκτώ  …………………..…………………………………………………. 
 

A.T.: 5.30 
 
Μικροαυτόματος (MCB) - 1P+N - Καμπύλη Β (3-5xIn) - 6 kA, 16 A 
 
Μικροαυτόματος (MCB) - 1P+N - Καμπύλη Β (3-5xIn) - 6 kA, 16 A, κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε 
μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε 
φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και 
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(20,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: είκοσι   …………..…………..…………………………………………………. 
 

A.T.: 5.31 
 
Μικροαυτόματος (MCB) - 3P - Καμπύλη C (5-10xIn) - 10 kA, 16 A 
 
Μικροαυτόματος (MCB) - 3P - Καμπύλη C (5-10xIn) - 10 kA, 16 A, κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε 
μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε 
φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και 
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(30,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: τριάντα ……………….…………..…………………………………………………. 
 

A.T.: 5.32 
 
Μικροαυτόματος (MCB) - 3P - Καμπύλη C (5-10xIn) - 10 kA, 50 A 
 
Μικροαυτόματος (MCB) - 3P - Καμπύλη C (5-10xIn) - 10 kA, 50 A, κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε 
μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε 
φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και 
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(30,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: τριάντα …………………………..…………………………………………………. 
 

A.T.: 5.33 
 
Μικροαυτόματος (MCB) - 3P - Καμπύλη C (5-10xIn) - 10 kA, 63 A 
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Μικροαυτόματος (MCB) - 3P - Καμπύλη C (5-10xIn) - 10 kA, 63 A, κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε 
μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε 
φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και 
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(30,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: τριάντα …………….…………..…………………………………………………. 
 

A.T.: 5.34 
 
Μικροαυτόματος (MCB) - 3P - Καμπύλη C (5-10xIn) - 10 kA, 32 A 
 
Μικροαυτόματος (MCB) - 3P - Καμπύλη C (5-10xIn) - 10 kA, 32 A, κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε 
μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε 
φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και 
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(30,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: τριάντα …………………………..…………………………………………………. 
 

A.T.: 5.35 
 
Μικροαυτόματος (MCB) - 3P - Καμπύλη Β (3-5xIn) - 6 kA, 20 A 
 
Μικροαυτόματος (MCB) - 3P - Καμπύλη Β (3-5xIn) - 6 kA, 20 A, κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε 
μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε 
φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και 
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(27,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: είκοσι επτά   ………..…………..………………………………………………… 
 

A.T.: 5.36 
 
Μικροαυτόματος (MCB) - 3P - Καμπύλη Β (3-5xIn) - 6 kA, 32 A 
 
Μικροαυτόματος (MCB) - 3P - Καμπύλη Β (3-5xIn) - 6 kA, 32 A, κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε 
μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε 
φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και 
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(27,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: είκοσι επτά   …………..……………………………………………………. 
 

A.T.: 5.37 
 
Μικροαυτόματος (MCB) - 3P - Καμπύλη Β (3-5xIn) - 6 kA, 50 A 
 
Μικροαυτόματος (MCB) - 3P - Καμπύλη Β (3-5xIn) - 6 kA, 50 A, κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε 
μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε 
φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και 
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(40,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: σαράντα ………………….…………..……………………………………. 
 

A.T.: 5.38 
 
Μικροαυτόματος (MCB) - 3P+N - Καμπύλη Β (3-5xIn) - 6 kA, 16 A 
 
Μικροαυτόματος (MCB) - 3P+N - Καμπύλη Β (3-5xIn) - 6 kA, 16 A, κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε 
μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε 
φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και 
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(40,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: σαράντα   ……………………..……………………………………………… 
 

A.T.: 5.39 
 
Μικροαυτόματος (MCB) - 3P+N - Καμπύλη Β (3-5xIn) - 6 kA, 10 A 
 
Μικροαυτόματος (MCB) - 3P+N - Καμπύλη Β (3-5xIn) - 6 kA, 10 A, κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε 
μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε 
φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και 
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(40,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: σαράντα     …………..……………………………………………… 
 

A.T.: 5.40 
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Μικροαυτόματος (MCB) - 4P - Καμπύλη C (5-10xIn) - 16 kA, 50 A 
 
Μικροαυτόματος (MCB) - 4P - Καμπύλη C (5-10xIn) - 16 kA, 50 A, κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε 
μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε 
φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και 
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(57,00) € 
(ολογράφως) ευρώ:  πενήντα επτά …………..…………………………………………………….. 
 

A.T.: 5.41 
 
Προγραμματιζόμενος χρονοδιακόπτης αναλογικός με έξοδο 250V/16A, 16 A 
 
Προγραμματιζόμενος χρονοδιακόπτης αναλογικός με έξοδο 250V/16A, 16 A, για τοποθέτηση εντός πίνακα 
διανομής, μετά των υλικών και μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας τοποθέτησης και 
δοκιμών σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(50,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: πενήντα     ………………...…………..…………………………………………………….. 
 

A.T.: 5.42 
 
Πυκνωτές για διόρθωση συντελεστή ισχύος, 25 kVAr 
 
Πυκνωτές για διόρθωση συντελεστή ισχύος, 25 kVAr, συνδεδεμένη σε τρίγωνο για την αντιστάθμιση αέργου 
ισχύος, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης. Πλήρης, με τον έλεγχο 
και τις δοκιμές, με τα υλικά και την εργασία εγκατάστασης και παράδοσής του σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(290,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: διακόσια ενενήντα…………...…………..…………………………………………………….. 
 

A.T.: 5.43 
 
Πυκνωτές για διόρθωση συντελεστή ισχύος, 50 kVAr 
 
Πυκνωτές για διόρθωση συντελεστή ισχύος, 50 kVAr, συνδεδεμένη σε τρίγωνο για την αντιστάθμιση αέργου 
ισχύος, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης. Πλήρης, με τον έλεγχο 
και τις δοκιμές, με τα υλικά και την εργασία εγκατάστασης και παράδοσής του σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
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Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(450,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: τετρακόσια πενήντα………...…………..…………………………………………………….. 
 

A.T.: 5.44 
 
Ρυθμιστής συνημιτόνου με 6 βήματα 
 
Ρυθμιστής συνημιτόνου με 6 βήματα με παρακολούθηση βασικών παραμέτρων της παροχής, με δυνατότητα 
πραγματοποίησης μέχρι 6 βημάτων, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της 
μελέτης. Πλήρης, με τον έλεγχο και τις δοκιμές, με τα υλικά και την εργασία εγκατάστασης και παράδοσής 
του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(390,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: τριακόσια ενενήντα………...…………..…………………………………………………….. 
 

A.T.: 5.45 
 
Συνδυασμός αντικεραυνικού με απαγωγό υπερτάσεων - Τύπου 1/Τύπου 2- 4-πολικός, 50 A 
 
Συνδυασμός αντικεραυνικού με απαγωγό υπερτάσεων - Τύπου 1/Τύπου 2- 4-πολικός, 50 A, πλήρως 
τοποθετημένος, δηλαδή υλικά και εργασία τοποθέτησης. Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, 
περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη 
ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν λεπτομερώς και δεν 
κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(245,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: διακόσια σαράντα πέντε ………...…………..……………………………………… 
 

A.T.: 5.46 
 
Τηλεδιακόπτης για έλεγχο πυκνωτών - 3-πολικός - με αντιστάσεις απόσβεσης, 50 kVAr 
 
Τηλεδιακόπτης για έλεγχο πυκνωτών - 3-πολικός - με αντιστάσεις απόσβεσης, 50 kVAr, με τα απαραίτητα 
υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου 
ανηγμένες σε εργασία, καθώς και εργασία εγκαταστάσεως, συναρμολογήσεως σε πίνακα πλήρως 
κατασκευασμένο στο εργοστάσιο και τις δοκιμές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(215,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: διακόσια δέκα πέντε…...…………..…………………………………………………….. 
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A.T.: 5.47 
 
Τηλεδιακόπτης για έλεγχο πυκνωτών - 3-πολικός - με αντιστάσεις απόσβεσης, 27,5 kVAr 
 
Τηλεδιακόπτης για έλεγχο πυκνωτών - 3-πολικός - με αντιστάσεις απόσβεσης, 27,5 kVAr, με τα απαραίτητα 
υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου 
ανηγμένες σε εργασία, καθώς και εργασία εγκαταστάσεως, συναρμολογήσεως σε πίνακα πλήρως 
κατασκευασμένο στο εργοστάσιο και τις δοκιμές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(80,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: ογδόντα    …………….…...…………..…………………………………………………….. 
 

A.T.: 5.48 
 
Τηλεδιακόπτης εγκαταστάσεων - 2-πολικός, 16 A 
 
Τηλεδιακόπτης εγκαταστάσεων - 2-πολικός, 16 A, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, 
δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς και 
εργασία εγκαταστάσεως, συναρμολογήσεως σε πίνακα πλήρως κατασκευασμένο στο εργοστάσιο και τις 
δοκιμές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(20,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: είκοσι  ……………………...…………..…………………………………………………….. 
 

A.T.: 5.49 
 
Τηλεδιακόπτης εγκαταστάσεων - 2-πολικός - Κλειστές επαφές, 20 A 
 
Τηλεδιακόπτης εγκαταστάσεων - 2-πολικός- Κλειστές επαφές, 20 A, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά 
συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένες σε εργασία, 
καθώς και εργασία εγκαταστάσεως, συναρμολογήσεως σε πίνακα πλήρως κατασκευασμένο στο εργοστάσιο 
και τις δοκιμές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(22,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: είκοσι δύο …………………...…………..…………………………………………………….. 
 

A.T.: 5.50 
 
Τηλεδιακόπτης κινητήρων κινητήρων, 3-πολικός, 9 A 
 
Τηλεδιακόπτης κινητήρων κινητήρων, 3-πολικός, 9 A, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, 
δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς και 
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εργασία εγκαταστάσεως, συναρμολογήσεως σε πίνακα πλήρως κατασκευασμένο στο εργοστάσιο και τις 
δοκιμές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(26,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: είκοσι έξι …………………...…………..…………………………………………………….. 
 

A.T.: 5.51 
 
Τριπλή ενδεικτική λυχνία - ασφάλεια 2A - σύνδεση στις μπάρες, 500 V 
 
Τριπλή ενδεικτική λυχνία - ασφάλεια 2A - σύνδεση στις μπάρες, 500 V, πλήρης με τα υλικά και μικροϋλικά 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(14,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: δέκα τέσσερα  ..…………………...…………..…………………………………… 
 

A.T.: 5.52 
 
Τριπολική Μαχαιρωτή Ασφάλεια Χαμηλής Τάσης Τύπου ΝΗ-SIEMENS, 160 A 
 
Τριπολική Μαχαιρωτή Ασφάλεια Χαμηλής Τάσης Τύπου ΝΗ-SIEMENS, 160 A, πλήρης με την βάση και 
συντηκτικό, για χωνευτή εγκατάσταση μέσα σε ερμάριο ή στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 
εγκατάσταση και σύνδεση. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(40,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: σαράντα ..…………………...……..…………………………………………………….. 

A.T.: 5.53 
 
Χειροκίνητος εκκινητής κινητήρων με θερμική και μαγνητική προστασία, 32 A 
 
Χειροκίνητος εκκινητής κινητήρων με θερμική και μαγνητική προστασία, 32 A, πλήρης δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(72,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εβδομήντα δύο ..…………………...……..………………………………………………….. 
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A.T.: 5.54 
 
Σχάρα 100X60 mm, με καπάκι και περιλαμβάνομένων των απαραίτητων υλικών στήριξης, 
επέκτασης, κτλ. 
 
Σχάρα 100X60 mm, με καπάκι και περιλαμβάνομένων των απαραίτητων υλικών στήριξης, επέκτασης, κτλ. 
Κατά τα λοιπά όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή, στις προδιαγραφές και τα σχέδια, δηλαδή 
προμήθεια και προσκόμιση της εσχάρας και εξαρτημάτων στον τόπο του έργου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(14,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: δέκα τέσσερα  …...…………………...……..………………………………………………….. 
 

A.T.: 5.55 
 
Σχάρα 200X60 mm, με καπάκι και περιλαμβάνομένων των απαραίτητων υλικών στήριξης, 
επέκτασης, κτλ. 
 
Σχάρα 200X60 mm, με καπάκι και περιλαμβάνομένων των απαραίτητων υλικών στήριξης, επέκτασης, κτλ. 
Κατά τα λοιπά όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή, στις προδιαγραφές και τα σχέδια, δηλαδή 
προμήθεια και προσκόμιση της εσχάρας και εξαρτημάτων στον τόπο του έργου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(18,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: δέκα οκτώ   …...……..………………………………………………….. 
 

A.T.: 5.56 
 
Σχάρα 300X60 mm, με καπάκι και περιλαμβάνομένων των απαραίτητων υλικών στήριξης, 
επέκτασης, κτλ. 
 
Σχάρα 300X60 mm, με καπάκι και περιλαμβάνομένων των απαραίτητων υλικών στήριξης, επέκτασης, κτλ. 
Κατά τα λοιπά όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή, στις προδιαγραφές και τα σχέδια, δηλαδή 
προμήθεια και προσκόμιση της εσχάρας και εξαρτημάτων στον τόπο του έργου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(23,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: είκοσι τρία   …...……..……………………………………………………… 
 

A.T.: 5.57 
 
Σχάρα 400X60 mm, με καπάκι και περιλαμβάνομένων των απαραίτητων υλικών στήριξης, 
επέκτασης, κτλ. 
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Σχάρα 400X60 mm, με καπάκι και περιλαμβάνομένων των απαραίτητων υλικών στήριξης, επέκτασης, κτλ. 
Κατά τα λοιπά όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή, στις προδιαγραφές και τα σχέδια, δηλαδή 
προμήθεια και προσκόμιση της εσχάρας και εξαρτημάτων στον τόπο του έργου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(40,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: σαράντα   …………………...…...……..………………………………………………….. 
 

A.T.: 5.58 
 
Σχάρα καλάθι control room, με καπάκι και περιλαμβάνομένων των απαραίτητων υλικών στήριξης, 
επέκτασης, αλλαγής κατεύθυνσης, κτλ. 
 
Σχάρα καλάθι control room, με καπάκι και περιλαμβάνομένων των απαραίτητων υλικών στήριξης, 
επέκτασης, αλλαγής κατεύθυνσης, κτλ. Κατά τα λοιπά όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή, στις 
προδιαγραφές και τα σχέδια, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση της εσχάρας και εξαρτημάτων στον τόπο 
του έργου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(25,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: είκοσι πέντε ……………………...……..………………………………………………….. 
 

A.T.: 5.59 
 
Ηλεκτρικός Πίνακας 2 στηλών x 6 σειρών x 12 στοιχείων, περιλαμβανομένων του συνόλου των 
βοηθητικών υλικών (μπαρών, ζυγών, στυπιοθηπτών, κλεμών), πλην όσων αναφέρονται στα 
ανωτέρω άρθρα (ενεργός εξοπλισμός). 
 
Ηλεκτρικός Πίνακας 2 στηλών x 6 σειρών x 12 στοιχείων, περιλαμβανομένων του συνόλου των βοηθητικών 
υλικών (μπαρών, ζυγών, στυπιοθηπτών, κλεμών), πλην όσων αναφέρονται στα ανωτέρω άρθρα (ενεργός 
εξοπλισμός). Ο πίνακας συνοδεύεται από πλήρη σχέδια και αποτελέσματα δοκιμών κατά το ΕΝ61439. 
Πλήρης δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, 
εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των 
εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε 
λειτουργία . 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(900,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εννιακόσια……..……………………...……..………………………………………………….. 
 

A.T.: 5.60 
 
Ηλεκτρικός Πίνακας 2 στηλών x 3 σειρών x 12 στοιχείων, περιλαμβανομένων του συνόλου των 
βοηθητικών υλικών (μπαρών, ζυγών, στυπιοθηπτών, κλεμών), πλην όσων αναφέρονται στα 
ανωτέρω άρθρα (ενεργός εξοπλισμός). 



ΔΕΔΔΗΕ Κατερίνης Σελίδα 70 από 88 

 

 
Ηλεκτρικός Πίνακας 2 στηλών x 3 σειρών x 12 στοιχείων, περιλαμβανομένων του συνόλου των βοηθητικών 
υλικών (μπαρών, ζυγών, στυπιοθηπτών, κλεμών), πλην όσων αναφέρονται στα ανωτέρω άρθρα (ενεργός 
εξοπλισμός). Ο πίνακας συνοδεύεται από πλήρη σχέδια και αποτελέσματα δοκιμών κατά το ΕΝ61439. 
Πλήρης δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, 
εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των 
εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε 
λειτουργία . 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(620,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εξακόσια είκοσι    ……………...……..………………………………………………….. 
 

A.T.: 5.61 
 
Ηλεκτρικός Πίνακας 3 στηλών x 4 σειρών x 24 στοιχείων, περιλαμβανομένων του συνόλου των 
βοηθητικών υλικών (μπαρών, ζυγών, στυπιοθηπτών, κλεμών), πλην όσων αναφέρονται στα 
ανωτέρω άρθρα (ενεργός εξοπλισμός).  
 
Ηλεκτρικός Πίνακας 3 στηλών x 4 σειρών x 24 στοιχείων, περιλαμβανομένων του συνόλου των βοηθητικών 
υλικών (μπαρών, ζυγών, στυπιοθηπτών, κλεμών), πλην όσων αναφέρονται στα ανωτέρω άρθρα (ενεργός 
εξοπλισμός). Ο πίνακας συνοδεύεται από πλήρη σχέδια και αποτελέσματα δοκιμών κατά το ΕΝ61439. 
Πλήρης δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, 
εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των 
εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε 
λειτουργία . 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(1.700,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: χίλια επτακόσια     …………...……..………………………………………………….. 
 

A.T.: 5.62 
 
Ηλεκτρικός Πίνακας 3 στηλών x 6 σειρών x 12 στοιχείων, περιλαμβανομένων του συνόλου των 
βοηθητικών υλικών (μπαρών, ζυγών, στυπιοθηπτών, κλεμών), πλην όσων αναφέρονται στα 
ανωτέρω άρθρα (ενεργός εξοπλισμός).  
 
Ηλεκτρικός Πίνακας 3 στηλών x 6 σειρών x 12 στοιχείων, περιλαμβανομένων του συνόλου των βοηθητικών 
υλικών (μπαρών, ζυγών, στυπιοθηπτών, κλεμών), πλην όσων αναφέρονται στα ανωτέρω άρθρα (ενεργός 
εξοπλισμός). Ο πίνακας συνοδεύεται από πλήρη σχέδια και αποτελέσματα δοκιμών κατά το ΕΝ61439. 
Πλήρης δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, 
εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των 
εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε 
λειτουργία . 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(1.200,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: χίλια διακόσια  ………………………...……..…………………………………………… 
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A.T.: 5.63 
 
Ηλεκτρικός Πίνακας 1 στηλών x 4 σειρών x 12 στοιχείων, περιλαμβανομένων του συνόλου των 
βοηθητικών υλικών (μπαρών, ζυγών, στυπιοθηπτών, κλεμών), πλην όσων αναφέρονται στα 
ανωτέρω άρθρα (ενεργός εξοπλισμός).  
 
Ηλεκτρικός Πίνακας 1 στηλών x 4 σειρών x 12 στοιχείων, περιλαμβανομένων του συνόλου των βοηθητικών 
υλικών (μπαρών, ζυγών, στυπιοθηπτών, κλεμών), πλην όσων αναφέρονται στα ανωτέρω άρθρα (ενεργός 
εξοπλισμός). Ο πίνακας συνοδεύεται από πλήρη σχέδια και αποτελέσματα δοκιμών κατά το ΕΝ61439. 
Πλήρης δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, 
εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των 
εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε 
λειτουργία . 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(570,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: πεντακόσια εβδομήντα    ……...……..………………………………………………….. 
 

A.T.: 5.64 
 
Ηλεκτρικός Πίνακας 2 στηλών x 4 σειρών x 12 στοιχείων, περιλαμβανομένων του συνόλου των 
βοηθητικών υλικών (μπαρών, ζυγών, στυπιοθηπτών, κλεμών), πλην όσων αναφέρονται στα 
ανωτέρω άρθρα (ενεργός εξοπλισμός). Ο πίνακας συνοδεύονται από πληρη σχέδια και 
αποτελέσματα δοκιμών κατά το ΕΝ61439. 
 
Ηλεκτρικός Πίνακας 2 στηλών x 4 σειρών x 12 στοιχείων, περιλαμβανομένων του συνόλου των βοηθητικών 
υλικών (μπαρών, ζυγών, στυπιοθηπτών, κλεμών), πλην όσων αναφέρονται στα ανωτέρω άρθρα (ενεργός 
εξοπλισμός). Ο πίνακας συνοδεύεται από πλήρη σχέδια και αποτελέσματα δοκιμών κατά το ΕΝ61439. 
Πλήρης δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, 
εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των 
εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε 
λειτουργία . 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(650,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εξακόσια πενήντα   .………………………………………………….. 
 

A.T.: 5.65 
 
Τσιμεντένιο Φρεάτιο 0,6 x 0,6 m, με μεταλλικό καπάκι 
 
Τσιμεντένιο Φρεάτιο 0,6 x 0,6 m, με μεταλλικό καπάκι, προκατασκευασμένο, πλήρες με όλα τα υλικά και 
μικροϋλικά που απαιτούνται για την εγκατάσταση και την παράδοσή τους σε κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(225,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: διακόσια είκοσι πέντε……...……..…………………………………………………… 
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A.T.: 5.66 
 
Κανάλι Legrand DLP 150x50, διπλού διαμερίσματος περιλαμβάνοντας το σύνολο των απαραίτητων 
παρελκόμενων για την εγκατάσταση, επέκταση, αλλαγή όδευσης, κτλ. 
 
Κανάλι Legrand DLP 150x50, διπλού διαμερίσματος περιλαμβάνοντας το σύνολο των απαραίτητων 
παρελκόμενων για την εγκατάσταση, επέκταση, αλλαγή όδευσης, κτλ., πλήρες, δηλαδή περιλαμβάνεται η 
μεταφορά τους, η εγκατάστασή τους και η θέση τους σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(25,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: είκοσι πέντε  ……...……..……………………………………………………………………… 
 

A.T.: 5.67 
 
Στεγανό φωτιστικό οροφής, φωτεινής πηγής LED, 2x30 W, 9700lm, Ενδεικτικού τύπου Φ1, σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές της μελέτης 
 
Στεγανό φωτιστικό οροφής, φωτεινής πηγής LED, 2x30 W, 9700lm, Ενδεικτικού τύπου Φ1, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της μελέτης. Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, καλωδίωση του κυκλώματος ισχύος,  θέση 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία ενός φωτιστικού σώματος. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(120,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατόν είκοσι  ...……..……………………………………………………………………….. 
 

A.T.: 5.68 
 
Στεγανό φωτιστικό οροφής, φωτεινής πηγής LED, 2x24 W, 7800lm, Ενδεικτικού τύπου Φ2, σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές της μελέτης 
 
Στεγανό φωτιστικό οροφής, φωτεινής πηγής LED, 2x24 W, 7800lm, Ενδεικτικού τύπου Φ2, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της μελέτης. Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, καλωδίωση του κυκλώματος ισχύος,  θέση 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία ενός φωτιστικού σώματος. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(120,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατόν είκοσι  ...……..……………………………………………………………………….. 
 

A.T.: 5.69 
 
Στεγανό φωτιστικό οροφής, φωτεινής πηγής LED, 1x24 W, 3900lm, με συμμόρφωση κατά ATEX, 
Ενδεικτικού τύπου Φ3, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης 
 



ΔΕΔΔΗΕ Κατερίνης Σελίδα 73 από 88 

 

Στεγανό φωτιστικό οροφής, φωτεινής πηγής LED, 1x24 W, 3900lm, με συμμόρφωση κατά ATEX, 
Ενδεικτικού τύπου Φ3, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης. Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, 
καλωδίωση του κυκλώματος ισχύος,  θέση σε πλήρη και κανονική λειτουργία ενός φωτιστικού σώματος. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(130,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατόν τριάντα  ..……………………………………………………………………… 
 

A.T.: 5.70 
 
Χωνευτό φωτιστικό σώμα led, από αλουμίνιο για τοποθέτηση επί ψευδοροφής ορυκτής ίνας με 
αντιθαμβωτικές περσίδες. Μέγιστης ισχύος 36W και ελάχιστης φωτεινής ροής 5200 lm, Ενδεικτικού 
τύπου Φ4, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης 
 
Χωνευτό φωτιστικό σώμα led, από αλουμίνιο για τοποθέτηση επί ψευδοροφής ορυκτής ίνας με 
αντιθαμβωτικές περσίδες. Μέγιστης ισχύος 36W και ελάχιστης φωτεινής ροής 5200 lm, Ενδεικτικού τύπου 
Φ4, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης. Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, καλωδίωση του 
κυκλώματος ισχύος,  θέση σε πλήρη και κανονική λειτουργία ενός φωτιστικού σώματος. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(120,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατόν είκοσι  ..……………………………………………………………………….. 
 

A.T.: 5.71 
 
Χωνευτό φωτιστικό σώμα led, από αλουμίνιο για τοποθέτηση επί ψευδοροφής ορυκτής ίνας με 
γαλακτούχο κάλυμμα. Μέγιστης ισχύος 36W και ελάχιστης φωτεινής ροής 5200 lm, Ενδεικτικού 
τύπου Φ5, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης 
 
Χωνευτό φωτιστικό σώμα led, από αλουμίνιο για τοποθέτηση επί ψευδοροφής ορυκτής ίνας με γαλακτούχο 
κάλυμμα. Μέγιστης ισχύος 36W και ελάχιστης φωτεινής ροής 5200 lm, Ενδεικτικού τύπου Φ5, σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές της μελέτης. Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, καλωδίωση του κυκλώματος ισχύος,  
θέση σε πλήρη και κανονική λειτουργία ενός φωτιστικού σώματος. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(130,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατόν τριάντα   ………..…………………………………………………………………… 
 

A.T.: 5.72 
 
Σποτ ψευδοροφής τεχνολογίας LED, μέγιστης ισχύος 30W, ελάχιστης φωτεινής ροής 4500lm. 
Ενδεικτικού τύπου Φ6, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης 
 
Σποτ ψευδοροφής τεχνολογίας LED, μέγιστης ισχύος 30W, ελάχιστης φωτεινής ροής 4500lm. Ενδεικτικού 
τύπου Φ6, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης. Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, καλωδίωση του 
κυκλώματος ισχύος,  θέση σε πλήρη και κανονική λειτουργία ενός φωτιστικού σώματος. 
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Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(140,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατόν σαράντα ………..…………………………………………………………………… 
 

A.T.: 5.73 
 
Σποτ ψευδοροφής τεχνολογίας LED, μέγιστης ισχύος 19W, ελάχιστης φωτεινής ροής 2800lm. 
Ενδεικτικού τύπου Φ7, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης 
 
Σποτ ψευδοροφής τεχνολογίας LED, μέγιστης ισχύος 19W, ελάχιστης φωτεινής ροής 2800lm. Ενδεικτικού 
τύπου Φ7, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης. Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, καλωδίωση του 
κυκλώματος ισχύος,  θέση σε πλήρη και κανονική λειτουργία ενός φωτιστικού σώματος. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(150,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατόν πενήντα  ………..………………………………………………………………… 
 

A.T.: 5.74 
 
Φωτιστικό σώμα τεχνολογίας led, κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση, μέγιστης ισχύος 22W, 
ελάχιστης φωτεινής ροής 2200lm. Ενδεικτικού τύπου Φ8, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης 
 
Φωτιστικό σώμα τεχνολογίας led, κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση, μέγιστης ισχύος 22W, ελάχιστης 
φωτεινής ροής 2200lm. Ενδεικτικού τύπου Φ8, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης. Προμήθεια, 
μεταφορά, εγκατάσταση, καλωδίωση του κυκλώματος ισχύος,  θέση σε πλήρη και κανονική λειτουργία ενός 
φωτιστικού σώματος. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(120,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατόν είκοσι  ………..……………………………………………………………………… 
 

A.T.: 5.75 
 
Επίτοιχο φωτιστικό σώμα led τύπου απλίκας  για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, ελάχιστης 
φωτεινής ροής 110lm/W, Ενδεικτικού τύπου Φ9, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης 
 
Επίτοιχο φωτιστικό σώμα led τύπου απλίκας  για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, ελάχιστης φωτεινής ροής 
110lm/W, Ενδεικτικού τύπου Φ9, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης. Προμήθεια, μεταφορά, 
εγκατάσταση, καλωδίωση του κυκλώματος ισχύος,  θέση σε πλήρη και κανονική λειτουργία ενός φωτιστικού 
σώματος. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
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(150,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατόν πενήντα ……..……………………………………………………………… 
 

A.T.: 5.76 
 
Φωτιστικό up- down τύπου απλίκας με led chips για φωτισμό εξωτερικών χώρων, Ενδεικτικού 
τύπου Φ10, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης 
 
Φωτιστικό up- down τύπου απλίκας με led chips για φωτισμό εξωτερικών χώρων, Ενδεικτικού τύπου Φ10, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης. Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, καλωδίωση του 
κυκλώματος ισχύος,  θέση σε πλήρη και κανονική λειτουργία ενός φωτιστικού σώματος. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(170,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατό εβδομήντα  ………..…………………………………………………………… 
 

A.T.: 5.77 
 
Προβολέας led εξωτερικού φωτισμού, μέγιστης ισχύος 50W, ελάχιστης φωτεινής ροής 5000lm, IP65, 
Ενδεικτικού τύπου Φ11, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης 
 
Προβολέας led εξωτερικού φωτισμού, μέγιστης ισχύος 50W, ελάχιστης φωτεινής ροής 5000lm, IP65, 
Ενδεικτικού τύπου Φ11, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης. Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, 
καλωδίωση του κυκλώματος ισχύος,  θέση σε πλήρη και κανονική λειτουργία ενός φωτιστικού σώματος. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(170,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατόν εβδομήντα  ………..…………………………………………………………………… 
 

A.T.: 5.78 
 
Προβολέας led εξωτερικού φωτισμού, μέγιστης ισχύος 40W, ελάχιστης φωτεινής ροής 6500lm, IP65, 
Ενδεικτικού τύπου Φ12, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης 
 
Προβολέας led εξωτερικού φωτισμού, μέγιστης ισχύος 40W, ελάχιστης φωτεινής ροής 6500lm, IP65, 
Ενδεικτικού τύπου Φ12, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης. Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, 
καλωδίωση του κυκλώματος ισχύος,  θέση σε πλήρη και κανονική λειτουργία ενός φωτιστικού σώματος. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(140,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατόν σαράντα  ………..………………………………………………………………… 
 

A.T.: 5.79 
 
Φωτιστικό οδικού-αστικού φωτισμού, Ονομαστική Ισχύς ≤ 45 W, Φωτεινή ροή ≥ 7400 lm @ 4000K, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης. 
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Φωτιστικό οδικού-αστικού φωτισμού, Ονομαστική Ισχύς ≤ 45 W, Φωτεινή ροή ≥ 7400 lm @ 4000K, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης. Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, καλωδίωση του 
κυκλώματος ισχύος,  θέση σε πλήρη και κανονική λειτουργία ενός φωτιστικού σώματος. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(280,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: διακόσια ογδόντα  …..…………………………………………………………………… 
 

A.T.: 5.80 
 
Ιστός  Κυκλικής διατομής με πλάκα έδρασης, χάλυβα θερμής διέλασης και γαλβάνισμα εν θερμώ, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης. 
 
Ιστός  Κυκλικής διατομής με πλάκα έδρασης, χάλυβα θερμής διέλασης και γαλβάνισμα εν θερμώ, σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση για 
εγκατάσταση ενός πλήρους ιστού ηλεκτροφωτισμού, περιλαμβάνοντος την βάση, τον ιστό, το φωτιστικό 
σώμα, τη λυχνία, το ακροκιβώτιο, το τροφοδοτικό καλώδιο από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό σώμα 
κλπ. και την πλήρη συνδεσμολογία για παράδοση του ιστού σε λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(320,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: τριακόσια είκοσι ..…………………………………………………………………………. 
 

A.T.: 5.81 
 
Μονός διακόπτης φωτισμού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης. 
 
Μονός διακόπτης φωτισμού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης με το κυτίο δηλαδή προμήθεια 
προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(12,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: δώδεκα ..…………………………………………………………………………………. 
 

A.T.: 5.82 
 
Διπλός διακόπτης φωτισμού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης. 
 
Διπλός διακόπτης φωτισμού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης με το κυτίο δηλαδή προμήθεια 
προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
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(15,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: δέκα πέντε  ...…………………………………………………………………………………. 
 

A.T.: 5.83 
 
Αλέ ρετούρ διακόπτης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης. 
 
Αλέ ρετούρ διακόπτης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης με το κυτίο δηλαδή προμήθεια 
προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(15,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: δέκα πέντε ...…………………………………………………………………………… 
 

A.T.: 5.84 
 
Ρευματοδότης schuko, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης. 
 
Ρευματοδότης schuko, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης με το κυτίο δηλαδή προμήθεια 
προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(12,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: δώδεκα  ...…………………………………………………………………………… 
 

A.T.: 5.85 
 
Πιστοποίηση, θέση σε λειτουργία και δοκιμές που απαιτούνται κατά το πρότυπο HD384. Το δίκτυο 
ισχυρών ρευμάτων θα πιστοποιηθεί βάσει των σχετικών δοκιμών και θα εκδοθεί Υ.Δ.Ε., που 
περιλαμβάνεται στην τιμή του παρόντος άρθρου. 
 
Πιστοποίηση, θέση σε λειτουργία και δοκιμές που απαιτούνται κατά το πρότυπο HD384. Το δίκτυο ισχυρών 
ρευμάτων θα πιστοποιηθεί βάσει των σχετικών δοκιμών και θα εκδοθεί Υ.Δ.Ε., που περιλαμβάνεται στην 
τιμή του παρόντος άρθρου. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.) 
 
(2.000,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: δύο χιλιάδες   …………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 



ΔΕΔΔΗΕ Κατερίνης Σελίδα 78 από 88 

 

6. Ασθενή Ρεύματα 

A.T.: 

 

6.1 

 
Επιδαπέδια Rack 19'' τύπου πεδίου που περιλαμβάνουν την απαιτούμενη υποδομή για στήριξη 
ενεργού εξοπλισμού, πλήρες σύστημα τροφοδότησης και ανεμιστήρα αερισμού με θερμοστάτη. 
Σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και την τεχνική περιγραφή της μελέτης. 
 
Επιδαπέδια Rack 19'' τύπου πεδίου που περιλαμβάνουν την απαιτούμενη υποδομή για στήριξη ενεργού 
εξοπλισμού, πλήρες σύστημα τροφοδότησης και ανεμιστήρα αερισμού με θερμοστάτη. Σύμφωνα με το 
τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και την τεχνική περιγραφή της μελέτης. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, 
τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(1.900,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: χίλια εννιακόσια ……………………………………………………………………. 
 

 

A.T.: 6.2 
 
Πολυπλέκτης δικτύου (Switch) Master 48 θυρών cat6, για εγκατάσταση εντός rack 19''. 
 
Πολυπλέκτης δικτύου (Switch) Master 48 θυρών cat6, για εγκατάσταση εντός rack 19''. Κατά τα λοιπά όπως 
παρουσιάζονται στην Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. Περιλαμβάνεται η 
μεταφορά του, η τοποθέτησή του και η θέση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(450,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: τετρακόσια πενήντα……………………………………………………………………………. 
 

A.T.: 6.3 
 
Μετώπες μεικτονόμησης καλωδίων (πλήρεις) για εγκατάσταση εντός rack 48 θέσεων, Cat6. 
 
Μετώπες μεικτονόμησης καλωδίων (πλήρεις) για εγκατάσταση εντός rack 48 θέσεων, Cat6. Κατά τα λοιπά, 
όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, πλήρης δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση με το δίκτυο των καλωδίων, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και 
μικροϋλικά και την εργασία γιά την παράδοση της σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(160,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατόν εξήντα……………..……………………………………………………………………. 
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A.T.: 6.4 
 
Διπλές Πρίζες Φωνής και Δεδομένων, cat6 για εντοιχισμένη εγκατάσταση. 
 
Διπλές Πρίζες Φωνής και Δεδομένων, cat6 για εντοιχισμένη εγκατάσταση, όπως περιγράφεται στην 
περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται με την εργασία 
τοποθέτησης της πρίζας, για παράδοση της θέσης εργασίας έτοιμης προς χρήση. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(22,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: είκοσι δύο …………………..…………………………………………………………… 
 

A.T.: 6.5 
 
Απλές Πρίζες Δεδομένων, cat6 για εντοιχισμένη εγκατάσταση. 
 
Απλές Πρίζες Δεδομένων, cat6 για εντοιχισμένη εγκατάσταση, όπως περιγράφεται στην περιγραφή και τις 
τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται με την εργασία τοποθέτησης της 
πρίζας, για παράδοση της θέσης εργασίας έτοιμης προς χρήση. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(15,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: δέκα πέντε  …………………..…………………………………………………………… 
 

A.T.: 6.6 
 
Καλώδιο Μικτονόμησης RJ45, Cat6 για χρήση εντός του Rack, μήκους 1,5m. 
 
Καλώδιο Μικτονόμησης RJ45, Cat6 για χρήση εντός του Rack, μήκους 1,5m, κατά τα λοιπά όπως ορίζονται 
από την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. Πλήρες, δηλαδή προμήθεια και 
προσκόμιση υλικών και μικρουλικών επι τόπου και εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(9,50) € 
(ολογράφως) ευρώ: εννέα και πενήντα λεπτά..……………………………………………………………………. 
 

A.T.: 6.7 
 
Καλώδιο PET 50 ζευγών για τη σύνδεση των εισερχόμενων τηλεφωνικών γραμμών. 
 
Καλώδιο PET 50 ζευγών για τη σύνδεση των εισερχόμενων τηλεφωνικών γραμμών, κατά τα λοιπά όπως 
ορίζονται από την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. Πλήρες, δηλαδή 
προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικρουλικών επι τόπου και εργασία τοποθέτησης για πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
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Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(4,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: τέσσερα……………………..……………………………………………………………………. 
 

A.T.: 6.8 
 
Καλώδιο Εγκατάστασης Δικτύου Δεδομένων ftp, Cat6. Σε κάθε άκρο του ανάλογα με την περίπτωση 
θα εγκατασταθεί κονέκτορας RJ45 με κατάλληλη διαχείριση της θωράκισης. 
 
Καλώδιο Εγκατάστασης Δικτύου Δεδομένων ftp, Cat6. Σε κάθε άκρο του ανάλογα με την περίπτωση θα 
εγκατασταθεί κονέκτορας RJ45 με κατάλληλη διαχείριση της θωράκισης, κατά τα λοιπά όπως ορίζονται από 
την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. Πλήρες, δηλαδή προμήθεια και 
προσκόμιση υλικών και μικρουλικών επι τόπου και εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(0,70) € 
(ολογράφως) ευρώ: εβδομήντα λεπτά……………………………………………………………………. 
 

A.T.: 6.9 
 
Ψηφιακό Τηλεφωνικό Κέντρο τεχνολογίας EURO-ISDN, σύμφωνα με το τεύχος προδιαγραφών. 
 
Ψηφιακό Τηλεφωνικό Κέντρο τεχνολογίας EURO-ISDN, σύμφωνα με το τεύχος προδιαγραφών, με τα υλικά 
και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(3.500,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: τρεις χιλιάδες πεντακόσια…………..……………………………………………………… 
 

A.T.: 6.10 
 
Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, προγραμματισμός, πιστοποίηση συστήματος data / voice. 
 
Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, προγραμματισμός, πιστοποίηση συστήματος data / voice. Κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.) 
 
(1.500,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εννέα χιλιάδες πεντακόσια…………………………………………………………………… 
 

A.T.: 7.1 
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Ιστός Αντικεραυνικής Προστασίας Ιονισμού. 
 
Ιστός Αντικεραυνικής Προστασίας Ιονισμού, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών 
της μελέτης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχος και 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(1.600,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: χίλια εξακόσια…………..………………………………………………………………………. 
 

A.T.: 7.2 
 
Αγωγός Γείωσης Πολύκλωνος Χάλκινος 50mm². 
 
Αγωγός Γείωσης Πολύκλωνος Χάλκινος 50mm², πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή υλικά, μικροϋλικά  και 
εργασία τοποθέτησης. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(15,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: δεκαπέντε ………………………………………….………………. 
 

A.T.: 7.3 
 
Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ14x1500mm. 
 
Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ14x1500mm, πλήρες δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, σύνδεση και παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(11,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: έντεκα …………………………………………………………………. 
 

A.T.: 7.4 
 
Κοχλιωτός σφιγκτήρας ηλεκτροδίων γείωσης Φ16mm για την αντικεραυνική προστασία. 
 
Κοχλιωτός σφιγκτήρας ηλεκτροδίων γείωσης Φ16mm για την αντικεραυνική προστασία. Πλήρως 
τοποθετημένος, δηλαδή υλικά και εργασία τοποθέτησης. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(2,80) € 
(ολογράφως) ευρώ: δύο και ογδόντα λεπτά………………………………………………………………………… 
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A.T.: 7.5 
 
Φρεάτιο γείωσης για την εγκατάσταση των ηλεκτροδίων γείωσης με καπάκι για την αντικεραυνική 
προστασία. 
 
Φρεάτιο γείωσης για την εγκατάσταση των ηλεκτροδίων γείωσης με καπάκι για την αντικεραυνική 
προστασία, πλήρες με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την εγκατάσταση και την παράδοσή 
τους σε κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(22,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: είκοσι δύο……………...………………………………………………………………………… 
 

A.T.: 7.6 
 
Λυόμενος χάλκινος σύνδεσμος αγωγών Ø8/10mm. 
 
Λυόμενος χάλκινος σύνδεσμος αγωγών Ø8/10mm, πλήρης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης πλήρως 
εγκατεστημένος και έτοιμος προς λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(4,50) € 
(ολογράφως) ευρώ: τέσσερα και πενήντα λεπτά………………………………………………………………… 
 

A.T.: 7.7 
 
Αγωγός Γείωσης Πολύκλωνος Χάλκινος 50mm². 
 
Αγωγός Γείωσης Πολύκλωνος Χάλκινος 50mm², πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή υλικά, μικροϋλικά  και 
εργασία τοποθέτησης. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(15,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: δεκαπέντε …...…………………………………………………… 
 

A.T.: 7.8 
 
Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ14x1500mm. 
 
Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ14x1500mm, πλήρες δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, σύνδεση και παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 



ΔΕΔΔΗΕ Κατερίνης Σελίδα 83 από 88 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(11,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: έντεκα ………………………………………………………………….. 
 

A.T.: 7.9 
 
Κοχλιωτός σφιγκτήρας ηλεκτροδίων γείωσης Φ16mm για τη γείωση. 
 
Κοχλιωτός σφιγκτήρας ηλεκτροδίων γείωσης Φ16mm για τη γείωση. Πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή υλικά 
και εργασία τοποθέτησης. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(2,80) € 
(ολογράφως) ευρώ: δύο και ογδόντα λεπτά………………………………………………………………………… 
 

A.T.: 7.10 
 
Φρεάτιο γείωσης για την εγκατάσταση των ηλεκτροδίων γείωσης με καπάκι για τη γείωση. 
 
Φρεάτιο γείωσης για την εγκατάσταση των ηλεκτροδίων γείωσης με καπάκι για τη γείωση, πλήρες με όλα τα 
υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την εγκατάσταση και την παράδοσή τους σε κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(22,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: είκοσι δύο……………...………………………………………………………………………… 
 

A.T.: 7.11 
 
Προμήθεια υλικών, εργασία εγκατάστασης και μετρήσεις. 
 
Πιστοποίηση, εργασία εγκατάστασης και μετρήσεις. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών 
Προδιαγραφών της μελέτης. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.) 
 
(200,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: διακόσια ……………..…………………………………………………………………… 
 

A.T.: 8.1.1 
 
Κάμερα τύπου DOME. 
 
Κάμερα τύπου DOME, κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, με τα 
υλικά και μικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένη και έτοιμη για λειτουργία. 
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Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(290,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: διακόσια ενενήντα………..…………………………………………………………………… 
 

A.T.: 8.1.2 
 
Κάμερα τύπου Bullet. 
 
Κάμερα τύπου Bullet, κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, με τα υλικά 
και μικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένη και έτοιμη για λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(275,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: διακόσια εβδομήντα πέντε.…………………………………………………………………… 
 

A.T.: 8.1.3 
 
Καταγραφικό 16 Inputs 1080p με σκληρό δίσκο 2TB. 
 
Καταγραφικό 16 Inputs 1080p με σκληρό δίσκο 2TB, κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης, με τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένο και 
έτοιμο για λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(360,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: τριακόσια εξήντα…………..…………………………………………………………………… 
 

A.T.: 8.1.4 
 
Οθόνη 24" 1080p. 
 
Οθόνη 24" 1080p, κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, με τα υλικά 
και μικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένη και έτοιμη για λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(160,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατόν εξήντα…………..……………………………………………………………………….. 

A.T.: 8.1.5 
 
Προμήθεια, Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία - προγραμματισμός του συστήματος CCTV. 
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Προμήθεια, Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία - προγραμματισμός του συστήματος CCTV. Κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.) 
 
(200,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: διακόσια……………..……………………………………………………………………….. 
 

A.T.: 8.2.1 
 
Μαγνητικές επαφές. 
 
Μαγνητικές επαφές, κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, με τα υλικά 
και μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένες και έτοιμη για λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(6,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: έξι……………...…………..………………………………………………………………………. 
 

A.T.: 8.2.2 
 
Αισθητήρας παρουσίας ατόμων υπερύθρων. 
 
Αισθητήρας παρουσίας ατόμων υπερύθρων. Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία.  
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(32,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: τριάντα δύο...…………..………………………………………………………………………. 
 

A.T.: 8.2.3 
 
Κεντρικό σύστημα με πίνακα συναγερμού, χειριστήριο και φαροσειρήνα. 
 
Κεντρικό σύστημα με πίνακα συναγερμού, χειριστήριο και φαροσειρήνα. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, 
εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(420,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: τετρακόσια είκοσι……..………………………………………………………………………. 
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A.T.: 8.2.4 
 
Καλώδιο συναγερμού (2 ζευγών) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης. 
 
Καλώδιο συναγερμού (2 ζευγών) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή αγωγός και μικρουλικά 
επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(1,10) € 
(ολογράφως) ευρώ: ένα και δέκα λεπτά…...………………………………………………………………………… 
 

A.T.: 8.2.5 
 
Προμήθεια, Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία - προγραμματισμός του συστήματος alarm. 
 
Προμήθεια, Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία - προγραμματισμός του συστήματος alarm. Κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.) 
 
(150,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατό πενήντα..……………………………………………………………………….. 
 

A.T.: 8.3.1 
 
Σύστημα θυροτηλεόρασης σύμφωνα με τη μελέτη. 
 
Σύστημα θυροτηλεόρασης σύμφωνα με τη μελέτη. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών 
Προδιαγραφών της μελέτης. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(460,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: τετρακόσια εξήντα.……..………………………………………………………………………. 
 

A.T.: 8.4.1 
 
Εξωτερική Κεραία UHF - VHF, με ενισχυτή σήματος. 
 
Εξωτερική Κεραία UHF - VHF, με ενισχυτή σήματος. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών 
Προδιαγραφών της μελέτης. Δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(160,00) € 
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(ολογράφως) ευρώ: εκατόν εξήντα.……..……………………………………………………………………………. 
 

A.T.: 8.4.2 
 
Διανομέας / τοπικός ενισχυτής δικτύου R-TV-sat. 
 
Διανομέας / τοπικός ενισχυτής δικτύου R-TV-sat. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών 
Προδιαγραφών της μελέτης. Δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(55,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: πενήντα πέντε……..……………………………………………………………………………. 
 

A.T.: 8.4.3 
 
Πρίζες R-TV-SAT (Ενδιάμεση). 
 
Πρίζες R-TV-SAT (Ενδιάμεση). Κατά τα λοιπά σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης. 
Δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(25,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: είκοσι πέντε……..………………………………………………………………………………. 
 

A.T.: 8.4.4 
 
Πρίζες R-TV-SAT (Τερματική). 
 
Πρίζες R-TV-SAT (Τερματική). Κατά τα λοιπά σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης. 
Δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
(25,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: είκοσι πέντε……..………………………………………………………………………………. 
 

A.T.: 8.4.5 
 
Καλώδιο ομοαξονικό R-TV. 
 
Καλώδιο ομοαξονικό R-TV σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή αγωγός και μικρουλικά επί 
τόπου και εργασία τοποθετήσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
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(1,40) € 
(ολογράφως) ευρώ: ένα και σαράντα λεπτά…...…………………………………………………………………… 
 

A.T.: 8.4.6 
 
Καλώδιο SAT. 
 
Καλώδιο SAT σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή αγωγός και μικρουλικά επί τόπου και 
εργασία τοποθετήσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
(1,40) € 
(ολογράφως) ευρώ: ένα και σαράντα λεπτά…...…………………………………………………………………… 
 

A.T.: 8.4.7 
 
Προμήθεια Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία. 
 
Προμήθεια, Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών 
Προδιαγραφών της μελέτης. 
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν 
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. 
 
Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.) 
 
(100,00) € 
(ολογράφως) ευρώ: εκατό ..……………………………………………………………………………... 
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Α-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

α β γ δ ε ζ=δΧε

1. Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο

σκυρόδεμα (στα WC - λεβητοστάσιο), με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά

των υλικών. 
μ

3 3,50 40,00 € 140,00 €

2. Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο

σκυρόδεμα στην εξωτερικη ράμπα εισ. οχημάτων με εφαρμογή συνήθων

μεθόδων καθαίρεσης  , φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των υλικών. μ
3 10,00 90,00 € 900,00 €

3. Καθαιρέσεις εσωτερικών πλινθοδομών με φορτοεκφόρτωση και

μεταφορά των υλικών. μ
3 12,00 15,00 € 180,00 €

4. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε

πάχους με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των υλικών. μ
2 65,00 5,00 € 325,00 €

5. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμικών

στα WC κλπ) οποιουδήποτε πάχους , με το κονίαμα στρώσεως αυτών σε

οποιοδήποτε ύψος , με φορτοεκφόρτωση  και μεταφορά των υλικών. μ
2 550,00 5,00 € 2.750,00 €

6. Αποξήλωση εσωτερικών κουφωμάτων (θύρες) Περιλαμβάνεται η

αφαίρεση των φύλλων και περβαζιών, καθαίρεση της κάσσας καθώς και η

μεταφορά των προϊόντων της αποξήλωσης προς φόρτωση για απομάκρυνση

ή αποθήκευση.

τεμ 23,00 40,00 € 920,00 €

7. Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του

σκελετού ανάρτησής τους και του μονωτικού υλικού πλήρωσης από

μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες.
μ

2 345,00 5,00 € 1.725,00 €

8. Αποξήλωση των παλαιών ειδών υγιεινής από όλους τους χώρους

υγιεινής. τεμ 17,00 25,00 € 425,00 €

9. Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m
μ.μ. 40,00 7,00 € 280,00 €

10. Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m και

έως 0,20 m μ.μ. 45,00 9,00 € 405,00 €

11. Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά ,βαρέως τύπου
μ

2 700,00 7,00 € 4.900,00 €

12. Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων.
μ

2 550,00 5,00 € 2.750,00 €

13. Ελαφρά εσωτερικά διαχωριστικά ξηράς δόμησης μέ επένδυση

γυψοσανίδα πάχους 12,5χιλ. , μέ μεταλλικό σκελετό και μόνωση από

πλάκες ορυκτοβάμβακα 5εκ. , συνολικού πάχους 10 - 12εκ. μ
2 760,00 30,00 € 22.800,00 €

14. Ελαφρά εσωτερικά χωρίσματα ξηράς δόμησης μέ επένδυση με

ανθυγρές γυψοσανίδες πάχους 12,5χιλ με μεταλλικό σκελετό και μόνωση

από πλάκες ορυκτοβάμβακα 5εκ.,συνολικού πάχους 10 - 12εκ. μ
2 300,00 30,00 € 9.000,00 €

15 Οπτοπλινθοδομή στο υπόγειο με πλήρεις τυποποιημένες οπτόπλινθους

6Χ9Χ91 εκ. πάχους 2 πλίνθων, ύψους 20 εκ. πλήρως επιχρισμένη με

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα (3 στρώσεις) .
μ

3 135,00 35,00 € 4.725,00 €

16. Κούφωμα αλουμινίου σταθερό με διπλό υαλοπίνακα 4mm, με κάσα

πλάτους 6-7 εκ και περιμετρικό του ανοίγματος περβάζι αλουμινίου,

βαμμένο ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL .
μ

2 9,00 55,00 € 495,00 €

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ                          

ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                      ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση  & εσωτερικές διαρρυθμίσεις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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17 Πόρτα εισόδου αλουμινίου μονόφυλλη ανοιγόμενη προς τα έξω με

ταμπλά, με σύστημα θερμοδιακοπής και διπλούς υαλοπίνακες , τύπου

Alumil M11000 Alutherm plus ή ισοδυνάμου, από προφίλ με διαστάσεις που

θα είναι για την πόρτα εισόδου (Πλάτος\Ύψος κάσας) 68,00/62,50mm, με

ηλεκτροστατική βαφή χρώμα RAL, πλήρως κατασκευασμένη και

τοποθετημένη για την εξασφάλιση θερμομόνωσης Uf <= 2,30–2,90 W/(m2

K) με πάχος διατομών διατομών (min-max)1,4-2,0mm , είδος

θερμοδιακοπής μηχανική, με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA

6.6πλάτους 20 και24mm σε φύλλο και κάσα , αεροστεγανότητα ,

υδατοστεγανότητα και στεγάνωση τριών επιπέδων με ελαστικά από EPDM.

Διπλοί υαλοπίνακες θερμο-ηχομονωτικοί ανακλαστικοί με BostikHIFLO &

διπλή κόλληση,συνολικου πάχους 24χιλ.Ug=1W/(m2K)(κρύσταλλο 4χιλ.

Planitherm 4S, κενό 15χιλ.ARGON , κρύσταλλο 5χιλ).  

μ
2 5,00 350,00 € 1.750,00 €

18 Θύρες ξύλινες πρεσαριστές ξυλείας τύπου Σουηδίας , από φύλλα MDF

4mm-Laminate σειρά L , με ξυλινο σκελετό (τελάρο) , ειδική χαρτοκυψέλη

συγκράτησης και με σιδερένια κάσσα ανάρτησης τυποποιημένη από

γαλβανισμένη λαμαρίνα 1,5mm αβαφη , για τοιχο πλάτους έως 13 -15cm.
μ

2 90,00 140,00 € 12.600,00 €

19 Θύρες ξύλινες πρεσαριστές των χώρων υγιεινής ξυλείας τύπου

Σουηδίας , από φύλλα MDF 4mm-Laminate σειρά L , με 10cm πιό κοντές

απο την κάσα , με ξυλινο σκελετό (τελάρο) , ειδική χαρτοκυψέλη

συγκράτησης και επένδυση προστασίας στις οψεις απο φύλλο

αλουμινίου στο κάτω μέρος , με σιδερένια κάσσα ανάρτησης

τυποποιημένη από γαλβανισμένη λαμαρίνα 1,5mm αβαφη , για τοιχο

πλάτους έως 13 -15cm.

μ
2 40,00 150,00 € 6.000,00 €

20 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες μονόφυλλες
μ

2 6,20 400,00 € 2.480,00 €

21 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες  δίφυλλες
μ

2 4,20 450,00 € 1.890,00 €

22 Γκαραζόπορτα ασφαλείας περιελισσόμενη ,στην εισοδο του υπογείου ,

πλήρως εγκατεστημένη και σε λειτουργία , ελάχιστο συνολικό πάχος 18χιλ.

βαμμενο ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL , διαστάσεων ανοίγματος : πλατος

3,20m Χ υψος 4,25m
μ

2 13,60 200,00 € 2.720,00 €

23 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, στους χώρους

υγιεινής , διαστάσεων 20x20 εκ. μ
2 80,00 35,00 € 2.800,00 €

24 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1 , στους χώρους

υγιεινής , διαστάσεων 20x20 εκ. μ
2 550,00 25,00 € 13.750,00 €

25 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια ολόμαζα (γρανιτοπλακάκι) υψηλής 

αντοχής GROUP 4 , για τους χώρους στο υπόγειο με μεγάλη συνάθροιση

υλικών , μεγάλων διαστάσεων (45 – 50) Χ (45 – 50) εκ. απόχρωσης

επιλογής της Υπηρεσίας. Περιλαμβάνεται καθάρισμα και τρίψιμο του

υπάρχοντος μωσαϊκού για ισοπέδωση και τη δημιουργία ανώμαλης

επιφάνειας και επάλειψη με συγκολλητικό υλικό ως ενδιάμεση στρώση

μεταξύ μωσαϊκού και πλακιδίων. Πλήρως τοποθετημένα.

μ
2 140,00 65,00 € 9.100,00 €

26 Σοβατεπί από πλακίδιο ολόμαζα ίδια με τα παραπάνω πλάτους 8εκ. και

μήκος 30εκ. η 40εκ. Πλήρως τοποθετημένο. μ.μ. 150,00 16,00 € 2.400,00 €

27 Σοβατεπί από μάρμαρο ίδιας ποιότητας με το υπάρχον μαρμάρινο δάπεδο

στο κτήριο, πλάτους 8εκ. και μήκος 30-40εκ. με πάχους 1εκ. μ.μ. 440,00 17,00 € 7.480,00 €

28 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15-20χιλ. διστασεων

60Χ60εκ. μέ μεταλλικό σκελετό ανάρτησης από γαλβανισμένο σύρμα

d=4χιλ και μεταλλικά upat αυτορυθμιζόμενα.
μ

2 430,00 22,00 € 9.460,00 €

29 Ψευδοροφή ισόπεδη από ανθυγρή γυψοσανίδα πάχους 12-13χιλ. ,

στους χώρους υγιεινής , μέ μεταλλικό σκελετό ανάρτησης από

γαλβανισμένο σύρμα d=4χιλ και μεταλλικά upat αυτορυθμιζόμενα.
μ

2 80,00 25,00 € 2.000,00 €

30 Υδροχρωματισμοί ασβέστου επί παλαιών επιφανειών oροφής σε

τόσες στρώσεις ώστε να έχουμε τέλειο αποτέλεσμα.
μ

2 960,00 3,00 € 2.880,00 €

31 Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών

επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων. μ
2 2.300,00 3,00 € 6.900,00 €

32 Διάστρωση βελατούρας επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών.
μ

2 2.300,00 2,00 € 4.600,00 €

33 Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών παλαιών η νέων τοίχων , με

χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, σε τόσες στρώσεις ώστε να έχουμε

τέλειο αποτέλεσμα.
μ

2 2.300,00 6,00 € 13.800,00 €

34 Εσωτερικές βαφές τοίχων γυψοσανίδας με πλαστικό χρώμα και

σπατουλάρισμα σε τόσες στρώσεις ώστε να έχουμε τέλειο αποτέλεσμα. μ
2 1.800,00 9,00 € 16.200,00 €

1
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35 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών (κασες εσ. θυρών,

σκαλα στο παταρι κλπ.) με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών,

βάσεως νερού η διαλύτου με την διάστρωση αντισκωρικού ελαιοχρώματος

(μινίου).

μ
2 85,00 6,00 € 510,00 €

36 Ανακαίνιση εξωτερικών παλαιών χρωματισμένων επιφανειών

επιχρισμάτων σαγρέ η relief με διπλή στρώση πλαστικού χρώματος τύπου

RELIEF με την προ προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω

προσθέτου ύψους.
μ

2 850,00 8,00 € 6.800,00 €

37 Χρωματισμοί επί παλαιών επιφανειών σκυροδέματος με

τσιμεντοχρώματα ακρυλικής βάσεως και προετοιμασία με απόξεση και

πλήρη αφαίρεση των χρωμάτων.
μ

2 47,50 9,00 € 427,50 €

38 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις

στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm στο WC και στο

υπόγειο.
μ

2 80,00 13,00 € 1.040,00 €

39 Κατασκευή - διαμόρφωση αντιολισθητικού σταμ πωτού δαπέδου στη

ράμπα του υπογείου. μ
2 64,00 60,00 € 3.840,00 €

40 Επένδυση εσωτερικής τοιχοποιιας του υπογείου από μονή

γυψοσανίδα , πυράντοχη πάχους 12,5χιλ. , με μεταλλικό σκελετό πλήρως

τοποθετημένη.
μ

2 400,00 15,00 € 6.000,00 €

41 Κατασκευή & τοποθέτηση ξύλινων ερμαρίων κουζίνας

δαπέδου–τοίχου με την προμήθεια του αντίστοιχου εξοπλισμού για το χώρο

του Κυλικείου που περιλαμβάνει ξύλινο πάγκο ,νεροχύτη κουζίνας με

θερμομυκτική μπαταρία, ταχυθερμοσίφωνα και θυρίδα με πάγκο

εξυπηρέτησης.

μ.μ. 5,00 300,00 € 1.500,00 €

42 Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα για σενάζ μπατικής τοιχοποιίας (υπόγειο)

μ.μ. 62,00 20,00 € 1.240,00 €

43 Επιστρώσεις περιβάλλοντα χώρου με αντιολισθητικές πλάκες

τσιμέντου πλευράς ανω των 30εκ. μ
2 170,00 9,50 € 1.615,00 €

194.502,50 €

Β-ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

1.

1.1 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή  Διαμέτρου 1/2 ins m 256,00 16,00 € 4.096,00 €

1.2 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή  Διαμέτρου 3/4 ins m 176,00 18,00 € 3.168,00 €

1.3 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή  Διαμέτρου 1 ins m 30,00 22,00 € 660,00 €

1.4 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή  Διαμέτρου 1 1/4 ins m 69,00 25,00 € 1.725,00 €

1.5 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή  Διαμέτρου 1 1/2 ins m 21,00 28,00 € 588,00 €

1.6 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή  Διαμέτρου 2 ins m 10,00 35,00 € 350,00 €

1.7 Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή  Διαμέτρου DN 65, πάχους 3,65 mm m 40,00 43,00 € 1.720,00 €

1.8 Πλαστικός σωλήνας PVC αποχέτευσης συμπυκνωμάτων, DN 25 m 171,50 10,00 € 1.715,00 €

1.9 Αντλία συμπυκνωμάτων μονοφασική, ηλεκτρικής ισχύος 75 W με ενσωματωμένη ανεπίστροφη βαλβίδα.τεμ. 2,00 90,00 € 180,00 €

1.10 Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση, 9 x 22 mm m 256,00 5,00 € 1.280,00 €

1.11 Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση, 9 x 28 mm m 176,00 10,00 € 1.760,00 €

1.12 Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση, 13 x 35 mm m 30,00 10,00 € 300,00 €

1.13 Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση, 13 x 42 mm m 69,00 11,00 € 759,00 €

1.14 Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση, 13 x 48 mm m 21,00 11,00 € 231,00 €

1.15 Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση, 13 x 60 mm m 10,00 14,00 € 140,00 €

1.16 Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση, 13 x 76 mm m 40,00 14,00 € 560,00 €

1.17 Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση, 25 x 88 mm 

με επικάλυψη αλουμινίου για προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία

m 16,00 35,00 € 560,00 €

Εγκατάσταση Θέρμανσης - Ψύξης και Αερισμού - Εξαερισμού

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ :
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1.18 Πλήρωση της εγκατάστασης με μίγμα προπυλενογλυκόλης σύμφωνα με το 

τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. Τιμή κατ' αποκοπή.

κ.α. 1,00 1.480,00 € 1.480,00 €

1.19 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins με χειρολαβή τεμ. 2,00 24,00 € 48,00 €

1.20 Αυτόματο εξαεριστικό δικτύου ίσιο 1/2" τεμ. 18,00 14,00 € 252,00 €

1.21 Συσκευή  καθοδικής προστασίας με ανόδιο μαγνησίου για εγκαταστάσεις 

θέρμανσης από 60.000 Kcal/h μέχρι 150.000 Kcal/h

τεμ. 1,00 122,00 € 122,00 €

1.22 Μανοθερμόμετρα ορειχάλκινα για περιοχή πιέσεων 0-10 bar και 

θερμοκρασία έως 120°C,  με αναμονή διατομής 1/2" και αρσενικό σπείρωμα 

και θα συνοδεύονται από κρουνό  απομόνωσης και εξαερισμού.

τεμ. 4,00 29,00 € 116,00 €

1.23 Κλειστό Δοχείο διαστολής ψύκτη, χωρητικότητας 8 l τεμ. 1,00 47,00 € 47,00 €

1.24 Μόνωση  υφιστάμενου Δοχείου Αδράνειας με πάπλωμα από υαλοβάμβακα 

πάχους 50 mm και επικάλυψη από αλουμίνιο. Τιμή κατ' αποκοπή.

κ.α. 1,00 675,00 € 675,00 €

1.25 Σύστημα  αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου 

διαστολής Διαμέτρου 3/4 ins, το οποίο περιλαμβάνει τον αυτόματο 

πλήρωσης, βαλβίδα αντεπιστροφής, μανόμετρο και φίλτρο

τεμ. 1,00 160,00 € 160,00 €

1.26 Fan coils, ενδεικτικού τύπου Daikin FWZ-AT/AF 02 δαπέδου, μαζί με το 

χειριστήριό του και τα ποδαράκια στήριξης.

τεμ. 13,00 670,00 € 8.710,00 €

1.27 Fan coils, ενδεικτικού τύπου Daikin FWZ-AT/AF 03 δαπέδου, μαζί με το 

χειριστήριο του και τα ποδαράκια στήριξης.

τεμ. 10,00 690,00 € 6.900,00 €

1.28 Fan coils, ενδεικτικού τύπου Daikin FWZ-AT/AF 08 δαπέδου, μαζί με το 

χειριστήριο του και τα ποδαράκια στήριξης.

τεμ. 1,00 900,00 € 900,00 €

1.29 Fan coils, ενδεικτικού τύπου Daikin FWF-BT/BF 02 κασέτα  ψευδοροφής, 4 

κατευθύνσεων, μαζί με το διακοσμητικό panel και το χειριστήριο του.

τεμ. 1,00 1.170,00 € 1.170,00 €

1.30 Fan coils, ενδεικτικού τύπου Daikin FWF-BT/BF 03 κασέτα  ψευδοροφής, 4 

κατευθύνσεων, μαζί με το διακοσμητικό panel και το χειριστήριο του.

τεμ. 3,00 1.240,00 € 3.720,00 €

1.31 Fan coils, ενδεικτικού τύπου Daikin FWF-BT/BF 04 κασέτα  ψευδοροφής, 4 

κατευθύνσεων, μαζί με το διακοσμητικό panel και το χειριστήριο του.

τεμ. 1,00 1.300,00 € 1.300,00 €

1.32 Fan coils, ενδεικτικού τύπου Daikin FWF-BT/BF 05 κασέτα  ψευδοροφής, 4 

κατευθύνσεων, μαζί με το διακοσμητικό panel και το χειριστήριο του.

τεμ. 1,00 1.350,00 € 1.350,00 €

1.33 Fan coils, ενδεικτικού τύπου Daikin FWC-BT/BF 06 κασέτα  ψευδοροφής, 

κυκλικής ροής,  μαζί με το διακοσμητικό panel και το χειριστήριο του.

τεμ. 2,00 1.400,00 € 2.800,00 €

1.34 Fan coils, ενδεικτικού τύπου Daikin FWC-BT/BF 07 κασέτα  ψευδοροφής, 

κυκλικής ροής,  μαζί με το διακοσμητικό panel και το χειριστήριο του.

τεμ. 1,00 1.550,00 € 1.550,00 €

1.35 Τρίοδη βάνα  3-θέσεων, με συνδέσεις σπειρώματος για τον έλεγχο  

τερματικών μονάδων, με τα ρακόρ  σύνδεσης και τον κινητήρα, ενδεικτικού 

τύπου Siemens VXP45.10-0.4

τεμ. 1,00 175,00 € 175,00 €

1.36 Τρίοδη βάνα  3-θέσεων, με συνδέσεις σπειρώματος για τον έλεγχο  

τερματικών μονάδων, με τα ρακόρ  σύνδεσης και τον κινητήρα, ενδεικτικού 

τύπου Siemens VXP45.10-0.63

τεμ. 16,00 175,00 € 2.800,00 €

1.37 Τρίοδη βάνα  3-θέσεων, με συνδέσεις σπειρώματος για τον έλεγχο  

τερματικών μονάδων, με τα ρακόρ  σύνδεσης και τον κινητήρα, ενδεικτικού 

τύπου Siemens VXP45.10-1.0

τεμ. 12,00 175,00 € 2.100,00 €

1.38 Τρίοδη βάνα  3-θέσεων, με συνδέσεις σπειρώματος για τον έλεγχο  

τερματικών μονάδων, με τα ρακόρ  σύνδεσης και τον κινητήρα, ενδεικτικού 

τύπου Siemens VXP45.10-1.6

τεμ. 3,00 175,00 € 525,00 €

1.39 Τρίοδη βάνα  3-θέσεων, με συνδέσεις σπειρώματος για τον έλεγχο  

τερματικών μονάδων, με τα ρακόρ  σύνδεσης και τον κινητήρα, ενδεικτικού 

τύπου Siemens VXP45.10-2.5

τεμ. 1,00 195,00 € 195,00 €

1.40 Θερμαντικά σώματα panel, αξονικού ύψους 600 mm, τύπου 11 και μήκους  

300 mm

τεμ. 5,00 76,00 € 380,00 €

1.41 Θερμαντικά σώματα panel, αξονικού ύψους 600 mm, τύπου 11 και μήκους  

400 mm

τεμ. 1,00 76,00 € 76,00 €

1.42 Θερμαντικά σώματα panel, αξονικού ύψους 600 mm, τύπου 11 και μήκους  

600 mm

τεμ. 1,00 110,00 € 110,00 €

1.43 Θερμαντικά σώματα panel, αξονικού ύψους 600 mm, τύπου 11 και μήκους  

800 mm

τεμ. 1,00 125,00 € 125,00 €

1.44 Θερμαντικά σώματα panel, αξονικού ύψους 600 mm, τύπου 22 και μήκους  

500 mm

τεμ. 1,00 110,00 € 110,00 €

1.45 Τοπική κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου, ενδεικτικού τύπου Daikin 

FTXM 20M & RXM 20M

τεμ. 1,00 900,00 € 900,00 €

1.46 Τοπική κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου, ενδεικτικού τύπου Daikin 

FTXM 20M, FTXM 25M & 2MXM 40M

τεμ. 1,00 2.000,00 € 2.000,00 €1
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1.47 Δεξαμενή  καυσίμου από χαλυβδόφυλλα, διαστάσεων 1,9 m x 1,6 m x 0,9 

m, προσυναρμολογημένη, πλήρης η οποία θα περιλαμβάνει: Σωλήνα 

εξαερισμού, σωλήνα πλήρωσης πετρελαίου, σωλήνα τροφοδότησης 

καυσίμου, στόμιο εκκένωσης, δείκτη στάθμης πετρελαίου και 

ανθρωποθυρίδα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

τεμ. 1,00 1.450,00 € 1.450,00 €

1.48 Αεραγωγός ελικοειδούς ραφής, κυκλικής διατομής Ø 100 mm m 13,00 25,00 € 325,00 €

1.49 Αεραγωγός ελικοειδούς ραφής, κυκλικής διατομής Ø 150 mm m 10,00 27,00 € 270,00 €

1.50 Αεραγωγός ελικοειδούς ραφής, κυκλικής διατομής Ø 200 mm m 14,00 30,00 € 420,00 €

1.51 Αεραγωγός ελικοειδούς ραφής, κυκλικής διατομής Ø 250 mm m 17,00 33,00 € 561,00 €

1.52 Γωνία αεραγωγού κυκλικής διατομής Ø 100 mm τεμ. 4,00 25,00 € 100,00 €

1.53 Γωνία αεραγωγού κυκλικής διατομής Ø 150 mm τεμ. 3,00 27,00 € 81,00 €

1.54 Γωνία αεραγωγού κυκλικής διατομής Ø 200 mm τεμ. 4,00 29,00 € 116,00 €

1.55 Γωνία αεραγωγού κυκλικής διατομής Ø 250 mm τεμ. 3,00 32,00 € 96,00 €

1.56 Εξαεριστήρας, κατάλληλος για τοποθέτηση στον τοίχο, διατομής Ø 200 mm, 

παροχής αέρα 600 m³/h και ηλεκτρικής ισχύος 36 W. Θα διαθέτει περσίδες 

βαρύτητας οι οποίες θα παραμένουν κλειστές όταν δεν λειτουργεί.

τεμ. 1,00 125,00 € 125,00 €

1.57 Επίτοιχο ανοιγμα με πλαστικές περσίδες βαρύτητας, διατομής Ø 300 mm. τεμ. 1,00 43,00 € 43,00 €

1.58 Θερμοστάτης χώρου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης τεμ. 1,00 24,00 € 24,00 €

1.59 Αισθητήριο θερμοκρασίας καλωδίου κατάλληλο  για εγκαταστάσεις HVAC, 

μήκους 8m

τεμ. 1,00 110,00 € 110,00 €

1.60 Αποξήλωση υφιστάμενου boiler λεβητοστασίου και υφιστάμενης δεξαμενής 

καυσίμου και μεταφορά τους σε σημείο που θα υποδειχθεί από την 

επίβλεψη. Τιμή κατ' αποκοπή.

κ.α. 1,00 250,00 250,00 €

1.61 Διάνοιξη οπής σε οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους έως  0,15 m  και επιφάνειας 

έως 0,003  m²

τεμ. 60,00 10,00 600,00 €

1.62 Kλείσιμο διατρήσεων με κατάλληλα  υλικά και αποκατάσταση της τελικής 

επιφάνειας

τεμ. 60,00 5,00 300,00 €

65.459,00 €

2.

2.1 Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο PP-Random, PN 20, DN 20 m 50,00 10,92 546,00 €

2.2 Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο PP-Random, PN 20, DN 25 m 91,50 11,59 1.060,49 €

2.3 Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο PP-Random, PN 20, DN 32 m 13,00 16,54 215,02 €

2.4 Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο PP-Random, PN 20, DN 40 m 29,00 24,13 699,77 €

2.5 Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση, 9 x 22 mm m 9,00 5,58 50,22 €

2.6 Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση, 9 x 28 mm m 1,50 10,63 15,95 €

2.7 Σφαιρική βάνα  ορειχάλκινη, διατομής DN 20 τεμ. 4,00 19,77 79,08 €

2.8 Σφαιρική βάνα  ορειχάλκινη, διατομής DN 25 τεμ. 2,00 23,44 46,88 €

2.9 Σφαιρική βάνα  ορειχάλκινη, διατομής DN 32 τεμ. 4,00 36,90 147,60 €

2.10 Γωνιακός διακόπτης μισόστροφος, ορειχάλκινος, διαμέτρου 1/2 ins τεμ. 37,00 12,76 472,12 €

2.11 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 

επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins 

συμπεριλαμβάνεται το σπιράλ σύνδεσης στο δίκτυο τροφοδοσίας του κτιρίου

τεμ. 16,00 47,49 759,84 €

2.12 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 

επιχρωμιωμένος νεροχύτη - Διαμέτρου 1/2 ins συμπεριλαμβάνεται το σπιράλ 

σύνδεσης στο δίκτυο τροφοδοσίας του κτιρίου

τεμ. 1,00 62,00 62,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ & ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ :

Εγκατάσταση Ύδρευσης

1
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2.13 Αναμικτήρτας ορειχάλκινος (μπαταρία), κατάλληλος για τοποθέτηση σε 

νιπτήρα ΑΜΕΑ συμπεριλαμβάνεται το σπιράλ σύνδεσης στο δίκτυο 

τροφοδοσίας του κτιρίου

τεμ. 1,00 91,00 91,00 €

2.14 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 

επιχρωμιωμένος ντους  - Διαμέτρου 1/2 ins

τεμ. 1,00 55,00 55,00 €

2.15 Κρουνός εκροής  (βρύση) ορειχάλκινος κοινός Διαμέτρου 1/2 ins τεμ. 6,00 25,00 150,00 €

2.16 Αυτόματο εξαεριστικό δικτύου ίσιο 1/2" τεμ. 1,00 15,70 15,70 €

2.17 Ηλεκτρικός θερμαντήρας νερού,  χωρητικότητας 120 l με ηλεκτρική 

αντίσταση ισχύος 3,7 kW.

τεμ. 1,00 237,00 237,00 €

2.18 Ταχυθερμοσίφωνας Κουζίνας, κατάλληλος για τοποθέτηση κάτω από τον 

πάγκο, ενεργειακής κλάσης  Α, ηλεκτρικής ισχύος 6,5 kW

τεμ. 1,00 180,00 180,00 €

2.19 Compact πιεστικό συγκρότημα παροχής 1,5 l/s και μανομετρικού 30 mWS 

με διαχειριστή πίεσης

τεμ. 1,00 747,00 747,00 €

2.20 Αποξήλωση υφιστάμενου πιεστικού συγκροτήματος και μεταφορά του σε 

σημείο που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη. Τιμή κατ' αποκοπή.

κ.α. 1,00 50,00 50,00 €

2.21 Διάνοιξη οπής σε οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους έως  0,15 m  και επιφάνειας 

έως 0,003  m²

τεμ. 9,00 10,00 90,00 €

2.22 Kλείσιμο διατρήσεων με κατάλληλα  υλικά και αποκατάσταση της τελικής 

επιφάνειας

τεμ. 9,00 5,00 45,00 €

5.815,66 €

3.

3.1 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό  P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαμέτρου Φ 40 mm

m 16,50 41,26 680,79 €

3.2 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό  P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαμέτρου Φ 50 mm

m 6,50 41,62 270,53 €

3.3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό  P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαμέτρου Φ 75 mm

m 55,50 42,78 2.374,29 €

3.4 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό  P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαμέτρου Φ 100 mm

m 28,50 28,92 824,22 €

3.5 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό  P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαμέτρου Φ 125 mm

m 10,00 26,11 261,10 €

3.6 Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Σωληνώσεις από σκληρό 

πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10   (Minimum Required 

Strength = Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa),  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

12201-2:2003 ονομ. διαμέτρου DN 25 mm / ονομ.  πίεσης ΡΝ 16 atm

m 24,50 26,14 640,43 €

3.7 Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Σωληνώσεις από σκληρό 

πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10   (Minimum Required 

Strength = Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa),  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

12201-2:2003 ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ονομ.  πίεσης ΡΝ 10 atm

m 100,00 30,62 3.062,00 €

3.8 Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα  διαμέτρου Φ 50 mm τεμ. 9,00 63,00 567,00 €

3.9 Πώμα  (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 100 mm τεμ. 4,00 21,40 85,60 €

3.10 Κάλυμμα  φρεατίου λεβητοστασίου, καθαρής διάστασης 0,3x0,3m, τύπου 

σχάρας, από ελατό χυτοσίδηρο, αντοχής C-250.

τεμ. 1,00 65,06 65,06 €

3.11 Κάλυμμα  φρεατίου ομβρίων (άντλιών) καθαρής διάστασης 1,0x1,0  m, 

κλειστού τύπου, από ελατό χυτοσίδηρο, αντοχής D-400.

τεμ. 1,00 686,25 686,25 €

3.12 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, μιάς σκάφης 

διαστάσεων περίπου 35 x 40 x 13 cm μήκους  1,20 m, με το σύνολο των 

εξαρτημάτων του πλήρης

τεμ. 1,00 109,90 109,90 €

3.13 Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 Χ 50 cm πλήρης με σιφώνι νιπτήρα τύπου 

"S"

τεμ. 17,00 127,00 2.159,00 €

3.14 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πιέσεως. Θα συνοδεύεται 

από καζανάκι χαμηλής πίεσης,  χωρητικότητας 6 l με φλοτέρ  και κάλυμμα

τεμ. 15,00 145,00 2.175,00 €

3.15 Λεκάνη ΑΜΕΑ χαμηλής πίεσης, με πίσω σιφώνι. Περιλαμβάνεται καζανάκι, 

λαβή για το καζανάκι και κάλυμμα  λεκάνης.

τεμ. 1,00 192,12 192,12 €

3.16 Νιπτήρας ΑΜΕΑ, διαστάσεων 67x60  cm, επίτοιχος. Περιλαμβάνεται το 

στήριγμά του στον τοίχο από ορείχαλκο και το σιφόνι αποχέτευσης του 

νιπτήρα.

τεμ. 1,00 199,72 199,72 €

3.17 Λαβή μπάνιου ΑΜΕΑ G4 80cm,  χρώματος λευκού,  από ορείχαλκο. 

Περιλαμβάνεται και το εξάρτημα  χαρτοθήκης το οποίο προσαρμόζεται πάνω 

στη λαβή.

τεμ. 1,00 158,00 158,00 €

3.18 Καθρέπτης για νιπτήρα ΑΜΕΑ, σχήματος ορθογώνιου, διαστάσεων 70x50  

cm, από κρύσταλλο, ρυθμιζόμενος.

τεμ. 1,00 164,00 164,00 €

3.19 Εταζέρα  μήκους  60 cm από κρύσταλλο διάφανο με στηρίγματα χρωμέ. τεμ. 17,00 30,00 510,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ :

Αντικατάσταση Αποχέτευσης και Ομβρίων Υδάτων

1
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3.20 Διπλό άγγιστρο από ορείχαλκο, χρώματος χρωμέ τεμ. 1,00 11,97 11,97 €

3.21 Σπογγοθήκη από ορείχαλκο, χρώματος χρωμέ τεμ. 1,00 28,85 28,85 €

3.22 Καθρέπτης, σχήματος ορθογώνιου και διαστάσεων 43x2x90  από 

κρύσταλλο.

τεμ. 17,00 51,00 867,00 €

3.23 Χαρτοθήκη  W.C. με καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι 304 ματ, για οικιακό 

ρολό.

τεμ. 15,00 17,00 255,00 €

3.24 Θήκη για χειροπετσέτες (μία-μία ή ζικ-ζακ), χωρητικότητας περίπου 600 

τεμαχίων η οποία θα διαθέτει κλειδαριά και σχισμή για να φαίνεται η 

ποσότητα των χειροπετσετών.

τεμ. 10,00 24,50 245,00 €

3.25 Επίτοιχη θήκη για υγρό  σαπούνι, χωρητικότητας περίπου 400ml. Θα 

διαθέτει κλειδαριά και θα αποσπάται εύκολα από τον τοίχο.

τεμ. 12,00 17,00 204,00 €

3.26 Απομόνωση εσωτερικού βόθρου. Τιμή κατ' αποκοπή. κ.α. 1,00 60,00 60,00 €

3.27 Τροποποιήσεις στις υφιστάμενες υδρορροές (κατακόρυφες και οριζόντιες - 

ανοιχτές (λούκια) και κλειστές) για την αλλαγή  της τελικής απορροής των 

υδάτων, σύμφωνα με το Τεύχος  Τεχνικών Προδιαγραφών (οι κατακόρυφες 

υδρορροές και τα οριζόντια - κλειστά -  τμήματα  έχουν  προμετρηθεί 

ξεχωριστά). Τιμή κατ' αποκοπή.

κ.α. 1,00 800,00 800,00 €

3.28 Σχάρα  πλαστική που εφαρμόζεται σε σωλήνες, για την αποφυγή φραγής 

τους από φύλλα.  Θα ταιριάζει σε διάμετρο σωλήνα από 8cm έως  12cm.

τεμ. 4,00 7,00 28,00 €

3.29 Σχάρα  καναλιού λεβητοστασίου, καθαρού πλάτους 20 cm και μήκους  

περίπου 70 cm, με το πλαίσιο της σχάρας, αντοχής C-250

τεμ. 1,00 105,97 105,97 €

3.30 Σχάρα  καναλιών, καθαρού πλάτους 0,25 m, με το πλαίσιο της σχάρας, 

αντοχής D-400

τεμ. 21,00 174,85 3.671,85 €

3.31 Υποβρύχια αντλία ομβρίων παροχής 1,24 l/s, μανομετρικού 3,0 mWS και 

ηλεκτρικής ισχύος 0,3 kW

τεμ. 2,00 300 600,00 €

3.32 Υποβρύχια αντλία Ομβρίων Υδάτων  Παροχής: Q = 7,43 l/s, Μανομετρικού: 

H = 3,0 mWS και ηλεκτρικής ισχύος 1,6 kW

τεμ. 2,00 1450 2.900,00 €

3.33 Εργασίες καθαρισμού των υφιστάμενων υδρορροών και απορροών των 

εξωστών. Τιμή κατ' αποκοπή.

κ.α. 1,00 300,00 300,00 €

25.262,65 €

4.

4.1 Συμβατικός πίνακας πυρανίχνευσης 12 ζωνών τεμ. 1,00 464,52 464,52 €

4.2 Καλωδιο LiYCY 4x1.0 mm² m 645,50 30,88 19.933,04 €

4.3 Ανιχνευτής ορατού  καπνού με τη βάση  του τεμ. 89,00 40,97 3.646,33 €

4.4 Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής με τη βάση  του τεμ. 3,00 34,52 103,56 €

4.5 Κομβίο συναγερμού τεμ. 6,00 27,26 163,56 €

4.6 Φαροσειρήνα χειροκίνητου ηλεκτρικού συστήματος συναγερμού τεμ. 6,00 44,19 265,14 €

4.7 Φάρος Alarm τεμ. 1,00 46,86 46,86 €

4.8 Σύστημα  κατάσβεσης με ξηρά σκόνη,  το οποίο θα περιλαμβάνει: το δοχείο 

αποθήκευσης κατασβεστικού υλικού χωρητικότητας 6 kg, το δίκτυο των 

σωληνώσεων και δύο ακροφύσια, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης και το τεύχος  Τεχνικών Προδιαγραφών.

τεμ. 1,00 600,00 600,00 €

4.9 Τοπικός πίνακας κατάσβεσης, σύμφωνα με το τεύχος  Τεχνικών 

Προδιαγραφών

τεμ. 1,00 425,00 425,00 €

4.10 Πυροσβεστική φωλιά (ερμάριο) πλήρες, το οποίο θα περιλαμβάνει: Γάντζο, 

Λάστιχο Νερού 1/2” 20m, Πλαστικό Ρυθμιζόμενο Ακροσωλήνιο 1/2”.  

Διαστάσεις (ύψος  x πλάτος x βάθος): 400 x 400 x 130 mm

τεμ. 6,00 69,76 418,56 €

4.11 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg με μεταλλική 

βάση

τεμ. 9,00 30,97 278,73 €

4.12 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός Γομώσεως 5 kg με 

μεταλλική βάση

τεμ. 3,00 65,00 195,00 €

4.13 Φωτιστικό ασφαλείας πλήρες με την ετικέτα σήμανσης της εξόδου  κινδύνου 

ή της κατεύθυνσης αυτής  και το διακοσμητικο πλαίσιο για την τοποθέτησή 

του, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το τεύχος  Τεχνικών Προδιαγραφών

τεμ. 52,00 82,52 4.291,04 €

4.14 Πινακίδες σήμανσης πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών μέσων τεμ. 24,00 6,50 156,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ  :

Εγκατάσταση Ενεργητικής Πυροπροστασίας
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4.15 Πυροφραγμός (fire damper), κατάλληλος για τοποθέτηση σε κυκλικό 

αεραγωγό Ø100  mm

τεμ. 1,00 192,00 192,00 €

4.16 Πυροφραγμός (fire damper), κατάλληλος για τοποθέτηση σε κυκλικό 

αεραγωγό Ø150  mm

τεμ. 1,00 209,00 209,00 €

4.17 Πυροφραγμός (fire damper), κατάλληλος για τοποθέτηση σε κυκλικό 

αεραγωγό Ø200  mm

τεμ. 1,00 229,00 229,00 €

4.18 Πυροφραγμός (fire damper), κατάλληλος για τοποθέτηση σε κυκλικό 

αεραγωγό Ø250  mm

τεμ. 1,00 239,00 239,00 €

4.19 Υλικό πυροφραγμών για κάλυψη  διατρήσεων μεταξύ των 

πυροδιαμερισμάτων. Τιμή κατ' αποκοπή.

κ.α. 1,00 300,00 300,00 €

32.156,34 €

5.

5.1 Αμμετρο ψηφιακό - ράγας DIN - μετασχηματιστή έντασης 250 / 5 A τεμ. 1 255,00 255,00 €

5.2 Αμμετρο ψηφιακό - ράγας DIN - μετασχηματιστή έντασης 600 / 5 A τεμ. 1 255,00 255,00 €

5.3 Αντικεραυνικά με αποσπώμενα φυσίγγια - Τύπου 2 - 3-πολικός + ουδέτερος τεμ. 7 145,00 1.015,00 €

5.4 Αυτόματος  κλιμακοστασίου 10 A τεμ. 1 24,00 24,00 €

5.5 Διακόπτης διαρροής - Κατηγορία A -  IΔn=30 mΑ - 4-πολικός, 40A τεμ. 11 110,00 1.210,00 €

5.6 Διακόπτης διαρροής - Κατηγορία A -  IΔn=30 mΑ - 4-πολικός, 25A τεμ. 15 105,00 1.575,00 €

5.7 Διακόπτης ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) 3P - ρυθμιζόμενη ηλεκτρονική 

μονάδα προστασίας -  Icu=25 kA at AC 380/415 V, 200 A

τεμ. 1 520,00 520,00 €

5.8 Διακόπτης ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) 3P - ρυθμιζόμενη ηλεκτρονική 

μονάδα προστασίας -  Icu=25 kA at AC 380/415 V, 500 A

τεμ. 1 2.000,00 2.000,00 €

5.9 Διακόπτης ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) 3P - ρυθμιζόμενη 

θερμομαγνητική μονάδα - Icu=18kA at 380/415V,  50 A

τεμ. 1 480,00 480,00 €

5.10 Διακόπτης ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) 3P - ρυθμιζόμενη 

θερμομαγνητική μονάδα - Icu=18kA at 380/415V,  160 A

τεμ. 1 480,00 480,00 €

5.11 Διακόπτης ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) 3P - ρυθμιζόμενη 

θερμομαγνητική μονάδα - Icu=18kA at 380/415V,  200 A

τεμ. 1 520,00 520,00 €

5.12 Ελαφρύ καλώδιο με στρόγγυλους μονόκλωνους ή πολύκλωνους χάλκινους 

αγωγούς, μόνωση και μανδύα από PVC , H05VV-U 3G1.5

m 945 0,55 519,75 €

5.13 Ελαφρύ καλώδιο με στρόγγυλους μονόκλωνους ή πολύκλωνους χάλκινους 

αγωγούς, μόνωση και μανδύα από PVC , H05VV-U 3G2.5

m 1434 0,85 1.218,90 €

5.14 Ελαφρύ καλώδιο με στρόγγυλους μονόκλωνους ή πολύκλωνους χάλκινους 

αγωγούς, μόνωση και μανδύα από PVC , H05VV-U 3G4

m 275 1,40 385,00 €

5.15 Ελαφρύ καλώδιο με στρόγγυλους μονόκλωνους ή πολύκλωνους χάλκινους 

αγωγούς, μόνωση και μανδύα από PVC , H05VV-U 5G2.5

m 81 1,30 105,30 €

5.16 Καλώδιο E1VV-R 1X35 m 20 6,50 130,00 €

5.17 Καλώδιο E1VV-R 1X50 m 20 7,50 150,00 €

5.18 Καλώδιο E1VV-R 1X70 m 40 10,00 400,00 €

5.19 Καλώδιο ισχύος μονοπολικό ή πολυπολικό με χάλκινους μονόκλωνους ή 

πολύκλωνους αγωγούς, μόνωση και μανδύας από PVC , E1VV-R 5G10

m 20 8,00 160,00 €

5.20 Καλώδιο ισχύος μονοπολικό ή πολυπολικό με χάλκινους μονόκλωνους ή 

πολύκλωνους αγωγούς, μόνωση και μανδύας από PVC , E1VV-R 5G16

m 50 12,50 625,00 €

5.21 Καλώδιο ισχύος μονοπολικό ή πολυπολικό με χάλκινους μονόκλωνους ή 

πολύκλωνους αγωγούς, μόνωση και μανδύας από PVC , E1VV-R 5G25

m 15 19,00 285,00 €

5.22 Καλώδιο ισχύος μονοπολικό ή πολυπολικό με χάλκινους μονόκλωνους ή 

πολύκλωνους αγωγούς, μόνωση και μανδύας από PVC , E1VV-S 3G150+70

m 40 78,00 3.120,00 €

5.23 Καλώδιο ισχύος μονοπολικό ή πολυπολικό με χάλκινους μονόκλωνους ή 

πολύκλωνους αγωγούς, μόνωση και μανδύας από PVC , E1VV-S 3G70+35

m 20 36,00 720,00 €

5.24 Καλώδιο ισχύος μονοπολικό ή πολυπολικό με χάλκινους μονόκλωνους ή 

πολύκλωνους αγωγούς, μόνωση και μανδύας από PVC , E1VV-S 3G95+50

m 20 50,00 1.000,00 €

5.25 Καλώδιο ισχύος μονοπολικό ή πολυπολικό με χάλκινους μονόκλωνους ή 

πολύκλωνους αγωγούς, μόνωση και μανδύας από PVC , E1VV-U 5G4

m 35 3,20 112,00 €

5.26 Καλώδιο ισχύος μονοπολικό ή πολυπολικό με χάλκινους μονόκλωνους ή 

πολύκλωνους αγωγούς, μόνωση και μανδύας από PVC , E1VV-U 5G6

m 22 4,50 99,00 €

Ισχυρά Ρεύματα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :
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5.27 Μικροαυτόματος (MCB) - 1P - Καμπύλη Β (3-5xIn) - 6 kA, 10 A τεμ. 26 7,00 182,00 €

5.28 Μικροαυτόματος (MCB) - 1P - Καμπύλη Β (3-5xIn) - 6 kA, 16 A τεμ. 1 7,00 7,00 €

5.29 Μικροαυτόματος (MCB) - 1P+N - Καμπύλη Β (3-5xIn) - 6 kA, 10 A τεμ. 9 18,00 162,00 €

5.30 Μικροαυτόματος (MCB) - 1P+N - Καμπύλη Β (3-5xIn) - 6 kA, 16 A τεμ. 84 20,00 1.680,00 €

5.31 Μικροαυτόματος (MCB) - 3P - Καμπύλη C (5-10xIn) - 10 kA, 16 A τεμ. 3 30,00 90,00 €

5.32 Μικροαυτόματος (MCB) - 3P - Καμπύλη C (5-10xIn) - 10 kA, 50 A τεμ. 4 30,00 120,00 €

5.33 Μικροαυτόματος (MCB) - 3P - Καμπύλη C (5-10xIn) - 10 kA, 63 A τεμ. 2 30,00 60,00 €

5.34 Μικροαυτόματος (MCB) - 3P - Καμπύλη C (5-10xIn) - 10 kA, 32 A τεμ. 1 30,00 30,00 €

5.35 Μικροαυτόματος (MCB) - 3P - Καμπύλη Β (3-5xIn) - 6 kA, 20 A τεμ. 1 27,00 27,00 €

5.36 Μικροαυτόματος (MCB) - 3P - Καμπύλη Β (3-5xIn) - 6 kA, 32 A τεμ. 1 27,00 27,00 €

5.37 Μικροαυτόματος (MCB) - 3P - Καμπύλη Β (3-5xIn) - 6 kA, 50 A τεμ. 1 40,00 40,00 €

5.38 Μικροαυτόματος (MCB) - 3P+N - Καμπύλη Β (3-5xIn) - 6 kA, 16 A τεμ. 4 40,00 160,00 €

5.39 Μικροαυτόματος (MCB) - 3P+N - Καμπύλη Β (3-5xIn) - 6 kA, 10 A τεμ. 1 40,00 40,00 €

5.40 Μικροαυτόματος (MCB) - 4P - Καμπύλη C (5-10xIn) - 16 kA, 50 A τεμ. 1 57,00 57,00 €

5.41 Προγραμματιζόμενος χρονοδιακόπτης αναλογικός με έξοδο  250V/16A, 16 A τεμ. 4 50,00 200,00 €

5.42 Πυκνωτές για διόρθωση συντελεστή ισχύος, 25 kVAr τεμ. 2 290,00 580,00 €

5.43 Πυκνωτές για διόρθωση συντελεστή ισχύος, 50 kVAr τεμ. 1 450,00 450,00 €

5.44 Ρυθμιστής συνημιτόνου με 6 βήματα τεμ. 1 390,00 390,00 €

5.45 Συνδυασμός αντικεραυνικού με απαγωγό υπερτάσεων - Τύπου 1/Τύπου 2- 4- 

πολικός, 50 A

τεμ. 1 245,00 245,00 €

5.46 Τηλεδιακόπτης για έλεγχο  πυκνωτών - 3-πολικός - με αντιστάσεις 

απόσβεσης, 50 kVAr

τεμ. 1 215,00 215,00 €

5.47 Τηλεδιακόπτης για έλεγχο  πυκνωτών - 3-πολικός - με αντιστάσεις 

απόσβεσης, 27,5 kVAr

τεμ. 2 80,00 160,00 €

5.48 Τηλεδιακόπτης εγκαταστάσεων - 2-πολικός, 16 A τεμ. 2 20,00 40,00 €

5.49 Τηλεδιακόπτης εγκαταστάσεων - 2-πολικός - Κλειστές επαφές, 20 A τεμ. 6 22,00 132,00 €

5.50 Τηλεδιακόπτης κινητήρων κινητήρων, 3-πολικός, 9 A τεμ. 8 26,00 208,00 €

5.51 Τριπλή ενδεικτική λυχνία - ασφάλεια 2A - σύνδεση στις μπάρες, 500 V τεμ. 8 14,00 112,00 €

5.52 Τριπολική Μαχαιρωτή Ασφάλεια Χαμηλής Τάσης  Τύπου ΝΗ-SIEMENS, 160 

A

τεμ. 3 40,00 120,00 €

5.53 Χειροκίνητος εκκινητής κινητήρων με θερμική και μαγνητική προστασία, 32 

A

τεμ. 8 72,00 576,00 €

5.54 Σχάρα  100X60 mm, με καπάκι και περιλαμβάνομένων των απαραίτητων 

υλικών στήριξης, επέκτασης, κτλ.

m 81 14,00 1.134,00 €

5.55 Σχάρα  200X60 mm, με καπάκι και περιλαμβάνομένων των απαραίτητων 

υλικών στήριξης, επέκτασης, αλλαγής κατεύθυνσης, κτλ.

m 180 18,00 3.240,00 €

5.56 Σχάρα  300X60 mm, με καπάκι και περιλαμβάνομένων των απαραίτητων 

υλικών στήριξης, επέκτασης, αλλαγής κατεύθυνσης, κτλ.

m 93 23,00 2.139,00 €

5.57 Σχάρα  400X60 mm, με καπάκι και περιλαμβάνομένων των απαραίτητων 

υλικών στήριξης, επέκτασης, αλλαγής κατεύθυνσης, κτλ.

m 6 40,00 240,00 €

5.58 Σχάρα  καλάθι control room, με καπάκι και περιλαμβάνομένων των 

απαραίτητων υλικών στήριξης, επέκτασης, αλλαγής κατεύθυνσης, κτλ.

m 24 25,00 600,00 €
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5.59 Ηλεκτρικός Πίνακας 2 στηλών  x 6 σειρών x 12 στοιχείων, 

περιλαμβανομένων του συνόλου των βοηθητικών υλικών (μπαρών, ζυγών, 

στυπιοθηπτών, κλεμών),  πλην όσων αναφέρονται στα ανωτέρω άρθρα 

(ενεργός εξοπλισμός). Ο πίνακας συνοδεύονται από πληρη σχέδια και 

αποτελέσματα δοκιμών κατά το ΕΝ61439.

τεμ. 3 900,00 2.700,00 €

5.60 Ηλεκτρικός Πίνακας 2 στηλών  x 3 σειρών x 12 στοιχείων, 

περιλαμβανομένων του συνόλου των βοηθητικών υλικών (μπαρών, ζυγών, 

στυπιοθηπτών, κλεμών),  πλην όσων αναφέρονται στα ανωτέρω άρθρα 

(ενεργός εξοπλισμός). Ο πίνακας συνοδεύονται από πληρη σχέδια και 

αποτελέσματα δοκιμών κατά το ΕΝ61439.

τεμ. 1 620,00 620,00 €

5.61 Ηλεκτρικός Πίνακας 3 στηλών  x 4 σειρών x 24 στοιχείων, 

περιλαμβανομένων του συνόλου των βοηθητικών υλικών (μπαρών, ζυγών, 

στυπιοθηπτών, κλεμών),  πλην όσων αναφέρονται στα ανωτέρω άρθρα 

(ενεργός εξοπλισμός). Ο πίνακας συνοδεύονται από πληρη σχέδια και 

αποτελέσματα δοκιμών κατά το ΕΝ61439.

τεμ. 1 1.700,00 1.700,00 €

5.62 Ηλεκτρικός Πίνακας 3 στηλών  x 6 σειρών x 12 στοιχείων, 

περιλαμβανομένων του συνόλου των βοηθητικών υλικών (μπαρών, ζυγών, 

στυπιοθηπτών, κλεμών),  πλην όσων αναφέρονται στα ανωτέρω άρθρα 

(ενεργός εξοπλισμός). Ο πίνακας συνοδεύονται από πληρη σχέδια και 

αποτελέσματα δοκιμών κατά το ΕΝ61439.

τεμ. 1 1.200,00 1.200,00 €

5.63 Ηλεκτρικός Πίνακας 1 στηλών  x 4 σειρών x 12 στοιχείων, 

περιλαμβανομένων του συνόλου των βοηθητικών υλικών (μπαρών, ζυγών, 

στυπιοθηπτών, κλεμών),  πλην όσων αναφέρονται στα ανωτέρω άρθρα 

(ενεργός εξοπλισμός). Ο πίνακας συνοδεύονται από πληρη σχέδια και 

αποτελέσματα δοκιμών κατά το ΕΝ61439.

τεμ. 2 570,00 1.140,00 €

5.64 Ηλεκτρικός Πίνακας 2 στηλών  x 4 σειρών x 12 στοιχείων, 

περιλαμβανομένων του συνόλου των βοηθητικών υλικών (μπαρών, ζυγών, 

στυπιοθηπτών, κλεμών),  πλην όσων αναφέρονται στα ανωτέρω άρθρα 

(ενεργός εξοπλισμός). Ο πίνακας συνοδεύονται από πληρη σχέδια και 

αποτελέσματα δοκιμών κατά το ΕΝ61439.

τεμ. 1 650,00 650,00 €

5.65 Τσιμεντένιο Φρεάτιο 0,6 x 0,6 m, με μεταλλικό καπάκι τεμ. 2 225,00 450,00 €

5.66 Κανάλι Legrand DLP 150x50, διπλού διαμερίσματος περιλαμβάνοντας το 

σύνολο των απαραίτητων παρελκόμενων για την εγκατάσταση, επέκταση, 

αλλαγή  όδευσης, κτλ.

m 235 25,00 5.875,00 €

5.67 Στεγανό  φωτιστικό οροφής, φωτεινής πηγής LED, 2x30 W, 9700lm, 

Ενδεικτικού τύπου Φ1, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης

τεμ. 14 120,00 1.680,00 €

5.68 Στεγανό  φωτιστικό οροφής, φωτεινής πηγής LED, 2x24 W, 7800lm, 

Ενδεικτικού τύπου Φ2, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης

τεμ. 18 120,00 2.160,00 €

5.69 Στεγανό  φωτιστικό οροφής, φωτεινής πηγής LED, 1x24 W, 3900lm, με 

συμμόρφωση κατά ATEX, Ενδεικτικού τύπου Φ3, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της μελέτης

τεμ. 2 130,00 260,00 €

5.70 Χωνευτό  φωτιστικό σώμα led, από αλουμίνιο για τοποθέτηση επί 

ψευδοροφής ορυκτής  ίνας με αντιθαμβωτικές περσίδες. Μέγιστης ισχύος 

36W και ελάχιστης φωτεινής ροής  5200  lm, Ενδεικτικού τύπου Φ4, 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης

τεμ. 67 120,00 8.040,00 €

5.71 Χωνευτό  φωτιστικό σώμα led, από αλουμίνιο για τοποθέτηση επί 

ψευδοροφής ορυκτής  ίνας με γαλακτούχο κάλυμμα.  Μέγιστης ισχύος 36W 

και ελάχιστης φωτεινής ροής  5200  lm, Ενδεικτικού τύπου Φ5, σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές της μελέτης

τεμ. 68 130,00 8.840,00 €

5.72 Σποτ ψευδοροφής τεχνολογίας LED, μέγιστης ισχύος 30W, ελάχιστης 

φωτεινής ροής  4500lm. Ενδεικτικού τύπου Φ6, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της μελέτης

τεμ. 65 140,00 9.100,00 €

5.73 Σποτ οροφής τεχνολογίας LED, μέγιστης ισχύος 19W, ελάχιστης φωτεινής 

ροής 2800lm. Ενδεικτικού τύπου Φ7, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

μελέτης

τεμ. 58 150,00 8.700,00 €

5.74 Φωτιστικό σώμα τεχνολογίας led, κατάλληλο  για επίτοιχη τοποθέτηση, 

μέγιστης ισχύος 22W, ελάχιστης φωτεινής ροής  2200lm. Ενδεικτικού τύπου 

Φ8, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης

τεμ. 34 120,00 4.080,00 €

5.75 Επίτοιχο φωτιστικό σώμα led τύπου απλίκας  για τοποθέτηση σε εξωτερικό 

χώρο, ελάχιστης φωτεινής ροής  110lm/W, Ενδεικτικού τύπου Φ9, 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης

τεμ. 4 150,00 600,00 €

5.76 Φωτιστικό up- down τύπου απλίκας με led chips για φωτισμό εξωτερικών 

χώρων, Ενδεικτικού τύπου Φ10, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης

τεμ. 3 170,00 510,00 €

5.77 Προβολέας led εξωτερικού φωτισμού, μέγιστης ισχύος 50W, ελάχιστης 

φωτεινής ροής  5000lm, IP65, Ενδεικτικού τύπου Φ11, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της μελέτης

τεμ. 6 170,00 1.020,00 €

5.78 Προβολέας led εξωτερικού φωτισμού, μέγιστης ισχύος 40W, ελάχιστης 

φωτεινής ροής  6500lm@4000K, IP65, Ενδεικτικού τύπου Φ12, σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές της μελέτης

τεμ. 4 140,00 560,00 €

5.79 φωτιστικό οδικού-αστικού φωτισμού, Ονομαστική Ισχύς ≤ 45 W, Φωτεινή 

ροή ≥ 7400  lm @ 4000K, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης.

τεμ. 3 280,00 840,00 €

1
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5.80 Ιστός  Κυκλικής διατομής με πλάκα έδρασης, χάλυβα θερμής διέλασης και 

γαλβάνισμα εν θερμώ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης.

τεμ. 3 320,00 960,00 €

5.81 Μονός διακόπτης φωτισμού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης τεμ. 38 12,00 456,00 €

5.82 Διπλός διακόπτης φωτισμού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης τεμ. 34 15,00 510,00 €

5.83 Αλέ ρετούρ  διακόπτης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης τεμ. 6 15,00 90,00 €

5,84 Ρευματοδότης τύπου schuko, σέμφωνα με τις πορδιαγραφές της μελέτης τεμ. 100 12,00 1.200,00 €

5.85 Πιστοποίηση του δικτύου ισχυρών ρευμάτων βάσει των σχετικών δοκιμών 

κατά το πρότυπο HD384, θέση σε λειτουργία και έκδοση Υ.Δ.Ε., που 

περιλαμβάνεται στην τιμή του παρόντος άρθρου.

κ.α. 1 2.000,00 2.000,00 €

96.767,95 €

6.

6.1 Επιδαπέδια Rack 19'' τύπου πεδίου που περιλαμβάνουν την απαιτούμενη 

υποδομή για στήριξη ενεργού εξοπλισμού, πλήρες σύστημα τροφοδότησης 

και ανεμιστήρα αερισμού με θερμοστάτη. Σύμφωνα με το τεύχος  τεχνικών 

προδιαγραφών και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.

τεμ. 3 1.900,00 5.700,00 €

6.2 Πολυπλέκτης δικτύου (Switch) Master 48 θυρών cat6, για εγκατάσταση 

εντός rack 19''.

τεμ. 6 450,00 2.700,00 €

6.3 Μετώπες μεικτονόμησης καλωδίων (πλήρεις) για εγκατάσταση εντός rack 48 

θέσεων, Cat6.

τεμ. 6 160,00 960,00 €

6.4 Διπλές Πρίζες Φωνής και Δεδομένων, cat6 για εντοιχισμένη εγκατάσταση. τεμ. 103 22,00 2.266,00 €

6.5 Απλές Πρίζες Δεδομένων, cat6 για εντοιχισμένη εγκατάσταση. τεμ. 22,00 15,00 330,00 €

6.6 Καλώδιο Μικτονόμησης RJ45, Cat6 για χρήση εντός του Rack, μήκους  

1,5m

τεμ. 300,00 9,50 2.850,00 €

6.7 Καλώδιο PET 50 ζευγών για τη σύνδεση των εισερχόμενων τηλεφωνικών 

γραμμών

m. 35,00 4,00 140,00 €

6.8 Καλώδιο Εγκατάστασης Δικτύου Δεδομένων ftp, Cat6. Σε κάθε άκρο του 

ανάλογα με την περίπτωση θα εγκατασταθεί κονέκτορας RJ45 με κατάλληλη  

διαχείριση της θωράκισης.

m. 2.560,00 0,70 1.792,00 €

6.9 Ψηφιακό Τηλεφωνικό Κέντρο τεχνολογίας EURO-ISDN, σύμφωνα με το 

τεύχος προδιαγραφών.

τεμ. 1,00 3.500,00 3.500,00 €

6.10 Προγραμματισμός, πιστοποίηση συστήματος data / voice κ.α. 1 1.500,00 1.500,00 €

21.738,00 €

7.

7.1 Ιστός Αντικεραυνικής Προστασίας Ιονισμού τεμ. 1 1.600,00 1.600,00 €

7.2 Αγωγός Γείωσης Πολύκλωνος Χάλκινος 50mm2 m. 35 15,00 525,00 €

7.3 Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ14x1500mm τεμ. 3 11,00 33,00 €

7.4 Κοχλιωτός σφιγκτήρας ηλεκτροδίων γείωσης Φ16mm  για την 

αντικεραυνική προστασία

τεμ. 4 2,80 11,20 €

7.5 Φρεάτιο γείωσης για την εγκατάσταση των ηλεκτροδίων γείωσης με καπάκι 

για την αντικεραυνική προστασία

τεμ. 3 22,00 66,00 €

7.6 Λυόμενος χάλκινος σύνδεσμος αγωγών Ø8/10mm τεμ. 1 4,50 4,50 €

7.7 Αγωγός Γείωσης Πολύκλωνος Χάλκινος 50mm2 m. 15 15,00 225,00 €

7.8 Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ14x1500mm τεμ. 3 11,00 33,00 €

7.9 Κοχλιωτός σφιγκτήρας ηλεκτροδίων γείωσης Φ16mm  για τη γείωση τεμ. 4 2,80 11,20 €

7.10 Φρεάτιο γείωσης για την εγκατάσταση των ηλεκτροδίων γείωσης με καπάκι 

για τη γείωση

τεμ. 3 22,00 66,00 €

7.11 Πιστοποίηση και μετρήσεις κατά το πρότυπο HD384 κ.α. 1 200,00 200,00 €

2.774,90 €

8.

8.1 Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης (CCTV)

Λοιπά ασθενή

Αντικεραυνική Προστασία / Γειώσεις

Ασθενή Ρεύματα (Data / Voice)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ :

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ :

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -  ΓΕΙΩΣΕΙΣ :

1
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8.1.1 Κάμερα τύπου DOME τεμ. 2 290,00 580,00 €

8.1.2 Κάμερα τύπου Bullet τεμ. 4 275,00 1.100,00 €

8.1.3 Καταγραφικό 16 Inputs 1080p  με σκληρό  δίσκο 2TB τεμ. 1 360,00 360,00 €

8.1.4 Οθόνη  24" 1080p τεμ. 1 160,00 160,00 €

8.1.5 Θέση  σε λειτουργία - προγραμματισμός του συστήματος CCTV κ.α. 1 200,00 200,00 €

2.400,00 €

8.2

8.2.1 Μαγνητικές επαφές τεμ. 13 6,00 78,00 €

8.2.2 Αισθητήρας παρουσίας ατόμων υπερύθρων τεμ. 12 32,00 384,00 €

8.2.3 Κεντρικό σύστημα με πίνακα συναγερμού, χειριστήριο και φαροσειρήνα. τεμ. 1 420,00 420,00 €

8.2.4 Καλώδιο συναγερμού (2 ζευγών) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

μελέτης

m. 300 1,10 330,00 €

8.2.5 Θέση  σε λειτουργία - προγραμματισμός του συστήματος alarm κ.α. 1 150,00 150,00 €

1.362,00 €

8.3

8.3.1 Σύστημα  θυροτηλεόρασης σύμφωνα με τη μελέτη τεμ. 1 460,00 460,00 €

460,00 €

8.4

8.4.1 Εξωτερική Κεραία UHF - VHF, με ενισχυτή σήματος τεμ. 1 160 160,00 €

8.4.2 Διανομέας / τοπικός ενισχυτής δικτύου R-TV-sat τεμ. 4 55 220,00 €

8.4.3 Πρίζες R-TV-SAT (Ενδιάμεση) τεμ. 7 25 175,00 €

8.4.4 Πρίζες R-TV-SAT (τερματική) τεμ. 4 25 100,00 €

8.4.5 Καλώδιο ομοαξονικό R-TV m. 195 1,4 273,00 €

8.4.6 Καλώδιο SAT m. 195 1,4 273,00 €

8.4.7 Θέση  σε λειτουργία κ.α. 1 100,00 100,00 €

1.301,00 €

5.523,00 €

450.000,00 €

Ολογράφως : τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ.

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει τον ΔΕΔΔΗΕ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ :

Μερικό  Σύνολο R-TV-SAT:

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΑ ΑΣΘΕΝΗ :

Σύστημα Συναγερμού

Μερικό  Σύνολο CCTV:

R-TV-SAT

Μερικό  Σύνολο Συναγερμού:

Σύστημα θυροτηλεόρασης

Μερικό  Σύνολο θυροτηλεόρασης:

1
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ΕΡΓΟ    : «ΑΝΑΚΑΙΝIΣΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ           
                      ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»            
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

                                              Α - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Με την παρούσα εργολαβία θα γίνουν πρώτα οι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 
ανακαίνισης, του κτηρίου των Γραφείων. 
Στη συνέχεια θα γίνουν οι εργασίες για  την εσωτερική διαρρύθμιση των χώρων του κτηρίου σε ισόγειο, 
υπόγειο, ημιόροφο, 1ο  και  2Ο όροφο, oι οποίες αποσκοπούν κυρίως στην ποιοτική-αισθητική  αναβάθμιση 
των υφισταμένων χώρων και στην καλύτερη λειτουργία τους, για την στέγαση των υπηρεσιών της ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε. της ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που θα γίνουν, στις προδιαγραφές των υλικών που 
θα χρησιμοποιηθούν καθώς  και στις υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά την εκτέλεση του έργου. 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
 
Θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες, με την σειρά που αναφέρονται : 
Στο ισόγειο του κτηρίου, με είσοδο από τον Περιβάλλοντα Χώρο θα διαμορφωθεί o νέος χώρος γραφείων του 
Τομέα Χρηστών με την Αίθουσα Εξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου, το γραφείο Προϊσταμένου Χ.Δ – το 
Λογιστήριο – την Καταμέτρηση, καθώς και o χώρος του γραφείου βλαβών (εργοδηγείο) του Τομέα Δικτύου, με 
την διαμόρφωση της Αίθουσας Τεχνητών με τους χώρους Υγιεινής και Αποδυτηρίων, του Κυλικείου  και τα 
αντίστοιχα WC προσωπικού. 
Στον ημιόροφο θα διαμορφωθούν τα γραφεία των Αποθηκαρίου, του γραφείου κίνησης, χώροι υγιεινής και 
αποθηκών. 
Στον 1ο όροφο θα διαμορφωθούν τα γραφεία του Τομέα Δικτύου της Περιοχής (γραφείο μελετών – 
κατασκευών – εκμετάλλευσης), χώροι αρχείων και ανακατασκευή των χώρων υγιεινής. 
Στον 2ο όροφο θα διαμορφωθεί ο νέος χώρος γραφείων του Διευθυντή Περιοχής, της Γραμματείας, καθώς και 
χώρος γραφείων του Τομέα Υποστήριξης δηλ. της Οικονομικής Διαχείρισης, του γραφείου Προσωπικού, 
χώρου αρχείων και η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, καθώς και κατασκευή νέων χώρων υγιεινής. 
Στο υπόγειο θα διαμορφωθούν ο χώρος για το αρχείο πελατών καθώς και η κεντρική Αποθήκη της Περιοχής. 
 
Στις δύο κεντρικές εισόδους–εξόδους στο ισόγειο του κτηρίου, θα τοποθετηθούν εξωτερικές μονόφυλλες 
πόρτες αλουμινίου, ανοιγόμενες  προς τα έξω με ταμπλά, μπάρα πανικού, μεντεσέδες και διπλούς 
υαλοπίνακες, από θερμοδιακοπτόμενο προφίλ τύπου Alumil M11000 Alutherm plus ή ισοδυνάμου, 
προερχόμενο από πιστοποιημένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία , με διαστάσεις που θα είναι ( 
Πλάτος\Ύψος κάσας ) 68,0/62,50mm  και ( Πλάτος\Ύψος φύλλου ) 90,40/62,50mm , με ηλεκτροστατική βαφή 
ελάχιστο πάχος βαφής (Η/Β) 75μm minimum, χρώματος RAL επιλογής της Επίβλεψης. 
                                                                                                                                  
Τμήματα της εσωτερικής τοιχοποιίας από πλινθοδομή στο ισόγειο και στον όροφο θα καθαιρεθούν χωρίς να 
θίγονται τα δομικά στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτηρίου και θα γίνει κατασκευή νέων 
διαχωριστικών τοίχων ξηράς δόμησης (γυψότοιχοι), σύμφωνα με το νέο σχέδιο διαρρύθμισης των γραφείων 
ισογείου καθώς επίσης και των γραφείων των ορόφων, με μεταλλικό σκελετό από στραντζαριστή λαμαρίνα 
γαλβανισμένη εν θερμώ και αφρώδη αυτοκόλλητη ταινία στην επαφή με τα δομικά στοιχεία (δάπεδα - τοίχοι 
κλπ) , αμφίπλευρη επένδυση με γυψοσανίδες πάχους 12,5mm, και μόνωση από πλάκες ορυκτοβάμβακα 5εκ. , 
συνολικού πάχους χωρίσματος 10–12cm. Η χάραξη θα γίνει παρουσία του επιβλέποντος μηχανικού.  
Στο άνω μέρος των τοίχων οι ορθοστάτες και οι οδηγοί του μεταλλικού σκελετού θα στερεωθούν στην πλάκα 
οροφής , ενώ στο κάτω μέρος στο δάπεδο. Οι αρμοί θα στοκαριστούν αφού πρώτα ενισχυθούν με ειδική γάζα.  
Οι γυψότοιχοι θα βαφούν με πλαστικό χρώμα, αφού πρώτα σπατουλαριστούν σε τόσες στρώσεις και 
προετοιμασία των επιφανειών, με εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα με 
υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφητικότητας της) και διάστρωση 
δύο στρώσεων πλαστικού χρώματος , ώστε να έχουμε τέλειο αποτέλεσμα. 
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Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν περιθώρια (σοβατεπιά) πλάτους 10εκ. από κεραμικό πλακάκι ή μάρμαρο όπου 
προβλέπεται, οποιουδήποτε τύπου, μονόχρωμα ή έχρωμα με αρμούς πλάτους 2 mm. Η δόμηση και η 
αρμολόγηση, θα γίνει με κατάλληλη τσιμεντοκονία ή κόλλα. 
 
Θα γίνει ανακατασκευή των WC του ισογείου του ημιοροόφου και των ορόφων με αντικατάσταση των 
Υδραυλικών Εγκαταστάσεων μετά των ειδών υγιεινής, καθώς και των Εγκαταστάσεων Αποχετεύσεως , με 
καθαίρεση των πλακιδίων δαπέδου και τοίχου, καθώς και με αποξήλωση των παλαιών ειδών υγιεινής. 
Δηλαδή θα γίνει αντικατάσταση των παλιών σωληνώσεων ύδρευσης με νέους σωλήνες PVC (tubomak) εντός 
σωλήνων spiral χωνευτούς , με κύκλωμα ζεστού -κρύου καθώς και πλήρη νέα αποχετευτική εγκατάσταση με 
σωλήνες PVC για τις λεκάνες και εύκαμπτους σπιράλ για τους νιπτήρες με πλαστικά σιφώνια δαπέδου.  
Τα παλιά είδη υγιεινής που έχουν φθαρεί θα αντικατασταθούν με καινούργια δηλαδή λεκάνες ευρωπαϊκού 
τύπου από πορσελάνη κανονικού μεγέθους λευκού χρώματος , με καζανάκι πορσελάνινο ενσωματωμένο του 
ιδίου χρώματος , με μηχανισμό λειτουργίας ’’press’’ , νιπτήρες πορσελάνης στον προθάλαμο, λευκού 
χρώματος , με κολώνα και μείκτη νερού (μπαταρία) ADIA και καθρέπτες για νιπτήρες με την αντίστοιχη 
εταζέρα και την σαπουνοθήκη.  
 
Σύμφωνα με το νέο σχέδιο διαρρύθμισης των WC τμήματα των εσωτερικών τοίχων των χώρων αυτών θα 
καθαιρεθούν και θα γίνει κατασκευή νέων διαχωριστικών τοίχων ξηράς δόμησης (γυψότοιχοι) με ανθυγρές 
γυψοσανίδες πάχους 12,5mm , με πυραντίσταση 30 min , και μόνωση από πλάκες ορυκτοβάμβακα 5εκ., 
συνολικού πάχους χωρίσματος 10-12εκ. 
Θα επικαλυφθούν με κεραμικά πλακίδια τοίχου GROUP1 διαστάσεων 20x20εκ. 1ης ποιότητας αναύλωτα , 
έγχρωμα , υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5% , αντοχής σε απότριψη"GROUP1", οποιουδήποτε χρώματος και 
σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη.Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με 
αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου (το οποίο αποζημιώνεται 
ιδιαίτερα), ή με ειδική κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή , η πλήρωση των αρμών θα γίνει με 
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου , μαύρου χρώματος, ή με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα 
κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του τοίχου. 
 
Επίσης στα δάπεδα των WC αφού πρώτα γίνουν οι πάσης φύσεως εγκαταστάσεις (ηλεκτρολογικές , ύδρευσης, 
αποχέτευσης) θα επιστρωθούν με κεραμικά πλακίδια δαπέδου GROUP 4 διαστάσεων 
20x20εκ. 1ης ποιότητας αναύλωτα έγχρωμα, υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη 
"GROUP 4" , οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής , σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου (το οποίο αποζημιώνεται ιδιαίτερα), ή με ειδική κόλλα 
συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, 
μαύρου χρώματος , ή με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής 
καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.     
 
Στο κενό που θα δημιουργηθεί από την αποξήλωση υπαρχουσών ψευδοροφών, (κάλυψη F.C. , αεραγωγών 
κλιματισμού και οροφής), κάθε είδους και μορφής, δηλαδή σκελετού, πλακών και υλικών στερέωσης 
συγκράτησης και ανάρτησης , χωρίς επαναχρησιμοποίηση και μετά την εγκατάσταση των  
συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, 
μαύρου χρώματος , ή με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής 
καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.     
 
Στο κενό που θα δημιουργηθεί από την αποξήλωση υπαρχουσών ψευδοροφών, (κάλυψη F.C. , αεραγωγών 
κλιματισμού και οροφής), κάθε είδους και μορφής, δηλαδή σκελετού, πλακών και υλικών στερέωσης 
συγκράτησης και ανάρτησης , χωρίς επαναχρησιμοποίηση και μετά την εγκατάσταση των  
δικτύων Η/Μ κάτω από τα εμφανή δοκάρια της πλάκας οροφής ισογείου καθώς και κάτω από την πλάκα 
οροφής ορόφου στους χώρους των γραφείων, θα τοποθετηθεί ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών 
πάχους 15 - 20χιλ.  διαστάσεων 60Χ60 εκ. μέ μεταλλικό σκελετό ανάρτησης από γαλβανισμένο σύρμα d=4χιλ 
και μεταλλικά upat αυτορυθμιζόμενα, επισκέψιμη, φωτιστική, σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό 
ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας και οιουδήποτε σχεδίου, με την τοποθέτηση των 
φωτιστικών σωμάτων ψευδοροφής 4Χ18W διαστάσεων 60Χ60εκ., χωνευτά σύμφωνα με την μελέτη.  
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Οι θύρες των γυψοχωρισμάτων θα είναι ξύλινες πρεσαριστείς από ξυλεία τύπου Σουηδίας και εσωτερικού 
ξύλινου σκελετού με ειδικό χαρτί πλάτους έως 13 cm, με σιδερένια κάσα  ανάρτησης από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα πλάτους έως 13 cm δρομική και βαμμένες με μία στρώση βελατούρας και δύο στρώσεις 
ελαιοχρώματος  ‘’σατινέ’’ ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ΧΡΩΤΕΞ , αφού προηγηθεί  προετοιμασία των ξυλίνων επιφανειών με 
ξύσιμο , επάλειψη 2 στρώσεων λινελαίου και επιμελημένο στοκάρισμα και γιαλοχάρτισμα , ώστε να έχουμε 
τέλειο αποτέλεσμα. 
 
Στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου θα γίνει καθαίρεση των κατεστραμμένων πλακών και στη  συνέχεια θα 
γίνουν επιστρώσεις με αντιολισθητικές πλάκες τσιμέντου πλευράς 21-30 εκ. πάχους 3 έως 5 cm , με αρμούς 
πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm , από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 
0,04 m3 ασβέστου.  
 
Στο χώρο του Κυλικείου θα τοποθετηθούν ερμάρια κουζίνας δαπέδου – τοίχου με την προμήθεια του 
αντίστοιχου εξοπλισμού σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και θα περιλαμβάνει : 
 
α) Ερμάρια κουζίνας δαπέδου , μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με «κουτιά» από νοβοπάν συνολικού 
πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα 
ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, 
καθώς και με κατάλληλες εντορμίες. Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν με φρέζα. Η πλάτη του κουτιού 
προς τον τοίχο θα κατασκευασθεί από φορμάϊκα πάχους 8 mm, τα οριζόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα 
σταθερά χωρίσματα, θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με 
μελαμίνη (1 mm) συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από PVC πάχους 3 
mm στα εμφανή σόκορα με σπασμένες ακμές.  
Τα φύλλα (μονά ή διπλά) οιασδήποτε μορφής ή λειτουργίας θα κατασκευαστούν από νοβοπάν με μελαμίνη 
οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια 
από PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.  
 
Τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν χειρολαβές (πόμολα) φύλλων και κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες 
βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτους και ρυθμιζόμενους. Όλη η κατασκευή θα στηρίζεται σε 
ρυθμιζόμενα ποδαρικά πάνω σε πλαστικό προφίλ (ή ελαστικές λωρίδες) για την προστασία τους από την 
υγρασία με κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm.  
Στο πάνω μέρος θα τοποθετηθεί Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 
90 cm περίπου , που περιλαμβάνει την διαμόρφωση - κοπή κατάλληλου ανοίγματος οιουδήποτε σχεδίου, για 
την υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη. Συρτάρια επιφάνειας έως 0,20 m2 μη εμφανή , καλυπτόμενα από 
φύλλο ντουλαπιού με πλαίσιο από τεμάχια λευκής ξυλείας πάχους 16 mm επενδυμένα με μελαμίνη περαστά 
και κολλητά με οπές ή τομές στο «πρόσωπο» ή χειρολαβές και με πυθμένα από μοριοσανίδα (hard board) 
επενδυμένη με μελαμίνη περαστή και κολλητή και με οδηγούς λειτουργίας του συρταριού μεταλλικούς 
απλούς. 
 
β) Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστά , μή τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, διάταξης  σύμφωνα με την 
μελέτη, με «κουτιά» από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή 
φορμάικα, πάχους 1mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm ,με ενώσεις των 
επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και με κατάλληλες εντορμίες. και κατασκευή ίδια με 
τα ανωτέρω ερμάρια δαπέδου.Τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν, χειρολαβές (πόμολα) φύλλων και 
κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής ανοξείδωτους και ρυθμιζόμενους.  
 
Υδροχρωματισμοί ασβέστου επί παλαιών επιφανειών oροφής σε τόσες στρώσεις ώστε να έχουμε τέλειο 
αποτέλεσμα, με υδρόχρωμα ασβέστου, τσίγκου και κόλλας με ψεκαστήρα ή χρωστήρα, σε δύο ή 
περισσότερες στρώσεις, μέχρι να επιτευχθεί πλήρης ομοιοχρωμία. Θα προηγηθεί καθαρισμός της επιφάνειας 
από σκόνες, απόξεση του παλαιού χρώματος και στοκάρισμα, όπου απαιτείται., με σποραδικές επισκευές της 
επιφανείας.    
     
Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών παλαιών η νέων τοίχων, με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, 
εγχώριας προέλευσης (ΒΙΒΕΧΡΩΜ, ΧΡΩΤΕΞ κλπ). Θα προηγηθεί προετοιμασία των επιφανειών, με καθαρισμό 
από σκόνες , ξύσιμο και στοκάρισμα , όπου απαιτείται. Ακολουθεί αστάρωμα με αραιωμένο πλαστικό και 
βαφή σε τόσες στρώσεις ώστε να έχουμε τέλειο αποτέλεσμα. 
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Ανακαίνιση εξωτερικών παλαιών χρωματισμένων επιφανειών επιχρισμάτων σαγρέ η relief με διπλή στρώση 
πλαστικού χρώματος τύπου RELIEF με την προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου 
ύψους. Απόξεση της επιφανείας και καθαρισμός της με σάρωθρο, πρώτη στρώση πλαστικού χρώματος RΕLIEF 
αραιωμένου σε νερό (σε αναλογία 400 gr νερού ανά kg πλαστικού) με κύλινδρο ή πινέλο, δεύτερη στρώση με 
πλαστικό RELIEF χωρίς αραίωση με πινέλο ή σπάτουλα και κυλίνδρωση πριν από την ξήρανση αυτού για την 
επίτευξη αδρής επιφανείας (σαγρέ). 
 
Σε όλες τις όψεις του κτηρίου θα γίνουν χρωματισμοί επί παλαιών εξωτερικών επιφανειών σκυροδέματος με 
τσιμεντοχρώματα ακρυλικής βάσεως καθώς και των παλιών επιφανειών επιχρισμάτων με διπλή στρώση 
ακρυλικού τσιμεντοχρώματος τύπου RELIF και χρήση σιδερένιας σκαλωσιάς. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το κτίριο είναι υφιστάμενο και πρόκειται να ανακαινισθεί εξ’ολοκλήρου. 

Οι Μηχανολογικές Μελέτες που εκπονήθηκαν και παρουσιάζονται είναι: 

1. Μελέτη Θέρμανσης – Ψύξης: το υφιστάμενο σύστημα σωληνώσεων στο κτίριο, το οποίο εξυπηρετούσε ανάγκες 

θέρμανσης και μόνο, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδότηση των (νέων) μονάδων Fan Coil για την 

θέρμανση και ψύξη των χώρων. Έτσι το υφιστάμενο δίκτυο θα καταργηθεί και θα κατασκευαστεί νέο στους χώρους 

του κτιρίου. Λόγω της απαίτησης ανεξάρτητου συστήματος θέρμανσης και ψύξης στους χώρους Αρχείο Πελατών 

(υπόγειο), Control Room (υπόγειο) και βλάβες (Ισόγειο) θα εγκατασταθεί (μόνο σε αυτούς τους χώρους) μονάδα 

απευθείας εκτόνωσης διαιρούμενου τύπου (split unit). 

2. Μελέτη Ύδρευσης: Το υφιστάμενο δίκτυο σωληνώσεων θα αποξηλωθεί και θα αντικατασταθεί με νέο (από το 

υδρόμετρο του κτιρίου έως τις υδραυλικές καταναλώσεις) με σωλήνωση από πολυπροπυλένιο κατάλληλων 

διατομών. Η μελέτη περιλαμβάνει και την τροφοδότηση των υδραυλικών υποδοχέων (ντους τεχνιτών και κυλικείο) 

με Ζεστό Νερό Χρήσης. 

3. Μελέτη Αποχέτευσης και Ομβρίων Υδάτων: περιλαμβάνεται η απομάκρυνση των λυμάτων και η κατάληξή τους στον 

υφιστάμενο βόθρο και η απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων τόσο από το δώμα του κτιρίου όσο και από τον 

περιβάλλοντα χώρο. 

4. Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας: Παρουσιάζεται σε ανεξάρτητο τεύχος για την υποβολή φακέλου στην αρμόδια 

Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

5. Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας: Παρουσιάζεται σε ανεξάρτητο τεύχος για την υποβολή φακέλου στην 

αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
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2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ – ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 

2.1 Γενικά 

Η μελέτη αυτή αφορά την εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης – ψύξης στο υπό μελέτη κτήριο καθώς επίσης και τα 

συστήματα αερισμού και εξαερισμού, όπου αυτά απαιτούνται.  

Το κτίριο θα χρησιμοποιείται τόσο κατά την χειμερινή περίοδο, όσο και κατά τη θερινή. Η κύρια χρήση του είναι «Γραφεία» 

και βοηθητικοί χώροι αυτών (W.C., αποθήκες, αρχεία). Στο υπόγειο του κτιρίου υπάρχει μια αποθήκη υλικών, των 

συνεργείων της ιδιοκτησίας με ανεξάρτητη είσοδο – έξοδο. 

Το σύστημα θέρμανσης και ψύξης του κτιρίου θα τροφοδοτείται από τον υφιστάμενο λέβητα που βρίσκεται 

εγκατεστημένος στο (υπόγειο) λεβητοστάσιο και από τον υφιστάμενο ψύκτη ο οποίος είναι τοποθετημένος στο δώμα του 

κτιρίου. 

2.2 Κανονισμοί  

Κατά τους υπολογισμούς έγινε αναφορά στους παρακάτω κανονισμούς: 

1. Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.Ο.Κ.). 

2. Κτιριοδομικός Κανονισμός. 

3. Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ. – 30/03/2010). 

4. ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010: "Αναλυτικές Εθνικές Προδιαγραφές Παραμέτρων για τον Υπολογισμό της Ενεργειακής 

Απόδοσης Κτιρίων και την Έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης". 

5. ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010: "Κλιματικά Δεδομένα Ελληνικών Περιοχών". 

6. ΤΟΤΕΕ 2423/86: "Εγκαταστάσεις σε κτήρια: Κλιματισμός κτιριακών χώρων" 

7. ΕΝ 12831: "Συστήματα Θέρμανσης σε κτίρια". 

8. VDI 4640-2: " Thermal use of the underground Ground source heat pump systems" 

9. ASHRAE HANDBOOKS 

 Fundamentals 

 Applications 

 Equipment 

 Systems 

Ο υπολογισμός των ψυκτικών φορτίων βασίζεται στη μέθοδο της ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and 

Air Conditioning Engineers), όπως δημοσιεύτηκε στο εγχειρίδιο FUNDAMENTALS του 1997. 

2.3 Εγκατάσταση Θέρμανσης – Ψύξης 

2.3.1 Γενικά 

Όλοι οι χώροι του κτιρίου καλύπτονται σε θέρμανση και ψύξη από μονάδες Fan Coil Units (FCU) με εξαίρεση τους χώρους 

που αναφέρονται παρακάτω. 

Στους χώρους του ισογείου επιλέγονται μονάδες τύπου κασέτας ψευδοροφής, λόγω της χρήσης τους και του ικανού ύψους 

της ψευδοροφής που διαθέτει το συγκεκριμένο επίπεδο. Στο γραφείο που βρίσκεται στο πατάρι θα τοποθετηθεί επίτοιχη 

μονάδα, λόγω του χαμηλού ύψους του χώρου και της θέσης αυτού (χαμηλότερα από τη στάθμη του εδάφους). Στους 

χώρους του 1ου και 2ου ορόφου θα τοποθετηθούν εμφανείς μονάδες δαπέδου, όπως επίσης και στο κλιμακοστάσιο σε όλα 

τα επίπεδα (εκτός του υπογείου), στις θέσεις που σημειώνονται στα αντίστοιχα σχέδια. 

Οι χώροι υγιεινής του κτιρίου (W.C. και ντους) καλύπτονται, μόνο σε θέρμανση με θερμαντικά σώματα τύπου panel. 
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Ο λέβητας θερμού νερού και ο αερόψυκτος ψύκτης είναι κεντρικοί και διανείμουν σε όλο το κτίριο. Η διανομή 

πραγματοποιείται από πάνω προς τα κάτω για την ψύξη και από κάτω προς τα πάνω για τη θέρμανση. Η άνοδος και 

κάθοδος των σωληνώσεων θα πραγματοποιηθεί μέσα στον χώρο της αποθήκης κάθε ορόφου στην πλευρά των w.c.. 

Οι οριζόντιες οδεύσεις των δικτύων πραγματοποιούνται παράλληλα με τα περιμετρικά ή εγκάρσια δοκάρια του κτιρίου, 

κατά περίπτωση, με σκοπό να καλυφθούν από γυψοσανίδα για την καλύτερη αισθητική του τελικού αποτελέσματος. Στο 

επίπεδο του ισογείου όλες οι οδεύσεις πραγματοποιούνται εντός της υφιστάμενης ψευδοροφής.  

Οι απορροές των συμπυκνωμάτων από τις μονάδες γίνονται όπως παρουσιάζεται στα αντίστοιχα σχέδια (κυρίως προς τις 

απορροές δαπέδου των W.C.). 

Ο αερισμός των χώρων πραγματοποιείται από το εξωτερικό περιβάλλον μέσω των εξωτερικών ανοιγμάτων. 

Οι παρακάτω χώροι θα καλύπτονται από τοπικές μονάδες διαιρούμενου τύπου (split-unit) λόγω της ανεξάρτητης 

λειτουργίας τους (καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου): 

 Control Room 

 Αρχείο Πελατών 

 Βλάβες 

2.3.2 Αναλυτική περιγραφή 

Για όλους τους χώρους του κτιρίουστους οποίους προτείνεται η χρήση τοπικών κλιματιστικών μονάδων ανεμιστήρα - 

στοιχείου (FCU), οι μονάδες αυτές θα διαθέτουν τοπικό χειριστήριο ελέγχου το οποίο θα είναι ενσύρματο επίτοιχο. 

Η διανομή του νερού στο κτίριο θα πραγματοποιείται με κυκλοφορητές ως εξής:  

 Δίκτυο λέβητα με ανεξάρτητη αντλία. 

 Δίκτυο αερόψυκτου ψύκτη με ανεξάρτητη αντλία.  

Η κάθε μονάδα FCU θα διαθέτει τρίοδη βάνα ανάμιξης, έτσι ώστε να πραγματοποιείται έλεγχος σε κάθε έναν χώρο/μονάδα 

ανάλογα με τις απαιτήσεις των χρηστών. 

2.3.3 Παραγωγή θερμού νερού – Κεντρικό λεβητοστάσιο 

Η παραγωγή του θερμού νερού για την κάλυψη των απαιτήσεων του κτιρίου θα πραγματοποιείται σε λέβητα καύσης 

ελαφρού πετρελαίου θέρμανσης. Στο λεβητοστάσιο που βρίσκεται σε χώρο του υπογείου υπάρχουν εκτός από τον λέβητα 

τα παρακάτω: 

 Δοχείο διαστολής κλειστού τύπου 

 Κυκλοφορητής 

 Όργανα διακοπής και ελέγχου της εγκατάστασης 

Οι αποστάσεις του κάθε λέβητα από τις επιφάνειες του λεβητοστασίου πρέπει να είναι τουλάχιστον: 

 1,5 m μεταξύ εστίας καύσης και του απέναντι τοίχου (το μήκος του λέβητα συν 1m) 

 0,75 m μεταξύ πίσω πλευράς και τοίχου (το μισό της απόστασης που ορίστηκε για την απόσταση μπροστά από την 

εστία) 

 0,60 m μεταξύ πλαϊνών πλευρών λέβητα και απέναντι τοίχων 

 ύψος λεβητοστασίου 2,1 m 

 πάνω ακμή του λέβητα από την οροφή του λεβητοστασίου τουλάχιστον 1,5 m 

Το λεβητοστάσιο δεν έχει ανοικτή επικοινωνία με χώρους που συχνάζουν άνθρωποι. Οι τοίχοι και τα υποστυλώματα είναι 

κατασκευασμένα από υλικό ανθεκτικό στην θερμότητα. 

Οι θέσεις διέλευσης των σωλήνων ζεστού νερού ή άλλων σωληνώσεων πρέπει να διαμορφώνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε 

να αποκλείεται η διείσδυση αερίων σε άλλους χώρους. 

Η πόρτα του λεβητοστασίου πρέπει να ανοίγει προς την διεύθυνση της εξόδου και να κλείνει αυτόματα με ειδικό 

μηχανισμό. Η πόρτα επίσης πρέπει να ανοίγει με κλειδί που θα βρίσκεται σε ειδικό κουτί έξω από το λεβητοστάσιο. 
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Ο αερισμός του χώρου θα πραγματοποιηθεί με καπναγωγούς προσαγωγής και απαγωγής του αέρα, διαστάσεων Ø25 cm 

(491 cm²) και Ø20 cm (314 cm²) αντίστοιχα, οι οποίοι θα καταλήγουν στον περιβάλλοντα χώρο.  

Ο καπναγωγός προσαγωγής του αέρα θα καταλήγει κοντά στο δάπεδο του χώρου, ενώ ο αντίστοιχος για την απαγωγή του 

αέρα κοντά στην οροφή του χώρου (στις θέσεις που σημειώνονται στο αντίστοιχο σχέδιο). 

Οι καπναγωγοί (αεραγωγοί) θα είναι από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα ελικοειδούς ραφής. 

Τα ανοίγματα προσαγωγής και απαγωγής του αέρα πρέπει να διατηρούνται συνεχώς και πλήρως ανοιχτά και θα 

προστατεύονται από μεταλλική σήτα για την αποφυγή εισόδου ξένων σωμάτων σε αυτούς. 

Ο προσαγόμενος αέρας πρέπει κατά το δυνατόν να προέρχεται απ’ ευθείας από το ύπαιθρο, από θέση που ν’ απέχει 

τουλάχιστον 50cm από ανοίγματα χώρων που διαμένουν άνθρωποι. Για αντίστοιχα ανοίγματα αερισμού κοντά σε χώρους 

που παρουσιάζουν κίνδυνο πυρκαγιάς πρέπει να καθορίζεται μεγαλύτερη απόσταση. 

Η λειτουργία των ανοιγμάτων δεν πρέπει να εμποδίζεται από σωληνώσεις ή άλλα εμπόδια. Τα ανοίγματα απαγωγής αέρα 

πρέπει να διατάσσονται όσο το δυνατόν κοντά στην οροφή και δεν πρέπει να καλύπτονται με πλέγματα. 

Η κατάληξη των αεραγωγών αερισμού φαίνεται στο σχέδιο του υπογείου και συγκεκριμένα απαιτεί την αντικατάσταση του 

υφιστάμενου κουφώματος με ένα αντίστοιχο μη ανοιγόμενο (για να τηρείται η παραπάνω απόσταση το οποίο θα 

διαμορφωθεί ανάλογα έτσι ώστε να δεχθεί τις απολήξεις των αεραγωγών αυτών). 

Στοιχεία που αφορούν την πυρασφάλεια, τον φωτισμό καθώς και τις υδραυλικές εγκαταστάσεις του χώρου του 

λεβητοστασίου αναφέρονται στα αντίστοιχα κεφάλαια της Τεχνικής Περιγραφής. 

Η καπνοδόχος του λέβητα είναι υφιστάμενη και θα διατηρηθεί. 

2.3.4 Λέβητας και καυστήρας 

Θα χρησιμοποιηθεί ο υφιστάμενος λέβητας και καυστήρας του κτιρίου, του οποίου η ισχύς ελέγχθηκε και επαρκεί για τις 

ανάγκες του κτιρίου. 

 

Εικόνα 2.1. Υφιστάμενος καυστήρας 

Από τον λέβητα ξεκινάνε δύο κλάδοι από τους οποίους ο ένας τροφοδοτεί τα FCU του κτιρίου και ο δεύτερος τα θερμαντικά 

σώματα panel.  

2.3.5 Δεξαμενή καυσίμου 

Θα κατασκευαστεί νέος χώρος δεξαμενής καυσίμου, όπως παρουσιάζεται στο αντίστοιχο σχέδιο, πλησίον του 
λεβητοστασίου. Εντός του χώρου θα τοποθετηθεί μεταλλική δεξαμενη καυσίμου, ορθογωνικής διατομής, από 
σιδηροέλασμα πάχους τουλάχιστον 2 mm και ωφέλιμου όγκου 1,9 m x 1,6 m x 0,9 m (Μήκος x Πλάτος x Ύψος), 
χωρητικότητας 2,74 m³. Η πρόσβαση στον χώρο θα γίνεται μέσα από το λεβητοστάσιο και ο χώρος θα διαθέτει ανεξάρτητο 
αερισμό / εξαερισμό με τον περιβάλλοντα χώρο, με αεραγωγούς σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο. Οι αεραγωγοί αυτοί θα 
ακολουθήσουν παράλληλη όδευση με τους αντίστοιχους του λεβητοστασίου. Στην περίπτωση του χώρου της δεξαμενής 
καυσίμου θα έχουν διατομές Ø15 cm για τον αερισμό του χώρου και Ø10 cm για τον εξαερισμό του. Ομοίως ο πρώτος θα 
καταλήγει πάνω από το δάπεδο του χώρου και ο δεύτερος κάτω από την οροφή του. 
Τα ελάσματα συγκολλούνται εσωτερικά και εξωτερικά με οξυγονοκόλληση και προστίθενται ενισχύσεις από γωνιακά 
ελάσματα. Θα συνδεθεί με τον καυστήρα του λέβητα με χάλκινο σωλήνα προσαγωγής Φ 1/2" μέσω φίλτρου που θα οδεύει 
μέσα σε κανάλι καλυμμένο με μεταλλική σχάρα γαλβανισμένη, που θα αποχετεύεται προς την λεκάνη συλλογής διαρροών 
κάτω από τη δεξαμενή. Στον χάλκινο σωλήνα συνδέσεως δεξαμενής πετρελαίου με καυστήρα θα παρεμβληθεί ορειχάλκινη 
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βάνα Φ 1/2". Η δεξαμενή θα φέρει σωλήνα εξαερισμού Φ 1 1/4" από το υψηλότερο σημείο της δεξαμενής που καταλήγει 
σε σημείο τουλάχιστον σε ύψος 2 m πάνω από το έδαφος και 0,5 m πάνω από το στόμιο πλήρωσης. Επίσης σωλήνα 
πλήρωσης Φ 1 1/2" με ειδικό στόμιο σύνδεσης με τον ελαστικό σωλήνα του πετρελαιοφόρου. Τέλος δείκτη στάθμης 
πετρελαίου, ανθρωποθυρίδα 50 × 50 cm και στόμιο εκκένωσης Φ 2" στο κατώτερο σημείο με στεγανή αποφρακτική 
δικλείδα. 
Ο αγωγός πλήρωσης και εξαερισμού της δεξαμενής θα οδεύει παράλληλα με τους αεραγωγούς αερισμού/εξαερισμού του 
χώρου και θα καταλήγουν στο ίδιο σημείο, στη ράμπα του υπογείου. 
Περιμετρικά της δεξαμενής καυσίμου θα κατασκευαστεί λεκάνη ασφαλείας η οποία θα μπορεί να παραλάβει όλη την 
ποσότητα του πετρελαίου που μπορεί να διαρρεύσει. Οι διαστάσεις της λεκάνης αυτής απεικονίζεται στο αντίστοιχο σχέδιο. 
Για να είναι δυνατός ο έλεγχος της στεγανότητας από όλες τις πλευρές της δεξαμενής πετρελαίου, ορίζονται σαν ελάχιστες 
επιτρεπόμενες αποστάσεις των πλευρών της δεξαμενής από τους τοίχους οι ακόλουθες:  

 Στην πίσω πλευρά 0,25 m  

 Στις δύο πλαϊνές πλευρές 0,40 m 

 Στον πυθμένα 0,10 m  

 Στην πάνω πλευρά 1,00 m (για χρήση ανθρωποθυρίδας)  

 Στην μπροστινή πλευρά 0,70 m  

2.3.6 Καπνοδόχος – καπναγωγός 

Ο υφιστάμενος λέβητας είναι ήδη συνδεδεμένος με καπνοδόχο, η οποία είναι εντοιχισμένη στο επίπεδο του υπογείου και 
καλυμμένη σε όλο το υπόλοιπο ύψος της. Για τον υφιστάμενο λέβητα, επαρκεί μία καπνοδόχος διατομής 0,15 m² και κατά 
τη διάρκεια της ανακαίνησης θα πραγματοποιηθεί έλεγχος για την επάρκειά της. 
Ο υφιστάμενος λέβητας είναι ήδη συνδεδεμένος με την καπνοδόχο με καπναγωγό διατομής Ø200 mm η οποία φαίνεται σε 
καλή κατάσταση και επαρκεί. 

2.3.7 Παραγωγή ψυχρού νερού 

Η παραγωγή του ψυχρού νερού για την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου θα γίνεται από τον υφιστάμενο αερόψυκτο ψύκτη 
ύδατος. 

 

Εικόνα 2.2. Υφιστάμενος αερόψυκτος ψύκτης 

Ο ψύκτης είναι τοποθετημένος στο δώμα του κτιρίου, έχει ψυκτική ισχύ 244 kW και λειτουργεί με ψυκτικό υγρό R407c. 
Διαθέτει ενσωματωμένο υδροστάσιο με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ασφαλή λειτουργία του. Κατά τη διάρκεια της 
ανακαίνησης θα ελεγχθεί η ορθή λειτουργία των συμπιεστών του. 
Από τον χώρο εγκατάστασής του ξεκινάει ένας κλάδος 3” ο οποίος καταλήγει στο ισόγειο του κτιρίου. Η διανομή προς τα 
FCU του κτιρίου παρουσιάζεται στα αντίστοιχα σχέδια. 

2.3.8 Κυκλοφορητές – Αντλίες 

Η κυκλοφορία του θερμού και ψυχρού νερού στα δίκτυα των σωληνώσεων θα γίνεται με βεβιασμένη κυκλοφορία μέσω 
κυκλοφορητών. Οι απαιτήσεις τους αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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α/α Κύκλωμα 
Παροχή 
[m³/h] 

Μανομετρικό 
[mWS] 

Υφιστάμενοι κυκλοφορητές 

1 Λέβητα 7,48 7,88 DAB BP 120/250/40T 

2 Ψύκτης – Buffer 22,93 6,00 LEPONO AC300B3 

3 Buffer – Δίκτυο 22,93 13,50 WILO S 80/125r 

 
Μετά από έλεγχο των καμπυλών των υφιστάμενων κυκλοφορητών καταλήξαμε ότι πληρούν τις απαιτήσεις της 
εγκατάστασης όπως σχεδιάστηκε και παραδόθηκε. 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να ελέγξει την ορθή λειτουργία τους. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ακολουθήσει την εν λόγω μελέτη θα πρέπει να προβεί σε νέο υπολογισμό του δικτύου 
και στον εκ νέου έλεγχο της επάρκειας των υφιστάμενων αντλιών. Στην περίπτωση που χρειαστεί η προμήθεια νέων θα 
πρέπει να επιλέξει αντλίες κατάλληλες για αντίστοιχες εγκαταστάσεις, οι οποίες θα αντέχουν σε θερμοκρασίες έως 110 °C 
τουλάχιστον, θα διαθέτουν ηλεκτροκινητήρα κλειστού τύπου μονοφασικό 230 V. Η λειτουργία τους θα είναι τελείως 
αυτόματη και αθόρυβη. Θα προστατεύονται από αυτόματο διακόπτη προστασίας. Η λειτουργία τους θα ελέγχεται από το 
εκάστοτε σύστημα αυτοματισμού. Για την κάθε αντλία ο κατασκευαστής ή προμηθευτής θα παρέχει αναλυτικές καμπύλες 
που αφορούν το μανομετρικό, τον βαθμό απόδοσης και την καταναλισκόμενη ισχύ. 

2.3.9 Σωληνώσεις 

Για τη μεταφορά του θερμού και ψυχρού νερού από το λεβητοστάσιο προς τις χρήσεις και από τον ψύκτη προς τις χρήσεις 

θα χρησιμοποιηθούν δίκτυα σωληνώσεων. 

Τα δίκτυα σωληνώσεων ζεστού-κρύου νερού του κλιματισμού γενικά θα κατασκευαστούν από σιδηροσωλήνες μαύρους με 

ραφή μέσου βάρους (πράσινη ετικέτα) κατά DIN 2440 για διαμέτρους κάτω της DN 50 (2”) και από χαλυβδοσωλήνες χωρίς 

ραφή κατά DIN 2458 για μεγαλύτερες διαμέτρους. Οι σωληνώσεις θα βαφούν με δύο στρώσεις μίνιο και δύο στρώσεις 

κατάλληλου ελαιοχρώματος. Γενικώς έχει προβλεφθεί ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα κατά την όδευσή τους από 

τοιχεία και δοκούς. Το σύνολο των σωληνώσεων διανομής νερού, θα μονωθεί με μονωτικό υλικό τύπου Armaflex και 

ελάχιστου πάχους σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

 

Εικόνα 2.3. Πάχη θερμομόνωσης σωληνώσεων για τα τεχνικά συστήματα θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και 

ζεστού νερού χρήσης. 

 

Οι σωληνώσεις ψύξης που βρίσκονται στο δώμα του κτιρίου θα καλύπτονται με φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας για 

προστασία της μόνωσης από την ηλιακή ακτινοβολία σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Το δίκτυο θα προβλέπει στα ανώτερα σημεία του την ύπαρξη εξαεριστικών βαλβίδων που θα επιτρέπουν την εξαέρωσή 

του. 



Ανακαίνιση Κτιρίου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., Περιοχή Κατερίνης 

 

 

2.3.10 Αντιπαγετική προστασία δικτύου 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συμπληρώσει στο δίκτυο ποσοστό προπυλαινογλυκόλης ή άλλου μη τοξικού αντιπαγετικού υλικού. 

Ανάλογα με το υλικό που θα επιλεγεί θα χρησιμοποιηθεί το αντίστοιχο ποσοστό διαλύματος για ελάχιστη θερμοκρασία -

7°C.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να υπολογίσει το συνολικό περιεχόμενο νερό του δικτύου, αφού ολοκληρώσει την κατασκευή του και 

να συμπληρώσει την κατάλληλη ποσότητα του διαλύματος. 

2.3.11 Δοχείο διαστολής και αυτόματος πλήρωσης 

Το κάθε κλειστό σύστημα θέρμανσης-ψύξης με διανομή νερού θα συμπληρώνουν το κλειστό δοχείο διαστολής του νερού, ο 

αυτόματος πλήρωσης της εγκατάστασης με νερό σε περιπτώσεις διαρροής, αλλά και ο απαραίτητος εξοπλισμός 

διακοπτικού, ασφαλιστικού υλικού και αυτοματισμών όπως παρουσιάζεται στα αντίστοιχα σχέδια. 

Το δίκτυο της θέρμανσης διαθέτει ήδη κλειστό δοχείο διαστολής, χωρητικότητας 200 l, το οποίο θα διατηρηθεί. Ο ανάδοχος 

θα ελέγξει την υφιστάμενη πλήρωση της εγκατάστασης του λέβητα. 

Το δίκτυο της ψύξης δεν διαθέτει αυτόματο πλήρωσης και δοχείο διαστολής οπότε θα προβλεφθεί κατά την ανακαίνηση η 

προμήθεια και εγκατάστασή τους.  

Η χωρητικότητα του δοχείου διαστολής θα είναι 8 l. 

Το κλειστό δοχείο διαστολής όγκου όπως αναφέρεται στα σχέδια, αποτελείται από δοχείο σφαιρικό ή κυλινδρικό, 

κατακόρυφης έδρασης, το οποίο φέρει μια ελαστική μεμβράνη που διαχωρίζει το δοχείο σε δύο μέρη. Στο ένα μέρος 

εισάγεται και παραμένει μόνιμα άζωτο, ενώ στο άλλο παραλαμβάνονται οι συστολοδιαστολές του νερού της εγκατάστασης. 

Με την πλαστική μεμβράνη επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός του εγκλωβισμένου αερίου από το νερό. Έτσι αποφεύγεται η 

διάλυση του ενός στο άλλο, η αποβολή αέρα και επομένως η ποσότητα του αερίου στο δοχείο παραμένει σταθερή. 

Η σύνδεση του κλειστού δοχείου διαστολής γίνεται στην επιστροφή του δικτύου. Είναι εφοδιασμένο με αυτόματο 

πληρώσεως, βαλβίδα ασφαλείας, στόμιο εισόδου και εξόδου του νερού, μανομετρικό ρυθμιστή πίεσης, και γενικά ότι 

απαιτείται για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του, έχει δε αντιοξειδωτική προστασία. Το δοχείο θα τοποθετηθεί με 

κατάλληλα στηρίγματα στο δάπεδο. 

Για την αυτόματη συμπλήρωση του δικτύου με νερό απαιτείται αυτόματη τροφοδοσία που θα περιλαμβάνει: 

 αυτόματο πλήρωσης κατάλληλος για κλειστά δίκτυα νερού  

 φίλτρο νερού 

 μανόμετρο για την μέτρηση της πίεσης 

 βαλβίδα αντεπιστροφής 

2.3.12 Δοχείο αδράνειας 

Για τον περιορισμό των συχνών εκκινήσεων και διακοπών του αερόψυκτου ψύκτη, παρεμβάλεται στο δίκτυο δοχείο 

αδράνειας χωρητικότητας 2 m³. To δοχείο είναι υφιστάμενο, μεταλλικό, κυλινδρικής διατομής συνοδευόμενο με τα 

απαραίτητα μανόμετρα και ασφαλιστικές διατάξεις.  

Η μόνωση του δοχείου είναι κατεστραμμένη συνεπώς θα προβλεφθεί μόνωση με υαλοβάμβακα πάχους 5 cm, η οποία θα 

καλύπτεται με φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας, για προστασία. 

2.3.13 Εξαρτήματα 

Τα εξαρτήματα σύνδεσης των σωλήνων (μούφες, ταυ, κλπ) θα είναι από χάλυβα με κατάλληλες ανοχές. Πρέπει να είναι 

απαλλαγμένα από αναδιπλώσεις, φυσαλίδες, πόρους, ρωγμές.  

2.3.13.1 Όργανα διακοπής 

Στο δίκτυο σωληνώσεων, στην προσαγωγή και στην επιστροφή θα τοποθετηθούν σφαιρικοί κρουνοί για την απομόνωση 

των κλάδων. Οι βάνες θα πρέπει να είναι ανθεκτικής κατασκευής και να εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα στη διακοπή 

του νερού που κυκλοφορεί και στη διαρροή του νερού στο περιβάλλον. 
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2.3.13.2 Βάνα εκκένωσης 

Θα τοποθετηθεί βάνα εκκένωσης στον συλλέκτη και τον διανομέα του λεβητοστασίου. 

2.3.13.3 Αυτόματα εξαεριστικά  

Οι αυτόματες βαλβίδες με πλωτήρα εξαερισμού είναι κατάλληλες για εγκαταστάσεις πιέσεως 5 atm και θερμοκρασία 100° 

C. Τοποθετούνται στα υψηλότερα σημεία της εγκαταστάσεως ή τμημάτων αυτών σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος 

συγκεντρώσεως αέρα. 

Στα σχέδια κατόψεων σημειώνονται οι θέσεις που θα τοποθετηθούν εξαεριστικά. 

2.3.13.4 Βαλβίδες ασφαλείας 

Για να αποφεύγεται ο κίνδυνος ανύψωσης της πίεσης στο λέβητα τοποθετείται στο δίκτυο κοντά στο λέβητα βαλβίδα 

καταλλήλου διατομής και πίεσης όπως υπολογίζεται στο τεύχος των υπολογισμών. Η τοποθέτησή της γίνεται κοντά στο 

λέβητα όπως δείχνουν και τα σχέδια χωρίς να μεσολαβεί προηγουμένως αποφρακτικό όργανο. 

2.3.13.5 Τρίοδες βάνες 

Οι τρίοδες βάνες ανάμιξης έχουν σαν σκοπό τον έλεγχο της θερμοκρασίας του νερού το οποίο συνεχίζει την ροή του μετά 

από αυτές.  

Θα τοποθετηθούν τρίοδες βάνες σε κάθε μία μονάδα FCU.  

2.3.13.6 Μανοθερμόμετρα 

Θα τοποθετηθούν στον συλλέκτη και διανομέα της θέρμανσης (ισόγειο) από ένα μανοθερμόμετρο, όπως επίσης και στην 

προσαγωγή και επιστροφή του ψύκτη. 

2.3.13.7 Καθοδική προστασία 

Στο δίκτυο θέρμανσης έχει συνδεθεί χαλκοσωλήνας και σιδηροσωλήνας χωρίς την ύπαρξη κάποιας προστασίας. Έτσι είναι 

απαραίτητη η τοποθέτηση ανοδίου του μαγνησίου στο λεβητοστάσιο του κτιρίου, για την αποφυγή διάβρωσης στις 

σωληνώσεις εξ'αιτίας της ηλεκτρόλυσης. 

2.3.14 Τοπικές κλιματιστικές μονάδες ανεμιστήρα-στοιχείου. 

Οι τοπικές κλιματιστικές μονάδες ανεμιστήρα-στοιχείου (fan-coil units, FCU) θα είναι υπεύθυνες για την κάλυψη των 

ψυκτικών και θερμικών φορτίων των χώρων όπου αυτές εγκαθίστανται. Γενικά προβλέπεται η εγκατάσταση μονάδων τύπου 

κασετίνας ψευδοροφής (στους χώρους του ισογείου), επίτοιχων (εκεί όπου δεν προβλέπεται ψευδοροφή ή υπάρχει 

πρόβλημα στενότητας του χώρου) και δαπέδου (στην πλειοψηφία των χώρων του κτιρίου). 

Το σύστημα σωληνώσεων τροφοδοσίας τους με νερό θα είναι δισωλήνιο, δηλαδή προσαγωγή νερού και απαγωγή, θερμού 

ή ψυχρού και μόνο. Από κάθε μονάδα θα αναχωρεί επίσης σωλήνωση απομάκρυνσης από αυτή των δημιουργούμενων 

συμπυκνωμάτων στο στοιχείο της μονάδας, κατασκευασμένο πλαστικό σωλήνα PVC 6 atm το οποίο θα οδεύει παράλληλα 

με τις σωληνώσεις τροφοδοσίας τους και θα καταλήγει σε απορροή δαπέδου γειτονικού W.C.. Το δίκτυο των 

συμπυκνωμάτων παρουσιάζεται στα σχέδια θέρμανσης – ψύξης. 

Ο τύπος της κάθε μονάδας παρουσιάζεται στα αντίστοιχα σχέδια. Θα διαθέτουν κοινό στοιχείο θερμαντικό-ψυκτικό, 

φυγοκεντρικό ανεμιστήρα ή ανεμιστήρες με ηλεκτροκινητήρα, εσωτερικό και εξωτερικό κέλυφος, λεκάνη συμπυκνωμάτων 

και τμήμα χειρισμού. Οι αποδόσεις τους αναφέρονται για εύρος θερμοκρασιών αέρα και παροχών νερού μέσα από το 

στοιχείο. 

Ο έλεγχος των F.C.U. θα γίνεται βάσει των συνθηκών που θα επικρατούν στον εσωτερικό χώρο με τη βοήθεια ενός 

αισθητήρα θερμοκρασίας. Ένας αυτοματισμός ελέγχου θα ελέγχει την τρίοδη δικλείδα προοδευτικής λειτουργίας και τον 

ανεμιστήρα του F.C.U. – υπάρχουν ξεχωριστές επαφές για κάθε μία από τις τρεις ταχύτητες του ανεμιστήρα. 

2.3.15 Θερμαντικά σώματα τύπου panel 

Στους χώρους υγιεινής του συγκροτήματος τοποθετούνται θερμαντικά σώματα, τα οποία θα είναι με επίπεδες πλάκες και 

πτερύγια συναγωγής, κατασκευασμένα από χαλυβοέλασμα και βαμμένα στο εργοστάσιο με ηλεκτροστατική βαφή.  
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Τα σώματα θα στηριχθούν στους τοίχους  με κονσόλες ή αρπάγες. Κάθε σώμα θα συνδέεται με τις σωληνώσεις στην 

εισαγωγή με ρυθμιστική ορειχάλκινη γωνιακή βαλβίδα διπλής ρύθμισης. Στην επιστροφή θα συνδέεται με ορειχάλκινη 

βαλβίδα απλής ρύθμισης. Όλα τα σώματα θα φέρουν βαλβίδα εξαερισμού. Η σύνδεση των σωμάτων μεγάλου μήκους θα 

γίνεται από αντίθετες πλευρές (διαγώνια). 

2.3.16 Έλεγχος λειτουργίας 

Γενικά προβλέπονται τα παρακάτω συστήματα ελέγχου της λειτουργίας των συσκευών του κτιρίου: 

 Κεντρικός έλεγχος της λειτουργίας του λέβητα. 

 Αυτόνομα συστήματα ελέγχου της λειτουργίας των εσωτερικών μονάδων FCU βάσει αισθητηρίου εσωτερικού 

χώρου. Το σύστημα θα ελέγχει τον ανεμιστήρα του FCU καθώς και την τρίοδη βάνα νερού του καθενός από αυτά. 

 Κεντρικός έλεγχος της λειτουργίας του ψύκτη. 

2.3.17 Τοπικές μονάδες διαιρούμενου τύπου (split-unit) 

Στους χώρους Control Room, Αρχείο Πελατών και Βλάβες η θέρμανση και ψύξη των χώρων θα πραγματοποιείται από 

τοπικές κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου (split-unit) λόγω της 24ωρης λειτουργίας των χώρων αυτών. 

Προβλέπεται μία μονάδα σε κάθε έναν από αυτούς τους χώρους η οποία θα ελέγχεται από ασύρματο τηλεχειριστήριο. 

2.3.18 Αντλία συμπυκνωμάτων 

Οι μονάδες που βρίσκονται στο υπόγειο θα είναι εφοδιασμένες με κατάλληλη αντλία για την ανύψωση των 

συμπυκνωμάτων στο επίπεδο του εδάφους και την τελική απορροή τους στην κοντινή υδρορροή, όπως φαίνεται στην 

αντίστοιχη κάτοψη. 

2.4 Εξαερισμός – Αερισμός 

Στο Control Room είναι απαραίτητος ο εξαερισμός του χώρου, με αυτόματη ενεργοποίηση του συστήματος μέσω 

θερμοστάτη χώρου. 

Έτσι προτείνεται η εγκατάσταση ενός εξαεριστήρα τοίχου (Ø 200 mm) παροχής αέρα 600 m³/h και ηλεκτρικής ισχύος 36 W, 

ο οποίος θα ελέγχεται από έναν θερμοστάτη χώρου, σύμφωνα με το αντίστοιχο ηλεκτρολογικό σχέδιο. Ο εξαεριστήρας θα 

διαθέτει περσίδες βαρύτητας οι οποίες θα παραμένουν κλειστές όταν δεν λειτουργεί. 

Για την προσαγωγή αέρα στον χώρο θα υπάρχει άνοιγμα, χαμηλά πάνω από το δάπεδο, το οποίο θα κλείνει με περσίδες 

βαρύτητας για την ελαχιστοποίηση των απωλειών του χώρου. Το άνοιγμα αυτό θα εισάγει αέρα από τον χώρο του Αρχείου 

Πελατών. Οι διαστάσεις του φαίνονται στο σχέδιο του υπογείου. 
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3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

3.1 Γενικά 

Η μελέτη αυτή αναφέρεται στην τροφοδοσία των υδραυλικών υποδοχέων του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου. 

3.2 Κανονισμοί 

Η εγκατάσταση παροχής και διανομής νερού χρήσης, θα ακολουθήσει αυστηρά όλα όσα η τεχνική επιτάσσει και ειδικότερα 

θα τηρηθούν: 

 Η ΤΟΤΕΕ 2411 / 86 

 Οι προδιαγραφές του ΕΛΟΤ 

 Οι κανονισμοί DIN (όταν δεν προβλέπονται Ελληνικοί) 

 Οι κανονισμοί Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (Εγκύκλιος Υπ. Υγιεινής 61800 / 37) 

 Ο Νέος Οικοδομικός και ο Κτιριακός Κανονισμός 

3.3 Τεχνικά βοηθήματα 

Για τη σύνταξη της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν και τα παρακάτω τεχνικά βιβλία: 

 Κ. Schultz: Οικιακές Εγκαταστάσεις Υγιεινής, Υδραυλικά - Αποχετεύσεις 

 Γ. Κοτζάμπαση: Υδραυλικά, Τόμος Α και Β. 

 K. Sage: Εγχειρίδιο Εσωτερικών Εγκαταστάσεων, Τόμος 1 και 2. 

 Β. Σελλούντου: Εσωτερικές Υδραυλικές Εγκαταστάσεις 

3.4 Δίκτυο Ύδρευσης  

Το υπό μελέτη κτίριο είναι υφιστάμενο και πρόκειται να ανακαινισθεί πλήρως. Στο ισόγειο του κτιρίου και συγκεκριμένα 

μέσα σε ερμάριο βρίσκεται η σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης (υδρόμετρο). Η εσωτερική εγκατάσταση ύδρευσης 

αρχίζει από το κεντρικό ερμάριο του μετρητή ύδρευσης, με πίεση παροχής τέτοια που στο τελευταίο είδος υγιεινής να 

έχουμε ελάχιστη πίεση εκροής που δίνεται από τον Πίνακα 6 της ΤΟΤΕΕ 2411/86.  

Από το κεντρικό ερμάριο της σύνδεσης με τον αγωγό υδροδότησης θα αναχωρήσει ένας κλάδος προς το υπόγειο του 

κτιρίου, ο οποίος θα διακλαδωθεί έτσι ώστε ο ένας κλάδος να τροφοδοτήσει τις εκροές στους δυτικούς εξώστες του κτιρίου 

και ο δεύτερος κλάδος τους υπόλοιπους υδραυλικούς υποδοχείς. 

Στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου υπάρχει μία υφιστάμενη βρύση η οποία θα διατηρηθεί και κατά τη μελλοντική 

κατάσταση. Η βρύση αυτή τροφοδοτείται από κλάδο που ξεκινάει αμέσως μετά το υδρόμετρο του κτιρίου. Ο ανάδοχος του 

έργου θα εντοπίσει τον κλάδο αυτόν και θα τον συνδέσει με το νέο δίκτυο. 

Σε διάφορα σημεία του δικτύου θα υπάρχει κρουνός απομόνωσης, όπως παρουσιάζεται στις αντίστοιχες κατόψεις. 

3.5 Σωληνώσεις 

Σχετικά με τις οδεύσεις των σωληνώσεων ύδρευσης υπάρχουν οι εξής απαιτήσεις: 

 α) Δεν επιτρέπεται διασταύρωση σωλήνων νερού με σωλήνωση αποχέτευσης και υδραυλικού υποδοχέα, 

έτσι που να μπορεί να προκαλεί μόλυνση νερού. 

 β) Στις αλλαγές διευθύνσεως των σωλήνων πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά τεμάχια. 

 γ) Σε σημεία που υπάρχει κίνδυνος συσσωρεύσεως αέρα στο δίκτυο, θα τοποθετούνται εξαεριστικά. 

 δ) Οι διακλαδώσεις των σωλήνων από το οριζόντιο δίκτυο της παροχής θα γίνεται από το πάνω μέρος του με 

γωνία 90ο για να μην έχουμε αντιστάσεις. 
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 ε) Σε περίπτωση που δίκτυο σωληνώσεως βρίσκεται σε ελεύθερο εξωτερικό χώρο πρέπει να προστατεύεται 

από τον παγετό (με μόνωση). 

 στ ) Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση σωλήνων που προέρχονται από αποξήλωση ή δεν πληρούν τους 

κανόνες υγιεινής ή τυποποίησης. 

 ζ) Το δίκτυο ύδρευσης θα είναι το συντομότερο δυνατό και θα είναι ορατό. Οι οδεύσεις των σωλήνων θα 

πραγματοποιούνται κατά το δυνατό εκτός των χώρων των αιθουσών. 

Το δίκτυο θα κατασκευασθεί από πλαστικό πολυπροπυλένιο, βάσει των γερμανικών κανονισμών τυποποίησης DIN 8077/78 

για δίκτυα πόσιμου νερού. Ο συντελεστής τραχύτητας των σωληνώσεων είναι Κ = 0,007 mm και η μέγιστη πίεση 

λειτουργίας είναι PN20 bar (3ης γενιάς). Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας είναι για τους 20°C: λ = 0,15 W/m K. 

Βαλβίδες για τη διακοπή και τον έλεγχο της ροής, δικλείδες υδραυλικών υποδοχέων και γενικά όλα τα όργανα ελέγχου ροής 

θα τοποθετηθούν στις θέσεις που παρουσιάζονται στα σχέδια.  

Στο υπόγειο η όδευση του δικτύου θα πραγματοποιείται κάτω από την οροφή ή ψηλά στον τοίχο, σύμφωνα με το 

αντίστοιχο σχέδιο. Στα υπόλοιπα επίπεδα θα οδεύει  

Οι κεντρικές σωληνώσεις τροφοδοσίας νερού, θα οδεύουν κάτω από την οροφή του υπογείου. Οι σωλήνες εντός των 

κτιρίων θα οδεύουν κάτω από την οροφή του κάθε χώρου (μέσα στην προβλεπόμενη ψευδοροφή) ή παράλληλα των τοίχων 

ανά περίπτωση. 

Οι σωλήνες του Ζεστού Νερού Χρήσης θα είναι μονωμένες με μονωτικό υλικό, ενδεικτικού τύπου Armaflex, πάχους 9 mm. 

Η μορφή του δικτύου και η διαδρομή των σωληνώσεων φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια. 

3.6 Όργανα 

3.6.1 Όργανα διακοπής ή διακόπτες 

Ως όργανα διακοπής ορίζονται αυτά που ο λειτουργικός τους προορισμός είναι η παροχή δυνατότητας διακοπής της ροής 

του νερού μέσα στις σωληνώσεις. Στα όργανα διακοπής εντάσσονται και τα όργανα εκκένωσης των σωληνώσεων και 

δεξαμενών ή δοχείων αποθήκευσης νερού. 

Στην αρχή κάθε κλάδου, θα τοποθετηθούν σφαιρικές βάνες ορειχάλκινες για τη δυνατότητα διακοπής της ροής του νερού 

στις σωληνώσεις. 

3.6.2 Όργανα εκροής 

Ως όργανα εκροής ορίζονται αυτά που τοποθετούνται στο πέρας μιας σωλήνωσης σύνδεσης και επιτρέπουν τη λήψη νερού 

για συγκεκριμένη χρήση. 

Τα όργανα εκροής χρησιμοποιούνται και για την ανάμιξη του κρύου νερού με το ζεστό νερό όπου η κοινή λήψη εξυπηρετεί 

τη λειτουργία της εγκατάστασης. 

3.6.3 Όργανα προστασίας 

Ως όργανα προστασίας ορίζονται αυτά που ο λειτουργικός τους προορισμός είναι να προστατεύουν την εγκατάσταση από 

φαινόμενα που διαταράσσουν την ομαλή της λειτουργία. 

3.6.3.1 Βαλβίδες αντεπιστροφής 

Ως βαλβίδες αντεπιστροφής ορίζονται τα όργανα που παρεμβάλλονται στην εγκατάσταση για να μην επιτρέπουν τη ροή του 

νερού σε φορά αντίθετη από την επιθυμητή. 

3.6.4 Όργανα ρύθμισης 

Ως όργανα ρύθμισης ορίζονται αυτά που ο λειτουργικός τους προορισμός είναι η παροχή δυνατότητας ρύθμισης ενός 

μεγέθους, π.χ. βαλβίδα πλήρωσης για ρύθμιση της ποσότητας νερού μέσα σε ένα δοχείο ή μια δεξαμενή. 

Αυτόματος πλήρωσης θα τοποθετηθεί στο λεβητοστάσιο για την εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης. 
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3.6.5 Όργανα ένδειξης – μέτρησης 

Όργανα ένδειξης είναι αυτά που δίνουν την πληροφορία αν η τιμή ενός μεγέθους είναι μέσα ή έξω από επιθυμητά όρια. 

Όργανα μέτρησης είναι εκείνα που δίνουν την ακριβή τιμή ενός μεγέθους.  

Υπάρχει τοποθετημένος υδρομετρητής στο ερμάριο του ισογείου. 

3.7 Παρασκευή θερμού νερού 

3.7.1 Γενικά 

Απαίτηση για θερμό νερό υπάρχει στο ντουζ των τεχνιτών και στο κυλικείο, στο ισόγειο του κτιρίου. 

Η παρασκευή του θερμού νερού θα πραγματοποιείται για το ντουζ (και τους νιπτήρες του χώρου) με έναν ηλεκτρικό 

θερμοσίφωνα, χωρητικότητας 120 l ο οποίος θα διαθέτει ηλεκτρική αντίσταση 4 kW. 

Στο κυλικείο θα εγκατασταθεί ένας ταχυθερμοσίφωνας, ηλεκτρικής ισχύος έως 5,7 kW, ο οποίος θα τοποθετηθεί κάτω από 

τον πάγκο του νεροχύτη. 

3.8 Πιεστικό συγκρότημα 

Μετά από επικοινωνία με την ΔΕΥΑ Κατερίνης η πίεση παροχής στον μετρητή για την πόλη της Κατερίνης είναι 4,0 bar κατά 

τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, ενώ κατά τη θερινή περίοδο μπορεί να πέσει στα 2,5 – 3,0 bar.  

Συνεπώς προβλέπεται η εγκατάσταση πιεστικού συγκροτήματος για τη διατήρηση της πίεσης στο δίκτυο του κτιρίου στα 

επιθυμητά επίπεδα. 
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4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

4.1 Γενικά 

Η μελέτη αυτή αναφέρεται στις εγκαταστάσεις αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων του παραπάνω έργου. 

4.2 Κανονισμοί 

Η εγκατάσταση παραλαβής λυμμάτων και ομβρίων υδάτων από το κτίριο, θα ακολουθήσει αυστηρά όλα όσα η τεχνική 

επιτάσσει και ειδικότερα θα τηρηθούν: 

 TOTΕΕ 2412/86. Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα: Αποχετεύσεις. 

 Οι κανονισμοί Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (Εγκύκλιος Υπ. Υγιεινής 61800 / 37) 

 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.Ο.Κ.) 

 Κτιριοδομικός Κανονισμός 

4.3 Τεχνικά βοηθήματα 

Για τη σύνταξη της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν και τα παρακάτω τεχνικά βιβλία: 

 Κ. Schultz: Οικιακές Εγκαταστάσεις Υγιεινής, Υδραυλικά - Αποχετεύσεις 

 Γ. Κοτζάμπαση: Υδραυλικά, Τόμος Α και Β. 

 K. Sage: Εγχειρίδιο Εσωτερικών Εγκαταστάσεων, Τόμος 1 και 2. 

 Β. Σελλούντου: Εσωτερικές Υδραυλικές Εγκαταστάσεις 

4.4 Αποχέτευση ακαθάρτων 

4.4.1 Γενικοί κανόνες για τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης 

Οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης δεν επιτρέπεται να διαταράσσουν την ηχοπροστασία του κτιρίου, την πυροπροστασία του 

και τους κανόνες υγιεινής διαβίωσης. Ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στα θέματα αυτά είναι επικρατέστερες της ΤΟΤΕΕ 

2412/86. 

Τα στοιχεία που συνιστούν μια εγκατάσταση αποχέτευσης πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που έχουν προσδιοριστεί 

γι΄αυτά. Με στόχο μια απρόσκοπτη τεχνική κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης και ένα ορθολογισμό 

στην κατασκευή του κτιρίου τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι τυποποιημένα. 

Η ροή των υγρών και των μεταφερόμενων από αυτά στερεών μέσα σε μία εγκατάσταση πρέπει να εξασφαλίζεται με φυσική 

ροή βαρύτητας. Ειδικά σε περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό χρησιμοποιούνται αντλίες για την ανύψωση της στάθμης 

τους.  

Όλες οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης μέσα σε κτίρια και οικόπεδα πρέπει να είναι στεγανές στις παρουσιαζόμενες μέσα σ' 

αυτές πιέσεις υγρών και ατμών ή αερίων. 

Οι εξωτερικές επιφάνεις των κτιρίων που συνιστούν μια εγκατάσταση αποχέτευσης δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με 

σώματα που μπορούν να προσβάλλουν το υλικό κατασκευής τους. Σε περιπτώσεις (ενσωμάτωσης που κατ' αρχήν πρέπει να 

αποφεύγεται) των στοιχείων της εγκατάστασης της αποχέτευσης στα οικοδομικά στοιχεία του κτιρίου όπως π.χ. σε οροφές, 

τοίχους, δάπεδα, κλπ. συνιστάται να προστατεύονται ανάλογα με το υλικό τους με επικαλυπτικές στρώσεις από υλικά 

μακράς διάρκειας ζωής. Ανάλογα με κάθε υλικό κατασκευής πρέπει παράλληλα να λαμβάνεται μέριμνα για την ελεύθερη 

συστοδιαστολή των στοιχείων στις παρουσιαζόμενες αυξομειώσεις της θερμοκρασίας. 

Όλα τα στοιχεία που συνιστούν μια εγκατάσταση αποχέτευσης πρέπει να προστατεύονται από τον παγετό. 



Ανακαίνιση Κτιρίου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., Περιοχή Κατερίνης 

 

 

Οι σωληνώσεις αποχέτευσης πρέπει να εγκαθίστανται με τέτοιο τρόπο, ώστε η απορροή των προς αποχέτευση υγρών και 

των στερεών που μεταφέρονται από αυτά, να συντελείται έτσι, που να αποκλείει οποιαδήποτε απόθεση των στερεών υλών 

μέσα σ' αυτές. 

Σε κάθε συσκευή κατανάλωσης νερού πρέπει, γενικά, να αντιστοιχεί ένας υποδοχέας παραλαβής των χρησιμοποιούμενων 

υγρών και διοχέτευσης τους στην εγκατάσταση αποχέτευσης. 

Οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης πρέπει να αερίζονται και για τον αερισμό τους λαμβάνονται ειδικά μετρα. Η σύνδεση 

εξαρτημάτων αερισμού χώρων και αερισμού αποχετευτικών εγκαταστάσεων απαγορεύεται. 

4.4.2 Σωληνώσεις 

Οι σωληνώσεις αποχετεύσεως των ακαθάρτων από τους διάφορους υδραυλικούς υποδοχείς κατά τα οριζόντια τμήματα 

μέχρι τις παγίδες ή τον κατακόρυφο σωλήνα θα γίνει από πλαστικούς σωλήνες με κλίση 2% και διαμέτρους και πάχη όπως 

φαίνονται στα σχέδια. Το δίκτυο των αποχετεύσεων θα κατασκευασθεί από σωλήνες σκληρού P.V.C. 6 atm (DIN 8061, ΕΛΟΤ 

476).  

Οι συνδέσεις των πλαστικών σωλήνων θα γίνονται με μούφα και ελαστικό δακτύλιο, σωστά τοποθετημένα με ειδικά 

κολάρα.  

Όλες οι ενώσεις και συνδέσεις πρέπει να είναι υδατογενείς και αεροστεγείς. Η αλλαγή διευθύνσεως των σωλήνων θα 

γίνεται με ειδικά τεμάχια. 

Η διάταξη και η μορφή του δικτύου αποχετεύσεως και αερισμού καθώς και το είδος των σωλήνων φαίνεται στα σχέδια, οι 

διάμετροι των σωλήνων είναι όπως ορίζουν οι κανονισμοί Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων. 

Από το κεντρικό φρεάτιο αποχέτευσης τα λύματα θα οδηγούνται στον υφιστάμενο βόθρο, στην ανατολική πλευρά του 

κτιρίου με βαρύτητα. 

4.4.3 Σιφώνια - Φρεάτια - Στόμια 

Παγίδες θα υπάρχουν σε όλους τους υδραυλικούς υποδοχείς και στα στόμια αποστραγγίσεων δαπέδου. 

Στους νιπτήρες και τον νεροχύτη του κτιρίου θα τοποθετηθεί ειδικό σιφώνι (οσμοπαγίδα) με ενσωματωμένη αντεπίστροφη 

βαλβίδα αερισμού κατά τα λοιπά σύμφωνα με το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών.  

Οι νιπτήρες αποχετεύονται με ανοικτά σιφώνια δαπέδου, έχουν ορειχάλκινη σχάρα και πώμα Ø10 cm και εσωτερικά 

χωρίσματα διαμόρφωσης. 

Όλα τα μη τυποποιημένα φρεάτια θα κτίζονται με σκυρόδεμα ή με μπατική οπτοπλινθοδομή από συμπαγείς πλίνθους σε 

βάση από σκυρόδεμα πάχους 6 cm και θα επιχρίζονται εσωτερικά με πατητή τσιμεντοκονία. Τα φρεάτια πρέπει να 

εξασφαλίζουν κατασκευαστικά αντοχή και λειτουργική υδατοστεγανότητα. 

Στην εν λόγω μελέτη τα φρεάτια του δικτύου αποχέτευσης βρίσκονται εκτός του κτιρίου. Οι αντίστοιχες σωληνώσεις 

διέρχονται μέσα από τα φρεάτια ανοικτές οπότε το κάλυμμα των φρεατίων ασφαλίζεται ώστε να αποκλείεται το 

ανασήκωμά του και η έξοδος των νερών. Τα επισκέψιμα φρεάτια σκεπάζονται με διπλά καλύμματα και οι αρμοί τους θα 

γεμίσουν με γράσο. Στις περιπτώσεις που η κλίση της νοητής γραμμής που συνδέει τα δύο φρεάτια είναι ως προς την 

οριζόντια μεγαλύτερη από 1:20, χρησιμοποιούνται φρεάτια πτώσης. 

Δίπλα ακριβώς από το κεντρικό φρεάτιο της εγκατάστασης θα τοποθετηθεί και ο μηχανοσίφωνας του δικτύου μέσα σε δικό 

του φρεάτιο, το οποίο διαθέτει μίκα εξαερισμού. 

4.4.4 Είδη υγιεινής 

4.4.4.1 Χώροι w.c. 

Σε κάθε χώρο w.c. και αποδυτηρίων, θα εγκατασταθούν τα εξής είδη υγιεινής: 

 α) Λεκάνη w.c. Ευρωπαϊκού τύπου, από υαλώδη πορσελάνη με ενσωματωμένο στόμιο απορροής και καθίσματα με 

καλύμματα από πλαστική ύλη, συμπαγή με διάταξη σταθερής στερέωσης στη λεκάνη. Ο καθαρισμός της λεκάνης θα 

επιτυγχάνεται με καζανάκι (χαμηλής πίεσης) που θα φέρει φλοτέρ. 
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 β) Νιπτήρας από υαλώδη πορσελάνη, χωνευτός, σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ 3. Στο νιπτήρα θα υπάρχουν τα 

απαραίτητα ανοίγματα για την εγκατάσταση του διακόπτη εκροής. Το σιφώνι απορροής θα είναι ορειχάλκινο, 

επιχρωμιωμένο με λυόμενο ρακόρ για πλήρη και ευχερή καθαρισμό. 

Σε κάθε w.c. Α.Μ.Ε.Α. θα εγκατασταθούν τα εξής: 

 α) Λεκάνη Α.Μ.Ε.Α. ειδικής κατασκευής με ακρυλικό κάθισμα 

 β) Νιπτήρας Α.Μ.Ε.Α. ειδικής κατασκευής 

 γ) Λαβή ασφαλείας 

Επάνω από τον κάθε νιπτήρα θα τοποθετηθεί καθρέφτης. 

Στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης παρουσιάζονται αναλυτικά τα παραπάνω προτεινόμενα είδη υγιεινής. 

4.4.4.2 Κυλικείο 

Στο κυλικείο του κτιρίου θα εγκατασταθεί ένας νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος (από χάλυβα 18/8, πάχους ελάσματος 

0,8 mm κατ’ ελάχιστο) κατάλληλος για  χωνευτή  τοποθέτηση  σε  πάγκο με μία σκάφη, όπως παρουσιάζεται στα σχέδια. Το  

πλάτος  του νεροχύτη  θα  είναι  50 cm περίπου  και  το  μήκος  του 80 cm. Ο  νεροχύτης  θα  συνοδεύεται  από  τα  κάτωθι  

υλικά: 

 Πλαστικό  σιφώνι - λιποσυλλέκτη (τύπου  βαρελάκι). 

 Βαλβίδα  εκκενώσεως  επινικελωμένη  πλήρη  με  τάπα  και  αλυσίδα. 

 Διπλό  κρουνό  για  την  ανάμιξη  θερμού - νερού  ορειχάλκινο  επιχρωμιωμένο. 

 Πλαστικό  σωλήνα  υπερχειλίσεως. 

4.4.5 Αποχέτευση συμπυκνωμάτων τοπικών κλιματιστικών μονάδων. 

Η απομάκρυνση των συμπυκνωμάτων των τοπικών κλιματιστικών μονάδων περιγράφεται σε αντίστοιχη παράγραφο στο 

κεφάλαιο της μελέτης Θέρμανσης – Ψύξης και Αερισμού – Εξαερισμού. 

4.4.6 Εξαερισμός w.c. 

Ο εξαερισμός των W.C. περιγράφεται στο κεφάλαιο της μελέτης Θέρμανσης – Ψύξης και Αερισμού – Εξαερισμού. 

4.4.7 Αντλία Ακαθάρτων 

Στο λεβητοστάσιο θα κατασκευαστεί ένα κανάλι συλλογής, μπροστά στην είσοδο του χώρου, το οποίο θα καταλήγει σε ένα 

φρεάτιο με κάλυμμα (στον ίδιο χώρο) για τη συλλογή των υδάτων που τυχόν θα διαρρεύσουν στον χώρο. Εντός του 

φρεατίου θα τοποθετηθεί υποβρύχια αντλία ημι-ακαθάρτων η οποία θα ανυψώνει τη στάθμη των υδάτων μέχρι τον 

οριζόντιο σωλήνα αποχέτευσης.  

Τα χαρακτηριστικά της αντλίας και οι διαστάσεις του φρεατίου σημειώνονται στην αντίστοιχη κάτοψη. 

4.4.8 Αντλία αντιεκρηκτικού τύπου 

Προτείνεται η τοποθέτηση μίας αντλίας αντιεκρηκτικού τύπου στο λεβητοστάσιο του κτιρίου για την περίπτωση διαρροής 

πετρελαίου είτε από τον λέβητα είτε από τη δεξαμενή καυσίμου, έτσι ώστε να συλλεχθεί με ασφάλεια η ποσότητα του 

διαρρέοντος καυσίμου. 

4.4.9 Βόθρος 

Στην ανατολική πλευρά του κτιρίου και σε θέση που φαίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο υπάρχει υφιστάμενος βόθρος 

(κεντρικός) διαστάσεων 3,0 x 4,0 x 4,5 m. Σε αυτόν θα καταλήγουν τα λύματα από το νέο κεντρικό φρεάτιο αποχέτευσης του 

κτιρίου. 

Δίπλα από τη ράμπα, στην ανατολική πλευρά του κτιρίου, υπάρχει ένας μικρότερος βόθρος στεγανός ο οποίος συνδέεται με 

δύο αγωγούς Ø 100 mm κατά την υφιστάμενη κατάσταση, με έναν βόθρο εσωτερικά του κτιρίου, του οποίου η 
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ανθρωποθυρίδα βρίσκεται στον νέο χώρο του αρχείου πελατών στο υπόγειο. Υποχρέωση του αναδόχου είναι η απομόνωση 

του εσωτερικού βόθρου από τον εξωτερικό. 

Ο νιπτήρας που θα εγκατασταθεί στην υπόγεια αποθήκη θα συνδεθεί, αν αυτό είναι εφικτό, με τον στεγανό βόθρο στην 

εξωτερική πλευρά του κτιρίου, διαστάσεων 1,3 x 2,3 x 1,00 m. Θα διατηρηθεί ο υφιστάμενος αγωγός αποχέτευσης για τη 

σύνδεσή του με τον βόθρο αυτόν. 

 

4.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ 

4.5.1 Δώμα 

Η συλλογή των βρόχινων νερών από το δώμα του κτιρίου θα πραγματοποιηθεί από τα σημεία συλλογής του δώματος τα 

οποία είναι υφιστάμενα. Στα σημεία αυτά θα προβλεφθούν φυλλοσυλλέκτες, για την απομάκρυνση των ξένων σωμάτων 

από τις υδρορροές. Τα σημεία συλλογής είναι συνδεδεμένα με κατακόρυφες στήλες, οι οποίες απεικονίζονται στο 

αντίστοιχο σχέδιο. 

Οι υφιστάμενες υδρορροές είναι τέσσερις συνολικά και κατά την παρούσα κατάσταση απορρέουν ελεύθερα στον 

περιβάλλοντα χώρο. 

Προτείνεται η συλλογή των ομβρίων υδάτων από τις υδρορροές και η ελεγχόμενη απορροή τους είτε σε κάποιο από τα 

κανάλια ομβρίων που θα διαμορφωθούν είτε με προέκτασή τους (υπέργεια ή υπόγεια κατά περίπτωση) προς τα όρια του 

οικοπέδου και τελικά στον παρακείμενο δρόμο. 

4.5.2 Ράμπες 

Όμβρια ύδατα μπορούν να εισρεύσουν μέσα στο κτίριο από τη ράμπα του υπογείου, στην νοτιο-ανατολική πλευρά του 

κτιρίου και από τη ράμπα στη νοτιο-δυτική πλευρά του κτιρίου. 

Μπροστά από κάθε ράμπα υπάρχει κανάλι με διάτρητο κάλυμμα, στο οποίο συγκεντρώνονται τα νερά της βροχής. Στην 

πρώτη περίπτωση οδηγούνται σε ένα υφιστάμενο φρεάτιο, διαστάσεων 1,1 x 1,1 x 1,0 m, σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο, 

ενώ στη δεύτερη τα όμβρια ύδατα οδηγούνται απευθείας μέσα στη γη. 

  

Εντός του παραπάνω φρεατίου θα τοποθετηθεί υποβρύχια αντλία υδάτων, η οποία μέσω μέσω αγωγού HDPE PN16 DN 25, 

θα οδηγήσει τα νερά της βροχής στα κανάλια που θα κατασκευαστούν στο κατώτερο σημείο του οικοπέδου. Για την έξοδο 

του αγωγού κατάθλιψης της αντλίας θα κατασκευαστεί νέα θυρίδα από όπου θα εξέλθει ο αγωγός αυτός και θα 

ακολουθήσει τον παρακείμενο τοίχο του υπογείου μέχρι την τελική κατάληξή του. 
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4.5.3 Υπαίθριος χώρος 

Στη χαμηλότερη περιοχή του οικοπέδου (στο σημείο που υπάρχει ο κεντρικός βόθρος) θα κατασκευαστούν κανάλια 

ομβρίων υδάτων, διαστάσεων και θέσεων σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο, στα οποία θα συγκεντρώνονται τα όμβρια 

ύδατα. Τα κανάλια αυτά θα καταλήγουν με κλίση στο σημείο Κ2, όπου θα κατασκευαστεί ένα φρεάτιο, χωρητικότητας 0,6 

m³ και διαστάσεων σύμφωνα με το σχέδιο του περιβάλλοντα χώρου. Η θέση του εν λόγω φρεατίου θα οριστικοποιηθεί 

κατά τη φάση της κατασκευής και θα εξαρτηθεί από την περιοχή στην οποία εκτείνεται ο βόθρος του κτιρίου. Οι διαστάσεις 

του φρεατίου μπορούν να τροποποιηθούν, διατηρώντας σταθερή την χωρητικότητά του, ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο. 

Μέσα στο φρεάτιο θα τοποθετηθούν δύο όμοιες αντλίες ημι-ακαθάρτων οι οποίες θα λειτουργούν εναλλάξ και θα εκκινούν 

ανάλογα με τη στάθμη του νερού στο φρεάτιο. Περισσότερες λεπτομέρειες για τον έλεγχό τους παρουσιάζονται στο 

κεφάλαιο των Ισχυρών Ρευμάτων. 

Οι αγωγοί κατάθλιψης των αντλιών θα οδεύουν παράλληλα με το τοιχείο της περίφραξης και θα καταλήγουν στον 

παρακείμενο δρόμο καθώς στην περιοχή δεν υπάρχει δημόσιο δίκτυο ομβρίων. 

Τα κανάλια θα έχουν κλίση 1:200 και θα καλύπτονται από σχάρες βαρέως τύπου. 
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5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Παρουσιάζεται σε ανεξάρτητο τεύχος για την υποβολή φακέλου στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
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6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Το κτίριο είναι υφιστάμενο και υπό ανακαίνιση με σκοπό να φιλοξενήσει τις υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ σαν τοπικό κατάστημα. 

Οι εγκαταστάσεις αφορούν κυρίως χώρους γραφείων και χώρους εξυπηρέτησης κοινού. Επίσης υπάρχουν χώροι αποθηκών, 

αρχείων και αποδυτηρίων.  

Η Τεχνική περιγραφή αναφέρεται στις παρακάτω εγκαταστάσεις: 

1. Εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων και συστήματος φωτισμού. 

2. Αξιολόγηση της υφιστάμενης γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας. 

3. Μελέτη ασθενών ρευμάτων (τηλεφωνίας / δεδομένων, συστημάτων ασφαλείας, πρόσβασης). 

 

Για να υπάρχει κοινή αντιμετώπιση και αρίθμηση των τεχνικών σχεδίων, η αρίθμηση ακολουθεί τη γενική αρίθμηση των 

αρχιτεκτονικών.  

Η αρίθμηση των αρχιτεκτονικών που ακολουθείται είναι ως εξής: 

Α-1 Κάτοψη Υπογείου 

Α-2 Κάτοψη Παταριού 

Α-3 Κάτοψη Ισογείου 

Α-4 Κάτοψη Α’ Ορόφου 

Α-5 Κάτοψη Β’ Ορόφου 

Α-6 Άνοψη Δώματος 

Α-7 Τοπογραφικό 

Στα περιθώρια των σχεδίων έχουν περιληφθεί κρίσιμα σχόλια κατά περίπτωση. Τα σχέδια αποστέλλονται σε μορφή dwg 

όπως μελετήθηκαν και σε pdf για σχέδιο Α0. 
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7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

7.1 Γενικά 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του ανωτέρω κτιρίου γραφείων, εξυπηρέτησης 

κοινού και χώρου αποθηκών του ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή της Κατερίνης.  

7.2 Κανονισμοί 

Για την σχεδίαση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και την σύνταξη της παρούσας μελέτης λήφθηκαν υπόψη οι παρακάτω 

κανονισμοί : 

1. Ο κανονισμός ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» 

2. Η υπουργική απόφαση με θέμα «Θέματα Ασφάλειας, Ελέγχου, Επανελέγχου και Σύνδεσης με τα δίκτυα ηλεκτρικής 

ενέργειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Φ.Ε.Κ Β΄ /1222/05.09.2006). 

3. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο Φωτός και Φωτισμού (Light & Lighting) ΕΝ 12464-1. 

4. Κανονισμός ΚΕΝΑΚ και σχετικές ΤΟΤΕΕ. 

5. Γερμανικοί κανονισμοί DΙΝ και VDΕ συμπληρωματικά προς τους ελληνικούς. 

6. Ελληνικό / Ευρωπαϊκό Πρότυπο EΛΟΤ ΕΝ 62305 – 1 : 2006, “Protection against lightning, Part 1: General Principles”. 

7. Ελληνικό / Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305 – 2 : 2006: “Protection against lightning, Part 2: Risk Management”. 

8. Ελληνικό / Ευρωπαϊκό Πρότυπο EΛΟΤ ΕΝ 62305 – 4 : 2006, “Protection against Lightning part 4 : Electrical and 

electronic systems within structures“. 

7.3 Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης 

7.3.1 Γενικά 

Η περιγραφή αφορά την μελέτη όλων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων του κτιρίου. Όλες οι 

εγκαταστάσεις θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια και τους ισχύοντες κανονισμούς που αναφέρονται στην αντίστοιχη 

παράγραφο του παρόντος. 

Η κεντρική παροχή τροφοδότησης του συγκροτήματος υπολογίστηκε σε Νο 7 (250kVA), η οποία είναι η μεγαλύτερη παροχή 

που παρέχεται για τη Χαμηλή Τάση. Μάλιστα προτείνεται υποδομή (παροχικού καλωδίου και μέσου προστασίας) που 

αντιστοιχεί στη μέγιστη ισχύ της συμπεφωνημένης παροχής Νο 7. 

Ο υπολογισμός της συμπεφωνημένης (ταυτοχρονισμένη) ισχύος έγινε βάσει των συντελεστών ταυτοχρονισμού που 

θεωρήθηκαν για το κτίριο, βάσει του κάθε φορτίου και της χρήσης του. Η εγκατεστημένη ισχύς είναι ίση με 298 kW με συνφ 

= 0,91 (δλδ φαινόμενη ισχύ 328 kVA). Έγινε λοιπόν ο υπολογισμός των φορτίων με κατάλληλο ταυτοχρονισμό και εφεδρεία 

ισχύος στους πίνακες (15 – 20% κατά περίπτωση), οδηγώντας σε συμπεφωνημένη ισχύ ίση με 245kW. Σε αυτά τα πλαίσια, 

προτείνεται η αγορά αντιστάθμισης στην παροχή ώστε να μειωθεί όσο περισσότερο γίνεται η απαιτούμενη ισχύς σε 

επίπεδο φαινόμενης. Η άεργος ισχύς που υπολογίσθηκε θεωρώντας 250kW και cosφ=0,91 είναι ίση με 110 kVAr για πλήρη 

αντιστάθμιση (πρακτικά για επίτευξη υψηλού cosf προτείνονται δύο συστοιχίες των 25kVAr και μία των 50kVAr). Με τις 3 

αυτές συστοιχίες επιτυγχάνονται βήματα 25 – 50 – 75 – 100 kVAr. Η ενσωμάτωση δύο συστοιχιών των 12,5 kVAr για αύξηση 

των βημάτων θεωρήθηκε υπερβολική. 

Όπως αναφέρθηκε προδιαγράφεται η τήρηση των μέγιστων απαιτήσεων για μέγιστη παροχή Νο 7. Ως εκ τούτου, 

προβλέπεται να εγκατασταθεί καλώδιο 2x150mm2 (ανά φάση) και κεντρικός αυτόματος ρυθμιζόμενος 160 .... 400Α 

(ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ T5H400R400).  
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7.3.2 Ηλεκτρικό Δίκτυο Καταναλώσεων - Παροχή - Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας 

Η ηλεκτρική τροφοδότηση των καταναλώσεων, περιλαμβάνει την τροφοδότηση κυρίως των χώρων γραφείων και 

εξυπηρέτησης κοινού. Επίσης στις χρήσεις περιλαμβάνονται ο χώρος τεχνιτών / βλαβών, οι χώροι αποθηκών και 

λειτουργικών χώρων του κτιρίου. Σαν είδος φορτίων κατά συντριπτική πλειοψηφία έχουμε φορτία φωτισμού και 

ρευματοδοτών (που αντιστοιχούν κυρίως σε Η/Υ). Ο φωτισμός όπως δίνεται στην αντίστοιχη παράγραφο είναι τεχνολογίας 

LED και ως εκ τούτου, με χαρακτηριστικά συντελεστή ισχύος πολύ κοντά στη μονάδα. Σημαντικό ηλεκτρικό φορτίο είναι ο 

ψύκτης (90 kW) που είναι εγκατεστημένος στο δώμα και μικρότερα φορτία οι επιμέρους κινητήρες σε λειτουργία αντλιών 

και κυκλοφορητών. 

Άφιξη ηλεκτρικής παροχής:  

Το σημείο σύνδεσης του κτιρίου με το δίκτυο Χαμηλής Τάσης βρίσκεται στο Βόρειο και Δυτικό άκρο του οικοπέδου. Αυτό το 

σημείο και η όδευση του παροχικού καλωδίου μέχρι την είσοδο στο κτίριο φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που 

υποβάλλεται (ΙΣΧ-7). Στο σχέδιο που ακολουθεί φαίνεται η όδευση εντός του κτιρίου μέχρι το ΓΠΧΤ. 

 
Η είσοδος του παροχικού καλωδίου εντός του κτιρίου γίνεται σε σημείο αριστερά της κεντρικής εισόδου. Ακολουθείται η 

διαδρομή που αποτυπώνεται στο σχέδιο μέχρι και την εγκατάσταση στη θέση του ΓΠΧΤ. Ο ΓΠΧΤ προβλέπεται να 

εγκατασταθεί στην αντίστοιχη θέση και του υφιστάμενου κεντρικού πίνακα του κτιρίου. Υπάρχει σχετική διαμορφωμένη 

εσοχή στη θέση αυτή καθαρών εσωτερικών διαστάσεων 2m πλάτος επί 1m ύψος. Η όδευση του παροχικού καλωδίου μέχρι 

το σημείο αυτό είναι εύκολη και ως εκ τούτου, το σύνολο του σεναρίου είναι λειτουργικό (καθώς ο ΓΠΧΤ βρίσκεται σε 

επίκεντρη, κεντροβαρική, προσβάσιμη αλλά ταυτόχρονα και ασφαλή θέση) και τεχνικά εφικτό (καθώς η καλωδίωση και η 

θέση του πίνακα είναι τεχνικά εύκολα να υλοποιηθούν). Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι από το σημείο 

αυτό υπάρχει απευθείας πρόσβαση στο φρεάτιο κατακόρυφης όδευσης όπως θα αναλυθεί και στη συνέχεια. 

Οι διαστάσεις του ΓΠΧΤ επιλέχθηκαν έτσι ώστε να είναι μικρότερες της προβλεπόμενης θέσης (με τη θεώρηση μεγαλύτερου 

πλήθους στηλών, ώστε να γίνεται χρήση του μεγάλου διαθέσιμου πλάτους). 
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Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ζήτημα με το κατακόρυφο φρεάτιο όδευσης καλωδίων (shaft). Τα αρχιτεκτονικά σχέδια δεν 

αποτυπώνουν πλήρως την κατάσταση της περιοχής εγκατάστασης του ΓΠΧΤ και των υποπινάκων στα επίπεδα του κτιρίου. 

Σαν σημείο αναφοράς θεωρήθηκε η σχετική κολώνα που υπάρχει στο σημείο και πρόκειται να γίνει σχετική διαμόρφωση 

των χώρων κατά την ανακαίνιση. Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι θέσεις των υποπινάκων στα άλλα επίπεδα. 
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Όπως φαίνεται στα ανωτέρω διαγράμματα προτείνεται η εξής λογική: 
Το κτίριο διατρέχει μία κεντρική μεταλλική σχάρα που μεταφέρει τα καλώδια των υποπινάκων. Τα καλώδια αυτά είναι: 

 
 
Οι ανωτέρω καλωδιώσεις επιμερίζονται ως εξής: 
Το παροχικό καλώδιο όπως αναλύθηκε εισέρχεται στο κτίριο στο επίπεδο του ισογείου, ως εκ τούτου δεν υπάρχει 
κατακόρυφη όδευση. Ομοίως οι πίνακες Κυλικείου και Τεχνιτών βρίσκονται στο ισόγειο και προβλέπεται οριζόντια όδευση 
εντός της ψευδοροφής σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου. 
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Οι καλωδιώσεις των πινάκων Υπογείου (NYY 5x25 mm2), UPS NYY (5x16 mm2) και Λεβητοστασίου (NYY 5x4 mm2) οδεύουν 
εντός του φρεατίου με φορά προς το υπόγειο. Για την όδευση αυτή προδιαγράφεται η εγκατάσταση σχάρας 200 x 60 mm 
που επαρκεί για την όδευση των καλωδίων και αφήνει επαρκή εφεδρεία χώρου άνω του 50%. Η σχάρα αυτή θα 
εγκατασταθεί σε χώρο αριστερά της κεντρικής κολώνας (σημείο αναφοράς) και θα οδεύσει μέσα από την πλάκα προς το 
υπόγειο. Με την είσοδο στο επίπεδο του υπογείου θα γίνουν οι οριζόντιες οδεύσεις που φαίνονται στο αντίστοιχο σχέδιο 
(ΙΣΧ-1). 
Οι καλωδιώσεις των επιπέδων άνω του ισογείου Π.Α’ Ορόφου (NYY 5x16 mm2), Π. Β’ Ορόφου (NYY 5x16 mm2), Π. Δώματος 
(NYY (3x95+50)+50 mm2) οδεύουν εντός του φρεατίου εντός μεταλλικής σχάρας 300 x 60 mm. Η διάσταση είναι επαρκής με 
ικανοποιητική εφεδρεία χώρου και δυνατότητα στροφής των καλωδίων όπου χρειάζεται για την έξοδό τους από αυτήν. 
Σύμφωνα με την ανωτέρω ανάλυση οι έξοδοι των καλωδίων θα γίνουν από την κάτω πλευρά του πίνακα. Οι παροχές του 
ισογείου και οι παροχές των πινάκων του ισογείου θα οδεύσουν προς την αριστερή πλευρά του πίνακα για να συνδεθούν 
κατάλληλα. Οι παροχές των υποπινάκων των άλλων ορόφων θα κινηθούν κάτω και προς τα δεξιά για να εισέλθουν στις 
αντίστοιχες κατακόρυφες σχάρες. Το σύνολο αυτής της διάταξης θα γίνει αριστερά από την κολώνα αναφοράς, βλέποντας 
τον ΓΠΧΤ. 
Οι ηλεκτρικοί πίνακες των επιπέδων Α’, Β Ορόφου και δώματος θα εγκατασταθούν δεξιά της κολώνας αναφοράς. Ενώ η 
όδευση της σχάρας θα γίνεται όπως αναφέρθηκε, η θέση των πινάκων μετατοπίζεται προς τα δεξιά, για λόγους: 

 Επάρκειας χώρου, 

 Αποφυγής ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών στα καλώδια ασθενών ρευμάτων που οδεύουν κατακόρυφα πίσω από 
τον αντίστοιχο τοίχο, 

 Επιβάρυνσης του χώρου που θα έχει ήδη αρκετές καλωδιώσεις. 

Στο χώρο του υπογείου προβλέπεται η εγκατάσταση των ηλεκτρικών πινάκων Υπογείου και UPS εντός του control room. Ως 
εκ τούτου, με την άφιξη των αντίστοιχων καλωδιώσεων στο επίπεδο του υπογείου γίνεται η είσοδος στο control room και 
μέσω οριζόντιων σχαρών η είσοδος στους ηλεκτρικούς πίνακες. 
Λειτουργία πίνακας UPS (τροφοδότηση κρίσιμων φορτίων): 

Το φορτίο έχει επιλεγμένα κρίσιμα φορτία τα οποία τροφοδοτούνται μέσω του UPS που θα εγκατασταθεί στο χώρο του 
control room. Το UPS θα τροφοδοτείται (φορτίζεται) μέσω του πίνακα του Υπογείου, σύμφωνα με την αντίστοιχη παροχή 
που προβλέπεται στα μονογραμμικά. Η έξοδος του UPS θα συνδέεται σε έναν πίνακα μεταγωγής. Στον πίνακα μεταγωγής 
ομοίως συνδέεται και η παροχή UPS από τον ΓΠΧΤ. Ο πίνακας μεταγωγής έχει δύο αφίξεις (ΓΠΧΤ και UPS) και μία έξοδο που 
συνδέεται με τον πίνακα που ονομάζεται Πίνακας UPS και είναι επί της ουσίας ο πίνακας κρίσιμων φορτίων. Η 
τροφοδότηση του πίνακα αυτού ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι δικτύου τροφοδοτείται είτε από τον ΓΠΧΤ είτε από το UPS. 
Σχετικό μονογραμμικό διάγραμμα (σύμφωνα με τα δεδομένα που δόθηκαν από τον κύριο του έργου) δίνεται στα 
μονογραμμικά της μελέτης. 
Ο πίνακας UPS τροφοδοτεί απευθείας 10 κυκλώματα που διανέμονται στο κτίριο και αντιστοιχούν σε φορτία Η/Υ. Κάθε 
θέση εργασίας έχει δύο πρίζες κρίσιμων φορτίων που θα επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα. Εκτός των 10 κυκλωμάτων του 
κτιρίου, προβλέπεται και η τροφοδότηση των 3 racks του control room (μέσω δύο διαφορετικών κυκλωμάτων έκαστο) και 2 
κυκλωμάτων ρευματοδοτών του χώρου του Control Room.  
Μεθοδολογία τροφοδότησης: 

Η επιλογή του πλήθους και του χώρου εγκατάστασης των υποπινάκων έγινε με γνώμονα αφενός τη σωστή κατανομή των 
φορτίων στο χώρο, και αφετέρου τις ειδικές ανάγκες που έχει ένα κτίριο με επιμέρους χώρους διαμονής που είναι γενικώς 
ανεξάρτητοι στη χρήση τους.  
 
 
Σε σχέση με τα καλώδια τροφοδοσίας των επί μέρους φορτίων επιλέχθηκαν τα εξής:  

 Η τροφοδοσία των μεγάλων υποπινάκων και των κύριων στατικών φορτίων με εξωτερική όδευση γίνεται με 

καλώδια J1VV (πρώην ΝΥΥ). Η κατακόρυφη όδευση θα γίνεται εντός της κάθετης σχάρας που θα οδεύει εντός του 

κεντρικού φρεατίου, όπως φαίνεται στα σχέδια. Η οριζόντια όδευση των καλωδίων γίνεται μέσω διάτρητων 

σχαρών, που θα οδεύσουν εντός της ψευδοροφής. Κατά τον υπολογισμό των διαστάσεων θεωρήθηκε εφεδρεία 

χώρου ίση με 50%. Οι κατακόρυφες οδεύσεις των καλωδίων μεταξύ των ορόφων θα γίνει κεντρικά σε ένα τμήμα 

του κτιρίου εντός πλαστικών σωλήνων βαρέως τύπου.  

 Η τροφοδοσία των εσωτερικών μικρών (1φασικών) πινάκων, των ρευματοδοτών, του φωτισμού στο χώρο του 

κτιρίου, καθώς και όλων των βοηθητικών μικρότερων φορτίων γίνεται με καλώδια H05VV (πρώην ΝΥΜ). Η όδευση 

και αυτών των καλωδίων θα γίνει μέσω των διάτρητων σχαρών για τις κύριες οριζόντιες οδεύσεις και εντός 

πλαστικών σωλήνων κατάλληλων προδιαγραφών για τις μικρότερες επιμέρους οδεύσεις. Υπάρχει η δυνατότητα και 
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καλωδίων ΝΥΑ για την τροφοδότηση επιμέρους αποκλειστικά εσωτερικών φορτίων εφόσον τα καλώδια 

εγκατασταθούν εντός πλαστικών σπιράλ.  

 Η τροφοδότηση των κύριων στατικών φορτίων γίνεται με καλώδια J1VV (πρώην ΝΥΥ). Η όδευση των καλωδίων θα 

γίνεται μέσα σε μεταλλική σχάρα που θα στηρίζεται με κατάλληλα στηρίγματα.  

Η τροφοδότηση των θέσεων εργασίας γίνεται μέσω ανεξάρτητων υποζυγών σε κάθε πίνακα, ο οποίος σε κάθε περίπτωση 
προστατεύεται από ΔΔΡ για τις συγκεκριμένες παροχές. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται τυχόν εσφαλμένη ενεργοποίηση 
από άσχετα προς τις θέσεις εργασίας φορτία και προστασία των ευαίσθητων αυτών φορτίων (Η/Υ). Οι ρευματοδότες των 
θέσεων εργασίας είναι λοιπόν άλλα φορτία από τους ρευματοδότες των ίδιων χώρων αλλά γενικής χρήσης. Μάλιστα τα 
ανεξάρτητα κυκλώματα τροφοδοτούνται από άλλους υποζυγούς του κάθε πίνακα για τους λόγους που αναφέρθηκαν 
ανωτέρω. 
Το σύνολο των ΔΔΡ που τροφοδοτούν φορτία με ηλεκτρονικά ισχύος θα είναι κατηγορία Α και θα έχουν ρεύμα 
ενεργοποίησης 30mA. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα ονομαστικά ρεύματα των ΔΔΡ επιλέχθηκαν ίσα με 40Α εκτός των 
πολύ μικρών φορτίων που είναι 25Α.  
Σε όλα τα WC δίπλα στους νιπτήρες έχουν προβλεφθεί ρευματοδότες στεγανοί, για χρήση στεγνωτήρων. Κατά κανόνα οι 
ρευματοδότες αυτοί προβλέπονται σε ανεξάρτητο κύκλωμα ή σε κοινό κύκλωμα με τις παροχές των διαδρόμων. 
Όπως έχεις αναλυθεί προβλέπονται μεταλλικές σχάρες ισχυρών ρευμάτων που θε αίναι ανεξάρτητες από τις σχάρες των 
ασθενών (η οποίες θα είναι με καπάκι και πυκνά γειωμένη για λόγους θωράκισης). Οι σχάρες θα πρέπει να έχουν απόσταση 
μεταξύ τους.  
Παροχές πινάκων: 

Όπως φαίνεται στο δενδροδιάγραμμα της εγκατάστασης κάτω από τον κύριο πίνακα της εγκατάστασης (ΓΠΧΤ) είναι 
συνδεδεμένοι το σύνολο των ηλεκτρικών υποπινάκων. Λόγω της μορφής των φορτίων, η προστασία των πινάκων γίνεται με 
μικροαυτομάτους μορφής C. Εκτός των περιπτώσεων μικρών ρευμάτων υπάρχει πρόνοια επιλεκτικότητας των μέσων 
προστασίας. Στις περιπτώσεις μικροαυτομάτων με μικρά ρεύματα, τα ρεύματα ενεργοποίησης του μέσου στο ΓΠΧΤ και της 
άφιξης του υποπίνακα είναι ίσα.  
Οι πίνακες έχουν όλη εφεδρεία ισχύος 20% και αρκετά μεγάλο ταυτοχρονισμό φορτίων. Υπάρχει εγκατεστημένο ένα μεγάλο 
πλήθος ρευματοδοτών οι οποίοι αναμένεται να τροφοδοτούν μικρά φορτία (Η/Υ). Γενικότερα, για τον υπολογισμό της 
ισχύος των πινάκων λαμβάνονται συντελεστές ταυτοχρονισμού καθοριζόμενοι από την χρήση και τις λειτουργίες τους. 
Επίσης, σε όλους τους πίνακες έχει τηρηθεί σημαντική εφεδρεία χώρου.  
Στα αντίστοιχα μονογραμμικά σχέδια απεικονίζονται οι ηλεκτρικοί πίνακες μαζί με το διακοπτικό υλικό τους και στα 
σταθερά φορτία. Η διαστασιολόγηση των καλωδίων τροφοδοσίας και του λοιπού υλικού φαίνεται τόσο μονογραμμικά 
διαγράμματα όσο και στα αντίστοιχα φύλλα υπολογισμού των καλωδίων παροχής των πινάκων. Τα φορτία όλων των 
πινάκων των εγκαταστάσεων κατανεμήθηκαν ομοιόμορφα στις τρεις φάσεις για τον περιορισμό των ρευμάτων ουδετέρου 
και την ανάπτυξη τάσης σε αυτόν και η αντιστοιχία κυκλώματος και φάσης τροφοδότησης αναγράφεται στο παράρτημα 
υπολογισμών. 

 

7.3.3 Διατάξεις προστασίας των παροχών 

Η προστασία των κυκλωμάτων φωτισμού και ρευματοδοτών πραγματοποιείται μέσω μικροαυτομάτων με χαρακτηριστικές 
καμπύλες λειτουργίας τύπου B και C. Σε όλους τους πίνακες προβλέπεται η εγκατάσταση διακόπτη διαφορικού ρεύματος με 
ονομαστικό διαφορικό ρεύμα ενεργοποίησης 30 mA. Ο διαχωρισμός των κυκλωμάτων για την προστασία με ΔΔΡ, έγινε με 
τρόπο που δεν απαιτείται μέσο με ρεύμα μεγαλύτερο των 100 Α, που θα απαιτούσε ρελέ διαρροής με τορροειδείς 
μετασχηματιστές.  
Στην περίπτωση τροφοδοσίας κινητήρων επιλέχθηκε η προστασία με θερμομαγνητικούς Αυτόματους Διακόπτες. Όλοι οι 
Αυτόματοι Διακόπτες προδιαγράφονται με δυνατότητα ρύθμισης του Ηλεκτρομαγνητικού τους Στοιχείου. Η ακριβής 
ρύθμιση αυτού του στοιχείου περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης και είναι ευθύνη του εγκαταστάτη 
να την πραγματοποιήσει πριν τη λειτουργία της εγκατάστασης. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται βέλτιστη επιλεκτική 
προστασία (όπως αποδεικνύεται και στο τεύχος των υπολογισμών) και ρύθμιση του θερμικού των διακοπτών βάσει της 
απαιτούμενης προστασίας για τον κάθε κινητήρα. Ως εκ τούτου, η χρήση Αυτόματων Διακοπτών με δυνατότητα ρύθμισης 
της στάθμης προστασίας δίνει μεγάλες ανοχές στη ρύθμιση των θερμικών βάσει απαίτησης του κάθε κινητήρα. Επίσης σε 
όλες τις παροχές κινητήρων, προδιαγράφεται η χρήση τηλεχειριζόμενων διακοπτών (ρελέ) για την ενσωμάτωση πιθανών 
δυνατοτήτων ελέγχου των φορτίων. 
Για τη θεώρηση ρευμάτων εκκίνησης των κινητήρων, γίνεται θεώρηση ότι αυτοί εκκινούν με soft starters. Η εκκίνηση με 
αυτή τη μέθοδο κρίθηκε ως βέλτιστη για την αποφυγή διατάξεων αστέρα – τριγώνου που θα οδηγούσε σε πολύπλοκες 
καλωδιώσεις για κτίριο γραφείων και την αποφυγή μεγάλων ρευμάτων (που θα ήταν αποτέλεσμα της απευθείας εκκίνησης 
– DOL). Εξαίρεση αποτελούν φυσικά κινητήρες μικρής ισχύος, για τους οποίους θεωρείται απευθείας εκκίνηση. 
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7.4 Εγκατάσταση Φωτισμού 

Η φωτοτεχνική μελέτη έγινε με εφαρμογή του προτύπου ΕΝ12464-1 και με χρήση του λογισμικού DiaLux. Βάσει του 
συγκεκριμένου προτύπου υιοθετήθηκαν οι αντίστοιχες παράμετροι για την ένταση του φωτός, την ομοιομορφία, το χρώμα 
φωτός και τα επίπεδα θάμβωσης. Συνεκτιμήθηκαν οι προδιαγραφές που δόθηκαν από τον κύριο του έργου, που ήταν σε 
συμφωνία με τις απαιτήσεις του προτύπου. Το σύνολο των φωτοτεχνικών αποτελεσμάτων και υπολογισμών δίνονται στο 
τεύχος υπολογισμών της μελέτης. Επίσης, οι προδιαγραφές των φωτιστικών που προβλέπονται δίνονται στο αντίστοιχο 
τεύχος. Για τις ανάγκες των υπολογισμών θεωρήθηκαν εκ των πραγμάτων συγκεκριμένοι τύποι φωτιστικών και οι 
αντίστοιχες φωτοτεχνικές καμπύλες τους. Τα φωτιστικά αυτά δίνονται και σαν ενδεικτικοί τύποι. Προφανώς μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν διαφορετικού τύπου φωτιστικά, εφόσον όμως ο ανάδοχος επαληθεύσει την αποτελεσματικότητα του 
συστήματος φωτισμού που θα διαμορφώσει. 
Στους χώρους που θα εγκατασταθεί ψευδοροφή ορυκτής ίνας 60x60 cm τα φωτιστικά έχουν εγκατασταθεί σε σχετικές 
αποστάσεις 60cm μεταξύ τους, ώστε να είναι εφαρμόσιμη η θέση τους βάσει της ψευδοροφής. Το σημείο έναρξης της 
ορυκτής ίνας έχει θεωρηθεί από κάποιον από τους τοίχους του κάθε χώρου, όμως δεν κρίνεται ότι επηρεάζει σε μεγάλο 
βαθμό το τελικό αποτέλεσμα των υπολογισμών. Η φωτοτεχνική μελέτη έγινε σε συνδυασμό με την χωροθέτηση των fan 
coils ψευδοροφής ώστε να μην συμπίπτουν οι θέσεις μεταξύ τους για το χώρο του ισογείου.  
Ο πίνακας που ακολουθεί αποτελεί απευθείας αποτύπωση των προβλέψεων του προτύπου για χώρους γραφείων: 

 
Ικανοποιώντας τις παραπάνω απαιτήσεις τηρήθηκαν οι σχετικές προδιαγραφές ως εξής: 

 Χώρος Στάθμη Φωτισμού (Lux) 

1. Αποθήκης - Διαδρόμων 200 

2. Ελέγχου – Γραφεία - Δωματίων 500 

3. Χώροι Γενικής Χρήσης 300 

3. Τεχνικού σχεδίου 750 

 

Οι παραπάνω επιθυμητές στάθμες φωτισμού πρέπει γενικά να επιτυγχάνονται σε επίπεδο εργασίας ύψους 0,8m από το 
δάπεδο, ενώ θεωρήθηκε και περιφερειακή ζώνη ίση με 0,5m. Σημειώνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις αποθηκών και 
ελεύθερων χώρων, αν και η προδιαγραφή είναι μειωμένης στάθμης επιλέχθηκε να προσεγγίσει τις απαιτήσεις χώρων 
γραφείων. Με αυτή την πρόβλεψη επιτυγχάνεται ευελιξία ως προς την εκμετάλλευση των χώρων στο μέλλον.  
Εκπονήθηκαν αναλυτικές φωτοτεχνικές μελέτες που καλύπτουν το σύνολο των χώρων. Οι φωτοτεχνικές μελέτες έγιναν 
βάσει φωτιστικών τεχνολογίας LED συγκεκριμένου ενδεικτικού τύπου. Εκ των πραγμάτων, δεν είναι απαιτούμενο να 
εγκατασταθούν τα συγκεκριμένα φωτισιτκά, οι φωτοτεχνικές μελέτες έχουν εκπονηθεί με τις συγκεκριμένες φωτοτεχνικές 
καμπύλες. Ακόμη και τα φωτιστικά να αλλάξουν, η γενική λογική αυτών κρίνεται ότι πρέπει να διατηρηθεί. Συγκεκριμένα, τα 
χαρακτηριστικά των φωτιστικών που επιλέχθηκαν είναι ως εξής: 
Στους χώρους γραφείων επιλέχθηκε η εγκατάσταση φωτιστικών ψευδοροφής, με chip leds και περσίδες ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί η θάμβωση από τις φωτεινές πηγές. Με την κατάλληλα επιλογή ισχύος, αποστάσεων μεταξύ των 
φωτιστικών συναρτήσει του διαφορετικού ύψους των διαφόρων ορόφων, επιτυγχάνεται η απαιτούμενη στάθμη στην 
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επιφάνεια εργασίας, η ομοιομορφία του χώρου και η ελαχιστοποίηση της θάμβωσης του χρήστη. Ενδεικτικός τύπος 
φωτιστικού Petridis LP2M 36W, Chip Led. 

 
Στους χώρους που περιλαμβάνει παρουσία ανθρώπων που έχουν (εν μέρει, αλλά όχι κυρίως) χρήση γραφείων επιλέχθηκαν 
φωτιστικά με γαλακτούχο κάλυμμα. Αυτό έγινε για την καλύτερη κατανομή του φωτός στους χώρους και την καλύτερη 
αισθητική αυτών. Έτσι για παράδειγμα στους χώρους υποδοχής χρηστών δικτύου που ο χώρος είναι μεγαλύτερος, η χρήση 
αυτών των φωτιστικών επιτυγχάνει καλύτερη διάχυση φωτισμού. Ενδεικτικός τύπος φωτιστικού Petridis 36403 Foglio Q H 
36W, Chip Led. 

 
Συμπληρωματικά με τα παραπάνω φωτιστικά προβλέπεται η εγκατάσταση φωτιστικών τύπου downlights είτε οροφής είτε 
ψευδοροφής ανάλογα με την περίπτωση του χώρου. Οι δύο τύποι φωτιστικών που επιλέχθηκαν δίνονται αναλυτικά κατά 
περίπτωση και φαίνονται στη φωτογραφία που ακολουθεί. Οι χώροι που κατά κανόνα χρησιμοποιούνται είναι οι 
λειτουργικοί χώροι γραφείων, αποθήκες, κυλικείο, διάδρομοι και κλιμακοστάσιο. Στους χώρους γραφείων επιλέχθηκαν 
αυτά τα φωτιστικά όταν είτε λόγω ύψους (πατάρι) είτε λόγω διαστάσεων χώρου δεν υπήρχε η δυνατότητα κάλυψης των 
απαιτήσεων μόνο με τα ανωτέρω φωτιστικά. Ενδεικτικοί τύποι φωτιστικού Petridis Luna Round 210, 30W και Tubo 220 LED 
CHIP 19W. 

  
Στις περιπτώσεις χώρων με μεγαλύτερες απαιτήσεις ως προς τις συνθήκες λειτουργίας όπως είναι ο χώρος του υπογείου 
(αρχείο, αποθήκες υλικών, εξωτερικοί ημιστεγασμένοι χώροι) επιλέχθηκαν φωτιστικά μεγαλύτερης αντοχής. Και πάλι είναι 
φωτιστικά τεχνολογίας chip led, ενδεικτικού τύπου Petridis 3F Linda διαφόρων ισχυών, Chip Led. 



Ανακαίνιση Κτιρίου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., Περιοχή Κατερίνης 

 

 

 

 
 

Φωτορεαλιστικό για χώρο εξυπηρέτησης πελατών 
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Φωτορεαλιστικό για γραφείο Τομεάρχη 

 

 
Φωτορεαλιστικό για αρχείο πελατών  
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Αποτελέσματα φωτοτεχνίας σε χώρους γραφείων (δίνονται οι καμπύλες στάθμης φωτισμού) 

 
Περιμετρικός Φωτισμός 
Ο φωτισμός του εξωτερικού χώρου αποτελείται από μία ομάδα φωτιστικών: 

 τα φωτιστικά τύπου προβολέα που βρίσκονται στο μπροστά τμήμα του οικοπέδου στην περίφραξη και φωτίζουν 

την πρόσοψη του κτιρίου,  

 
 τα φωτιστικά τύπου προβολέα που βρίσκονται επί του κτιρίου στη Βόρεια και Ανατολική πλευρά και φωτίζουν την 

περιοχή γύρω από το κτίριο  

 τα φωτιστικά αρχιτεκτονικού τύπου (up down) που βρίσκονται επί του κτιρίου για αρχιτεκτονική ανάδειξη.  
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 τα φωτιστικά παράλληλα με τη ράμπα που βρίσκεται στο πίσω μέρος και φωτίζουν την είσοδο προς το υπόγειο.  

 

Τα κυκλώματα των φωτιστικών χωρίστηκαν με τρόπο ώστε να ελέγχονται κατά ομάδες από χρονοδιακόπτες. 
ΕξΦ1-ΓΠΧΤ: εντάχθηκαν τα φωτιστικά τύπου προβολέα που φωτίζουν την πρόσοψη του κτιρίου και είναι εγκατεστημένα επί 
μεταλλικού ιστού, καθώς επίσης και η φωτεινή περιγραφή.  
Φ8-ΓΠΧΤ: εντάχθηκαν τα υπόλοιπα φωτιστικά τύπου προβολέα που είναι εγκατεστημένα επί του κτιρίου και φωτίζουν την 
περίμετρο του κτιρίου Βόρεια και Ανατολικά αυτού.  
Φ7-ΓΠΧΤ: εντάχθηκαν τα φωτιστικά αρχιτεκτονικής ανάδειξης που βρίσκονται επί των εξωτερικών τοίχων του κτιρίου καθώς 
επίσης και οι απλίκες που βρίσκονται πάνω από τις δύο μπροστινές εισόδους του κτιρίου.  
Φ9-ΓΠΧΤ: εντάχθηκαν τα φωτιστικά που φωτίζουν τη ράμπα στην πίσω πλευρά του κτιρίου.  

7.5 Ρευματοδότες – Διακόπτες 

Οι διακόπτες που θα χρησιμοποιηθούν θα διαθέτουν πλήθος πλήκτρων και βαθμό προστασίας ανάλογο με τις χρήσεις του 
χώρου στον οποίο τοποθετούνται. Σε χώρους χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, θα εγκαθίστανται διακόπτες βαθμού προστασίας 
IP20, ενώ στους υπόλοιπους θα τοποθετούνται διακόπτες βαθμού προστασίας IP55. Ο διαχωρισμός των κυκλωμάτων 
γίνεται με γνώμονα το φυσικό φωτισμό του χώρου κατά τις ώρες της ημέρας και τη δυνατότητα να επαρκεί ο φωτισμός 
μόνο με το ένα από τα δύο κυκλώματα των φωτιστικών. 
Οι διακόπτες για τον φωτισμό τοποθετούνται δίπλα στις πόρτες, σε ύψος 1,05m περίπου από το δάπεδο, στις θέσεις που 
υποδεικνύονται στο σχέδιο φωτισμού. 
Οι ρευματοδότες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι είτε τριφασικοί και μονοφασικοί βιομηχανικού τύπου είτε μονοφασικοί 
τύπου ΣΟΥΚΟ. Σε χώρους χωρίς ειδικές απαιτήσεις χρησιμοποιούνται απλοί ρευματοδότες με βαθμό προστασίας IP2X, ενώ 
εκεί που απαιτείται προδιαγράφονται στεγανοί βαθμού προστασίας IP55. Στο αντίστοιχο σχέδιο, περιγράφεται με ακρίβεια 
το είδος του κάθε ρευματοδότη σε κάθε θέση εγκατάστασης. 

7.6 Καλώδια  

Οι γραμμές τροφοδότησης των κυκλωμάτων φωτισμού και ρευματοδοτών θα είναι αγωγοί χαλκού με μόνωση PVC. Η 
κατηγορία των καλωδίων για τα παραπάνω κυκλώματα είναι H05VV (πρώην ΝΥΜ). Οι γραμμές τροφοδότησης των πινάκων 
και υπολοίπων κύριων σταθερών συσκευών είναι J1VV (πρώην ΝΥΥ). 
Κάθε μονοφασική τροφοδοσία υλοποιείται με τριπολικό καλώδιο εκ των οποίων ο ένας αγωγός είναι ο αγωγός φάσης, ο 
δεύτερος είναι ο ουδέτερος αγωγός N και ο τρίτος είναι ο αγωγός προστασίας PE. 
Κάθε τριφασική τροφοδοσία υλοποιείται γενικά με πενταπολικό καλώδιο εκ των οποίων οι τρείς είναι οι αγωγοί φάσεων, ο 
τέταρτος είναι ο ουδέτερος αγωγός και ο πέμπτος είναι ο αγωγός προστασίας. 
Η διαστασιολόγηση των καλωδίων καθώς και των μέσων προστασίας τους έγινε με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 
Ελάχιστη επιτρεπόμενη διατομή καλωδίου για κάθε κύκλωμα ισχύος είναι τα 1,5mm2. 
Ο υπολογισμός των διατομών των αγωγών έγινε λαμβάνοντας μέγιστη επιτρεπόμενη πτώση τάσης: 4% (αναλυτική 
περιγραφή περιλαμβάνεται και στο τεύχος των υπολογισμών). 
Διακλαδώσεις καλωδίων γίνονται μέσα κουτιά διακλαδώσεων (μπουάτ). 
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Οι διαστάσεις των γραμμών τροφοδοσίας καθώς και τα μέσα προστασίας τους απεικονίζονται στα μονογραμμικά 
διαγράμματα της μελέτης. 

7.7 Οδεύσεις καλωδίων κυκλωμάτων 

Η τροφοδοσία των κυκλωμάτων στους εξωτερικούς χώρους θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 
Το παροχικό καλώδιο τύπου ΝΥΥ 2x(3x150+70 mm2) + 2x1x70 mm2 θα συνδεθεί μεταξύ του μετρητή του ΔΕΔΔΗΕ και του 
ΓΠΧΤ του κτιρίου. Η διατομή του καλωδίου καθορίζεται από την τυπική παροχή Νο 7, όπως αυτή προκύπτει από την 
ταυτοχρονισμένη – συμπεφωνημένη ισχύ της εγκατάστασης. Η όδευση του καλωδίου φαίνεται στο σχήμα από το αντίστοιχο 
διάγραμμα.  
Το παροχικό καλώδιο της τυποποιημένης παροχής Νο 7 θα οδεύει υπόγεια εντός πλαστικής σπιράλ σωλήνας βαρέως τύπου 
(ενδεικτικού τύπου GeonFlex διατομής Φ63). Προβλέπεται η εγκατάσταση 3 τέτοιων σπιράλ Φ63mm για λόγους εφεδρείας. 
Η βασική αιτία χρήσης της σπιράλ σωλήνας είναι η δυνατότητα που δίνει στο μέλλον για επιδιόρθωση τυχόν προβλήματος 
στο καλώδιο. Εκτός των σπιράλ αυτών θα εγκατασταθεί και επιπρόσθετη διατομής Φ40mm για την όδευση των καλωδίων 
τροφοδότησης του εξωτερικού φωτισμού (κύκλωμα ΕξΦ1-ΓΠΧΤ) και της ηλεκτρικής καγκελόπορτας. Για την ανωτέρω 
όδευση θα γίνει ασφαλτοκοπή, δημιουργία φρεατίου διαστάσεων 0,6 x 0,6m, μπάζωμα με άμμο και εν συνεχεία 
αποκατάσταση.  
Στα δύο άκρα της όδευσης (κάτω από το μετρητή του ΔΕΔΔΗΕ και πριν την είσοδο στο κτίριο) προβλέπεται η εγκατάσταση 
φρεατίων διαστάσεων 0,6 x 0,6 m τα οποία δε θα έχουν δάπεδο και θα γεμίσουν με άμμο. Όλες οι σωλήνες στα άκρα τους 
θα γεμίσουν με πολυουρεθάνη για προστασία από είσοδο νερού και τρωκτικών.   
Η όδευση του παροχικού καλωδίου από το φρεάτιο στην είσοδο του κτιρίου μέχρι και το ΓΠΧΤ θα γίνεται εντοιχισμένα. 
Συνολικά θα εγκατασταθούν μεταξύ των φρεατίων 0,6 x 0,6 m 4 σπιράλ διατομής Φ63mm για την όδευση του συνόλου των 
καλωδιώσεων (2 για το παροχικό καλώδιο, 1 για τα περιμετρικά φορτία και 1 εφεδρεία). Δεδομένου ότι η απόσταση μεταξύ 
των φρεατίων είναι μικρότερη των 18m, απαιτείται συνολικά μήκος περί τα 80m. Η όδευση μεταξύ των φορτίων 
περιβάλλοντος χώρου θα γίνει με τη χρήση σπιράλ σωλήνα Φ40mm λόγω των καλωδίων μικρής διατομής που 
προβλέπονται.  
 

 
Η 

τροφοδότηση των φορτίων του περιβάλλοντος χώρου (φωτισμός και καγκελόπορτα) θα γίνεται με τη χρήση καλωδίων ΝΥΥ 

εντός της σπιράλ βαρέως τύπου διατομής Φ63 που αναφέρθηκε ανωτέρω. Σχετικές οδεύσεις δίνονται στο αντίστοιχο 
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σχέδιο. Τα φρεάτια που προβλέπονται στη βάση των ιστών για τους προβολείς θα χρησιμοποιηθούν για την οριοθέτηση 

των οδεύσεων. 

 

Η όδευση όλων των ηλεκτρικών καλωδίων στους εσωτερικούς χώρους θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 
Επί των τοίχων στους χώρους που κινούνται οι χρήστες θα γίνεται μέσα στα κανάλια διανομής ενδεικτικού τύπου Legrand 
DLP, όπως περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο. Οι οδεύσεις των καναλιών δίνονται στο σχέδιο κάτοψης των ισχυρών 
ρευμάτων. 
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν προβλέπεται όδευση εντός καναλιών διανομής σε τοίχους χρήσης των χώρων, θα γίνει 
όδευση καλωδίων NYA ή NYM εντός πλαστικών σωλήνων και μπουάτ κατά τις διακλαδώσεις. Δεν επιτρέπεται η απευθείας 
όδευση καλωδίων εντός τοιχοποιίας. 
Εντός της ψευδοροφής η όδευση θα γίνεται εντός μεταλλικών σχαρών και πλαστικών σωλήνων. Μαζικές οδεύσεις 
καλωδίων θα καλύπτονται από τις μεταλλικές σχάρες που θα οδεύουν στις θέσεις που φαίνεται τόσο στο σχέδιο φωτισμού, 
όσο και στο σχέδιο κίνησης. 
Η ανάρτηση των μεταλλικών σχαρών θα γίνεται επί των περιμετρικών τοίχων του κτιρίου, σύμφωνα με τις οδεύσεις και την 
κατασκευαστική λεπτομέρεια που φαίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο. Ξεχωριστός πλαστικός ηλεκτρικός σωλήνας θα 
χρησιμοποιείται για κάθε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα που θα αναχωρεί από τους ηλεκτρικούς πίνακες. Οι κατακόρυφοι 
πλαστικοί σωλήνες που θα εγκατασταθούν για την άνοδο και κάθοδο των καλωδίων θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου. Οι 
διαστάσεις των πλαστικών σωλήνων εξαρτώνται από την διατομή και το πλήθος των αγωγών τροφοδοσίας και δίνονται στο 
πίνακα που ακολουθεί. 
Σε περιπτώσεις που απαιτείται διακλάδωση αγωγού ο οποίος οδεύει εντός σχάρας, αυτή θα πραγματοποιείται εντός της 
σχάρας σε κουτί διακλάδωσης το οποίο θα στηρίζεται επί της σχάρας, ενώ όλες οι συνδέσεις θα πραγματοποιούνται μέσω 
κλεμμών. Οι σχάρες θα πρέπει να είναι διάτρητες και θα στηρίζονται από την οροφή με ντίζες. Οι θέσεις στήριξης θα πρέπει 
να απέχουν αναμεταξύ τους το πολύ 3μ. 
Η επιλογή των διαστάσεων της σχάρας θα γίνεται με βάση το πλήθος και τις διαμέτρους των καλωδίων που θα 
τοποθετηθούν. 
Να σημειωθεί ότι για τις συγκεκριμένες σχάρες η πρόβλεψη για κενό χώρο ήταν 40% για εξασφάλιση επαρκών συνθηκών 
αερισμού των καλωδίων αλλά και κάλυψη μελλοντικών αναγκών της εγκατάστασης. 
Ο παρακάτω πίνακας παρέχει τις διαμέτρους πλαστικών σωλήνων σε σχέση με τα καλώδια που φέρουν. 

Πλήθος x διατομή αγωγών σε mm2 Ελάχιστη επιτρεπόμενη εσωτερική 

διάμετρος σωλήνων σε mm 

3x2,5     Φ13,5 

3x4 Φ16 

3x6 Φ16 

3x10 Φ23 

5x4 Φ23 

5x6 Φ29 

 

7.8 Οδεύσεις καλωδίων κυκλωμάτων – κανάλια ενδεικτικού τύπου Legrand 

Η όδευση των καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, καθώς επίσης και η εγκατάσταση σημείων ρευματοληψίας και 
ασθενών στις θέσεις εργασίας θα γίνεται με την εγκατάσταση καναλιών καλωδίων. Για λόγους αποφυγής της επαγωγής 
θορύβου στις καλωδιώσεις δομημένης καλωδίωσης, θα εγκατασταθούν κανάλια διανομής με διαχωριστικό για τη 
δημιουργία δύο ανεξάρτητων παράλληλων διαδρομών. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει διαχωρισμός των οδεύσεων ισχυρών 
και ασθενών ρευμάτων. Τα κανάλια αυτά θα είναι ενδεικτικού τύπου Legrand DLP ή ισοδύναμων τεχνικών προδιαγραφών.  
Το σύνολο των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ειδικά προβλεπόμενα τεμάχια του κατασκευαστή των καναλιών 
διανομής. Οι διαστάσεις και οι διαθέσιμες επιφάνειες των καναλιών καθορίζονται από τo πλήθος των καλωδίων που θα 
περιέχουν κατά περίπτωση. Ο κανόνας όμως για λόγους εξοικονόμησης υλικών / ανταλλακτικών και ευκολίας κατασκευής 
είναι οι διαστάσεις των καναλιών να είναι 150 x 50mm. Χαρακτηριστικά δίνονται τα σχετικά σχέδια στη συνέχεια:  
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Χαρακτηριστικά σημεία εγκατάστασης των ανωτέρω καναλιών διανομή δίνονται στη συνέχεια: 
Ο γενικός στόχος της σχεδίασης είναι η χρήση των ψευδοροφών για τη διανομή των καλωδιώσεων εντός μεταλλικών 
σχαρών (με μεταλλικό καπάκι). Υπάρχουν κατάλληλες οδεύσεις σε κάθε όροφο ώστε: 

 Να μη διασταυρώνονται ισχυρά και ασθενή ρεύματα (όσο γίνεται) και να ελαχιστοποιηθεί πιθανή πηγή ηλεκτρικού 

θορύβου. 

 Να μη δημιουργείται πρόβλημα στο ύψος των ορόφων (1 και 2), καθώς το δοκάρι είναι χαμηλότερα της ψευδοροφής 

και οι διελεύσεις είναι εμφανείς. Προβλέπεται όδευση σε δύο μόνο σημεία ανά όροφο και προτείνεται η 

εγκατάσταση ψεύτικου δοκαριού. 

 Να μην υπάρχουν άσκοπες διελεύσεις από πυροδιαμερίσματα. 

 Να γίνονται κάθετες οδεύσεις των καλωδίων μέσω των καναλιών διέλευσης καλωδίων DLP. Η σε σειρά όδευση εντός 

μεταλλικών σχαρών και καναλιών DLP εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία στην εγκατάσταση καθώς όλα τα 

καλώδια είναι προσβάσιμα σε όλο το μήκος της όδευσής τους. 

 Χρήση πριζών που δεν είναι σε κανάλια DLP προβλέπονται μόνο σε συγκεκριμένους χώρους που κάτι τέτοιο κρίθηκε 

άσκοπο. 

 Οι ρευματοδότες που τροφοδοτούνται από κυκλώματα UPS θα χαρακτηρίζονται με άλλο χρώμα (κόκκινο) ώστε να 

είναι εμφανές ότι οι ρευματοδότες αυτοί είναι για κρίσιμα φορτία (Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές). 
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Η κεντρική κάθετη όδευση των ασθενών ρευμάτων, σε σημείο πάνω από το data center συγκεντρώνει όλα τα καλώδια ftp. Η 
όδευση αυτή βρίσκεται εσωτερικά του κάθε χώρου και πίσω από τον τοίχο – δοκάρι του κλιμακοστασίου. Έγινε προσεκτική 
επιλογή των σημείων των οδεύσεων σε συνδυασμό με τη θέση του ηλεκτρικού πίνακα κάθε ορόφου, η οποία φαίνεται στην 
αντίστοιχη παράγραφο των ισχυρών ρευμάτων. Σημειώνεται ότι τα αρχιτεκτονικά σχέδια δεν αποτυπώνουν με ακρίβεια τη 
μορφή των σημείων και χρησιμοποιήθηκε η κολώνα για να ορίσει τις θέσεις των οδεύσεων και των πινάκων. 
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8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

8.1 Δίκτυο δεδομένων και τηλεφώνων 

Το δίκτυο ασθενών ρευμάτων για δεδομένα και τηλεφωνία θα είναι ενιαίο. Αποτελείται από τα εξής κύρια μέρη:  

 Από τον εξοπλισμό εντός του control room που θα βρίσκεται στο χώρο του υπογείου. Εντός αυτού του χώρου 

θα βρίσκεται το σύνολο του ενεργού εξοπλισμού για τα δύο δίκτυα και ακτινικά θα συνδέεται με όλα τα 

τερματικά σημεία. Στο control room θα γίνεται και η άφιξη του δικτύου του ΟΤΕ που θα συνδέεται μέσω του 

κατανεμητή στο router εντός του rack. 

 Το δίκτυο καλωδίων τεσσάρων ζευγών τύπου FTP κατηγορίας 6, που απολήγει σε βύσματα τύπου RJ 45 

κατηγορίας 6. Κάθε τερματικό σημείο θα αντιστοιχεί σε ένα καλώδιο Ftp. Όλα τα καλώδια θα συνδέονται από 

τα τερματικά σημεία απευθείας στα patch panels των racks που βρίσκονται στο control room. 

 Πρίζες RJ45 (για το δίκτυο των δεδομένων και των τηλεφώνων). Οι τηλεφωνικές συσκευές θα έχουν συμβατό 

βύσμα για σύνδεση σε πρίζα RJ45.  

 

Το κεντρικό διπλό rack εγκαθίσταται στο υπόγειο του κτιρίου στο χώρο του control room. Υπάρχουν αναλυτικές 
λεπτομέρειες της κάτοψης, παρατηρήσεις στο σχέδιο και προδιαγραφές για το συγκεκριμένο χώρο λόγω της σπουδαιότητας 
που έχει στη λειτουργία του κτιρίου. Το rack συγκεντρώνει όλα τα καλώδια ασθενών του συγκροτήματος. Όπως 
αναφέρθηκε όλη η δομημένη καλωδίων είναι μεικτή σε data και voice. Κάθε θέση εργασίας έχει τέσσερα πριζάκια για data / 
voice RJ45. Με τον τρόπο αυτό το πλήθος των θέσεων είναι ευέλικτο και μπορεί να γίνει επιλογή αλλάζοντας μόνο τη θέση 
στο patch panel (μεταξύ δικτύου δεδομένων ή τηλεφωνικής συσκευής). Εκτός αυτών των θέσεων, υπάρχει πρόβλεψη για 
αναμεταδότες wi-fi σε επίκαιρες θέσεις των εσωτερικών χώρων σε δύο σημεία ανά όροφο.  
Δεν προβλέπεται η εγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού (switch) σε κανένα άλλο σημείο του κτιρίου. Στο σχέδιο ασθενών 
ρευμάτων υπάρχουν λεπτομέρειες και σχετική πρόβλεψη για τις οδεύσεις των καλωδίων ftp cat6. Η χωροθέτηση και γενικά 
η σχεδίαση του control room ακολουθεί τις σαφείς απαιτήσεις του χρήστη του χώρου. 
Η όδευση των καλωδίων ftp στους χώρους του κτιρίου για τη σύνδεση των τερματικών πριζών θα γίνεται είτε εντός 
μεταλλικών σχαρών είτε εντός πλαστικών καναλιών ενδεικτικού τύπου Legrand διπλού διαμερίσματος. Υπάρχει σχετική 
προδιαγραφή στο αντίστοιχο τεύχος προδιαγραφών για τον εν λόγο τύπο καναλιών, καθώς επίσης και ανάλυση σε 
αντίστοιχη παράγραφο των ισχυρών ρευμάτων. Επίσης, υπάρχει χαρακτηριστική ένδειξη στις κατόψεις των σχεδίων για την 
κάθε περίπτωση όδευσης. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει πρόνοια για την μη παράλληλη όδευση ισχυρών και ασθενών 
ρευμάτων σε μεγάλα μήκη ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες εισαγωγής ηλεκτρικού θορύβου στο δίκτυο 
δομημένης καλωδίωσης. Σαν επιπρόσθετη προστασία οι καλωδιώσεις ισχυρών ρευμάτων όπου αυτές ικανοποιούν τα 
φορτία χρηστών γραφείων (που εκ των πραγμάτων οδεύουν δίπλα στα ασθενή) γίνονται μέσω καλωδιώσεων ισχυρών 
ρευμάτων με μεταλλικό μανδύα. Αυτό αναλύεται στην αντίστοιχη παράγραφο για τα ισχυρά ρεύματα. 
Το σύνολο των ορόφων και του ισογείου θα έχουν ψευδοροφή η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την όδευση των καλωδίων 
σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο κάτοψης. Η ψευδοροφή θα είναι πιο ψηλά από το ενδιάμεσο εγκάρσιο δοκάρι που 
διατρέχει τους χώρους και τους χωρίζει σε δύο μέρη. Για το λόγο αυτό έγινε επιλογή δύο σημείων που οι καλωδιώσεις 
ισχυρών και ασθενών ρευμάτων οδεύουν κάτω από το δοκάρι. Σε αυτά τα σημεία θα γίνει ψεύτικο δοκάρι για τους σκοπούς 
των οδεύσεων. Το σημείο αυτό επελέγη με γνώμονα την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης της οπτικής και χρήσης του 
χώρου. 
Η όδευση των καλωδίων εντός των ψευδοροφών (ή εμφανώς στο υπόγειο) θα γίνει εντός μεταλλικής σχάρας διάτρητης με 
καπάκι. Οι διαστάσεις των σχαρών δίνονται και στο αντίστοιχο σχέδιο και υπολογίσθηκαν με βάσει το διαθέσιμο χώρο 
αυτών. Ενδεικτικά δίνεται το σχετικό σχέδιο των σχαρών. Σημειώνεται ότι δόθηκε επαρκής εφεδρεία χώρου, με αποτέλεσμα 
για καλώδια πάνω από 15 να προδιαγράφεται σχάρα πλάτους 200mm και για πλήθος καλωδίων πάνω από 55 να 
προδιαγράφεται σχάρα 300mm. 
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Οι κατακόρυφες οδεύσεις από τον 2 όροφο μέχρι το control room γίνονται εντός μεταλλικής σχάρας σε κεντρικό shaft 
σύμφωνα με τις υποδείξεις του σχεδίου. Το shaft βρίσκεται σε θέση πάνω από το control room ώστε η είσοδος σε αυτό να 
γίνει άμεσα όταν φθάσει στο επίπεδο του υπογείου. Από τον 2ο όροφο μέχρι το ισόγειο η σχάρα έχει πλάτος 300mm. Με 
την είσοδο των καλωδίων του ισογείου η σχάρα αυξάνει το πλάτος στα 400mm, ώστε να υπάρχει επάρκεια χώρου για 
εφεδρεία και ορθή στήριξη των καλωδίων σε αυτήν. 
Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ο ανάδοχος οφείλει να πιστοποιήσει το δίκτυο. Αυτό θα πραγματοποιηθεί με τα 
φορτία ισχυρών ρευμάτων (φωτισμός και ηλεκτρονικοί υπολογιστές) σε λειτουργία. Επίσης η παράδοση θα γίνει με το 
σύνολο των σημείων ονοματισμένων κατάλληλα στα σημεία των πριζών και στα άκρα των αντίστοιχων καλωδίων που θα 
συνδεθούν στο κεντρικό rack. 

8.2 Ανάλυση δομής δικτύου 

Η καρδιά του δικτύου είναι στο control room που βρίσκεται στο υπόγειο. Η διάταξή του έγινε βάσει των προδιαγραφών του 
ιδιοκτήτη του έργου. Η κάτοψη του εξοπλισμού με ενδεικτικές διαστάσεις φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί: 
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Τα 3 racks προβλέπεται να εγκατασταθούν στο κέντρο του χώρου. Υπάρχει απόσταση 0,8m από τον αριστερό τοίχο και 1μ 
από τον πίσω τοίχο. Προβλέπονται σχάρες ειδικού τύπου που δημιουργούν ένα δικτύωμα πάνω από τα racks σε ύψος πάνω 
από το ύψος της πόρτας. Με την κόκκινη γραμμή φαίνονται οι οδεύσεις των ftp καλωδίων που εισέρχονται στο χώρο από 
την κεντρική κατακόρυφη όδευση σχάρας 400mm x 60mm από τους πάνω ορόφους. Τα αντίστοιχα καλώδια από το χώρο 
του υπογείου δίνονται με τις γαλάζιες γραμμές και η είσοδος γίνεται από την αριστερή επάνω γραμμή του σχήματος. Η 
όδευση των καλωδίων επιλέχθηκε ώστε να υπάρχει επάρκεια μήκους σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνουν τροποποιήσεις 
και η όδευση αυτή τροποποιηθεί.  
Τα 3 racks θα περιλαμβάνουν το κάθε ένα 2 διανομείς καλωδίων (cable managers) όπως φαίνεται στο αντίστοιχο σχήμα. 
Συνολικά θα υπάρχουν 4 διανομείς καλωδίων για τα 3 racks. Το rack 3 θα περιλαμβάνει τα patch panels και τα switches. Ως 
εκ τούτου,  το σύνολο των καλωδίων ftp καταλήγουν σε αυτό. Το rack 2 θα περιλαμβάνει το τηλεφωνικό κέντρο, το modem 
της εγκατάστασης που θα συνδέεται με τα switches του rack 2 και το rackable καταγραφικό dvr του συστήματος καμερών. 
Το rack 1 ενσωματώνει την είσοδο του ΟΤΕ και επαρκή χώρο για τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό που ζήτησε ο ιδιοκτήτης 
της εγκατάστασης. 
Όπως έχει αναλυθεί το δίκτυο voice και data είναι μεικτό. Τα τερματικά σημεία (πρίζες RJ45), τα καλώδια ftp Cat6 μέχρι και 
το patch panel στο rack είναι συμβατά με δίκτυο data και voice. Ως εκ τούτου, προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση 
switches cat6 με τόσες θέσεις ώστε να μπορούν το σύνολο των σημείων να έχουν data και τηλεφωνικό κέντρο ώστε να 
καλύπτονται δύο πρίζες ανά θέση. 
Στο σχέδιο όδευση των δικτύων data – voice γίνεται αρίθμηση του συνόλου των θέσεων. Τα αποτελέσματα της σχεδίασης 
δίνουν: 

α/α Όροφος Πλήθος Σημείων 

1. Υπόγειο U – 18 

2. Ισόγειο L – 72  

3. Α’ Όροφος F – 94  

4. Β’ Όροφος S – 43 

 

Συνολικά προβλέπονται 227 θέσεις πριζών RJ-45 στους χώρους του κτιρίου που περιλαμβάνουν όλες τις χρήσεις θέσεων 
εργασίας, Wi-Fi αναμεταδοτών, τηλεφώνου ανελκυστήρα. 
Σε αυτά τα σημεία περιλαμβάνονται: 

 6 θέσεις για τη σύνδεση των IP καμερών του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης. Αυτό το δίκτυο περιγράφεται σε 

ξεχωριστό δίκτυο συστημάτων ασφαλείας, αλλά είναι κοινό με το σύστημα του dv. Τα καλώδια συνδέονται 

κανονικά στο patch panel του δικτύου και συνδέονται εκ των υστέρων με το dvr που θα εγκατασταθεί στο rack 2. 

Στο σχέδιο dv τα καλώδια ftp που θα χρησιμοποιηθούν για το CCTV εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα, αν και 

είναι ακριβώς ίδιου τύπου με τη δομημένη καλωδίωση, μόνο για εποπτικούς λόγους. Η ονομασία αυτών των 
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σημείων είναι επίσης λίγο διαφορετική αν και ακολουθείται η γενική αρίθμηση L(CCTV)(67 … 72). 

 Μία τηλεφωνική γραμμή για τον πίνακα πυρανίχνευσης που θα εγκατασταθεί εντός του χώρου των βλαβών. 

 Σημειώνεται ότι στο χώρο πελατών στο ισόγειο προβλέπεται υποδομή (που εντάχθηκε στο δίκτυο δομημένης 

καλωδίωσης) για την απαρίθμηση εξυπηρέτησης πελατών. Υπάρχει θέση (έτσι κι αλλιώς σε κάθε θέση εργασίας) 

με την οποίο υπάρχει τερματικό του χειριστή για να εξυπηρετήσει το καινούργιο νούμερο, προβλέπεται θέση στην 

είσοδο του χώρου για το χειρισμό του πελάτη που ζητάει νούμερο (L-64), ένα σημείο για ηχείο κεντροβαρικά στο 

χώρο (L-65) και ένα σημείο για τον πίνακα LCD που ενημερώνει τους πελάτες για το ταμείο που εξυπηρετεί (L-63).  

Εκτός αυτών των χρήσεων προβλέπεται η εγκατάσταση επιπρόσθετων σημείων που αφορούν: 
 Μία τηλεφωνική γραμμή για τον πίνακα συναγερμού που θα εγκατασταθεί εντός του χώρου του control room. 

 Επιπρόσθετα σημεία πριζών RJ45 που θα χρειαστούν εντός του χώρου του control room. Το σύνολο του control 

room θα έχει περιμετρικά κανάλι τύπου Legrand DLP διπλού διαμερίσματος για την ευελιξία των θέσεων 

ηλεκτρικής τροφοδότησης και δικτύου. 

Για την κάλυψη των ανωτέρω σημείων προβλέπεται η εγκατάσταση 6 patch panels 48 θέσεων έκαστο που θα αριθμεί 
συνολικά 288 σημεία αφίξεων ftp καλωδίων. Αν και η εγκατάσταση 5 patch panels θα ήταν επαρκής για τις 227 θέσεις, 
προτείνεται η εγκατάσταση 6 panels για λόγους εφεδρείας θέσεων και κάλυψη πιθανών επεκτάσεων στο μέλλον. 
Για την κάλυψη του τηλεφωνικού δικτύου του κτιρίου προβλέπεται η εγκατάσταση ενός τηλεφωνικού κέντρου με 
τουλάχιστον 120 εισόδους τηλεφωνικών συσκευών (γίνεται η θεώρηση ότι οι 4 θέσεις ανά θέση εργασία ισομοιράζονται σε 
data και voice).  
Τα σχέδια της μελέτης είναι τα DV-01 … 06. 
Το δίκτυο δομημένης καλωδίωσης, όπως έχει σχεδιασθεί και περιγράφεται στην παρούσα μελέτη και στα σχέδια αυτής 
προμετράται σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν: 
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Και σαν σύνολα στον πίνακα που ακολουθεί: 
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9. ΓΕΙΩΣΗ 

Το κτίριο είναι υφιστάμενο και συνδεδεμένο στο δίκτυο χαμηλής τάσης. Δεν υπάρχει κανόνας – απαίτηση προτύπου για την 
μέγιστη επιτρεπτή τιμή που θα πρέπει να ικανοποιείται από το σύστημα γείωσης για τους καταναλωτές Χαμηλής Τάσης. 
Επίσης το κτίριο βρίσκεται εντός αστικού ιστού και το οικόπεδο είναι πρακτικά διαμορφωμένο και καλυμμένο με άσφαλτο 
περιμετρικά. Ως εκ τούτου, εγκατάσταση επιπρόσθετης περιμετρικής γείωσης (εν είδη θεμελιακής) δεν είναι εφικτή.  
Η τιμή της αντίστασης γείωσης που κρίνεται σαν κανόνας καλής πρακτικής ώστε να είναι αξιόπιστα τα μέσα προστασίας 
βάσει του συστήματος τροφοδότησης (TN-S) είναι τα 2Ω. Προδιαγράφονται τα εξής μέτρα: 

 Εγκατάσταση τριγώνου γείωσης αποτελούμενο από τρία (3) ηλεκτρόδια Φ14mm από χάλυβα θερμά 

επιψευδαργυρωμένο St/tZn, με επιχάλκωση 250μm, μήκους 1500mm το κάθε ένα. Τα ηλεκτρόδια θα συνδεθούν 

μέσω χάλκινου πολύκλωνου αγωγού διατομής 50mm2 και σύνδεση με κατάλληλους συνδέσμους. Τα ηλεκτρόδια 

θα εγκατασταθούν σε απόσταση 3 m μεταξύ τους. Το τρίγωνο θα συνδεθεί απευθείας στο σημείο σύνδεσης του 

ΔΕΔΔΗΕ (μπαροκιβώτιο) μέσω χάλκινου πολύκλωνου αγωγού διατομής 50mm2. Αυτό προβλέπεται προς ενίσχυση 

του υφιστάμενου συστήματος και προστασίας (έναντι γήρανσης) του παλαιού υφιστάμενου συστήματος γείωσης.  

 Μέτρηση του συστήματος γείωσης του κτιρίου (κατόπιν της ενίσχυσής του με το νέο τρίγωνο γείωσης). Εφόσον η 

τιμή της αντίστασης γείωσης είναι μικρότερη των 2Ω τότε το σύστημα κρίνεται επαρκές. Διαφορετικά θα πρέπει να 

γίνει ενίσχυση του συστήματος ώστε να επιτευχθεί η τιμή των 2Ω. Η ενίσχυση του συστήματος θα πρέπει να γίνει 

με εγκατάσταση τριγώνων γείωσης και σύνδεση αυτών με το υφιστάμενο σύστημα. 

Το ανωτέρω σύστημα γείωσης δεν περιγράφεται σε σχέδιο κάτοψης καθώς δε κρίνεται ότι το σχέδιο θα προσφέρει κάποια 
επιπρόσθετη πληροφορία. Η προμέτρηση των υλικών που δίνεται στο αντίστοιχο τεύχος γίνεται με τη θεώρηση ότι η 
εγκατάσταση του τριγώνου γείωσης θα υλοποιηθεί πλησίον του τοιχίου του μετρητή. 
Σημειώνεται ότι στο χώρο του control room προβλέπεται η εγκατάσταση ενός ζυγού γείωσης, ο οποίος θα είναι άμεσα 
συνδεδεμένος με τη μπάρα γείωσης του ΓΠΧΤ, ώστε να μην υπάρχει ανύψωση δυναμικού. Σε αυτό το ζυγό γείωσης (που 
έχει απευθείας το δυναμικό γης χωρίς να προκύπτει ανύψωση λόγω ροής ρεύματος) θα συνδεθεί ο εξοπλισμός του control 
center σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα. 
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10. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

10.1 Εγκατάσταση εξωτερικής αντικεραυνικής προστασίας.  

Αξιολογήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου, η προβλεπόμενη χρήση και οι ανάγκες προστασίας από κεραυνικά 
πλήγματα. Τα στοιχεία που εντοπίσθηκαν και επηρεάζουν τη σχεδίαση είναι τα εξής: 
Υπάρχει ένα περιμετρικό στηθαίο ύψους 0,5 m το οποίο έχει ένα μεταλλικό κιγκλίδωμα. Το σύνολο της ανωτέρω 
κατασκευής φθάνει περίπου το 1 m. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το μεταλλικό κιγκλίδωμα δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για συλλεκτήριο σύστημα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν αποτελεί συνεχή μεταλλική 
κατασκευή, με επαρκές πάχος και σημεία άμεσης γείωσης ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του σχετικού προτύπου 
(ΕΝ62305). Επιπρόσθετα, θα πρέπει για την εφαρμογή συστήματος αντικεραυνικής προστασίας μορφής κλωβού να 
εγκατασταθούν τέσσερεις αγωγοί καθόδου στις τέσσερεις γωνίες του κτιρίου που θα συνδεθούν σε αντίστοιχους 
ακροδέκτες γείωσης ενωμένους με το σύστημα γείωσης του κτιρίου. Το επιπρόσθετο συλλεκτήριο σύστημα με αγωγού 
St/tZn θα πρέπει να εγκατασταθεί σε τέτοια θέση που να προστατεύει το δώμα (και ως εκ τούτου το σύνολο του κτιρίου) και 
να λειτουργεί ανεξαρτήτως της ύπαρξης του μεταλλικού κιγκλιδώματος.  
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Φωτογραφίες που ελήφθησαν από το δώμα του κτιρίου 

 
Για να ξεπεραστούν οι ανωτέρω τεχνικές δυσκολίες επιλέγεται η εγκατάσταση ιστού αντικεραυνικής προστασίας ιονισμού 
(early streamer). Ο ιστός θα εγκατασταθεί στον τοίχο της απόληξης του κλιμακοστασίου σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο 
(ΣΑΠ-7) που υποβάλλεται. Η στήριξη θα γίνει επί του τοίχου της απόληξης του κλιμακοστασίου που φαίνεται στο σχέδιο και 
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η σύνδεση θα γίνει μέσω αγωγού καθόδου γυμνού πολύκλωνου από ηλεκτρολυτικό χαλκό διατομής 50mm2. Η όδευση του 
αγωγού καθόδου θα γίνει από το σημείο εγκατάστασης του ιστού μέχρι το σημείο εγκατάστασης του τριγώνου γείωσης. Η 
στήριξη θα γίνεται μέσω προδιαγραφόμενων συνδέσμων για την κατακόρυφη όδευση ανά απόσταση 2m επί του 
εξωτερικού τοίχου του κτιρίου.  

 

 
Στη θέση που προβλέπεται στο αντίστοιχο σχέδιο περιβάλλοντος χώρου θα εγκατασταθεί τρίγωνο γείωσης αποτελούμενο 
από τρία (3) ηλεκτρόδια Φ14mm από χάλυβα θερμά επιψευδαργυρωμένο St/tZn, με επιχάλκωση 250μm, μήκους 1500mm 
το κάθε ένα. Τα ηλεκτρόδια θα συνδεθούν μέσω χάλκινου πολύκλωνου αγωγού διατομής 50mm2 και σύνδεση με 
κατάλληλους συνδέσμους. Τα ηλεκτρόδια θα εγκατασταθούν σε απόσταση 3 m μεταξύ τους. Το τρίγωνο αυτό θα είναι 
εγκατεστημένο αποκλειστικά για τις ανάγκες του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας και θα πρέπει βάσει των 
προβλέψεων του ΕΝ62305 να έχει τιμή μικρότερη των 10Ω. Αναφορά γίνεται στο πρότυπο ΕΝ62305-3 5.4 Earth-termination 
system / 5.4.1 General ( … When dealing with the dispersion of the lightning current (high frequency behaviour) into the 
ground, whilst minimizing any potentially dangerous overvoltages, the shape and dimensions of the earth-termination 
system are the important criteria. In general, a low earthing resistance (if possible lower than 10 when measured at low 
frequency) is recommended. … ). 
Σε περίπτωση που μέσω της μέτρησης διαπιστωθεί ότι η τιμή της αντίστασης γείωσης είναι μεγαλύτερη των 10Ω τότε θα 
πρέπει να εγκατασταθούν περαιτέρω ηλεκτρόδια για τη μείωση αυτής κάτω από το όριο. Το τρίγωνο γείωσης (και τυχόν 
ενίσχυση αυτού) θα είναι ανεξάρτητο από το υπόλοιπο σύστημα γείωσης του κτιρίου. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό 
πλεονέκτημα στην κατεύθυνση της προστασίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από επαγόμενα κρουστικά ρεύματα. Για 
τους λόγους προστασίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης από την ανύψωση δυναμικού λόγω ενδεχόμενου κεραυνικού 
πλήγματος το τρίγωνο γείωσης εγκαθίσταται σε όσο το δυνατόν πιο μακρινό σημείο σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα 
του κτιρίου. Λόγω των περιορισμένων αποστάσεων εντός τους οικοπέδου τήρηση αποστάσεων μεγαλύτερων των 20m δεν 
είναι εφικτή, όμως οι αποστάσεις που επιτυγχάνονται μειώνουν την ανύψωση δυναμικού στο μεγαλύτερο εφικτό βαθμό. 
Όπως έχει αναλυθεί το σύστημα γείωσης της αντικεραυνικής προστασίας είναι ανεξάρτητο από τη λειτουργική γείωση και 
τη γείωση προστασίας της εγκατάστασης. Ως εκ τούτου, για να μην αναπτυχθούν επικίνδυνες τάσεις επαφής θα πρέπει να 
γειωθούν άμεσα στο σύστημα γείωσης της αντικεραυνικής προστασίας  το σύνολο των μεταλλικών αντικειμένων του 
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κτιρίου που βρίσκονται εκτεθειμένα, όπως είναι μεταλλικές υδρορροές, μεταλλικά στηρίγματα για κεραίες, κλπ. Οι 
μεταλλικές αυτές κατασκευές θα πρέπει να γειωθούν άμεσα στη γείωση του ιστού ιονισμού ώστε να μην υπάρχει 
περίπτωση διαφοράς δυναμικού στο ενδεχόμενο κεραυνικού πλήγματος. Η άμεση γείωση θα πρέπει να γίνει με είτε μέσω 
γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού είτε μέσω ΝΥΑ (κιτρινοπράσινου καλωδίου) διατομής τουλάχιστον 16 mm2.  

 

10.2 Εγκατάσταση απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων.  

Στον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης του κτιρίου στις κεντρικές μπάρες Χαμηλής Τάσης πρόκειται να εγκατασταθεί 
τετραπολικός απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων τύπου Τ1+Τ2 μεταξύ φάσεων και ουδετέρου αγωγού (L – N). Ο απαγωγός 
θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρέχει δευτερεύουσα προστασία (δυνατότητα απαγωγής κεραυνικών ρευμάτων 
οφειλόμενων σε κεραυνικά πλήγματα στάθμης προστασίας ώστε να παρέχουν προστασία σε συσκευές κατηγορίας II). Ο 
απαγωγός θα τοποθετηθεί στην άφιξη από το δίκτυο της ΔΕΗ και μετά τον διακόπτη ισχύος Χαμηλής Τάσης. Η γείωση των 
απαγωγών θα πρέπει να είναι κοινή με τη γείωση του πίνακα, δίχως να δημιουργούνται βρόχοι, προτιμώντας την 
συντομότερη όδευση. 
Ο τρόπος συνδεσμολογίας των απαγωγών παρουσιάζεται στο παρακάτω Σχήμα.   
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L1

L2

L3

N

PE

L1

TrigeTron LC+SC SPD

UC = 255Vac

Up = <2.5kV

Iimp = 25kA (10/350μs)

Imax = 150kA (8/20μs)

Ta = <50ns

68 72 025   T1 + T2    CE

TrigeTron LC+SC SPD

UC = 255Vac

Up = <2.5kV

Iimp = 25kA (10/350μs)

Imax = 150kA (8/20μs)

Ta = <50ns

68 72 025   T1 + T2    CE

N

L2

TrigeTron LC+SC SPD

UC = 255Vac

Up = <2.5kV

Iimp = 25kA (10/350μs)

Imax = 150kA (8/20μs)

Ta = <50ns

68 72 025   T1 + T2    CE

TrigeTron LC+SC SPD

UC = 255Vac

Up = <2.5kV

Iimp = 25kA (10/350μs)

Imax = 150kA (8/20μs)

Ta = <50ns

68 72 025   T1 + T2    CE

N

L3

TrigeTron LC+SC SPD

UC = 255Vac

Up = <2.5kV

Iimp = 25kA (10/350μs)

Imax = 150kA (8/20μs)

Ta = <50ns

68 72 025   T1 + T2    CE

TrigeTron LC+SC SPD

UC = 255Vac

Up = <2.5kV

Iimp = 25kA (10/350μs)

Imax = 150kA (8/20μs)

Ta = <50ns

68 72 025   T1 + T2    CE

N

PE

Ν- PE  SPD   TT SYSTEM

UC = 255Vac

Up = <4kV

Iimp = 100kA (10/350μs)

Ta = <100ns

68 71 100        T1     CE

N

Γενικές

Ασφάλειες

 

Σχήμα: Εγκατάσταση των 4 μονοπολικών απαγωγών δευτερεύουσας προστασίας  

Σε όλους τους υποπίνακες του κτιρίου θα εγκατασταθούν στις αφίξεις απαγωγοί κρουστικών υπεράσεων τεχνολογίας 
ημιαγωγών, τύπου Τ2. Αυτό επιλέγεται για την αποφυγή εσωτερικών κρουστικών υπερτάσεων που θα ενισχυθούν λόγω του 
μήκους καλωδίωσης μεταξύ του ΓΠΧΤ και των υποπινάκων. Επιπρόσθετα των τύπου Τ2 και συγκεκριμένα στους 
τριφασικούς υποπίνακες που θα τροφοδοτούν ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές προδιαγράφονται απαγωγοί κρουστικών 
υπερτάσεων τεχνολογίας ημιαγωγών, τύπου Τ3 (ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 68 44 113) οι οποίοι θα συνδεσμολογηθούν 
μεταξύ φάσεων και ουδετέρου και ένας απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων διακοπτικού τύπου με διάκενα, τύπου Τ3 
(ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 68 44 117) ο οποίος θα συνδεσμολογηθεί μεταξύ ουδετέρου και γείωσης. Οι απαγωγοί θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν λεπτή προστασία σε ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές (στάθμη προστασίας 
Up<1,5kV). Η στήριξη των Απαγωγών θα πραγματοποιηθεί επί ράγας DIN. Η γείωση τους θα πρέπει να είναι κοινή με τη 
γείωση του πίνακα, δίχως να δημιουργούνται βρόχοι, προτιμώντας την συντομότερη όδευση. Ο τρόπος συνδεσμολογίας 
τους παρουσιάζεται στο παρακάτω Σχήμα. Οι απαγωγοί θα πρέπει να έχουν αντοχή σε υπερτάσεις μεγάλης διάρκειας (TOV) 
τουλάχιστον 1450V.  

 

L1

L2

L3

N

PE

Γενικές
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L

SPD

UC=275Vac

Ιn=10kΑ (8/20μs)

Ιmax=10kΑ (8/20μs)

Up = <1.5kV

Ta = <25ns

T3              CE

10T3

N

PE

SPD

UC=255Vac

Ιn=10kΑ (8/20μs)

Ιmax=20kΑ (8/20μs)

Up = <1.3kV

Ta = <100ns

T3              CE

20GT3

N

L

SPD

UC=275Vac

Ιn=5kΑ (8/20μs)

Ιmax=10kΑ (8/20μs)

Up = <1.5kV

Ta = <25ns

T3              CE

10T3

N

L

SPD

UC=275Vac

Ιn=5kΑ (8/20μs)

Ιmax=10kΑ (8/20μs)

Up = <1.5kV

Ta = <25ns

T3              CE

10T3

N

                      

L1

N

PE
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PE

SPD

UC=255Vac

Ιn=10kΑ (8/20μs)

Ιmax=20kΑ (8/20μs)

Up = <1.3kV

Ta = <100ns

T3              CE

20GT3

N

L

SPD

UC=275Vac

Ιn=5kΑ (8/20μs)

Ιmax=10kΑ (8/20μs)

Up = <1.5kV

Ta = <25ns

T3              CE

10T3

N

 

Σχήμα: Εγκατάσταση μονοπολικών απαγωγών λεπτής  προστασίας (Τ3) σε 3φασικά και 1φασικά δίκτυα. 

Σημειώνεται ότι πρακτικά το σύνολο των χώρων περιλαμβάνουν ηλεκτρονικές ευαίσθητες συσκευές. Ως εκ τούτου, η 
μεγάλη πλειοψηφία των ηλεκτρικών πινάκων θα πρέπει να προστατευθεί με την εγκατάσταση απαγωγών τύπου Τ3 είναι οι 
εξής: ΓΠΧΤ, Πίνακας Υπογείου, Πίνακας Ισογείου, Πίνακας Α Ορόφου, Πίνακας Β Ορόφου, Πίνακας Τεχνιτών, Πίνακας UPS. 

11. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

11.1 Γενικά 

Τα λοιπά ασθενή που πρόκειται να εγκατασταθούν στο υπό μελέτη κτίριο είναι: 
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 Σύστημα Συναγερμού 

 Σύστημα R-TV 

 Σύστημα θυροτηλεόρασης (Access Control). 

11.2 Σύστημα Συναγερμού 

Το προτεινόμενο σύστημα ασφαλείας του κτιρίου θα εξασφαλίζει την προστασία του κτιρίου από είσοδο, βανδαλισμούς και 
καταστροφές από εξωτερικούς παράγοντες. Γι’ αυτό το λόγο θα εγκατασταθούν πλήθος τα εξής συστήματα: 

 Μαγνητικές επαφές σε συγκεκριμένα ανοίγματα (παράθυρα και πόρτες) που κινδυνεύουν από παραβίαση. 

 Αισθητήρες παρουσίας σε χώρους που είναι πρώτης εισόδου, εφόσον παραβιασθούν τα ανωτέρω ανοίγματα 

(κυρίως διάδρομοι και αποθήκες).  

 Φαροσειρήνα στην εξωτερική μπροστά πλευρά του κτιρίου στο ύψος του 2ου ορόφου.  

 Πληκτρολόγιο χειρισμού ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του συναγερμού κατά την είσοδο των χρηστών. 

Το σύστημα συναγερμού θα ελέγχεται από την κεντρική είσοδο κοινού στο Ισόγειο του κτιρίου μέσω ενός κεντρικού Panel 
ελέγχου. Aπό το χώρο αυτό ελέγχου του συστήματος θα είναι γνωστή η κατάσταση των παραπάνω αισθητήρων παρουσίας 
χώρων και παραβιάσιμων εξωτερικών ανοιγμάτων του κτιρίου. Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να εμφανίζει στην οθόνη 
ενδείξεων του κεντρικού panel ελέγχου το ακριβές σημείο ενεργοποίησης του εκάστοτε αισθητήρα. Ο κεντρικός πίνακας 
του συστήματος συναγερμού θα βρίσκεται στο υπόγειο εντός του control room. 
Θα υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης κλήσης σε αριθμό τηλεφώνου που θα μπορεί να ορισθεί σε περίπτωση που υπάρξει 
ενεργοποίηση. Γι’ αυτό το λόγο και έχει προβλεφθεί άφιξη FTP καλωδίου για σύνδεση με το κεντρικό panel του συστήματος 
συναγερμού. 
Λόγω των διαφορετικών χρήσεων των χώρων του κτιρίου θα υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού του συστήματος 
συναγερμού σε ζώνες. Ο ανάδοχος του έργου θα είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό του συστήματος συναγερμού σε 
ζώνες λειτουργίας ανάλογα με τις οδηγίες των χρηστών των χώρων.  
Όπως προκύπτει και από την καλωδίωση που δίνεται στα αντίστοιχα σχέδια κάτοψης, έχουν δημιουργηθεί τα εξής 
κυκλώματα: 

α/α Επίπεδο Κύκλωμα Αισθητήρες Μήκος Καλωδίων

1 Φαροσειρήνα Φαροσειρήνα 26

2 Διάδρομος 2 ραντάρ 43

3 Κλιμακοστάσιο 1 ραντάρ 21

4 Διάδρομος 2 ραντάρ 38

5 Κλιμακοστάσιο 1 ραντάρ 18

6 Διάδρομος 1 1 ραντάρ 42

7 Διάδρομος 2 1 ραντάρ 35

8 Διάδρομος 3 1 ραντάρ 21

9 Κλιμακοστάσιο 1 ραντάρ 21

10 Χειριστήριο Χειριστήριο 21

11

Μαγνητική Επαφή 

κεντρικής πόρτας

1 Μαγνητική 

Επαφή 19

12

Μαγνητικές Επαφές 

παραθύρων πρόσοψης

3 Μαγνητικές 

Επαφές 28

13

Μαγνητική Επαφή 2ης 

εισόδου

1 Μαγνητική 

Επαφή 37

14

Μαγνητικές Επαφές πίσω 

παραθύρων ράμπας

3 Μαγνητικές 

Επαφές 48

15

Μαγνητική Επαφή 

Γκαραζόπορτας

1 Μαγνητική 

Επαφή 46

16 Αποθήκες 2 ραντάρ 35

17

Μαγνητική Επαφή Control 

Room

1 Μαγνητική 

Επαφή 12

2ος όροφος

1ος όροφος

Ισόγειο

Υπόγειο
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Το συνολικό μήκος καλωδίου LiYCY που προμετράται προς εγκατάσταση είναι ίσο με 511 m.  

11.3 Σύστημα R-TV 

Προβλέπεται η εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος τηλεόρασης και ραδιοφώνου (R-TV) που θα αποτελείται από: 
 Κεραία R-TV που θα εγκατασταθεί στο δώμα του κτιρίου 

 Καλωδιώσεις ομοαξονικών καλωδίων 

 Ενισχυτές σήματος (κεντρικό επί της κεραίας και τοπικούς ανά όροφο) 

 Διακλαδωτές καλωδιώσεων για την σύνδεση των επιμέρους κλάδων 

 Λήψεις – πρίζες R-TV είτε ενδιάμεσες, είτε τερματικές. 

Η κεραία R-TV προβλέπεται να εγκατασταθεί στην απόληξη του κλιμακοστασίου του κτιρίου, σε θέση πάνω από το κάθετο 
κεντρικό φρεάτιο όδευσης των καλωδιώσεων. Μαζί με την κεραία θα εγκατασταθεί ο αρχικός κεντρικός ενισχυτής σήματος. 
Μέσω του κεντρικού φρεατίου όδευσης θα γίνει η κατακόρυφη όδευση του ομοαξονικού καλωδίου. 
Σε κάθε όροφο προβλέπεται η εγκατάσταση διακλαδωτή, ώστε να συνδέεται η άφιξη από τον ανωτέρω όροφο, η 
αναχώρηση προς τον κάτω όροφο και η αναχώρηση προς τις λήψεις του ορόφου. Μετά την αναχώρηση προς τον όροφο θα 
εγκατασταθεί και ενισχυτής τοπικός. Ο διακλαδωτής και ο τοπικός ενισχυτής θα εγκατασταθούν εντός του κατακόρυφου 
φρεατίου εντός πλαστικού κυτίου κατάλληλων διαστάσεων. 
Οι λήψεις R-TV του κάθε ορόφου είναι σε έναν κλάδο και υπάρχουν ενδιάμεσες και μία τελική πρίζα. Ακολουθείται η 
όδευση του δικτύου δομημένης καλωδίωσης για την όδευση του ομοαξονικού καλωδίου.  
Οι θέσεις των πριζών έχουν προβλεφθεί σε θέσεις ανάλογα με την αναμενόμενη χρήση του εκάστοτε χώρου. Οι 

καλωδιώσεις θα πρέπει να οδεύουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν αναλυθεί και για τα καλώδια των δικτύων 

ασθενών. 

11.4 Σύστημα θυροτηλεόρασης 

Το κτίριο έχει μία κεντρική είσοδο η οποία θα ελέγχεται από δύο σημεία εσωτερικά αυτού: σε κεντρικό σημείο του 
διαδρόμου του ισογείου και στο χώρο των βλαβών (που θα βρίσκεται 24ωρη παρουσία).  
Στην κεντρική είσοδο του κτιρίου θα εγκατασταθεί η εξωτερική μονάδα της θυροτηλεόρασης που θα αποτελούνται από: 

 Πλαίσιο και βάση κατάλληλης στεγανότητας 

 Κάμερα CCD Auto iris - focus (έγχρωμη) 

 Πλήκτρα κλήσης των εσωτερικών βάσεων (προβλέπεται η εγκατάσταση 4 τέτοιων πλήκτρων αν και θα είναι 
ενεργοποιημένα τα 2 για τις 2 εσωτερικές βάσεις που θα εγκατασταθούν). 

 Τροφοδοτικό (καθώς επίσης και το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία της εξωτερικής 
μονάδας). 

 Κατάλληλη κλειδαριά τηλεχειριζόμενη ώστε να ελέγχεται από το σύστημα access control. 

Από τις εξωτερικές μονάδες ο επισκέπτης του χώρου θα έχει τη δυνατότητα κλήσης ενός από τους δύο κύριους χώρους 
χρήσης: χώρος διαδρόμου και βλάβες. 
Οι 2 εσωτερικές μονάδες θα εγκατασταθούν στους ανωτέρω χώρους και θα αποτελούνται από: 

 Πλαίσιο και Βάση θυροτηλεφώνου  

 Μόνιτορ έγχρωμο 

 Πλήκτρα χειρισμού του θυροτηλεφώνου (ενεργοποίησης συνομιλίας, ανοίγματος της πόρτας, χειροκίνητης 
ενεργοποίησης του Monitor).  

Η καλωδίωση της θυροτηλεόρασης θα είναι τύπου ftp Cat. 6 και όπως φαίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο προβλέπεται σύνδεση 
της εξωτερική μονάδας με τις δύο εσωτερικές. Η μέθοδος που αποτυπώνεται στο σχέδιο καλύπτει όλες τις πιθανότητες 
απαιτήσεων των μονάδων ώστε να είναι δυνατή η επιλογή διαφορετικού τύπου μονάδων. 
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11.5 Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) 

Στόχευση του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης είναι η πλήρης κάλυψη της περιμέτρου του κτιρίου και των δύο εισόδων 
αυτού. Για να επιτευχθεί αυτό προβλέπεται η χρήση 6 συνολικά καμερών (2 τύπου dome και 4 σταθερών). Στο αντίστοιχο 
σχέδιο συστημάτων ασφαλείας φαίνεται η ανάλυση του συστήματος και η επιτυχία της κάλυψης των περιμετρικών χώρων. 
Η καλωδίωση του συστήματος θα είναι κοινή με το δίκτυο δομημένης καλωδίωσης του κτιρίου. Οι κάμερες είναι τύπου IP 
και ως εκ τούτου, συνδέονται με καλώδιο FTP Cat.6 με το dvr. 
Το dvr προδιαγράφεται rackable, ώστε να εγκατασταθεί απευθείας στο rack του control room. Η προδιαγραφή του rack 
είναι ώστε να περιλαμβάνει επαρκή σκληρό δίσκο και οθόνη.   

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με την εγκατάστασή του στο έργο και εντός τακτής προθεσμίας πέντε 

ημερολογιακών ημερών, να συντάξει, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα, χρόνο-διάγραμμα 

εκτέλεσης του έργου. 

Θα ληφθούν, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας 

του μόνιμου και κινητού εξοπλισμού (γραφεία, έπιπλα, υλικά κλπ).΄Οποια ζημία προκληθεί 

στον εξοπλισμό αυτόν, θα αποκατασταθεί από τον Ανάδοχο.  

Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη της επίβλεψης και ως εκ τούτου υποχρεούται να ασκεί 

συνεχή εποπτεία στο έργο , καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, ο ίδιος ή με εκπρόσωπό 

του υπομηχανικό ή εργοδηγό δομικών έργων. 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία (Τομέας Υποστήριξης/ΔΠΜ-Θ) εκπροσωπείται από τον Εντεταλμένο Μηχ- 

ανικό , ο οποίος θα συνεννοείται , για τα θέματα του έργου , μόνο με τον Ανάδοχο ή τον εκπρόσωπό 

του. Οι τελευταίοι έχουν υποχρέωση να προσέρχονται σε κάθε ζήτηση και να μεταβιβάζουν και να 

επι- βάλλουν τις όποιες οδηγίες ή παρατηρήσεις στα συνεργεία.  

Τυχόν μη συμμόρφωση του Αναδόχου με τους παραπάνω όρους, μπορεί να έχει ως συνέπεια την 

έκπτωσή του από την εργολαβία. 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 



Ανακαίνιση Κτιρίου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., Περιοχή Κατερίνης 

 

 

                                                                        
                                                         



 
 

 
 

 
 
 

Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης                      
Τομέας Υποστήριξης                                                                        
Εθνικής Αμύνης 9Α , 546 21 Θεσσαλονίκη                                            

    

 
                                                                                                    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΜ-Θ/ΤΥ/1/2021                        
 

ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΜ-Θ / ………………………… 

 

 

 
 

 
 
 

ΕΡΓΟ :  «ΑΝΑΚΑΙΝIΣΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΔΡΑΣ 

                 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»            

 

 

 

 

 

 

 

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5        Τ 210 9281600     infodeddie@deddie.gr                                                                             
117 43 Αθήνα                               F 210 9281698              www.deddie.gr                                                                  1/87 

http://www.deddie.gr/


 
ΕΡΓΟ    : «ΑΝΑΚΑΙΝIΣΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΔΡΑΣ 

                     ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»            

 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 
 

Α - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 01  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ                                                                             

 

ΑΡΘΡΟ 02  ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ                                                                                 

 

ΑΡΘΡΟ 03  ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΑΡΜΑΡΙΚΩΝ – ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ                                                              

 

ΑΡΘΡΟ 04  ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ                                                                                                    

ΑΡΘΡΟ 05  ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ                                                                                      
 
ΑΡΘΡΟ 06  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (ΛΕΙΟΤΡΙΨΗ–ΣΤΙΛΒΩΣΗ)  ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ                                            

ΑΡΘΡΟ 07  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΤΟΜΕΣ (PROFIL) ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

                   (ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ, ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ, ΦΕΓΓΙΤΕΣ, ΚΛΠ)                                                          

 

ΑΡΘΡΟ 08  ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ: ΔΑΠΕΔΑ , ΠΟΔΙΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ                                                                                                                                                               

 

ΑΡΘΡΟ 09  ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 10  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ                                                                                          

 

ΑΡΘΡΟ 11  ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ                                                                                   

                   ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 12  ΧΑΜΗΛΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ                                                                             

 

ΑΡΘΡΟ 13   ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ                                                                                                                                                   

 

ΑΡΘΡΟ 14  ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ    

                   

ΑΡΘΡΟ 15  ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ 

                  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΕΞΩΤΕΡ ΙΚΗΣ  ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ  ΚΤΗΡΙΩΝ                    

 

ΑΡΘΡΟ 16  ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ – ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΞΩΣΤΗ                                                

 

ΑΡΘΡΟ 17  ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ                                                                                     

 

ΑΡΘΡΟ 18  ΞΥΛΙΝΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ                                                                                    

 

ΑΡΘΡΟ 19  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ                                                    

 

ΑΡΘΡΟ 20  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ  



 
                                                                                                                                               2/87 

 
ΑΡΘΡΟ 01 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ (ΓΕΝΙΚΑ)  

1. Τα άρθρα καθαιρέσεων , αποξηλώσεων κλπ , περιλαμβάνουν εργασίες καθαιρέσεων και αποξηλώ- 

σεων διαφόρων στοιχείων του έργου , που περιγράφονται παρακάτω αναλυτικά , σε ιδιαίτερα άρθρα 

και θα εκτελεσθούν με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο της επιλογής του Αναδόχου , (δια χειρός – κοπής 

κλπ ή με μηχανικά μέσα), χωρίς να προκληθούν φθορές στο υπόλοιπο τμήμα της κατασκευής και οι 

οποίες εργασίες πρέπει να προηγηθούν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια τοπική γενική διασκευή 

ενός χώρου κτηρίου. 

 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα προστατευτικά μέτρα με τις υπόψη εργασίες κατεδαφί- 

σεων , καθαιρέσεων, αποξηλώσεων κλπ , τα οποία προβλέπονται από τους αντίστοιχους νόμους , 

διατάγματα και τις αστυνομικές και λοιπές διοικητικές διατάξεις και να ενημερώσει τον Εντεταλμένο 

Μηχ/κό, πριν την έναρξη των ανωτέρω εργασιών, σχετικά με τον τρόπο εργασίας που πρόκειται να 

ακολουθήσει. 

 

3.   Στις υπόψη εργασίες καθαιρέσεων, αποξηλώσεων κλπ, περιλαμβάνεται οπωσδήποτε και η εργασία 

αποκατάστασης του υπολοίπου διατηρητέου στοιχείου, στην έκταση που επιβάλλεται από τη ζημιά που 

προκλήθηκε λόγω καθαίρεσης καθώς και η απαραίτητη προεργασία για την έντεχνη καθαίρεση 

τμήματος του έργου και την αποφυγή καταστροφής του υπολοίπου στοιχείου. στις εργασίες 

αποκατάστασης των τμημάτων της κατασκευής περιλαμβάνονται ενδεικτικά και οι εξής εργασίες , 

ανεξαρτήτως του εάν αναφέρονται ή όχι στις επιμέρους περιγραφές: 

 

    (α)   O πλήρης καθαρισμός του αποκαλυπτόμενου υποστρώματος, (δαπέδου, τοίχου , οροφής), σε            

            περιπτώσεις καθαίρεσης ή αποξήλωσης υπάρχουσας επένδυσης από οποιοδήποτε υλικό, από  

            τα υλικά συγκόλλησης (κονιάματα στρώσεων, κόλλες ,κλπ), ώστε η επιφάνεια αυτή να είναι    

            έτοιμη και κατάλληλη να δεχθεί τη νέα επένδυση ή επικάλυψη. 

 

    (β)   Η αφαίρεση των υλικών στερέωσης, συγκράτησης και ανάρτησης μιας καθαιρούμενης ή  

            αποξηλούμενης υπάρχουσας κατασκευής ψευδοροφής , (ήλοι , ενσωματωμένα στοιχεία και    

            εξαρτήματα μεταλλικού σκελετού  κλπ) και η πλήρωση των δημιουργούμενων οπών,   

            αυλάκων κλπ, οποιωνδήποτε διαστάσεων και βάθους , με τσιμεντοκονίαμα των 450 Kgr   

            τσιμέντου. 

 

     (γ)  Σε περίπτωση δημιουργίας ανοιγμάτων, είτε με καθαίρεση τοιχοδομών από οποιοδήποτε   

            υλικό, είτε με αποξήλωση υπαρχόντων κουφωμάτων (με ή χωρίς τις κάσες τους), η   

            περίμετρος (παρειές) του ανοίγματος θα αποκαθίσταται πλήρως με τη μόρφωση των  

            λαμπάδων του ανοίγματος με επίχρισμα, την αποκατάσταση του επιχρίσματος οροφής ή  

            πρεκιού και την πλήρωση του δημιουργούμενου στο δάπεδο κενού (αύλακος), οποιωνδήποτε   

            διαστάσεων και βάθους , με τσιμεντοκονίαμα των 450 Kgr τσιμέντου. 

 

4.  Ο τρόπος επιμέτρησης των εργασιών καθαίρεσης και αποξήλωσης καθορίζεται στα επόμενα 

αντίστοιχα άρθρα των Τ.Π.  

Στην αντίστοιχη τιμή μονάδας κάθε μιας από τις εργασίες, καθαίρεσης ή αποξήλωσης οικοδομικού 

στοιχείου, οι οποίες περιγράφονται στα επόμενα άρθρα των Τ.Π., περιλαμβάνονται πέραν των τυχόν 

αναγραφομένων στα επιμέρους άρθρα, όλες οι εργασίες και δαπάνες ,    

 

(α)    Για την εκτέλεση της καθαίρεσης ή αποξήλωσης, σύμφωνα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις και        
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            τα προδιαγραφόμενα στα παρακάτω επί μέρους άρθρα, σε οποιοδήποτε σημείο του έργου και          

        σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από το εκάστοτε δάπεδο εργασίας (βοηθητικό ή πρόχειρο ή  

        μόνιμο), συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους ικριωμάτων, των προχείρων ή βοηθητικών     

        δαπέδων εργασίας και των κάθε είδους απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων. 

 

      (β)   Για την μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαίρεσης ή αποξήλωσης , σε χώρους  

        επιτρεπόμενους από τις αρχές, με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο απαιτείται. 

 

ΑΡΘΡΟ 02 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ  

Αποξήλωση, χωρίς επαναχρησιμοποίηση, κουφωμάτων, (παραθύρων – υαλοστασίων και εξωφύλλων 

ή μόνον υαλοστασίων – φεγγιτών, θυρών κλπ), ξυλίνων, σιδηρών ή αλουμινίου, δηλαδή αφαίρεση 

φύλ- λων (υαλοστασίων, εξωφύλλων, θυροφύλλων) και τετραξύλου ή πλαισίου , μετά των επ΄ 

αυτών υαλοπινάκων, (της αποξήλωσης αυτών μη αποζημιούμενης ιδιαίτερα στην περίπτωση αυτή) και 

μετά της διαμόρφωσης των παρειών του δημιουργούμενου (και ενδεχομένως παραμένοντος) 

ανοίγματος. 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (Μ2) ακρότατου περιγράμματος του κουφώματος.  

 

ΑΡΘΡΟ 03 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΑΡΜΑΡΙΚΩΝ - ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 

 

Αποξήλωση μαρμάρινης ποδιάς παραθύρου, οποιουδήποτε πάχους και πλάτους μαρμάρου, καθώς και 

πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου , οποιουδήποτε πάχους (μαρμάρου, πορσελάνης , μωσαϊκού, 

κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ) , και πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης , κεραμεικών κλπ), 

τοποθετημένα με ισχυρό ή σύνηθες κονίαμα ή και κολλητά , μετά του καθαρισμού του 

αποκαλυπτόμενου υποστρώματος σε οποιοδήποτε ύψος. 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε μέτρα (Μ) μήκους αποξηλούμεγης μαρμάρινης ποδιάς. 

 

ΑΡΘΡΟ 04 

 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 

 

Καθαίρεση εξωτερικών επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων,ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, μαρμαρο- 

κονιαμάτων,ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων,τσιμεντοκονιαμάτωνκαιθηραϊκοκονιαμάτων),οποι-

ουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός 

των αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (Μ2). 

 

ΑΡΘΡΟ 05 

 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ  

 

Αποξήλωση πλήρης υπαρχουσών ψευδοροφών, (κάλυψη F.C. , αεραγωγών κλιματισμού και οροφής), 

κάθε είδους και μορφής , δηλαδή σκελετού , πλακών και υλικών στερέωσης συγκράτησης και 

ανάρτησης , χωρίς επαναχρησιμοποίηση , μετά της αποσύνδεσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης των 

τυχόν φωτιστικών.  

Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (Μ2) αποξηλούμενης ψευδοροφής.  
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ΑΡΘΡΟ 06 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (ΛΕΙΟΤΡΙΨΗ–ΣΤΙΛΒΩΣΗ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ  

 

Πλήρης καθαρισμός, στοκάρισμα, επεξεργασία – λείανση και γυάλισμα, υπαρχουσών επιστρώσεων 

από μάρμαρο δαπέδων και πλατυσκάλων , βαθμίδων, περιθωρίων, σκαλομεριών, ποδιών παραθύρων, 

μπαλκ- ονοποδιών , κλπ, μετά από υπόδειξη του Εντεταλμένου Μηχανικού. Στην τιμή μονάδας 

περιλαμβάνεται κάθε υλικό και μικροϋλικό καθώς και η εργασία που απαιτείται για τον καθαρισμό, το 

στοκάρισμα, την λειότριψη και την στίλβωση των μαρμάρων. 

 

ΑΡΘΡΟ 07 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΤΟΜΕΣ (PROFIL) ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

(ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ, ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ, ΦΕΓΓΙΤΕΣ ΚΛΠ) 

1.  Τα κουφώματα αλουμινίου (υαλοπετάσματα, υαλοστάσια, υαλόθυρες, φεγγίτες κλπ), ανάλογα με 

τον προορισμό τους , διακρινόμενα στους διάφορους τύπους που αναφέρονται στα Τεύχη του 

Τιμολογίου , της Προμέτρησης – Προϋπολογισμού και τα αντίστοιχα σχέδια της μελέτης σύμφωνα και 

με τα οποία θα κατασκευαστούν. 

 

         1.1. Η κατασκευή κουφωμάτων γίνεται από προφίλ αλουμινίου μιας προμηθεύτριας εταιρίας για 

όλους τους τύπους. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα αντίστοιχα τεχνικά εγχειρίδια 

(MANUAL) της εταιρείας παραγωγής τους για επιβεβαίωση των προβλεπόμενων διατομών, προτού 

προβεί σε κατασκευή , προκειμένου  να εγκριθούν από τον επιβλέποντα μηχανικό της Υπηρεσίας. 

 

         1.2. Τα νέα κουφώματα κατασκευάζονται από θερμοδιακοπτόμενα προφίλ αλουμινίου ίσιας 

γραμμής, με κανάλι απορροής και εξαερισμού των υδρατμών και με ειδικά υαλοενισχυμένα 

πολυαμίδια σε κάσα και φύλλο με συντελεστή θερμοδιαπερατότητας που προσδιορίζεται βάσει της 

μελέτης ΚΕΝΑΚ για την κλιματική ζώνη της περιοχής του κτιρίου.Θα είναι πιστοποιημένα για υψηλές 

επιδόσεις σε ηχομόνωση, θερμομόνωση και ανεμοπίεση, ενώ πρέπει να προσφέρουν και υψηλό 

επίπεδο ασφάλειας (κλείδωμα δύο ή τεσσάρων σημείων). Τα υλικά τα εξαρτήματα και οι εν γένει 

προδιαγραφές τους , ακολουθούν την παρούσα τεχνική προδιαγραφή. 

 

         1.3. Πριν την τοποθέτηση κάθε κουφώματος θα πραγματοποιηθεί, περιμετρικά του ανοίγματος, 

πλήρης επικόλληση μονωτικού – σφραγιστικού παρεμβλήματος, τύπου ESHATAPE ή παρομοίου, 

πάχους 5mm και πλάτους όσο το πλάτος του προφίλ. Εξυπακούεται ότι εάν προκύψει κενό, μεταξύ 

του προφίλ και του δομικού πλαισίου , μεγαλύτερο από 5mm, θα επικολληθεί διπλή ή τριπλή στρώση 

μονωτικού παρεμβλήματος , αναλόγως του κενού.  

 

        1.4. Για την περιμετρική αρμολόγηση θα χρησιμοποιηθεί επιπροσθέτως ελαστομερής μαστίχη 

πολυουρεθανικής βάσης χρώματος επιλογής της Επιχείρησης, τύπου SIKAFLEX ή ισοδύναμου. 
 

2.  Σχετικά με τις διατομές (Profil) ή και το σύστημα αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθούν στις 

διάφορες αλουμινοκατασκευές εξωτερικού χώρου (κουφώματα) καθορίζονται τα παρακάτω: 

 

         2.1. Οι αναγραφόμενες στα σχέδια της μελέτης "ενδεικτικές διατομές" είναι μιας συγκεκριμένης 

εταιρείας (π.χ. ΑLUMIL κλπ) και στο εξής θα αναφέρονται με τον όρο "προδιαγραφόμενες". 

 

         2.2. Ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλες διατομές ή και σύστημα αλουμινίου 

(ισοδύναμα με τα προδιαγραφόμενα) μετά από σχετική έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. 
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3.   Οι διατομές ή το σύστημα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις 

(προδιαγραφές) που χαρακτηρίζουν και τον όρο "ισοδύναμο". 

 

         3.1. Ως προς την διέλαση θα πρέπει να διαθέτουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας της 

Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου ή να πληρούν: 

 

                   α) Ελάχιστο πάχος διατομών 1,3 - 1,6mm η σειρά Μ9660  ,  

                       και 1,4 - 2,0mm η σειρά Μ11000 Αlutherm plus  

 

                   β) Κράμα αλουμινίου EN AW 6060 . 

 

                   γ) Σκληρότητα τουλάχιστον 12 βαθμούς της κλίμακας Webster (70 Brinell).  

 

         3.2.Το προφίλ αλουμινίου θα είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος RAL θα πρέπει 

να διαθέτει το ευρωπαϊκό σήμα ποιότητος EUROCOAT/E.A.A. ή τουλάχιστον κατάλληλο πιστοποιητικό 

ότι πληρεί τις Προδιαγραφές που καθορίζονται στο DIN 50939 και αφορούν την προεργασία 

(χρωμίωση), και στο πρότυπο Ε.Λ.Ο.Τ. 394 και εν πάση περιπτώσει το πάχος βαφής (πολυεστερικής) 

αποδεδειγμένα να είναι μεγαλύτερο από 60 μικρόν και μικρότερο από 120 μικρόν και γενικά να 

ανταποκρίνεται στις ποιοτικές απαιτήσεις που καθορίζει η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου. 

 

         3.3. Όλα τα άλλα στοιχεία της κατασκευής (εκτός των διατομών του αλουμινίου) που θα 

χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω: 

 

         3.3.1. Η κατασκευή των νέων κουφωμάτων γίνεται : 

 αφ΄ενός μεν για το δίφυλλο ανοιγόμενο–ανακλινόμενο (παράθυρο) , το μονόφυλλο σταθερό 

(υαλοστάσιο) , και το μονόφυλλο σταθερό (φεγγίτη) με τον ενδιάμεσο ανακλινόμενο , με 

διαστάσεις που θα είναι για τα παραπάνω η Κάσα (Πλάτος \ Ύψος) 55,00 / 56,00mm , και το Φύλλο 

(Πλάτος \ Ύψος) 65,50 / 74,50mm ,   

από προφίλ αλουμινίου τύπου Alumil Μ9660 ή ισοδυνάμου προερχόμενο από πιστοποιημένη κατά 

ISO παραγωγική διαδικασία ,  

 

και αφ΄ετέρου για την δίφυλλη κεντρική πόρτα εισόδου-εξόδου στο ισόγειο με σταθερό φεγγίτη 

ανοιγόμενη προς τα έξω με ταμπλά , με διαστάσεις που θα είναι η Κάσα (Πλάτος \ Ύψος) 

68,0/62,50mm , και το Φύλλο (Πλάτος \Ύψος) 90,40/62,50mm ,  

και την δίφυλλη πόρτα (υαλοστάσιο) ορόφου ανοιγόμενη-ανακλινόμενη , με διαστάσεις που θα 

είναι η Κάσα (Πλάτος \ Ύψος) 58,00 / 62,50mm  , και το Φύλλο (Πλάτος \ Ύψος) 71,50/71,50mm ,   

από προφίλ αλουμινίου τύπου Alumil M11000 Alutherm plus ή ισοδυνάμου προερχόμενο από 

πιστοποιημένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία. 

  

         3.3.2  Τα προφίλ αλουμινίου θα είναι με αεροστεγανότητα , υδατοστεγανότητας και στεγάνωση 

τριών επιπέδων από ελαστικά EPDM και κεντρικό ελαστικό με ψαλιδωτή απόληξη (σύστημα 

στεγάνωσης ALUSEAL) , με κανάλι απορροής και εξαερισμού των υδρατμών , για υψηλές επιδόσεις σε 

ηχομόνωση , θερμομόνωση , ανεμοπίεση. 

Επίσης πρέπει να προσφέρουν και υψηλό επίπεδο ασφάλειας το οποίο θα επιτυγχάνεται καλύτερα     

με τον περιμετρικό χαλύβδινο μηχανισμό 16 mm πίσω κλεισίματος ασφάλειας σε σχήμα μανιταριού  

(κλείδωμα έως και σε 4 σημεία , για μέγιστη ασφάλεια) , και γενικώς άρτιας λειτουργίας , σύμφωνα 

με την τεχνική περιγραφή των συστημάτων κουφωμάτων αλουμινίου. 

 

          3.3.3  Τα κλείθρα , οι μηχανισμοί κλεισίματος , οι χειρολαβές κλπ , πρέπει να είναι βαρέως 

τύπου από χρωμονικελιούχο χάλυβα αντίστοιχα της συγκεκριμένης σειράς.  
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          3.3.4.  Είδος θερμοδιακοπής μηχανική , με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6 

πλάτους 24 mm σε φύλλο και κάσα , αεροστεγανότητα , υδατοστεγανότητας με στεγάνωση τριών 

επιπέδων από ελαστικά EPDM.  

 

          3.3.5.   Κατά την συναρμολόγηση οι γωνίες των πλαισίων πρέπει να είναι ισχυράς κατασκευής. 

Τα προφίλ θα είναι κομμένα στην κατάλληλη γωνία και θα συνδέονται μεταξύ τους με αφανείς 

ενισχύσεις αλουμινίου ή χρωμονικελιούχου χάλυβα με την βοήθεια πρέσσας ή με αφανείς ενισχύσεις 

τοποθετούμενες με την βοήθεια σφηνών ή με άλλο κατάλληλο σύστημα που θα εξασφαλίζει κατά την 

αντίληψη της υπηρεσίας, ισχυρή σύνδεση και άρτια εμφάνιση (όσο το δυνατό μικρότερος αρμός). 

Σε εξαιρετικές μεμονωμένες περιπτώσεις και πάντα τα σταθερά πλαίσια (κάσες), όταν λόγω μεγέθους, 

είναι επικίνδυνη η μεταφορά τους (κίνδυνος παραμορφώσεων), για τα σημεία συναρμογής 

επιτρέπεται κατ' εξαίρεση να συναρμολογηθούν επί τόπου (η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα κρίνει αν 

συντρέχει τέτοιος λόγος) με την βοήθεια αφανούς ενίσχυσης σε συνδυασμό με λαμαρινόβιδα από 

χρωμονικελιούχο χάλυβα ή πιρτσίνια αλουμινίου αντί πρέσας και υπό την προϋπόθεση ότι θα 

παρουσιασθεί αρμός αποδεκτός (όσο το δυνατό μικρότερος) από την Υπηρεσία.  

Οι γωνίες των κινητών πλαισίων πρέπει να είναι επιπρόσθετα ενισχυμένες με συγκόλληση των 

αφανών ενισχύσεων με τα προφίλ αλουμινίου με τη βοήθεια με θυλμετακρυλικής κόλλας (π.χ. 

Agometr της Decussa ή εποξειδικών ρητινών π.χ. LEGAVAL της BAYER ή παρομοίων αρίστης 

ποιότητος που θα εγκρίνει η Υπηρεσία). 

 

          3.3.6. Τα κουφώματα που θα κατασκευασθούν με τις παραπάνω διατομές ή σύστημα 

αλουμινίου θα πρέπει : 

Nα ανταποκρίνονται στα ελάχιστα των ποιοτικών απαιτήσεων του τεχνικού δοκιμίου της Ελληνικής 

Ένωσης Αλουμινίου, που αφορούν στην διαπερατότητα σε αέρα, στην στεγανότητα στο νερό , στην 

ανθεκτικότητα στον άνεμο και στις μηχανικές αντοχές , δηλαδή την παραμόρφωση των στελεχών που 

ανοίγουν, την ανθεκτικότητα των οργάνων κίνησης , της ασφάλειας και λειτουργίας και αδρανοποί- 

ησης , την χειρονακτική δύναμη για το άνοιγμα και την διάρκεια αντοχής , και να έχουν τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά  

 

Α - Το προφίλ αλουμινίου τύπου Alumil Μ9660 ή ισοδυνάμου  

Βασικά χαρακτηριστικά: 

-Συντελεστής θερμομόνωσης Θερμοπερατότητα: Κ=1,9-3,0 [W/mK]  

-Αεροστεγανότητα: CLASS A4 κατά ΕΝ 1026. 

-Υδατοστεγανότητα: CLASS A9 κατά ΕΝ 1027. 

-Αντίσταση σε ανεμοπίεση: CLASS 3 & CLASS 4 κατά ΕΝ 12211. 

-Αντίσταση σε κάθετη φόρτιση: CLASS 2, σύμφωνα με το Pr-EN 13115. 

-Αντίσταση σε επαναλαμβανόμενους κύκλους ανοίγματος – κλεισίματος: CLASS 2 

 σύμφωνα με το Pr-EN 12400. 

-Αντοχή των Profil σε εφελκυσμό: DIN 1748, ΕΝ 755-2. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
-Κράμα αλουμινίου AlMgSi ………………………………….. ……...(EN AW 6060) 
-Σκληρότητα ………………………………………............................12 Webster ή 70 HB minimum 

-Πάχος διατομών ……………………………………………………………(min-max)1,3 - 1,6mm 

 

-Είδος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί......................  Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες  

  θερμομονωτικοί-ηχομονωτικοί ανακλαστικοί με BostikHIFLO και διπλή κόλληση , συνολικού πάχους    

  24χιλ. , (κρύσταλλο 4χιλ.Planitherm 4S ,  κενό15χιλ. ARGON , κρύσταλλο 5χιλ.) , 

  Συντελεστής θερμοαγωγιμότητας Ug =1W/(m2K) (ΕΝ 673) , 

  Μετάδοση φωτός /Αντανάκλαση φωτός 61/21 (ΕΝ 410) , 

  Μετάδοση ηλιακής ενέργειας / Αντανάκλαση ηλιακής ενέργειας 37/41/47 (ΕΝ 410).  
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Β - Το προφίλ αλουμινίου τύπου Alumil M11000 Alutherm plus ή ισοδυνάμου 

 

Βασικά χαρακτηριστικά: 

-Ανοιγόμενο θερμομονωτικό σύστημα, με φύλλο πλάτους 70 mm. 

-Κατηγορία θερμομόνωσης Gruppe 2.1 (Σύμφωνα με DIN52619-3  U = 2.5 W/m K).R  

-Θερμοδιακοπή με υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο PA 6.6, πλάτους 24 mm. 

-Ηχομόνωση έως και 52 dB. 

-Μεγάλο κανάλι αποστράγγισης και αερισμού. 

-Διθάλαμα φύλλα για σωστή απορροή του νερού. 

-Σύνδεση με διπλή γωνία (μέσα-έξω) σε καθαρούς θαλάμους για όλα τα προφίλ. 

-Δυνατότητα χρήσης μηχανισμού περιμετρικής ασφάλισης. 

-Μεγάλη ποικιλία σχεδίων για τις εξωτερικές και τις εσωτερικές επιφάνειες. 

-Πληθώρα κατασκευαστικών λύσεων. 

-Κατασκευαστικές δυνατότητες της σειράς: 

-Παράθυρα μονόφυλλα, δίφυλλα κ.λ.π. με ή δίχως παντζούρια. 

-Είσοδοι με μεντεσέδες βαρέως τύπου και καθαρές επίπεδες επιφάνειες. 

-Δυνατότητα κατασκευής βιτρινών σε πολλά διαφορετικά σχέδια. 

-Επίπεδη εξωτερική επιφάνεια, χωρίς εμφανείς αρμούς. 

-Κατασκευή κρυφού φύλλου, με συνολική εμφανή επιφάνεια 70 mm. 

-Πολλές δυνατότητες για γωνιακές κατασκευές. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

-Κράμα αλουμινίου...............................................AlMgSi (EN AW 6060) 

-Σκληρότητα........................................................12 Webster ή 70 HB minimum 

-Ελάχιστο πάχος Βαφής (Η/Β)................................75μm minimum 

-Πάχος διατομών.................................. (min-max)1,4 – 2,0 mm 

-Είδος θερμοδιακοπής.............................................Μηχανική , με παρεμβολή υαλοενισχυμένου   

 πολυαμιδίου PA 6.6, πλάτους 20 και 24 mm σε φύλλο και κάσα αντίστοιχα. 

-Έλεγχος διαστάσεων διατομών.............................Σύμφωνα με EN DIN 12020-2 

-Διαστάσεις φύλλου (Πλάτος\Ύψος)........................62,5 \ 70 mm 

-Είδος στεγάνωσης.................................................Τριών επιπέδων 

-Είδος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί................Διπλοί υαλοπίνακες θερμομονωτικοί-ηχομονωτικοί   

  ανακλαστικοί με BostikHIFLO και διπλή κόλληση  , συνολικού πάχους 24χιλ.(κρύσταλλο 4χιλ. 

  Planitherm 4S ,  κενό15χιλ. ARGON  , κρύσταλλο 5χιλ.) , 

  Συντελεστής θερμοαγωγιμοτητας Ug=1W/(m2*K) (ΕΝ 673) ,  

  Μετάδοση φωτός /Αντανάκλαση φωτός 61/21 (ΕΝ 410) , 

  Μετάδοση ηλιακής ενέργειας / Αντανάκλαση ηλιακής ενέργειας 37/41/47 (ΕΝ 410).  

- Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων......................................130Kg ανά φύλλο (για κουφώματα) , 150κg   

 ( για θύρες  εισόδου ).       

 

          3.3.7.  Η στεγάνωση μεταξύ σταθερού αλουμινίου και οικοδομικών στοιχείων θα γίνεται με 

αυτοπολυμεριζόμενη μαστίχη ενός συστατικού, αρίστης ποιότητος που θα εγκρίνει η Υπηρεσία (το 

πλαίσιο θα μπαίνει κολυμβητό ώστε να εξασφαλίζεται και ο απαραίτητος αρμός διαστολής). 

Στεγανοποιητικά δύο συστατικών αναδευόμενα επί τόπου δεν γίνονται δεκτά. Κατά την εφαρμογή 

πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες των κατασκευαστών π.χ. χρήση των καταλλήλων PRIMER στις 

επιφάνειες τσιμέντου, πάχος αρμού ανάλογα με την επιτρεπτή σύνθλιψη ή τάνυση της μαστίχης που 

θα χρησιμοποιηθεί κλπ. 

Η στεγάνωση μεταξύ σταθερού και κινητού πλαισίου αλουμινίου θα επιτυγχάνεται με αλλεπάλληλα 

ελαστ. προφίλ που θα είναι τοποθετημένα αφανώς και δεν θα διακόπτονται από τους μεντεσσέδες, 

κλείθρα κλπ.      

 



 
                                                                                                                                                 8/87  

 
4. Εφόσον ο Ανάδοχος προτίθεται να χρησιμοποιήσει στο έργο διαφορετικές διατομές αλουμινίου (ή 

και σύστημα) από τις προδιαγραφόμενες, Θα πρέπει να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία σχετική  

πρόταση , προσκομίζοντας απαραίτητα πλήρη στοιχεία για τις διατομές ή και το σύστημα (Prospectus, 

κατασκευαστικά σχέδια , πιστοποιητικά ,δείγματα ολοκληρωμένων κουφωμάτων κλπ) , από τα οποία 

θα αποδεικνύεται η "ισοδυναμία" των προτεινομένων διατομών με τις προδιαγραφόμενες, σύμφωνα 

με τα ανωτέρω καθοριζόμενα . 

 

5. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (Μ2) πλήρως τοποθετημένων υαλοστασίων κλπ, από 

αλουμίνιο βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή (μετά των αντίστοιχων ψευτοκασών), μετρουμένων των 

εξωτερικών διαστάσεων πλαισίου. 
 

ΑΡΘΡΟ 08  

 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ : ΔΑΠΕΔΑ  , ΠΟΔΙΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ                                                  
 

1. Γενικά . 

Τα μάρμαρα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν θα είναι άριστης ποιότητας. Θα πρέπει : 

1.1. Να έχουν τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 

1.2. Το πάχος των μαρμάρων για μεν τις στρώσεις δαπέδων, τις ποδιές παραθύρων , θα είναι 

τουλάχιστον 2cm . 

1.3. Οι πλάκες θα είναι καθαρές χωρίς κολλήματα , ή ρωγμές. 

1.4. Οι πλάκες δεν θα έχουν λεκέδες εκτός των φυσικών νερών του μαρμάρου. Πλάκες με έντονα 

νερά που διαφέρουν από το γενικό σύνολο απορρίπτονται. 
 

2. Τοποθέτηση. 

Οι στρώσεις θα γίνουν με επιμέλεια και θα εφαρμοσθεί επακριβώς το σχέδιο της μελέτης. Κατά την 

διάστρωση πρέπει όλη η στρώση να έχει ομοιόμορφα "νερά" (προς μία κατεύθυνση). Πλάκες οι οποίες 

έχουν διαστρωθεί με κόντρα "νερά" θα αντικαθίστανται. 

Κατά την διάστρωση θα ληφθεί μέριμνα ώστε οι αρμοί να είναι όσο το δυνατόν λεπτότεροι. Κατόπιν 

θα γίνει προσεκτικό στοκάρισμα του δαπέδου με τσιμέντο στο χρώμα της στρώσεως. Το υπόστρωμα 

θα έχει πάχος 2cm. Το τσιμεντοκονίαμα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι περιεκτικότητας 450kgr 

τσιμέντου. Απαγορεύεται ρητά η χρήση ασβέστη. 

 

3. Τελική επεξεργασία. 

Μετά την επίστρωση των μαρμάρων θα αρχίσει η τελική επεξεργασία του δαπέδου ως εξής: 

3.1. Τρίψιμο με Νο36 πέτρινο Νο60 πέτρινο. 

3.2. Λείανση με Νο60 πλαστικό, Νο23 πλαστικό και Νο450 πλαστικό (η λείανση θα γίνει όχι εν ξηρώ). 

3.3. Γυάλισμα με βούρτσα και οξαλικό σε σκόνη με νερό. Η προκύπτουσα επιφάνεια θα ελεγχθεί ώστε 

το γυάλισμα να είναι ομοιόμορφο και να μην υπάρχουν στάμπες και θολούρες. 

 

4. Επιμέτρηση. 

Για την επιμέτρηση ισχύουν τα καθοριζόμενα στα άρθρα του Τιμολογίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 09  

 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 

 

Στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου θα γίνουν επιστρώσεις με αντιολισθητικές πλάκες 

τσιμέντου πλευράς 21-30 εκ. πάχους 3 έως 5cm. 

 

Η τοποθέτηση γίνεται από άριστους και πεπειραμένους τεχνίτες , σύμφωνα με τις οδηγίες του  
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Προμηθευτή  , επί υποστρώματος πάχους 2cm , από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου 

και 0,04 m3 ασβέστου.   

Οι αρμοί , πλάτους έως 5mm , κατασκευάζονται με ειδικούς πλαστικούς σταυρούς. Η πλήρωση των 

αρμών γίνεται με ειδικό στόκο , χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η πλήρης εργασία κατασκευής της επιστρώσεως, καθώς και κάθε 

δαπάνη σχετική με την έντεχνη κατασκευή της εργασίας 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

 

ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

Το άρθρο αυτό αναφέρεται σε κατασκευές κιγκλιδωμάτων ασφαλείας σε παράθυρα από μασίφ  

ράβδους σίδηρου 10χ10 χιλιοστών ίδια με τα υπάρχοντα πλήρως τοποθετημένο επί οπτοπλινθο- 

δομών ή οιουδήποτε άλλης κατασκευής από σίδηρο , τοποθετημένης και ελαιοχρωματισμένης με 

ελαιόχρωμα ακρυλικών ρητινών , βάσεως νερού η διαλύτου , με την διάστρωση πρώτα 

αντισκωρικού ελαιοχρώματος (μίνιο απόχρωσης γκρί), μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος 

ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος , μέχρι ύψους από σταθερό δάπεδο 3,00 μέτρων.   

Το σχέδιο θα δίνεται επί τόπου του Έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας και κατόπιν 

εγκρίσεως από τον Εντεταλμένο Μηχανικό του Έργου. Από τα 3,0 μέτρα και άνω η τιμή θα αυξάνεται 

κατά 20 % για την χρήση σκαλωσιάς.  

Όλες οι σιδηρές επιφάνειες θα παραδοθούν πλήρως μινιαρισμένες. 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε ανά τρέχον μέτρο (μμ) πλήρους κατασκευασμένης επιφανείας. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

 

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ 

ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ  ΛΑΜΑΡΙΝΑ 

 

1. Τα υπόψη χωρίσματα, με σκελετό από γαλβανισμένη λαμαρίνα, θα είναι τύπου W111 της KNAUF ή 

παρόμοιου και θα τοποθετηθούν όπου προβλέπεται από τη μελέτη :  

              α - Γυψοσανίδες κοινές , επίπεδες , πάχους 12,5 mm για τους χώρους των γραφείων 

              β - Γυψοσανίδες ανθυγρές ,  επίπεδες ,  πάχους 12,5 mm για τους χώρους των  WC 

 

2. Σκελετός χωρίσματος  

Το φέρον σύστημα αποτελείται από ορθοστάτες πλάτους 75mm που θα τοποθετούνται σε αξονικές 

αποστάσεις 600mm ή 450mm και 4 οριζόντιες τραβέρσες ίδιας διατομής στο ύψος της πλάκα οροφής 

, της ποδιάς , του πρεκιού και του δαπέδου.  

Η σύνδεση των καθέτων στοιχείων με τα οριζόντια γωνιακά θα γίνει με ειδικές βίδες. Το χώρισμα 

στηρίζεται στην πλάκα οροφή και στο δάπεδο μέσω των οριζοντίων τραβερσών, που στην οροφή 

καρφώνονται με Hilti ή βιδώνονται με ειδικές βίδες όταν υπάρχει ψευδοροφή, ενώ στο δάπεδο 

βιδώνονται με upat. Στους τοίχους στηρίζονται μέσω των κατακόρυφων ορθοστατών που 

στερεώνονται με Hilti ή upat. Μεταξύ σκελετού και οικοδομικών στοιχείων παρεμβάλλονται ελαστικά 

παρεμβύσματα για την εξασφάλιση ηχομόνωσης. Στην περίπτωση που το σύστημα του τοιχείου με 

υαλοπίνακα δεν τελειώνει στην οροφή, τότε θα σταματάει στην πάνω πλευρά της θύρας και θα 

τοποθετείται στράντζα καλυμμένη από γυψοσανίδα.  

  

3. Κάσες και ειδικά τεμάχια  

Στο σκελετό προσαρμόζονται οι κατάλληλες σιδερένιες κάσες ανάρτησης από γαλβανισμένη λαμαρίνα 

πλάτους έως 13 cm δρομική. Στην περίπτωση που τα χωρίσματα συνδέονται κατά γωνία ή τελειώνουν 

ελεύθερα τοποθετούνται ειδικά τεμάχια. Το συνολικό πάχος του χωρίσματος είναι 100mm (παροχή 

ηχομόνωσης 40DB).  



 
                                                                                                                                                 10/87  

 
4. Στοιχεία πληρώσεως  

4.1. Στοιχεία επένδυσης του σκελετού ("πανώ")  

Ο σκελετός θα επενδυθεί με φύλλα από γυψοσανίδα πάχους 12,5mm με πυραντίσταση 30 min της 

KNAUF ή παρόμοια. Τα φύλλα των γυψοσανίδων αφού σπατουλαριστούν θα βαφούν με πλαστικό.  

Μεταξύ των υλικών επένδυσης τοποθετείται ορυκτοβάμβακας πάχους 50mm και βάρους 100kgr/m3 , 

με συνολικού πάχους χωρίσματος 10–12cm. 

4.2. Θύρες  

Οι θύρες θα είναι ξύλινες πρεσαριστείς από ξυλεία τύπου Σουηδίας και εσωτερικού ξύλινου σκελετού 

με ειδικό χαρτί πλάτους έως 13 cm , και βαμμένες με μία στρώση βελατούρας και δύο στρώσεις 

ελαιοχρώματος  ‘’σατινέ’’ ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ΧΡΩΤΕΞ , αφού προηγηθεί  προετοιμασία των ξυλίνων 

επιφανειών με ξύσιμο , επάλειψη 2 στρώσεων λινελαίου και επιμελημένο στοκάρισμα και 

γιαλοχάρτισμα , ώστε να έχουμε τέλειο αποτέλεσμα. 

Επ' αυτών τοποθετούνται χειρολαβή μεταλλική πλαστικοποιημένη με ροζέττα κατάλληλη για την 

κλειδαριά και κλειδαριά ασφαλείας τύπου YALE.  

 

5. Συναρμολόγηση  

Η επένδυση γίνεται με φύλλα γυψοσανίδας, τα οποία στερεώνονται με κατάλληλες βίδες πάνω στο 

σκελετό και οι συνδέσεις τους αρμολογούνται με υαλοταινία και υλικό αρμού έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται λεία και επίπεδη επιφάνεια και να μην διακρίνονται οι αρμοί μετά το σπατουλάρισμα και 

το τελικό βάψιμο της επιφάνειας. 
 

6. Σοβατεπιά 

θα τοποθετηθούν περιθώρια (σοβατεπιά) πλάτους 10εκ. από κεραμικό πλακάκι οποιουδήποτε τύπου, 

μονόχρωμα ή έχρωμα με αρμούς πλάτους 2mm. Η δόμηση και η αρμολόγηση , θα γίνει με κατάλληλη 

τσιμεντοκονία ή κόλλα. 

 

7. Ηλεκτρικές παροχές  

Ηλεκτρολογικά καλώδια μπορούν να τρέξουν κατά μήκος των χωρισμάτων σε οποιοδήποτε ύψος. 

Διακόπτες ή πρίζες στερεώνονται πάνω στα φύλλα της επένδυσης.  

 

Στην τιμή του εργολαβικού ανταλλάγματος, όσον αφορά τα χωρίσματα γυψοσανίδας με σκελετό από 

γαλβανισμένη λαμαρίνα, περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την προμήθεια όλων των υλικών και 

μικροϋλικών που απαιτούνται για την κατασκευή καθώς και η εργασία για την, κατά τα ως άνω, 

πλήρη κατασκευή , τοποθέτηση και λειτουργία των χωρισμάτων, εκτός από τον χρωματισμό των 

γυψοσανίδων ,την προμήθεια και τοποθέτηση  των σοβατεπιών , και των θυρόφυλλων μετά των 

χειρολαβών και κλειδαριών που πληρώνονται ιδιαίτερα. 

 

ΑΡΘΡΟ 12  

 

ΧΑΜΗΛΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  

 

 1. Γενικά Χαρακτηριστικά 

  

-  Τα Ελαφρά Διαχωριστικά χωρίσματα (Τοιχεία) αποτελούνται από συστήματα αλουμινίου και 

μοριοσανίδαι με επικάλυψη μελαμίνη και κρύσταλλο security 4 mm διαφανές , όπως περιγράφονται 

κατωτέρω , ή ισοδύναμα με τα προδιαγραφόμενα. Είναι κινητά , ρυθμιζόμενα σε δαπέδου και 

προσαρμόζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις στους εκάστοτε χώρους.  

 

-  Καλύπτουν την σύγχρονη αισθητική όψη των νέων γραφείων (διατομές, χρωματισμοί κ.λ.π.) 
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2.Τύπος Διαχωριστικού 

Το χαμηλό αυτοφερόμενο κινητό διαχωριστικό τύπου Β θα έχει : 

 πλάτος 0,80-1,00μ.  και  

 ύψος 1,80-1,80μ   

 

3. Περιγραφή κατασκευής τμημάτων των Διαχωριστικών (τύπου Β) 

Για το διαχωριστικό αυτού του τύπου θα προβλέπονται τα εξής στοιχεία: 

 

ΣΚΕΛΕΤΟΣ 

Ο σκελετός του χωρίσματος θα είναι κατασκευασμένος από προφίλ αλουμίνιου σε φυσική ανοδίωση 

ή ηλεκτροστατικής βαφής στο χρώμα RAL του  αλουμινίου. 

 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Για την πλήρωση του σκελετού του χωρίσματος θα χρησιμοποιηθεί μοριοσανίδα με επικάλυψη 

μελαμίνης ή υφάσματος σε χρωματισμό όσο το δυνατό πλησιέστερο στο χρώμα PANTONE 299C 

(ανοιχτό μπλε) μέχρι τουλάχιστον τα 80 cm από το δάπεδο και κρύσταλλο security 4 mm 

διαφανές , κατά το υπόλοιπο ύψος του χωρίσματος .   

 

ΡΕΓΟΥΛΑΔΟΡΟΙ  

Το χώρισμα θα διαθέτει ρυθμιστές ύψους (ρεγουλαδόρους) που θα παραλαμβάνουν ενδεχόμενες 

ανισοσταθμίες του δαπέδου. 

 

ΠΕΛΜΑΤΑ  

Τα πέλματα στήριξης του χωρίσματος θα έχουν το ελάχιστο ύψος και πλάτος ώστε αφ’ ενός να 

εξασφαλίζεται η σωστή έδραση του χωρίσματος και αφ’ ετέρου να επιτρέπεται η τοποθέτηση του 

χωρίσματος εφαπτομενικά ως προς τον υφιστάμενο γραφειακό εξοπλισμό, όπου αυτό απαιτείται, 

σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια μελέτης. 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

Θα προβλέπεται δυνατότητα σύνδεσης του χωρίσματος ΤΥΠΟΥ Β με ένα ή περισσότερα χωρίσματα 

ΤΥΠΟΥ Β σε ευθεία γραμμή. Τα χωρίσματα θα παραδοθούν με όλα τα εξαρτήματα, τελειώματα κλπ 

που είναι απαραίτητα για την πλήρη και άρτια τοποθέτηση τους στους προβλεπόμενους χώρους. 

 

ΑΡΘΡΟ 13  

 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ                                               

 

-  Επένδυση τοίχων με κεραμικά πλακίδια  

 

1. Το άρθρο αυτό αφορά την επένδυση τοίχων (εσωτερικά), σε οποιοδήποτε ύψος με πλακίδια 

κεραμικά εφυαλωμένα , αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", διαστάσεων 20x20 cm , οποιουδήποτε χρώματος και 
σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη. Τα πλακίδια θα είναι επιλογής από την Υπηρεσία.  

 

2. Η τοποθέτηση και στερέωση των πλακιδίων πρέπει να γίνει από άριστους και πεπειραμένους 

τεχνίτες, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προμηθευτή με ειδική κόλλα πάνω σε επιχρισμένους τοίχους 

πλήρως λειασμένους και καθαρισμένους από σκόνες, μπογιές κλπ.  

Οι αρμοί πάχους 2mm, κατασκευάζονται με ειδικούς πλαστικούς σταυρούς. Η πλήρωση των αρμών 

γίνεται με ειδικό στόκο χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας και ακολουθεί προσεκτικός καθαρισμός της 

επιφάνειας , και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, 

ρευματοδοτών κ.λπ..  

Ειδικά τεμάχια θα τοποθετούνται στις γωνίες, στις ακμές και εκεί που τελειώνει η επένδυση.  
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Η επιφάνεια που επενδυθεί με τον τρόπο αυτό, πρέπει να είναι τελείως επίπεδη και οι αρμοί 

(κατακόρυφοι και οριζόντιοι) να συμπίπτουν απόλυτα, να αποτελούν ευθεία γραμμή.  

 

3. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (M2) πραγματικά επενδυθείσης επιφάνειας. 

  

      -   Επένδυση δαπέδου με κεραμικά πλακίδια 

  

1. Το παρόν άρθρο αφορά την επίστρωση δαπέδου με κεραμικά πλακίδια , 1ης ποιότητας αναύλωτα, 

έγχρωμα, υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 

cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής , σύμφωνα με την μελέτη. Τα πλακίδια θα είναι 

επιλογής από την Υπηρεσία.  

 

2. Η τοποθέτηση γίνεται από άριστους και πεπειραμένους τεχνίτες , σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Προμηθευτή με ειδική κόλλα πάνω σε καλά οριζοντιωμένο υπόστρωμα (γαρμπιλόδεμα ή περλιτόδεμα) 

πλήρως λειασμένο και καθαρισμένο από σκόνες , μπογιές κλπ.  

Οι αρμοί, πάχους 4-10mm, κατασκευάζονται με ειδικούς πλαστικούς σταυρούς. Η πλήρωση των 

αρμών γίνεται με ειδικό στόκο , χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας.  

Στην κατασκευή θα υπάρχουν αρμοί διαστολής ανά 25m² επιφάνειας περίπου που θα γεμίσουν με 

κατάλληλο υλικό ελαστικό που θα προτείνει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Θα υπάρχουν 

επίσης αρμοί "αλληλεγγυότητας", που απομονώνουν την επιφάνεια των πλακιδίων και τη στρώση 

τοποθέτησης από τα σταθερά στοιχεία (τοιχεία, κολώνες κλπ), οι οποίοι θα γεμίσουν επίσης με το ίδιο 

ελαστικό υλικό. Το δάπεδο να καθαρισθεί καλά, αμέσως μετά τη κάλυψη των αρμών με το ειδικό 

αρμοκαλυπτικό.  

 

3. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (M2) πραγματικά επιστρωθείσης επιφάνειας.  

 

ΑΡΘΡΟ 14   

                                                                                                        

ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ 

 

- ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ 60χ60 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ 

  

Η ψευδοροφή θα αποτελείται από πλάκες ορυκτών ινών, ή πεπιεσμένου ορυκτοβάμβακα, που δεν 

περιέχουν αμίαντο, διαστάσεων 0,60Χ0,60m. Οι πλάκες θα εδράζονται πάνω σε σκελετό από 

γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα. Η διατομή του σκελετού θα είναι της μορφής Τ του οποίου τα εμφανή 

σημεία θα είναι βαμμένα με βαφή φούρνου. Το σύστημα της υπόψη ψευδοροφής θα είναι με εμφανή 

σκελετό (όχι κρυφός). Κάθε κόμβος του σκελετού θα αναρτάται από την οροφή με ντίζες Φ3 mm και 

πεταλούδες (μηχανισμός ρύθμισης ύψους).  

Η ορατή επιφάνεια των πλακών θα είναι τύπου OLYMPIA II – R – SLT της USG ή παρόμοιου, 

χρώματος λευκού , διαστάσεων 60Χ60cm , πάχους 15-20mm και βάρους >3,95kgr/m² με τα εξής 

τεχνικά χαρακτηριστικά:  

 

 

89%  

-0,12AS για συχνότητες από 500-2000Hz  

 

 

Οι πλάκες πριν χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να αποθηκευτούν στον προς τοποθέτηση χώρο, για 

τουλάχιστον 24 ώρες. Ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί στα τέρματα (περάτωμα) της ψευδοροφής 

με ειδικές γωνίες διατομής 19Χ19mm ή παρεμφερείς.  
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Σε ορισμένες θέσεις όπου προβλέπεται από την ηλεκτρολογική μελέτη θα τοποθετηθούν φωτιστικά 

σώματα.  

Αποκλείεται οποιαδήποτε επιβάρυνση του συστήματος ανάρτησης των ψευδοροφών από άλλα 

στοιχεία του κτιρίου, τα οποία πρέπει να έχουν την δική τους ανάρτηση.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων των απαιτούμενων 

υλικών και μικροϋλικών, καθώς και η εργασία για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή και τοποθέτηση 

(ανάρτηση & στερέωση) της ψευδοροφής, μετά των καταλλήλων διατάξεων για την τοποθέτηση των 

προβλεπομένων από τη μελέτη φωτιστικών σωμάτων και στομίων κλιματισμού.  

 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (Μ2) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής 

 

ΑΡΘΡΟ 15  

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ  ΚΤΗΡΙΩΝ  

 

- Αντικείμενο 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την περιγραφή και εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου 

Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης με ορυκτοβάμβακα σε εξωτερικούς τοίχους κτηρίων , και 

διογκωμένης πολυστερίνης για τα στοιχεία σκυροδέματος.  

 

- Επιλογή , καθορισμός και παραλαβή των υλικών 

Η επιλογή των θερμομονωτικών υλικών, του πάχους τους και τρόπου θερμομόνωσης , πρέπει να 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) , για την 

κλιματική ζώνη και το είδος του κτιρίου που αφορά η εφαρμογή. Η επιλογή έγινε με βάση τους 

συνδυασμούς της συμπεριφοράς των υλικών, σχετικά με τις διάφορες καταπονήσεις (μηχανικές, 

υγροθερμικές και φυσικοχημικές) που επικρατούν στο έργο και υφίστανται τα υλικά αφού απαιτείται 

ηχομόνωση και πυροπροστασία των όψεων των κτηρίων. 

 

Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων με την τεχνική τους περιγραφή και δείγματα, εφόσον 

είναι απαραίτητα για τον καθορισμό τους , τα στοιχεία των παραγωγών και των προμηθευτών τους , 

τις βεβαιώσεις ότι πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας και διατίθενται τα αντίστοιχα επίσημα 

πιστοποιητικά συμμόρφωσης. Καθ΄ όλη την διάρκεια των εργασιών τα υλικά θα προέρχονται από την 

ίδια πηγή (παραγωγός, προμηθευτής), εκτός αν συναινέσει ο εργοδότης σε αλλαγή. 

Ο καθορισμός των υλικών θα συμφωνείται και τα δείγματα θα προσκομίζονται έγκαιρα τόσο, ώστε να 

υπάρχει χρόνος διενέργειας δοκιμασιών ελέγχου πριν από την έναρξη των εργασιών. Παράλειψη των 

πιο πάνω αποτελεί λόγο μη αποδοχής τους στο έργο. 

 

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι συσκευασμένα και με σήμανση όπως προβλέπουν τα σχετικά 

πρότυπα. Επίσης θα συνοδεύονται από επίσημα πιστοποιητικά συμμόρφωσης. Ελάχιστη πιστοποίηση 

συμμόρφωσης των θερμομονωτικών υλικών αποτελεί η σήμανση CE σύμφωνα με τα σχετικά 

εναρμονισμένα πρότυπα για τα θερμομονωτικά προϊόντα. 

Τα υλικά ελέγχονται κατά την είσοδό τους, ώστε να επιβεβαιώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι είναι 

τα προβλεπόμενα, ότι είναι καινούργια και ότι βρίσκονται σε άριστη κατάσταση (π.χ. μονωτικές 

πλάκες με ακέραιες ακμές , σφραγισμένες απαραμόρφωτες φύσιγγες ή δοχεία με πρόσφατη 

ημερομηνία παραγωγής και χρόνο λήξης που καλύπτει το πρόγραμμα κατασκευής) οπότε γίνονται 

αποδεκτά και επιτρέπεται η ενσωμάτωσή τους στο έργο. 

Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει δοκιμιοληψία ή διενέργεια δοκιμασιών από πιστοποιημένο 

εργαστήριο αν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την συμμόρφωση προς τα πρότυπα. 
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- Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο 

Τα υλικά θα αποθηκεύονται σε κατάλληλο σκιερό στεγνό και αεριζόμενο χώρο έτσι, ώστε να 

διευκολύνεται η κυκλοφορία αέρα ανάμεσά τους και να προστατεύονται από μηχανικές κακώσεις , την 

βροχή και την προσβολή τους από την ηλιακή θερμοκρασία , κονιάματα , λάσπες , στάχτες , σκουριές 

και λοιπές βλάβες που μπορούν να προκληθούν από τις δραστηριότητες στο εργοτάξιο. 

 

- Συνεργείο 

Κατά προτεραιότητα προτιμώνται συνεργεία πιστοποιημένα για την εκτέλεση του παρόντος ΕΛΟΤ ΤΠ. 

Απουσία πιστοποιημένου συνεργείου οι εργασίες θερμομόνωσης εκτελούνται από έμπειρα και 

εξειδικευμένα συνεργεία με αποδεδειγμένη γνώση των άρθρων της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ 

ΤΠ 1501-03-06-02-02 υπό την καθοδήγηση τεχνικού με εμπειρία σε παρόμοια έργα. 

 

Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα : 

α) να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν 

μέσα ατομικής προστασίας. 

 

β) να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό και εργαλεία: αυτοφερόμενα 

ικριώματα και σκάλες, εξοπλισμό χάραξης, εργαλεία χειρός χειροκίνητα και μηχανοκίνητα σε άριστη 

λειτουργικά κατάσταση κλπ. 

 

γ) να διατηρούν τον ανωτέρω εξοπλισμό καθαρό και σε καλή κατάσταση και να αποκαθιστούν τυχόν 

ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση. 

 

δ) να συμμορφώνονται με τις εντολές της επίβλεψης 

 

ε) να κατασκευάσουν δείγμα εργασίας για έγκριση ελαχίστης επιφάνειας 5 m2 σε θέση που θα 

υποδειχθεί. Το δείγμα θα παραμένει μέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και όλες οι 

σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται με αυτό. 

Τα ειδικευμένα συνεργεία θα πρέπει να είναι επί τόπου ακόμα και στην περίπτωση τοποθέτησης της 

θερμομόνωσης ανάμεσα σε δύο οικοδομικά στοιχεία με ή χωρίς ενδιάμεσο κενό ώστε πάντοτε η 

θερμομόνωση να μην παρουσιάζει κενά μεταξύ των φύλλων ή αποκολλήσεις από την επιφάνεια όπου 

τοποθετείται.Απαγορεύεται η τοποθέτηση της θερμομόνωσης στην περίπτωση αυτή από τους 

οικοδόμους–κτίστες. 

 

- Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών 

Το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομέρειες 

στεγάνωσης στο επίπεδο του εδάφους και στα σημεία επαφής με οριζόντιες επιφάνειες καθώς και στις 

καταλήξεις κάτω από τις ποδιές των στηθαίων ή των παραθύρων, λεπτομέρειες για τη διαμόρφωση 

των λαμπάδων των κουφωμάτων, νεροσταλάκτες, γωνιόκρανα και αρμούς διαστολής με 

ενσωματωμένο υαλόπλεγμα. H εφαρμογή του γίνεται βάσει των υποδείξεων του πιστοποιητικού ΕΤΑ 

και των λοιπών προδιαγραφών του συστήματος. Επίσης περιλαμβάνει ειδική λεπτομέρεια 

διαμόρφωσης ζώνης με επιπλέον αντοχή σε κρούση. 

 

Περιγράφεται ως κάτωθι: 

 

α) Θερμομονωτικές πλάκες ορυκτοβάμβακα,με τεχνικά χαρακτηριστικά 95-AF91 ή βελτιωμένα αυτών. 

Το πάχος των πλακών θα είναι 8cm , με ορυκτοβάμβακα στην εξωτερική τοιχοποιία και 

διογκωμένη πολυστερίνη για τα στοιχεία σκυροδέματος , προσδιορίζεται από την ενεργειακή 

μελέτη ή/και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Οι πλάκες πρέπει να φέρουν σήμανση CE για χρήση 

σε ΕTICS και να είναι πιστοποιημένες κατά ETAG 004 για χρήση σε συστήματα εξωτερικής 

θερμομόνωσης τοιχοποιίας κτηρίων. Απαιτείται μηχανική στερέωσή τους.  
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Οι θερμομονωτικές πλάκες πρέπει να είναι άκαυστες με κατηγορία ακαυστότητας Α1 , χαμηλή 

υδατοαπορρόφηση (<1 κατά ΕΝ 1609 για βραχυχρόνια απορρόφηση και <3 κατά ΕΝ 12087 για 

μακροχρόνια απορρόφηση), συντελεστή διάχυσης υδρατμών μ≤1, και συντελεστή θερμικής 

αγωγιμότητας λD ≤0,04 W/m K.  

 

Οι θερμομονωτικές πλάκες εφαρμόζονται σε υπόστρωμα στεγνό, στέρεο και καθαρό, εφόσον έχουν 

απομακρυνθεί τυχόν σαθρά κομμάτια, σκόνη και βρωμιά, και η επιφάνεια έχει εξομαλυνθεί και στη 

συνέχεια έχει επαλειφθεί με κατάλληλο υδατοδιαλυτό αστάρι πρόσφυσης.  

Οι πλάκες επικολλώνται στην τοιχοποιία σταυρωτά (σε διάταξη κτισίματος), με χρήση υψηλής 

ελαστικότητας τσιμεντοειδούς κονιάματος τύπου Strong Bond εμπλουτισμένο με ρητίνες 

υψηλών αντοχών και ικανότητας συγκόλλησης για θερμομονωτικές πλάκες ορυκτοβάμβακα , το οποίο 

τοποθετείται στο περίγραμμα των θερμομονωτικών πλακών και εντός αυτού σε τουλάχιστον 6 σημεία. 

Οι αρμοί των πλακών πρέπει να είναι ενωμένοι, καθαροί και χωρίς περίσσευμα κόλλας.  

Εφόσον η κόλλα έχει στεγνώσει,2-3 ημέρες μετά την εφαρμογή της, οι πλάκες στερεώνονται 

μηχανικά με χρήση ειδικών αγκυρίων με μεταλλική βίδα μήκους ανάλογου με το πάχος των πλακών 

ορυκτοβάμβακα που εφαρμόζονται (10 τεμάχια/m2 κατά μέσο όρο), με βάθος στήριξης των αγκυρίων 

≥ 5cm, και οπή κατά 2cm μεγαλύτερη. Οι κεφαλές των αγκυρίων καλύπτονται με ειδικά 

θερμομονωτικά τεμάχια (καπάκια) για την αποφυγή θερμογεφυρών. 

 

β) Επί των πλακών εφαρμόζεται βασικό επίχρισμα (εντός του οποίου γίνεται ο εμποτισμός του 

υαλοπλέγματος) υψηλής σταθερότητας, ελαστικότητας και υδρατμοδιαπερατότητας τύπου Total Bond 

με βάση το τσιμέντο και πολυμερή συνδετικά, ενισχυμένο με μικροίνες, με ισχυρή ικανότητα 

πρόσφυσης τύπου Strong Net (αντιρρηγματική στρώση).   

Δύο με τρεις ημέρες μετά την επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών, και εντός της μάζας της 

πρώτης στρώσης του βασικού επιχρίσματος, με πάχος ≈3-4mm, και όσο αυτή είναι ακόμα εργάσιμη , 

γίνεται εμποτισμός του υαλοπλέγματος. Το υαλόπλεγμα ενίσχυσης πιστοποιημένο κατά ETAG 004 

πρέπει να είναι ανθεκτικό στα αλκάλια , διαστατικά σταθερό και με υψηλή εφελκυστική αντοχή. Το 

βάρος του θα είναι 160 g/m2 κατ’ ελάχιστο, με καρέ 5 επί 5 mm ή μικρότερο. Ιδιαίτερη προσοχή 

πρέπει να δοθεί ώστε το υαλόπλεγμα να είναι πλήρως εμποτισμένο μέσα στη μάζα του 

βασικού επιχρίσματος. 

Τα φύλλα του υαλοπλέγματος, καθώς εφαρμόζονται, πρέπει να επικαλύπτονται στο σημείο 

συνάντησής τους κατά 10cm το ελάχιστο. Εφόσον η πρώτη στρώση του επιχρίσματος στεγνώσει 

(απαιτείται μία ημέρα για κάθε mm επιχρίσματος), γίνεται η εφαρμογή της δεύτερης στρώσης του 

βασικού επιχρίσματος σε πάχος έως 2mm και λειαίνεται η επιφάνεια. 

 

γ) Εφαρμόζεται τελική επικάλυψη με έγχρωμο υδρύαλο (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης), 

οργανικό , αδιάβροχο , διακοσμητικό επίχρισμα τελικής στρώσης έτοιμο προς χρήση τύπου 

Comfort Stucco , λεπτόκοκκο με βάση πολυμερή συνδετικά πρόσθετα, χωρίς τσιμέντο ή ασβέστη, 

αντιρρηγματικό, με υψηλή αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές, καπνό, άλγη και μούχλα, καθώς και 

στην υπεριώδη ακτινοβολία , υψηλής ατμοδιαπερατότητας. 

 

Πριν την εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος , εφαρμόζεται υδατοδιαλυτό έγχρωμο αστάρι πρόσφ-

υσης επιχρίσματος εξωτερικής θερμομόνωσης με χαλαζιακή άμμο πάνω στο βασικό επίχρισμα και 

χρωματισμό όμοιο με αυτό του τελικού διακοσμητικού επιχρίσματος. Η εφαρμογή του τελικού 

επιχρίσματος γίνεται εφόσον το βασικό επίχρισμα έχει στεγνώσει καλά, δηλαδή περίπου 7 ημέρες 

μετά την εφαρμογή της πρώτης στρώσης του. 

 

Λεπτομέρεια διαμόρφωσης ακμών κτηρίου 
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Για την προστασία της θερμομονωτικής στρώσης στις ακμές του κτηρίου από την ανεμοπίεση , οι 

θερμομονωτικές πλάκες στερεώνονται με επιπλέον ειδικά αγκύρια με μεταλλική βίδα μήκους 

ανάλογου με το πάχος των πλακών που εφαρμόζονται με βάθος στήριξης και κάλυψη της κεφαλής 

των αγκυρίων με θερμομονωτικά καπάκια όπως και παραπάνω.  

Επίσης, οι γωνίες της θερμομονωτικής στρώσης στις ακμές του κτηρίου προστατεύονται και 

ενισχύονται με ειδικά γωνιόκρανα PVC με ενσωματωμένο υαλόπλεγμα.  

Η εφαρμογή τους γίνεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις τεχνικές οδηγίες του 

παραγωγού και εγκαταστάτη του ολοκληρωμένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (εφαρμογή 

τσιμεντοειδούς κονιάματος σε ικανό πλάτος εκατέρωθεν της ακμής, εφαρμογή υαλοπλέγματος πέραν 

του συνηθισμένου υαλοπλέγματος οπλισμού του συστήματος κλπ). Με τον ίδιο τρόπο εφαρμόζονται 

και τα ειδικά προφίλ αρμού διαστολής στα κατάλληλα σημεία ανάλογα με τη διάταξη των όψεων του 

κτηρίου. 

 

Λεπτομέρεια διαμόρφωσης μεταξύ εξωτερικής θερμομόνωσης και κασών ανοιγμάτων 

Η λεπτομέρεια διαμόρφωσης της ζώνης μεταξύ εξωτερικής θερμομόνωσης και κασών ανοιγμάτων 

πρέπει να εξασφαλίζει την προστασία του συστήματος θερμομόνωσης από την υγρασία και τις 

ρηγματώσεις. 

Η κατασκευαστική λεπτομέρεια γίνεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις τεχνικές 

οδηγίες του παραγωγού και εγκαταστάτη του ολοκληρωμένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης 

(δημιουργία αρμού διαστολής μεταξύ βασικού σοβά και κασών ανοιγμάτων, οπλισμός όλων των 

ανοιγμάτων με τεμάχια υαλοπλέγματος με διαγώνια εφαρμογή σε σχέση με το περίγραμμα του 

κουφώματος, εφαρμογή ελαστομερούς μαστίχης, κλπ.). 

 

Διαμόρφωση Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης στην Ποδιά Παραθύρου 

Για τη διαμόρφωση της ποδιάς υφιστάμενου παραθύρου, η θερμομονωτική πλάκα κόβεται σε ίση 

στάθμη με την υπάρχουσα ποδιά. Εφαρμόζεται γωνιόκρανο PVC στην ακμή της πλάκας και 

ολοκληρώνεται πλήρως η εφαρμογή του πλέγματος και του βασικού επιχρίσματος στην ακμή και την 

όψη της πλάκας όπως προβλέπεται. Στη συνέχεια, η υπάρχουσα ποδιά του παραθύρου και η ακμή της 

θερμομονωτικής πλάκας καλύπτονται με ειδικό προφίλ αλουμινίου κάλυψης μαρμαροποδιάς, 

χρώματος ανάλογα με τη μελέτη, πλάτους κατά 3 cm μεγαλύτερο από την τελική επιφάνεια της 

επιχρισμένης εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας, με διαμόρφωση νεροσταλλάκτη. Το προφίλ 

στερεώνεται με μηχανική στερέωση και, εάν κρίνεται απαραίτητο, και με χημική συγκόλληση στην 

υπάρχουσα μαρμαροποδιά και βιδώνεται επιπλέον στο κούφωμα. Ο αρμός μεταξύ κουφώματος και 

προφίλ, καθώς και προφίλ και λαμπά σφραγίζεται με ελαστική μαστίχη πολυουρεθάνης. Τέλος, 

εφαρμόζεται το τελικό επίχρισμα στην τοιχοποιία του λαμπά όπως και συνολικά στην όψη της πλάκας, 

όπως προβλέπεται από τη μελέτη. 

 

Ζώνη Υψηλής Στεγάνωσης συνδυασμένη με ζώνη Ανθεκτική σε Κρούσεις 

Στις περιοχές επαφής του κτιρίου με το έδαφος, στα πρώτα 40 εκ. κατασκευάζεται ειδική ζώνη 

υψηλής στεγάνωσης συνδυασμένη με ζώνη υψηλής αντοχής σε κρούσεις ως εξης: 

 

α) Εφαρμόζεται ειδικό τσιμεντοειδές στεγανωτικό κονίαμα με την χρήση βούρτσας σε 2 στρώσεις και 

σε πάχος 1-2mm (υλικό για την επίτευξη στεγανοποίησης). 

 

β) Ακολουθεί η εφαρμογή θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης με συντελεστή 

θερμικής αγωγιμότητας λD≤0,04W/mK.Το πάχος των πλακών πολυστερίνης προσδιορίζεται από την 

ενεργειακή μελέτη ή/και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Η πολυστερίνη επικολλάται επί του 

υποστρώματος με ενισχυμένο τσιμεντοειδές πολυμερές κονίαμα συγκόλλησης. 

 

γ) Επί των πλακών πολυστερίνης εφαρμόζεται βασικό επίχρισμα υψηλής σταθερότητας,ελαστικότητας  
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και υδρατμοδιαπερατότητας με βάση το τσιμέντο και πολυμερή συνδετικά, ενισχυμένο με μικροίνες,με 

ισχυρή ικανότητα πρόσφυσης. Για τη δημιουργία ανθεκτικής ζώνης σε κρούσεις εφαρμόζουμε το 

βασικό επίχρισμα σε ενισχυμένες στρώσεις (μεγαλύτερου συνολικού πάχους) και ενισχύουμε με διπλή 

στρώση υαλοπλέγματος που εμβαπτίζεται στη μάζα του βασικού επιχρίσματος. 

 

Η διπλή στρώση υαλοπλέγματος εφαρμόζεται σε όλη την επιφάνεια του βασικού επιχρίσματος 

πιέζοντας το υαλόπλεγμα με τη σπάτουλα, έτσι ώστε να βυθιστεί στο νωπό ακόμη πολυμερές 

συγκολλητικό κονίαμα. 

Η δημιουργία ανθεκτικής ζώνης σε κρούσεις γίνεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις 

τεχνικές οδηγίες του παραγωγού και εγκαταστάτη του ολοκληρωμένου συστήματος εξωτερικής 

θερμομόνωσης 

 

δ) Η εφαρμογή ολοκληρώνεται με την επίχριση με υδρύαλο αδιάβροχο διακοσμητικό επίχρισμα 

τελικής στρώσης έτοιμο προς χρήση, λεπτόκοκκο με βάση πολυμερή συνδετικά πρόσθετα, χωρίς 

τσιμέντο ή ασβέστη, αντιρρηγματικό, με υψηλή αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές, καπνό, άλγη 

και μούχλα, καθώς και στην υπεριώδη ακτινοβολία, υψηλής ατμοδιαπερατότητας. 

Πριν την εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος, εφαρμόζεται υδατοδιαλυτό έγχρωμο αστάρι πρόσφυσης 

επιχρίσματος εξωτερικής θερμομόνωσης με χαλαζιακή άμμο πάνω στο βασικό επίχρισμα και 

χρωματισμό όμοιο με αυτό του τελικού διακοσμητικού επιχρίσματος. Η εφαρμογή του τελικού 

επιχρίσματος γίνεται εφόσον το βασικό επίχρισμα έχει στεγνώσει καλά, δηλαδή περίπου 7 ημέρες 

μετά την εφαρμογή της πρώτης στρώσης του 

 

ε) Απαραίτητη είναι και εδώ η αδιαβροχοποίηση των οριζοντίων επιφανειών όπως ποδιές, στηθαία 

κλπ. με κατάλληλο σύστημα αδιαβροχοποίησης, στο χρώμα του έγχρωμου διακοσμητικού σοβά που 

έχει επιλεγεί για το έργο. 

Με την παραπάνω εφαρμογή εξασφαλίζουμε για τη συγκεκριμένη ζώνη, εκτός από υψηλή στεγάνωση 

και υψηλή αντοχή σε κρούσεις. 

Η κατασκευή της ζώνης στεγάνωσης οφείλει να εξασφαλίζει την προστασία του συστήματος 

θερμομόνωσης από την υγρασία. Οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες για την προστασία από πιθανή 

εισχώρηση λιμναζόντων υδάτων σε οριζόντιες επιφάνειες ή από ανερχόμενη υγρασία ακολουθούν τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τις τεχνικές οδηγίες του παραγωγού και εγκαταστάτη του ολοκληρωμένου 

συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (επάλειψη της κάτω πλαϊνής επιφάνειας της πολυστερίνης με 

ελαστομερές στεγανωτικό, προέκταση του υαλοπλέγματος στην κάτω πλευρά των πλακών 

πολυστερίνης στα σημεία εκκίνησης του συστήματος, κλπ.). 

 

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας 

Θα διενεργείται ποιοτικός έλεγχος των εργασιών, ότι υλικά και εργασίες ανταποκρίνονται στα σχέδια, 

τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής. Καμία εργασία δεν θα 

καλύπτεται πριν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον εργοδότη. Εργασίες που παρεκλίνουν από τα σχέδια, 

τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής , δεν θα γίνονται αποδεκτές 

πριν αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη. Σε περίπτωση ύπαρξης 

προβλημάτων θερμομόνωσης που παρεκκλίνουν της μελέτης (ελλιπής μόνωση, θερμογέφυρες, 

εισροές νερού, κτλ.) ο ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει την ποιότητα της μόνωσης και να 

επαναλάβει τον έλεγχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 16  

 

ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ – ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΞΩΣΤΗ  

 

Ανοικτός εξώστης χαρακτηρίζεται το δώμα όπου μπορεί να γίνει χρήση του. Επειδή συνήθως οι 

εξώστες αυτοί αποτελούν λειτουργικές προεκτάσεις γραφείων ή διαδρόμων,χρησιμοποιούμε παρόμοιο   
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υλικό σαν τελική επιφάνεια, π.χ. αντιολισθητικές πλάκες πάχους 3cm με λευκό τσιμέντο (όχι ριγωτές 

πλάκες). 

Η σειρά εργασιών είναι η ακόλουθη :   

Αποξήλωση της παλιάς μόνωσης και τοποθέτηση νέας , με καθαρισμό της επιφάνειας της πλάκας του 

εξώστη και εξομάλυνση της.  

 

Διάστρωση στρώματος ρύσεων (Σ.Ρ.), ελάχιστου πάχους μεγαλυτέρου ή ίσου με 5cm από κυψελωτό 

κονιόδεμα (περλιτομπετόν ή αφρομπετόν ή κισσηρομπετόν) σε δύο (2) στρώσεις.  

Η πρώτη στρώση των 350kg τσιμέντου ανά m3 μίγματος διαστρώνεται στα δύο τρίτα (2/3) του 

συνολικού ύψους με κλίση 2%-1,5%. Η δεύτερη στρώση του κυψελωτού κονιοδέματος ρύσεων των 

450 kg/m3, διαστρώνεται στο υπόλοιπο 1/3 του συνολικού ύψους του στρώματος ρύσεων.  

Η δεύτερη στρώση του περλιτομπετόν ή αφρομπετόν ή κισσηρομπετόν ρύσεων διαστρώνεται μετά 

παρέλευση τουλάχιστον 48 ωρών από την πρώτη στρώση και αφού διαβραχεί κανονικά η επιφάνεια 

του, αφήνεται να στεγνώσει καλά. 

Για την αποφυγή ρηγματώσεων της επιφάνειάς του ελαφροσκυροδέματος είναι καλό μετά την 

εφαρμογή του να διαβρέχεται τακτικά, όπως γίνεται και στα κλασσικά σκυροδέματα. 

 

Επάλειψη με δύο στρώσεις ελαστομερούς γαλακτώματος με ενσωματωμένο πολυεστερικό ύφασμα. Η 

πρώτη στρώση αραιωμένη 3/1 (αστάρωμα). Η δεύτερη στρώση σε αναλογία 10/1 μέρη νερού, μετά 

παρέλευση 24 ωρών. 

 

Στρώση θερμομονωτικού υλικού από αδιάβροχες πλάκες μη υδρόφιλου μονωτικού υλικού, π.χ. 

εξηλασμένη πολυστερίνη, τύπου MARSIPUS ή DOW, πάχους ανάλογα με τη μελέτη θερμομόνωσης , 

10cm. Τοποθέτηση γεωυφάσματος μη υφαντού, βάρους 125 gr/m2. 

 

Ακολουθεί η διάστρωση των δαπέδων από αντιολισθητικών πλακών τσιμέντου πλευράς 21x30 cm και 

πάχους 3-5 cm με αρμούς πλάτους έως 5 mm , στα μεγάλα ανοίγματα , η κεραμικά πλακίδια δαπέδου 

στα μικρά ανοίγματα του εξώστη.Tοποθετούνται απ’ ευθείας επί του γεωϋφάσματος με το κατάλληλο 

κονίαμα. 

 

Στην κορυφή κάθε στήλης υδρορροής θα υπάρχει διάταξη υπερχείλισης του αντίστοιχου τμήματος 

του δώματος που απορρέει προς την υδρορροή. 

 

Επίσης απαιτούνται τα παρακάτω: 

Πιστοποιητικό CE, ISO 9001:200 της Εταιρείας παραγωγής των στεγανωτικών υλικών από 

αναγνωρισμένους φορείς. 

Δείγματα των προς εφαρμογή υλικών με τα αντίστοιχα τεχνικά τους φυλλάδια. Πιστοποιητικά από 

εγκεκριμένα εργαστήρια των υλικά που να αποδεικνύουν ότι πληρούν τις αναφερόμενες την τεχνική 

περιγραφή , προδιαγραφές. 

 

ΑΡΘΡΟ 17    

 

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ                                                                                   

 

Το παρόν αφορά τις εργασίες στεγάνωσης δώματος με ασφαλτικές μεμβράνες. 

Η σειρά εργασιών είναι η ακόλουθη :   

 

Αποξήλωση της παλιάς μόνωσης και τοποθέτηση νέας , με καθαρισμό της επιφάνειας της πλάκας του 

δώματος και εξομάλυνση της. Διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες για τις εργασίες καθαρισμού ή 

αποκατάστασης των επιφανειών που θα δεχθούν τις διάφορες στρώσεις, περιλαμβάνονται στις τιμές 

μονάδας αυτών των διαφόρων στρώσεων. 
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Στη συνέχεια τοποθέτηση νέας στεγανοποίησης , αφου πρώτα γινει: 

  

Α -  Επάλειψη με δύο στρώσεις ελαστομερούς ασφαλτικό γαλακτώματος (αστάρωμα) , τύπου ΕSHΑ 

ROOFCOAT Νο 10 ή παρόμοιου (κατανάλωση ~ 0,500kg/m2).  

Η πρώτη στρώση αραιωμένη 3/1 (αστάρωμα). Η δεύτερη στρώση σε αναλογία 10/1 μέρη νερού, μετά 

παρέλευση 24 ωρών. Το υλικό βάσει πιστοποιητικού θα πρέπει να παρουσιάζει : 

- Ανηγμένη επιμήκυνση ελάχ. : 1200% (ASTM D – 146) 

- Υδατοαπορροφοτικότητα μέγ.: 0,05% (DIN – 1048) 

- Μάλθωση ελάχ.: 120ο (ASTM D – 36) 

 

και στη συνέχεια 

 

Β - Διάστρωση και επικόλληση εν ψυχρώ δι΄ απλής συμπιέσεως της εξαεριστικής ασφαλτικής 

μεμβράνης τύπου ΕSHΑVEΝT ή παρομοίου με άνω επικάλυψη χαλαζιακή άμμο, και κάτω επικάλυψη 

πλήρως επικολλημένο διάτρητο φύλλο αλουμινίου με διάμετρο οπών 60mm η οποία βάσει σχετικών 

πιστοποιητικών αναγνωρισμένου κρατικού εργαστηρίου θα παρουσιάζει τα παρακάτω τεχνικά 

χαρακτηριστικά: 

- Σημείο μαλθώσεως του ασφαλτικού συνδετικού : 120ο min (ASTM D – 36) 

- Διείσδυση του ασφαλτικού συνδετικού : 3,0 mm min (ASTM D – 5) 

- –146) 

- Πάχος στεγανωτικής μεμβράνης : 1,6 mm min (ASTM D – 1460) 

- Βάρος εσωτερικού οπλισμού : 50 gr/m2 min (ASTM D 146) 

- Φορτίο θραύσης και αντίστοιχη ανηγμένη επιμήκυνση θραύσης κατά μήκος του φύλλου: 40 Ν/cm    

  πλάτους, 2% min (ASTM D 146) 

- Ποσοστό καλυμμένης κάτω επιφάνειας από το πλήρως συγκολλημένο διάτρητο φύλλο αλουμινίου :  

  70% min 

Τα εξαεριστικά στεγανωτικά φύλλα αλληλεπικαλύπτονται κατά 10cm. Τα εξαεριστικά φύλλα 

καλύπτουν μόνο την οριζόντια επιφάνεια και μέχρι απόσταση περίπου 25cm από τις κατακόρυφες 

επιφάνειες. 

 

Γ -  Διάστρωση και επικόλληση στεγανωτικής μεμβράνης τύπου ΕSHADΙΕΝ ή παρόμοιας. 

Η μεμβράνη θα είναι ελαστομερούς βάσεως (SBS), θα φέρει πολυεστερικό εσωτερικό οπλισμό και θα 

είναι επικαλυμμένη από την άνω πλευρά με ψηφίδα , ενώ από την κάτω με φύλλο πολυαιθυλαινίου. 

Η ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη βάσει σχετικών πιστοποιητικών αναγνωρισμένου Κρατικού 

εργαστηρίου, θα παρουσιάζει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 

- Πάχος : 5,0 mm min 

- Βάρος : 4,5 kg/m2 min 

- Φορτίο θραύσης (DIN 53455) : 200 N/cm min 

- Επιμήκυνση θραύσης (DIN 53455) : 40 min 

- Αντοχή σε διάτρηση (βάρος 1100 gr, ύψος 1,52 m) : καμμία 

- Ευκαμψία (-15 C, 3 sec, Φ20mm, 180ο ) : καμμία ρωγμή 

 

Η αλληλοεπικάλυψη των στεγανωτικών φύλλων της ελαστομερούς μεμβράνης θα γίνεται κατά 15cm 

και η επικόλληση επιτυγχάνεται στο σημείο αυτό με θερμοσυγκόλληση – σύντηξη του ιδίου υλικού με 

χρήση θερμού αέρα, αφού έχει προηγηθεί η συγκόλληση του υπολοίπου σώματος της μεμβράνης με 

το υπόστρωμα με χρήση φλογίστρου προπανίου. Οι κατά πλάτος του ρολού επικαλύψεις (πλάτος 

περίπου 15cm), δεν πρέπει να συμπίπτουν έτσι ώστε να εμφανίζονται τέσσερις γωνίες στο ίδιο 

σημείο. Για τον λόγο αυτό η κάθε σειρά ξεκινά με εναλλαγή διαφορετικού μήκους μεμβράνης (π.χ. 

μισό, ολόκληρο, μισό κλπ). Είναι επιθυμητή αυτοκινούμενη μηχανή συγκολλήσεως θερμού αέρα για 

την επίτευξη σταθερής ταχύτητας και θερμοκρασίας συγκολλήσεως. Η θερμοκρασία συγκολλήσεως 

είναι τέτοια, ώστε στο άκρο της αλληλοεπικάλυψης της μεμβράνης να εμφανίζεται συντηγμένο υλικό.  

 
                                                                                                                                                 20/87  



  
Περιμετρική στερέωση στεγανωτικής μεμβράνης σε στηθαία, τοιχοδομές πάνω στο δώμα. 

Το ύψος των μεμβρανών στα στηθαία θα δοθεί επί τόπου του έργου από τον Εντ/νο Μηχανικό και θα 

επικολληθούν πλήρως αφού οι επιφάνειες επικόλλησης καθαριστούν σχολαστικά και αποκατασταθούν 

τα τυχόν σαθρά τμήματα. 

Οι μεμβράνες θα στερεωθούν περιμετρικά με γαλβανισμένη λάμα κατάλληλης μορφής, συνολικού 

πλάτους 11cm και πάχους 1,2mm, η οποία θα αγκυρώνεται στο στηθαίο ή την τοιχοποιία ανά 50cm 

περίπου, με ανοξείδωτα εκτονωτικά βύσματα και ροδέλες με παρέμβυσμα από νεοπρένιο. Η επάνω 

επιφάνεια του αρμού τοίχου και λάμας θα πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, χωρίς σκόνες, λάδια και 

ξένα υλικά θα περασθεί με PRIMER τύπου EΣΧΑPRIMER 21 ή παρόμοιο και ο αρμός θα σφραγισθεί με 

ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό δύο συστατικών (Α+Β) τύπου ΕΣΧΑ THIOSEAL ή παρόμοιο για 

την εξασφάλιση πλήρους στεγάνωσης. Η χρήση των υλικών θα γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες 

της εταιρείας κατασκευής των. 

 

Δ - Τοποθέτηση των ειδικών πλαστικών εξαεριστήρων από DUTRAL τύπου “ITALPROFILI” ή 

παρόμοιου (1 τεμ ανά 50m2 επιφάνειας). Οι εξαεριστήρες θα είναι με τετράγωνο πέλμα και κουμπωτό 

σκέπαστρο με διαστάσεις πέλματος 32Χ32cm διάμετρο εξαεριστικού σωλήνα 7,5cm, ύψος συνολικό 

27cm και διάμετρο σκεπάστρου 11cm.  

Για την τοποθέτηση χαράσσονται οι μεμβράνες σε σχήμα σταυρού, ανασηκώνονται τα φύλλα τους, 

και τοποθετείται ο εξαεριστήρας με το πλατύ πέλμα του.  

Στη συνέχεια επικολλώνται τα κομμένα φύλλα ενώ ιδιαίτερο τμήμα της δεύτερης στεγανωτικής 

μεμβράνης τύπου ΕΣΧΑΝΤΙΕΝ ή παρομοίου επιφανείας 1m2 με στρογγυλή οπή λίγο μικρότερη του 

σωλήνα του εξαεριστήρα, εφαρμόζεται σφηνωτά και επικολλάται. 

 

ΑΡΘΡΟ 18   

 

ΞΥΛΙΝΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ     

 

Στο χώρο του Κυλικείου θα τοποθετηθούν ερμάρια κουζίνας δαπέδου – τοίχου με την προμήθεια του 

αντίστοιχου εξοπλισμού σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και θα περιλαμβάνει : 

 

α) Ερμάρια κουζίνας δαπέδου , μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με «κουτιά» από νοβοπάν 

συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με 

τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες 

ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και με κατάλληλες εντορμίες. Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν με 

φρέζα. Η πλάτη του κουτιού προς τον τοίχο θα κατασκευασθεί από φορμάϊκα πάχους 8 mm, τα 

οριζόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα, θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδες 

επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1 mm) συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με 

το πλάτος τους, με περιθώριο από PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με σπασμένες ακμές.  

Τα φύλλα (μονά ή διπλά) οιασδήποτε μορφής ή λειτουργίας θα κατασκευαστούν από νοβοπάν με 

μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1 mm), συνολικού πάχους 18 

mm, με περιθώρια από PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.  

Τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν χειρολαβές (πόμολα) φύλλων και κρυφούς μεταλλικούς 

μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτους και ρυθμιζόμενους. Όλη η κατασκευή 

θα στηρίζεται σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά πάνω σε πλαστικό προφίλ (ή ελαστικές λωρίδες) για την 

προστασία τους από την υγρασία με κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση 

μελαμίνης πάχους 1,0 mm.  

Στο πάνω μέρος θα τοποθετηθεί Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και 

πλάτους 90 cm περίπου , που περιλαμβάνει την διαμόρφωση - κοπή κατάλληλου ανοίγματος 

οιουδήποτε σχεδίου , για την υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη.  

Συρτάρια επιφάνειας έως 0,20 m2 μη εμφανή , καλυπτόμενα από φύλλο ντουλαπιού με πλαίσιο από 

τεμάχια λευκής ξυλείας πάχους 16 mm επενδυμένα με μελαμίνη περαστά και κολλητά με οπές ή  
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τομές στο «πρόσωπο» ή χειρολαβές και με πυθμένα από μοριοσανίδα (hard board) επενδυμένη με 

μελαμίνη περαστή και κολλητή και με οδηγούς λειτουργίας του συρταριού μεταλλικούς απλούς. 

 

β) Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστά , μή τυποποιημένα, με βάθος 35 cm , διάταξης  σύμφωνα 

με την μελέτη , με «κουτιά» από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με 

μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm ,  

με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και με κατάλληλες εντορμίες. 

και κατασκευή ίδια με τα ανωτέρω ερμάρια δαπέδου. 

Τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν, χειρολαβές (πόμολα) φύλλων και κρυφούς μεταλλικούς μεντεσ- 

έδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής ανοξείδωτους και ρυθμιζόμενους.  

 

Η επιμέτρηση των ερμαρίων κυλικείου (χαμηλών ή κρεμαστών) θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (Μ2) 

προσόψεως πλήρως κατασκευασμένων και συμπεριλαμβανομένου και του πάγκου πλήρως 

τοποθετημένου. 

 

ΑΡΘΡΟ 19   

 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ      

                                               

1. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΓΕΝΙΚΑ)  

 

Αφορά τον επαναχρωματισμό (φρεσκάρισμα - συντήρηση - αλλαγή χρώματος) των υπαρχόντων 

επιφανειών της κατασκευής. Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες 

προετοιμασίας των επιφανειών που πρόκειται να επαναχρωματισθούν, καθώς και ο τελικός 

χρωματισμός τους.  

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  

 

Επιφάνειες τοίχων (εξωτερικών - εσωτερικών) - Επιφάνειες οροφών:  

Οι εργασίες προετοιμασίας αυτών των επιφανειών είναι τα ξυσίματα, τα μερεμετίσματα, τα 

ψιλοστοκαρίσματα με σέρτικο αντουί, τα τριψίματα, τα καθαρίσματα και καλό αστάρωμα ανάλογα με 

το τύπο χρωματισμού και όπως αυτά περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα.  

Ειδικά σε επιφάνειες υδροχρωματισμένες, αν υπάρχουν κιτρινίλες από παλαιά υγρασία, θα περασθούν 

με βελατούρα ή αστάρι μετάλλων αραιωμένο έως και 40ο/ο.  

Ο τελικός χρωματισμός θα είναι υποχρεωτικά 2 χέρια πλαστικού χρώματος αν πρόκειται για πλαστικό 

χρωματισμό αρίστης ποιότητας , σύμφωνα με την αντίστοιχη παράγραφο του παρόντος άρθρου. 

 

2. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ  

 

Οι εσωτερικοί χώροι στους οποίους χρήζει επαναχρωματισμός θα βαφούν με πλαστικό χρώμα χωρίς 

σπατουλάρισμα. Πριν από οποιαδήποτε άλλη εργασία, τρίβονται οι ανωμαλίες του τοίχου με χοντρό 

υαλόχαρτο και κατόπιν γίνεται μερεμέτισμα των τριχοειδών ρωγμών και των ανωμαλιών με ακρυλικό 

στόκο ώστε να προκύψει λεία επιφάνεια. Ακολουθεί καλός καθαρισμός για την απομάκρυνση της 

σκόνης. Τα τμήματα του επιχρίσματος που έχουν αποκατασταθεί ασταρώνονται με αστάρι νερού.  

Στην συνέχεια οι επιφάνειες βάφονται με δύο τουλάχιστον στρώσεις πλαστικού οικολογικού 

χρώματος κανονικής αραίωσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή του υλικού, 

αποχρώσεως της επιλογής της Επίβλεψης.  

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, προσκόμιση των απαιτούμενων υλικών, η 

εργασία και η κατασκευή των χρωματισμών, οι δοκιμαστικές βαφές για την έγκριση των χρωμάτων  
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από την Επίβλεψη , τα απαιτούμενα ικριώματα, εργαλεία, καθώς και κάθε δαπάνη σχετική και 

απαραίτητη με την έντεχνη κατασκευή των χρωματισμών. 

Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στο Τιμολόγιο, η τιμή μονάδας ισχύει για πλαστικούς χρωματισμούς 

τοίχων ή οροφών, εσωτερικών ή εξωτερικών σε οποιοδήποτε ύψος.  

 

Θα εκτελεσθούν ως εξής :  

 

1. Καταρχήν και πριν από κάθε άλλη εργασία οι τοίχοι ή οι γυψοσανίδες θα πρέπει να τριφτούν με 

χοντρό γυαλόχαρτο (πατόχαρτο) με ηλεκτρικό παλινδρομικό τριβείο και μέχρι να προκύψει λεία 

επιφάνεια, σαφώς διαφοροποιημένη από την αρχική επιχρισμένη.  

 

2. Στη συνέχεια θα μερεμετιστούν οι τριμμένες επιφάνειες με γυψόστοκο, θα ακολουθήσει καλό 

ξεσκόνισμα και αστάρωμα με αστάρι τύπου VIVEDUR της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή παρόμοιο.  

 

3. Μετά το αστάρωμα οι επιφάνειες θα βαφούν με μια (1) στρώση πλαστικού χρώματος άριστης 

ποιότητας της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, τύπου NEOPAL της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή παρομοίου.  

 

4. Θα ακολουθήσει ψιλοστοκάρισμα των επιφανειών, όπου χρειάζεται, με ακρυλικό στόκο.  

 

5. Στη συνέχεια οι επιφάνειες θα τριφτούν και θα ξεσκονιστούν καλά.  

 

6. Θα ακολουθήσει η τελική στρώση με το παραπάνω πλαστικό χρώμα μέχρι να επιτευχθεί ενιαία 

χρωματική επιφάνεια.  

 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (M2) πραγματικά χρωματισθείσης επιφάνειας 

(αφαιρουμένων δηλαδή των πάσης φύσεως ανοιγμάτων, κουφωμάτων κλπ), σε οποιοδήποτε ύψος 

από το δάπεδο εργασίας. 
 

3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙ ΓΥΨΟΤΟΙΧΩΝ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΟΙ  

 

Οι σπατουλαριστοί πλαστικοί χρωματισμοί επί γυψότοιχων, θα εκτελεσθούν ως εξής:  

Οι επιφάνειες θα ξυστούν καλά με σπάτουλα , με εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των 

γυψοσανίδων θα ασταρωθούν με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της 

απορροφητικότητας της), με λινέλαιο βρασμένο και μετά την σκλήρυνσή του ένα αντουϊ σέρτικο.  

Η αναλογία του λαδερού στόκου θα είναι : 5kgr λινέλαιο, 0,7kgr στεγνωτικό, 1/2kgr νερό, και στόκος 

σκόνη 100%. Στο αντουϊ σέρτικο η αναλογία είναι 2 μέρη νέφτι, 1 μέρος λάδι, ανάλογο στεγνωτικό, 

75% τσίγκος (σκόνη) και 25% στόκος (σκόνη).  

Το στρώμα αυτό θα συμπληρώνει κάθε ανωμαλία και θα επεξεργαστεί με σπάτουλα ώστε να προκύψει 

τελείως επίπεδη επιφάνεια. Η επεξεργασία θα συμπληρωθεί με γυαλόχαρτο.  

 

Κατόπιν θα σπατουλαρισθεί με πινέλο σε μία στρώση υποστρώματος έτοιμου σε κουτιά βελατούρας. Η 

τελική επεξεργασία του υποστρώματος θα γίνει με λεπτό γυαλόχαρτο και πρέπει να είναι τέλεια. Στο 

υπόστρωμα αυτό διαστρώνονται προσεκτικά με ρολό οι τελικές στρώσεις του πλαστικού άριστης 

ποιότητας της εγκρίσεως της Υπηρεσίας οικολογικό τύπου Neopal της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή παρόμοιου. Οι 

στρώσεις αυτές θα είναι τουλάχιστον δύο και με παρέλευση χρόνου εφαρμογής μεταξύ τους 24 ώρες.  

 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (M2) πραγματικά χρωματισθείσης επιφάνειας 

(αφαιρουμένων δηλαδή των πάσης φύσεως ανοιγμάτων, κουφωμάτων κλπ.) σε οποιοδήποτε ύψος 

από το δάπεδο εργασίας.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, προσκόμιση των απαιτούμενων υλικών, η 

εργασία και η κατασκευή των χρωματισμών, οι δοκιμαστικές βαφές για την έγκριση των χρωμάτων  
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από την Εταιρεία, τα απαιτούμενα ικριώματα, εργαλεία, καθώς και κάθε δαπάνη σχετική και 

απαραίτητη με την έντεχνη κατασκευή των χρωματισμών. 

Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στο Τιμολόγιο, η τιμή μονάδας ισχύει για πλαστικούς χρωματισμούς 

τοίχων ή οροφών, εσωτερικών ή εξωτερικών σε οποιοδήποτε ύψος. 

 

4. ΑΚΡΥΛΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 

 

-  Ανακαίνιση εξωτερικών παλαιών χρωματισμένων επιφανειών επιχρισμάτων σαγρέ η relief με διπλή 

στρώση πλαστικού χρώματος τύπου RELIEF με την προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης 

φύσεως λόγω προσθέτου ύψους.  

Απόξεση της επιφανείας και καθαρισμός της με σάρωθρο , πρώτη στρώση πλαστικού χρώματος 

RΕLIEF αραιωμένου σε νερό (σε αναλογία 400 gr νερού ανά kg πλαστικού) με κύλινδρο ή πινέλο, 

δεύτερη στρώση με πλαστικό RELIEF χωρίς αραίωση με πινέλο ή σπάτουλα και κυλίνδρωση πριν από 

την ξήρανση αυτού για την επίτευξη αδρής επιφανείας (σαγρέ). 

 

Η επιλογή του χρώματος, θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις του Εντεταλμένου Μηχανικού. 

 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (Μ2) πραγματικά χρωματισθείσης επιφάνειας 

(αφαιρουμένων των κουφωμάτων κλπ), σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

 

5. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ  
 

Οι επιφάνειες του σκυροδέματος που δεν προβλέπεται να επιχρισθούν, (δοκοί, στηθαία, 

υποστυλώματα, οροφές κλπ), θα χρωματισθούν με ακρυλικό τσιμεντόχρωμα διαλύτου εξωτερικής 

χρήσης ενδεικτικού τύπου BETOCHROM της VIVECHROM ή ισοδύναμου μετά από αστάρι και η 

απόχρωσή του θα καθορισθεί από την Επίβλεψη. 

Στην εργασία περιλαμβάνεται ο καθαρισμός των επιφανειών, η αποκατάσταση τυχόν μικροτραυμα- 

τισμών του σκυροδέματος με τσιμεντοκονίαμα των 600kgr τσιμέντου, υαλοχαρτάρισμα, αστάρωμα με 

αστάρι διαλύτου τύπου VIVEDUR της VIVECHROM ή παρόμοιο και τέλος το κυρίως βάψιμο (αραίωση 

5-10%) σε τρεις στρώσεις ανά 12 τουλάχιστον ώρες η κάθε μία, ανεξαρτήτως του ύψους από το 

δάπεδο εργασίας και ανεξάρτητα από την επιθυμητή απόχρωση μέχρι της πιο βαθιάς. 

 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (Μ2) πραγματικά χρωματισθείσης επιφάνειας 

(αφαιρουμένων δηλαδή των πάσης φύσεως ανοιγμάτων, κουφωμάτων κλπ) σε οποιοδήποτε ύψος 

από το δάπεδο εργασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 20   

 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ  

 

Στις εξωτερικές επιφάνειες των κτηρίων στά Συνεργεία Τεχνητών και στις Αποθήκες Υλικών ,θα 

γίνει αντικατάσταση των φθαρμένων επιφανειών από τοιχογραφείες , και στη συνέχεια τονισμός των 

ειδικών υπαρχόντων παραστάσεων των τοιχογραφιών, δηλαδή απόξεση των φθαρμένων επιφανειών 

και επαναφιλοτέχνηση αυτών σε αρχική κατάσταση.  

Η επιμέτρηση θα γίνει σε τεμάχιο (τεμ) πραγματικά χρωματισθείσης επιφάνειας (αφαιρουμένων 

δηλαδή των πάσης φύσεως ανοιγμάτων, κουφωμάτων κλπ.) σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 

εργασίας. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, προσκόμιση των απαιτούμενων υλικών, η 

εργασία και η κατασκευή των χρωματισμών, οι δοκιμαστικές βαφές για την έγκριση των χρωμάτων 

από την Επίβλεψη , τα απαιτούμενα ικριώματα , εργαλεία , καθώς και κάθε δαπάνη σχετική και 

απαραίτητη με την έντεχνη κατασκευή των χρωματισμών.   
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 
 

Β - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
1.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                                                                 
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1.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

1.1   ΓΕΝΙΚΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 

Αντικείμενο του τμήματος αυτού είναι η προδιαγραφή των υλικών της εγκατάστασης πυρανίχνευσης. 

Η εγκατάσταση πυροπροστασίας θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του κράτους 

τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα, τους όρους και τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας τις τεχνικές 

περιγραφές τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης τους κανόνες της τέχνής και της 

τεχνικής και τις οδηγίες της επίβλεψης  

Συγκεκριμένα: 

Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων , Π.Δ. 71/88 ( ΦΕΚ Α/32/17.2.88 ) 

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2451/86, Μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με νερό σε κτήρια  

Παραρτήματα Πυροσβεστικής Διάταξης Νο 3 της 19.1.81 

Φορητοί πυροσβεστήρες , Υπ. Αποφ. 22745/314 ( ΦΕΚ Β 264/8.4.71 ) 

Εθνικά ελληνικά πρότυπα  ( NHS ) περί φορητών πυροσβεστήρων  

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ2 ; Κατηγορίες πυρκαγιών  

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ3 : Φορητοί πυροσβεστήρες  

Πρότυπα ΕΛΟΤ 54:  Εξαρτήματα συστημάτων αυτόματης ανίχνευσης πυρκαγιάς  

Πρότυπα ΕΛΟΤ 571 : Δοκιμασίες αντοχής σε φωτιά  

(1. Δομικά στοιχεία , 2. Κουφώματα, 3. Τοιχεία από γυαλί ) 

Πρότυπα ΕΛΟΤ 664 : Συστήματα πυρόσβεστικών εγκαταστάσεων με νερό κανονισμοί: 

Διεθνείς κανοσμοί ISO – Standards: 64/1974, R336 , R1338, 2546/1973 

Αμερικάνικοι κανονισμοί NFPA  

Η εγκατάσταση της πυροπροστασίας περιλαμβάνει τις επί μέρους εγκαταστάσεις πυρόσβεσης και 

πυρανίχνευσης καθώς και τα φορητά πυροσβεστικά μέσα , θα μελετηθεί δε και θα κατασκευασθεί 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 71/88, στα Παραρτήματα της Π.Δ.3, στην ΤΟΤΕΕ 2451/86 και 

τους ισχύοντες κανονισμούς , σχετικές υπουργικές αποφάσεις και πυροσβεστικές διατάξεις . 

 

Σημείωση :  Η εφαρμογή των κανονισμών πυροπροστασίας του NFPA δεν είναι υποχρεωτική για τον 

Ανάδοχο. Mπορεί να τους εφαρμόζει όταν οι λοιποί κανονισμοί εμφανίζουν σχετικά κενά. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Όλα τα υλικά και οι εξοπλισμοί που θα χρησιμοποιηθούν στην εγκατάσταση θα είναι προιόντα ενός 

κατασκευαστή που θα ασχολείται συστηματικά και επί δεκαετία τουλάχιστον με την κατασκευή 

εξοπλισμού και υλικών εγκαταστάσεων ανίχνευσης πυρκαιάς.  Θα είναι τύπου εγκεκριμένου από 

οργανισμούς διεθνούς κύρους, όπως  BS Αγγλίας, FM Αμερικής κλπ. 

 

1.2.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ & ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ) 

 

1.2.1 Αναλογικός διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας  (analogue addressable) 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

Ο πίνακας ελέγχου θα αποτελεί την τελευταία εξέλιξη στον τομέα των πολυπλεκτικών συστημάτων 

ανίχνευσης-αναγγελίας φωτιάς και θα είναι κατάλληλος για την εξυπηρέτηση πολυπλεκτικών 

συστημάτων αναλογικού διευθυνσιοδοτούμενου τύπου (ANALOGUE ADDRESSABLE SYSTEM). 

Ο κεντρικός επεξεργαστής θα ελέγχει συνεχώς το όλο σύστημα και θα αποφασίζει για τις εντολές 

ανίχνευσης – συναγερμού σύμφωνα με τα δεδομένα φωτιάς που βρίσκονται καταχωρημένα στην 

τράπεζα πληροφοριών αλγορίθμων του συστήματος. 
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Ο πίνακας θα φέρει ενσωματωμένη κάρτα δικτύου για την συνδεσή του σε βρόγχο πινάκων. 

Κάθε γραμμή ανίχνευσης ή κλειστός βρόγχος ή ομάδα βρόγχων (loops) θα έχει το δικό της 

μικροεπεξεργαστή, που θα συνεργάζεται με τον κεντρικό επεξεργαστή ο οποίος θα μπορεί να 

αναλάβει τις βασικές λειτουργίες σε περίπτωση βλάβης της κεντρικής μονάδας. 

Οι μικροεπεξεργαστές αυτοί θα βρίσκονται στον κεντρικό πίνακα του συστήματος. 

Στον πίνακα γενικά θα βρίσκεται ο κεντρικός επεξεργαστής, η μονάδα μνήμης (όπου είναι 

καταχωρημένα όλα τα δεδομένα), η μονάδα τροφοδότησης, όλες οι ενδείξεις και τα χειριστήρια, οι 

οθόνες απεικόνισης, ο εκτυπωτής κλπ. 

Τα δεδομένα που θα είναι καταχωρημένα στη μονάδα μνήμης του επεξεργαστή, δεν θα χάνονται 

ακόμα και σε πλήρη διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδότησης του πίνακα για χρονικό διάστημα της 

τάξης των δύο μηνών. 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Τα βασικά απαιτούμενα χαρακτηριστικά του πίνακα ελέγχου θα είναι τα ακόλουθα : 

(α) Η πλήρης προσαρμογή των χαρακτηριστικών κάθε εγκατεστημένου ανιχνευτή στις ιδιαίτερες   

          συνθήκες του χώρου που επιτηρεί. 

(β) Ο συνεχής έλεγχος κάθε μεμονωμένου στοιχείου (ανιχνευτή, κομβίου συναγερμού κλπ.) που  

          θα διασφαλίζει την απόλυτη αξιοπιστία της λειτουργίας του συστήματος. 

(γ) Οι λειτουργίες του συστήματος θα ελέγχονται από μικρουπολογιστή που θα ακολουθεί ένα  

          πρόγραμμα που θα έχει εισαχθεί σε μνήμη EPROM με τη βοήθεια του πληκτρολογίου. 

 

Το πρόγραμμα αυτό θα διαμορφωθεί με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησης  

και θα επιτυγχάνει : 

 

- Συνεχή διαδοχική σάρωση, όλων των στοιχείων (βασικών εσωτερικών κυκλωμάτων πίνακα,    

          ανιχνευτών κομβίων συναγερμού κλπ.) με ταχύτητα επικοινωνίας μεταξύ των 2.400 & 19.200  

          BAUD.  Κάθε απόκλιση από την κανονική κατάσταση θα αναγγέλλεται με ένδειξη σφάλματος. 

- Ρύθμιση της ευαισθησίας των αναλογικών ανιχνευτών από τον επεξεργαστή μέσω  

          προγράμματος για την προσαρμογή τους στις συνθήκες του χώρου που επιτηρούν (έξη  

          τουλάχιστον επίπεδα ευαισθηςίας). 

- Ρύθμιση της χρονικής καθυστέρηςης της αναγγελίας ανίχνευσης φωτιάς, όπου αυτό θα κριθεί  

          αναγκαίο, για την αποφυγή αναίτιων συναγερμών από παροδικές συγκεντρώςεις καπνού, οι  

          οποίες μπορεί να εμφανίζονται με κανονικές συνθήκες σε συγκεκριμένους χώρους, λόγω της  

          χρήσης τους (δώδεκα τουλάχιστον επίπεδα καθυστέρησης). 

- Προγραμματισμό των ηχητικών συναγερμών με τρεις διαφορετικούς τόνους και επιλογή της  

          αναγγελίας κατά ζώνη. 

- Προγραμματισμό της τηλεμετάδοσης προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία με βάση την έκταση \ 

          της φωτιάς ή τους χώρους όπου ανιχνεύτηκε η φωτιά. 

- Χρονική εκτύπωση κάθε αναγγελίας (αναγγελία φωτιάς, προσυναγερμού, βλάβης, αλλαγή  

          ευαισθησίας ανιχνευτή, σίγηση-επανάταξη, δοκιμές λειτουργίας κλπ.) σε ενσωματωμένο  

          printer. 

- Αποκλεισμό της ηχητικής αναγγελίας και της αυτόματης τηλεμετάδοσης κατά ζώνη  

          ανίχνευσης, για την εκτέλεση δοκιμών καλής λειτουργίας των στοιχείων περιοχής και τη  

          συντήρηση τους. 

- Σύνδεση με μιμικούς πίνακες, οθόνες, μόνιτορ κλπ. όλων των αναγγελιών. 

- Προγραμματισμό των αναγγελιών συναγερμού των διευθυνσιοδοτούμενων ανιχνευτών ή  

          μονάδων ώστε να εκτελούν βασικές και διαφορετικές λειτουργίες, όπως λογική  

          διασταυρούμενης εντολής (cross-zoned), για τις κατασβέσεις, ομαδοποίηση ανιχνευτών  

          ανεξαρτήτων ζωνών για κοινή ηχητική αναγγελία κλπ. 
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(δ) Η σύνδεση των ανιχνευτών των κομβίων κλπ. θα γίνεται μέσω μαγνητικά θωρακισμένου  

          διπολικού καλωδίου. 

(ε) Σύνδεση με εφεδρικό printer ή / και το κεντρικό σύστημα ελέγχου. 

 

 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  -  ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 

 

Διακόπτης αναζήτησης συναγερμού με τον οποίο επιτυγχάνεται η εμφάνιση στην οθόνη των παλαιών 

συναγερμών, οι οποίοι αποθηκεύονται στην μνήμη του συστήματος.  Με διακόπτη επίσης θα 

επιτυγχάνεται η ίδια διαδικασία σε περίπτωση πολλαπλών βλαβών. 

 

Οι ενδείξεις του πίνακα και τα χειριστήρια θα είναι τα εξής : 

 

Γενικό οπτικό σήμα συναγερμού ανίχνευσης φωτιάς με ανασβενόμενη ένδειξη που θα μεταπίπτει σε 

συνεχή με την επέμβαση στο διακόπτη σίγησης. 

Ένδειξη ζώνης ανίχνευσης φωτιάς. Θα είναι ακριβώς όπως η προηγούμενη ένδειξη. Οθόνη (υγρών 

κρυστάλλων) – ένδειξη μηνυμάτων.  Στην οθόνη αυτή θα εμφανίζεται σε κατάσταση κανονικής 

λειτουργίας η ημερομηνία  και η ώρα.  Σε κατάσταση συναγερμού όμως, θα εμφανίζεται η ζώνη 

ανίχνευσης και ο ανιχνευτής που έχει διεγερθεί με το μήνυμα που έχει καταχωρηθεί με 

προγραμματισμό στον επεξεργαστή (αριθμός ζώνης κλπ.) ανάλογα με την χρήση της αντίστοιχης 

διεύθυνσης. Σε περίπτωση πολλαπλών συναγερμών η οθόνη αυτόματα θα παρουσιάζει τους 

συναγερμούς διαδοχικά με χρονολογική σειρά. Στην ίδια οθόνη θα εμφανίζονται επίσης όλες οι 

πληροφορίες κατά τον προγραμματισμό μέσω πληκτρολογίου και όλες οι πληροφορίες για βλάβες. 

Ένδειξη αναγγελίας νέου συναγερμού με την φωτεινή δίοδο λυχνία (LED), με την οποία θα 

αναγγέλλεται ότι και άλλος ή περισσότεροι συναγερμοί έχουν παρουσιασθεί. 

Διακόπτης σίγησης - επανήχησης και φωτεινή ένδειξη.  Ο διακόπτης αυτός θα επιτυγχάνει τη σίγηση 

των ηχητικών εσωτερικών και εξωτερικών οργάνων.  Με την σίγηση των σειρηνών θα ηχεί ένας 

εσωτερικός βομβητής που δεν είναι δυνατό να σιγήσει παρά μόνο με επανάταξη.  Ενας άλλος 

διακόπτης θα σιγεί και το βομβητή βλάβης.  Σε κατάσταση σίγησης θα είναι αναμμένη η αντίστοιχη 

ενδεικτική λυχνία (βλάβης ή φωτιάς). 

Διακόπτης εκκένωσης και φωτεινή ένδειξη.  Με  το διακόπτη αυτό θα επιτυγχάνεται η γενική 

ενεργοποίηση  των σειρηνών (συνεχής ήχηση). 

Διακόπτης επανάταξης.  Θα θέτει σε κανονική λειτουργία το σύστημα, όταν εκλείψουν όλα τα αίτια 

συναγερμού ή βλάβης. 

Ένδειξη κανονικής λειτουργίας, με μία πράσινη φωτοεκπέμπουσα δίοδο (σύστημα σε ηρεμία). 

Ένδειξη βλάβης η οποία θα ανάβει όταν κάποια ανωμαλία εμφανισθεί στα αισθητήρια ανίχνευσης ή 

στο καλωδιακό τμήμα. 

Ένδειξη απομόνωσης ανιχνευτή.  Θα ανάβει όταν απομονωθεί οποιοσδήποτε ανιχνευτής μέσω του 

πληκτρολογίου. 

Ένδειξη ζώνης υπό δοκιμή. Λυχνία η οποία θα ανάβει όταν κάποια ζώνη τεθεί σε κατάσταση δοκιμής. 

Στην περίπτωση αυτή ηχούν οι σειρήνες για περίπου 10sec. Και μετά σταματούν αυτόματα. 

Ένδειξη βλάβης μικροεπεξεργαστή με λυχνία. 

Ένδειξη μη απόκρισης στον έλεγχο (ανιχνευτή ή ανιχνευτών). Όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία 

σημαίνει πως κάποιος ανιχνευτής ή ομάδα ανιχνευτών έχει χάσει την επικοινωνία του με το σύστημα. 

Ένδειξη βλάβης ηχητικών οργάνων. Θα ανάβει όταν σε κάποιο από τα κυκλώματα σειρηνών 

παρουσιασθεί βλάβη. 

Ένδειξη βλάβης τροφοδοτικού. Θα ανάβει όταν παρουσιασθεί ανωμαλία στο σύστημα τροφοδοσίας ή 

στις μπαταρίες του συστήματος. 

Πληκτρολόγιο.  Με το πληκτρολόγιο και χρησιμοποιώντας τους ειδικούς κωδικούς προσπέλασης θα 

επιτυγχάνεται οποιοσδήποτε προγραμματισμός του συστήματος. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Τύπος πίνακα : Διευθυνσιοδοτούμενος αναλογικός 

Τροφοδότηση  : 230V 50Hz +10% -6%  

Κατανάλωση ρεύματος σε κανονική λειτουργία : 800 mΑ  

Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση συναγερμού συν το φορτίο ηχητικών οργάνων :       1 Α 

Αριθμ. συσκευών ανά βρόγχο : 200 

Αριθμ.διευθύνσεων ανά βρόγχο : 400 

Αριθμ. Βρόγχων (loops) εφαρμογής  : Δύο  

Αριθμός μονάδων απομόνωσης βραχυκυκλώματος ανά βρόγχο (loop) : Οσος και ο αριθμός 

των αναλογικών addressable συσκευών 

Καλώδιο βρόγχου (loop) :  Διπολικό με θωράκιση 

Μήκος καλωδίου βρόγχου : 1,5 Κm για διατομή 1,5mm2 

Χρόνος κύκλου σάρωσης : 0,5 δευτερόλεπτα περίπου 

Χρόνος απόκρισης κομβίων συναγερμού : Λιγότερο του 1 sec 

Αριθμός κυκλωμάτων σειρήνων : 2 (24V) 400mA ανά κύκλωμα 

Αριθμός κυκλωμάτων βοηθητικών επαφών : 2 ανοικτές επαφές 

Οθόνη μηνυμάτων : Υγρών κρυστάλλων αλφαριθμητικός. 4 γραμμών 40 χαρακτήρων 

Πληκτρολόγιο μεμβράνης : 48 πλήκτρων, κρουστικού τύπου 

 

1.2.2 ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ 

 

1. Για την ανίχνευση της πυρκαϊάς και ανάλογα με την χρήση των χώρων θα τοποθετηθούν: 

 

      1. Ανιχνευτές καπνού Φωτοηλεκτρονικοί (analogue addressable). 

      2. Ανιχνευτές θερμότητας θερμοδιαφορικοί (analogue addressable). 

 

2. Οι ανιχνευτές στους κλειστούς χώρους θα ενεργοποιούν και μία επαναληπτική λυχνία για τον 

εύκολο εντοπισμό της θέσης της πυρκαϊάς. 

 

3. Οι πυρανιχνευτές τοποθετούνται επί της οροφής του πυροπροστατευόμενου χώρου, 

λαμβανομένης υπόψη της κατασκευής της οροφής έτσι ώστε η ανίχνευση να μην εμποδίζεται από 

διάφορα δομικά στοιχεία. 

 

4. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει κατά βάση ανιχνευτές καπνού φωτοηλεκτρονικούς τύπου  και 

ανιχνευτές θερμοδιαφορικούς. 

 

5. Οι θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές καλύπτουν επιφάνεια περίπου 30m2 και ενεργοποιούνται όταν 

η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 570C, ή παρουσιάσει απότομη άνοδο κατά 80C μέσα σε χρονικό 

διάστημα 1 λεπτού. 

 

6. Η μελέτη της τοποθέτησης των πυρανιxνευτών έγινε σύμφωνα με το παράρτημα "Α" της 

3/81Πυροσβεστικής Διάταξης. 

 

Η απόσταση μεταξύ των ανιxνευτών υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.1 του άρθρου 4 

του Κανονισμού και, ανάλογα με τον xώρο, γίνεται ομοιόμορφη κατανομή των ανιxνευτών επί της 

οροφής. 

 

1.2.3.  Ανιχνευτής ορατού καπνού φωτοηλεκτρικός – με μονάδα επιτήρησης    

           διευθυνσιοδοτούμενος αναλογικού τύπου 
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ΓΕΝΙΚΑ 

 

Ο οπτικός ανιχνευτής θα είναι κατασκευασμένος για την ανίχνευση φωτιάς που παράγει ορατό καπνό 

και θα λειτουργεί με βάση την αρχή της διάχυσης του φωτός με κατάλληλη φωτοδίοδο λυχνία (LED). 

Ο ανιχνευτής θα έχει τη δυνατότητα επιτήρησης μίας (1) κανονικά κλειστής ή ανοικτής επαφής η 

οποία δεν απαιτεί κατανάλωση ρεύματος. 

Η αναγγελία στον πίνακα ελέγχου του αναλογικού συστήματος θα γίνεται σε επίπεδο 

΄΄διεύθυνσης΄΄, όπου η κάθε επαφή θα έχει την δική της διεύθυνση και υπάρχει και μία γενική 

διεύθυνση όλης της μονάδας . 

Ο ανιχνευτής θα είναι κατάλληλος για χρήση σε πολυπλεκτικά συστήματα και μάλιστα αναλογικού 

διευθυνσιοδοτούμενου τύπου (ANALOGUE ADDRESSABLE SYSTEMS). 

Ο ανιχνευτής θα έχει ενσωματωμένη μονάδα απομόνωσης ώστε σε περίπτωση βραχυκυκλώματος του 

καλωδίου ή της συσκευής το σημείο που έχει το πρόβλημα να απομονώνεται αυτόματα και η 

επικοινωνία του βρόχου να συνεχίζει απρόσκοπτα από τα δύο άκρα του. 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Τα απαιτούμενα βασικά χαρακτηριστικά θα είναι : 

Θάλαμοι             : Ενας 

Αναλογικά δεδομένα   : 8 Βits 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Ονομαστική τάση τροφοδότησης : 20-50V  

Κατανάλωση ρεύματος : 0,2 mΑ (ρεύμα επιτήρησης)  

3  mΑ(ρεύμα φωτιάς)   

5  mΑ για τη φωτοδίοδο λυχνία 

Ρεύμα σήματος εξόδου : Ονομαστικό 40  μΑ (υψηλή στάθμη) max:50 μA  

Ταχύτητα επικοινωνίας   :  2.400 – 19.200 BAUD 

Καθορισμός διεύθυνσης : 8 Bits 

Δεδομένα αναγνώρισης τύπου ανιχνευτή :  8 Bits 

Λειτουργίες : Αναλογικά δεδομένα, δεδομένου τύπου ανιχνευτή, φωτοδίοδος αναμμένη, 

δοκιμή φωτιάς, επανάταξη 

Θερμοκρασίες λειτουργίας : 0oC  έως 50oC 

Θερμοκρασία αποθήκευσης : -30oC  έως 70oC 

Σχετική υγρασία : Εως 90%. 

 

1.2.4. Ανιχνευτής θερμικός – με μονάδα επιτήρησης διευθυνσιοδοτούμενος αναλογικού   

          τύπου 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

Ο θερμικός ανιχνευτής θα είναι κατασκευασμένος για την ανίχνευση σταθερής θερμοκρασίας, 

διαφοράς θερμοκρασίας ή υψηλής θερμοκρασίας. 

Ο ανιχνευτής θα έχει τη δυνατότητα επιτήρησης μίας (1) κανονικά κλειστής ή ανοικτής επαφής η 

οποία δεν απαιτεί κατανάλωση ρεύματος. 

Η αναγγελία στον πίνακα ελέγχου του αναλογικού συστήματος θα γίνεται σε επίπεδο 

΄΄διεύθυνσης΄΄, όπου η κάθε επαφή θα έχει την δική της διεύθυνση και υπάρχει και μία γενική 

διεύθυνση όλης της μονάδας . 

Ο ανιχνευτής θα είναι κατάλληλος για χρήση σε πολυπλεκτικά συστήματα και μάλιστα αναλογικού 

διευθυνσιοδοτούμενου τύπου (ANALOGUE ADDRESSABLE SYSTEMS). 
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Ο ανιχνευτής θα έχει ενσωματωμένη μονάδα απομόνωσης ώστε σε περίπτωση βραχυκυκλώματος του 

καλωδίου ή της συσκευής το σημείο που έχει το πρόβλημα να απομονώνεται αυτόματα και η 

επικοινωνία του βρόχου να συνεχίζει απρόσκοπτα από τα δύο άκρα του. 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Τα απαιτούμενα βασικά χαρακτηριστικά θα είναι : 

 

Αισθητήριο           : Θέρμιστορ. 

Αναλογικά δεδομένα : 8 Βits 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Ονομαστική τάση τροφοδότησης : 20-50V  

Κατανάλωση ρεύματος : 0,2 mΑ (ρεύμα επιτήρησης)  

3  mΑ(ρεύμα φωτιάς)   

5  mΑ για τη φωτοδίοδο λυχνία 

Ρεύμα σήματος εξόδου : Ονομαστικό 40 μΑ (υψηλή στάθμη) max:50 μA  

Ταχύτητα επικοινωνίας   :  2.400 – 19.200 BAUD 

Καθορισμός διεύθυνσης : 8 Bits 

Δεδομένα αναγνώρισης τύπου ανιχνευτή :  8 Bits 

Λειτουργίες : Αναλογικά δεδομένα, δεδομένου τύπου ανιχνευτή, φωτοδίοδος αναμμένη, 

δοκιμή φωτιάς, επανάταξη 

Θερμοκρασίες λειτουργίας : 0oC  έως 45oC 

Θερμοκρασία αποθήκευσης : -30oC  έως 70oC 

Σχετική υγρασία : Εως 90%. 

   

1.2.5.  ΑΓΓΕΛΤΗΡΕΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ (ΚΟΜΒΙΑ) 

 

Για την χειροκίνητη αναγγελία πυρκαϊάς θα τοποθετηθούν αγγελτήρες πυρκαϊάς (κομβία) (analogue 

addressable). 

 

Η πίεση του ηλεκτρικού κομβίου μετά το σπάσιμο του καλύμματός του αγγελτήρα, ενεργοποιεί οπτικό 

συναγερμό. Ταυτόχρονα δίνεται σήμα συναγερμού στον Πίνακα Ελέγχου του κτιρίου από τον οποίο 

ενεργοποιείται ηχητικός συναγερμός/αναγγελία πυρκαϊάς, μέσω του μεγαφωνικού συστήματος του 

κτιρίου. 

 

Το οπτικό σήμα συναγερμού δίνεται από φωτεινούς επαναλήπτες (αναλάμπουσες λυχνίες - flussing 

alarm lights) που τοποθετούνται σε επιλεγμένα σημεία των χώρων, όπως φαίνεται στα σχέδια. 

 

1.2.6. Κομβίο συναγερμού (αγγελτήρες) διευθυνσιοδοτούμενος τύπου 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

Το κομβίο συναγερμού θα είναι κατασκευασμένο από πλαστικό υψηλής αντοχής, κόκκινου χρώματος 

που δεν θα συντηρεί την καύση και θα είναι κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση. 

Θα φέρει στην πρόσοψη τζάμι επενδεδυμένο με διαφανή πλαστικό κάλυμα με την ένδειξη  

΄΄ ΦΩΤΙΑ ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ ΄΄. 

Με το σπάσιμο του τζαμιού θα ενεργοποιείται το ηλεκτρονικό κύκλωμα και θα αναγγέλλεται στον 

πίνακα ανίχνευσης φωτιάς. 
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Το κομβίο θα είναι κατάλληλο για χρήση σε πολυπλεκτικά συστήματα και μάλιστα αναλογικού 

διευθυνσιοδοτούμενου τύπου (ANALOGUE ADDRESSABLE SYSTEMS). 

Το κομβίο θα έχει ενσωματωμένη μονάδα απομόνωσης ώστε σε περίπτωση βραχυκυκλώματος του 

καλωδίου ή της συσκευής το σημείο που έχει το πρόβλημα να απομονώνεται αυτόματα και η 

επικοινωνία του βρόχου να συνεχίζει απρόσκοπτα από τα δύο άκρα του. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Ονομαστική τάση τροφοδότησης : 20-50V  

Ταχύτητα επικοινωνίας   : 2.400 – 19.200 BAUD 

Καθοριςμός διεύθυνσης : 8 Bits 

Δεδομένα αναγνώρισης τύπου ανιχνευτή : 8 Bits 

Θερμοκρασίες λειτουργίας : 0oC  έως 50oC 

Θερμοκρασία αποθήκευσης : -30oC  έως 70oC 

Προστασία κατά DIN 40050 : IP55 ο τύπος περιβαντολλογικής προστασίας 

Σχετική υγρασία : Εως 90%. 

Εγκατάσταση : Ορατή ή ημιχωνευτή 

 

1.2.7. Δίκτυο Πυρανίχνευσης 

 

Γενικά το ADDRESSABLE δίκτυο της εγκαταστάσεως πυρανιχνεύσεως θα γίνει με αγωγούς διατομής 

1,5mm2 με θωρακισμένο διπολικό καλώδιο τύπου LiYCY. 

Γενικά για τις συρματώσεις και τις καλωδιώσεις θα ακολουθηθούν όσα αναφέρονται για τις 

εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων (φωτισμός – κίνηση) και θα δοθεί μεγάλη προσοχή στις συνδέσεις 

των διακλαδώσεων προς αποφυγή εξασθένησης του σήματος. 

 

1.2.8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

 

Προβλέπεται η εγκατάσταση συσκευών συναγερμού που ενεργοποιούνται με την πίεση του κομβίου 

των αγγελτήρων πυρκαϊάς μετά το σπάσιμο του καλύμματός του ή αυτόματα μέσω του Πίνακα 

Πυρανίχνευσης. 

 

Προβλέπονται οι ακόλουθες συσκευές συναγερμού : 

  

Σειρήνες αναγγελίας πυρκαγιάς και συναγερμού (analogue addressable). με ηχητικό και οπτικό σήμα, 

στις εισόδους του κτιρίου της αποθήκης όπως φαίνεται στα σχέδια. Η τροφοδότηση τους θα γίνεται 

απευθείας από το βρόγχο χωρίς τη χρήση βοηθητικών συσκευών ενεργοποίησης 

 

1.2.9  Φαροσειρήνες συναγερμού διευθυνσιοδοτούμενου τύπου 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

Οι Φαροσειρήνες συναγερμού θα είναι από σκληρό πλαστικό και θα λειτουργούν με τροφοδοσία από 

το βρόγχο . 

Ο παραγόμενος ήχος θα έχει συχνότητα περίπου 950Ηz και ακουστική ισχύ τουλάχιστον 103db (Α) σε 

απόσταση 1m. 

Θα δίνει οπτικο-φωτεινό συναγερμό με διακοπτόμενο φωτεινό σήμα ισχυρής έντασης, εύκολα 

αντιληπτό απ’ όλες τις κατευθύνσεις και σε μεγάλη απόσταση (λυχνία ΧΕΝΟΝ). 

Με κατάλληλο προγραμματισμό από τον κεντρικό πίνακα θα μπορεί να εκπέμπει σειρά από 

διαφορετικούς τόνους , ήχο κουδουνιού καθώς και να προαναγγέλλει κατάλληλα φωνητικά μηνύματα 
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θα είναι κατάλληλη για χρήση σε πολυπλεκτικά συστήματα και μάλιστα αναλογικού 

διευθυνσιοδοτούμενου τύπου (ANALOGUE ADDRESSABLE SYSTEMS). 

θα έχει ενσωματωμένη μονάδα απομόνωσης ώστε σε περίπτωση βραχυκυκλώματος του καλωδίου ή 

της συσκευής το σημείο που έχει το πρόβλημα να απομονώνεται αυτόματα και η επικοινωνία του 

βρόχου να συνεχίζει απρόσκοπτα από τα δύο άκρα του. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Ονομαστική τάση τροφοδότησης : 20-50V  

Κατανάλωση ρεύματος : 30 μΑ (ρεύμα επιτήρηςης)  

Ταχύτητα επικοινωνίας   :  2.400 – 19.200 BAUD 

Καθορισμός διεύθυνσης : 8 Bits 

Δεδομένα αναγνώρισης τύπου ανιχνευτή :  8 Bits 

Ηχητικό σήμα : 103dB στο 1m. 

Θερμοκρασίες λειτουργίας : 0oC  έως 50oC 

Θερμοκρασία αποθήκευσης : -30oC  έως 70oC 

Προστασία κατά DIN 40050 : IP30 ο απλός τύπος 

                                                   IP55 ο τύπος περιβαντολλογικής προστασίας 

Σχετική υγρασία          :         Έως 95%. 

 

 

1.3  ΑΠΛΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

 

Τα  σημεία υδροληψίας έχουν μόνιμα προσαρμοσμένο κοινό ελαστικό σωλήνα νερού με ακροφύσιο 

έτσι ώστε να καλύπτεται ο χώρος. Ο ελαστικός σωλήνας νερού θα έχει διάμετρο Φ19 mm και μήκος 

20 m και θα είναι εφοδιασμένος με κατάλληλο  ακροφύσιο. 

Το σημείο υδροληψίας και ο ελαστικός σωλήνας θα είναι τοποθετημένα μέσα σε μεταλλικό πυράντοχο 

ερμάριο κόκκινου χρώματος που θα φέρει εξωτερικά την ένδειξη  Π.Φ. 

 

 

Σωληνώσεις: 

 

Το σημείο υδροληψίας θα συνδεθεί με το δίκτυο της ύδρευσης με σωλήνα γαλβανιζέ διαμέτρου Φ 19 

mm (3/4’’). Η μεταλλική σωλήνα θα πρέπει να εισέρχεται  εσωτερικά της φωλιάς και θα ενώνεται με 

τον ελαστικό σωλήνα εντός του ερμαρίου με βάνα ¾’’.    

 

 

 

1.4.      ΦΟΡΗΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 

1.4.1    Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης  

Προβλέπεται η εγκατάσταση φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως των 6 Kgr στο κτίριο. 

Ο πυροσβεστήρας κόνεως θα xρησιμοποιεί σαν κατασβεστικό υλικό διττανθρακικό νάτριο σε μορφή 

σκόνης κατάλληλα επεξεργασμένης ώστε να είναι υδρόφοβος. 

Σαν προωθητικό αέριο xρησιμοποιείται το CO2. 

Η λειτουργία του πυροσβεστήρα θα πραγματοποιείται σε όρθια θέση xωρίς ανατροπή και η εκτόξευση 

της ξηράς σκόνης πρέπει να υπόκειται σε έλεγxο (διακοπή και επανάληψη της εκτοξεύσεως)  κατά 

βούληση από τον xρήστη. 

Ο πυροσβεστήρας θα είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές NHS 19 - 1972 και θα αποτελείται από τα 

παρακάτω κύρια μέρη: 
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• Το σώμα (θάλαμος ξηράς κόνεως) 

 

• Το πώμα του στομίου πληρώσεως 

 

• Το παρέμβυσμα του στομίου πληρώσεως 

 

• Την xειρολαβή  

 

• Τα μέσα αναρτήσεως 

 

• Τον μηxανισμό θέσεως σε λειτουργία  

 

• Τον σωλήνα εκτοξεύσεως 

 

• Την δικλείδα εκτοξεύσεως 

 

• Το πιεσόμετρο που δείxνει την πίεση στον θάλαμο 

 

• Την ασφάλεια υπερπιέσεως  & 

 

• Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 

 

 

1.4.2 Φορητός πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα (Cο2) των 5 κιλών 

 

Στο κτίριο τοποθετούνται φορητοί πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα (Co2) των 5 κιλών. 

Η χωρητικότητα του πυροσβεστήρα Co2 θα πρέπει να είναι τυποποιημένη (5 Kg) σύμφωνα με τα 

Ελληνικά πρότυπα NHS 10-1971 και NHS 31-1972. 

 

Στην φιάλη θα είναι εγχάρακτες ενδείξεις που αναφέρονται στο υλικό κατασκευής, στην υδραυλική 

δοκιμασία, την ένδειξη του τύπου της φιάλης (βάρος, χωρητικότητα) και την προέλευση. 

 

Ο πυροσβεστήρας αποτελείται από τα παρακάτω κύρια μέρη: 

 

1. Το κέλυφος με ειδικά άγκιστρα για την ανάρτησή του και την γρήγορη απαγκίστρωσή του. 

 

2. Την βαλβίδα εκκενώσεως ή κλείστρο, κατασκευασμένη από σφυρήλατο ορείχαλκο ή αλουμίνιο 

και η οποία θα είναι αυτόκλειστου τύπου. 

 

3. Την ασφάλεια υπερπιέσεως 

 

4. Το εσωτερικό σιφωνικό σωλήνα εκκενώσεως κατασκευασμένο από χαλκό ή ορείχαλκο ή 

ανοξείδωτο χάλυβα ή ακόμα και από κατάλληλη πλαστική ύλη και ο οποίος θα είναι στερεωμένος 

σταθερά και στεγανά στο κάτω μέρος της βαλβίδας.  

 

5. Τον ελαστικό σωλήνα εκτοξεύσεως ενισχυμένο με συρμάτινο πλέγμα πιέσεως λειτουργίας 250 

Kp/cm2 & πιέσεως δοκιμής 700 Kp/cm2. 

 

6. Το ακροφύσιο το οποίο θα είναι ικανό να σχηματίζει κατά την εκτόξευση συγκεντρωμένη 

δέσμη και θα είναι κατασκευασμένο από χαλκό ή ορείχαλκο ή κράμα αλουμινίου ή από ανοξείδωτο 

χάλυβα, όχι όμως από σιδηρούχα μέταλλα. 
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1.5.      ΈΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 220/380V. 

 

Η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας αρχίζει από το γενικό πίνακα χαμηλής τάσης, ο οποίος 

τροφοδοτεί με τους υποπίνακες τα κυκλώματα φωτισμού ασφάλειας και τον πίνακα πυρανίχνευσης 

του κτιρίου. 

 

 

1.5.1  Φωτιστικά σώματα ασφάλειας. 

 

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας λαμπτήρων φθορισμού χαμηλής τάσεως που τροφοδοτείται από 

ενσωματωμένες σ' αυτό μπαταρίες Νικελίου - Καδμίου διαρκείας λειτουργίας 3 ωρών. 

Η βάση θα είναι από πλαστική ύλη που δεν θα συντηρεί την φωτιά αλλά θα αυτοσβέννυται, το 

κάλυμμα θα είναι από διαφανές πρισματικό ακρυλικό. 

 

Η ανορθωτική διάταξη θα είναι ενσωματωμένη στο φωτιστικό και κατάλληλη για δίκτυο 230V/5ΟΗΖ 

ενώ η διάταξη αυτοματισμού θα ανάβει το φωτιστικό όταν διακόπτεται η τάση τροφοδοτήσεως και θα 

σβήνει το φωτιστικό με την αποκατάστασή της. 

 

Τα φωτιστικά σώματα ασφάλειας θα είναι εξοπλισμένα με συσσωρευτές ξηρού τύπου και με διάταξη 

αυτόματης επαναφόρτισης των συσσωρευτών. Τα φωτιστικά σώματα ασφάλειας θα ανάβουν 

αυτόματα σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει τάση στο δίκτυο φωτισμού ασφάλειας και θα έχουν 

αυτονομία 3 ωρών και ισχύος 0,5 Λουχ. 

 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΥΠΟΣ :   ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ. 

ΤΥΠΟΣ :   ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ  

                  (π.χ. ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ "ΕΞΟΔΟΣ") 

 

 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η εγκατάσταση ύδρευσης θα μελετηθεί σύμφωνα με: 

Την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2411/86 «’Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Διανομή κρύου - ζεστού νερού» 

Τον Ελληνικό κανονισμό περί εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων  

Την ερμηνευτική εγκύκλιο αρ. 61800/20-11-37 , ΦΕΚ 270/Α/23-06-36 

Τον κανονισμό δικτύου ύδρευσης ΕΥΔΑΠ ( Αποφ. ΕΔ5/22/17-1/01-02-1984, ΦΕΚ 52 Β’ ). 

Την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων Η/Μ έργων ( Ε.10716/420/50/  Υπ. Δημοσίων έργων). 

Διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος Υπ. Αποφ. 69269/5387/25-10-90 

 

Όλα τα υλικά, θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα τυποποίησης υλικού και μορφής κατά ΕΛΟΤ ή ΕN/ISO 

ή DIN. 

 

 

 

2.2 ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

 

Ευθύγραμμοι σκληροί σωλήνες πολυπροπυλενίου (ΡΡ-R) 
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Τα δίκτυα νερού θα κατασκευαστούν από σωλήνες σκληρού πολυπροπυλενίου PP-R Type 3, πιέσεως 

20 bar, σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 8077 & 8078 και με εξαρτήματα επίσης από σκληρό 

πολυπροπυλένιο πιέσεως 25 bar σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 16962, DIN 2999 και ISO 228. 

Τα μεταλλικά σπειρώματα θα είναι κατασκευασμένα από ορείχαλκο ΟΤ 58 επινικελωμένο. Δίνεται ο 

ακόλουθος πίνακας : 

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΡΡ-R 
 

Διάμετρος  Πάχος 
Τοιχώματος 

Ονομ. Εξωτ.  
 Mm mm 

PP-R20 Φ 20 3.40 

PP-R25 Φ 25 4.20 

PP-R32 Φ 32 5.40 

PP-R40 Φ 40 5.50 

PP-R50 Φ 50 6.90 

PP-R63 Φ 63 8.60 

 

 

 

2.3    ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 

Οι σωλήνες θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας που θα διασφαλίζουν ότι : 

 

• Είναι κατάλληλοι για εγκαταστάσεις ποσίμου νερού 

• Η θερμοκρασία λειτουργίας του είναι μεγαλύτερη των 80οC 

• Είναι κατάλληλοι για υπόγεια εγκατάσταση 

• Δεν ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών  

• Δεν μεταδίδουν στο νερό επικίνδυνες για την υγεία ουσίες 

• Δεν μεταδίδουν στο νερό γεύση ή οσμή. 

 

Η εγκατάσταση και σύνδεση των σωληνώσεων θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα παρακάτω : 

 

Γενικά 

α. Όλες οι γραμμές κατανάλωσης πρέπει να τοποθετούνται σε ευθεία γραμμή και με θετική κλίση 

προς τα σημεία κατανάλωσης. Πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία θυλακίων αέρος. 

 

β. Όπου απαιτείται, θα τοποθετηθούν ειδικά εξαρτήματα παραλαβής των συστολοδιαστολών, 

ονομαστικής διαμέτρου αντίστοιχης με αυτή των σωλήνων.  

 

γ. Η εκκένωση κάθε κλάδου θα εξασφαλίζεται με βαλβίδα εκκένωσης. 

 

δ. Κάθε κατακόρυφη στήλη, θα φέρει δικλείδα απομόνωσης. 

 

ε. Οι διακλαδώσεις από τις κατακόρυφες σωληνώσεις ανόδου πρέπει να απέχουν 1.10 m από το 

δάπεδο και τουλάχιστον 30 cm πάνω από την υψηλότερη στάθμη του νερού στα είδη υγιεινής. 
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Σύνδεση 

α. Για την σύνδεση των σωλήνων μεταξύ τους θα χρησιμοποιηθούν ειδικοί σύνδεσμοι (μούφες, 

ταφ, συστολές κ.λ.π) ίδιας διατομής με αυτής των σωλήνων. Οι λυόμενοι σύνδεσμοι θα είναι 

ορειχάλκινοι για σύνδεση των σωλήνων με μεταλλικά μέρη εγκαταστάσεων. 

 

β. Η αλλαγή διεύθυνσης ή διατομής για σωλήνες οποιασδήποτε διαμέτρου, θα γίνεται 

αποκλειστικά με χρήση ειδικών τεμαχίων. 

 

γ. Για την διαμόρφωση των σωλήνων και τις απαιτούμενες συνδέσεις και διακλαδώσεις του 

δικτύου (γωνίες, ταυ, S κ.λπ.), θα χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα, τα οποία θα είναι της ίδιας 

ποιότητας με τους σωλήνες και θα φέρουν εσωτερικό ορειχάλκινο μανδύα. Τα μηχανικά 

χαρακτηριστικά των σωλήνων και των εξαρτημάτων (αντοχή, συντελεστής διαστολής, μέτρο 

ελαστικότητας, τάση θραύσεως κ.λ.π.), θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της Τ.Ο.ΤΕΕ 2421/86.  

 

δ. Για να είναι ευχερής η αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε οργάνου ελέγχου ροής, θα 

τοποθετηθούν λυόμενοι σύνδεσμοι (ρακόρ, φλάντζες) ή σύνδεσμοι (μούφες) αντίθετων 

σπειρωμάτων, όπου είναι αναγκαίο. 

 

Στήριξη 

Οι επίτοιχες εξωτερικές σωληνώσεις του δικτύου θα στερεώνονται στα οικοδομικά στοιχεία (τοίχοι ή 

οροφές) με ειδικά διμερή στηρίγματα, που θα φέρουν εσωτερική επένδυση από λάστιχο και θα 

επιτρέπουν την ελεύθερη κατά μήκος συστολοδιαστολή των σωληνώσεων.  

 

Στις εξωτερικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να υπολογίζονται οι γραμμικές διαστολές των σωλήνων και 

να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα (σωστή στήριξη, κατάλληλες αντιδιαστολικές διατάξεις). Στις 

αλλαγές διεύθυνσης πρέπει να αφήνονται τα αναγκαία περιθώρια για την παραλαβή των διαστολών. 

 

Αν η εγκατάσταση έχει δίκτυα με μεγάλες ευθείες αποστάσεις, θα πρέπει να τοποθετηθούν 

αντιδιαστολικά ή διατάξεις Ωμέγα ( περίπου ένα ανά 20 m). 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι σωστές αποστάσεις των στηριγμάτων για κάθε διατομή και 

κάθε θερμοκρασιακή διαφορά. 

 

Κατά την τοποθέτηση των σωλήνων θα πρέπει σε όλο το μήκος της διαδρομής να στηρίζονται με 

μεταλλικά στηρίγματα τύπου φουρκέτας, τα οποία θα τους κρατούν σταθερούς και τα άκρα τους θα 

είναι στρογγυλεμένα για να μην τους πληγώνουν. Το μήκος στήριξης των σωλήνων δεν θα πρέπει να 

είναι μεγαλύτερο από 2.00 m. 

         
Διαφορά 

  Εξωτερική Διάμετρος (mm)     

Θερμ/σιας 20 25 32 40 50 63 75 90 110 

Δt (Κ) 
 

    
Απόσταση 

 
Στηριγμάτων 

 
(cm) 

  

0 120 140 160 180 205 230 245 260 290 

20 90 105 120 135 155 175 185 195 215 

30 90 105 120 135 155 175 185 195 210 

40 85 95 110 125 145 165 175 185 200 

50 85 95 110 125 145 165 175 175 190 

60 80 90 105 120 135 155 165 175 180 

70 70 80 95 110 130 145 155 165 170 
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Διέλευση σωλήνων από οικοδομικά στοιχεία  

 

Στις χωνευτές εγκαταστάσεις, η επικάλυψη των σωλήνων πρέπει να έχει πάχος 3 cm τουλάχιστον 

(σοβά, τσιμέντο, κ.λ.π). 

Οι συλλέκτες θα είναι ορειχάλκινοι και θα διαθέτουν τις ανάλογες αναμονές σύμφωνα με τα σχέδια. 

 

 

2.4     ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 

 

Οι σωληνώσεις που οδεύουν στο αίθριο θα μονωθούν με σωλήνες μονωτικού υλικού από συνθετικό 

καουτσούκ. Το υλικό θα είναι εύκαμπτο, συνθετικό, με βάση το καουτσούκ, κατασκευής κλειστού 

κυττάρου, πάχους 9 mm (τουλάχιστον). 

 

Το μονωτικό υλικό θα έxει: 

 

• Συντελεστή θερμικής αγωγιμότητος λ * 0,036 W/moK για θερμοκρασία νερού 0ο C κατά DIN   

          52612 

 

• Στην συμπεριφορά στην φωτιά θα ανήκει στην κατηγορία Β1 κατά DIN 4102 

 

• Πιστοποιητικό ISO 9002 & EN 29001 

 

• Οι παραπάνω συντελεστές θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά διαρκούς ελέγχου   

          από ανεξάρτητα ινστιτούτα. 

 

Η συγκόλληση της ραφής των μονωτικών σωλήνων θα γίνεται είτε με την ειδική για τον σκοπό αυτό 

κόλλα του εργοστασίου κατασκευής του μονωτικού υλικού, είτε θα φέρουν ενσωματωμένη διάταξη 

στεγανοποιήσεως κατά μήκος της ραφής του από ειδικό φερμουάρ με τριπλό χείλος στεγανότητος.  

 

Οι θέσεις αναρτήσεως και εν γένει στηρίξεως των σωλήνων θα ενισxυθούν με φύλλο λαμαρίνας 

(σαμάρι) πάxους 0.6 mm, επαρκούς για στήριξη xωρίς παραμορφώσεις. 

 

 

2.5      ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ 

 

Οι δικλείδες απομόνωσης θα είναι: για διάμετρο μέχρι 2’’, τύπου "σφαιρικού κρουνού" (BALL VALVE), 

κοχλιωτής σύνδεσης, με σώμα κατασκευασμένο από επιχρωμιωμένο φωσφορούxο ορείxαλκο και 

εσωτερικά θα φέρουν σφαίρα από ανοξείδωτο xάλυβα υψηλής ποιότητος και έδρα από TEFLON. 

Στις  ‘’BALL VALVE’’ με περιστροφή της κεφαλής τους κατά 90ο θα επιτυγxάνεται η μετάβαση από το 

πλήρες κλειστό στο πλήρες ανοικτό. 

 

Πίεση λειτουργίας και διακοπής 10 atm για θερμοκρασία νερού μέxρι 120 οC. 

 

Οι δικλείδες θα τοποθετηθούν σε όλες τις σωληνώσεις σύμφωνα με τα σχέδια και πριν από κάθε 

υδραυλικό υποδοχέα. 

 

 

2.6    ΛΥΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

  

Οι λυόμενοι σύνδεσμοι που παρεμβάλλονται στο δίκτυο θα είναι του τύπου ρακόρ, με κωνική έδραση, 

ορειχάλκινοι. 
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Λυόμενοι σύνδεσμοι θα παρεμβάλλονται : 

 

1. Στις συνδέσεις των σωληνώσεων με μηχανήματα ή συσκευές, για την δυνατότητα εύκολης 

αποσύνδεσής τους, χωρίς ιδιαίτερη παρέμβαση στο δίκτυο. 

 

2. Στη μια πλευρά κάθε δικλείδας, εφ' όσον συνδέεται με συγκόλληση στις σωληνώσεις. 

 

3. Σε ορισμένες θέσεις του δικτύου καθορισμένες μετά από έγκριση της Επιβλέψεως, για την 

δυνατότητα εύκολης αποσυναρμολογήσεώς του. 

 

Σαφώς αναφέρεται ότι οι λυόμενοι σύνδεσμοι θα τοποθετηθούν σε όλες τις παραπάνω αναφερόμενες 

θέσεις έστω και αν δεν φαίνονται στα σχέδια. 

 

2.7     ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ 

 

Ο θερμαντήρας νερού θα είναι κατάλληλος για θερμοκρασία εισόδου νερού <250 C της εταιρίας 

STIEBEL ELTRON. Θα έχει τη δυνατότητα τριβάθμιας ρύθμισης της παροχής νερού. Τα 

χαρακτηριστικά του είναι τα εξής: 

 

• Τύπος:             DHB 12Si. 

• Παροχή:   Τριφασική 

• Ισχύς ηλεκ. αντίστασης: 11,1 KW. 

 

 

2.8     ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ 

 

Όλοι οι υδραυλικοί υποδοχείς που θα εγκατασταθούν στo κτίριo, πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτουν 

όλες τις απαιτούμενες Ελληνικές και Κοινοτικές Προδιαγραφές Ποιότητας.  

 

Τα κύρια τεχνολογικά χαρακτηριστικά τους θα είναι τα ακόλουθα:  

• Υδατοαπορροφητικότητα < 0,5 % (Vitreous China)  

• Αντοχή σε στατικά φορτία  

• Αντοχή σε χημικά προϊόντα οικιακής χρήσης και σε κηλίδωση 

• Αντίσταση σε κρακελάρισμα 

• Αντοχή σε απότριψη 

• Αντοχή σε κάμψη (500 kgr/cm2) 

• Θερμοκρασία έψησης   1250οC 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:  

 

Κωδικός Τίτλος - Αντικείμενο  

ΕΛΟΤ 902 Είδη Υγιεινής - Δοκιμή αντοχής σε κρούση 

ΕΛΟΤ 903 Είδη Υγιεινής - Δοκιμή αντοχής του σμάλτου στις μεταβολές της θερμοκρασίας 

ΕΛΟΤ 904 Είδη Υγιεινής - Δοκιμή αντοχής των ειδών σε στατικά φορτία 

ΕΛΟΤ 905 Είδη Υγιεινής - Δοκιμή αντοχής στα οξέα στη θερμοκρασία περιβάλλοντος 

ΕΛΟΤ 906 Είδη Υγιεινής - Δοκιμή αντοχής σε χημικά προϊόντα οικιακής χρήσης 

ΕΛΟΤ 907 Είδη Υγιεινής - Ελεγχος της συνέχειας της στρώσης του σμάλτου 

ΕΛΟΤ 944 Είδη Υγιεινής - Πρότυπη μέθοδος για την υδατοαπορροφητικότητα, την φαινόμενη  

                    πυκνότητα, το φαινόμενο πορώδες και το φαινόμενο ειδικό βάρος των προϊόντων από  

                     ψημένη πορσελάνη 
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ΕΛΟΤ 945 Δοκιμή αντοχής σε δημιουργία τριχοειδών ρηγματώσεων (κρακελάρισμα)  

                     εφυαλωμένων προϊόντων από πορσελάνη με εφαρμογή θερμικής προσβολής 

ΕΛΟΤ 951 Δοκιμή για την διαστολή από απορρόφηση υγρασίας των προϊόντων από πορσελάνη 

ΕΛΟΤ 982 Μέτρηση της κατοπτρικής Στιλπνότητας 45o 

ΕΛΟΤ 1071  Υαλοποιούμενα Σμάλτα – Προσδιορισμός Αντοχής σε Κιτρικό Οξύ  σε θερμοκρασία  

                     δωματίου 

ΕΛΟΤ 1076 Υαλοποιούμενα Σμάλτα – Προσδιορισμός Αντοχής σε συμπυκνούμενους ατμούς   

                    Υδροχλωρικού Οξέως 

ΕΛΟΤ 1077    Υαλοποιούμενα Σμάλτα – Προσδιορισμός Αντοχής σε Νερό που βράζει και σε Ατμούς 

ΕΛΟΤ 1118 Υαλοποιούμενα Σμάλτα – Προσδιορισμός Αντοχής σε θειικό οξύ  σε θερμοκρασία    

                     δωματίου 

ΕΛΟΤ 1129 Υαλοποιούμενα Σμάλτα – Δοκιμή αντοχής σε θερμά διαλύματα απορρυπαντικών, τα  

                    οποία χρησιμοποιούνται για το πλύσιμο των υφασμάτων 

ΕΛΟΤ 1147 Είδη Υγιεινής – Έλεγχος της εμφάνισης των επισμαλτωμένων επιφανειών – μέθοδος  

                    δοκιμής 

ΕΛΟΤ 1148 Επισμαλτωμένα κεραμικά υλικά κατάλληλα  για είδη υγιεινής – Γενικές Προδιαγραφές 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ): 

 

Κωδικός Τίτλος - Αντικείμενο  

ΕΛΟΤ ΕΝ 31  Νιπτήρες με κολώνα – διαστάσεις σύνδεσης 

ΕΛΟΤ ΕΝ 33  Λεκάνη αποχωρητηρίου με καζανάκι και στήριξη στο δάπεδο -  διαστάσεις σύνδεσης 

ΕΛΟΤ 808  Λεκάνη αποχωρητηρίου από υαλώδη Πορσελάνη, με έκλυση, στήριξη στο δάπεδο και  

                     οριζόντια έξοδο – υλικά, ποιότητα, κατασκευή και διαστάσεις εκτός από διαστάσεις   

                     σύνδεσης . 

ΕΛΟΤ 837  Νιπτήρας από υαλώδη πορσελάνη μιας η τριών οπών με στήριξη στο τοίχο– υλικά,  

                     ποιότητα και λειτουργικές διαστάσεις εκτός από διαστάσεις σύνδεσης 

ΕΛΟΤ 1149  Είδη Υγιεινής έλεγχος διαστάσεων μέθοδος δοκιμής 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ) 

 

Κωδικός Τίτλος - Αντικείμενο  

ΕΛΟΤ ΕΝ 3  Είδη Υγιεινής από υαλώδη πορσελάνη – ορισμοί χαρακτηριστικά ποιότητας και \ 

                    δοκιμασίες 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ)  

 

Κωδικός Τίτλος - Αντικείμενο  

ΕΛΟΤ 1113 Είδη Υγιεινής  - έλεγχος καταλληλότητας λεκανών 

ΕΛΟΤ ΕΝ 997 Ε2 Λεκάνες WC και λεκάνες με δοχείο πλύσεως με ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ οσμοπαγίδα   

                         αποχωρητηρίου με ενσωματωμένο σιφώνιο 

 

 

2.9     ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ 

 

i) Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής του δικτύου και των εγκαταστάσεων των  

          εξωτερικών έργων ύδρευσης, πρέπει αυτά να λειτουργήσουν απρόσκοπτα και να μην    

          εμφανίσουν οποιαδήποτε διαρροή. 
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ii) Μετά την τοποθέτηση και αγκύρωση των σωληνώσεων του δικτύου ύδρευσης, προ της  

          σύνδεσης με την κεντρική παροxή και προ της επίxωσης, θα διεξαxθεί δοκιμή στατικής πίεσης  

          της εγκατάστασης στο σύνολό της, αφού προηγουμένως φραxθούν τα ελεύθερα άκρα των     

          σωληνώσεων. 

iii) Η πίεση δοκιμών θα είναι κατα 50% τουλάxιστον μεγαλύτερη απο την προβλεπόμενη πίεση   

          λειτουργίας και ποτέ μικρότερη απο 12 ΑΤU, θα τεθεί δε στο σύστημα επι 5 ώρες, ώστε να    

          ελεγxθούν η στεγανότητα των σωληνώσεων και των συνδέσμων. 

iv)      Αν κατα τις δοκιμές εμφανισθούν διαρροές ή άλλες ανωμαλίες, που οφείλονται στην κακή    

          ποιότητα υλικού, ελαττωματικά ειδικά τεμάxια, πλημμελή κατασκευή των συνδέσεων και   

         γενικά σε κακότεxνη εργασία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, ο ανάδοxος θα τις διορθώσει με   

         αντικατάσταση του ελαττωματικού στοιxείου xωρίς καμμία επιβάρυνση του εργοδότη. 

v)      Μετά την αποκατάσταση των ανωμαλιών θα επαναληφθούν οι δοκιμές, μέxρι να αποδειxθεί η     

         αρτιότητα των εγκαταστάσεων. 

vi)     Μεμονωμένες επισκευές σε σωλήνες δεν θα γίνονται δεκτές, αλλά θα γίνεται    αντικατάστασή \ 

         τους. Δεν θα γίνεται επίσης δεκτή επισκευή διαρροών κοxλιωτών ενώσεων και οπών. 

 

Όλα τα έξοδα των εν λόγω ελέγχων και δοκιμών βαρύνουν τον ανάδοχο. Μόνο η αξία του ηλεκτρικού 

ρεύματος για τις δοκιμές βαρύνει τον εργοδότη. Τα αποτελέσματα όλων των δοκιμών και μετρήσεων 

οφείλουν να παραδοθούν σφραγισμένα από τον κατάλληλο εγκαταστάτη ή μηχανικό που τις 

εκτέλεσε, στον επιβλέποντα μηχανικό. 

 

 

 

3.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 

 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η εγκατάσταση θα μελετηθεί σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86 ‘’Εγκαταστάσεις σε κτίρια και 

οικόπεδα : Αποχετεύσεις ‘’. 

Επίσης θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω : 

 

- Κανονισμός Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκ/σεων (Κ.Ε.Υ.Ε. - Β.Δ. 23.06.36). 

- Ερμηνευτική Εγκύκλιος 61800 (ΦΕΚ 270Α/26.06.36). 

- Διατάξεις του ισχύοντος Γ.Ο.Κ. 

- Προδιαγραφές του ΕΛ.Ο.Τ. 

- Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86, Εγκ/σεις σε Κτήρια και Οικόπεδα: Αποχετεύσεις. 

- Υγειονομική διάταξη Ε1β/221 (ΦΕΚ 138/Β/22.01.1965). 

 

 

 

3.2 ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

 

Ολα τα οριζόντια και κατακόρυφα τμήματα των αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων, εντός 

του κτιρίου θα κατασκευαστούν από πλαστικούς σωλήνες PVC-U  6atm κατά ΕΛΟΤ 686Β ή ΕΛΟΤ ΕΝ 

1329-1. 

Σύμφωνα με το πρότυπο υπάρχει ο  τύπος  Β. 

Ο τύπος Β μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σωληνώσεις αποχέτευσης ακαθάρτων. 

Στον παρακάτω πίνακα δίδονται η ονομαστική εξωτερική διάμετρος, ελάχιστη εσωτερική διάμετρος 

και ελάχιστο πάχος τοιχώματος των σωλήνων τύπου Β. 
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Ονομαστική 

Εξωτερική 

Διάμετρος 

mm 

Τύπος Β 

Εσωτερική 

Διάμετρος 

mm 

Eλάχιστο Πάχος 

Τοιχώματος 

mm 

Τύπος Β 

32 25.6 3.2 

 

40 

 

33.6 3.2 

 

50 43.6 3.2 

 

63 56.6 3.2 

 

75 68.6 3.2 

 

100 93.6 3.2 

 

125 118.6 3.2 

140 133.6 3.2 

 

160 152.0 4.0 

 

200 190.2 4.9 

 

 

Οι κάθε φύσεως ενώσεις και συνδέσεις θα είναι υδατοστεγείς και αεροστεγείς. 

Οι σωληνώσεις θα στηρίζονται επαρκώς στο κτίριο. 

Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα στερεώνονται πάνω στα οικοδομικά στοιχεία με κατάλληλη 

σιδηροκατασκεύη και στηρίγματα σχήματος V. 

Oι οριζόντιες σωληνώσεις θα αναρτώνονται μέσω σιδηρών κυλινδρικών ραβδών. 

Η σύνδεση των πλαστικών σωλήνων PVC-U μεταξύ τους γίνεται με ειδικά πλαστικά εξαρτήματα, 

μούφες και ελαστικά παρεμβύσματα και είναι δυνατόν να παραλαμβάνουν συστοδιαστολές. 

 

 

 

3.3 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ 

 

Η αποχέτευση των διαφόρων υδραυλικών υποδοχέων θα γίνει ως εξής : 

 

• Νιπτήρας    :  Mε πλαστική παγίδα και με σωλήνα  DN 40 προς το   

                                                                σιφόνι δαπέδου 

 

• Σιφόνι δαπέδου            :  Mε σωλήνα DN 50 

 

• Λεκάνη W.C.             :  Mε πλαστικό σωλήνα DN 100 

 

• Νεροχύτης    :  Mέσω πλαστικής παγίδας με σωλήνα DN 50 
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3.4       ΣΙΦΩΝΙΑ 

 

Σιφώνια νιπτήρων πλαστικά 

 

Τα σιφώνια των νιπτήρων με διάμετρο 1 1/4¨ θα είναι πλαστικά τύπου U.  

 

Τα σιφώνια θα συνοδεύονται από κυκλική επιχρωμιωμένη ροζέτα που θα καλύπτει το σημείο της 

συνδέσεώς τους με τον σωλήνα αποχετεύσεως. 

 

Σιφώνια νεροχυτών πλαστικά 

 

Θα είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από PVC, τύπου “βαρελάκι” . 

 

Στον κορμό θα υπάρχει αναμονή Φ 40 για την σύνδεση και αναμονή  Φ 50 για την σύνδεση του 

σιφωνίου με το δίκτυο. 

 

Εσωτερικά του κορμού θα υπάρχει οσμοπαγίδα δημιουργούμενη από κατακόρυφο χώρισμα 

κατασκευασμένο επίσης από PVC. 

 

Σιφώνια δαπέδου πλαστικά 

 

Θα αποτελούνται από κυλινδρικό πλαστικό σώμα, κατάλληλο για υποδαπέδια τοποθέτηση. Το σώμα 

θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο εσωτερικά, ώστε να δημιουργείται παγίδα διαφοράς στάθμης 

τουλάχιστον 50 mm, μεταξύ του πυθμένα του δοχείου και του αγωγού εξόδου. 

 

Στο πλαστικό σώμα θα προσαρμόζεται κυλινδρικός λαιμός ρυθμιζόμενου ύψους. Παρεμβύσματα 

ελαστικά θα στεγανοποιούν τις επαφές του λαιμού με το σώμα. Τα χείλη του λαιμού θα 

προσαρμόζονται στο τελείωμα του δαπέδου και θα τοποθετείται ορειχάλκινη σχάρα περισυλλογής, 

επινικελωμένη διαστάσεων 10x10cm. 

 

Η όλη κατασκευή θα είναι σύμφωνη με το DIN 19599. 

 

3.5 ΤΑΠΕΣ 

 

Tάπες καθαρισμού 

 

Οι τάπες καθαρισμού, θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης και θα έχουν 

διάμετρο αντίστοιχη με αυτήν του σωλήνα που θα εξυπηρετούν. 

Θα είναι κατασκευασμένες από πλαστικό βαρέως τύπου και βιδωτές σε ειδικό εξάρτημα που θα 

συγκολληθεί στον αντίστοιχο πλαστικό σωλήνα ή στην διακλάδωση καθαρισμού. 

 

3.6  ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ 

 

Το δίκτυο αποχέτευσης θα υποστεί δύο δοκιμές. Η μία θα γίνει με νερό υπό πίεση και η άλλη με αέρα, 

αφού πρώτα τοποθετηθούν όλοι οι υδραυλικοί υποδοχείς. 

Κατά την δοκιμή με νερό κλείνονται όλα τα ανοίγματα στις σωληνώσεις εκτός ενός στην ανωτάτη 

στάθμη. Στη συνέχεια γεμίζει όλο το σύστημα με νερό μέχρι να υπερχειλίσει από την απόληξη του 

δικτύου στην ανωτάτη στάθμη. Η δοκιμή θεωρείται επιτυχημένη όταν κάθε τμήμα της εγκατάστασης 

δοκιμάζεται σε πίεση νερού όχι μικρότερη των 3 ΜΣΥ η οποία θα διατηρείται σταθερή επί 30 λεπτά 

χωρίς να προστεθεί νέα ποσότητα νερού. 
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Η τελική δοκιμή γίνεται με αέρα και ελέγχεται η στεγανότητα των παγίδων. Ο αέρας εισάγεται από 

οποιοδήποτε κατάλληλο σημείο και διατηρείται επί 15 λεπτά σε πίεση 25 χλσ.ΣΥ. Αν δεν παρατηρηθεί 

οποιαδήποτε διαρροή νερού από τις παγίδες, το δίκτυο θεωρείται αεροστεγές και η δοκιμή 

πετυχημένη. 

Αν κατά την διάρκεια των δοκιμών διαπιστωθεί οποιαδήποτε ανωμαλία, ο εργολάβος οφείλει αμέσως 

να την αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες. Αν επίσης διαπιστωθεί οποιαδήποτε ζημιά σε τμήμα 

σωλήνα θα αντικαθίσταται αμέσως ολόκληρος ο σωλήνας. 

 

Οι παραπάνω δοκιμές μπορούν να γίνουν τμηματικά και με την παρακάτω σειρά: 

 

(1)    Δοκιμή του γενικού αποχετευτικού αγωγού μέσα στο κτίριο. 

(2)    Δοκιμή όλων των σωληνώσεων που πρόκειται να γίνουν αφανείς με την συμπλήρωση της   

        ανεγέρσεως των κτιρίων. 

(3)    Τελική δοκιμή ολοκλήρου του συστήματος. 

        Δεν θα γίνονται επιχώσεις ή εγκιβωτισμοί σωληνώσεων ή με οποιοδήποτε τρόπο κάλυψη   

        των σωλήνων πριν γίνουν οι παραπάνω δοκιμές κατά τμήματα ή στο σύνολο του έργου. 

 

Τα αποτελέσματα όλων των δοκιμών και μετρήσεων οφείλουν να παραδοθούν σφραγισμένα από τον 

κατάλληλο εγκαταστάτη ή μηχανικό που τις εκτέλεσε, στον επιβλέποντα μηχανικό. 

 

 

4.    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ    

 

4.1     ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 

Η εγκατάσταση κλιματισμού θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του κράτους , τα 

εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα, τους όρους και τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας , τις τεχνικές 

περιγραφές , τις τεχνικές προδιαγραφές , τα σχέδια της μελέτης, την συγγραφή υποχρεώσεων, τους 

κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και τις οδηγίες της επίβλεψης.  

 

Συγκεκριμένα η εγκατάσταση θα κατασκευασθεί σύμφωνα με:  

  

• Κανονισμός ενεργειακής απόδοσης κτηρίων (Κ.Ε.Ν.Α.Κ.) 

• Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.Ο.Κ.) 

• Κτιριοδομικός Κανονισμός 

• Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2423/86 Κλιματισμός κτιριακών χώρων 

• Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2425/86 Στοιχείων υπολογισμού φορτίων κλιματισμού κτιριακών χώρων 

• Κανονισμός θερμομόνωσης κτιρίων. 

• DIN 4701/86 

• ASHRAE  Handbook of Fundametals. 

• ASHRAE  Handbook of Systems. 

• ASHRAE  Standards for Natural and Mechanical Ventilation. 

• Carrier Handbook  of  Air Conditioning  System Design. 

• Recknagel – Sprenger Taschenbuch fuer Heizung und Klimatechnik. 

• Αερισμός και Κλιματισμός Κ. Λέφα. 

• Το Π.Δ. 110/81 για το θόρυβο. 

 

4.2 ΓΕΝΙΚΑ 

 

Πολυζωνικό, πολυδιαιρούμενο αερόψυκτο σύστημα κλιματισμού άμεσης εκτόνωσης, μεταβλητής ροής  
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νέου οικολογικού ψυκτικού μέσου R410Α. Αποτελούμενο από μεταξύ τους συνδεόμενες εξωτερικές 

μονάδες σε ενιαία συστοιχία και πλήθους εσωτερικών μονάδων σε κοινό δίκτυο σωληνώσεων 

ψυκτικού μέσου. Το σύστημα δουλεύει ως αντλία θερμότητας, είτε σε ψύξη, είτε σε θέρμανση. Κάθε 

όροφος του κτηρίου θα διαθέτει το δικό του ανεξάρτητο σύστημα κλιματισμού όπως φαίνεται και στα 

σχέδια.  Ο σχεδιασμός του συστήματος με βάση τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας για το R410A και 

η προηγμένη τεχνολογία των συμπιεστών και εναλλακτών έχει ως αποτέλεσμα ένα πολύ υψηλό COP 

σε πλήρες φορτίο για κάθε εξωτερική μονάδα, που αυξάνει ακόμα περισσότερο στα μερικά φορτία.  

 

4.3 ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ 

 

Θα χρησιμοποιηθούν χαλκοσωλήνες σε βέργα για διατομή Φ28 και άνω και κουλούρες ή βέργα για τις 

μικρότερες διατομές. Όλα τα ειδικά τεμάχια θα είναι κατάλληλα για συγκόληση. Η προδιαγραφή του 

σωλήνα θα είναι PN 25 (25 atm). 

 

Τα προτεινόμενα πάχη των σωλήνων είναι: 

Ονομαστική διάμ. 

(mm) 

Πάχος (mm) 

6 - 10 0.8 

10 - 19 0.9 

22 1.1 

28 1.2 

35 1.4 

 
Οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους ή με ειδικά τεμάχια θα γίνονται με οξυγονοκόλληση με 

ταυτόχρονη ροή αζώτου για καθάρισμα του δικτύου. Οι διακλαδώσεις θα γίνονται με τυποποιημένα 

ειδικά τεμάχια που θα παρέχονται από τον κατασκευαστή των μηχανημάτων. Όλοι οι διακλαδωτήρες 

θα είναι οριζόντιοι ή κατακόρυφοι με μέγιστη κλίση 30ο. Αλλαγές διεύθυνσης θα γίνονται είτε με 

καμπύλες είτε με κουρμπαδόρο. 

 

Οι στηρίξεις των σωλήνων θα γίνουν έτσι ώστε να επιτρέπουν τις αξονικές μετατοπίσεις λόγω 

θερμικών διαστολών. Σε ορισμένα σημεία θα κατασκευαστούν σταθερές στηρίξεις. Η απόσταση 

μεταξύ των στηριγμάτων θα είναι δύο (2) μέτρα.  

 

Γενικά θα αποφεύγεται  ο εντοιχισμός σωληνώσεων. Όπου όμως έχουμε ξετρύπημα πλάκας οι 

σωλήνες εκτός από την μόνωση θα περιβάλλονται από ομόκεντρη σωλήνα μεγαλύτερης διατομής. 

 

 

4.4 ΜΟΝΩΣΕΙΣ  

 

Οι σωληνώσεις κλιματισμού θα μονωθούν με κοχύλια μονωτικού υλικού από συνθετικό καουτσούκ. 

Το υλικό θα είναι εύκαμπτο, συνθετικό, με βάση το καουτσούκ, με κατασκευή κλειστού κυττάρου. 

Το πάχος των τοιχωμάτων των κοχυλιών εξαρτάται από την διάμετρο του σωλήνα.  

 

Συγκεκριμένα το πάχος θα είναι σύμφωνο με τον ακόλουθο πίνακα: 

  

 Ονομ. διάμετρος σωλήνα (INS)            Πάχος μόνωσης (mm) 

 1/4" έως και 1/2"                           9 

 5/8" έως και 1 1/8"                             13 
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Το μονωτικό υλικό θα έxει: 

Συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ <  0,038 W/mοK για θερμοκρασία νερού 0 οC κατά DIN 52612 

Οι σωληνώσεις κλιματισμού θα μονωθούν με υλικό που θα έχει επιπλέον συντελεστή αντίστασης στην 

διείσδυση υδρατμών μ > 7000. 

 

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον 105 οC 

 

Οι παραπάνω συντελεστές θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά διαρκούς ελέγχου από 

ανεξάρτητα ινστιτούτα. 

Επίσης το υλικό θα είναι δύσκολα καιγόμενο, θα σβήνει μόνο του έξω από την φωτιά και δεν θα 

λειώνει όταν καίγεται. 

Για την προστασία των σωληνώσεων που θα τοποθετηθούν στο ύπαιθρο θα γίνει προστασία με φύλλο 

αλουμινίου πάχους 0.6mm. 

Όπου οι σωλήνες διαπερνούν τοίχους ή πατώματα, η μόνωση δεν θα διακόπτεται. 

 

 

4.5 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

4.5.1 ΜΟΝΑΔΑ SPLIT ΣΤΟ UPS 

 

Ο κλιματισμός του χώρου UPS θα γίνεται μέσω αντλίας θερμότητας, διαιρούμενου τύπου, επίτοιχης, 

τεχνολογίας inverter νέου οικολογικού ψυκτικού μέσου R410Α, ενεργειακής κλάσης Α/Α σε ψύξη και 

θέρμανση αντίστοιχα. 

Το κλιματιστικό μηχάνημα θα έχει τις εξής αποδόσεις (πιστοποιημένες κατά Eurovent).  

 

Α/Α Τεμάχια Ψυκτική ισχύς (Btu/h) Θερμική ισχύς (Btu/h) 

1 1 18.000 19.000 

 

Η εσωτερική μονάδα θα διαθέτει το δικό της ασύρματο χειριστήριο.   

Το κλιματιστικό μηχάνημα θα διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον για 3 έτη. 

 

 

4.5.2 ΣΥΣΤΗΜΑ VRF 

 

Εξωτερικές μονάδες VRF 

 

Κάθε εξωτερική μονάδα συγκροτείται στο εργοστάσιο, είναι κατασκευασμένη από γαλβανισμένο 

έλασμα σιδήρου με ηλεκτροστατική βαφή, πλήρως προστατευμένη κατά ΙΡ54 και αποτελείται από 

ξεχωριστό τμήμα συμπιεστών – εναλλακτών. Οι διαστάσεις των εξωτερικών μονάδων είναι πλήρως 

τυποποιημένες και είναι ταυτόσημες ανεξαρτήτως ψυκτικού φορτίου και τύπου. Κάθε εξωτερική 

μονάδα διαθέτει τον δικό της ηλεκτρολογικό πίνακα ισχύος και ασθενών, προστασίας ΙΡ65, στον 

οποίο η πρόσβαση γίνεται μέσω αποσπώμενης μεταλλικής επιφάνειας. Η τροφοδοσία της μονάδας 

είναι τριφασική με ουδέτερο και γείωση, με τάση 400(380-415)Volts/50Hz.  

Η στάθμη θορύβου για κάθε μονάδα δεν ξεπερνά τα 60dB(A), σε απόσταση 1m οριζόντια και 1m 

επάνω από το επίπεδο βάσης της συστοιχίας. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα αυτόματης λειτουργίας 

σε ακόμα χαμηλότερη στάθμη εκπεμπόμενου θορύβου, γεγονός που μπορεί να επιτευχθεί 

αποτελεσματικά μόνο με την χρήση αποκλειστικά και μόνο συμπιεστών inverter. Τα όρια 

θερμοκρασιών περιβάλλοντος είναι από –5οC έως 43οC κατά την λειτουργία σε ψύξη και από –20οC 

έως 15,5οC κατά την λειτουργία σε θέρμανση. 
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Εγκαθίστανται δύο (2) εξωτερικές μονάδες σε συστοιχία με τα εξής στοιχεία:  

• Εξωτερική μονάδα VRF 90kW ονομαστικής ψυκτικής ισχύς και 100kW ονομαστικής θερμικής  

          ισχύς. 

 

Συμπιεστές 

 

Όλες οι εξωτερικές μονάδες περιλαμβάνουν 2 ανεξάρτητους ερμητικούς συμπιεστές inverter τύπου 

DC twin rotary. Οι συμπιεστές διαθέτουν Active Oil Control για αυξημένη αξιοπιστία, ενώ 

παρουσιάζουν σημαντική επαύξηση απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας έναντι του scroll, ιδίως σε 

μερικά φορτία. Όλοι ανεξαρτήτως οι συμπιεστές ελέγχονται από High-speed Calculation Vector 

Control Inverter, λειτουργώντας σε ένα φάσμα στροφών από 15Hz έως 120Hz για ακόμα μικρότερο 

επίπεδο εκκίνησης. Αποτέλεσμα της χρήσης αποκλειστικά συμπιεστών inverter, τόσο στις συστοιχίες, 

όσο και στις μεμονωμένες εξωτερικές μονάδες, είναι η ομοιόμορφη εναλλαγή εκκίνησης συμπιεστών 

με ισοκατανομή των ωρών λειτουργίας, η αύξηση του συντελεστή απόδοσης στα μερικά φορτία, η 

κατάργηση της αναγκαιότητας master/slave, η καλύτερη συμπεριφορά σε πιθανότητα βλάβης και η 

εξάλειψη της ασυνέχειας στη γραμμικότητα απόδοσης του φορτίου.  Η ηλεκτρονική μονάδα 

κατανομής ισχύος συνδυάζει στο βέλτιστο βαθμό τους ρυθμούς περιστροφής των συμπιεστών σε 

σχέση με τις ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες, για απόλυτο έλεγχο της ροής του ψυκτικού μέσου 

και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των εσωτερικών μονάδων. 

 

Εναλλάκτης θερμότητας 

 

Ο εναλλάκτης θερμότητας τις εξωτερικής μονάδας είναι κατασκευασμένος στο εργοστάσιο από ειδικά 

διαμορφωμένο υψηλής μετάδοσης θερμότητας χαλκοσωλήνα, κατάλληλο για ψυκτικό μέσο R410A, 

μηχανικά εκτονωμένο σε πολλαπλά πτερύγια αλουμινίου. Το υλικό επιφανείας των πτερυγίων 

αποτελεί διπλό συνθετικό υδρόφιλο στρώμα, που εξασφαλίζει προστασία από τη διάβρωση και 

καλύτερη διάχυση των συμπυκνωμάτων. Ο εναλλάκτης έχει κατάλληλη συνολική επιφάνεια για 

μεγιστοποίηση της εναλλαγής θερμότητας, διατηρώντας τα επίπεδα θορύβου χαμηλά. Στα μερικά 

φορτία συστοιχίας εξωτερικής μονάδας, το σύνολο των εναλλακτών  παραμένει ενεργό εξ ολοκλήρου, 

με αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση της επιφάνειας συναλλαγής ανά αποδιδόμενο φορτίο σε σχέση 

με τη λειτουργία σε πλήρες φορτίο και επομένως την επιπλέον αύξηση του συντελεστή απόδοσης σε 

ρεαλιστικές συνθήκες λειτουργίας. 

 

Ανεμιστήρες 

 

Οι πτερωτές της εξωτερικής μονάδας είναι ειδικά σχεδιασμένες και κατασκευασμένες για εξαιρετικά 

χαμηλή παραγωγή στάθμη θορύβου. Οι ανεμιστήρες περιστρέφονται απευθείας συνδεδεμένοι με 

αντίστοιχους υψηλής απόδοσης, στεγανούς, συνεχούς λίπανσης, DC κινητήρες, οδηγούμενους από 

ημιτονοειδούς κύματος inverter, για ακόμα ομαλότερη ροή και υψηλότερη διαθέσιμη στατική πίεση. 

 

Ασφαλιστικά μέσα 

 

Η εξωτερική μονάδα διαθέτει τις ακόλουθες ασφαλιστικές διατάξεις: 

Αισθητήρα υψηλής και χαμηλής πίεσης, ηλεκτρικές ασφάλειες τήξης, αυτόματο διακόπτη 

υπερφόρτισης κινητήρα συμπιεστή, ασφάλεια υπερθέρμανσης κινητήρα συμπιεστή και ανεμιστήρα, 

ηλεκτρική αντίσταση ελαιοδοχείου, χρονοδιακόπτη κύκλου επανεκκίνησης, αισθητήρα θερμοκρασίας 

και πίεσης αναρρόφησης και κατάθλιψης συμπιεστών. 

 

Εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες πολυδιαιρούμενου συστήματος κλιματισμού 

Εγκαθίστανται τριαντα τέσσερις (34) εσωτερικές μονάδες, τύπου κασέτες ψευδοροφής, οι οποίες 

αναλυτικά είναι:  
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• Δεκαέξι (16) κασέτες ψευδοροφής, 2,2kW ψυκτικής ισχύς και 2,5kW θερμικής ισχύς 

 

• Έντεκα (11) κασέτες ψευδοροφής, 2,8kW ψυκτικής ισχύς και 3,2kW θερμικής ισχύς. 

 

• Επτά (7) κασέτες ψευδοροφής, 3,6kW ψυκτικής ισχύς και 4,0kW θερμικής ισχύς. 

Η ηλεκτρική τροφοδοσία όλων των εσωτερικών μονάδων είναι μονοφασική με γείωση, με τάση 

230(220-240)Volts/50Hz. Όλες οι εσωτερικές μονάδες διαθέτουν αισθητήρα πίεσης ψυκτικού μέσου, 

που επιβλέπει και ενημερώνει το σύστημα για την πραγματική ροή του ψυκτικού. Το αποτέλεσμα είναι 

να εξασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση όλων των εσωτερικών μονάδων ενός συστήματος, ανεξαρτήτως 

ποιών και πόσων λειτουργούν, καθώς και της αντίστασης του δικτύου σωληνώσεων. Ο καθαρισμός 

του αέρα γίνεται με υψηλής απόδοσης φίλτρα, τα οποία ταυτόχρονα επιτυγχάνουν χαμηλή πτώση 

πίεσης και μακροζωία.  

 

Εναλλάκτες θερμότητας 

 

Οι εναλλάκτες θερμότητας των εσωτερικών μονάδων είναι κατασκευασμένοι στο εργοστάσιο από 

χαλκοσωλήνα κατάλληλο για ψυκτικό μέσο R410A μηχανικά εκτονωμένο σε πολλαπλά πτερύγια 

αλουμινίου. Το υλικό επιφανείας των πτερυγίων αποτελεί διπλό συνθετικό υδρόφιλο στρώμα, που 

εξασφαλίζει προστασία από τη διάβρωση και καλύτερη διάχυση των συμπυκνωμάτων. Οι εναλλάκτες 

έχουν κατάλληλη συνολική επιφάνεια για μεγιστοποίηση της εναλλαγής θερμότητας, διατηρώντας τα 

επίπεδα θορύβου χαμηλά. 

 

Ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες 

 

Οι ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες των εσωτερικών μονάδων είναι από το εργοστάσιο 

συγκολλημένες στην είσοδο του εναλλάκτη. Ρυθμίζουν την ροή του ψυκτικού μέσου συνεχώς, 

ανάλογα με τις διακυμάνσεις του φορτίου στο χώρο, ώστε να διατηρείται μια σταθερή θερμοκρασία με 

 

 

Ανεμιστήρες 

 

Οι πτερωτές των εσωτερικών μονάδων είναι τύπου πολλαπλών πτερυγίων με απόδοση υπολογισμένη 

βάσει της επιφάνειας του εναλλάκτη. Η χαμηλή στάθμη θορύβου αποτελεί το κριτήριο σχεδιασμού και 

κατασκευής των πτερωτών, ενώ η στατική και δυναμική ζυγοστάθμιση αποκλείει ανεπιθύμητες 

δονήσεις και εξασφαλίζει την μακροζωία των υψηλής απόδοσης και συνεχούς λίπανσης κινητήρων. 

 

Χειριστήρια 

 

Το σύστημα θα ελέγχεται από ενσύρματα χειριστήρια, τα οποία συνδέονται με τις εσωτερικές μονάδες 

με διπολικά καλώδια χωρίς πολικότητα, όπως ακριβώς και οι εσωτερικές μονάδες μεταξύ τους. Το 

σύστημα θέτει αυτόματα τις αντίστοιχες διευθύνσεις, ενώ διαθέτει ρουτίνα ανίχνευσης σωστής 

συνδεσμολογίας (Mis-wiring Check). Κάθε εσωτερική μονάδα θα διαθέτει το δικό της χειριστήριο. 

Κάθε μεμονωμένο τοπικό χειριστήριο να μπορεί να ελέγξει μέχρι και 8 εσωτερικές μονάδες. Ο 

αισθητήρας θερμοκρασίας βρίσκεται στο τοπικό χειριστήριο.  

Το σύστημα θα ελέγχεται και από κεντρικό χειριστήριο το οποίο θα διαθέτει και εβδομαδιαίο 

χρονοπρογραμματισμό. 

 

Αποχέτευση 

 

Η αποχέτευση των συμπυκνωμάτων των εσωτερικών μονάδων θα γίνει με δίκτυο από σωλήνα PVC 

6atm, ελάχιστης διαμέτρου Φ32. 
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Η στήριξη θα γίνει με στηρίγματα τύπου Ω και η απόσταση μεταξύ των στηριγμάτων δε θα ξεπερνάει 

τα 2m. Το δίκτυο θα έχει ελάχιστη κλίση 1%. Κάθε αποχέτευση θα καταλήγει στις κατεβασιές που 

είναι ενσωματωμένες στην όψη του κτηρίου. Η απορροή θα γίνεται, όπου είναι αυτό εφικτό, στα 

σιφώνια δαπέδου των WC, αλλιώς θα γίνεται στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου, όπως φαίνεται 

στα σχέδια. 

Όλα τα μηχανήματα κλιματισμού VRF θα πρέπει να είναι Ιαπωνικής κατασκευής & προέλευσης. 

 

4.6 ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 

 

Ανεμιστήρες εξαερισμού 

 

Ο εξαερισμός των WC, του αρχείου και του κυλικείου θα γίνεται μέσω αξονικών εξαεριστήρων 

αναλόγου διατομής σύμφωνα με τα σχέδια και αεραγωγού από λαμαρίνα. Ο χειρισμός των 

ανεμιστήρων θα γίνεται μέσω απλού διακόπτη στο κυλικείο και το αρχείο (στο αρχείο θα λειτουργεί 

και μέσω χρονοδιακόπτη στον πίνακα.  

 

Αεραγωγοί κυκλικής διατομής 

 

Για την αναρρόφηση του αέρα εξαερισμού, θα χρησιμοποιηθεί αεραγωγός κατασκευασμένος από 

γαλβανισμένη λαμαρίνα. Ο αεραγωγός θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κανονισμούς 

ΤΟΤΕΕ 2423/86 και τους Αμερικανικούς κανονισμούς A.SH.R.A.E., S.M.A.C.N.A.. 

‘Ολοι οι αεραγωγοί θα πρέπει να είναι ανθεκτικής και στεγανής κατασκευής. Το πάχος της λαμαρίνας 

θα είναι τουλάχιστον 0,5mm. 

Η χρησιμοποίηση λαμαρινοβιδών στην κατασκευή των αεραγωγών απαγορεύεται. 

 

Στόμια Αέρα - διαφράγματα 

 

Τα στόμια θα συνοδεύονται από όλα τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για να αποδεικνύουν την 

ποιότητά τους, τις αποδόσεις τους, τα βεληνεκή τους, την στάθμη θορύβου κ.λ.π. τα οποία θα είναι 

σύμφωνα με την μελέτη. Η στάθμη θορύβου ειδικά για τα αναγραφόμενα στην μελέτη στόμια, δεν θα 

υπερβαίνει τα 35dB. 

Τα στόμια εξαερισμού θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο και θα έχουν μια σειρά σταθερά 

πτερύγια.  

Τα στόμια απόρριψης του αέρα εξαερισμού στο περιβάλλον και προσαγωγής νωπού αέρα στις 

εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο και θα έχουν μια σειρά 

σταθερά πτερύγια.  

Όλα τα στόμια θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή, θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε 

ψευδοροφή. 

 

4.7 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ 

 

Οι έλεγxοι, ρυθμίσεις και δοκιμές θα περιλαμβάνουν : 

(1) τον έλεγxο των εγκαταστάσεων από πλευράς συμμόρφωσης προς την μελέτη. 

(2) την επαλήθευση της λειτουργίας όλων των μηxανημάτων. 

(3) την καταγραφή και παρουσίαση των αποτελεσμάτων.  

          Αυτή θα γίνει με την μορφή "πρωτοκόλλου δοκιμών" τα οποία θα συντάξει ο εργολάβος και θα                   

         τα υποβάλλει στην επίβλεψη για έγκριση. Τα πρωτόκολλα δοκιμών θα περιέxουν στήλη  

         παρατηρήσεων όπου ο επιβλέπων μηxανικός θα αναγράφει τις τυxόν παρατηρήσεις του για την               

         κατάσταση λειτουργίας του συστήματος (αλλαγές, μετατροπές ή προσθέσεις) που έγιναν ή θα  

         πρέπει να γίνουν και πιθανά προβλήματα λόγω ελαττωματικής λειτουργίας. 
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Οι ρυθμίσεις, μετρήσεις και δοκιμές θα γίνουν παρουσία του επιβλέποντα. Στις περιπτώσεις 

μηxανημάτων που δεν μπορούν να επιτύxουν τις προδιαγραφόμενες παροxές ή αποδόσεις, ο 

εργολήπτης θα προβεί στην αντικατάσταση των μηχανιμάτων. 

Ο εργολάβος θα μεριμνήσει για την σωστή σφράγιση των εγκοπών των αεραγωγών έναντι διαρροών 

και θα κάνει δοκιμές διαρροών κατά την διάρκεια της κατασκευής, σύμφωνα με τις Αμερικάνικες 

προδιαγραφές της SMANCA (HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible) 

 

Δοκιμή Στεγανότητας Σωληνώσεων     

 

Ο καθαρισμός του δικτύου θα γίνει πριν την τοποθέτηση των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων με 

εμφύσηση αζώτου στο δίκτυο. Μετά τον καθαρισμό του δικτύου και αφού συνδεθούν όλα τα 

μηχανήματα θα γίνει δοκιμή του δικτύου με πίεση αζώτου 30 atm επί 12 ώρες.  

Τα πρωτόκολλα δοκιμών θα περιέxουν στήλη παρατηρήσεων όπου ο επιβλέπων μηxανικός θα 

αναγράφει τις τυxόν παρατηρήσεις του για την κατάσταση λειτουργίας του συστήματος (αλλαγές, 

μετατροπές ή προσθέσεις) που έγιναν ή θα πρέπει να γίνουν και πιθανά προβλήματα λόγω 

ελαττωματικής λειτουργίας. 

 

Πρωτόκολλα επιθεώρησης και κατάστασης όλων των μηxανολογικών συστημάτων 

 

Μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγxου, ρυθμίσεων και δοκιμών της εγκατάστασης, ο εργολάβος θα 

υποβάλλει στην επίβλεψη για έγκριση τα εξής : 

Πρωτόκολλα δοκιμών συστημάτων αέρα 

Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα περιέxουν τα εξής στοιxεία: 

(4) Στοιxεία εγκατάστασης    

- εργοστάσιο κατασκευής μηxανήματος, 

- τύπος και μέγεθος μονάδας που εγκαταστάθηκε, 

- διάταξη τμηματικών στοιxείων που απαρτίζουν την κλιματιστική μονάδα, 

- ονομαστική ισxύς (ΗΡ), ονομαστική τάση λειτουργίας, φάση, κύκλοι, ένταση πλήρους φορτίου  

          του κινητήρα της μονάδας, συντελεστής απόδοσης (service factor), 

(5) Αυτοματισμοί θερμοκρασίας - πίεσης - σx. υγρασίας  

- Τιμές λειτουργίας και σημείων ελέγxου (set points). 

- Περιγραφή όλου του συστήματος αυτοματισμών. 

- Καταγραφή τυxόν ελαττωματικής λειτουργίας. 

 

Όλα τα έξοδα των ελέγχων και δοκιμών βαρύνουν τον ανάδοχο. Μόνο η αξία του ηλεκτρικού 

ρεύματος για τις δοκιμές βαρύνει τον εργοδότη. Τα αποτελέσματα όλων των δοκιμών και μετρήσεων 

οφείλουν να παραδοθούν σφραγισμένα από τον κατάλληλο εγκαταστάτη ή μηχανικό που τις 

εκτέλεσε, στον επιβλέποντα μηχανικό. 

 

 

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

5.1     ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 

1. Για την εκπόνηση της μελέτης των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων ελήφθησαν υπόψη: 

 

• Οι απαιτήσεις του  κτηρίου που προκύπτουν από τη χρήση αυτού  

 

• Η Αρχιτεκτονική Μελέτη,  

  

• Οι Κανονισμοί των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 
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2. Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του κτηρίου έχουν μελετηθεί  με κριτήρια :  

 

• Την ασφάλεια, αξιοπιστία  και το χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης, 

  

• Την  μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας, 

  

• Την  ευελιξία  και προσαρμογή σε πιθανές αναδιατάξεις των χώρων. 

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων προβλέπονται  αντίστοιχα: 

 

• Η  εγκατάσταση  εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, η χρήση υλικών ανθεκτικών σε 

λειτουργία κάτω από δυσμενείς συνθήκες 

  

• Η όδευση όλων των δικτύων των εγκαταστάσεων σε επισκέψιμα κανάλια ώστε να είναι 

επιθεωρήσιμα.  

 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τα σχέδια και το παρών τεύχος των τεχνικών 

περιγραφών και προδιαγραφών.  

 

Κανονισμοί 

 

Για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 

παρακάτω γενικοί κανονισμοί καθώς και επίσης και αυτοί που αναφέρονται στα επιμέρους κεφάλαια 

του παρόντος. 

 

• Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων : 

 

(ΦΕΚ 59Β/11.4.55, ΦΕΚ 118Α/24.6.65 , ΦΕΚ 293Β/11.5.66 , ΦΕΚ 620Β/18.10.66. ΦΕΚ 

630Β/25.10.66.)    

 

• Διάταγμα ‘’ Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρικών εν γένει εγκαταστάσεων (ΦΕΚ   

          89Α/1982 ) 

 

• Οδηγίες ΔΕΗ 

  

• Τυποποιήσεις DIN , BS , NEMA . 

  

• Εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές οδικού ηλεκτροφωτισμού ΦΕΚ 573Β/1986. 

 

• ΕΛΟΤ ΗD 384 

 

• IEC 60909, DIN VDE 57102 

 

• «Εγκαταστάσεις Εσωτερικών Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών-Ασθενών Ρευμάτων» 

          ΦΕΚ Β’ 2776/15-10-2012 περιλαμβάνεται η Κ.Υ.Α. με αριθ. Οικ. 4102/819. 

 

 

5.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Η λειτουργική περιγραφή που ακολουθεί αφορά την ανακαίνιση και τις εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο 

κτίρο γραφείων τεχνικού τομέα περιοχής Σερρών. 
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Στις τιμές της προσφοράς συνυπολογίζονται όλες οι υπηρεσίες που προκύπτουν από την παρούσα 

πρόσκληση υποβολής προσφορών και τους όρους και τις δεσμεύσεις της σύμβασης. 

 

Θεωρείται δεσμευτικό, ότι σε περίπτωση εμφανούς έλλειψης κάποιας περιγραφής (π.χ. 

στεγανοποίηση), η εν λόγω υπηρεσία πρέπει να παρέχεται, δηλαδή ο ανάδοχος δεν μπορεί να 

επικαλεστεί ελλιπή ή μερική περιγραφή. 

 

Στις τιμές της προσφοράς συνυπολογίζονται όλες οι απαραίτητες πρόσθετες υπηρεσίες και, συνεπώς, 

δεν παρατίθενται ξεχωριστά. 

 

Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγξει τα σχέδια και τις περιγραφές που λαμβάνει σχετικά με τη τεχνική 

εφαρμογή τους προκειμένου να παραδώσει μια "ολοκληρωμένη κατασκευή". 

 

Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερωθεί πλήρως, πριν την υποβολή της προσφοράς σχετικά με όλους τους 

παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές, ιδίως σχετικά με την τοποθεσία του εργοταξίου, τις 

δυνατότητες πρόσβασης και αποθήκευσης και την αξιοποίηση της περιοχής. 

 

Με την υποβολή της προσφοράς και την υπογραφή του, ο μειοδότης πιστοποιεί ότι αποδέχεται ρητώς 

τους βασικούς όρους της προσφοράς. Συμπληρωματικές απαιτήσεις λόγω εσφαλμένης πληροφόρησης 

δεν γίνονται αποδεκτές. 

 

Όλες οι μετρήσεις ή οι ποσότητες που απαιτούνται βάσει των δεδομένων της προσφοράς αποτελούν 

ιδία ευθύνη του μειοδότη (κείμενο για τη λειτουργική περιγραφή υπηρεσιών, σχέδιο της υποβολής 

προσκλήσεων και σχέδια συστημάτων). 

Εσφαλμένοι υπολογισμοί αποτελούν δική του ευθύνη. 

 

Ελάχιστες μετατοπίσεις των διαστάσεων εντός του κτιρίου για την εκτέλεση των σχεδίων δεν 

αποκλείονται, ωστόσο, δεν δικαιολογούν πρόσθετες απαιτήσεις του αναδόχου. 

 

Οποιεσδήποτε πληροφορίες πρέπει να αναγραφούν σε πίνακες, ρευματοδότες ή οπουδήποτε αλλού 

αυτές θα πρέπει να έχουν τη μορφή πλαστικοποιημένου πινακίδιου με δακτυλογραφημένα τα 

στοιχεία.  

 

 

O ανάδοχος στο τέλος της παράδοσης του έργου θα παραδώσει πρωτόκολλο ελέγχων κατά  

ΕΛΟΤ HD384, έκθεση παράδοσης, ΥΔΕ σύμφωνα με το ΦΕΚΒ844/16-5-2011 Αριθμ. 

Φ50/503/168 καθώς και συμπληρωμένα τα παραρτημάτα των ΥΔΕ της προαναφερόμενης 

απόφασης. 

 

 

 

Λειτουργική περιγραφή υπηρεσιών των ηλεκτροτεχνικών εγκαταστάσεων 

 

 

 

Οι εγκαταστάσεις που περιγράφονται στην ακόλουθη λειτουργική περιγραφή πρέπει να παραδοθούν 

σε πλήρη λειτουργική ετοιμότητα, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων και 

υπηρεσιών, ακόμη κι εάν δε γίνεται ρητή αναφορά στο κείμενο. 
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5.3   ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ  

 

5.3.1 Γενικά 

 

Οι πίνακες θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή, ημιχωνευτή ή επίτοιχη εγκατάσταση ανάλογα με την 

θέση και το μέγεθός τους, συρματωμένοι και δοκιμασμένοι στο εργοστάσιο κατασκευής τους, τύπου 

κλειστού ερμαρίου, στεγανότητας ΙΡ 40 κατά DIN 40050. 

 

Κάθε πίνακας θα αποτελείται από μεταλλικό ερμάριο, μεταλλικό πλαίσιο, μεταλλική μετωπική πλάκα, 

μεταλλική θύρα και τα ηλεκτρικά όργανα και εξαρτήματα. 

 

1. Μεταλλικό ερμάριο 

 

Το μεταλλικό ερμάριο θα είναι κλειστού τύπου, κατασκευασμένο από γαλβανισμένη λαμαρίνα ψυχρής 

εξέλασης, πάχους  τουλάχιστον 1.5 mm. 

 

Μέσα στο κλειστό ερμάριο τοποθετούνται τα διάφορα ηλεκτρικά όργανα και εξαρτήματα δια μέσου 

φορέων σχήματος διπλού Π. 

Το βάθος του ερμαρίου, το πλάτος και το ύψος του θα είναι ανάλογα με τα όργανα που περιέχει. Η 

διαμόρφωσή του θα είναι τέτοια ώστε να μην παρουσιάζονται παραμορφώσεις μετά την στερέωση των 

ηλεκτρικών οργάνων και εξαρτημάτων και την τοποθέτησή τους στην τελική θέση. 

Το ερμάριο θα φέρει ελάσματα αγκύρωσης για την στήριξη του στον τοίχο. 

Στην πάνω και κάτω πλευρά του θα φέρει προχαραγμένες κυκλικές οπές (Knock - Outs) που θα 

μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα με απλό κτύπημα, για την δημιουργία στην επιθυμητή θέση, οπών 

διέλευσης των σωληνώσεων και καλωδίων.  

Οι οπές αυτές θα είναι, κατά μεν το πλήθος τουλάχιστον όσες απαιτούνται για κάθε πίνακα 

(παίρνοντας υπόψη και τα καλώδια προσαγωγής και τις εφεδρικές γραμμές και τα τυχόν ιδιαίτερα 

καλώδια γειώσεων, όπου υπάρχουν), κατά δε την διάμετρο ίσες προς την μικρότερη απαιτούμενη, 

αλλά θα έχουν αρκετή απόσταση, ώστε να μπορούν να διευρυνθούν  κατάλληλα  για  την  διέλευση 

και της μεγαλύτερης διαμέτρου καλωδίων. Αν απαιτείται, μπορούν οι οπές να διαταχθούν και σε 

περισσότερες της μιάς σειράς. 

 

2. Μεταλλικό πλαίσιο και θύρα 

 

Το μεταλλικό πλαίσιο τοποθετείται στο εμπρόσθιο μέρος του ερμαρίου και χρησιμεύει και για την 

στήριξη της πόρτας. 

 

Η θύρα θα είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα ίδια με αυτή του μεταλλικού ερμαρίου, θα στηρίζεται 

στο μεταλλικό πλαίσιο με μεντεσέδες και θα φέρει μία ή δύο μαγνητικές επαφές για το ασφαλές 

κλείσιμο. Κατά την κρίση της Επίβλεψης και μετά από έγκαιρη επιλογή πριν από την παραγγελία των 

πινάκων, μπορεί να ζητηθεί για ορισμένους πίνακες η δυνατότητα κλειδώματος. Στην περίπτωση αυτή 

όλες οι κλειδαριές θα είναι του ιδίου τύπου. 

 

Η θύρα θα φέρει στο εξωτερικό της μέρος χειρολαβή επιμελώς επινικελωμένη και το κάτω δεξιά 

εσωτερικό της μέρος μεταλλική θήκη για την φύλαξη καρτέλας, που θα δείχνει αναλυτικά την 

συνδεσμολογία του πίνακα με την αρίθμηση των αναχωρούμενων γραμμών και της κατανάλωσης που 

τροφοδοτουν. Η καρτέλα θα προστατεύεται με διαφανές πλαστικό κάλυμμα. 

Κατά την κρίση της Επίβλεψης ορισμένοι από τους πίνακες ή όλοι μπορεί να έχουν θύρα από 

Plexiglass. 
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3. Μεταλλική μετωπική πλάκα 

 

Η μεταλλική πλάκα θα είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα ίδια με αυτή του ερμαρίου και 

χρησιμοποιείται για μπροστινό κάλυμμα του πίνακα. Η πλάκα θα φέρει τις κατάλληλες οπές για την 

διέλευση των οργάνων του πίνακα. Οι οπές αυτές θα έχουν τέλεια αντιστοιχία με τα όργανα, ώστε να 

μην παρουσιάζονται κενά. 

Πάνω στην πλάκα θα τοποθετηθούν πινακίδες από ζελατίνα με επινικελωμένο πλαίσιο για την 

αναγραφή των χαρακτηριστικών αριθμών του πίνακα και των κυκλωμάτων. 

Η πλάκα θα προσαρμόζεται πάνω το πλαίσιο με τέσσερεις τουλάχιστον επινικελωμένες ή ανοξείδωτες 

βίδες που θα βιδώνουν και ξεβιδώνουν εύκολα με το χέρι χωρίς χρήση εργαλείου και χωρίς να 

υπάρχει ανάγκη αφαίρεσης της πόρτας του πίνακα. Θα προβλέπεται μηχανική ασφάλιση, ώστε να μην 

είναι δυνατή η αφαίρεση της μετωπικής πλάκας, όταν ο γενικός διακόπτης του πίνακα δεν είναι στην 

θέση ΕΚΤΟΣ. 

Η πλάκα θα είναι ηλεκτρικά ακίνδυνη. 

 

4. Βαφή πινάκων  

 

Οι πίνακες θα βαφούν με δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικής βαφής και μιάς τελικής στρώσης  

 

5. Ζυγοί πινάκων  

 

Οι πίνακες θα φέρουν συλλεκτηρίους ζυγούς (μπάρες) φάσεων, ουδετέρου και γείωσης. 

Οι ζυγοί των πινάκων θα είναι σύμφωνοι με το DIN 43671/9.53, χάλκινοι, επικασσιτερωμένοι, 

τυποποιημένων διατομών. 

Η ελάχιστη επιτρεπόμενη ένταση των ζυγών κάθε πίνακα θα είναι ίση με την ονομαστική ένταση του 

γενικού διακόπτη του πίνακα. 

 

6. Συναρμολόγηση πινάκων 

 

Οι πίνακες θα είναι συναρμολογημένοι στο εργοστάσιο κατασκευής τους και θα παρέχουν άνεση 

χώρου εισόδου και σύνδεσης των αγωγών και καλωδίων των κυκλωμάτων, θα δοθεί δε μεγάλη 

σημασία στην καλή και σύμμετρη εμφάνιση των πινάκων. Γι΄ αυτό θα πρέπει να τηρηθούν οι εξής 

αρχές : 

 

• Τα στοιχεία προσαγωγής των πινάκων θα βρίσκονται στο κάτω μέρος του πίνακα 

• Τα γενικά στοιχεία του πίνακα (διακόπτης ενδεικτικής λυχνίας κ.λ.π.) θα τοποθετηθούν  

          συμμετρικά ως προς τον κατακόρυφο άξονά του 

• Τα υπόλοιπα τοιχεία θα είναι διατεταγμένα σε κανονικές οριζόντιες σειρές, περιμετρικά ως  

          προς τον κατακόρυφο άξονα του πίνακα 

 

Σε περιπτώσεις πινάκων που ορισμένα κυκλώματα φωτισμού ελέγχονται απ΄ ευθείας από τον πίνακα, 

ενώ τα υπόλοιπα ελέγχονται από τοπικούς διακόπτες φωτισμού ή τροφοδοτούν άλλες καταναλώσεις 

οι διακόπτες και μικροαυτόματοι θα διακριθούν σε δύο ομάδες : 

 

• Στους διακόπτες ή μικροαυτόματους τους οποίους το εξουσιοδοτημένο προσωπικό θα  

          χειρίζεται για την αφή και σβέση των φώτων ορισμένων χώρων  

• Στους μικροαυτόματους τους οποίους δεν θα πρέπει  να χειρίζεται 

 

Για να αποφευχθούν ανωμαλίες κατά την εκτέλεση των χειρισμών, οι δύο ομάδες θα πρέπει να 

τοποθετηθούν σε σαφώς διακρινόμενες μεταξύ τους θέσεις πάνω στον πίνακα. 
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Η κατασκευή και συναρμολόγηση των πινάκων θα είναι τέτοια, ώστε τα εντός αυτών όργανα 

διακοπής, χειρισμού, ασφάλισης, ένδειξης κ.λ.π. να είναι εύκολα προσιτά, μετά την αφαίρεση των 

μπροστινών καλυμμάτων των πινάκων, να είναι τοποθετημένα σε κανονικές θέσεις και  να είναι 

δυνατή η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτηση τους χωρίς μεταβολή της κατάστασης των 

διπλανών οργάνων. 

Ο χειρισμός των διακοπτών θα γίνεται από εμπρός αφού ανοιχθεί η πόρτα. 

 

7. Εσωτερική συνδεσμολογία πινάκων 

 

α. Μέσα στους πίνακες στο πάνω και κάτω μέρος και σε συνεχή οριζόντια σειρά (ή σειρές) θα 

υπάρχουν ακροδέκτες πορσελάνης που θα είναι ακροδέκτες σειράς (κλέμενς) στερεωμένοι σε 

ιδιαίτερη ράβδο. 

 

Στους ακροδέκτες θα οδηγούνται εκτός από τους αγωγούς φάσεων και οι ουδέτεροι και οι αγωγοί 

προστασίας κάθε αναχωρούσης γραμμής, έτσι ώστε κάθε γραμμή εισερχόμενη στον πίνακα, να 

συνδέεται με όλους τους αγωγούς της στους ακροδέκτες και μάλιστα συνεχείς. Οι ακροδέκτες θα 

έχουν το κατάλληλο μέγεθος για την σύνδεση εσωτερικών και εξωτερικών αγωγών. 

 

Η σειρά (ή σειρές) των ακροδεκτών θα βρίσκεται σε απόσταση από την πάνω πλευρά του πίνακα. 

Στην περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μιάς σειράς κλέμενς κάθε υποκείμενη θα βρίσκεται σε 

μεγαλύτερη απόσταση από το βάθος του πίνακα από την αμέσως υπερκείμενη της, οι εσωτερικές δε 

συρματώσεις  θα οδηγούνται προς τους ακροδέκτες από πίσω, έτσι ώστε η επιφάνειά τους να είναι 

ελεύθερη για εύκολη σύνδεση των εξωτερικών καλωδίων.  

 

Οι γραμμές που στα σχέδια χαρακτηρίζονται σαν εφεδρικές  θα είναι και αυτές πλήρεις και ηλεκτρικά 

συνεχείς μέχρι τις κλέμενς. 

 

β. Οι εσωτερικές συνδεσμολογίες των πινάκων θα είναι άριστες τεχνικά και αισθητικά, δηλαδή τα 

καλώδια θα ακολουθούν, ομαδικά ή μεμονωμένα, ευθείες και σύντομες διαδρομές, θα είναι στα άκρα 

τους καλά προσαρμοσμένα και σφιγμένα με κατάλληλες βίδες και παρακύκλους, δεν θα παρουσιάζουν 

αδικαιολόγητες διασταυρώσεις κ.λ.π. και θα  έχουν χαρακτηριστικούς αριθμούς και στα δύο άκρα 

τους. 

 

γ. Οι διατομές των καλωδίων και χάλκινων τεμαχίων εσωτερικής συνδεσμολογίας θα είναι 

επαρκείς και θα συμφωνούν κατ΄ ελάχιστον προς τις διατομές των εισερχομένων και εξερχομένων 

γραμμών που φαίνονται στα σχέδια. 

 

δ. Θα τηρηθεί ένα προκαθορισμένο  σύστημα για την σήμανση των φάσεων. Ετσι κάθε φάση θα 

έχει πάντοτε το ίδιο χρώμα και επί πλέον στις τριφασικές διανομές κάθε φάση θα εμφανίζεται πάντοτε 

στην ίδια θέση, ως προς τις άλλες (π.χ. η R αριστερά, η S στο μέσο και η Τ δεξιά) όσον αφορά τις 

ασφάλειες και τους ακροδέκτες. 

 

ε. Γενικά η συνδεσμολογία των πινάκων θα είναι πλήρης, κατά τρόπο ώστε να μην απαιτείται για 

την λειτουργία τους παρά μόνο η τοποθέτηση τους και η σύνδεση τους με τις  γραμμές που φθάνουν 

και αναχωρούν. Επίσης αυτά θα έχουν δοκιμασθεί και υποστεί έλεγχο μόνωσης, τα αποτελέσματα του 

οποίου  θα συμφωνούν κατ΄ ελάχιστον με τους επίσημους κανονισμούς του Ελληνικού κράτους. 

 

στ. Τα λοιπά όργανα δηλαδή διακόπτες, μικροαυτόματοι, ενδεικτικές λυχνίες, αυτοματισμοί κ.λ.π. 

προδιαγράφονται ιδιαίτερα. 
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5.4  ΜΟΝΑΔΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (U.P.S.)  

ΙΣΧΥΟΣ 10kVA/10kW 

 

Γενικά 

 

Το UPS θα πρέπει να είναι τεχνολογίας on line διπλής μετατροπής ισχύος 10kVA/10kW (συντελεστής 

ισχύος εξόδου 1) και επίσης θα είναι τύπου VFI (Voltage and Frequency Independent) VFI-SS-111 

σύμφωνα με την προδιαγραφή IEC 62040-3. Η λειτουργία του θα είναι πλήρως ελεγχόμενη από 

ψηφιακό επεξεργαστή τεχνολογίας DSP (Digital Signal Processor) προκειμένου να αυξάνεται η 

αξιοπιστία, η ταχύτητα ανταπόκρισης, η απόδοση και η ακρίβεια του UPS. 

 

Πρότυπα και Νόρμες Κατασκευής 

 

Το προτεινόμενο UPS θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο και να πληροί τα παρακάτω πρότυπα: 

 

- 2006/95/EC: Κανονισμός (16/02/2007) για την εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία που     

                              αφορά χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού με καθορισμένα όρια τάσης λειτουργίας. 

- 2004/108/EC: Κανονισμός για την εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την  

                               Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα. 

- EN62040-1: Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας για UPS που χρησιμοποιούνται σε  

                              χώρους περιορισμένης πρόσβασης σε χρήστες. 

- EN62040-2: Απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC). 

- EN62040-3: Συστήματα αδιάλειπτης παροχής (UPS) - Απαιτήσεις εφαρμογής και   

                               μεθόδωνκιμών 

- EN60950-1: Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας για UPS που χρησιμοποιούνται σε  

                               χώρους όπου έχουν πρόσβαση οι χρήστες. 

- EN60529: Βαθμός προστασίας ερμαρίων (IP code). 

- EN50272-2: Απαιτήσεις Ασφαλείας Μπαταριών και εγκατάστασης αυτών. 

- ISO3746: Επίπεδο ακουστικού θορύβου 

 

Πιστοποίηση ISO  

 

Το UPS θα πρέπει να έχει κατασκευασθεί σε εργοστάσιο χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) 

το οποίο θα διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004. Αυτό θα πρέπει να 

αποδεικνύεται από πιστοποιητικό το οποίο θα έχει εκδώσει διεθνώς αναγνωρισμένος οίκος 

πιστοποίησης. 

Επίσης, η εταιρεία που προμηθεύει το UPS στην Ελλάδα θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ISO 

9001:2008 που θα αναφέρεται στην πιστοποίηση της ποιότητας στην λειτουργία της. 

 

 

Εξοικονόμηση Ενέργειας  

 

Το προσφερόμενο UPS θα πρέπει να έχει υψηλό βαθμό απόδοσης έως 96% (σε on-line mode & στο 

πλήρες ονομαστικό φορτίο) προκειμένου να επιτυγχάνεται μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση 

(εξοικονόμηση ενέργειας-μειωμένο τιμολόγιο της ΔΕΗ) καθώς επίσης και η αποφυγή μόλυνσης του 

περιβάλλοντος. 

Η παραπάνω τιμή του βαθμού απόδοσης θα είναι απαράβατος όρος με ποινή αποκλεισμού. Οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να αποδεικνύουν την επίτευξη της παραπάνω τιμής μέσω επισήμου 

φυλλαδίου του οίκου κατασκευής του UPS. 

Οποιαδήποτε δήλωση του τοπικού αντιπροσώπου δεν γίνεται αποδεκτή. 
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Επιπλέον το νέο UPS θα πρέπει να φέρει επί ποινή αποκλεισμού πιστοποίηση του βαθμού απόδοσης 

του από ανεξάρτητο οίκο. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει στη φάση του διαγωνισμού να προσκομίσουν 

αναλυτικό φύλλο δοκιμών (test report) του ανωτέρω ανεξάρτητου οίκου πιστοποίησης. 

Οι παραπάνω δόκιμες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα παρακάτω πρότυπα: 

- IEC/EN 62040-1: 2008 

- EN 62040-3:2011 

Κατ’ ελάχιστον στο παραπάνω test report θα πρέπει να σημειώνεται ότι το UPS στο 100% του 

φορτίου με την ονομαστική τάση εισόδου (230V / φάση) και για φορτίο ωμικού - επαγωγικού 

(συντελεστής ισχύος 0,9 επαγωγικό) τύπου όπως αυτά ορίζονται από το πρότυπο EN 62040-3:2011, 

διαθέτει βαθμό απόδοσης ≥95,1% τόσο σε Double Conversion λειτουργία (σύμφωνα με τη πρόταση 

3.2.11 του προτύπου EN 62040-3:2011) όσο και σε λειτουργία από μπαταριές (σύμφωνα με τη 

πρόταση 3.2.12 του προτύπου EN 62040-3:2011). 

 

Διαστάσεις UPS 

 

Για λόγους διάταξης και εξοικονόμησης χώρου, το UPS θα πρέπει να έχει διαστάσεις όχι μεγαλύτερες 

από: 

 

Πλάτος x Βάθος x Ύψος : 450 x 800 x 1000 mm 

 

Σύνθεση UPS  

 

Το UPS θα πρέπει να αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: 

 

- Ανορθωτή (Rectifier) νεας τεχνολογίας IGBT (3-level technology) με αρμονική παραμόρφωση   

          ρεύματος εισόδου THDI<2,5% 

- Φορτιστή (Charger) 

- Μετατροπέα (inverter) με συντελεστή ισχύος εξόδου 1 δηλαδή στην έξοδο 10kVA/10kW. 

- Ηλεκτρονικό Μεταγωγικό Διακόπτη (Static ByPass). 

- Χειροκίνητο Διακόπτη Παράκαμψης (Manual Bypass) 

- Εσωτερική συστοιχία Συσσωρευτών η οποία θα παρέχει αυτονομία ≥12 λεπτών για το φορτίο    

          των 10kVA/10kW 

 

 

Ανορθωτής 

 

Ο Ανορθωτής θα αποτελείται από τριφασική γέφυρα με IGBT (Integrated Bipolar Transistor) νέας 

τεχνολογίας 3-level technology. Οι αρμονικές ρεύματος εισόδου (προς το δίκτυο ή το Η/Ζ) θα είναι 

μικρότερες του THDi<2,5%. Οι παραπάνω τιμή των Αρμονικών Ρεύματος Εισόδου θα πρέπει να 

επιτυγχάνονται χωρίς την προσθήκη επιπλέον φίλτρων ώστε να μην επιβαρύνεται το Η/Ζ με χωρητικό 

φορτίο. 

Ο ανορθωτής θα φέρει διάταξη διόρθωσης συντελεστή ισχύος εισόδου (Power factor correction unit), 

έτσι ώστε ο συντελεστής ισχύος στην είσοδο με πλήρες φορτίο στην έξοδο να είναι ≥ 0,99. 

Ο ανορθωτής στην είσοδο του θα φέρει διάταξη προστασίας. 

Ο Ανορθωτής θα φέρει στην είσοδο του Κύκλωμα Περιορισμού Έντασης (Current Limiting Device). 

Η παραπάνω τιμή της αρμονικής παραμόρφωσης του ρεύματος θα είναι απαράβατος όρος με ποινή 

αποκλεισμού.  

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποδεικνύουν την επίτευξη της παραπάνω τιμής μέσω επισήμου 

φυλλαδίου του οίκου κατασκευής του UPS. 

Οποιαδήποτε δήλωση του τοπικού αντιπροσώπου δεν γίνεται αποδεκτή. 
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Φορτιστής 

 

Η φόρτιση των συσσωρευτών θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω του φορτιστή ο οποίος θα 

εξασφαλίζει την μέγιστη διάρκεια ζωής των συσσωρευτών. Η λειτουργία του φορτιστή θα βασίζεται σε 

εξελιγμένο σύστημα φόρτισης συσσωρευτών ώστε να εξασφαλίζεται ο μέγιστος χρόνος ζωής των 

συσσωρευτών: 

Το σύστημα φόρτισης των συσσωρευτών θα πραγματοποιεί βηματική φόρτιση εναλλάσσοντας τον 

τρόπο φόρτισης από περιοδική σε συντηρητική προκειμένου να προστατεύονται οι συσσωρευτές 

επιτυγχάνοντας τον μέγιστο χρόνο ζωής τους. Στην περίπτωση περιοδικής φόρτισης της συστοιχίας το 

σύστημα αυτόματα θα εκκινεί τη φόρτιση όταν απαιτείται ενώ αντίθετα όταν δεν απαιτείται θα τη 

διακόπτει, βοηθώντας έτσι στην επιμήκυνση του χρόνου ζωής των ώστε οι συστοιχία συσσωρευτών 

να μην παραμένει διαρκώς υπό τάση. 

Επίσης ο φορτιστής θα πραγματοποιεί τα παρακάτω: 

 

• Ρυθμιζόμενη τάση συντηρητικής φόρτισης (1,8V/ cell έως 2,35V/cell επιλεγόμενο) 

• Ρύθμιζόμενη ένταση φόρτισης ανάλογα με την χωρητικότητα των συσσωρευτών. 

• Αυτόματη επιλογή του τρόπου φόρτισης της συστοιχίας συσσωρευτών σε συνάρτηση με την     

          θερμοκρασία. 

• Αυτόματο και προγραμματιζόμενο έλεγχο της συστοιχίας συσσωρευτών με ένδειξη για την  

          απόδοση τους (Battery test) ο οποίος θα πραγματοποιείται μέσω ενός αλγορίθμου σε  

          συνάρτηση με την τάση και την καμπύλη εκφόρτισης. Σε περίπτωση αστοχίας ο χρήστης θα  

          ειδοποιείται οπτικοακουστικά. 

• Εμφάνιση όλων των παραμέτρων της συστοιχίας συσσωρευτών στην οθόνη του πίνακα \ 

          ελέγχου: εναπομείναντας χρόνος αυτονομίας, επίπεδο φόρτισης, ρεύμα και τάση φόρτισης  

          θερμοκρασία του χώρου συσσωρευτών. 

• Έλεγχο και προστασία των συσσωρευτών από βαθιά εκφόρτιση καθώς επίσης και προστασία 

των συσσωρευτών σε περιπτώσεις αυξημένου χρόνου επαναφόρτισης  

• Προστασία από υπερένταση. 

• Προστασία της συστοιχίας συσσωρευτών μέσω διακόπτη με ασφάλειες. 

 

Μετατροπέας 

 

Ο μετατροπέας θα είναι, τεχνολογίας PWM (Pulse Width Modulation) και θα χρησιμοποιεί IGBT νέας 

τεχνολογίας 3-level technology ο οποίος θα παρέχει στην έξοδο του ισχύ με συντελεστή ισχύος 

εξόδου 1, δηλαδή 10kVA/10kW.  

Ο μετατροπέας επιπρόσθετα θα πρέπει να επιτρέπει τη λειτουργία εντός των ορίων 0,5 leading - 0,5 

lagging ενώ θα αποδίδει τα ονομαστικά του kVA εντός των ορίων 0,9 leading - 0,5 lagging. 

 

Η παραπάνω τιμή του συντελεστή ισχύος εξόδου (p.f=1) του UPS θα είναι απαράβατος όρος με ποινή 

αποκλεισμού.  

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποδεικνύουν την επίτευξη της παραπάνω τιμής μέσω επισήμου 

φυλλαδίου του οίκου κατασκευής του UPS. 

Οποιαδήποτε δήλωση του τοπικού αντιπροσώπου δεν γίνεται αποδεκτή. 

 

Ο σχεδιασμός του μετατροπέα θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζονται τα παρακάτω: 

 

• Μετατροπή του συνεχούς ρεύματος από τον ανορθωτή ή την συστοιχία συσσωρευτών σε 

εναλλασσόμενο ρεύμα.  

• Ύπαρξη κατάλληλου φίλτρου εξόδου ώστε να εξασφαλίζεται η τροφοδοσία των φορτίων με 

ημιτονοειδή κυματομορφή.  
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• Ψηφιακός έλεγχος και ρύθμιση των παραμέτρων μέσω μικροεπεξεργαστή τεχνολογίας (DSP –

Digital Signal Processor) ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβεια των παραμέτρων εξόδου (τάση, 

παραμόρφωση, συχνότητα). 

• Απενεργοποίηση του μετατροπέα σε περίπτωση χαμηλής τάσης συσσωρευτών. 

• Απενεργοποίηση του μετατροπέα σε περίπτωση εσωτερικής υπερθέρμανσης. 

• Ύπαρξη κυκλώματος ελέγχου υπερφόρτωσης ή βραχυκυκλώματος της εξόδου. 

• Ύπαρξη κυκλώματος ελέγχου από και προς την εναλλακτική γραμμή τροφοδοσίας. 

• Προστασία εξόδου του UPS με ασφάλειες. 

 

Επειδή το νέο UPS πρόκειται να τροφοδοτήσει και να υποστηρίξει κρίσιμο εξοπλισμό ο μετατροπέας 

θα πρέπει να εξασφαλίζει: 

• Τα παρακάτω ποσοστά αρμονικών τάσης (THDV) στην έξοδο του: 

 <1% για γραμμικό φορτίο (linear load) 

 <3% για μη γραμμικό φορτίο (non-linear load) 

• Τα παρακάτω ποσοστά υπερφόρτωσης του μετατροπέα: 

 125% για 10 λεπτά  

 150% για 1 λεπτό 

• Τα παρακάτω kW πραγματικής ισχύος σε περίπτωση υπερφόρτωσης του μετατροπέα: 

 ≥11,5kW για 10 λεπτά 

 >13,5kW για 1 λεπτό 

Η παραπάνω τιμές αρμόνικων και υπερφόρτωσης του UPS θα είναι απαράβατος όρος με ποινή 

αποκλεισμού.  

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποδεικνύουν την επίτευξη της παραπάνω τιμής μέσω επισήμου 

φυλλαδίου του οίκου κατασκευής του UPS. 

Οποιαδήποτε δήλωση του τοπικού αντιπροσώπου δεν γίνεται αποδεκτή. 

 

Ηλεκτρονικός Μεταγωγικός Διακοπής 

 

Ο Ηλεκτρονικός Μεταγωγικός Διακόπτης θα αποτελείται από ένα στατικό διακόπτη με δύο 

αντιπαράλληλα θυρίστορ σε κάθε μία από τις τρεις φάσεις και ένα τηλεχειριζόμενο διακόπτη στην 

πλευρά του μετατροπέα. Ο Ηλεκτρονικός Μεταγωγικός Διακόπτης θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για 

την αδιάλειπτη μεταγωγή του φορτίου από την έξοδο του μετατροπέα στην εναλλακτική γραμμή 

τροφοδοσίας. Ο χρόνος μεταγωγής από την έξοδο του μετατροπέα στην εναλλακτική γραμμή 

τροφοδοσίας καθώς επίσης και από την εναλλακτική γραμμή τροφοδοσίας στην έξοδο του μετατροπέα 

θα είναι 0 ms.  

 

Χειροκίνητος Διακόπτης Παράκαμψης (Manual Bypass) 

 

O Χειροκίνητος Μεταγωγικός Διακόπτης Παράκαμψης (Manual By-Pass) θα είναι ενσωματωμένος στο 

UPS.  

Η Μεταγωγή των κρισίμων φορτίων από την έξοδο του μετατροπέα στο δίκτυο καθώς επίσης από το 

δίκτυο στην έξοδο του μετατροπέα θα πραγματοποιείται αδιάλειπτα μέσω του Χειροκίνητου 

Μεταγωγικού Διακόπτη Παράκαμψης (Manual By-Pass). Εφόσον τα κρίσιμα φορτία τροφοδοτούνται 

μέσω του Χειροκίνητου Μεταγωγικού Διακόπτη Παράκαμψης (Manual By-Pass) το Σύστημα 

Αδιαλείπτου Λειτουργίας θα είναι ανενεργό επιτρέποντας κάθε εργασία αποκατάστασης βλάβης ή 

συντήρησης με ασφάλεια. 

 

Πίνακας Ελέγχου 

 

Ο Πίνακας Ελέγχου θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει οθόνη υγρών κρυστάλλων με κομβία  
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χειρισμού για την απεικόνιση της κατάστασης λειτουργίας του UPS καθώς και μπάρα άμεσης 

απεικόνισης της κατάστασης του UPS. 

Ιστορικό Συμβάντων 

Στον πίνακα ελέγχου θα αποθηκεύονται τα τελευταία συμβάντα (FIFO) του ιστορικού συμβάντων με 

ημερομηνία και ώρα. 

Μέσω του πίνακα ελέγχου θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα πραγματοποίησης των παρακάτω 

χειρισμών: 

• Ενεργοποίηση της κανονικής λειτουργίας (Normal mode) 

• Ενεργοποίηση της λειτουργίας ECO-MODE. 

• Έλεγχος συσσωρευτών (battery test) 

• Διαγραφή όλων των προηγούμενων συναγερμών 

 

Μετρήσεις μέσω Οθόνης Υγρών Κρυστάλλων 

• Τάση εξόδου πολική και φασική 

• Συχνότητα εισόδου 

• Ισχύς εισόδου (KVA) 

• Τάση εξόδου πολική και φασική 

• Συχνότητα εξόδου 

• Ρεύμα εξόδου ανά φάση 

• Τάση γραμμής bypass 

• Συχνότητα γραμμής bypass 

• Συνολικό φορτίο εξόδου σε KW 

• Συνολικό φορτίο εξόδου σε KVA 

• % φορτίο ανά φάση 

• Τάση συσσωρευτών 

• Χρόνος αυτονομίας συσσωρευτών 

 

Συναγερμοί 

• Λάθος διαδοχή φάσεων 

• Απώλεια τάσης δικτύου ή τάση δικτύου εκτός ορίων 

• Συστοιχία συσσωρευτών υπό εκφόρτιση 

• Ανοιχτός διακόπτης συσσωρευτών 

• Τάση του Bypass εκτός ορίων 

• Υπερφόρτωση μετατροπέα 

• Βλάβη ανορθωτή 

• Βλάβη μετατροπέα 

• Βλάβη φορτιστή 

• Βλάβη στην γραμμή bypass 

• Σφάλμα στο κύκλωμα της συστοιχίας συσσωρευτών 

• Τροφοδοσία φορτίων μέσω του Manual Bypass 

• Μετατροπέας εκτός συγχρονισμού 

• Γενικό αλάρμ 

• Βλάβη του πίνακα ελέγχου 

• Υπεθερμανση 

• Βλάβη ανεμιστήρα (πρόβλημα αερισμού) 

• Συστοιχία συσσωρευτών πλήρως εκφορτισμένη 

• Διακόπτης συσσωρευτών ανοιχτός 

• Αστοχία ολοκλήρωση ελέγχου συστοιχίας συσσωρευτών (battery test fault) 

Ο πίνακας ελέγχου θα φέρει σειρήνα η οποία θα δίνει κατάλληλο ηχητικό σήμα σε κάθε μία από τις 

παραπάνω καταστάσεις συναγερμού. 
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1. Παράλληλη Λειτουργία 

 

Το προτεινόμενο UPS θα πρέπει να υποστηρίζει παράλληλη λειτουργία έως και έξι (6) μονάδων UPS 

ίδιας ισχύος και τύπου με τη προσθήκη κατάλληλου εξοπλισμού.  

 

2. Συγχρονισμένη Λειτουργία 

 

Το προτεινόμενο UPS θα πρέπει να υποστηρίζει τη συγχρονισμένη λειτουργία δυο ανεξάρτητων UPS 

με τη προσθήκη κατάλληλου εξοπλισμού έτσι ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση αρχιτεκτονικής 2N 

δηλαδή τροφοδοσία από δυο ανεξάρτητα κανάλια ισχύος (Σύστημα Α & Σύστημα Β). 

 

3. Συστοιχία Συσσωρευτών  

 

Η συστοιχία συσσωρευτών θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού να αποτελείται από δυο ή περισσότερους 

( ≥2 ) κλάδων για λόγους διαθεσιμότητας και αυξημένης εφεδρείας. Η συστοιχία συσσωρευτών θα 

είναι τοποθετημένη εντός της καμπίνας του UPS για λόγους εξοικονόμησης χώρου. 

Η συστοιχία συσσωρευτών θα αποτελείται από συσσωρευτές Μολύβδου-οξέος κλειστού τύπου χωρίς 

απαίτηση συντήρησης (VRLA Valve Regulated Lead Acid Batteries). 

 

Η συστοιχία συσσωρευτών θα παρέχει αυτονομία: 

• ≥12 λεπτά για φορτίο 10kVA/10kW στους 25οC και στο 1,6V/στοιχείο. 

• ≥15 λεπτά για φορτίο 10kVA/9kW στους 25οC και στο 1,6V/στοιχείο. 

• ≥20 λεπτά για φορτίο 10kVA/8kW στους 25οC και στο 1,6V/στοιχείο. 

 

Η επίτευξη των παραπάνω για το ζητούμενο από τη προδιαγραφή φορτίο θα αποδεικνύεται από τους 

συμμετέχοντες με τη προσκόμιση Φύλλου Υπολογισμού Αυτονομίας. 

 

4. Επικοινωνία  

 

Το προσφερόμενο UPS θα πρέπει να φέρει ενσωματωμένες κατ ελάχιστον τις παρακάτω κάρτες 

επικοινωνίας: 

 Μία θύρα RS232 ώστε να παρέχεται η δυνατότητα διασύνδεσης τοπικά με laptop και ελέγχων 

μέσω κατάλληλου λογισμικού. 

 Ενσωματωμένο Πρωτόκολλο Modbus TCP & Modbus/Jbus RTU για την μεταφορά σημάτων 

λειτουργίας του UPS στο BMS. 

 Ενσωματωμένη θύρα επικοινωνίας RJ45 έτσι ώστε το UPS να μπορεί να συνδεθεί απευθείας 

στο υπάρχον τοπικό δίκτυο (LAN) οπότε το UPS θα αποκτά IP Address. Έτσι η παρακολούθηση του 

UPS θα γίνεται από οποιονδήποτε υπολογιστή του τοπικού δικτύου. 

 Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου πρωτοκόλλου SNMP 

 

 

 

Πίνακας Συμμόρφωσης Εξοπλισμού  

 

Παρακάτω ακολουθεί ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ για την υπό προμήθεια μονάδα UPS. Οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει υπό ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν τον παρακάτω πίνακα 

συμμόρφωσης συμπληρωμένο. Για κάθε σημείο συμμόρφωσης θα πρέπει να γίνεται Παραπομπή σε 

συγκεκριμένη σελίδα των τεχνικών φυλλαδίων του κατασκευαστή. 

 

 

 

 
                                                                                                                                              61/87 



  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

Γενικά Χαρακτηριστικά UPS 

1 
Να αναφερθεί η εταιρεία κατασκευής 

και το μοντέλο 
ΝΑΙ   

2 Αριθμός μονάδων UPS 1   

3 

Το εργοστάσιο κατασκευής του 

συγκεκριμένου UPS θα έχει έδρα σε 

χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU). 

Αυτό θα αποδεικνύεται από υπόδειγμα 

CE του μοντέλου καθώς και από 

δήλωση του κατασκευαστικού οίκου 

του UPS. 

ΝΑΙ   

4 Τύπος UPS: Double Conversion Mode ΝΑΙ   

5 
Η μονάδα UPS θα είναι τριφασικού 

τύπου 
ΝΑΙ   

6 
Ενσωματωμένο Ηλεκτρονικό 

Μεταγωγικό Διακόπτη (Static Bypass) 
ΝΑΙ   

7 

Ενσωματωμένο Χειροκίνητο 

Μεταγωγικό Διακόπτη (Maintanance 

Bypass) 

ΝΑΙ   

8 
Διπλή τροφοδοσία εισόδου (Dual input 

mains) 
ΝΑΙ   

9 Backfeed protection ΝΑΙ   

10 
Συνολικός βαθμός απόδοσης σε double 

conversion λειτουργία  
Έως 96%   

11 

Συνολικός βαθμός απόδοσης του UPS 

στο 100% του φορτίου με την 

ονομαστική τάση εισόδου (230V / 

φάση) και για φορτίο ωμικού -

επαγωγικού (συντελεστής ισχύος 0,9 

επαγωγικό) τύπου όπως αυτά ορίζονται 

από το πρότυπο EN 62040-3:2011, 

≥95,1% τόσο σε Double Conversion 

λειτουργία (σύμφωνα με τη πρόταση 

3.2.11 του προτύπου EN 62040-

3:2011) όσο και σε λειτουργία από 

μπαταριές (σύμφωνα με τη πρόταση 

3.2.12 του προτύπου EN 62040-

3:2011). 

Ο παραπάνω ζητούμενος βαθμός 

απόδοσης θα πιστοποιείται από φύλλο 

δοκιμών (test report) που θα έχει 

εκδώσει ανεξάρτητος οίκος 

πιστοποίησης και το οποίο θα 

προσκομιστεί στη φάση του 

διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   
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12 Eco Mode Έως 98%   

13 Υψόμετρο λειτουργίας 1000m   

14 Σχετική υγρασία 0-95%   

15 
Ακουστικός θόρυβος σε απόσταση 1m 

(ISO 3746) 
<52dBA   

16 

Δυνατότητα Παραλληλισμού έως 6 

μονάδες ίδιας ισχύος και τύπου με τη  

προσθήκη κάρτας παραλληλισμού 

(parallel kit), το οποίο και θα 

αποδεικνύεται από το τεχνικό φυλλάδιο 

του UPS. 

ΝΑΙ   

17 

Δυνατότητα συγχρονισμένης λειτουργία 

(Bus A & Bus B) με τη προσθήκη 

επιπλέον εξοπλισμού (synchronization 

system), το οποίο και θα αποδεικνύεται 

από το τεχνικό φυλλάδιο του UPS. 

ΝΑΙ   

18 

Επικοινωνία: To UPS θα φέρει 

ενσωματωμένα: 

 Θύρα RS232 

 Modbus/Jbus RTU 

 Modbus TCP 

 Θύρα RJ45 

ΝΑΙ   

19 Διαστάσεις UPS 

Πλάτος: <450mm   

Βάθος: <800mm 
  

Ύψος: ≤1000mm 

20 Βαθμός Προστασίας Ερμαρίου UPS IP20   

Πιστοποιητικά Ποιότητας 

1 

Το εργοστάσιο κατασκευής του 

συγκεκριμένου UPS θα είναι 

πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008, το 

οποίο θα αποδεικνύεται με την υποβολή 

του αντίστοιχου πιστοποιητικού. 

NAI   

2 

Το εργοστάσιο κατασκευής του 

συγκεκριμένου UPS θα είναι 

πιστοποιημένο κατά ISO 14001:2004  το 

οποίο και θα αποδεικνύεται με την 

υποβολή του αντιστοίχου πιστοποιητικού 

NAI   

3 

Η εταιρεία που προμηθεύει το 

συγκεκριμένο UPS στην Ελλάδα θα 

διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2008 το 

οποίο και θα αποδεικνύεται με την 

υποβολή του αντίστοιχου πιστοποιητικού 

NAI   

Πρότυπα - Standards 
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1 

2006/95/EC:Κανονισμός (16/02/2007) 

για την εναρμόνιση με την ισχύουσα 

νομοθεσία που αφορά χρήση ηλεκτρικού 

εξοπλισμού με καθορισμένα όρια τάσης 

λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

2 

2004/108/EC:Κανονισμός για την 

εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία 

που αφορά την Ηλεκτρομαγνητική 

Συμβατότητα. 

ΝΑΙ   

3 

EN62040-1:Γενικές απαιτήσεις και 

απαιτήσεις ασφάλειας για UPS που 

χρησιμοποιούνται σε χώρους 

περιορισμένης πρόσβασης σε χρήστες 

ΝΑΙ   

4 
EN62040-2:Απαιτήσεις 

ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) 
ΝΑΙ   

5 

EN62040-3:Συστήματα αδιάλειπτης 

παροχής (UPS) - Απαιτήσεις εφαρμογής 

και μεθόδων δοκιμών 

ΝΑΙ   

6 

EN60950-1:Γενικές απαιτήσεις και 

απαιτήσεις ασφάλειας για UPS που 

χρησιμοποιούνται σε χώρους όπου έχουν 

πρόσβαση οι χρήστες. 

ΝΑΙ   

7 
EN60529:Βαθμός προστασίας ερμαρίων 

(IP code) 
ΝΑΙ   

8 
EN50272-2:Απαιτήσεις Ασφαλείας 

Μπαταριών και εγκατάστασης αυτών 
ΝΑΙ   

9 ISO3746:Επίπεδο ακουστικού θορύβου ΝΑΙ   

Χαρακτηριστικά Εισόδου 

1 Ανορθωτής: IGBT 3-level technology ΝΑΙ   

2 Ονομαστική τάση 400 V 3ph + N   

3 Ανοχή τάσης 240V - 480V   

4 Ονομαστική Συχνότητα 50Hz   

5 Ανοχή στη συχνότητα ±10%   

6 Συντελεστής Ισχύος Εισόδου ≥ 0,99   

7 Αρμονική παραμόρφωση (THDi) <2,5%   

Χαρακτηριστικά Φόρτισης Συσσωρευτών 

1 

Ενσωματωμένο εξελιγμένο σύστημα 

φόρτισης συσσωρευτών (Expert Battery 

System) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο 

μέγιστος χρόνος ζωής των συσσωρευτών 

ΝΑΙ   

2 

Δυνατότητα προσθήκης έως δυο (2) 

επιπλέον φορτιστών ιδίου τύπου και 

ισχύος 

ΝΑΙ   
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3 
Κατώτατο όριο τάσης αποκοπής (Battery 

cut off voltage) 
1,6V/cell   

4 

Σταθερότητα τάσης φόρτισης 

συσσωρευτών (Battery Charger Voltage 

stability) 

Vnom ± 0,5%   

5 
Τάση κυμάτωσης (Battery AC ripple 

voltage) 
<0.2%   

6 
Ρεύμα Κυμάτωσης (Battery AC ripple 

current) 
<0.03 C10   

Χαρακτηριστικά Εξόδου 

1 Μετατροπέας: IGBT 3-level technology ΝΑΙ   

2 Ονομαστική τάση 
380/400/415V 

επιλεγόμενη 
  

3 Σταθερότητα τάσης εξόδου ±1% στατική   

4 Ονομαστική συχνότητα 50Hz   

5 Φαινόμενη Ισχύς Εξόδου 10kVA   

6 Πραγματική Ισχύς Εξόδου 10kW   

 Συντελεστής Ισχύος Εξόδου 1   

7 
Εύρος λειτουργίας συντελεστή ισχύος 

εξόδου 

0,5 leading - 0,5 

lagging 
  

8 

Εύρος λειτουργίας συντελεστή ισχύος 

εξόδου χωρίς απομείωση της φαινόμενης 

ισχύος (without derating on kVA) 

0,9 leading - 0,5 

lagging 
  

9 
Αρμονική παραμόρφωση με γραμμικό 

φορτίο 
<1%   

10 
Αρμονική παραμόρφωση με μη γραμμικό 

φορτίο 
<3%   

11 
Υπερφόρτωση μετατροπέα για 10 λεπτά 

(%) 
125%   

12 
Υπερφόρτωση μετατροπέα για 1 λεπτό 

(%) 
150%   
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13 
Υπερφόρτωση μετατροπέα για 10 λεπτά 

(kW) 
≥11,5kW   

14 
Υπερφόρτωση μετατροπέα για 1 λεπτό 

(kW) 
>13,5kW   

Χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού στατικού διακόπτη μεταγωγής 

1 Ονομαστική τάση 
380/400/415V 

επιλεγόμενη 
  

2 Ανοχή στην τάση ±15%   

3 Ονομαστική συχνότητα 50Hz   

4 Ανοχή στη συχνότητα ±2%   

Συστοιχία Συσσωρευτών 

1 
Τεχνολογία Συσσωρευτή: VRLA (Valve-

Regulated Lead–Acid battery) 
ΝΑΙ   

2 

Τεχνολογία Ηλεκτρολύτη (Separator 

technology): Absorbent Glass Mat (AGM) 

separator 

ΝΑΙ   

3 Κατασκευή συσσωρευτή: ABS container ΝΑΙ   

4 Ονομαστική τάση 12V   

5 

Απόδοση Συσσωρευτή σε Watt / Block στα 

10 λεπτά στους 25οC και στο 

1,8V/στοιχείο 

>165 Watt / 

Block 
  

5 

Απόδοση Συσσωρευτή σε Watt / Block στα 

15 λεπτά στους 25οC και στο 

1,8V/στοιχείο 

>115 Watt / 

Block 
  

6 Συντήρηση: Maintenance Free ΝΑΙ   

7 
Διάρκεια Ζωής (Design Life) σύμφωνα με 

Eurobat Guide 1999 
5 χρόνια    

8 

Τοποθέτηση Συστοιχίας Συσσωρευτών: 

Εντός της καμπίνας του UPS για 

εξοικονόμηση χώρου 

ΝΑΙ 
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9 

Παράλληλοι Κλάδοι Συστοιχίας 

Συσσωρευτών εντος του ερμαρίου του 

UPS (για λόγους διαθεσιμότητας και 

αυξημένης εφεδρείας) 

≥2   

10 
Αυτονομία για φορτίο 10kVA/10kW στους 

25οC και στο 1,6V/στοιχείο 
≥12 λεπτά   

11 
Αυτονομία για φορτίο 10kVA/9kW στους 

25οC και στο 1,6V/στοιχείο 
≥15 λεπτά   

12 
Αυτονομία για φορτίο 10kVA/8kW στους 

25οC και στο 1,6V/στοιχείο 
≥20 λεπτά   

 

5.5 ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 

 

Ενδεικτικές λυxνίες πινάκων  

 

Στους πίνακες STAB μικρού μεγέθους θα xρησιμοποιηθούν ενδει¬κτικές λυxνίες με σxήμα 

μικροαυτομάτων. Θα είναι κατάλληλες για στερέωση είτε με μηxανική μανδάλωση πάνω σε ράγες είτε 

με δύο βίδες πάνω σε πλάκα. Θα έxουν υποδοxή για λαμπτήρα αίγλης  230 V και θα συνοδεύο¬νται 

από αυτήν. Θα έxουν πλαστικό κάλυμμα ερυθρού xρώματος. 

 

Ασφάλειες 

 

Ολες οι συντηκτικές ασφάλειες που θα χρησιμοποιηθούν στην εγκατάσταση θα είναι σύμφωνες με IEC 

269, ονομαστικής τάσης 500 V AC. 

Γενικά θα χρησιμοποιηθούν βιδωτές ασφάλειες και μαχαιρωτές ασφάλειες τύπου. 

Η βιδωτή συντηκτική ασφάλεια τοποθετείται στους ηλεκτρικούς πίνακες στην αρχή των κυκλωμάτων 

και σε σειρά με αυτά για να προστατεύει τους αγωγούς ή τις συσκευές που τροφοδοτούνται από 

βραχυκυκλώματα και υπερεντάσεις. 

Οι βιδωτές ασφάλειες  θα είναι πλήρεις, δηλαδή με βάση, μήτρα, δακτύλιο, πώμα και φυσίγγιο, με 

σύστημα ταχείας μανδάλωσης σε ράγα πίνακα, χαρακτηριστικής καμπύλης gL κατά DIN VDE (gG κατά 

IEC), ονομαστικής ικανότητας διακοπής 50 kA AC. 

Οι μαχαιρωτές ασφάλειες θα είναι πλήρεις, δηλαδή με βάση μονοπολική ή τριπολική, φυσίγγιο και 

κάλυμμα ενεργών μερών, κατάλληλες για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα (έως 630 Α) ή για εγκατάσταση 

με βίδες (για μεγαλύτερα μεγέθη), χαρακτηριστικής καμπύλης gL/gG ή αM (προστασία κινητήρων), 

ονομαστικής ικανότητας διακοπής 120 kA AC. 

 

Μικροαυτόματοι προστασίας γραμμών ή κινητήρων 

 

Οι μικροαυτόματοι xρησιμοποιού¬νται για την προστασία ηλεκτρικών γραμμών και διακόπτουν 

αυτόματα ένα κύκλωμα σε περίπτωση υπερφόρτισης  ή βραxυκυκλώ¬ματος, ενώ παράλληλα 

παρέχουν τη λειτουργία απομόνωσης κυκλωμάτων και την λειτουργία της απόζευξης των 

κυκλωμάτων. 

Θα είναι κατά VDE-0641/3.64 από ισχυρό ειδικό πλαστικό κατάλληλοι για απευθείας ενσφήνωση 

(κούμπωμα, snap-on) σε μεταλλική υποδοχή (ράγα) 35mm κατά DIN-46277/3 εντάσεως 

βραχυκυκλώσεως τουλάχιστον 6ΚΑ σε 380Vac ικανότητας χειρισμών (ηλεκτρικών και μηχανικών) 

τουλάχιστον-20.000. 

Θα μπορούν επίσης να στερεωθούν και με βίδες σε αντίστοιχη υποδοχή. 
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Οι μικροαυτόματοι θα φέρουν μηχανισμό για την αυτόματη απόζευξη σε περίπτωση υπερεντάσεως και 

υπερφορτίσεως (διμεταλλικό ρελαί) χαρακτηριστικών αναλόγως με τον προορισμόν της. 

 

Αυτόματος ασφαλειοδιακόπτης τύπου W (μικροαυτόματος) 

 

Ο αυτόματος ασφαλειοδιακόπτης χρησιμοποιείται για την ασφάλιση ηλεκτρικής γραμμής. Διακόπτει 

αυτόματα ένα κυκλωμα σε περίπτωση υπερέντασης ή βραχυκυκλώματος. 

Περιλαμβάνει διμεταλλικό στοιχείο για προστασία από υπερένταση και μαγνητικό πηνίο ταχείας 

απόζευξης για προστασία από βραχυκύκλωμα. 

Ο ασφαλειοδιακόπτης πρέπει να είναι σύμφωνος προς το VDE-0641 και θα έχει ισχύ απόζευξης 

3000Α/380V. 

Διακόπτει το κύκλωμα όταν το ρεύμα βραχυκυκλώσεως φθάσει από 3,5-5 φορές την ονομαστική του 

ένταση και θα είναι κατάλληλος για το λιγότερο 20.000-αποζεύξεις σε πλήρες φορτίο. 

Οι διαστάσεις του θα είναι περιορισμένες, θα έχει πλάτος μέχρι: 

- μονοπολικός 17,5mm. 

- διπολικός 35mm και 

- τριπολικός 32,5mm. 

Για την στερέωσή του θα είναι εξοπλισμένος με σύστημα γρήγορης μανδάλωσης σε ράγα. 

Για την ηλεκτρική σύνδεσή του θα έχει στην είσοδο ακροδέκτη για αγωγό ως 10mm2 και στην έξοδό 

του ακροδέκτη για αγωγούς ως 2x6mm2. 

 

Διακόπτες πλήκτρου (ραγοδιακόπτες) 

 

Οι ραγοδιακόπτες είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα και xρησιμοποιούνται σαν γενικοί 

και μερικοί διακόπτες κυκλωμάτων ονομαστικής εντάσεως 25 Α και πάνω. 

Εxουν το ίδιο σxήμα και τις ίδιες διαστάσεις όπως οι μικροαυ¬τόμα¬τοι. 

Η στερέωση τους γίνεται είτε με μάνδαλο πάνω σε ράγα στηρίξεως είτε με την βοήθεια δύο μοxλών 

πάνω σε πλάκα. 

Το κέλυφος τους θα είναι από συνθετική πλαστική ύλη ανθεκτική για  μεγάλα ρεύματα και για την 

διάκριση τους από τους μικροαυτόματους  στην μετωπική πλευρά θα φέρουν το σύμβολο του 

απο¬ζεύκτη. 

 

Διακόπτες προστασίας διαρροής 

 

α. Οι διακόπτες προστασίας διαρροής (ΔΠΔ) θα είναι σύμφωνοι με τις απαιτήσεις των VDΕ 0100. 

Θα είναι διπολικοί ή τετραπολικοί για απόζευξη μονοφασικών ή τριφασικών κυκλωμάτων. Οι 

διαστάσεις τους θα είναι τέτοιες ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν σε ράγες πινάκων με σύστημα 

μανδάλωσης. 

Θα έχουν πλήκτρο ζεύξης και απόζευξης, κομβίο δοκιμής και θα φέρουν ένδειξη της συνδεσμολογίας 

τους. 

β. Θα περιλαμβάνουν μετασχηματιστή έντασης στον οποίο διέρχονται οι φάσεις και ο ουδέτερος των 

κυκλωμάτων που προστατεύουν. Όταν προκληθεί επικίνδυνη διαρροή, η τάση που δημιουργείται εξ 

επαγωγής στο δευτερεύον κύκλωμα του μετασχηματιστή, επενεργεί σε πηνίο απόζευξης και έτσι 

επιτυγχάνεται η ακαριαία διακοπή του. 

γ. Η απαιτούμενη αντίσταση γείωσης RΕ καθορίζεται από την σχέση: RΕ ± 24V/IΔΝ, όπου IΔΝ είναι η 

ένταση διαρροής προς γη (σφάλμα). 

 

Τα χαρακτηριστικά του ΔΠΔ πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις: 

- Για κυκλώματα με προστασία μέχρι 63Α πρέπει IΔΝ ≤ 30 mA και ο χρόνος διακοπής κυκλώματος t 

≤0,04 sec για IΔΝ≥ 0,25Α 
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Αυτόματοι διακόπτες ισxύος 

 

Oι αυτόματοι διακόπτες ισχύος τοποθετούνται ως γενικοί διακόπτες κλπ. Περιλαμβάνουν θερμικά και  

μαγνητικά στοιχεία, από ένα σε κάθε πόλο, ρυθμιζόμενα για την προστασία έναντι υπερέντασης και 

βραχυκυκλώματος. 

Θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς VDE-0660 και VDE-0113 και θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά 

χαρακτηριστικά: 

- τάση μόνωσης : 1.000V. 

- ονομαστική τάση λειτουργίας: τουλάχιστον 500V/50Hz. 

- κλάση μόνωσης : C σύμφωνα με VDE-0110. 

- ικανότητα διακοπής : τουλάχιστον το ρεύμα της στάθμης βραχυκυκλώματος που αντιστοιχεί   

  στον πίνακα που ανήκει και μάλιστα σύμφωνα με το κύκλο δοκιμής O-T-C/O-T-C/O κατά VDE- 

  0660/IEC-157. 

- διάρκεια ζωής: τουλάχιστον 6.000-10.000-χειρισμοί σε φόρτιση AC1. 

- μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 40οC. 

- θα είναι εξοπλισμένοι με βοηθητικές επαφές σύμφωνα με τις απαιτήσεις. 

- θα έχουν την δυνατότητα να εξοπλισθούν με πηνία εργασίας ή έλλειψης τάσης. 

- ο διακόπτης θα έχει δύο θέσεις: "ανοικτος"-"κλειστος", πλήρως διακεκριμένες και σημειούμενες    

  στην μπροστινή του επιφάνεια. 

- κάθε λειτουργική θέση του διακόπτη δείχνεται καθαρά από τη θέση της χειρολαβής. Είναι επιθυμητό  

  η χειρολαβή να έχει την δυνατότητα για αλληλομανδάλωση του διακόπτη στη θέση "κλειστος" με  

  την πόρτα ή το κάλυμμα του πίνακα και να ασφαλισθεί με λουκέτο. 

- τα μαγνητικά στοιχεία των κυρίων διακοπτών ισχύος στο δευτερεύον των Μ/Σ ισχύος θα είναι  

  εφοδιασμένα και με κατάλληλο στοιχείο καθυστέρησης ώστε να μπορεί να ρυθμιστεί ο χρόνος  

  λειτουργίας τους. 

 

Αυτόματοι διακόπτες προστασίας διανομών  

 

Οι αυτόματοι διακόπτες διανομών, θα προστατεύουν καλώδια, αγωγούς και τμήματα εγκαταστάσεων 

από θερμική υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα. Θα έχουν θερμικά με ρύθμιση σταθερής τιμής, που θα 

επιλεχθεί ανάλογα με τη δυνατότητα υπερφορτίσεων των αγωγών ή των καλωδίων. Τα 

ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία προστασίας από βραχυκύκλωμα χωρίς καθυστέρηση θα είναι ρυθμιζόμενα, 

ώστε να μπορούν να προσαρμοσθούν καλύτερα στις συνθήκες του δικτύου.  

Οι αυτόματοι διακόπτες διανομών θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία:  

•  Ονομαστικό ρεύμα (Α) 100 - 400  

•  Ονομαστική τάση (V) 600  

•  Ονομαστική τάση μόνωσης κύριοι αγωγοί (V) 1000  

•  βοηθητικά κυκλώματα (V) 380  

•  Ρύθμιση του θερμικού στοιχείου (Α) 100 - 315  

•  Περιοχή ρύθμισης του ηλεκτρομαγνητικού (ΚΑ) 1,25-2,5 1,6-3,1  

•  Ονομαστική ικανότητα ζεύξης τάση 380 V (KA/cosφ) 28/0,25 28/0,25  

•  Μηχανική ονομ.διάρκεια ζωής (ζεύξεις) 6000  

•  Μεγίστη συχνότητα ζεύξης (ζεύξεις /Η) 20  

Τηλεxειριζόμενοι διακόπτες 

 

Οι τηλεxειριζόμενοι  διακόπτες θα είναι: 

• κατάλληλοι για ζεύξη ή αυτοματισμό οποιωνδήποτε καταναλώσεων από απόσταση 

• τάσεως λειτουργίας μέxρι 500 V 

• πολύ μεγάλης διάρκειας ζωής 

• ικανότητος ζεύξεως και αποζεύξεως τουλάxιστον ίση προς την ονομαστική  έντασή  τους    

• κατάλληλοι για τοποθέτηση εντός μεταλλικών πινάκων 
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Οι τηλεxειριζόμενοι διακόπτες εφ'όσον xρησιμοποιού¬ντ¬αι για ζεύξη κινητήρων θα είναι 

εφοδιασμένοι με τριπολικά διμεταλλι¬κά στοιxεία υπερεντάσ¬εως, κατάλληλης περιοxής ρυθμίσεως. 

 

Η περιοxή ρυθμίσεως κάθε θερμικού θα περιέxει περί το μέσον την ονομαστική ένταση λειτουργίας 

του κινητήρα που προστατεύει από υπερένταση. 

 

Οι διακόπτες ονομαστικής εντάσεως πάνω από 32 Α θα είναι εφοδιασμένοι με θαλάμους σβέσεως 

τόξου (τριπολικούς). 

 

Αλεξικέραυνο προστασίας (Αγωγός κρουστικών υπερτάσεων) 

 

Θα πρέπει να τοποθετηθεί αλεξικέραυνο στον γενικό πίνακα του υπογείου  για την αποφυγή της 

καταπόνησης των ηλεκτρικών γραμμών από υπερτάσεις εξαιρετικά μικρής χρονικής διάρκειας ( της 

τάξης των nsec  έως μερικά msec). Μία από τις κύριες αιτίες εμφάνισης των υπερτάσεων αυτών είναι 

οι ηλεκτρικές εκκενώσεις ( κεραυνοί). Με το αλεξικέραυνο θα πρέπει να επιτυγχάνεται : 

Η προστασία της ζωής των ανθρώπων και ζώων 

Η μείωση της υπέρτασης στο κύκλωμα και κατά συνέπεια η αποφυγή διάσπασης της μόνωσης των 

αγωγών και η προστασία της εγκατάστασης από βραχυκυκλώματα.  

Η προστασία συσκευών και μηχανημάτων. 

 

Το αλεξικέραυνο θα είναι: 

μεγίστης διάρκειας ζωής  

τάσεως λειτουργίας μέxρι 500 V / 40   60 Hz 

κατασκευής σύμφωνα με DIN VDE 0675, IEC 99.1 

H τάξη της προστασίας υπέρτασης θα είναι  B για τον κεντρικό πίνακα του κτιρίου. 

 

Αμπερόμετρα 

 

Το αμπερόμετρο θα είναι όργανο στρεφομένου σιδήρου για εναλασσόμενο ρεύμα 60Ηz, βιομηχανικού 

τύπου, κλάση 1,5, κατάλληλο για κατακόρυφη τοποθέτηση σε πίνακα με τετράγωνη πλάκα 

διαστάσσεων 144x144mm. 

Το πεδίο μέτρησης θα είναι σε διάφορες περιπτώσεις ανάλογο με την χρήση, όπως: 

0 - 100Α 

 

Η σύνδεση του αμπερομέτρου γίνεται μέσω μετασχηματιστή έντασης 100/5Α Λοιπά χαρακτηριστικά: 

- έδραση: μέσω ημιαξόνων. 

- ιδιοκατανάλωση: 0,1-1VA. 

- υπερφόρτιση: συνεχώς 20% του ονομαστικού ρεύματος 50-πλή επί 1sec. 

 4-πλή επί 2-3min. 2-πλή επί 10min. 

 

Βολτόμετρα 

 

Το βολτόμετρο θα είναι όργανο στρεφομένου σιδήρου, βιομηχανικού τύπου, κλάσης 1,5, κατάλληλο 

για κατακόρυφη στήριξη σε πίνακα, με τετράγωνη πλάκα διαστάσεων 144x144mm. 

Η περιοχή μετρήσεως θα είναι 0-500V. Το βολτόμετρο θα είναι εφοδιασμένο και με μεταγωγικό 

διακόπτη 7-θέσεων (εντός, 3-φασικές τάσεις και 3-πολικές τάσεις). 

 

Λοιπά χαρακτηριστικά: 

- έδραση: μέσω ημιαξόνων. 

- ιδιοκατανάλωση: 1-5VA. 

- υπερφόρτιση: συνεχώς 20% της ονομαστικής τάσης 2-πλή επί 1min. 
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Χρονοδιακόπτης 

 

Θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε ράγα με σύστημα γρήγορης μανδάλωσης και θα φέρουν οπές 

για να μπορούν να στερεώνονται και με κοχλίες. 

Για  την  ηλεκτρική  τους  σύνδεση  θα  έχουν για είσοδο και έξοδο ακροdέκτες για αγωγούς έως 6 

mm2. 

Θα είναι ικανοί για εφεδρική πορεία 100 ωρών.  

Θα έχουν μηχανισμό λειτουργίας quartz και ελάχιστο χρόνο ρύθμισης 15 min για ημερήσιο 

πρόγραμμα. 

 

 

 

5.6 ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Aγωγοί τύπου ΝΥΑ (HO7V) 

 

• Ονομαστική τάση  : 450 / 750 V 

• Προδιαγραφή    : Ε.Λ.Ο.Τ. 563.3 

• Αγωγός    : Μαλακός ανοπτημένος xαλκός 

• Μόνωση   : PVC 

 

Καλώδια τύπου ΝΥΜ (HO5VV) 

 

• Ονομαστική τάση  : 300 / 500 V 

• Προδιαγραφή   : Ε.Λ.Ο.Τ. 563.4 

• Αγωγός   : Μονόκλωνος ή πολύκλωνος από συρματίδια 

                ανοπτημένου xαλκού 

• Μόνωση                     : PVC 

• Εσωτερική επένδυση    : Ελαστικό 

• Εξωτερική επένδυση   : PVC 

 

Καλώδια τύπου ΝΥY (J1VV) 

 

• Ονομαστική τάση  : 600 / 1000 V 

• Προδιαγραφή            : Ε.Λ.Ο.Τ. 843/85 

• Αγωγός   : Μονόκλωνος ή πολύκλωνος από συρματίδια 

                ανοπτημένου xαλκού 

• Μόνωση   : Θερμοπλαστική ύλη PVC 

• Εσωτερική επένδυση : Για αγωγούς κυκλικής διατομής : Ελαστικό 

         Για αγωγούς διατομής κυκλικού τομέα : Ταινία από  

      θερμοπλαστική ύλη PVC ελικοειδώς τυλιγμένη  πάνω  

      από τους στριμμένους αγωγούς, με επικάλυψη 

• Εξωτερική επένδυση : Θερμοπλαστική ύλη PVC 

 

Καλώδια τηλεxειρισμού τύπου ΝΥΥ-J 

 

• Ονομαστική τάση  : 0,6 / 1 KV 

• Προδιαγραφή   : VDE 0271/3.69  

• Αγωγός   : Μονόκλωνος ή πολύκλωνος από συρματίδια ανοπτημένου 

        xαλκού 
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• Μόνωση   : PVC 

• Εσωτερική επένδυση  : Μονωτική ταινία από θερμοπλαστική ύλη PVC  

      ελικοειδώς τυλιγμένη από τους στριμμένους  

      αγωγούς με  επικάλυψη 

• Εξωτερική επένδυση  : PVC 

Καλώδια πεπλατισμένα τύπου ΝΥIFY 

 

• Ονομαστική τάση : 380 V 

• Προδιαγραφή  : VDE 0250/3.69 

• Αγωγός  : Μονόκλωνος από ανοπτημέν¬ο xαλκό 

• Μόνωση  : PVC  

• Επένδυση  : PVC 

 

Θωρακισμένα καλώδια τύπου LiYCY 

 

• Ονομαστική τάση : 500 V 

• Προδιαγραφή  : VDE 0812/0814 

• Αγωγός  : Πολύκλωνος από συρματίδια ανοπτημένου xαλκού. 

• Μόνωση  : PVC 

• Θωράκιση         : Πλέγμα από επικασσιτερωμένο xαλκό 

• Εξωτερική επένδυση : PVC 

 

 

5.7 ΥΛΙΚΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ    

       ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Πλαστικοί σωλήνες διπλού τοιχώματος (HDPE) 

Σωλήνας Δομημένου Διπλού τοιχώματος  κατασκευασμένος από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο  

και UV προστασία για υπόγεια ηλεκτρολογικά και τηλεφωνικά καλώδια. Κατασκευασμένος από δύο 

δομημένα τοιχώματα: το εξωτερικό τοίχωμα είναι ελικοειδές (spiral) για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη 

αντοχή στην παραμόρφωση και την ελαστικότητα τυποποιημένων διαμέτρων από Φ90mm μέχρι 

Φ200mm. Το εσωτερικό τοίχωμα είναι λείο ώστε να διευκολύνει την εισαγωγή των καλωδίων. 

Κατασκεύη σύμφωνα με CEI EN 50086-1(CEI 23-39),CEI EN 50086-2-4(CEI 23-46). Οφεέιλει να 

διαθέτη πρόσθετη εξωτερική προστασία για σωλήνες νερού ή φυσικού αερίου όπου αυτό χρειαστεί. 

 

Σκληροί μονωτικοί σωλήνες (ευθείς) 

Πλαστικοί σωλήνες βαρέως τύπου κατά VDE-0605 από σκληρό PVC τυποποιημένων διαμέτρων 

Φ13.5,-16,-21,-29 και 36mm ευθείς κατά DIN49016 (ACF) ή εύκαμπτοι κατά DIN49018 (ACF). Σε 

περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης στην εγχώρια αγορά των ανωτέρω χαρακτηριστικών και πρός 

αποφυγή εισαγωγής από το εξωτερικό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελληνικής κατασκευής με τα 

πλησιέστερα πάχη πρός τις ανωτέρω προδιαγραφές. Οι σωλήνες θα είναι κατάλληλοι για σύνδεση 

μεταξύ τους με περαστές μούφες κατά DIN49016, από το ίδιο υλικό (σκληρό PVC). Αλλαγές 

διευθύνσεως θα γίνονται μόνο με κουτιά ή με καμπύλες με καπάκι από το ίδιο υλικό (σκληρό PVC). 

Μόνο με άδεια της επίβλεψης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις μικρό κομμάτι 

εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα.  

Οι σκληροί μονωτικοί σωλήνες θα είναι από πλαστικό σύμφωνα με το άρθρο 146 του Κανονισμού 

εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 59/Β/55). 

 

Εύκαμπτοι μονωτικοί σωλήνες (σπιράλ) 

Οι εύκαμπτοι μονωτικοί σωλήνες θα είναι επίσης από σκληρό πλαστικό όπως και οι παραπάνω. 
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Ενισχυμένοι μονωτικοί σωλήνες (ευθείς ή σπιράλ) 

Αυτοί θα είναι κατασκευασμένοι από σκληρό PVC και θα έχουν ικανή αντοχή, ώστε να είναι 

κατάλληλοι για εγκιβωτισμό στις πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος πριν την διάστρωση του 

σκυροδέματος, χωρίς κίνδυνο παραμόρφωσης και απόφραξης της διατομής τους από τις εργασίες 

σκυροδέτησης. 

 

Γαλβανισμένοι σωλήνες 

Χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένοι με ραφή μέσου βάρους από χάλυβα St 33 κατά DIN 2440, για 

εγκατάσταση μέσα στα κτίρια και σε εξωτερικά δίκτυα εντός του εδάφους. Οι γαλβανισμένοι σωλήνες 

δεν έχουν μονωτική επένδυση γι' αυτό και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την 

προστασία  καλωδίων. 

 

Πλαστικοί σωλήνες PVC 6 ΑΤ 

Θα είναι κατασκευασμένοι από σκληρό uPVC 100, σύμφωνα με το EΛOT 686 ή τα γερμανικά πρότυπα 

DIN 8061/8062 και θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία των καλωδίων σε εξωτερικά δίκτυα εντός 

του εδάφους. 

 

Πλαστικοί σωλήνες εύκαμπτοι μεσαίου τύπου 

Διαμορφώσιμος σωλήνας κατασκευασμένος από ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό υλικό U-PVC, 

ελέυθερο βαρέων μετάλλων, αυτοσβενούμενο χρώματος λευκού τυποποιημένων διαμέτρων από 

Φ90mm μέχρι Φ200mm. Ανθεκτικός στην υπεριώδη ακτινοβολία και απωθητικό στα τρωκτικά. 

Χρησιμοποιούνται για την προστασία καλωδίων σε οδεύσεις μεγάλου μήκους μέσα σε τάφρους, 

κανάλια κλπ. 

 

Πλαστικοί εύκαμπτοι σωλήνες PVC τύπου Heliflex 

Πλαστικοί εύκαμπτοι σωλήνες Heliflex (R) εσωτερικής διαμέτρου Φ50,-60,-70,-80 και-90mm πάχους 

αντίστοιχα -4,1,-4,2,-4,6,-4,9, και 5,2mm.  

Είναι κατασκευασμένοι από μαλακό PVC και φέρουν εσωτερική σπείρα από σκληρό PVC . Ο 

συνδυασμός αυτός τους καθιστά ταυτόχρονα εύκαμπτους, αλλά με μεγάλη μηχανική αντοχή. 

Χρησιμοποιούνται όπου χρειάζεται μηχανική αντοχή και ευκαμψία π.χ. σε οδεύσεις μέσα στο μπετόν. 

Είναι κατάλληλοι για αγωγούς και καλώδια. 

 

Σχάρες καλωδίων 

Οι σχάρες καλωδίων προβλέπονται από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα με διατρήσεις επιμήκεις, 

ώστε να μπορούν να δεθούν επάνω στην σχάρα τα καλώδια με ειδικές πλαστικές ταινίες (straps) σε 

περίπτωση που η σχάρα δεν είναι οριζόντια. Το πάχος της λαμαρίνας δεν θα είναι μικρότερο από 

1,25mm για σχάρες πλάτους μέχρις 200mm και 1,50mm για σχάρες πλάτους από 250-500mm.  

 

Το βάθος των σχαρών θα κυμαίνεται ανάλογα με το πλάτος του και το πλήθος των καλωδίων από 

25mm μέχρι 60mm. Η εσωτερική επιφάνεια των σχαρών καλωδίων πρέπει να είναι τελείως λεία, 

δηλαδή να μήν παρουσιάζονται "γραίζια" από τη διαμόρφωση. Για παρακάμψεις, διασταυρώσεις, 

διακλαδώσεις (οριζόντιες ή κατακόρυφες συστολές) ή διαστολές για μετάβαση σε σχάρα διαφορετικού 

πλάτους, θα χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα εξαρτήματα, επίσης από λαμαρίνα επιψευδαργυρωμένη. 

Για τις συνδέσεις μεταξύ των σχαρών, καθώς και με τα ειδικά εξαρτήματα, θα χρησιμοποιηθούν 

σύνδεσμοι χωρίς κοχλίες.  

Η ανάρτηση των σχαρών θα γίνει με ειδικούς βραχίονες στήριξης ("κονσόλες") στον τοίχο ή με 

αναρτήρες από την οροφή. Η απόσταση μεταξύ των σημείων ανάρτησης θα είναι οπωσδήποτε 

μικρότερη ή ίση από 1m. Η απόσταση ανάρτησης θα εξαρτηθεί από το βάρος των καλωδίων 

προσαυξημένο κατά 50% τουλάχιστο. 
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Ολα τα εξαρτήματα και υλικά στήριξης των σχαρών θα είναι επιψευδαργυρωμένα. Στις μεταλλικές 

σχάρες θα οδεύουν καλώδια ισχυρών ρευμάτων και καλώδια ασθενών. Η σχάρα θα έχει μεταλλικό 

χώρισμα σε όλο το μήκος των ίδιων χαρακτηριστικών ή θα χρησιμοποιηθεί με την ίδια ανάρτηση 

δεύτερη σχάρα μικρότερου πλάτους. 

 

Οι σχάρες καλωδίων θα είναι μεταλλικές τυποποιημένες από διάτρητη, γαλβανισμένη λαμαρίνα 

πάχους κατ'ελάχιστον: 

- σχάρα 10cm0,7mm. 

- σχάρα 20-30cm 1mm. 

- σχάρα 40cm1,25mm. 

- σχάρα 50cm1,50mm. 

με πλευρικό ύψος τουλάχιστον 50mm. 

 

Οι σχάρες καλωδίων θα συνοδεύονται και με όλα τα ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού ή στηρίξεως τους 

(καμπύλες, συστολές, διακλαδώσεις, ορθοστάτες, βραχίονες στηρίξεως, ταύ, υλικά συνδέσεως και 

στερεώσεως ,κλπ.) επίσης γαλβανισμένα. Οι σχάρες και οι ορθοστάτες θα είναι υπολογισμένοι έτσι 

ώστε να μπορούν να σηκώσουν το βάρος των καλωδίων που θα τοποθετηθούν σ'αυτές και το βάρος 

ενός ατόμου χωρίς να παρουσιάσουν παραμόρφωση.  

Οι σχάρες θα είναι κοινές τόσο για ισχυρά όσο και για ασθενή ρεύματα με χώρισμα. 

Οι σχάρες θα γειώνονται στην αρχή και στο τέλος της διαδρομής τους με αγωγό γης κατ'ελάχιστο 16 

mm2  

Τα καλώδια θα στερεώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες του εργοταξίου, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 

σε ευθεία γραμμή, με σφικτήρες τύπου Legrand σε απόσταση το πολύ 2 m μεταξύ τους. 

Το είδος του γαλβανίσματος θα επιλεγεί σύμφωνα με τον τρόπο εγκατάστασης των εσχαρών . 

Ηλεκτρολυτικό γαλβάνισμα χρησιμοποιείται εντός του κτιρίου και θερμό γαλβάνισμα για 

εγκαταστάσεις εκτός του κτιρίου ή σε βεβαριμένη απο οξειδωτική ατμόσφαιρα 

 

Σχάρες καλωδίων (basket trays) CONTROL ROOM 

Σχάρες οροφής για τοποθέτηση στο control room για την όδευση και την διαχείρηση καλωδίωσης 

δεδομένων χαλκού, οπτικών ινών και  καλωδιώσεων ισχυρών ρευμάτων σε data centers, κτίρια 

γραφείων και βιομηχανικών εφαρμογών.  

Το σύστημα θα διατείθεται σε διαστάσεις καναλιού 12”x 2” x 10’ (305mm x 50mm x 3m) . 

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα θα παρέχουν τη γρήγορη, εύκολη εγκατάσταση με όσο το δυνατό  

μειωμένες δαπάνες επεξεργασίας και περισσευοόμενων τεμαχίων. 

Θα παρέχουν υψηλή αντοχή σε βάρος στις ενώσεις των τεμαχίων μεταξύ τους  και στα σημεία 

στήριξης. 

 

Η τοποθέτηση των παρελκόμενων θα γίνεται με τη διαδικασία Snap-on, χωρίς να απαιτείται 

οποιαδήποτε άλλη μηχανική επεργασία. 

Θα εξασφαλίζεται η προστασία των καλωδίων στις γωνίες κατά την εγκατάσταση χωρίς ιδιαίτερες 

τεχνοτροπίες . 

 

Ειδικές βίδες απόξυσης κατά την συνένωση των τεμαχίων θα εγγυώνται την ηλεκτρική αγωγιμότητα 

μεταξύ τους και την απόλυτη σύνδεση. Η προστασία των καλωδίων κατά την κάθετη μεταπήδηση 

προς τους εξοπλισμούς θα διατηρεί και την ακτίνα καμπυλότητας χωρίς κοψίματα ή άλλη 

επεξεργασία. 

 

Η βαφή θα προσφέρει προστασία από διαβρώσεις 
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Διαστάσεις: 30 cm, 45 cm, 61cm, 76 cm. 

Προσφερόμενα μήκη: 3 μέτρα 

Πλευρικά στηρίγμτα: Ύψος:  5cm, 10cm, 15cm 

Καμπυλωτές γωνίες 

πλευρικής στήριξης 

Ύψος 5cm, 10 cm, 15cm. Ακτίνα καμπυλότητας 4”. 

Στήριξη σχαρών Βάσεις στήριξης με ντίζες για διαστάσεις 30 cm, 45 cm, 61cm, 76 

cm. 

Βάσεις στήριξης τοίχου για διαστάσεις 30 cm, 45 cm, 61cm. 

Τερματικά στηρίγματα σχαρών σε τοίχο. 

Ενωτικοί κοννέκτορες μεταξύ των σχαρών διαφόρων 

διαστάσεων.  

Δημιουργία αλλαγών κατεύθυνσης: Δυνατότητα σύσφιξης και 

απόξυσης βαφής.             

Παρελκόμενα 

κάθετης μεταπήδησης 

καλωδίων 

Πλευρικά και εδιάμεσα των σχαρών ακτίνας καμπυλότητας 4 

ιντσών 

Πρότυπα NEMA VE 1-2002 και ANSI/NFPA 70, “National Electric Code” 

(NEC) 

Αντίσταση διάβρωσης σύμφωνα με ASTM A653/A653M-08 και 

A641/A641M-09 

EN61537:2007 Cable Tray Systems and Cable Ladder Systems 

for Cable Management  

UL  

Metal Cable Tray σύμφωνα με  CAN/CSA-C22.2 No.126.1-02  

 

Ενδεικτικός τύπος: Panduit Wyr grid  

 

Κουτιά και εξαρτήματα γενικά. 

 

Τα κουτιά διακλάδωσης θα είναι κυκλικά ή ορθογωνικά ή τετράγωνα και κατάλληλα για τον τύπο του 

σωλήνα ή καλωδίου που προορίζονται. Η ελάχιστη διάσταση των κουτιών διακλάδωσης καθορίζεται 

ανεξάρτητα του σχήματος σε 70mm. 

 

Κουτιά διακλάδωσης  

 

Κουτιά διακλαδώσεων, ορθογωνικά ή τετράγωνα, για να διαφέρουν από τα κουτιά της εγκατάστασης 

ισχυρών ρευμάτων, εγκεκριμένου τύπου, με ειδικά εξαρτήματα, κατάλληλα για τον τύπο του σωλήνα 

ή του καλωδίου που προορίζονται. 

 

Η σύνδεση των σωλήνων με τα κουτιά θα γίνεται με ειδικό εξάρτημα υποδοχής ή κοχλίωσης του 

σωλήνα. 

 

Η είσοδος και η έξοδος καλωδίων από κουτιά καλωδίων θα γίνεται με στυπιοθλίπτες. 

 

Τα στεγανά κουτιά θα έχουν βαθμό προστασίας ΙΡ 55. 

 

 

5.7.1  Οδέυσεις καλωδίων 
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Στηρίγματα καλωδίων 

Τα στηρίγματα καλωδίων θα είναι διμερή, ισχυρής κατασκευής από συνθετική ρητίνη ή από ανθεκτικό 

πλαστικό, κατάλληλα για στερέωση σε σιδηροτροχιές (ράγες) ή και απ' ευθείας στον τοίχο (μόνο για 

καλώδια μικρής διαμέτρου). 

 

Οι κοχλίες συσφίγξεως των δύο τμημάτων των στηριγμάτων και οι κοχλίες στερεώσεως, θα είναι 

επινικελωμένοι ή επικαδμιωμένοι ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 

  

Σιδηροτροχιές (ράγες) καλωδίων 

Οι σιδηροτροχιές στηρίξεως θα έχουν διατομή πάχους τουλάχιστον 2 mm και θα είναι ισχυρά 

γαλβανισμένες σε θερμό λουτρό μετά την κοπή τους ή οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη κατεργασία  

τους. Η στήριξη των σιδηροτροχιών στα δομικά στοιχεία του έργου θα γίνει με ανοξείδωτους ή 

επινικελωμένους κοχλίες εκτονώσεως. 

 

Κανάλια επίτοιχα 

Το κανάλι θα είναι διαστάσεων 103,3 x 45 mm, και διαστάσεων 184 x 45 mm χρώματος λευκού, 

κατασκευασμένο από PVC, θα φέρει πιστοποίηση UL και θα είναι ιδίου κατασκευαστή με το καλωδιακό 

σύστημα.  Θα επιδέχεται  κουμπωτά πλαίσια πριζών ώστε ο έλεγχος των συνδέσεων να μην απαιτεί 

ξεβίδωμα ή αποσυναρμολόγηση.  Τα εξαρτήματα του καναλιού θα είναι συμβατά με τα πρότυπα ΤΙΑ 

και θα διασφαλίζουν γωνίες με ακτίνα λύγισης 1 ίντσας και οδηγούς δρομολόγησης των καλωδίων 

ώστε να διασφαλίζονται οι επιδόσεις των καλωδιακού συστήματος.  Το κανάλι θα μπορεί να διαιρεθεί 

με κουμπωτό χώρισμα για το διαχωρισμό καλωδίων και θα μπορεί να εξυπηρετήσει τόσο πρίζες 

ασθενών όσο ισχυρών ρευμάτων.  Το κανάλι θα διαθέτει τρύπες για την ταχύτερη εγκατάσταση και 

τραπεζοειδές προφίλ υψηλής αισθητικής. 

  

Ενδεικτικός τύπος: Panduit T-70 και Panduit T-702 αντίστοχα. 

 

 

5.7.2 Διακόπτες – ρευματοδότες 

 

Διακόπτες 

 

Οι διακόπτες θα είναι κατασκευασμένοι από PVC αυτοσβέσιμο, κατάλληλοι για xωνευτή τοποθέτηση 

και  θα αποτελούνται από τρία μέρη : τον μηxανισμό, την πλάκα (xειριστήριο) και το πλαίσιο. 

Η πλάκα και το πλαίσιο θα μπορούν να αφαιρούνται εύκολα από τον μηxανισμό xωρίς να είναι 

αναγκαία η ηλεκτρική αποσύνδεση του διακόπτη. 

Οι στεγανοί διακόπτες θα είναι εφοδιασμένοι με δακτύλιο στεγανότητος (προστασία : ΙΡ44). 

Ονομαστική τάση      : 250 V 

Ονομαστική ένταση               :  10 A 

 

Διακόπτες με μπουτόν (πιεστικό κομβίο)  

Θα είναι 6Α/250V με πλήκτρο. Το κάλυμμά του καθώς και το πλήκτρο θα είναι από άθραυστο 

αντιστατικό θερμοπλαστικό υλικό. Ο μηχανισμός θα είναι από πορσελάνη. Ο διακόπτης θα είναι 

κατάλληλος για χωνευτή τοποθέτηση. 

 

Ρευματοδότες 

Ολοι οι ρευματοδότες θα είναι 16Α/250V. Οι ακροδέκτες των ρευματοδοτών θα είναι 

κατασκευασμένοι με μορφή βύσματος.  

Ολοι οι ρευματοδότες θα ανήκουν στην ίδια ομάδα του ίδιου οίκου κατασκευής, ώστε να έχουν και 

ίδια εμφάνιση. 
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Ρευματοδότης χωνευτός Schuko  

Θα έχει πλευρικές επαφές γείωσης (τύπος Schuko). Θα είναι κατάλληλος για χωνευτή τοποθέτηση.  

 

Ρευματοδότης χωνευτός στεγανός Schuko  

Θα είναι κατάλληλος για χωνευτή τοποθέτηση. Το στέλεχος του θα βρίσκεται μέσα σε κουτί από 

μονωτική ύλη με παρέμβυσμα. Ο ρευματοδότης θα καλύπτεται με στρεφόμενο κάλυμμα.  

 

Ρευματοδότης χωνευτός στεγανός τριφασικός  

Ο ρευματοδότης αυτού του τύπου θα είναι πενταπολικός (3-φάσεις-ουδέτερος-γείωση). Θα είναι 

βιομηχανικού τύπου, βαρειάς κατασκευής, στεγανός με βαθμό προστασίας ΙΡ-44, κατάλληλοι για 

επίτοιχη τοποθέτηση. Θα είναι σύμφωνος με το VDE-0623. 

  

Ρευματοδότης χωνευτός διπλός  

Θα έχει τα γενικά χαρακτηριστικά του απλού ρευματοδότη Schuko. Θα είναι κατάλληλος για χωνευτή 

τοποθέτηση με πλάκα επικάλυψης 100x80mm περίπου. 

  

Ρευματοδότης χωνευτός διπλός στεγανός  

Οπως ο προηγούμενος με αυξημένη μηχανική αντοχή και στεγανότητα καθώς και κάλυμμα, όπως ο 

απλός στεγανός σούκο. 

 

Στεγανοί ρευματοδότες με διάταξη προστασίας 

Οι επίτοιχοι στεγανοί ρευματοδότες με διάταξη προστασίας για τα παιδιά, διπολικοί μετά πλευρικών 

επαφών τύπου SCHUKO, προστασίας ΙΡ 55 ονομαστικής έντασης 16 Α / 250 V,  κατάλληλοι για 

χωνευτή εγκατάσταση . 

 

 

5.8 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

 

Φωτιστικά σώματα φθορισμού 

 

Οι βάσεις των φωτιστικών σωμάτων φθορισμού θα είναι κατα¬σκευασμέ¬νες από xαλυβδοέλασμα 

(εφ' όσον αναφέρεται στις επί μέρους προδιαγραφές των φωτιστικών) εξαιρετικής ποιότητας, 

σύμφωνα με τους κανονισμούς DIN 1623/1624, ελαxίστου πάxους 0.8 xλστ. Το xαλυβδοέλασμα θα 

έxει υποστεί ειδική επεξεργα¬σία για να αντέxει στην σκουριά (απολίπανση, φωσφάτωση, 

ηλεκτροστατική βαφή για να μην προσελκύεται σκόνη, ψήσιμο σε φούρνο). Η τελική στρώση της 

βαφής θα είναι ομοιόμορφη και xωρίς ξένα σώματα. Τυxόν μη βαμμένο μεταλλικό τμήμα της βάσης 

θα έxει υποστεί επιφανειακή xημική οξείδωση, για να προστατεύεται από την σκουριά. 

 

Η βάση θα διαθέτει ανεξάρτητο xώρο όπου θα τοποθετείτ¬αι η ηλεκτρική εξάρτηση του σώματος 

(καλωδιώσεις, στραγγαλιστικά πηνία, εκκινητές, τροφοδοτι¬κά στοιxεία αυτόνομου φωτισμού όπου 

απαιτείται κ.λ.π.) και στον κάτω xώρο θα τοποθετού¬νται οι λαμπτήρες φθορισμού. Το xώρισμα θα 

είναι εύκολα αφαιρετό, κατά προτίμηση xωρίς βίδες αλλά με κλίπς, για τον έλεγxο ή την αλλαγή των 

στοιxείων της ηλεκτρι¬κής εξάρτησης. 

 

Για την στερέωση του φωτιστικού είτε επί της οροφής είτε επί της ψευδοροφής θα προβλέπονται 

ειδικές για τον σκοπό αυτό κατα¬σκευές είτε με κατάλληλες οπές  είτε με ειδικές αναρτήσεις. 

 

Η ηλεκτρική εξάρτηση των φωτιστικών σωμάτων αποτελείται από: 
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• Τα στραγγαλιστικά πηνία (BALLAST) που θα είναι σxεδόν αθόρυβα σε περιβάλλον απόλυτης  

ησυxίας, κατασκευασμένα σύμφωνα με τους κανονισμούς VDE 0712 και εγκεκριμένα από       

ανεγνωρισμένους κατασκευαστές λαμπτήρων.Εφ'όσον εντός του αυτού φωτιστικού σώματος 

ευρίσκονται περισσότεροι του ενός λαμπτήρες, αυτοί θα είναι συνδεδεμέ¬νοι σε κύκλωμα DUO (ένα 

xωρητικό και ένα επαγωγικό BALLAST) για μείωση των αυξομειώσεων της φωτεινής εντάσεως 

(στροβοσκοπικό φαινόμενο). 

 

• Τους πυκνωτές, που θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους κανονισμούς VDE 0560 για  

θερμοκρασία περιβάλλοντος από  25ο C έως +85ο C και θα περιλαμβά¬νουν αντίσταση    εκφόρτισης 

συνδεδε¬μένη παράλληλα με αυτούς. 

 

• Τις λυxνιολαβές που θα είναι βαριάς κατασκευής, τύπου ασφαλείας έναντι πτώσης των 

λαμπτήρων, δηλ. η τελική θέση λειτουρ¬γίας τους θα επιτυγxάνεται μετά από περιστροφή τους εντός 

των λυxνιολαβών. Οι επαφές των λυxνιολαβών θα είναι επαργυρωμένες για αποφυγή αλλοιώσεως 

της επιφανείας τους από το δημιουργούμενο τόξο κατά  την αφή των λαμπτήρων. 

 

• Τους εκκινητές (STARTER) που θα είναι κατασκευής ευφήμως γνωστού εργοστα¬σίου, 

κατάλληλοι για την έναυση του κάθε λαμπτήρα ή λαμπτήρων, μακράς διάρκειας ζωής και θα 

περιλαμβάνουν πυκνωτή αντιπαρασιτικό  για τη βασική προστασία έναντι παρασίτων. 

 

• Τον ακροδέκτη για την διανομή του ρεύματος μέσα στο φωτιστικό. 

 

• Τις συρματώσεις με υψηλή θερμική και μηxανική αντοxή που για τον σκοπό αυτό θα έxουν  

μονωτικό μανδύα αμιαντούxο ή πυρι¬τούxο. 

 

• Τους λαμπτήρες φθορισμού που θα είναι κατασκευής ευφήμως γνωστού εργοστα¬σίου. 

 

Ανάλογα με το είδος του φωτιστικού σώματος φθορισμού το κάτω μέρος της βάσεως είτε θα είναι 

ακάλυπτο είτε θα καλύπτεται από πλαστικό κάλυμμα ή μεταλλική περσίδα, όπως αναφέρεται στις 

επιμέρους προδιαγραφές των φωτιστικών. 

 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2Χ36W 

Φωτιστικό σώμα εσωτερικού χώρου κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή εφαπτόμενα ή με σύστημα 

ανάρτησης (συρματόσχοινο - ντίζα). Η βάση του είναι κατασκευασμένη από άκαυστο πολυκαρμπονικό 

πλαστικό με τη μέθοδο injection αυτοσβαινόμενο και σταθεροποιημένο στην υπεριώδη ακτινοβολία. Η 

βάση στήριξης των οργάνων έναυσης είναι κατασκευασμένα από χυτό χάλυβα βαμμένα 

ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό. Υψηλή θερμική και μηχανική αντοχή ενώ ο βαθμός στεγανότητάς 

του είναι IP65. Λειτουργία στα 230V/50-60 Hz με ενσωματωμένη πλήρη ηλεκτρομηχανική ή 

ηλεκτρονική τροφοδοτική διάταξη Control Gear.  

 

Ανάλογα με το είδος του φωτιστικού σώματος φθορισμού το κάτω μέρος της βάσεως είτε θα είναι 

ακάλυπτο είτε θα καλύπτεται από πλαστικό κάλυμμα ή μεταλλική περσίδα, όπως αναφέρεται στις 

επιμέρους προδιαγραφές των φωτιστικών. 
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Φωτιστικό σώμα φθορισμού 4Χ14W 

Φωτιστικό σώμα χωνευτής τοποθέτησης κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα γαλβανισμένο και 

βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης επεξεργασίας ώστε να είναι ανθεκτικό στην 

ακτινοβολία UV για αποφυγή του κιτρινίσματος με την πάροδο του χρόνου.  

Θα φέρει Dark-light περσίδα από παραβολικά εγκάρσια και διαμήκη στοιχεία, από γυαλιστερό μη 

ιριδίζον αλουμίνιο high-gloss 99,99 τουλάχιστον η οποία θα είναι αφαιρούμενη και κατά τη διάρκεια 

της συντήρησης θα παραμένει αναρτημένη από το σώμα του φωτιστικού με τη χρήση 

συρματόσκοινου ή άλλου παρόμοιου μέσου. Θα φέρει ενσωματωμένο ηλεκτρονικό ballast χαμηλών 

απωλειών (type Α2) για εξάλειψη του στροβοσκοπικού φαινομένου (stroboscopic effect), έναυση 

χωρίς τρεμόπαιγμα (flicker-free ignition) και λειτουργία απουσία θορύβου (noise free operation), με 

συντελεστή ισχύος ίσο ή μεγαλύτερο από 0,9. Θα είναι δε προκαλωδιομένο με καλώδιο κατάλληλης 

διατομής με κατάλληλη μόνωση για αντοχή σε θερμοκρασία έως 90°C ενώ για την τροφοδοσία του 

φωτιστικού θα υπάρχει τριπολικη κλεμα για καλώδιο διατομής 3x2,5mm² τουλάχιστον. Το φωτιστικό 

θα φέρει τέσσερις λαμπτήρες φθορισμού Τ5 14W-1250lm έκαστος. Θα έχει κλάση μόνωσης Ι, δείκτη 

προστασίας έναντι στερεών και υγρασίας ΙΡ20 τουλάχιστον, δείκτη προστασίας έναντι κρούσης ΙΚ07 

τουλάχιστον και θα φέρει σήμανση CE και πιστοποίηση κατά ENEC, ο δε κατασκευαστής θα πρέπει να 

είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 για το σχεδιασμό, κατασκευή και εμπορία φωτιστικών 

σωμάτων.  

Ενδεικτικός τύπος: Disano / 850 Minicomfort  

Φωτιστικό σώμα PL φθορισμού 2Χ18W 

Φωτιστικό σώμα χωνευτής τοποθέτησης κατασκευασμένο από άθραυστο και αυτοσβενομενο υλικό 

όπως V2 polycarbonate ή άλλο ισοδύναμο, με ανταυγαστήρα από αλουμίνιο ή από άθραυστο και 

αυτοσβενομενο υλικό όπως V2 polycarbonate επιμεταλλωμένο εν κενό με πούδρα αλουμινίου. Θα 

φέρει ρυθμιζόμενα ελάσματα από χάλυβα, ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση του σε ψευδοροφή 

πάχους από 1mm έως και 40mm τουλάχιστον. Θα φέρει ενσωματωμένο ηλεκτρονικό ballast χαμηλών  

απωλειών (type Α2) για εξάλειψη του στροβοσκοπικού φαινομένου (stroboscopic effect), έναυση  

χωρίς τρεμόπαιγμα (flicker-free ignition) και λειτουργία απουσία θορύβου (noise free operation), με 

συντελεστή ισχύος ίσο ή μεγαλύτερο από 0,9. Θα είναι δε προκαλωδιομένο με καλώδιο κατάλληλης 

διατομής με κατάλληλη μόνωση για αντοχή σε θερμοκρασία έως 90°C ενώ για την τροφοδοσία του 

φωτιστικού θα υπάρχει κλεμα για καλώδιο διατομής 2,5mm² τουλάχιστον. Η εξωτερική διάμετρος του 

φωτιστικού θα είναι περίπου 230mm ±5% ενώ το ύψος του δεν θα υπερβαίνει τα 15mm. Το 

φωτιστικό θα είναι darklight ώστε να μην προκαλείται θάμβωση και θα έχει συμμετρική κατανομή. Θα 

φέρει δύο λαμπτήρες φθορισμού ΤC-D/E 18W-1200lm έκαστος, θα έχει κλάση μόνωσης Ι, δείκτη 

προστασίας έναντι στερεών και υγρασίας ΙΡ23 τουλάχιστον, δείκτη προστασίας έναντι κρούσης ΙΚ07 

τουλάχιστον και θα φέρει σήμανση CE και πιστοποίηση κατά ENEC, ο δε κατασκευαστής του 

φωτιστικού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 για το σχεδιασμό, κατασκευή και 

εμπορία φωτιστικών σωμάτων.  

Ενδεικτικός τύπος: Fosnova / Office 2  

Προβολέας με λαμπτήρα αλογόνου 150W 

Φορητό φωτιστικό τύπου προβολέα με ενσωματωμένο ανιχνευτή κίνησης υπέρυθρων ακτινών. 

Προβολέας για λάμπες αλογόνου 150W, σώμα από αλουμίνιο με ανακλαστήρα γυαλιστερού 

αλουμινίου, προστατευτικό γυαλί και ανιχνευτή κίνησης εμβέλειας 15m και γωνία κάλυψης 180º.  
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Ρυθμιζόμενος χρόνος έναυσης από 5sec εως 12min. Ρύθμιση λειτουργίας ημέρας-νύχτας και 

ευαισθησίας φωτοκυττάρου. Χρώμα μαύρο.  

Φωτιστικό σώμα χωνευτής τοποθέτησης με LED 

Φωτιστικό σώμα χωνευτής τοποθέτησης κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα γαλβανισμένο και 

βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης επεξεργασίας ώστε να είναι ανθεκτικό στην 

ακτινοβολία UV για αποφυγή του κιτρινίσματος με την πάροδο του χρόνου. Θα φέρει Dark-light 

περσίδα από παραβολικά εγκάρσια και διαμήκη στοιχεία, από γυαλιστερό μη ιριδίζον αλουμίνιο high-

gloss 99,99 τουλάχιστον η οποία θα είναι αφαιρούμενη και κατά τη διάρκεια της συντήρησης θα 

παραμένει αναρτημένη από το σώμα του φωτιστικού με τη χρήση συρματόσκοινου ή άλλου 

παρόμοιου μέσου. Θα φέρει ενσωματωμένο LED driver (τροφοδοτικό), με συντελεστή ισχύος ίσο ή 

μεγαλύτερο από 0,9. Θα είναι δε προκαλωδιομένο με καλώδιο κατάλληλης διατομής με κατάλληλη 

μόνωση για αντοχή σε θερμοκρασία έως 90°C ενώ για την τροφοδοσία του φωτιστικού θα υπάρχει 

τριπολικη κλεμα για καλώδιο διατομής 3x2,5mm² τουλάχιστον. Το φωτιστικό θα φέρει LED, η 

φωτεινή ισχύς των οποίων δεν θα είναι μικρότερη από 4.900lm και η κατανάλωση ισχύος δεν θα 

υπερβαίνει τα 47W. Ο βαθμός απόδοσης των LED δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 110lm/W και ο 

βαθμός απόδοσης του φωτιστικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 80lm/W. H θερμοκρασία 

χρώματος των LED θα είναι 4.000Κ ±10% και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 80, ενώ 

η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας (L80B20) σύμφωνα με το 

πρότυπο LM80. Θα έχει κλάση μόνωσης Ι, δείκτη προστασίας έναντι στερεών και υγρασίας ΙΡ20 

τουλάχιστον και δείκτη προστασίας έναντι κρούσης ΙΚ07 τουλάχιστον. Θα φέρει σήμανση CE και 

βεβαίωση από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εργαστήριο με την οποία θα προκύπτει συμφωνία με το 

πρότυπο ΕΝ62471 όσον αφορά την φωτοβιολογική του καταλληλότητα, ο δε κατασκευαστής θα 

πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 για το σχεδιασμό, κατασκευή και εμπορία 

φωτιστικών σωμάτων.  

Ενδεικτικός τύπος: Disano / 841 Minicomfort  

 

 

5.9 ΓΕΙΩΣΕΙΣ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ 

 

i)  Δοκιμή αντίστασης μόνωσης προς γη 

Η δοκιμή της αντίστασης μόνωσης προς την γη θα γίνει μετρώντας την αντίσταση μόνωσης έναντι της 

γης κάθε τμήματος της εγκατάστασης το οποίο περιλαμβάνεται μεταξύ δυο διαδοχικών ασφαλειών ή 

βρίσκεται μετά την τελευταία αντίσταση. 

Η αντίσταση αυτή δεν πρέπει να είναι κατώτερη των 250000 ΩΜ για συνεχή τάση μέχρι 250V ή 

500000 ΩΜ για συνεχή τάση πάνω από 250 V και για αγωγούς με διατομή μέχρι 10mm2. Για 

αγωγούς με διατομή μεγαλύτερη των 10mm2 γίνεται δεκτό ότι η μόνωση μεταβάλλεται αντίστροφα 

ανάλογα με την διάμετρο των αγωγών. Οι μετρήσεις αυτές θα γίνονται με συνεχές ρεύμα τάσης 

δοκιμής 220 V - 500 V για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από ένα λεπτό και ο αρνητικός πόλος θα 

συνδέεται στην ελεγχόμενη γραμμή. 

Κατά την διάρκεια των δοκιμών οι ασφάλειες, οι διακόπτες και οι λαμπτήρες θα βρίσκονται σε 

λειτουργία ενώ οι μόνιμες συσκευές κατανάλωσης θα είναι αποσυνδεδεμένες. 

 

ii)       Δοκιμή αντίστασης μόνωσης μεταξύ αγωγών 

Οι μετρούμενες τιμές αντίστασης μόνωσης μεταξύ αγωγών πρέπει να είναι τουλάχιστον   ίσες   με   τις   

οριζόμενες  στην   παραπάνω   δοκιμή   αντιστάσεων μόνωσης προς την γη.  

Κατά την διάρκεια των δοκιμών οι ασφάλειες και οι διακόπτες θα βρίσκονται σε λειτουργία ενώ οι 

λαμπτήρες και όλες οι λοιπές συσκευές κατανάλωσης θα είναι αποσυνδεδεμένες. 
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Δοκιμές αντίστασης μόνωσης προς την γη αλλά και μεταξύ αγωγών θα γίνουν και για τις μόνιμες 

ηλεκτρικές συσκευές της εγκατάστασης. 

 

iii)      Μετρήσεις Αντιστάσεων Γειώσεων 

- Οι μετρήσεις των αντιστάσεων γειώσεων θα γίνουν σύμφωνα με το παράρτημα V του ΦΕΚ 31-    

          12-1973 περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών    

          Εγκαταστάσεων. 

- Οι μετρήσεις θα γίνονται κατά ελάχιστο 48 ώρες μετά την τελευταία βροχόπτωση. 

    

iv)      Δοκιμή λειτουργίας της εγκατάστασης 

Κατά την δοκιμή αυτή ελέγχεται η σωστή σύνδεση των διακοπτών (όχι διακόπτες στον ουδέτερο), η 

συνέχεια των γειώσεων και η συνέχεια των αγωγών σε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλή και 

κανονική λειτουργία της εγκατάστασης. 

 

v)       Έλεγχοι και Δοκιμές Πινάκων 

Κατά την πλήρη αποπεράτωση της εγκατάστασης και πριν οι πίνακες τεθούν υπό τάση, θα ελεγχθεί η 

σωστή συνδεσμολογία των πινάκων, η ηλεκτρική συνέχεια τους και η ύπαρξη γείωσης. 

Στην συνέχεια οι πίνακες τίθενται υπό τάση, ελέγχεται η κανονική τους λειτουργία και διενεργούνται 

οι έλεγχοι και δοκιμές που αναφέρονται παραπάνω. 

 

Όλα τα έξοδα των εν λόγω ελέγχων και δοκιμών βαρύνουν τον ανάδοχο. Μόνο η αξία του ηλεκτρικού 

ρεύματος για τις δοκιμές βαρύνει τον εργοδότη. Τα αποτελέσματα όλων των δοκιμών και μετρήσεων 

οφείλουν να παραδοθούν σφραγισμένα από τον κατάλληλο εγκαταστάτη ή μηχανικό που τις 

εκτέλεσε, στον επιβλέποντα μηχανικό από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

 

 

6. TEXNIΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

6.1. ΓΕΝΙΚΑ  

 

Αντικείμενο του τμήματος αυτού είναι η προδιαγραφή των υλικών, συσκευών και μηχανημάτων των 

εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων. 

 

Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι 

καινούρια και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, που ασχολούνται κανονικά με την 

παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και να έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που 

προέρχονται από τους κανονισμούς, όταν δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές. Κάθε υλικό 

υπόκεινται στην έγκριση της υπηρεσίας και του επιβλέποντα μηχανικού, που έχει το δικαίωμα 

απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα ή τα ειδικά του χαρακτηριστικά κρίνονται όχι  

ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την εκτέλεση της εγκατάστασης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

υποβάλλει στην Υπηρεσία και στον επιβλέποντα Μηχανικό εικονογραφημένο έντυπο τεχνικών 

χαρακτηριστικών, διαγράμματα λειτουργίας και απόδοσης, διαστασιολόγηση και λοιπά στοιχεία των 

κατασκευαστών για όλα τα μηχανήματα και συσκευές των διαφόρων εγκαταστάσεων πριν από την 

παραγγελία ή προσκόμιση οποιουδήποτε μηχανήματος ή συσκευής. 

 

6.2 ΣΩΛΗΝΕΣ – ΣΧΑΡΕΣ – ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ 

 

Χαλυβδοσωλήνες (ευθείς) 

Οι χαλυβδοσωλήνες θα είναι συγκολλημένης ραφής, κοχλιοτομημένοι με εσωτερική μόνωση και θα 

είναι σύμφωνοι με το άρθρο 16, 4 του Κανονισμού Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 59/Β 55).  
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Οι χαλυβοσωλήνες θα βιδώνουν μεταξύ τους και με τα εξαρτήματά τους (μούφες, καμπύλες, 

διακλαδωτήρες, ταύ, συστολές, κουτιά διακλαδώσεως κλπ), ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη 

στεγανότητα στους αγωγούς που περιέχουν. 

 

Εύκαμπτοι χαλυβοσωλήνες (σπιράλ) 

Οι εύκαμπτοι χαλυβδοσωλήνες θα αποτελούνται από ένα διπλό μεταλλικό οπλισμό από λεπτό έλασμα 

που θα περιβάλλει την μονωτική επένδυση. 

 

Σκληροί μονωτικοί σωλήνες (ευθείς) 

Οι σκληροί μονωτικοί σωλήνες θα είναι από πλαστικό σύμφωνα με το άρθρο 146 του Κανονισμού 

εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 59/Β/55). 

 

Εύκαμπτοι μονωτικοί σωλήνες (σπιράλ) 

Οι εύκαμπτοι μονωτικοί σωλήνες θα είναι επίσης από σκληρό πλαστικό όπως και οι παραπάνω. 

 

Ενισχυμένοι μονωτικοί σωλήνες (ευθείς ή σπιράλ) 

Αυτοί θα είναι κατασκευασμένοι από σκληρό PVC και θα έχουν ικανή αντοχή, ώστε να είναι 

κατάλληλοι για εγκιβωτισμό στις πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος πριν την διάστρωση του 

σκυροδέματος, χωρίς κίνδυνο παραμόρφωσης και απόφραξης της διατομής τους από τις εργασίες 

σκυροδέτησης. 

 

Γαλβανισμένοι σωλήνες 

Χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένοι με ραφή μέσου βάρους από χάλυβα St 33 κατά DIN 2440, για 

εγκατάσταση μέσα στα κτίρια και σε εξωτερικά δίκτυα εντός του εδάφους. Οι γαλβανισμένοι σωλήνες 

δεν έχουν μονωτική επένδυση γι' αυτό και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την 

προστασία  καλωδίων. 

 

Πλαστικοί σωλήνες PVC 4 ΑΤ 

Θα είναι κατασκευασμένοι από σκληρό uPVC 100, σύμφωνα με το EΛOT 686 ή τα γερμανικά πρότυπα 

DIN 8061/8062 και θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία των καλωδίων σε εξωτερικά δίκτυα εντός 

του εδάφους. 

 

 

Στηρίγματα καλωδίων 

 

Στηρίγματα καλωδίων 

Τα στηρίγματα καλωδίων θα είναι διμερή, ισχυρής κατασκευής από συνθετική ρητίνη ή από ανθεκτικό 

πλαστικό, κατάλληλα για στερέωση σε σιδηροτροχιές (ράγες) ή και απ' ευθείας στον τοίχο (μόνο για 

καλώδια μικρής διαμέτρου). 

 Οι κοχλίες συσφίγξεως των δύο τμημάτων των στηριγμάτων και οι κοχλίες στερεώσεως, θα 

είναι επινικελωμένοι ή επικαδμιωμένοι ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 

  

Σιδηροτροχιές (ράγες) καλωδίων 

 Οι σιδηροτροχιές στηρίξεως θα έχουν διατομή πάχους τουλάχιστον 2 mm και θα είναι ισχυρά 

γαλβανισμένες σε θερμό λουτρό μετά την κοπή τους ή οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη κατεργασία 

τους. 

  

 Η στήριξη των σιδηροτροχιών στα δομικά στοιχεία του έργου θα γίνει με ανοξείδωτους ή 

επινικελωμένους κοχλίες εκτονώσεως. 
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Κουτιά διακλάδωσης 

 

Κουτιά διακλαδώσεων, ορθογωνικά ή τετράγωνα, για να διαφέρουν από τα κουτιά της εγκατάστασης 

ισχυρών ρευμάτων, εγκεκριμένου τύπου, με ειδικά εξαρτήματα, κατάλληλα για τον τύπο του σωλήνα 

ή του καλωδίου που προορίζονται. 

 

Η σύνδεση των σωλήνων με τα κουτιά θα γίνεται με ειδικό εξάρτημα υποδοχής ή κοχλίωσης του 

σωλήνα. 

 

Η είσοδος και η έξοδος καλωδίων από κουτιά καλωδίων θα γίνεται με στυπιοθλίπτες. 

 

Τα στεγανά κουτιά θα έχουν βαθμό προστασίας ΙΡ 55. 

 

 

 

6.3.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΝΗΣ - ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

6.3.1 ΚΑΛΩΔΙΑ 

 

Καλώδια UTP  - Category  6 

 

Το  χάλκινο καλώδιο Cat 6 UTP, ενδεικτικού τύπου Panduit, PUL6004, αυξημένων χαρακτηριστικών 

κατηγορίας Cat 6 θα κατασκευαστεί με αγωγούς 24 AWG. Οι αγωγοί θα είναι συνεστραμμένοι  ανά  

ζευγάρια και τα τέσσερα ζευγάρια θα περιβάλονται από  ένα πλαστικό μανδύα ελεύθερο αλογόνου.  

 

Το καλώδιο κατηγορίας 6 θα φέρει πιστοποίηση για την απόδοση σε ένα κανάλι 4 συνδέσμων μέχρι 

100 μέτρα και θα υπερβαίνει την απαίτηση του ANSI/TIA 568 C.2, ISO11801 2nd Edition κλάσης E, 

ώστε να διασφαλίζεται η μετάδοση 1000BASE-Τ μέσα από τα συνεστραμμένα ζεύγη καλωδίου στις 

συχνότητες μέχρι 250 MHZ. 

Επίσης θα υπερβαίνει τις απαιτήσεις απόδοσης εξοπλισμού κατά IEC 61156-5 και ANSI/TIA-568-C.2 

Το καλώδιο UTP Cat 6 θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

Μανδύας καλωδίων:                LSZH,  IEC60332-1  

Μανδύας αγωγών:                   HDPE 

Διάμετρος καλωδίων:              6,5 χιλ.  

Αντοχή σε τάνυση κατά την εγκατάσταση :       100N μέγιστο  

Αντοχή σε θερμοκρασία:       0° σε 50C° κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και - 10C° στη 

λειτουργία 40C°  

Ακτίνα κάμψεων:                ελάχιστη λειτουργική 26mm, ελάχιστη στην εγκατάσταση 52mm  

 

6.3.2 ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ 

 

Ο κατανεμητής αποτελείται από: 

 

Ικρίωμα (RACKS) 19''ανοικτού τύπου  

Τα ικριώματα (Rack) ανοιχτού τύπου 2-Post , θα πρέπει να παρέχουν πλήρη στήριξη 

τηλεπικοινωνιακών εξοπλισμών των Κέντρων Δεδομένων,  

Τα ικριώματα τύπου 2-Post θα χρησιμοποιούνται για την οργάνωση καλωδίων χαλκού και οπτικών 

ινών υψηλής απόδοσης. Αποτελούν δε το κεντρικό στέλεχος ενός πλήρους συστήματος 

παρελκομένων με ορζόντιους και κάθετους οργανωτές καλωδίων, καθώς και διάφορων 

παρελκόμενων διευθέτησης καλωδίων από την οροφή. 
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Σκοπός του συστήματος είναι η οργάνωση, η διευθέτηση, η επεκτασιμότητα των καλωδιακών 

υποδομών και συδέσεων, καθώς και η αντοχή στο χρόνο. 

Η κατασκευή τους θα είναι από αλουμίνιο και θα εξασφαλίζεται η στήριξη εξπλισμών στις 19’’. 

Το ύψος θα καθορίζεται από την εφαρμογή σε διαστάσεις 2134mm x 514mm x 76mm 

Οι κάθετες μπάρες στήριξης θα διατείθενται σε μεγέθη πλάτους 3’’ ιντσών ή 6 ‘’ιντσών σύμφωνα με 

την εφαρμογή και θα διαθέτουν αρίθμηση. 

Θα έχουν αντοχή βάρους 450kg. 

Θα διαθέτουν για την συναρμολόγησή τους τις απαραίτητες βίδες με παξιμάδια απόξυσης βαφής για 

πλήρη ενσωμάτωση και απόδοση γείωσης κατά την σύνδεσή τους με την ηλεπικοινωνιακή γείωση.  

Ενδεικτικός τύπος:  Panduit R2P 

 

Κάθετοι οργανωτές καλωδίων 

Οι κάθετοι οδηγοί καλωδίων θα αποτελούνται από μεταλλικό κεντρικό στέλεχος  στο οποίο θα είναι 

τοποθετημένες πλαστικές βάσεις τύπου δακτύλων για την οργάνωση των καλωδίων και την 

διατήρησης ακτίνας καμπυλότητας. 

Επίσης θα διαθέτουν οπές για την μεταφορά καλωδίων από το εμπρός και πίσω χώρο τους. Εντός των 

χώρων που διαθέτουν, θα είναι τοποθετημένα κατάλληλα στροφία περιστροφής και αλλγής 

κατεύθυνσης των καλωδίων. 

 

Οι διαστάσεις τους θα είναι:  

Ύψος : 2131mm,  

Πλάτος : 150 mm, 203mm, 254mm, 305mm ή 380mm. 

Βάθος: Διαχείρηση εμπρός και πίσω διάταξης – 417mm. 

            Διαχείρηση εμπρός διάταξης - 246mm. 

Οι κάθετοι οδηγοί καλωδιών θα μπορούν να δεχτούν πόρτες, σύμφωνα με την διάστασή τους, και θα 

την ικανότητα ανοίγματος και από τις δύο πλευρές. 

Κατάλληλα καπάκια θα μπορούν να τοποθετηθούν στα πλαινά των οδηγών αυτόνομων ικριωμάτων ή 

στο τέλος μιας συστοιχίας ικριωμάτων. 

Ενδεικτικός τύπος:  Panduit 

 

Πεδία βυσματικής Διαχείρισης (Patch Panels).  

Τα patch panels θα χρησιμοποιηθούν για να συνδέσουν τα οριζόντια καλώδια με τον ενεργό 

εξοπλισμό ή/και με την τηλεφωνική υποδομή μέσω καλωδίων μικτονόμησης.  

Τα patch panels θα είναι διαθέσιμα είτε αρθρωτού τύπου ή προ-διαμορφωμένου εκ των προτέρων με 

jacks RJ45 cat 6. 

Ο αρθρωτός γωνιακός τύπος συστήνεται προκειμένου να είναι σε θέση να υποδεχθεί κάθε είδους 

συνδετικό μέσο όπως το χαλκό, την οπτική ίνα ή/και τους συνδετήρες πολυμέσων (FTP, ST, SC, FJ, 

BNC, BNC τύπος F, κλπ.). 

Tα προ-διαμορφωμένα καρφωτού τύπου punch down αθωράκιστα patch panels κατηγορίας 6 

μπορούν να υποδεχτούν καλώδια 4 ζευγών, 22 - 26 AWG, Cat 6 και τοποθετούνται σε τυποποιημένα 

ικριώματα EIA 19 ". Τα patch panels  θα μπορούν να τερματιστούν είτε κατά  T568A είτε κατά T568B. 

Οι θύρες  θα μπορούν εύκολα να προσδιοριστούν με τους προεκτυπωμένους αριθμούς στις ειδικές 

περιοχές σήμανσης . Τα προ-διαμορφωμένα  patch panel πρέπει να εγκατασταθούν ως τμήμα ενός 

πλήρους συστήματος χαλκού Cat 6 UTP  το οποίο να είναι συμβατό με τις απαιτήσεις των προτύπων. 

Τα προ-διαμορφωμένα patch panel κατηγορίας 6 θα φέρουν πιστοποίηση σε πλήρη διάταξη καναλιού 

σε μια διαμόρφωση 4 συνδετήρων μέχρι 100m. Θα υπερβαίνει τις απαιτήσεις TIA/EIA 568-B.2-1, του 

ISO 11801 2nd Edition κλάσης E και του προτύπου IEEE  802.3ab για την υποστήριξη μετάδοσης σε 

250 MHZ και επιδόσεις 1000BASE-Τ μέσα από το κανάλι συνεστραμμένων ζευγών. 

Το πίσω μέρος του patch panel έχει ΙDC Connectors όπου και τερματίζεται το δίκτυο από τις θέσεις 

εργασίας, με ειδικό εργαλείο τερματισμού που χρησιμοποιείται και για τις πρίζες.  
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Το εμπρός μέρος του patch panel έχει Connectors RJ 45, απ' όπου γίνεται βυσματικά πλέον η ζεύξη 

με τις πόρτες της Υπολογιστικής Μονάδας, με καλώδια 4 ζευγών και Connectors RJ-45 στην άκρη 

(patch cords ),αντικαθιστώντας το καλώδιο μικτονόμησης και τον τερματισμό. 

Προκειμένου να αυξηθεί η πυκνότητα θυρών στο ικρίωμα, θα χρησιμοποιηθούν  patch panel 

γωνιακού τύπου.  

Η χρήση γωνιακών patch panels σημαίνει ότι η διαχείριση καλωδίων δεν μπορεί να γίνει με 

οριζόντιους οδηγούς καλωδίων. Η κατάλληλη κάθετη διαχείριση καλωδίων θα χρησιμοποιηθεί για να 

διατηρήσει, να οργανώσει καλά και να ελέγξει την ακτίνα κάμψεων των καλωδίων μικτονόμησης.  Οι 

κάθετοι οδηγοί θα είναι κλειστού τύπου καναλιού διαστάσεων 6,8 ή και 12 ιντσών ανάλογα με τον 

όγκο των καλωδίων.  

Ενδεικτικός τύπος:  Panduit 

 

Patch Cord με έγκριση UI-CSA-ΕΛΟΤ  

(για χρήση στον κεντρικό κατανεμητή σύνδεσή του με τα hubs και στην σύνδεση του τερματικού με 

την πρίζα).  

Τα patch cords κατηγορίας Cat6 θα χρησιμοποιούν εύκαμπτο χάλκινο καλώδιο AWG 24 με RJ45 

βύσματα. Τα patch cords θα χρησιμοποιηθούν στις πρίζες περιοχής εργασίας και τα patch panels. Τα 

patch cords θα συνδεθούν με καλώδιο για να είναι συμβατά και με τα πρότυπα καλωδίωσης T568A 

και T568B. Τα patch cords πρέπει να εγκατασταθούν ως μέρος  από ένα πλήρες καλωδιακό σύστημα 

Cat 6 προκειμένου να επιτευχθεί Cat 6 πιστοποίηση της απόδοσης. 

Τα patch cords Cat6 θα είναι  100% ελεγμένα και πιστοποιημένα  σε ένα κανάλι 4 συνδετήρων μέχρι 

100 μέτρα το οποίο θα υπερβαίνει τις απαιτήσεις του TIA/EIA 568-C.2, του ISO 11801 2nd Edition 

κλάσης Ε και IEEE  802.3ab για την υποστήριξη της μετάδοσης 1000BASE-Τ πάνω από το κανάλι 

συνεστραμμένων ζευγών. 

Το patch cord θα είναι σύμφωνο με το IEC 60603-7 (συνδετήρας για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό). 

Ενδεικτικός τύπος:  Panduit 

 

Σήμανση Δικτύου 

Προβλέπεται σήμανση των patch panels, των ικριωμάτων, των καλωδίων, των ομάδων καλωδίων, 

των πριζών, των οδεύσεων και των γειώσεων, όπως προβλέπεται από τα πρότυπα ΤΙΑ/ΕΙΑ 606-Α.   

Ολες οι ετικέττες σήμανσης θα τυπώνονται με μηχανικό τρόπο και θα είναι πλαστικοποιημένες τύπου 

πολυολεφίνης, γυαλιστερές, ανεξίτηλες και αδιάβροχες.   

Η εκτυπωσή τους θα γίνεται με μηχανικό - θερμικό τρόπο σε ειδικούς εκτυπωτές σήμανσης 

καλωδίωσης. 

Ομάδες καλωδίων θα φέρουν πλαίσια (tags) τα οποία θα τοποθετούνται ανά 3-4 μέτρα με ειδικά 

δεματικά καλωδίων.   

 

Κατανεμητής Ο.Τ.Ε.  

Ο κατανεμητής Ο.Τ.Ε. θα αποτελείται  από το κιβώτιο και τις οριολωρίδες. Το  κιβώτιο  θα  είναι 

xαλύβδινο πάxους ελάσματος 2 mm, βαμμένο με ανοδείωση, προστασίας ΙΡ 55, με κλειδαριά 

ασφαλείας. Οι   οριολωρίδες  θα  είναι  καρφωτού  τύπου,  κατάλληλες για διελεύσεις μεγάλων 

ταxυτήτων (25 MHz) και για σύνδεση καλωδίων AWG 18 έως AWG 28. Η σύνδεση των καλωδίων 

τους οριολωρίδες θα γίνεται εύκολα με την χρήση κατάλληλου εργαλείου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 

μόνιμη σύνδεση και άμεση πρόσβαση των καλωδίων πάνω τους οριολωρίδες. Οι οριολωρίδες θα 

συνδέονται από κατάλληλες μεταλλικές βάσεις για την εγκατάστασή τους στο κιβώτιο του 

κατανεμητή, καθώς και από πινακίδα σήμανσης του δικτύου. Η αναγραφή των κωδικών θα γίνεται με 

μηχανικά μέσα. Θα φέρει διατάξεις αντικεραυνικής προστασίας σε όλα τα εισερχόμενα ζεύγη. 

 

Τηλεφωνικό Κέντρο 

Το τηλεφωνικό κέντρο θα είναι μία συσκευή ηλεκτρονικής επικοινωνίας που ενσωματώνει Internet, 

φωνή και δεδομένα σε ένα απλό σύστημα, παρέχοντας ολοκληρωμένη επικοινωνία.  
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Θα είναι μία ολοκληρωμένη λύση, απλή στη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, προ-

προγραμματισμένη και εκπληκτικά αξιόπιστη. Με μόνο μία συσκευή καλύπτει κάθε επικοινωνιακή 

ανάγκη (all-in-a-box solution) με τις πιο σύγχρονες υπηρεσίες: 

 

-Φωνητικής επικοινωνίας: Computer Telephony Integration (CTI), Automatic Route Selection (ARS), 

unified messaging, διαχείριση τηλεφωνημάτων, ενσωματωμένο voice mail, σύστημα καταγραφής 

κόστους, ασύρματη πρόσβαση DECT, IP Telephony  

- Internet: ασφαλής πρόσβαση στο internet (cache server, proxy, firewall), e-mail server, web 

server, υποδομή και υπηρεσίες για τη δημιουργία Intranet, VPN, 

- Δεδομένων: κοινή πρόσβαση στα δεδομένα και τους πόρους της επιχείρησης, LAN switching... 

θα είναι επεκτάσιμο και ευέλικτο: προσαρμόζεται πλήρως στις ανάγκες της επιχείρησης για 6 μέχρι 

236 χρήστες. Είναι εύκολο να εξελιχθεί καθώς η επιχείρηση μεγαλώνει, αξιοποιώντας έτσι τις 

επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό. Η αρχιτεκτονική του σε συνδυασμό με το λογισμικό, του 

επιτρέπει να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσία, ανεξάρτητα από το μέγεθος της εταιρίας. Όποτε η 

επιχείρηση χρειαστεί μία επιπλέον υπηρεσία ή χαρακτηριστικό, είναι εύκολη η προσθήκη τερματικών ή 

η επέκταση της χωρητικότητας του OmniPCX Office.  

 

Θα είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής με  λειτουργικό σύστημα Linux, το οποίο χαίρει ευρείας αποδοχής 

από το χώρο της υψηλής τεχνολογίας. Το Linux είναι αξιόπιστο, πολύ δυνατό και σταθερό λειτουργικό 

σύστημα, συμβατό με πληθώρα εφαρμογών και ειδικά όσον αφορά τις υπηρεσίες Internet, 

ενοποιώντας τα κύρια πρωτόκολα του Internet. Επιπλέον το τηλεφωνικό κέτρο  θα βασίζεται στα 

πρωτόκολα CSTA, TAPI, IP, κάτι το οποίο σημαίνει ότι είναι ανοικτό σε μία ευρεία γκάμα εφαρμογών 

CTI (Computer Telephony Integration) διαφόρων προμηθευτών. 

  

 

6.3.3 ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ VOICE/DATA RJ45 

 

Ρευματοδότες τηλεφώνων / Data RJ 45 

Οι ρευματοδότες θα είναι κατάλληλοι για δίκτυα φωνής / δεδομένων κατά ISO 8877 και για διέλευση 

υψίσυχνου σήματος μέχρι 100 MHz (category 6). 

Θα φέρουν 1 ή 2 υποδοχές RJ  45 – 4¨ - category 6 (σύμφωνα με τα σχέδια). 

Οι ρευματοδότες θα είναι ίδιας μορφής με το υπόλοιπο διακοπτικό υλικό του κτηρίου και θα φέρουν 

πινακίδα σήμανσης με κατάλληλο κάλυμμα, όπου θα γίνεται αναγραφή του κωδικού του ρευματοδότη 

με την χρήση μηχανικών μέσων. 

Προκειμένου να περιοριστούν τα διάφορα προϊόντα και να μειωθούν έτσι τα πιθανά μειονεκτήματα, οι 

RJ45 συνδετήρες θα είναι αρθρωτού τύπου έτσι το jack που τοποθετείται στo patch panel θα είναι ίδια 

με εκείνα που χρησιμοποιούνται στην πρίζα τηλεπικοινωνιών. 

Θα είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση χωνευτά σε τοίχο ή επίτοιχα ή εντός επίτοιχων καναλιών 

διέλευσης καλωδίων.  

 

Θα έxουν τα παρακάτω xαρακτηριστικά: 

 

• Ωμική αντίσταση : (DC resistance) : 20 mΩ 

• Απόσβεση  : 0.02 db στα  16 MHz 

              0.50 db στα 100 MHz 

Next                                  : 44 db στα 16 MHz 

              28 db στα 16 MHz 

 

Ενδεικτικός τύπος:  Panduit  

 

 

86/87 



 
 

6.3.3.1 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ 

 

Οι γειώσεις αφορούν το control room, τον ενεργό εξοπλισμό και το χώρο υποδοχής των 

τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Προβλέπεται η εγκατάσταση μονωμένου καλωδίου γείωσης κορμού  

(TBB : Telecommunication Bonding Backbone), και διατομής ανάλογης του μήκος του, όπως 

προβλέπεται από τα πρότυπα. To καλώδιο γείωσης κορμού περνάει από όλους τους ορόφους και 

συνδέται σε ειδικές μπάρες γείωσης μέσω ειδικής μούφας (HTAP) διατηρώντας το ενιαίο, χωρίς 

κόψιματα και τερματισμούς. O τερματισμός στις απολήξεις του γίνεται με κως. 

Η σύνδεση του πλέγματος με σχάρες τύπου basket trays  control room προϋποθέτει χρήση 

συνδετήρων στον αγωγό πλέγματος και από την πλευρά της σχάρας.   

Οι υποδοχείς ηλεκτροστατικής αποφόρτισης ESD, τοποθετούνται δύο  στο ικρίωμα σε ύψος περίπου 

1,22m από το πάτωμα.  Κατά την συναρμολόγηση του ικριώματος, χρησιμοποιείται επαρκής αριθμός 

από ειδικές ροδέλες απόξυσης βαφής,ώστε να διασφαλιστεί η ηλεκτρική συνέχεια των μεταλλικών 

στοιχείων. το ικρίωμα θα διαθέτει μία κάθετη μπάρα γείωσης, στο οποίο βιδώνονται οι 

αντιηλεκτροστατικοί κονέκτορες και γειώνονται τα σασί των ενεργών στοιχείων δικτύου μέσω των 

ειδικών βιδών (bonding screws – bonding nuts) ή των καλωδίων μεταπήδησης (grounding jumbers).  

Τα patch panels μπορούν να στηρίζονται με βίδες απόξυσης βαφής. 

Κοινά ικριώματα χωρίς την απαιτούμενη πρόβλεψη ή την ενιαία γείωση του σκελετού τους γειώνονται 

με χρήση κατάλληλων κιτ για την εξασφάλιση της ηλεκτρικής συνέχειας των μπροστινών και των 

πίσω κάθετων μπαρών.  H σύνδεση της μπάρας γείωσης στη γείωση του ηλεκτρολογικού πίνακα είναι 

υποχρεωτική. 
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