Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες: I. Σταθάκης
Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Τηλ: 213 2010701
Fax: 2107295917

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.12.07 13:44:05
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΥ6ΚΩΕΨ-ΗΞ6

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 07/12/2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:
26368

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA
SKOPLAKI
Ημερομηνία: 2021.12.23 12:48:54 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY
36Η Συνεδρίαση 30-11-2021
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 240/2021
ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού εκτέλεσης έργου, έγκριση όρων Διακήρυξης
ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου και την σύναψη Δημόσιας Σύμβασης
εκτέλεσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» Εκτιμώμενης αξίας 759.771,41 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ).
Πρακτικό της με αριθμό 36ης/2021 τακτικής δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 30η του μηνός
NOEMΒΡΙΟΥ έτους 2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 08:00 π. μ. συνήλθε στο δημοτικό
κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25432/24-11-2021 έγγραφη πρόσκληση
του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'
87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και
λειτουργία των δήμων».
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του ΔημάρχουΠροέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση πέντε (5) μέλη.
Ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ
Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Αντωνόπουλος Δημήτριος
3. Γαβρίλη Αγγελική (αν. μέλος)
4. Ζαρκαδούλας Νικόλαος (αν. μέλος)

ΑΠΟΝΤΑ

Πολυχρονάκης Συμεών
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5. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος)

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του Δήμου
Σταθάκη Ιωάννη.
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος
εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής την κάτωθι υπ’ αριθμ. πρωτ. 25302/23-11-2021 εισήγηση της
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος κ.
Κωνσταντοπούλου Βασιλικής, η οποία έχει ως εξής :

Παρακαλούµε για την λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας διαγωνισµού εκτέλεσης
έργου, έγκρισης όρων ∆ιακήρυξης ανοικτής διαδικασίας µέσω του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) για την επιλογή
αναδόχου και την σύναψη ∆ηµόσιας Σύµβασης εκτέλεσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» Εκτιµώµενης
αξίας 759.771,41 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ).
Επισυνάπτεται το Σχέδιο κατάρτισης όρων της υπό σύνταξη ∆ιακήρυξης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΩ1 ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
2 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΕΡΓΟ:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 3

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Η Πράξη είναι εντεταγμένη στο
Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 με
κωδικό ΟΠΣ 5070491 και έχει
εγγραφεί στο ΠΔΕ με ενάριθμο
2020ΕΠ08510162 με Συνολική
Δημόσια Δαπάνη 942.116,55€
και
Επιλέξιμη
Δαπάνη
360.000,00 € ενώ η μη επιλέξιμη
δαπάνη ύψους 582.116,55€ θα
καλυφθεί από ιδίους πόρους του
Δήμου Καισαριανής

Κ ΑΤΑ Ρ Τ Ι Σ Η Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕ Σ Ω ΤΟΥ Ε Θ ΝΙΚΟΥ ΣΥ Σ ΤΗ ΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ ΟΧΟΥ Κ ΑΤΑ Σ Κ Ε Υ Η Σ
ΕΡΓΟΥ
4Ο

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Εκτιμώμενης αξίας 759.771,41 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Καισαριανής
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 099116022
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης ……--------------……………..5
Οδός
: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας
Ταχ.Κωδ.
: 16121
Τηλ.
: 2132010731
Γενική Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(URL)
https://kaisariani.gr/
E-Mail
: texniki@kessariani.gr
2132010728
Πληροφορίες:
: Ταμπάκη Ειρήνη
Κοντογιάννης Στέφανος 2132010738
Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: Δήμος Καισαριανής
Φορέας κατασκευής του έργου: Δήμος Καισαριανής
Προϊσταμένη Αρχή : Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καισαριανής
Διευθύνουσα Υπηρεσία : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Καισαριανής
Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή
στον ανάδοχο.
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν,
συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα, στους προσφέροντες6 ή στον ανάδοχο τα
στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό
διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα :
α) η παρούσα διακήρυξη,
β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)7
γ)το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
υποσυστήματος,
δ) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,
ε) το τιμολόγιο δημοπράτησης,
στ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,
ζ) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων
η) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών,
θ) το υπόδειγμα ….8
ι) το τεύχος τεχνικής περιγραφής,
ια) η τεχνική μελέτη,
ιβ)τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα
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αρχή επί όλων των ανωτέρω
ιγ) ............................9
2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης10 στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://kaisariani.gr αναρτάται
σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω
ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».
................................................................................. 11 12
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ….(θα οριστεί στην Διακήρυξη).....13 η αναθέτουσα
αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις …/…/… (θα
οριστεί στη Διακήρυξη)…14
Απαντήσεις σε τυχόν διευκρινίσεις που ζητηθούν, αναρτώνται στον δημόσια προσβάσιμο ηλεκτρονικό
χώρο του διαγωνισμού στην προαναφερόμενη πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της σύμβασης προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων οικονομικών
φορέων, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνονται με δική τους ευθύνη μέσα από τον υπόψη
ηλεκτρονικό χώρο.
Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται
για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή
των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
αναθέτουσας αρχής.
2.4 Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης,
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο), δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ15.
Άρθρο 2 Α Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
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α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους 16,
β) δεν θα ενεργήσουν αθεj μιτα, παραj νομα ηj καταχρηστικαj καθ΄ οj λη τη διαj ρκεια της διαδικασιjας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν και
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες από την αναθέτουσα αρχή.
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οι προσφορές
υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του
υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό,
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.17
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ακολουθούν τη
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)(εφεξής «ΚΥΑ
ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)».
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται,
σύμφωνα με τα ανωτέρω, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση,
είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, προσδιορίζεται η έκταση
και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Η εν λόγω δήλωση
περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α) είτε στη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση που
δύναται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης.
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την
σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως
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συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο προσφέρων
να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει
ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό
αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαμβάνει αυτά.
3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας, υποβάλλονται από
τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και γίνονται
αποδεκτά, ανά περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 4.2.της παρούσας.
β) Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στο
άρθρο 18 της παρούσας, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή18, με ευθύνη του οικονομικού φορέα οι
πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.19
Οι ανωτέρω πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο, στον
οποίο αναγράφεται τουλάχιστον ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού.
Η προσκόμιση των πρωτότυπων εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως
άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής είτε με την αποστολή του
ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός
φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου είτε με την επίκληση του σχετικού
αποδεικτικού αποστολής, ανά περίπτωση.
Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
προσφορών, μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου - ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει
την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση
της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.
δ) Oι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε
εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, ανά ομάδα εργασιών, στην
περίπτωση υποβολής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2α του
άρθρου 95 του ν.4412/2016.20
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία
[«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή
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αρχείου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά γίνονται αποδεκτά, εφόσον φέρουν,
τουλάχιστον προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς.
Κατά τη συστημική υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους
ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία
(Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν
επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και
το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του
χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης.
στ) Εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία,
σύμφωνα με τα ανωτέρω, στην περίπτωση ε.21
ζ) Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται δημόσια ή/και ιδιωτικά έγγραφα, είτε έχουν
παραχθεί από τον ίδιο τον προσφέροντα είτε από τρίτους, αυτά γίνονται αποδεκτά, ανά περίπτωση,

σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 4.2.της παρούσας22
η) Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται, με ευθύνη του
οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο
αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού,
τυχόν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, ήτοι των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
και «Οικονομική Προσφορά», τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή ακριβή
αντίγραφα23.
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :
i) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 4.1. γ) της παρούσας,
ii) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, (ενδεικτικά
συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα),
iii) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και
iv) αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, δύναται να
συμπληρώνονται και να υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.6 Απόσυρση προσφοράς
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα
αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF)24 που υποβάλλεται σύμφωνα
με τις περ. ii) ή iv) της παρ. β του άρθρου 4.2. της παρούσας,25 μέσω της λειτουργικότητας

ΑΔΑ: ΩΥ6ΚΩΕΨ-ΗΞ6

«Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να
απαιτείται απόφαση της τελευταίας, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς
στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός
φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/
Κατακύρωση/ Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική
προστασία
4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού
α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της
παρούσας, και πριν από την ηλεκτρονική αποσφράγιση, πιστοποιημένος χρήστης της Αναθέτουσας
Αρχής μεταβιβάζει την αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε πιστοποιημένο
χρήστη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
β) Η αναθέτουσα αρχή διαβιβάζει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού τους κλειστούς φακέλους
με τις πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, που έχουν προσκομιστεί, πριν από την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται, ομοίως, στο άρθρο 18 της παρούσας.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού26, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18, προβαίνει σε
ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου
“Οικονομική Προσφορά”, χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα
δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές.
γ) Μετά την ως άνω αποσφράγιση, και πριν από την έκδοση οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με την
αξιολόγηση των προσφορών της παρούσας, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στις ακόλουθες
ενέργειες27:
(i) αναρτά στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον σχετικό κατάλογο
προσφερόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, με δικαίωμα πρόσβασης μόνον στους
προσφέροντες,
ii) ελέγχει εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής
σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της παρούσας. Η προσφορά οικονομικού φορέα που
παρέλειψε είτε να προσκομίσει την απαιτούμενη πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σε περίπτωση
υποβολής έγχαρτης εγγύησης συμμετοχής, είτε να υποβάλει την απαιτούμενη εγγύηση ηλεκτρονικής
έκδοσης στον οικείο ηλεκτρονικό (υπό)-φάκελο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία
συντάσσει πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου και
υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της
λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση για τη λήψη απόφασης απόρριψης της
προσφοράς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.
Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού για την απόρριψη της προσφοράς,
η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες.
Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης
σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της παρούσας διαδικασίας.28
iii) Στη συνέχεια διαβιβάζει τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων, κατά σειρά μειοδοσίας, στην
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αναθέτουσα αρχή και στους προσφέροντες, προκειμένου να λάβουν γνώση και αναρτά στον
ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον ως άνω κατάλογο, με δικαίωμα
πρόσβασης μόνο στους προσφέροντες.
δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης
και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης,
βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.
Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση
έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016
ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη
σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής.
στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του
άρθρου 24.2 της παρούσας, κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η
ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των
προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας. Στην περίπτωση
αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες29.
ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, παράλληλα με τις ως άνω ενέργειες, επικοινωνεί με τους εκδότες που
αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά
τους.30 Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον
διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα.
η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε
παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.
Ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, τεκμαίρονται οικονομικές προσφορές που εμφανίζουν απόκλιση
μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των
παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν.
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να κρίνει ότι συνιστούν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και προσφορές
με μικρότερη ή καθόλου απόκλιση από το ως άνω όριο.31
Στις παραπάνω περιπτώσεις, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν
την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι
(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, η οποία αποστέλλεται μέσω της
λειτουργίας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος.
Αν οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της
άνω προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως μη κανονική και
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Αν οι εξηγήσεις δεν γίνουν
αποδεκτές, η προσφορά απορρίπτεται, ωστόσο δεν καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
Οι παρεχόμενες εξηγήσεις του οικονομικού φορέα, οι οποίες υποβάλλονται, ομοίως, μέσω της
λειτουργίας « Επικοινωνία», ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, με τις οποίες ο
προσφέρων διαμόρφωσε την προσφορά του, αποτελούν δεσμευτικές συμφωνίες και τμήμα της
σύμβασης ανάθεσης που δεν μπορούν να μεταβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα αναλυτικά αναφερόμενα στα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της
διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της
διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”,
προς έγκριση, μεταβιβάζοντας παράλληλα ξανά την αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού στον αρμόδιο πιστοποιημένο χρήστη της αναθέτουσας αρχής.
Η αποδοχή ή απόρριψη των εξηγήσεων των οικονομικών φορέων, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής
Διαγωνισμού32, η οποία περιλαμβάνεται στο ως άνω πρακτικό, ενσωματώνεται στην απόφαση της
επόμενης περίπτωσης (θ). Για την εξέταση των εξηγήσεων δύναται να συγκροτούνται και έκτακτες
επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 221 ν. 4412/2016.
θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους
προσφέροντες, εκτός από εκείνους, οποίοι αποκλείστηκαν οριστικά, λόγω μη υποβολής ή προσκόμισης
της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παρούσας παραγράφου
4.1 και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις οικονομικές
προσφορές των λοιπών προσφερόντων. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή,
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης.
ι) Επισημαίνεται, τέλος, ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα
τους γνωστοποιηθεί μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος.
Τα αποτελέσματα της ως άνω κλήρωσης ενσωματώνονται, ομοίως, στην απόφαση της προηγούμενης
περίπτωσης (θ).
4.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

α) Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της
παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 33 από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν τα προβλεπόμενα, στο άρθρο 23 της
παρούσας, αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) και τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης.34 Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει, εντός της ως άνω προθεσμίας, αίτημα,
προς την αναθέτουσα αρχή, για παράτασή της, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης
χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή
παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές.
β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα
ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή, δεν απαιτείται
να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή και γίνονται αποδεκτά, ανά περίπτωση, εφόσον
υποβάλλονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:
i) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα, και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille
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ii) είτε των άρθρων 15 και 2735 του ν. 4727/2020 περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα
iii) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει περί βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφήςεπικύρωσης των αντιγράφων
iv) είτε της παρ. 2 του άρθρου 3736 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,
v) είτε της παρ. 13 του άρθρου 80 του ν.4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων37.
Επιπλέον δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και
άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά
χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.
Τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με
μορφότυπο PDF.
[Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ορίζει επίσης ότι ο Οικονομικός Φορέας δύναται να καταχωρίζει
ηλεκτρονικά αρχεία άλλων μορφότυπων, εφόσον αυτό απαιτείται ή κρίνεται απαραίτητο για την
καλύτερη αποτύπωση, αξιολόγηση ή αξιοποίηση της πληροφορίας που αυτό περιέχει (ενδεικτικά:
χρονοπρογραμματισμός έργου σε μορφότυπο MPP/MPX, υπολογιστικά φύλλα σε μορφότυπο XLS/XLSX,
βίντεο σε μορφότυπο MPG/AVI/MP4 κ.α.)38
β.1) Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την
τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους, προσκομίζονται
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο,
στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή,
τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως
πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα).39
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :
i) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει,
(ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα)
ii) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και
iii) τα έντυπα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) ή προξενική θεώρηση και δεν
είναι επικυρωμένα από δικηγόρο.
Σημειώνεται ότι στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της
Χαj γης της 5ης.10.1961, που κυρωjθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφοj σον συνταj σσονται σε κραj τη
που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται
από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν
καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση
νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση
περί απαλλαγής απο την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός
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ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης
δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ
2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων
στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό
δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς
του. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2
περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως
άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

γ) Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν
ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα ανωτέρω η αναθέτουσα αρχή
καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη
υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις, κατά την έννοια του άρθρου 102 ν. 4412/2016, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. Αν ο
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω
προθεσμίας, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει
αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής
των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή τυχόν ζητήσει την
προσκόμιση δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν από το στάδιο
κατακυj ρωσης, κατ’ εφαρμογηj της διαj ταξης του αj ρθρου 79 παραj γραφος 5 εδαj φιο α΄ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.40

δ) Αν, κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι:
i) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι εκ προθέσεως
απατηλά ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία41 ή
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 42
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μέχρι τη σύναψη της
σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η προσκομισθείσα,
σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας, εγγύηση συμμετοχής.43,.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, ή
αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 22.Α και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής των άρθρων 22.Β έως
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22.Ε, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στην παρούσα , η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα στις παραγράφους (α) και (γ) του παρόντος άρθρου.44 Η Επιτροπή, στη συνέχεια, το
κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε κατακύρωσης της σύμβασης είτε ματαίωσης της
διαδικασίας, ανά περίπτωση.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου επικυρώνονται με την
απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 ν. 4412/2016,45 ήτοι με την απόφαση του προηγούμενου
εδαφίου, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης
σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ιδίου νόμου.46
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε όλους τους οικονομικούς φορείς που
έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως όσους
αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και της αντίστοιχης περ.
γ της παραγράφου 4.1 της παρούσας,47 μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον
αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού».
ε) Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:48
i.

η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω,

ii.

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και
σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση
επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,

iii.

έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με
τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται49, και

iv.

ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας
αρχής, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, υπεύθυνη δήλωση,
που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία
δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του
άρθρου 104 του ίδιου νόμου, και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης.

Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον
δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία
εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον
ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, να προσέλθει για την
υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης,50 προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή
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καλής εκτέλεσης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της ως άνω ειδικής
πρόσκλησης.51
Πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην
ειδική πρόκληση, και με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος,
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία
του παρόντος άρθρου 4.2 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής52. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για
την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με
την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 53
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει στον ανάδοχο την ως άνω ειδική πρόσκληση, εντός χρονικού
διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, και με την
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και
198 ΑΚ.54
4.3 Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών/
Προσωρινή δικαστική προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα
των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ.
Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά
του55.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της
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προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης56.
Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και , κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του
συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την
Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με άρθρο 15 της ΚΥΑ
ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα.
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν
την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν
όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο,
όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:5957
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν.
4412/201658. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή
μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της
προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10)
ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως,
μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,
υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/201759.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά60.
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,
μέσω της λειτουργίας ¨Επικοινωνία»:
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε
κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου
να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του
στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης,
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και
την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την
προδικαστική προσφυγή πράξης.
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την έκθεση απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν
τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη
εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.
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δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας
του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της
αναθέτουσας αρχής61.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής62.
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά
των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή
της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής63. Το αυτό ισχύει και σε
περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης
του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την
προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική
προσφυγή.
Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.
Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των
αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν.
4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους
δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.64
Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση
της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης
ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.65
Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή
Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου.
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης
κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς
νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που
υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.
Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την
προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η
άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε
(15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής
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αποφανθεί διαφορετικά66. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε
και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2
του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.
Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της
σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η
διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος
δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.
Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος
Σχετικά με την υπογραφή του συμφωνητικού, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παρ. 4, 5, 7, 8 του
άρθρου 105 καθώς και στο άρθρο 135 του ν. 4412/2016.
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος
καθορίζεται ως κατωτέρω:
1. Το συμφωνητικό, συμπεριλαμβανομένων των παρασχεθεισών εξηγήσεων του
οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδίως ως προς τον
προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών με τις οποίες ο ανάδοχος διαμόρφωσε την προσφορά
του,
2. Η παρούσα Διακήρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά.
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα
Παραρτήματα τους,
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.
10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Τα ανωτέρω έγγραφα της σύμβασης ισχύουν, όπως διαμορφώθηκαν, με τις συμπληρωματικές
πληροφορίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των
ανωτέρω.
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1.

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά
και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων
των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η
ελληνική έκδοση67. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

6.2.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα.
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6.3.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρωjθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
4.2.β) της παρούσας. Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία
έχει συνταχθεί το έγγραφο68 και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τα οριζόμενα, ομοίως, στο
άρθρο 4.2.β) της παρούσας.

6.4.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε
διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε
γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή τους, 69 μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

6.5.

Η επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
70.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
7.1
1.
2.
3.

4.

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του,
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν:
του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147)
του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”,
του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες
διατάξεις»
του ν. 4640/2019(Α 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω
εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις».

5. του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες
διατάξεις»,
6. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε
τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων
και λοιπές διατάξεις»
8. του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
9. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν.
3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 71
του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176
ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
(ΚΔΕ), όπως μεταβατικά ισχύουν.
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
του ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με
τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου
ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για
την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθώς και
η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄
1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.

του ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248).
του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”.
του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων,
μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.).
του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄145 )72
του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
της υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες
Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση).
της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)
της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων
της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
«Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως
τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).
της Κοινής Διαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος
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29.

30.

31.

32.
33.
34.
35.

ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4).
της με αρ. 166278/30.06.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ: 2813/Β΄/30.06.2021)
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων,
μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα».
της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
της με αρ. 64233/10.06.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ: 2453/Β΄/09.06.2021)
««Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
της με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄4607)
Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή
σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες,
της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
(B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις
έργων του ν. 4412/2016»,
της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
(B΄1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων».
της με αριθμ με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόφασης με θέμα «Έκδοση
Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων,
υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων».

7.2 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις73, καθώς και λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά.
Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να
περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά
νομοθεσία.
7.3 Του Ν. 4555/2018 ΤΠρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» με τις τροποποιήσεις του
7.4 Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7.5 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
7.6 Το αριθµ. πρωτ. 3275/5.11.2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας
Αττικής «περί ∆ιατύπωσης γνώµης για το σχέδιο ∆ιακήρυξης για το υποέργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»» Α/Α 1 της ομώνυμης
Πράξης με MIS 5070491.
Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου
8.1.

Η Πράξη είναι εντεταγμένη στο Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5070491 και έχει
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εγγραφεί στο ΠΔΕ με ενάριθμο 2020ΕΠ08510162 με Συνολική Δημόσια Δαπάνη 942.116,55€
και Επιλέξιμη Δαπάνη 360.000,00 € ενώ η μη επιλέξιμη δαπάνη ύψους 582.116,55€ θα
καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Καισαριανής74
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις75 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης
της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/201176, της κράτησης
ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, της κράτησης 6‰,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ.
ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
(Β' 2235), της κράτησης 2,5‰ υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-022020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2780), καθώς και της
κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
(η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από τη έκδοση της προβλεπόμενης κοινής
υπουργικής απόφασης).
8.2.

Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς
κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

8.3.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο
άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθέτουσα αρχή77 τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ,
ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να
ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα
(10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς
της σχετικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας « Επικοινωνία» του υποσυστήματος, σύμφωνα
με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του ν. 4412/2016.
Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της
καταληκτικηj ς προθεσμιjας παραλαβηj ς προσφορωjν. Τα ανωτεj ρω ισχυj ουν κατ΄αναλογιjαν και για τυχοj ν
ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.78
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 22208/2049/11.10.2021 (ΑΔΑ: ΨΓΛ3ΩΕΨ6ΓΤ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετούς Δαπάνης για την έγκριση δέσμευσης
προϋπολογισμού ποσού 942.116,55 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του ενάριθμου
έργου 2020ΕΠ08510162 της ΣΑΕ ΕΠ0851 με ποσό ένταξης 360.000,00 του Π.Δ.Ε. και η υπ. αρ.
3473/18.11.2020. (ΑΔΑ: Ψ4ΔΗ7Λ7-ΕΨΓ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5070491 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Τίτλος του έργου
Ο τίτλος του έργου είναι:
« ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ».

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε79 942.116,55 με Φ.Π.Α. 24%
Ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών: 557.071,28
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 100.272,83
Απρόβλεπτα80 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.):
98.601,61, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016.
Απολογιστικές δαπάνες – τέλος ανακύκλωσης: 3.825,69
Φ.Π.Α.: 182.345,15
.............................................................81
Στο ανωτέρω ποσό δεν προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για
τους ακόλουθους λόγους:
Οι προβλεπόμενες εργασίες είναι αλληλένδετες μεταξύ τους λειτουργικά και
κατασκευαστικά και δεν μπορούν να διαχωρισθούν σε επί μέρους συμβάσεις.82

11.2.

Τόπος εκτέλεσης του έργου

Δημαρχείο Καισαριανής επί των οδών Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, Καισαριανή.
11.3.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

CPV: 45259900-6: Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων
Συνοπτικά, οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν θα είναι οι εξής:
Αντικατάσταση κουφωμάτων
Εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιΐας
Θερμοϋγρομόνωση δώματος
Αντικατάσταση επικάλυψης αιθρίου
Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού (Ψύξη και Θέρμανση κτιρίου) μέσω της αντικατάστασης
Υδρόψυκτου Ψύκτη, αντικατάστασης Λέβητα, αντικατάστασης FCU, αντικατάσταση αντλιών

ΑΔΑ: ΩΥ6ΚΩΕΨ-ΗΞ6

Συστήματος Ψύξης, αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών διαιρουμένου τύπου.
Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων
Εγκατάσταση συστήματος BMS
Εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος
Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν και απολύτως απαραίτητες (για τη λειτουργία του κτιρίου και για
την ασφάλεια των χρηστών-επισκεπτών) εργασίες συντήρησης, ήτοι:
Επισκευές σκυροδεμάτων
Κατασκευή WC ΑμεΑ
Εργασίες χρωματισμών
Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει
να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4
του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των
άρθρων 13283 και 156 ν. 4412/2016.
Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:
•

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.

•

Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

-

Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών
του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου
ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς
Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση
λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.
Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν
ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για
τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του
Τεχνικού
Συμβουλίου,
ύστερα
από
εισήγηση
του
φορέα
υλοποίησης.
Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Οομάδες
εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού
αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό
έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με την με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφαση του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (B΄1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία
έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016», η οποία έχει εφαρμογή σε όλα τα ως
άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης84
Αναλυτικότερα στοιχεία για τις προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27
του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
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13.2

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016, καθώς και στην παρ. 3.5 περ.
γ έως στ της παρούσας.

.
13.3

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 85

13.4

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.86

13.5

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής
15.1

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 15.118,92 ευρώ87.
(δεκαπέντε χιλιάδες εκατό δέκα οκτώ ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά)
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων
που συμμετέχουν στην ένωση.

15.2

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 12
του ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή ή τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου,
Δήμος Καισαριανής, προς τον οποίο απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε
περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. (Η υποπερ. αα΄ δεν εφαρμοj ζεται για τις εγγυηj σεις που
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων).
η) τα στοιχεία της διακήρυξης ( αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
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εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
15.3

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι ....(θα
οριστεί στην Διακήρυξη)................, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να
παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.

15.4

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων:
• αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,
• παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στο
άρθρο 22
• δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας
δικαιολογητικά
• στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν,
κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα άρθρο 4.2 της
παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ
προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν,
από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του
άρθρου 18 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των,
• δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού.
• υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του
άρθρου2 του ν. 4412/2016
• δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της
προβλεπόμενης, στο άρθρο 4.1 (η) προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, σε
περίπτωση
ασυνήθιστα
χαμηλής
προσφοράς,88

15.5

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/201689.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Εγγύηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής
(Πριμ)
16.1 Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο90 ποσού ίσο με το 10% της σύμβασης
χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης

εγγύησης προκαταβολής.
Η χορηγούμενη προκαταβολή είναι έντοκη από την ημερομηνία καταβολής της στον ανάδοχο. Για το
ποσό αυτό βαρύνεται ο ανάδοχος με τόκο, ο οποίος υπολογίζεται με ποσοστό επιτοκίου που ανέρχεται
σε ποσοστό ίσο με το μικρότερο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης ή, αν
δεν εκδίδονται τέτοια, εξάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Το επιτόκιο
μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και
Μεταφορών. ……------…………….91
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Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά. Η
προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα,
με το αντικείμενο της σύμβασης.
Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής
πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 150 του ν. 4412/2016. (εφόσον
τίθενται ειδικοί όροι συμπληρώνονται εδώ ή στην ΕΣΥ με παραπομπή στο σχετικό άρθρο αυτής) 92.
Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής καταπίπτει με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας
αρχής, η οποία εκδίδεται μετά από προηγούμενη εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας93.

16.2
16.3 Στην περίπτωση αυτήν, για την πληρωμή της πρόσθετης καταβολής απαιτείται η προηγούμενη
έκδοση απόφασης του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού
συμβουλίου, ήτοι της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, του τεχνικού
συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
16.4 Η πρόσθετη καταβολή καταβάλλεται με την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του συμβατικού
αντικειμένου. Η πρόσθετη καταβολή θεωρείται συμπληρωματικό εργολαβικό αντάλλαγμα, εγκρίνεται
αναλόγως, ως τροποποίηση της σύμβασης, βάσει της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και περιλαμβάνεται σε ειδικό λογαριασμό, που υποβάλλει ο ανάδοχος μετά την έκδοση
βεβαίωσης περάτωσης εργασιών και την αναγραφή σε αυτή της ταχύτερης εκτέλεσης του έργου
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους των εγγράφων της σύμβασης.
16.5 Οι αποφάσεις για παρατάσεις προθεσμιών ρυθμίζουν κάθε θέμα, που σχετίζεται με την πρόσθετη
αυτή καταβολή και ιδιαίτερα, αν μετατίθεται, μερικά ή ολικά, ο κρίσιμος, για την πρόσθετη καταβολή,
χρόνος, με σαφή και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, προκειμένου να δικαιούται ο ανάδοχος πρόσθετη
αμοιβή, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω,, υπό τον όρο ο ανάδοχος να είναι πλήρως ανυπαίτιος για τις
χορηγηθείσες παρατάσεις.

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (ή του τμήματος της σύμβασης, σε περίπτωση υποδιαίρεσης σε
τμήματα), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται
μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού94 .
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον
ανάδοχο να καταθέσει, μέχρι και την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της
σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 15.2 της παρούσας, πλην της περ. (η), και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης .
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου
έναντι του αναδόχου.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τρεις (3)
τουλάχιστον μήνες από το άθροισμα της συμβατικής προθεσμίας, της οριακής προθεσμίας και του
χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 171 του ν. 4412 και τα
έγγραφα της παρούσας σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής, στην περίπτωση
παράβασης από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, η οποία εκδίδεται μετά από προηγούμενη εισήγηση της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας.95
Ειδικά, σε περίπτωση οριστικοποίησης της απόφασης έκπτωσης του αναδόχου, το σύνολο των
εγγυήσεων για την καλή εκτέλεση του έργου, καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, ως ειδική
ποινική ρήτρα, και κατά μέγιστο μέχρι το υπολειπόμενο προς κατασκευή ποσό της σύμβασης και
εφόσον ληφθεί υπόψη προς επιστροφή αρνητικός λογαριασμός.96
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της σύμβασης,
κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, μειώνεται αμέσως μετά από την έγκριση της τελικής
επιμέτρησης από τη διευθύνουσα υπηρεσία, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της
συνολικής αξίας.97
Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά από
την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασμού του έργου.
17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας
..........................................98
17. 3 Οι κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 του ν. 4412/2016, περί λογαριασμών και
πιστοποιήσεων, μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με
ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό
(5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις υποβεβλημένες στην υπηρεσία
επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του
αναδόχου, η οποία συνοδεύεται από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν
υποβληθεί οι επιμετρήσεις.99
Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ή
χρηματοδοτικαj ιδρυj ματα ηj ασφαλιστικεj ς επιχειρηj σεις καταj την εj ννοια των περιπτωjσεων β΄και γ΄
της παρ. 1 του αj ρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) 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, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.100 Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν
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κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονομικό φορέα.

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/αναδόχου από
ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους101.
Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών102 ορίζεται η ……………,
ημέρα ............ και ώρα ........(θα οριστεί στην Διακήρυξη).........
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης
των προσφορών ορίζεται
η................................., ημέρα........... και ώρα ....(θα οριστεί στην Διακήρυξη)........
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η
καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται
στους προσφέροντες, μέσω της
λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,
και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η
αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία,
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Σε περίπτωση που
και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν
υποβληθούν προσφορές, διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το εν λόγω
έργο με την εκ νέου τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στις
διατάξεις του παρόντος (επαναληπτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98
παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016).
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
19.1 Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του
άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα .ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) μηνών103, από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
19.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στο παρόν
απορρίπτεται ως μη κανονική104.
19.3 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από
τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης
συμμετοχής. κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο στην παρ. 19.1 .
Μετά από τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της
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προσφοράς, τα αποτελέσματα της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία
μπορούν να επιλέξουν να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν από την
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους. Η διαδικασία ανάθεσης
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί
φορείς.
19.4 Αν λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει, εκ των υστέρων, από τους οικονομικούς φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν τον χρόνο ισχύος της προσφοράς τους, καθώς και
της εγγύησης συμμετοχής, οπότε η διαδικασία συνεχίζεται με τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι
προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες.
Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης
1. Η παρούσα Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό
ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: ……. [εφόσον είναι
γνωστός], και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
3. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://kaisariani.gr, αναρτάται σχετική ενημέρωση,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.
4. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο105, σύμφωνα με το
άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,
Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της περίληψης της δημοπρασίας
στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό
πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την
ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων
βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.
Άρθρο 20A:106
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος
δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα
κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας.
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
21.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 107
που
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων Οικοδομικών και στην κατηγορία έργων
Ηλεκτρομηχανολογικών 108 και που είναι εγκατεστημένα σε109:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7110 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τριjτες χωjρες που δεν εμπιjπτουν στην περιjπτωση γ΄ της παρουj σας παραγραj φου και εj χουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς
συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα
έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει
τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα,
τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης111.
21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης112,
21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19
και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής :
- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, αυτές θα πρέπει να ικανοποιούνται από
κάθε μέλος της ένωσης
- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22.Β της παρούσας, κάθε μέλος της ένωσης θα πρέπει να
είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο ως άνω άρθρο,
τουλάχιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω, αθροιστικά
πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου.
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22.Α. Λόγοι αποκλεισμού
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε
ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των
παρακάτω περιπτώσεων:
22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη113 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα
εγκλήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα
(εγκληματική οργάνωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
δωροδοκίας, στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών
συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία
πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία
δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375
(υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις),
390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.
2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των
άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση
της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017)) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων
187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020
(Α’103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου
2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L
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141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), ),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). Ο
οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχειριστές.
β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί
το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον, κατά περίπτωση, νόμιμο εκπρόσωπο114.
22.A.2
α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
β) η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους, στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού115
22.A.3 --------22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:116
(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
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πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα
αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη
τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5
άρθρου 73 του ν. 4412/2016), 117
(γ) εαj ν, με την επιφυj λαξη της παραγραj φου 3β του αj ρθρου 44 του ν. 3959/2011(Α΄93), περιj ποινικωjν
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις
που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς
φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων, κατά
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν
είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν.
4412/2016, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, καθώς και του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε
αμφιβολία την ακεραιότητά του.
22.Α.5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό),
οικονομικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού). 118
Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν στις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά
αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου
που υποβάλλει προσφορά ή σε νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής που αντιστοιχούν σε ανώνυμη
εταιρεία.
Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής:
α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού
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Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες,
β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις
επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers)
ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την
προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές
Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
του Ο.Ο.Σ.Α.119

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων
παραγράφων. 120
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 22.Α.4 στα τρία (3)
έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.121
22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 22.Α.1 και 22.Α.4122, εκτός από την περίπτωση β, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία123
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του,
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις
περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει
λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού
κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. 124 Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα
μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση,
από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει
χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω
απόφαση
22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016. 125
22.Α.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 126
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

ΑΔΑ: ΩΥ6ΚΩΕΨ-ΗΞ6

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο
κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα
που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου ή
στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων127, ανά περίπτωση, στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21
της παρούσας128. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016.
22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια129
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ,απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να
διαθέτουν:
Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
1. Καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ή πάγια στοιχεία με βάση τις
αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ή
σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000)
ευρώ. (με βάση ΠΔ 71/2019 άρθρο 51).
2. Ελάχιστο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας: 150.000 ευρώ. Για την απόδειξη του κύκλου
εργασιών προσκομίζονται φορολογικές δηλώσεις και κατάσταση τιμολογίων βεβαιωμένη από το
λογιστή με υπεύθυνη δήλωση. (με βάση ΠΔ 71/2019 άρθρο 51).
B. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
Στις τάξεις Α1 και Α2 του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. δεν απαιτείται ελάχιστο όριο Οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας. (με βάση ΠΔ 71/2019).

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται
αθροιστικά από τα µέλη της ένωσης.
130.]

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που
εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρέπει να
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.
Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ 71/2019,
οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν
τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64 αυτού.
22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα131
Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ,απαιτείται οι οικονομικοί φορείς κατά την
υποβολή της οικονομικής προσφοράς:
Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
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Να περιλαμβάνουν στην βασική τους στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α’ βαθμίδας και
έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β’ βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β’ βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ’
βαθμίδας
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
Να περιλαμβάνουν στην βασική τους στελέχωση τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β’ βαθμίδας ή
δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α’ βαθμίδας.

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται
αθροιστικά από τα µέλη της ένωσης.
132,133]

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης134
Κάθε Οικονομικός Φορέας, που μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας,
οφείλει να διαθέτει σε ισχύ Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
στο πεδίο της εκτέλεσης τεχνικών έργων και ειδικότερα να έχει σε ισχύ τα παρακάτω πιστοποιητικά.
Πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν την συμμόρφωση του οικονομικού φορέα με:

1. Σύστηµα διαχείρισης ποιότητας κατά ΙSO 9001:2015
2. Σύστηµα ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία κατά ISO ΕΛΟΤ 14001:2015
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά
με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση
αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα
που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν.
4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται
στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι
φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι135 για την εκτέλεση της σύμβασης.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, στις
ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
και, εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί
σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22.Α της
παρούσας.
Η αντικατάσταση του φορέα, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας που δεν
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πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρούσας,
γίνεται κατόπιν πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα, εντός τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης στον οικονομικό φορέα, για κάθε τρίτο στις ικανότητες του
οποίου στηρίζεται, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. Ο φορέας με τον οποίο
αντικαθίσταται ο φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.
136

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής137
23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016, το οποίο
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπευj θυνη δηj λωση, με τις συνεj πειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή
τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της
παρούσας.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο μπορούν να
υποβάλονται προσφορές.
Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του,
στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της
αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.138.
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη
των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν 139.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη
διαδικασία σύναψης σύμβασης140.
Ο οικονομικός φορέας φέρει την υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, με ακρίβεια στην
αναθέτουσα αρχή, ως έχουσα την αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου για την τυχόν συνδρομή λόγων
αποκλεισμού141, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν.
4412/2016 και στο άρθρο 22.Α της παρούσης142 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα
μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.
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Επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο ερώτημα του ΕΕΕΣ ή άλλου
αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης για σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η τριετής παραγραφή της παρ. 10 του
άρθρου 73, περί λόγων αποκλεισμού, ή η εφαρμογή της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’
93), αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.
Οι προηγούμενες αρνητικές απαντήσεις στο ανωτέρω ερώτημα του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου εντύπου
ή δήλωσης, από οικονομικούς φορείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3β του
άρθρου 44 του ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετούν τον λόγο αποκλεισμού των περ. ζ’ ή/ και θ’ της παρ. 4
του άρθρου 73 του παρόντος και δεν απαιτείται να δηλωθούν κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και κάθε
αντίστοιχου εντύπου.
Όσον αφορά τις υποχρεώσεις για την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ και
β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.
Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό
πεδίο του ΕΕΕΣ, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει
αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 143
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και
το ΕΕΕΣ του υπεργολάβου.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων
φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κάθε φορέα, στις ικανότητες του οποίου
στηρίζεται.
Τέλος, επισημαίνεται ότι οι προσφέροντες δηλώνουν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών
συμβάσεων στο Μέρος IV του ΕΕΕΣ, Ενότητα Β («Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια»), στο
πεδίο
«Λοιπές
οικονομικές
ή
χρηματοοικονομικές
απαιτήσεις».
23.2. Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και
22 της παρούσας, κρίνονται:
α) κατά την υποβολή της προσφοράς, με την υποβολή του ΕΕΕΣ,
β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α έως δ) και
γ)κατά την εξέταση της υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 105 του
ν.4412/16, και στο άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε).

ΑΔΑ: ΩΥ6ΚΩΕΨ-ΗΞ6

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία,
αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
- μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο
επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον
συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα
αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 23.3 έως 23.10 της παρούσας, υποβάλλονται και γίνονται
αποδεκτά, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4.2 (β) της παρούσας. Τα αποδεικτικά
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα
ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.
Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή,
υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της παρούσας144:
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α, ο προσωρινός ανάδοχος
υποβάλλει αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:
απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του145. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων τεσσάρων εδαφίων
της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22.
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού
φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)146, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι εν ισχύ κατά
το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του147.
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά
δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι:
β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα
δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση148
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περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια
υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της Α.Α.Δ.Ε.
Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του
ν. 4174/2013 (Α’ 170) μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων με
το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47
του ν. 4623/2019 (Α’ 134). Ο Δήμος Καισαριανής δεν έχει υλοποιήσει ακόμα την ως άνω
διαλειτουργικότητα, και δεν μπορεί να αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό
ενημερότητας]149
β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική
ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως
φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που
εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη-μηχανικούς του που στελεχώνουν το
πτυχίο της εργοληπτικής επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον eΕΦΚΑ (τομέας
πρώην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό
ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση
εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας,
αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της
εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν
τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το
οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν
τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
εκδιδόμενο από τον eΕΦΚΑ.
(Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι υπηρεσίες φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ.
17535/Δ1.6002 (Β 1754/2020) (άρθρο 7), εφόσον έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την
οριζόμενη διαδικασία αναζητούν αυτεπαγγέλτως το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητα.
Ο Δήμος Καισαριανής δεν έχει ακόμα πιστοποιηθεί σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία, και
δεν μπορεί να αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.]
β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22150: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή του151.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα:
γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»152, με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης καθώς και ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική
απόφαση. Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού
φορέα.
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γ2) πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε
φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δεν υποβάλλουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.
γ3) εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet,
από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς
για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία
από το Γ.Ε.Μ.Η.
(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β)
του άρθρου 22 Α της παρούσας
Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών
(e-Certis) 153 του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22154, υποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού155.
Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22156, για τις εργοληπτικές
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα
αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), όπως προβλέπεται στη με αριθ.
Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) απόφαση, περί ενημερότητας πτυχίου, όπως ισχύει, από τα
οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική
επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
Μετά τη λήξη ισχύος των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 και την πλήρη
έναρξη ισχύος των διατάξεών του τελευταίου, για τις εγγεγραμμένες στο Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργοληπτικές
επιχειρήσεις, η μη συνδρομή του ως άνω λόγου αποκλεισμού περί σοβαρού επαγγελματικού
παραπτώματος, αποδεικνύεται με την υποβολή του πιστοποιητικού του Τμήματος ΙΙ του εν λόγω
μητρώου που συνιστά επίσημο κατάλογο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 του
ως άνω π.δ.
(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22
(μόνο για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ)
Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου Α.5 του άρθρου 22
υποβάλλονται, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία:

ΑΔΑ: ΩΥ6ΚΩΕΨ-ΗΞ6

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών 157, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη
εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό
πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία 158 (πλην των περιπτώσεων που
αναφέρθηκαν στο άρθρο 22.Α. 5 της παρούσας ανωτέρω):
i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την
περ. α) του άρθρου 22.Α.5, βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.
ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) του ίδιου άρθρου, για την απόδειξη του ελέγχου δικαιωμάτων
ψήφου, υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του
προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι
επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων
επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που
ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται
υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα
δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο
22.Α.5. 159
.

Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες:
- Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές που να έχει εκδοθεί
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.160
- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας,
το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Ειδικότερα:
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. και διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου,
προσκομίζουν μόνο την αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον
αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο
βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής
της προσφοράς καθώς η απαίτηση για την υποβολή του πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει ότι
οι μετοχές είναι ονομαστικές, καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.9 της παρούσας.
β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε
ανώνυμες εταιρείες εφόσον,κατά το δίκαιο της έδρας τους, ,:
Α) έχουν ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν:
i) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι
μετοχές είναι ονομαστικές,
ii) αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες μέρες
πριν την υποβολή προσφοράς,
iii) κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την
υποβολής της προσφοράς.
Β)
δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η
ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν:
i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον
υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου,
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ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των
μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου,
iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που
κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση,
η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή
δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην αναθέτουσα
αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει την προαναφερόμενη κατάσταση,
διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της
εταιρείας.
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του
κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται, κατά το άρθρο 9 της
παρούσας.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», υπογεγραμμένη
σύμφωνα με το άρθρο 79 Α ν. 4412/2016.
(ζ) Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού.
23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ
μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από
την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)161, ή βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα
Περιφερειακών Ενοτήτων, ανά περίπτωση, στην/στις κατηγορία/ες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1ης τάξης και άνω
και ΗΛΕΚΤΡ/ΚΑ Α2 τάξης και άνω.
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
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φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας.
Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις
έκδοσης αυτών προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή τους162
23.5 Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.:
•

•

είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που
περιέχει, μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ.
71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ
του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)
είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται από την ως άνω
βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που
προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής)
του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων
απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη
των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα
που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016, ανάλογα με την τιθέμενη στο
άρθρο 22.Γ απαίτηση.
Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων:
•
με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει, συνοδευόμενης, ανά περίπτωση, από πίνακα
όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή
υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό
ανεκτέλεστο, για τα έργα που είναι υπό εξέλιξη και δεν συμπεριλαμβάνονται στην ενημερότητα
πτυχίου ή
•
με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα
όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή
υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό
ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου, κατά
τις κείμενες διατάξεις.

Ειδικά για τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, οι απαιτήσεις του άρθρου
22.Γ αποδεικνύονται με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που
προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτηj ματος Α΄ του ν. 4412/2016,
μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την
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αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου .
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
23.6 Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:
•

•

είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που
περιέχει μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ.
71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ
του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)
είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται από την ως

άνω βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά
μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα
κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, ανάλογα με την τιθέμενη στο
άρθρο 22.Δ απαίτηση.
Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων
απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των
λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
Ειδικά για τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, οι απαιτήσεις του άρθρου
22.Δ αποδεικνύονται με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά
πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτηj ματος Α΄ του ν.
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής
εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του
παρόντος άρθρου .
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου
22. Γ και 22.Δ, της παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης,
ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων
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μητρώων.163

23.7

Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε164

1. Σύστηµα διαχείρισης ποιότητας κατά ΙSO 9001:2015
2. Σύστηµα ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία κατά ISO ΕΛΟΤ 14001:2015
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη.
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά
εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την
προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας
ή περιβαλλοντικής διαχείρισης πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα.

23.8 Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία», με θέμα: “Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου- Κατακύρωση’’, τα νομιμοποιητικά
έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία πρέπει
να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους165, εκτός αν σύμφωνα
με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος
Ειδικότερα:
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται:
1) στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή
προαιρετικά στο ΓΕΜΗ και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ:166
α) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή του 167.
β) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, Γενικό
Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από
την υποβολή του.
2) Στις λοιπές περιπτώσεις τα, κατά περίπτωση, νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά
την υποβολή τους.
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση-
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πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου χορηγήθηκαν οι
σχετικές εξουσίες.
Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.),
τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και
των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Δ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο/ ατομική επιχείρηση, τα φυσικά, εφόσον
έχει χορηγήσει εξουσίες εκπροσώπησης σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του
οικονομικού φορέα.
23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α)Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016,
μπορούν να υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν
λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος
κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στις τάξεις 3η έως και 7η, μέχρι τη
λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, υποβάλλοντας
«Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των
δικαιολογητικών 168:
- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης. Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα
πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν
καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.169
- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας
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υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις) από
την Ενημερότητα Πτυχίου.
- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου
22. Α.4. (θ).170
- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 23.3.
(στ).
- τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εργοληπτικής επιχείρησης.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό
δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη
του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑΤΜΕΔΕ), ο προσφέρων προσκομίζει επιπλέον της ενημερότητας πτυχίου, ασφαλιστική
ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.
Από την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιητικό εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του
Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), αποτελεί επίσημο
κατάλογο και απαλλάσσει τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις από την προσκόμιση των
αποδεικτικών μέσων που προβλέπονται στα άρθρα 47 επόμενα.

23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, η
απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την υποβολή σχετικού
συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του
αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει
του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ
τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής
ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του
διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής
και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση
της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της
σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους
πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση
που του ανατεθεί η σύμβαση. Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα
δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της
σύμβασης. Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας
που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην
περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την
σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα
εκτελέσει.

23. 11 Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
•
οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
•
οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για
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την υποβολή των δικαιολογητικών171 Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς
υποφακέλους:
(α) υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
σύμφωνα με τα κατωτέρω:
24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού,
να περιέχει τα ακόλουθα υπό (α) και (β) στοιχεία::
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Επίσης δύναται να περιλαμβάνει και συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο οικονομικός
φορέας μπορεί να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ. Η
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 79Α του
ίδιου ν. 4412/2016.
β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.
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24.3Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το αρχείο pdf, το οποίο
παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες και
υπογράφεται, τουλάχιστον με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από
αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό.

24.4 Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται δημόσια ή/ και ιδιωτικά έγγραφα,
αυτά γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 β της παρούσας.
24.5 Επισημαίνεται ότι οικονομικός φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το Υποσύστημα
ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των Δικαιολογητικών
Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή αρχείου
Portable Document Format (PDF), τα οποία υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά,
υπογεγραμμένα, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία
υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται
στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της προσφοράς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 25: Υπεργολαβία
25.1 Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που
προτείνει. Αν ο ανάδοχος πρότεινε συγκεκριμένους υπεργολάβους κατά την υποβολή της προσφοράς
του, υποχρεούται, κατά την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης, να προσκομίσει την υπεργολαβική
σύμβαση. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να χορηγήσει προθεσμία στον ανάδοχο κατ’ αίτησή του, για
την προσκόμιση της υπεργολαβικής σύμβασης με τον αρχικώς προταθέντα υπεργολάβο ή άλλον, που
διαθέτει τα αναγκαία, κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής, προσόντα, εφόσον συντρέχει σοβαρός
λόγος. 173

25.2 Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν
αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
25.3

.................................................................... 174

25.4 Η αναθέτουσα αρχή:
α) ελέγχει την επαγγελματική καταλληλότητα του υπεργολάβου να εκτελέσει το προς ανάθεση τμήμα,
κατά την έννοια του άρθρου 22.Β (άρθρο 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και επαληθεύει τη μη
συνδρομή, στο πρόσωπό του, των λόγω αποκλεισμού του άρθρου 22.Α.1, 22.Α.2 και 22.Α.9 (άρθρα 73
παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), σύμφωνα με τα κατά περίπτωση ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο
23 της παρούσας (άρθρα 79 έως 81 ν. 4412/2016). 175
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν κατόπιν
του ελέγχου και της επαλήθευσης της ως άνω περίπτωσης (α), διαπιστώνεται ότι δεν πληρούνται οι
όροι επαγγελματικής καταλληλότητας του υπεργολάβου ή όταν συντρέχουν οι ως άνω λόγοι
αποκλεισμού του.
Άρθρο 25Α : Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει ή σχετίζεται με την ερμηνεία και/ ή
το κύρος και/ή την εφαρμογή και/ή την εκτέλεση της συμβάσης επιλύεται με την άσκηση προσφυγής
ή αγωγής στο διοικητικό εφετείο της περιφέρειας, στην οποία έχει υπογράφει η σύμβαση σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 175 ν. 4412/2016.
[Η΄(Εναλλακτικά) Ρήτρα διαιτησίας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού
Συμβουλίου 176
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται ότι όλες οι διαφορές που προκύπτουν ή
σχετίζονται με την ερμηνεία και/ ή το κύρος και/ή την εφαρμογή και/ή την εκτέλεση της σύμβασης,
επιλύονται οριστικά από διαιτητικό δικαστήριο /όργανο το οποίο διορίζεται και διεξάγει τη διαιτησία
σύμφωνα με τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για τις διαιτησίες του Δημοσίου. (Κατά παρέκκλιση
από τις διατάξεις που ισχύουν για τις διαιτησίες του Δημοσίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
καθορίσει στο σημείο αυτό, κατά περίπτωση, το περιεχόμενο της διαιτητικής ρήτρας σύμφωνα με τον
επιλεγέντα φορέα διαιτησίας, περιέχον μεταξύ άλλων, τους κανόνες που διέπουν τον ορισμό των
διαιτητών, τους εφαρμοστέους κανόνες διαιτησίας, την έδρα του διαιτητικού δικαστηρίου (ή οργάνου),
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τις αμοιβές των διαιτητών (εφόσον δεν ορίζονται από τους εφαρμοστέους κανόνες διαιτησίας), τη
γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η διαιτησία και κάθε άλλο σχετικό θέμα).
Η διεξαγωγή της διαιτησίας υπόκειται στον «Κανονισμό Διαφάνειας στις δυνάμει Συνθήκης Διαιτησίες
Επενδυτών-Κρατών» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration) της Επιτροπής
των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL), οι διατάξεις του οποίου
κατισχύουν των εφαρμοστέων κανόνων διαιτησίας που καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 175 ν. 4412/2016,
Της προσφυγής στο διαιτητικό δικαστήριο/ όργανο προηγείται στάδιο συμβιβαστικής επίλυσης
διαφορών. Για τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς συγκροτείται Συμβούλιο Επίλυσης Διαφορών
(ΣΕΔ). Η αμοιβή κάθε μέλους του ΣΕΔ καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 ν. 4640/2019 (Α’ 190),
περί αμοιβής διαμεσολαβητή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 176 ν.
4412/2016 και ο ν. 4640/2019.
Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ.
………………………………………. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής.
26.2 Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. Ο
Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού
Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.
26.3 Οι προσφέροντες, με την υποβολή της προσφοράς τους, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους
όρους της παρούσας Διακήρυξης
26. 4 Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως
προσφέρων ή ως νόμιμος εκπρόσωπος προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για
λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της
προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος
Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων
συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και
της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής
αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας
προσωπικών δεδομένων.
26. 5 Αν, μετά από την τυχόν οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 160 του ν. 4412/2016, η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσει την
ολοκλήρωση του έργου, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του παρόντος διαγωνισμού
και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισμό. Η
σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται, εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της
πρότασης περιέλθει στην Προϊσταμένη Αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη
πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω μειοδότης δεν
δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά
μειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την
πρόταση, η Προϊσταμένη Αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την κρίση
της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες
διατάξεις
του
ν.
4412/2016.
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Η διαδικασία της παρούσας δεν εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που η Προϊσταμένη Αρχή
κρίνει, ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για τον κύριο του έργου ή έχουν
επέλθει λόγω εφαρμογής νέων κανονισμών αλλαγές στον τρόπο κατασκευής του έργου, ενώ
μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα από
αυτοδίκαιη διάλυση της σύμβασης κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυση με υπαιτιότητα
του κυρίου του έργου κατά τις κείμενες διατάξεις.
26.6 ………………………………………….177
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Για την έννοια των “κάτω των ορίων” δημοσίων συμβάσεων, πρβ. άρθρο 2 παρ. 1 περ. 29 του ν.
4412/2016.
2 Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτοντες φορείς
δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για τις συμβάσεις που αναθέτουν
σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016.
3 Στην περίπτωση που πηγή χρηματοδότησης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός, η αναθέτουσα αρχή
αναγράφει τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον η
προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει το τρέχον οικονομικό έτος, τον αριθμό καταχώρισής
της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της
πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά
έτη, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145), περί
διαδικασίας για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Στην περίπτωση που πηγή
χρηματοδότησης είναι το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων, αναγράφει τη Συλλογική Απόφαση
Ένταξης και τον ενάριθμο. (Πρβλ. άρθρο 53 παρ. 2 περ. ζ του ν. 4412/2016).
4 Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα
5
Συμπληρώνεται ο κωδικός που αφορά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση όπως αυτός προσδιορίζεται
στον επίσημο ιστότοπο της Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
(Πρβλ.άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016).
6
Mέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος
7 Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση του
τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Έγγραφο Προμήθειας (L 3) και παρέχεται αποκλειστικά
σε ηλεκτρονική μορφή.
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο μπορούν
να υποβάλλονται προσφορές.
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ
με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ Aπό τις 2-5-2019,
παρέχεται η ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που
προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου
Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του
ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ. και το Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την
καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το
οποίο επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό
κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη
διαδρομή
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
8 Η περίπτωση ι) συμπληρώνεται και περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη, εφόσον η αναθέτουσα αρχή
προβλέπει υποδείγματα εγγράφων προς υποβολή από τους οικονομικούς φορείς, π.χ εγγυητικών
επιστολών.
9 Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία
με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας σύναψης.
10 Πρβλ. άρθρο 67 του ν. 4412/2016.
11 Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε
ορισμένα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να περιληφθεί στο παρόν άρθρο της διακήρυξης πρόβλεψη
ότι τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης θα διατεθούν με μέσα άλλα πλην των ηλεκτρονικών (όπως το
ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο ή συνδυασμός ταχυδρομικών ή άλλων καταλλήλων μέσων και
1
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ηλεκτρονικών μέσων) (τρίτο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 67 ν. 4412/2016). Στην περίπτωση αυτή
προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση: «Τα ακόλουθα έγγραφα της σύμβασης ...........................
διατίθενται από …………………………., οδός …………………, πληροφορίες …………………. τηλ.:……………..:…..
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των παρακάτω εγγράφων της σύμβασης ……,
στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.»
12 Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε
ορισμένα έγγραφα της σύμβασης, διότι η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 του
άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο παρόν άρθρο της διακήρυξης, τα μέτρα προστασίας
του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, και τον τρόπο με τον οποίο
είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα. Ενδεικτικά, λ.χ., η αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε
να αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και
να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και
διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα
ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν
την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε
άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τον
σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”.
13 Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία (εγκαίρως, ήτοι
ως την... ), προς αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας.
14 Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας.
15 Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των
διατυπώσεων δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της
διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)
16 Πρβλ.άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
17 Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.
18 Αν η διεύθυνση της υπηρεσίας που τηρεί το πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής είναι διαφορετική
από την αναφερόμενη στο άρθρο 1, αναγράφεται στο παρόν σημείο η σχετική διεύθυνση.
19 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
20 Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ενιαίο ποσοστό έκπτωσης απαλείφεται η περίπτωση δ της
παρ. 3.5. Πρβλ. άρθρο 95 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «αν κριτήριο
ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, οι
οικονομικοί φορείς προσφέρουν είτε συνολικό και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της
προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το συνολικό αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται με κατ’
αποκοπή τίμημα είτε επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του
τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), ιδίως όταν
είναι μεγάλο το πλήθος των τιμών μονάδας, με τις οποίες θα καταρτισθεί η σύμβαση».
21 Σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 95 παρ. 2 περ. β υποπ. Αα του ν. 4412/2016
“Ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου”, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην εν λόγω
περίπτωση (στ) αναφορά για την υποβολή του σχετικού τιμολογίου.
22 Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.
23 Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.2 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.
24 Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.
25 Πρβλ .άρθρο 12 παρ.2.της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.
26 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016.
27 Πρβλ. άρθρο 13 παρ. 2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.
28 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1 όγδοο εδάφιο ν. 4412/2016
29 Πρβλ. άρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016.
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Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 13 ν.4412/2016.
Πρβλ. άρθρο 88 παρ. 5 περ. α του ν. 4412/2016
32 Ως προς τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εξέταση των εξηγήσεων των
ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών πρβλ.ΣτΕ ΕΑ 184/2020 και ιδίως σκέψεις 15-21
33 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016.
34 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
35 Βλ.σχετικά με την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020
Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρωjθηκε με το αj ρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και
2 του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται
στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της
ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται
αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας. 2. Η αυθεντικοποίηση
που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την
ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία
που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον
τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό
όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".
36 Για τους φορείς του Βιβλίου ΙΙ της παρ. 2 του άρθρου 259 του ν.4412/2016
37 Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 8
του ν.4412/201
38 Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.
39 Πρβλ. άρθρο 14 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.
40 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
41 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 3 ν. 4412/2016.
42 Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 (λήψη επανορθωτικών μέσων).
43 Πρβλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016.
44 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
45 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 6 ν. 4412/2016.
46 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016.
47 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
48 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016.
49 Η φράση «έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα
με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α` 127)» προστίθεται στη διακήρυξη μόνο στις
περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες προβλέπεται υποχρέωση προσυμβατικού ελέγχου.
50 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016.
51 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016.
52 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016.
53 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 7 ν. 4412/2016.
54 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 8 ν. 4412/2016.
55 Πρβλ. άρθρο 360 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1του π.δ. 39/2017.
56 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 του π.δ. 39/2017.
57 Πρβλ. άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα
58 Πρβλ. άρθρο 363 του ν. 4412/2016.
59 Πρβλ. άρθρο 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 6 του π.δ. 39/2017.
60 Πρβλ. άρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
61 Πρβλ. παρ. 1 του άρθρου 365 του Ν. 4412/2016.
62 Πρβλ. άρθρα 360 παρ. 2 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 2 του π.δ. 39/2017, πρβλ. άρθρο 367 παρ. 4 Ν.
4412/2016.
30
31
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63

Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016.
65
Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
66
Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
67 Πρβλ. άρθρο 53 παρ. 3 ν. 4412/2016.
68 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016.
69 Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
70 Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 4Α του ν. 4412/2016.
71 Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
72 Από 1-1-2017 τέθηκε σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 κατάργησε το π.δ
113/2010.
73 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου
θεσμικού πλαισίου της διακήρυξης.
74 Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη
Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού
Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα
ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (με
αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία
Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ) έργων, ενάριθμος έργου ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης
(ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων,
βλ. και άρθρο 5 του π.δ 80/2016. Πρβλ. άρθρο 53 παρ.2 περ. ζ ν. 4412/2016.
75 Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου.
76 Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44
του ν. 4605/2019.
77 Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της ΚΥΑ
ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα).
78 Πρβλ. άρθρο 102 ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4782/2021. Πρβλ και
έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου 42 ν. 4781/2021
79 Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 6
παρ. 1 και 132 παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016).
80 Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης,
ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του
15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν.
4412/2016.
81 Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
82 Η αναθέτουσα αρχή διαμορφώνει το παρόν σημείο της διακήρυξης, ανάλογα με το αν αποφασίσει να
υποδιαιρέσει τη σύμβαση σε περισσότερα τμήματα/έργα ή όχι, ήτοι να τα αναθέσει ως ενιαίο
σύνολο. Στην περίπτωση που επιλέξει να μην υποδιαιρέσει σε τμήματα, αναφέρει, στο παρόν σημείο
της διακήρυξης, τους βασικούς λόγους της απόφασής της αυτής (πρβλ. άρθρο 59 του ν. 4412/2016).
83 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019
84 Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση
έναρξη των εργασιών (Πρβλ. άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
85 Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης.
86 Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην
περίπτωση αυτή προσαρμόζεται αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57 του ν. 4412/2016 ).
87 Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της
64
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σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, μη
συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 72
παρ. 1του ν. 4412/2016),.
88 Πρβλ. άρθρο 88 παρ. 1 ν. 4412/2016.
89 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 3 του ν. 4412/2016
90 Συμπληρώνεται ανάλογα με το εάν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής, η οποία μπορεί να
ανέρχεται μέχρι του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς αναθεώρηση και
Φ.Π.Α. Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με
την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων
έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Η
υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 δυνάμει
της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014.
91 Πρβλ. άρθρα 72 παρ. 7 & 8 και 150 του ν. 4412/2016. Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή, στο
παρόν άρθρο της Διακήρυξης, συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής.
92 Πρβλ. άρθρα 72 παρ. 8 ν. και 150 του 4412/2016.
93 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016.
94 Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να καθορίζεται όριο ποσοστού
έκπτωσης, πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει, επιπλέον της
εγγύησης καλής εκτέλεσης, πρόσθετη εγγύηση, κλιμακωτά αυξανόμενη βάσει του ποσοστού
έκπτωσης. Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο ν. 4412/2016.
95 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016
96 Πρβλ. άρθρο 160 παρ. 9 περ. β του ν. 4412/2016
97 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 14 περ. β του ν. 4412/2016
98 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής
λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που
προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας,
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας
καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την
ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.. Οι εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και
επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 10 του ν.
4412/2016.
99 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 14 περ. α ν. 4412/2016
100 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για
την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη)
συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4
του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως
παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. Το με αρ.
πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
101 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 13, καθώς και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως προς
τις εγγυήσεις συμμετοχής.
102 Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν.
4412/2016.
103 Οριj ζεται ο χροj νος αποj την Αναθεj τουσα Αρχηj κατ΄εκτιj μηση των ιδιαιτεροτηj των της διαδικασιj ας.
Για τον καθορισμό του χρόνου ισχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου: «Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων…., οι
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα που ορίζεται στα
έγγραφα της σύμβασης και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε δέκα (10) μήνες, μέσα στο οποίο πρέπει να

ΑΔΑ: ΩΥ6ΚΩΕΨ-ΗΞ6

συναφθεί η σύμβαση. Ειδικότερα, στους διαγωνισμούς που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο
νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των προσφορών προσαυξάνεται κατά
τρεις (3) επιπλέον μήνες αντίστοιχα».
104 Πρβλ. άρθρο 97 παρ. 1 ν. 4412/2016.
105 Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12
άρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις
παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3548/2007, στον
περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2023.
106 Πρβλ. άρθρο 68 ν. 4412/2016. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει τη διαβούλευση επί των
δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης σύμφωνα προς τα οριζόμενα στο άρθρο 68 ν. 4412/2016,
συμπληρώνεται το άρθρο 20Α, άλλως διαγράφεται.
107 Πρβλ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν
συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.
108 Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας
(αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 45 του π.δ/τος 71/2019 ).
109 Για την κατανόηση πρακτικών διαδικασιών, ιδίως κατά την εξέταση της συμμετοχής τρίτων χωρών
σε διαγωνισμούς, βλ. τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στην αγορά
δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ», Βρυξέλλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.
110 Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
111 Για το έλεγχο των χωρών που έχουν συνάψει συμφωνίες με την Ένωση δες την ιστοσελίδα της
Επιτροπής https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
112 Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016.
113 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν.
4497/2017. Επισημαίνεται ότι, στο ΕΕΕΣ, η αναφορά σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”
νοείται, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”,
η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες
καταδικαστικές αποφάσεις.
114 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
115 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2Α τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ
116 Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το
άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν,
περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις
κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης. .
117 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ
118 Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΕΕΕΣ (
Άλλοι Λόγοι Αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους
μέλους της α.α ή του α.φ ).
119 Πρβλ. παρ. 3 άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 239 του ν. 4782/2
120 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 6 ν. 4412/2016
121 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, Επίσης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της
Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση
C-124/2017 Vossloh, ιδίως σκέψεις 38-41, ΣτΕ ΕΑ 40/2019.
122 Υπενθυμίζεται ότι
αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η
Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού.
123
Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης
Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ στην υπόθεση C‑387/19
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Πρβλ άρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016
Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία
εξακολουθεί να ισχύει έως την έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
126 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), είναι
προαιρετικά για την αναθέτουσα αρχή και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το
αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να
διαμορφώνονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού
των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις αναθέτουσες
αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, της
αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού. Τα
κριτήρια επιλογής του άρθρου 22.Β – 22.Ε εξετάζονται κατά τη διαδικασία ελέγχου της
καταλληλότητας του προσφέροντος να εκτελέσει τη σύμβαση (κριτήρια “on/off”).
127 Πρβλ. άρθρο 188 παρ. 1 του ν. 4635/2019, με το οποίο επανήλθαν σε ισχύ τα άρθρα 105 και 106
του ν. 3669/2008, μέχρι την έκδοση του π.δ. του άρθρου
128 Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του
ΜΕΕΠ ή, από την έναρξη ισχύος του π.δ. 71/2019, του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.). . Πρβλ. άρθρο 76 παρ. 4, του ν. 4412/2016.
129 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί
φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της
σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της
σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω
απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του
ΜΕΕΠ ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Σε κάθε περίπτωση και για το μεταβατικό χρονικό διάστημα ισχύος των
άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008, όπως αυτό προκύπτει από το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019 και
την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, επισημαίνεται ότι, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
περιγράφει τις σχετικές απαιτήσεις ανάλογα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 71/2019, τηρουμένων
των ειδικότερων ρυθμίσεων του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 αναφορικά με τις πέραν των
προβλεπόμενων απαιτήσεων για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικείων μητρώων του π.δ
71/2019 (Α΄112), αντιjστοιχου προϋ πολογισμουj αναj κατηγοριjα εj ργου.
130
Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016
131 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί
φορείς διαθέτουν την αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της
σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της
σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω
απαιτήσεις καταρχάς καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε
τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε ούτε σε βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ. Σε κάθε
περίπτωση και για το μεταβατικό χρονικό διάστημα ισχύος των άρθρων 80 έως 110 του ν.
3669/2008, όπως αυτό προκύπτει από το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019 και την πλήρη έναρξη ισχύος
του τελευταίου, επισημαίνεται ότι, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να περιγράφει τις σχετικές
απαιτήσεις ανάλογα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 71/2019, τηρουμένων των ειδικότερων
ρυθμίσεων του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 αναφορικά με τις πέραν των προβλεπόμενων
απαιτήσεων για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικείων μητρώων του π.δ 71/2019 (Α΄
112), αντίστοιχου προϋπολογισμού ανά κατηγορία έργου..
132
ΠΡΟΣΟΧΗ Δεν θα πρέπει να συγχέεται η έννοια της επαγγελματικής καταλληλόλητας του άρθρου
22.Β με την έννοια της επαγγελματικής ικανότητας
133 Πρβλ. άρθρο 76 παρ. 3 του ν. 4412/2016
134 Προαιρετική επιλογή: Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και
124
125
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συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις
πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).
135 Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ.
1 του ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται.
136 Προαιρετική επιλογή συμπλήρωσης του εδαφίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 2 του ν.
4412/2016, στην περίπτωση συμβάσεων έργων οι Αναθέτουσες Αρχές μπορούν να απαιτούν την
εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα.
137 Ως προς τον τρόπο υποβολής των αποδεικτικών μέσων του παρόντος άρθρου, τα οποία έχουν
συνταχθεί/ παραχθεί από τους ίδιους τους οικονομικούς φορείς πρβλ. άρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
138 Πρβ άρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016,
139 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού
φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των
φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του ν.
4412/2016.
140 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016
141 Βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28
142 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήμα)
143 Πρβλ. άρθρο 79 παρ. 8, σε συνδυασμό με άρθρο 73 παρ 2Α ν. 4412/2016
144 Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση
δικαιολογητικών προς απόδειξη μόνο των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που
έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, η αναθέτουσα αρχή δύναται,
κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
145 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.
146 Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας
είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση."
147 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.
148 Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους υπογράφονται και γίνονται αποδεκτές σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2. β) της παρούσας
149Πρβλ. το α.π. 1081/18-02-21 έγγραφο της Αρχής «Ενημέρωση για ζητήματα αποδεικτικών
φορολογικής ενημερότητας (αυτόματη άντληση αποδεικτικού - ενημερότητα σε παρελθόντα
χρόνο)» (ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ).
150 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
151 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.
152 Πρβλ. το με α.π. 2440/22-04-2021έγγραφο της Αρχής «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής
Φερεγγυότητας» (ΑΔΑ: 9ΒΚΩΟΞΤΒ-7Δ6).
153 Η πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής eCertis για την αναζήτηση ισοδύναμων πιστοποιητικών
άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε είναι διαθέσιμη, χωρίς κόστος, στη διαδρομή.
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαίνεται ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ είναι ο αρμόδιος εθνικός
φορέας για την καταχώρηση και τήρηση των στοιχείων του eCertis για την Ελλάδα. Πρβλ. το με
αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικό έγγραφο της Αρχής στον ακόλουθο σύνδεσμο
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammikoapo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn
154 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού.
155 Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι
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συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη
συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης.
156 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
157 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
158 Για τις αλλοδαπές ανώνυμες
εταιρείες ιδρυθείσες σε κράτος μέλος της ΕΕ σχετικό είναι το
Παράρτημα Ι της οδηγίας 2012/30/ΕΕ (L315/91) με την οποία αναδιατυπώθηκε η Οδηγία
77/91/ΕΟΚ (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αρ Ν26/1). Πρβλ. ΣτΕ 303/2020
(επταμελής).
159 Πρβλ. παρ. 3 άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 239 του ν. 4782/21.
160 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.
161 η οποία εκδίδεται συj μφωνα με τις ειδικεj ς διαταj ξεις του π.δ. 71/2019 (Α΄112). Επισημαιj νεται οj τι τα
πτυχία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.), που είναι σε ισχύ
κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν ως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως και την 2α Ιουλίου 2019
(Πρβλ. αj ρθρο 65 παρ. 1 του π.δ 71/2019 (Α΄112) ως αντικατασταj θηκε με την παρ. 5 του αj ρθρου
144 του ν. 4764/2020 (Α΄256).
162 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.
163
Πρβλ. άρθρο 76 παρ. 4 του ν. 4412/2016
164 Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με
το άρθρο 82 του ν. 4412/2016.
165 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν. 4412/2016.
166 Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά:
α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104),
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91),
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86),
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν.
4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών,
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο
αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός),
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά
τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012)
θ.ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ
(ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή,
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την
έδρα της στην ημεδαπή,
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L.
207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που
αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε
κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν
έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται
στην περίπτωση ιβ`,
ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους
στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`,
ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012
167 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.
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Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε
διαγωνισμούς δημοσίων έργων χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται
από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών
[...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους
δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 (Τροποποιήσεις
του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄227 ] “α.Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της
παραγραj φου 1 του αj ρθρου 377 αντικαθιjσταται ως εξηj ς: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄116), πλην των
άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος
του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176».
169 Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής
ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά.
170 Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού.
171 Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.
172 Πρβλ. άρθρο 93 του ν. 4412/2016.
173 Πρβλ. άρθρο 165 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
174 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος
του υπεργολάβου και εφόσον η φύση της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει
απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου,
δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της
σύμβασης καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο
να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν
αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου.
Συμπληρώνεται αναλόγως.
175 Πρβλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016
176 Πρβλ άρθρο 176 ν. 4412/2016. Στα έγγραφα της σύμβασης, για έργα προϋπολογισμού ανώτερου
των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, μπορεί να εγκριθεί και να περιληφθεί ρήτρα περί
διαιτητικής επίλυσης κάθε διαφοράς που προκύπτει σχετικά με την εφαρμογή, την ερμηνεία ή το
κύρος της σύμβασης. Για έργα κατώτερου προϋπολογισμού, απαιτείται για τη συμπερίληψη
αντίστοιχης ρήτρας η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. Μπορεί να τεθεί στο
σημείο αυτό ή στην ΕΣΥ. Στα συμβατικά τεύχη που έχει περιληφθεί ρήτρα περί διαιτητικής επίλυσης,
δύναται να προβλέπεται στάδιο συμβιβαστικής επίλυσης κάθε διαφοράς, που προηγείται της
προσφυγής στη διαιτησία
177 Στο παρόν σημείο της Διακήρυξης ή στην ΕΣΥ μπορεί να τεθεί ρητά η πρόβλεψη για τη σύσταση
κατασκευαστικής κοινοπραξίας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 165 παρ. 4-6 του ν.
4412/2016.
168
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ΕΡΓΟ: ‘‘ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ’’
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά

στην ενεργειακή αναβάθμιση του κελύφους και των Η/Μ

εγκαταστάσεων του κτιρίου του Δημαρχείου Καισαριανής,επί των οδών Βρυούλων 125 &
Φιλαδελφείας, Καισαριανή.

Ι ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Όπως προέκυψε από την διενεργηθείσα Ενεργειακή Επιθεώρηση, οι επεμβάσεις ενεργειακής
αναβάθμισης του κελύφους του Κτιρίου, αφορούν στα εξής:
α) Στην αντικατάσταση κουφωμάτων.
β) Στην εξωτερική θερμομόνωση των τοίχων.
γ) Στην θερμοϋγρομόνωση των δωμάτων.
δ) Στην αντικατάσταση της επικάλυψης του αιθρίου.
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Για όλες τις κατηγορίες εργασιών θα εφαρμοστούν ή θα ληφθούν υπ΄όψη, οι ισχύοντες Νόμοι, Οδηγίες,
Προεδρικά Διατάγματα, Αποφάσεις και Εγκύκλιοι, όπως:
•

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

•

Οι ισχύουσες Προδιαγραφές για τις κατηγορίες των εργασιών

•

Η λοιπή ισχύουσα εγχώρια και κοινοτική νομοθεσία που αφορά τον τομέα των κτιριακών έργων εν
γένει ( Ευρωκώδικες, Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), οδηγία 2010/31/ΕΕ)
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Ειδικά για τις οικοδομικές εργασίες ισχύουν τα εξής:
•

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01: Θερμομονώσεις δωμάτων

•

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02: Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων

•

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00: Κουφώματα αλουμινίου

•

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00: Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

•

Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/9-4-2012)

•

Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός

•

Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων

•

Ο Κανονισμός Ηχοπροστασίας Κτιρίων

•

«Οδηγίες Σχεδιασμού για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες» του ΥΠΕΧΩΔΕ

•

Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί και τα Πρότυπα που έχουν καταστεί υποχρεωτικά, καθώς και οι
αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Οδηγίες

•

Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος

•

Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός

•

Ο Νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) Υπ. Απόφαση με Αριθμ.ΔΕΠΕΑ /οικ.
178581/ΦΕΚ 2367/Β’/12-7-2017

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Επιφάνεια : 2884,94m2
Αριθμός Ορόφων : 3
Θερμαινόμενη Επιφάνεια : 2186,49 m2
Κλιματική Ζώνη : Β

Ακολουθούν ενδεικτικές φωτογραφίες του κτιρίου:
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4. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
Προβλέπεται η αντικατάσταση των κουφωμάτων του Κτιρίου. Οι υφιστάμενοι διπλοί υαλοπίνακες και τα
κακής ποιότητας, μη αεροστεγή, φθαρμένα / κακοσυντηρημένα πλαίσια (αλουμινίου) έχουν μεγάλο
συντελεστή θερμοπερατότητας και ελλιπή στεγανότητα, με αποτέλεσμα την μεγάλη απώλεια θερμότητας
των χώρων. Η αντικατάστασή τους με πιστοποιημένα κουφώματα (αεροστεγή πλαίσια) και διπλούς
υαλοπίνακες χαμηλού συντελεστή θερμοπερατότητας, αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των
θερμικών απωλειών καθώς και σε μείωση των απαιτουμένων ψυκτικών φορτίων για την ψύξη των
κτιρίων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι υαλοπίνακες καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του εξωτερικού
κελύφους των κτιρίων. Προτείνεται η τοποθέτηση πιστοποιημένων κατά ΕΝ14351-1 πλαισίων αλουμινίου
με μηχανισμούς υψηλής αντοχής και ακρίβειας, με θερμοδιακοπή 24mm και «ενεργειακούς»
υαλοπίνακες αποτελούμενους από εξωτερικό υαλοπίνακα πάχους 5mm με εσωτερική επίστρωση
χαμηλής εκπομπής (Low-e), ενδιάμεσο κενό πάχους 16mm με πλήρωση Argon 90% και εσωτερικό
υαλοπίνακα laminated, πάχους 3+3mm με ενδιάμεση μεμβράνη PVB. Για την σφράγιση των αρμών
προβλέπεται η τοποθέτηση ελαστομερούς υλικού EPDM. Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης
προκύπτει από την μείωση των απωλειών θερμοπερατότητας και την μείωση των απωλειών αερισμού
(διείσδυση αέρα από τις χαραμάδες).
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O συντελεστής θερμοπερατότητας του ανοίγματος Uw θα είναι Uw≤2,3 W/m2oK, με τον αντίστοιχο
συντελεστή θερμοπερατότητας των υαλοπινάκων Ug να είναι Ug≤1,3 W/m2oK.
Τα νέα κουφώματα θα είναι συρόμενα ή ανοιγόμενα/ανακλινόμενα (θα ακολουθείται η υφιστάμενη
κατάσταση).
Τα προϊόντα (πλαίσια αλουμινίου, υαλοπίνακες) θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τον Κανονισμό
305/2011/ΕΕ για τα Δομικά προϊόντα (Construction Products Regulation – CRP) και θα διαθέτουν Σήμανση
CE και Δήλωση Επιδόσεων, σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 14351, ΕΛΟΤ ΕΝ 12 211, ΕΛΟΤ ΕΝ 1027,
ΕΛΟΤ ΕΝ 1026, ΕΛΟΤ ΕΝ 12412.02 κλπ. Θα διαθέτουν Πιστοποίηση βαφής βάσει των Τεχνικών
Προδιαγραφών QUALICOAT. Πιστοποίηση CE θα πρέπει να διαθέτει και ο κατασκευαστής – εγκαταστάτης
των κουφωμάτων.Η συνολική επιφάνεια των προς αντικατάσταση κουφωμάτων είναι ∼648,07 m2.
Όσον αφορά στους συντελεστές θερμοπερατότητας ισχύουν τα εξής:
Πριν τις παρεμβάσεις:
Uw = 3,70 W/m²°Κ
Μετά τις παρεμβάσεις:
Uw ≅ 2,30 W/m²°K, gw∼0,38
(Μείωση συντελεστή Uw κατά 38%)
5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ
Προβλέπεται η εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης των τοίχων με σκοπό
τη μείωση των θερμικών απωλειών και των ψυκτικών φορτίων, τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης και
την βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης του κτιρίου.
Η εξωτερική θερμομόνωση θα ακολουθεί το ανάγλυφο του κτιρίου και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις
Προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης θερμομόνωση της
εξωτερικής παράπλευρης επιφάνειας του κτιρίου.
Το σύστημα της Εξωτερικής Θερμομόνωσης ως προϊόν θα πρέπει να φέρει σήμανση CE,βάσει της τεχνικής
έγκρισης ETΑG004 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τεχνικής Αξιολόγησης. Ο συνολικός επιτυγχανόμενος
συντελεστής θερμοπερατότητας θα είναι κατά μέγιστον U=0,45W/m2oK. Η εφαρμογή θερμομόνωσης στην
εξωτερική τοιχοποιία αφορά σε επιφάνεια ∼1.158,31 m2.

Όσον αφορά στους συντελεστές θερμοπερατότητας ισχύουν τα εξής:
Πριν τις παρεμβάσεις:
U = 2,50 W/m2oK(βάσει Ενεργειακής Επιθεώρησης)
Μετά τις παρεμβάσεις:
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U ≅0,45 W/m2oK
(Μείωση συντελεστή U κατά 82%)

5.1ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ
•

Κατάσταση υποστρώματος. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, σχετικά ομαλό και ικανό να
φέρει φορτία. Σε περίπτωση που αμφισβητείται η φέρουσα ικανότητα θα απαιτηθεί μηχανική
στερέωση, ενώ θα πρέπει να ελεγχθεί και η επιπεδότητα των υποστρωμάτων.

•

Εφαρμογή συγκολλητικού κονιάματος ανόργανης βάσης

•

Τοποθέτηση μονωτικών πλακών γραφιτούχου διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 5 cm με
συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ≤0,033 W/m2oK. Οι πλάκες τοποθετούνται «σταυρωτά»,
φροντίζοντας να μην μένουν ανοικτοί αρμοί ή μεγάλες ανεπιπεδότητες. Το συγκολλητικό κονίαμα
τοποθετείται επάνω στις πλάκες, συνήθως περιμετρικά και σημειακά στο κέντρο της πλάκας, ώστε
να μπορεί να απορροφήσει ανωμαλίες του υποστρώματος. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους
χρόνους εργασιμότητας των μιγμάτων, ώστε να διασφαλίζεται η άριστη πρόσφυση των πλακών.
Τυχόν κενά και αρμοί πρέπει να γεμίζονται είτε με κομμάτια του μονωτικού είτε με ειδικό μη
αναφλέξιμο αφρό πολυουρεθάνης.

•

Στα τμήματα της εξωτερικής θερμομόνωσης πλησίον του δαπέδου ή του εδάφους θα
χρησιμοποιηθεί, σε ύψος 1,50m, διογκωμένη πολυστερίνη μεγαλύτερης πυκνότητας (30kg/m3
έναντι 15kg/m3). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην εφαρμογή της εξωτερικής
θερμομόνωσης στο σημείο επαφής με το έδαφος. Στους χώρους που υπάρχουν κεραμικά
πλακίδια, θα γίνει αποξήλωσή τους, εφαρμογή της θερμομόνωσης και τοποθέτηση νέων
πλακιδίων με χρήση ειδικής κόλλας.

•

Μηχανική στερέωση μονωτικών πλακών. Χρησιμοποιούνται βύσµατα αγκύρωσης πολυαιθυλενίου
µε ατσάλινες βίδες και διάμετρο κεφαλής 60 χιλ. Η κατάλληλη στερέωση της πλάκας επιτυγχάνεται
µε 6 βύσματα αγκύρωσης ανά τετραγ. µέτρο (3 βύσματα αγκύρωσης ανά πλάκα), σηµειώνοντας
ότι στις γωνίες του κτιρίου χρησιµοποιούνται 8-14 βύσµατα αγκύρωσης ανά τετραγωνικό µέτρο.

•

Ενδιάμεση στρώση και τοποθέτηση πλέγματος ενίσχυσης. Ο ενδιάμεσος οργανικός ελαστομερής
ενισχυτικός σοβάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με μηχανές ψεκασμού είτε με ειδικές σπάτουλες. Οι
οργανικοί σοβάδες επιταχύνουν το στέγνωμα του υλικού και τη δημιουργία υδατοστεγούς
επιφάνειας, γεγονός που μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας
και υψηλής υγρασίας ή βροχής. Αμέσως μετά την εφαρμογή του σοβά, το υαλόπλεγμα
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εμβαπτίζεται στον υγρό ακόμα σοβά, έτσι ώστε να καλυφθεί πλήρως. Οι στρώσεις του
υαλοπλέγματος πρέπει να επικαλύπτονται στις πλευρές και στις άκρες ώστε να διασφαλίζεται η
κατανομή των τάσεων των θερμομονωτικών πλακών και η συνέχεια της θωράκισης του
συστήματος.
•

Τελική στρώση. Η τελική στρώση προτείνεται να είναι οργανικής βάσης. Τα οργανικά επιχρίσματα
είναι έτοιμες πάστες σε δοχεία και μπορούν να τοποθετηθούν με μηχανή ψεκασμού ή με
σπάτουλες. Είναι έτοιμα στην επιθυμητή απόχρωση και προσφέρουν την μέγιστη αντίσταση στις
συνθήκες του περιβάλλοντος καθώς και ιδιαίτερα αυξημένη ελαστικότητα. Εξαιτίας της σύνθεσης
τους δεν δίνουν μεγάλο πάχος στρώσης, ενώ αναλογική με το μέγεθος κόκκου των αδρανών που
περιέχουν είναι η ικανότητα να «γεμίζουν» ανωμαλίες του υποστρώματος.

•

Η σωστή εφαρμογή της θερμομόνωσης περιμετρικά των ανοιγμάτων του κτιρίου ή των ακμών
(εξωτερικών ή εσωτερικών γωνιών) του κτιρίου, θα επιτευχθεί με την τοποθέτηση γωνιοκράνων
από προφίλ διογκωμένης πολυστερίνης.

•

Προκειμένου περί εξωτερικής θερμομόνωσης σε ισόγειους χώρους θα προβλέπεται ειδική
ενίσχυση για μηχανική προστασία, σε ύψος 1,50m. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί, κατά
την εκτέλεση των εργασιών, όσον αφορά στις υφιστάμενες υδρορροές (αντικατάσταση
φθαρμένων υδρορροών). Επίσης θα απαιτηθεί αντικατάσταση μαρμαροποδιών των κουφωμάτων
τόσο λόγω φθοράς όσο και λόγω γεωμετρικής προσαρμογής στο νέο πάχος της τοιχοποιίας. Τέλος
είναι επιβεβλημένη η προσαρμογή της όδευσης, συμπεριλαμβανομένης και αντικατάστασης όπου
αυτό κρίνεται επιβεβλημένο, των ηλεκτρικών καλωδίων που εφάπτονται της εξωτερικής
τοιχοποιίας.

•

Όλες οι εργασίες θα γίνουν από εξειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τις προδιαγραφές
των υλικών και τις οδηγίες του προμηθευτή για το κάθε υλικό. Μετά το πέρας των εργασιών, η
κατασκευή επανελέγχεται από την Υπηρεσία ή/και τον Ανάδοχο. Οποιαδήποτε κακοτεχνία
διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον Ανάδοχο χωρίς συμπληρωματική αμοιβή.

•

Τα υλικά και το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά
CE.

•

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας,
περιλαμβάνονται και τα ικριώματα, ανυψωτικά μέσα κλπ.

6.ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ
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Προβλέπεται η πλήρης θερμοϋγρομόνωση του δώματος του Κτιρίου. Το πάχος του θερμομονωτικού
υλικού (εξηλασμένη πολυστερίνη, με λ=0,033W/moK) θα είναι 7cm, ώστε να ικανοποιούνται οι
προβλέψεις του νέου ΚΕΝΑΚ.Η συνολική επιφάνεια των δωμάτων, στα οποία θα κατασκευαστεί πλήρης
θερμοϋγρομόνωση, ανέρχεται σε ∼830,91 m2. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις περιοχές των αρμών
διαστολής, στις θέσεις των μηχανημάτων κλιματισμού και φωτοβολταϊκών πάνελ (πρόβλεψη αναμονών)
και στα σημεία των υδρορροών.Η θερμοϋγρομόνωση του δώματος θα κατασκευαστείεξ ’αρχής και
περιλαμβάνει τις εξής εργασίες και υλικά:

•

Πλήρης, προσεκτική, απομάκρυνση της υπάρχουσας επικάλυψης και απόθεσης της σε χώρο που θα
υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία.

•

Καθαρισμός της επιφανείας πλάκας του δώματος και εξομάλυνσή της.

•

Επάλειψη με δύο στρώσεις ελαστομερούς γαλακτώματος.

•

Ακολουθεί διάστρωση πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης, πάχους 7 εκ., με μέγιστο συντελεστή
αγωγιμότητας λ=0,033W/ moK.

•

Διάστρωση στρώματος ρύσεων, ελάχιστου πάχους μεγαλυτέρου

ίσου με πέντε (5) cm από

κυψελωτό κονιόδεμα περλιτομπετόν ή αφρομπετόν σε δύο (2) στρώσεις.
•

Κατασκευή λουκιών τσιμεντοκονίας.

•

Διάστρωση διάτρητου ασφαλτωμένου χάρτη (PAPIER PERFORE) επί της ασφαλτόκολλας.

•

Διάστρωση ασφαλτικής μεμβράνης στεγανότητας ενδεικτικού τύπου ESHADIEN SP που αποτελείται
από ειδικό ελαστομερές ενισχυμένο ασφαλτόπανο των 6.00kg/m2, πάχους min 3mm οπλισμένο με
σταυρωτό πολυεστερικό ύφασμα.

•

Η πιο πάνω μεμβράνη γυρίζει στα στηθαία και γενικά στις κατακόρυφες επιφάνειες ανέρχεται
κατά 20 έως 30 εκ. στερεούμενη μηχανικά με ανοξείδωτη λάμα (πάχους 1,5mm), βίδες και
βύσματα. Η λάμα σφραγίζεται με ελαστομερή μαστίχη πολυουρεθανικής βάσης.

•

Επίστρωση της τελικής επιφάνειας με

τσιμεντόπλακες

δια τσιμεντοκονιάματος

των 350kg

τσιμέντου.Σε σημεία χωρίς περιμετρικό τοιχείο στο δώμα, θα πρέπει να κατασκευαστεί περιμετρικό
τοιχείο (οπτοπλινθοδομή με επικάλυψη) ύψους 0,50m., ώστε να εγκιβωτιστεί η θερμοϋγρομόνωση
του δώματος.

Όσον αφορά στο συντελεστή θερμοπερατότητας του δώματος ισχύουν τα εξής:
Πριν τις παρεμβάσεις:
U =3,05W/m2oK(βάσει Ενεργειακής Επιθεώρησης)
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Μετά τις παρεμβάσεις:
U ≅0,40 W/m2oK
(Μείωση συντελεστή U κατά 87%)

7.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΙΘΡΙΟΥ
Η υφιστάμενη φθαρμένηεπικάλυψη του αιθρίου του κτιρίου χρήζει άμεσης αντικατάστασης.
Εγκαθίσταται στεγανό-φωτοδιαπερατό-αυτοεξαεριζόμενο σύστημα οροφής. Τα συστήματα κάλυψης των
αιθρίων θα

αποτελούνται από περσίδες αλουμίνιου σχήματος "U" και συμπαγείς πολυκαρβονικές

σχήματος ανάστροφου ‘’Π’’ που αρμόζουν εναλλάξ η μία με την άλλη μέσω ενός ειδικού συνδέσμου
αλουμινίου. Επιπροσθέτως οι αλουμινίου και πολυκαρβονικές περσίδες δεν εφάπτονται ώστε να
απορροφώνται οι συστολο-διαστολές. Οι περσίδες αλουμινίου έχουν πάχος 1,3mm και πλάτος 127mm.
Αντίστοιχα στις πολυκαρβονικές περσίδες το πάχος είναι 2mm και το πλάτος 100mm διατομής “Π”.
Μήκος περσίδων έως 6,00m ενιαίο.
Ο σύνδεσμος των περσίδων είναι εξ' ολοκλήρου από αλουμίνιο σχήματος ανάστροφου "Ω". Η τοποθέτηση
του συστήματος γίνεται ως εξής: δοκοί από γαλβανισμένο σίδηρο (αρθρωτός σκελετός) εφαρμόζονται
από κάτω και κάθετα στην κατεύθυνση των περσίδων (η απόσταση μεταξύ των δοκών καθορίζεται
σύμφωνα με τις ανεμοπιέσεις της περιοχής). Σε κάθε δοκό και καθ' όλο το μήκος τους έως 6,00m
τοποθετούνται ανά 100mm οι σύνδεσμοι οι οποίοι διαθέτουν υποδοχή για να συγκρατούν τις
πολυκαρβονικές περσίδες, ενώ στη συνέχεια καλύπτονται καθ’ όλο το μήκος τους με την περσίδα
αλουμινίου “U” ώστε να εξασφαλίζεται η στεγάνωση και ο εξαερισμός των συστημάτων. Το συνολικό
εμβαδό του συστήματος κάλυψης του αιθρίου ανέρχεται σε ∼224,25 m2.

Επισκευαστικές εργασίες
Απαιτείται άμεσα να γίνουν επισκευαστικές εργασίες καθώς όπως προκύπτει από τις ακόλουθες
φωτογραφίες ο φέρων οργανισμός του κτιρίου έχει αρχίσει να υφίσταται σημαντικές φθορές και
αποκολλήσεις. Επίσης η μόνωση οροφής και εξωστών έχει φθαρεί πλήρως.
1. Καθαίρεση

των

σαθρών

επιχρισμάτων

αλλά

και των

τμημάτων

επικαλύψεων

σκυροδέματος τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν αποκολληθεί.
2. Επισκευή των εναθρακώσεων και χρήση αναστολέων διάβρωσης του εκτεθειμένου
σιδηροπλισμού.
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3. Επισκευή των αποκολλημένων μαρμαροποδιών αλλά μαρμάρων εξωστών, πλατυσκάλων
κλπ.
4. Επισκευή επιχρισμάτων
5. Γενική αποκατάσταση χρωματισμών κατόπιν των επισκευών σκυροδέματος και
επιχρισμάτων.
6. Επισκευή των υδρορροών και των συναρμογών με την μόνωση οροφής.
7. Δημιουργία WC ΑΜΕΑ εντός χώρων υφιστάμενων WC.

ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης των Η/Μ Εγκαταστάσεων και αξιοποίησης ΑΠΕ, συνοπτικά,
έχουν ως εξής:
•

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΜΕ
ΚΑΠΝΟΔΟΧΟ ΡΡ-Η, ΚΙΤ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ, ΚΛΠ)

•

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΥ ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΥ ΨΥΚΤΗ

•

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ (3ΤΕΜ.)

•

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΦΘΑΡΜΕΝΩΝ

ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΚΑΙ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΩΝ

ΤΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
•

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (3ΤΕΜ.)

•

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ FCU (27 ΤΕΜ.)

•

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BMS

•

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED, ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΤΑ ΜΕΓΙΣΤΟΝ 33W ΕΚΑΣΤΟΝ (360 ΤΕΜ.)

•

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΙΣΧΥΟΣ 53,60kWp (NET METERING)

Οι ανωτέρω επεμβάσεις προέκυψαν από την διενεργηθείσα εκτενή Ενεργειακή Επιθεώρηση και Έλεγχο
των εγκαταστάσεων του Κτιρίου και έχουν ως στόχο την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, την
προστασία του περιβάλλοντος και την δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας.
Με την υλοποίηση των ανωτέρω επεμβάσεων το κτίριο κατατάσσεται στην Ενεργειακή Κατηγορία A+(από
Δ), με εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά 84% περίπου ενώ η επιτυγχανόμενη μείωση της
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ενεργειακής δαπάνης θα είναι περίπου 42000€/έτος, επί συνολικής εκτιμώμενης ενεργειακής δαπάνης
περίπου 48000€/έτος, σύμφωνα με το λογισμικόΤΕΕ-Κ.Εν.Α.Κ.

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Για όλες τις κατηγορίες εργασιών θα εφαρμοστούν ή θα ληφθούν υπ΄όψη, οι ισχύοντες Νόμοι, Οδηγίες,
Προεδρικά Διατάγματα, Αποφάσεις και Εγκύκλιοι, όπως:
•

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

•

Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις κατηγορίες των εργασιών

•

Η λοιπή ισχύουσα εγχώρια και κοινοτική νομοθεσία που αφορά τον τομέα των κτιριακών έργων εν
γένει ( Ευρωκώδικες, Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), οδηγία 2010/31/ΕΕ)

Ειδικά για τις Η/Μ εργασίες ισχύουν τα εξής:
•

«Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ» (Ν.4122/2013-ΦΕΚ
42/Α/19-2-2013)

•

Ο Ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α’/9-11-2015) «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2027/12/ΕΕ)

•

Ο Νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) Υπ. Απόφαση με Αριθμ. ΔΕΠΕΑ
/οικ. 178581/ΦΕΚ 2367/Β’/12-7-2017

•

Υ.Α. Αριθμ. ΔΕΠΕΑ /οικ. 182365/17-10-2017 ‘‘Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ
για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων’’ (ΦΕΚ 4003/Β’/17-11-2017)

•

ISO 50001:2011Πρότυπο για τα Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης

•

Οι Τεχνικές Οδηγίες Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ) που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής με την Αριθ.Απόφαση και τίθενται σε υποχρεωτική εφαρμογή ως εξής:
-Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017: «Αναλυτικές Εθνικές Προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό τα
ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης»
-Τ.Ο-Τ.Ε.Ε. 20701-2/2017: «Θερμοφυσικές
θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων»

ιδιότητες

δομικών

υλικών

και

έλεγχος

τα

-Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010: «Κλιματικά δεδομένα ελληνικών πόλεων»
-Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4/2017 «Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και
εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού»
-ΤΟΤΕΕ 20701-5/2017 «Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού, Θερμότητας και Ψύξης: Εγκαταστάσεις σε
Κτήρια»
16

ΑΔΑ: ΩΥ6ΚΩΕΨ-ΗΞ6
ΕΡΓΟ: ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ’’

•

Εγκύκλιος Υ.ΠΕ.Κ.Α. 1603/4-10-2010: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

•

Εγκύκλιος Υ.ΠΕ.Κ.Α. 2279/22-12-2010: Δεύτερη εγκύκλιος εφαρμογής του Κανονισμού Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

•

Το Π.Δ. 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και
Εγκαταστάσεων Κλιματισμού»

•

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86: ΜΕΡΟΣ 1: ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

•

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86: ΜΕΡΟΣ 2: ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ

•

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2423/86: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

•

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2425/86: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

•

ASHRAE Handbooks Refrigeration, Fundamentals, HVAC Systems and Equipment, Application

•

ASHRAE STANDARD Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality

•

Carrier Handbook of Air Conditioning System Design

•

ASHRAE GRP 158: Cooling and Heating load calculation manual

•

DIN 18232 Parts 1, 2 and 3 Smoke and heat control installation

•

SMACNA (Sheet metal and air conditioning contractors National Association)

•

Για όσα θέματα δεν αναφέρονται στα πιο πάνω χρησιμοποιούνται οι υποδείξεις των Διεθνών
Κανονισμών ASHRAE, DIN, VDI, NFPA, IEC, κ.λπ.

•

ΕΛΟΤ HD 384: Απαιτήσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

•

ΕΛΟΤ ΕΝ 13201/2004 (Φωτισμός αστικού περιβάλλοντος)

•

ΕΛΟΤ HD 637 S1: Εγκαταστάσεις ισχύος με ονομαστική τάση πάνω από 1kV εναλλασσόμενου
ρεύματος

•

ΕΛΟΤ ΕΝ 12464.01: Φως και φωτισμός - Φωτισμός χώρων εργασίας - Μέρος 1: Εσωτερικοί χώροι
εργασίας

•

ΕΛΟΤ ΕΝ 12464.02: Φως και φωτισμός - Φωτισμός χώρων εργασίας - Μέρος 2: Εξωτερικοί χώροι
εργασίας

•

Κανονισμοί ΔΕΗ σχετικά με τους καταναλωτές μέσης και χαμηλής τάσης

•

ΑμερικάνικοςκανονισμόςNFPA 70: National Electrical Code

•

Για όσα θέματα δεν αναφέρονται στα πιο πάνω θα χρησιμοποιηθούν υποδείξεις των Διεθνών
Κανονισμών DIN, VDE, IEC, κ.λπ.

Ακολουθούν ενδεικτικές φωτογραφίες εκ των κυρίων Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου:
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3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ
Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εξοπλισμός των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης αποτελεί μια από
τις βασικότερες αιτίες μείωσης του βαθμού απόδοσης των εγκαταστάσεων. Παλιοί αλλά
καλοσυντηρημένοι λέβητες και καυστήρες αποδίδουν το ίδιο ή και καλύτερα από νεότερους,
αρρύθμιστους και ασυντήρητους. Ο αποδεδειγμένα χαμηλός βαθμός απόδοσης ενός συστήματος το
οποίο δεν επιδέχεται επισκευής, αναγκαστικά οδηγεί στη λύση της αντικατάστασής του.
Το συνολικό κόστος αντικατάστασης πεπαλαιωμένων λεβήτων και καυστήρων είναι συγκρίσιμο με το
κόστος συντήρησης και λειτουργίας ενός πεπαλαιωμένου συστήματος.
Ουφιστάμενος Λέβητας είναι χαλύβδινος, πεπαλαιωμένος (έτος κατασκευής:1992),ισχύος 290,70 kW
(250000 Kcal/h) και λειτουργεί με χαμηλό ολικό βαθμό απόδοσης.
Προτείνεται η αντικατάστασή τους με ΛέβηταΣυμπύκνωσης Καυσαερίων, υψηλού βαθμού
απόδοσης(η=0,96), ο οποίος θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για θερμαντήρες
χώρου του Κανονισμού 813/2013/EE, τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Επισήμανσης
811/2013/ΕΕ και θα διαθέτει σήμανση συμμόρφωσης ‘‘CE’’.
Ο Λέβητας θα φέρει Πίνακα Ελέγχου, ο οποίος θα περιλαμβάνει ηλεκτρονικά προγραμματισμένη ρύθμιση
της θερμοκρασίας προσαγωγής του νερού του Λέβητα με ενεργοποίηση της λειτουργίας του καυστήρα
σύμφωνα με την εξωτερική θερμοκρασία και σε σχέση με την εσωτερική θερμοκρασία (αντιστάθμιση).
Περιλαμβάνεται ο αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας και το σχετικό καλώδιο σύνδεσης.
Βεβαίως, για το νέο Λέβητα θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις και να συμπληρωθεί το
σχετικό Φύλλο Ελέγχου Καύσης. Από τις μετρήσεις των καυσαερίων θα πρέπει να προκύψουν οι βέλτιστες
τιμές για την θερμοκρασία καυσαερίων (TG), το ποσοστό CO2, την περίσσεια αέρα (λ) και τον βαθμό
απόδοσης καύσης (nκ).
Προβλέπεται επιπλέον η τοποθέτηση νέου καυστήρα φυσικού αερίου, καταλλήλου για λειτουργία με
Λέβητα Συμπύκνωσης, η τροποποίηση των σωληνώσεων του Λεβητοστασίου ώστε να εγκατασταθεί οι
νέοςΛέβητας, η αντικατάσταση του υφιστάμενου καπναγωγού με καπναγωγό από πολυπροπυλένιο (PPH), διαμέτρου ίσης προς τη διάμετρο εξόδου καυσαερίων, η προμήθεια και τοποθέτηση καπνοδόχου από
πολυπροπυλένιο (PP-H) εντός της υφιστάμενης καπνοδόχου, η τοποθέτηση Κιτ αδρανοποίησης των
συμπυκνωμάτων και μαγνητικού φίλτρου, η θερμομόνωση των σωλήνων στο χώρο του Λεβητοστασίου, η
τοποθέτηση ηλεκτρονικού θερμοστάτη χώρου και οι απαιτούμενες αποξηλώσεις-μεταφορές και η
απόθεση του εξοπλισμού σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.Ο καπναγωγός και η καπνοδόχος θα είναι
από ομοπολυμερές πολυπροπυλένιο (PP-H), κατά το Πρότυπο EN 14471.
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4. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΗ
Προβλέπεται η αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου Υδρόψυκτου Ψύκτη χαμηλού βαθμού απόδοσης με
Υδρόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα με συντελεστή απόδοσης ESEER κατ ’ελάχιστο 6 κατά το πρότυπο EN
14511 και ψυκτικό μέσο R410a, ισχύος τουλάχιστον 220kWc. Η μονάδα θα φέρει τέσσερις ερμητικούς
συμπιεστές scroll σε παράλληλη διάταξη, εξοπλισμένους με αντίσταση στο στροφοθάλαμο του καθενός,
ηλεκτρονική προστασία υπερθέρμανσης με χειροκίνητη επαναφορά και διπολικό ηλεκτρικό κινητήρα.
Στην μονάδα περιλαμβάνονται:
•

Σειριακή κάρτα επικοινωνίας με BMS (πρωτόκολλοModBus)

•

Extra ηχομόνωση στην καμπίνα των συμπιεστών

•

Μανόμετρα υψηλής και χαμηλής πίεσης

•

Βάνες απομόνωσης συμπιεστών

•

Εργοστασιακά αντιδονητικά στηρίγματα

Η βάση και ο σκελετός έχουν κατασκευαστεί από γαλβανισμένα εν θερμώ φύλλα χάλυβα, κατάλληλου
πάχους.Η μονάδα θα φέρει πιστοποίηση ‘’CE’’ και είναι συμβατή με τις οδηγίες 2014/30/EC EMC,
2014/35/EC, 2014/68/EC και 2009/125/EC.
Στις εργασίες περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιωμένου ψύκτη και η μεταφορά του σε χώρο που θα
υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία, η τοποθέτηση του νέου ψύκτη σε αντικραδασμική βάση, η ηλεκτρική
σύνδεση του, η σύνδεση του σε πλήρη λειτουργεία και η εκτέλεση όλων των εργασιών σύνδεσης των
σωληνώσεων, αποκατάστασης των θερμομονώσεων, αποκατάστασης των μερεμετιών κλπ.

5. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ
Λόγω της χαμηλής ενεργειακής απόδοσης των πεπαλαιωμένων αντλιών ψύξης, προτείνεται η
εγκατάσταση νέων με δείκτη ενεργειακής απόδοσης (ΕΕΙ) σύμφωνα με την Οδηγία ErP (2009/125/ΕΚ)
(Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού) και σύμφωνα με τους Κανονισμούς 641/2009/ΕΚ και 622/2012/ΕΕ.
Συγκεκριμένα πρόκειται να αντικατασταθούν τρεις (3) αντλίες ψυχρού νερού συνολικής ισχύος 2x4+1,1=
9,10 kW.
6. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΛιΜΑΤΙΣΜΟΥ
Προβλέπεται η αντικατάσταση των εφθαρμένων και εμφανιζόντων διαρροές σωλήνων, με
πολυστρωματικούς πλαστικούς σωλήνες ενδεικτικού τύπου AQUATHERMPP-R, SDR9 κατά ISO21003,με
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φράγμα υδρατμών καιτης θερμομόνωσης των δικτύων σωληνώσεων Θέρμανσης - Ψύξης με νέα από
ελαστομερές υλικό, πάχους ανάλογα με τη διάμετρο του σωλήνα (κατά περίπτωση), με επικάλυψη
φύλλου αλουμινίου (για τις εξωτερικές οδεύσεις και το Λεβητοστάσιο-Ψυχροστάσιο), πάχους 0,6mm. Το
ελάχιστο πάχος του θερμομονωτικούυλικού θα είναι 19mm.

7. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
Προτείνεται η αντικατάσταση τριών (3) πεπαλαιωμένων κλιματιστικών συσκευών χαμηλού συντελεστή
απόδοσης, με νέες κλιματιστικές συσκευές, υψηλής απόδοσης. Οι αναφερόμενες συσκευές είναι παλαιάς
τεχνολογίας, λειτουργούν με ψυκτικό μέσο R22 και έχουν συντελεστή απόδοσης EER≅2,2. Οι νέες
κλιματιστικές συσκευές θα είναι τεχνολογίας Inverter, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++, υψηλού
εποχικού συντελεστή απόδοσης SEER τουλάχιστον 4,2(ESEER τουλάχιστον 7,00), SCOP τουλάχιστον
4,00και θα λειτουργούν με οικολογικό ψυκτικό μέσο. Πιο συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν τρεις (3)
κλιματιστικές συσκευές ψυκτικής ισχύος 9.000 Btu/h εκάστη.
8. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ FCU
Προτείνεται η αντικατάσταση είκοσι επτά (27) πεπαλαιωμένων Μονάδων Ανεμιστήρα Στοιχείου (Fan Coil
Units), με νέες, υψηλής απόδοσης, αθόρυβης λειτουργίας και μικρότερης κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας.Οι δώδεκα (12) θα είναι παροχής 300CFM και οι δεκαπέντε (15) παροχής 400CFM εκάστη.
9. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Τα

υφιστάμενα

φωτιστικά

σώματα/λαμπτήρες

είναι

πεπαλαιωμένα,

συμβατικής

τεχνολογίας

(φθορισμού), με αποτέλεσμα την υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και το μη ικανοποιητικό
επίπεδο φωτισμού των χώρων. Βασικός στόχος των επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στις
εγκαταστάσεις του φωτισμού είναι η αποτελεσματική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας χωρίς
επιπτώσεις στην ποιότητα του φωτισμού και την οπτική άνεση των χρηστών των κτιρίων. Οι ηλεκτρικοί
λαμπτήρες λόγω της ανάγκης φωτισμού των χώρων αρκετές ώρες την ημέρα καταναλίσκουν σημαντικά
ποσά ηλεκτρικής ενέργειας. Επισημαίνεται ότι στον κύκλο ζωής ενός κτιρίου το κόστος εγκατάστασης των
συστημάτων φωτισμού αποτελεί το 3% του συνολικού κόστους της εγκατάστασης φωτισμού και της
λειτουργίας της, ενώ το κόστος της καταναλισκόμενης ενέργειας αποτελεί το 86% και επομένως
επιβάλλεται η εφαρμογή τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας στην εγκατάσταση φωτισμού του κτιρίου.
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Προβλέπεται η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων φθορισμού με νέα φωτιστικά
σώματα και λαμπτήρες υψηλής απόδοσης τεχνολογίας LED, τα οποία επιλέγονται βάσει φωτοτεχνικής
μελέτης για κάθε χώρο. Θα αποξηλωθούν συνολικά 360 φωτιστικά σώματα .
Αναλυτικότερα, προβλέπεται η εγκατάσταση των εξής τύπων φωτιστικών σωμάτων LED:
α) Φωτιστικό σώμα LED οροφής, διαστάσεων 30x120cm, θερμού φωτός, με χαμηλό δείκτη θάμβωσης.
β) Φωτιστικό σώμα LED, οροφής, διαστάσεων 60x60cm, θερμού φωτός, με χαμηλό δείκτη θάμβωσης.

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι υψηλής απόδοσης (τουλάχιστον 120 Lm/W) και μέσης ωφέλιμης διάρκειας
ζωής τουλάχιστον 50.000h (L80B20). Η ένταση του φωτός στην επιφάνεια εργασίας θα είναι τουλάχιστον
500Lux.

10. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BMS
Το Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (BMS) καλείται να καλύψει τις λειτουργίες ολοκλήρου του κτιρίου του
Δημαρχείου.
Το κεντρικό σύστημα ελέγχου θα πρέπει να ακολουθεί πλήρως τα πρότυπα ανοικτής αρχιτεκτονικής
ANSI/ASHRAE Standard 135-2001 BACnet™, LonWorks™, MODBUS ™, OPC, έτσι ώστε να έχει την
δυνατότητα διασύνδεσης με οποιοδήποτε συμβατό με τα παραπάνω σύστημα ανεξαρτήτως
κατασκευαστή.
Το νέο σύστημα αναμένεται να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στην εξοικονόμιση ενέργειας του κτιρίου,
προσφέροντας σωστό και αξιόπιστο έλεγχο των εγκαταστάσεων του.
Η προμήθεια του νέου συστήματος θα συνδυαστεί και με την ανανέωση του βοηθητικού εξοπλισμού
ελέγχου (αισθητήρες, όργανα αυτοματισμού), έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί το προσδοκώμενο
αποτέλεσμα.

Τοκεντρικόσύστημαελέγχουθαείναισύμφωνομετουςακόλουθουςκανονισμούς:
• Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί Ε.Ν.
•

Αμερικανικοί Κανονισμοί και οδηγίες της ASRAE και ειδικότερα τα πρότυπα:
o ASHRAE 114: Energy Management Control Systems Instrumentation.
o ASHRAE 135: BACNET - A Data Communication Protocol for Building Automation and
Control Networks.

•

Οι διεθνείς κανονισμοί ISO κ.λπ.
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Το νέο κεντρικό σύστημα ελέγχου (BMS) θα είναι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα ελέγχου και
ενεργειακής

διαχείρησης

τελευταίας

τεχνολογίας

κατάλληλο

για

επιτήρηση

και

έλεγχο

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων βασισμένο στα σύγχρονα ανοικτά πρωτόκολλα ψηφιακής
επικοινωνίας συστημάτων.
Η σύγχρονη σχεδίαση του, βασισμένη σε ανοικτής αρχιτεκτονικής πρωτόκολλα επικοινωνίας, θα επιτρέπει
την μελλοντική του επέκταση ή/και διασύνδεση με αντίστοιχα συστήματα ακόμα και διαφορετικών
κατασκευαστών. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να ακολουθεί πλήρως τα πρότυπα ανοικτής αρχιτεκτονικής
ANSI/ASHRAE Standard 135-2001 BACnet™, LonWorks™, MODBUS ™, OPC.
Στηνγενικήτουμορφήτοσύστημααποτελείταιαπό:
• Αισθητήρια/ΌργαναΠεδίου
•

ΑπομακρυσμέναΚέντραΕλέγχου(ΑΚΕ)

•

ΚεντρικήΜονάδαΠαρακολούθησης&Ελέγχου

•

ΤοπικέςΜονάδεςΠαρακολούθησης&Ελέγχου

Ο κεντρικός σταθμός παρακολούθησης και ελέγχου αποτελείται από ηλεκτρονικό υπολογιστή και
κατάλληλο λογισμικό το οποίο επιτρέπει την παρακολούθηση και χειρισμό των συστημάτων σε γραφικό
περιβάλλον επεξεργασίας και σε πραγματικό χρόνο.
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής τελευταίας τεχνολογίας εφοδιασμένος με σύγχρονο λειτουργικό σύστημα
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση του λογισμικού παρακολούθησης και ελέγχου της
εγκατάστασης.
Περιλαμβάνει οθόνη 24" υψηλής ανάλυσης και μονάδα εκτύπωσης συναγερμών ή άλλων αναφορών του
συστήματος.
Το λογισμικό παρακολούθησης και ελέγχου είναι ένα εξειδικευμένο λογισμικό, το οποίο επιτρέπει την
επικοινωνία του υπολογιστή με τους ελεγκτές σημάτων που βρίσκονται τοποθετημένοι εντός των
διαφόρων ΑΚΕ.
Το πρόγραμμα θα έχει κλιμακούμενη αρχιτεκτονική προκειμένου να μπορεί στο μέλλον με μικρό κόστος
να αναβαθμίζεται σε μεγαλύτερο για να υποστηρίξει πρόσθετες εγκαταστάσεις.
Παρακολούθηση Εγκαταστάσεων:
• Απεικόνιση του συνόλου των εγκαταστάσεων σε γραφική και κειμενική μορφή
•

Απεικόνιση επιλεγμένων εγκαταστάσεων σε ομαδοποιημένη μορφή

•

Απεριόριστο αριθμό γραφικών παραστάσεων

•

Υποστήριξη κινούμενων συμβόλων (graphics animation)
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•

Υποστήριξη γραφικών παραστάσεων τύπου bitmap

•

Φίλτρα αναζήτησης πληροφοριών

∆ιαχείριση Συναγερμών:
• Καταγραφή σφαλμάτων με ημερομηνία, ώρα δημιουργίας και κατηγορία (κρίσιμος, μή κρίσιμος).
•

Καταγραφή αναγνώρισης σφαλμάτων από χειριστή με ημερομηνία και ώρα.

•

Φίλτρα αναζήτησης συναγερμών, με βάση την ημερομηνία και ώρα, την κατηγορία, κ.λπ.

•

∆ιαγνωστικό

πρόγραμμα

του

δικτύου

επικοινωνίας

με

αναφορά

των

συνδεδεμένων

περιφερειακών μονάδων ελέγχου.

Ασφάλεια/ΑνάκτησηΣτοιχείων:
• Απεριόριστους κωδικούς χειριστών με πολλαπλά επίπεδα ελέγχου.
•

Ενσωματωμένη δυνατότητα δημιουργίας και επαναφοράς αντιγράφων ασφαλείας.

Επικοινωνίες:
• Πολλαπλούς σταθμούς εργασίας είτε μέσω του δικτύου με τις περιφερειακές μονάδες ελέγχου,
είτε μέσω τοπικού δικτύου.
•

∆υνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης της εγκατάστασης.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια – εγκατάσταση του εξοπλισμού (όργανα, αισθητήρες, βαλβίδες κ.λπ.) και η
προμήθεια - εγκατάσταση των καλωδιώσεων ισχύος και αυτοματισμού.
Ο συνολικός αριθμός των σημείων ελέγχου θα είναι 100, με πρόβλεψη εφεδρείας 20%.
Επομένως, το νέο Σύστημα BMS θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον 120 σημεία ελέγχου.

11. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Στο προτεινόμενο Φωτοβολταϊκό Σύστημα (με συμψηφισμό ενέργειας – Netmetering) η μέγιστη
ονομαστική ισχύς κάθε Φωτοβολταϊκού πλαισίου θα είναι 400 Wp, το πλήθος των πλαισίων θα είναι
134τεμ. και κατά συνέπεια η ισχύς του Φωτοβολταϊκού Συστήματος θα είναι 53,60kWp. Η τεχνολογία
Φωτοβολταϊκών γεννητριών που θα χρησιμοποιηθεί είναι μονοκρυσταλλικού πυριτίου, με ονομαστική
απόδοση Φ/Β πλαισίου 19,80%.
Τα φωτοβολταικά πλαίσια θα εγκατασταθούν στο δώμα του κτιρίου.
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11.1 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Για τον σχεδιασμό του συστήματος επελέγησαν, ενδεικτικά, Φωτοβολταϊκά πλαίσια της Εταιρείας JINKO
τύπος JKM 400M. Θα εγκατασταθούν 134 Φωτοβολταϊκά πλαίσια ισχύος 400Wp (+0 έως +3% ανοχή)
έκαστο. Τα Φωτοβολταϊκά στοιχεία κρυσταλλικού πυριτίου (μονοκρυσταλλικά) του πλαισίου αυτού
παράγονται με την τεχνολογία EFG (Edge-defined Film Growth), κατά την οποία, η πρώτη ύλη
“αναπτύσσεται” σε οκταγωνική κυλινδρική μορφή από καθαρό πυρίτιο. Ο διαχωρισμός των στοιχείων
διαστάσεων γίνεται με κοπή laser. Η απόδοση του Φωτοβολταϊκού στοιχείου τεχνολογίας EFG είναι
περίπου 22%. Σε επίπεδο πλαισίου, η απόδοση είναι 19,88%. Τα Φωτοβολταϊκά πλαίσια πληρούν τις
προδιαγραφές IEC 61215, 61730 και ΤÜV Safety Class II.

Πίνακας 1. Κύρια χαρακτηριστικά Φωτοβολταϊκών πλαισίων

Ηλεκτρικά

Κατασκευαστικά

Ονομαστική Ισχύς, Pnom:

400 Wp

Τάση Μέγιστης Ισχύος, Vmpp:

41,7 V

Ρεύμα Μέγιστης Ισχύος, Impp:

9,60 Α

Τάση Ανοικτού Κυκλώματος, Voc:

49,8 V

Ρεύμα Βραχυκύκλωσης, Isc:

10,36 A

Ανώτατο Όριο Τάσης Συστήματος:

1500 VDC

Ηλιακά Στοιχεία σε κάθε Πλαίσιο:

72

Διαστάσεις Πλαισίου:

2,00 m × 1,00 m

Επιφάνεια Πλαισίου:

2,00 m2

Πάχος Πλαισίου:

40mm

Βάρος Πλαισίου:

22,5 kg

Η γείωση των Φωτοβολταϊκών πλαισίων θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στους κανονισμούς και τα
πρότυπα ΕΝ 50164-1, ΕΝ 50164-2, IEC 61024-1, DIN 57185 / VDE0185, IEC 60364-5-4, VDE0100, DIN48852.
Η κάθε ομάδα Φωτοβολταϊκών του σταθμού θα έχει δική της ξεχωριστή γείωση, με την οποία θα
επιτυγχάνεται αντίσταση γείωσης μικρότερη των 10 Ω (R<10 Ω).
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11.2 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ (INVERTERS)
Για την μετατροπή του παραγόμενου συνεχούς ρεύματος (DC), σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC), ποιότητας
δικτύου της ΔΕΗ, επελέγη, ενδεικτικά, για τους υπολογισμούς τριφασικός αντιστροφέας ισχύος της
Γερμανικής εταιρείας SMA SolarTechnologyAG και συγκεκριμένα ο τύπος SunnyTriPower25000 TL-30,
έκαστος ισχύος 25kW (2 τεμ.). Ο αντιστροφέας είναι τοπολογίας ”string inverter”, δηλ. συνδέει το
Φωτοβολταϊκό Σύστημα απευθείας στο δίκτυο.
Ο συγκεκριμένος αντιστροφέας έχει την δυνατότητα υψηλής τάσης εισόδου συνεχούς ρεύματος DC,
χαρακτηριστικό ιδιαίτερα χρήσιμο στην περίπτωση εν σειρά σύνδεσης πολλών και μεγάλης ισχύος
Φωτοβολταϊκών πλαισίων. Ο αντιστροφέας διακόπτει αυτομάτως τη λειτουργία του σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος και έχει ενσωματωμένες όλες τις διατάξεις ηλεκτρονόμων ορίου τάσης, ορίου
συχνότητας, ασυμμετρίας τάσης και υπερέντασης.

Πίνακας 2. Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά των αντιστροφέων
SMA Sunny TriPower 25000TL-30

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μ.Μ.
1000 V

Μέγιστη τάση εισόδου
Περιοχή τάσης εισόδου Φ/Β συστοιχίας

UPV

390 – 800 V

Μέγιστο ρεύμα εισόδου Φ/Β συστοιχίας

Ipvmax

33 A

Μέγιστη ισχύς εισόδου Φ/Β συστοιχίας

PDC,max

25,55 kW

Μέγιστη ισχύς εξόδου

PAC,max

25,0 kW

Ονομαστική ισχύς εξόδου

Рас. в

25,0 kW

Περιοχή τάσης λειτουργίας

Uac

180 – 280 V

Περιοχή συχνότητας λειτουργίας

fAc

44 Hz -55 Hz

Συντελεστής μεγίστης απόδοσης

ηmax

98,3%

Συντελεστής απόδοσης («ευρωπαϊκός»)

ηeuro

98,1%

Διαστάσεις (Π x Υ x Β)

mm

661 x 682 x 264

Βάρος

kg

61

Κατηγορία προστασίας

IP 65

Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας

-25°C - +60°C
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Ο συγκεκριμένος αντιστροφέας επελέγη διότι έχει πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης, λειτουργεί πάντα κοντά
στο σημείο MaximumPowerPointTemperature (MPPT) και έχει την δυνατότητα άμεσης επιτήρησης του
Φωτοβολταϊκού Συστήματος.

11.3 ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ
Τα Φωτοβολταϊκά πλαίσια θα είναι συνδεδεμένα σε σειρά ανά ομάδες (Strings). Σε κάθε αντιστροφέα
συνδέονται 67 πλαίσια.
Τα καλώδια συνεχούς ρεύματος θα είναι κατάλληλα για Φ/Β Συστήματα (Solar cables). Συγκεκριμένα ο
τύπος και η διατομή των καλωδίων DC είναι : Solar cable 1 x 6mm2.
Όλες οι καλωδιώσεις από τον αντιστροφέα μέχρι τον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης του Φωτοβολταϊκού
Συστήματος, οδεύουν επί του δώματος εντός μεταλλικής σχάρας με κάλυμμα. Η όδευση των
καλωδιώσεων εντός μεταλλικής σχάρας έγινε αφ’ ενός για το βέλτιστο αισθητικό και λειτουργικό
αποτέλεσμα και αφ΄ εταίρου για την προστασία των καλωδιώσεων τόσο από τα καιρικά φαινόμενα
(φθορά από τον ήλιο, υγρασία κ.λπ.) όσο και από τα τρωκτικά.
Οι καλωδιώσεις από τον αντιστροφέα μέχρι τον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης, είναι τύπου
1VV-R 5G25mm2.
11.4 ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για την αντικεραυνική προστασία του αντιστροφέα στην είσοδο και την έξοδό του, εντός του πίνακα
DC/AC, θα τοποθετηθούν αντικεραυνικές διατάξεις κρουστικών υπερτάσεων σύμφωνα με όσα ορίζονται
στους Κανονισμούς και τα Πρότυπα ΕΝ 50164-1, ΕΝ 50164-2, IEC 61024-1, DIN 57185 / VDE0185.
Επιπλέον εγκαθίσταται σύστημα αντικεραυνικής προστασίας που δύναται να συλλέξει ποσοστό
κεραυνοπληξιών 95-98%.
Το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας είναι στάθμης ΙΙΙΙ και σχηματίζεται από έναν κάναβο
αντικεραυνικών ακίδων που τοποθετούνται πίσω από τα Φωτοβολταϊκά πλαίσια. Το σύστημα συλλογής
αποτελείται από τις ακίδες συλλογής και το υλικό συγκράτησής τους πάνω στις μεταλλικές βάσεις. Οι
ακίδες συνδέονται με το υπάρχων σύστημα αντικεραυνικής προστασίας του κτιρίου (αντικεραυνικός
κλωβός).
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11.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τα Φ/Β πλαίσια θα τοποθετηθούν επί μεταλλικής βάσης η οποία θα εδράζεται σε κρασπεδόρειθρα. Η
κλίση των Φ/Β πλαισίων θα είναι 100.
Το σύστημα στήριξης των Φωτοβολταϊκών πλαισίων θα αποτελείται από προφίλ Αλουμινίου τελευταίας
γενιάς. Όλες οι συνδέσεις στήριξης των μεταλλικών βάσεων μεταξύ τους γίνονται με ανοξείδωτους
κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας και η πάκτωση τους με βιομηχανικού τύπου ανοξείδωτα βύσματα.
Μεταξύ του μεταλλικού πλαισίου του Φωτοβολταϊκού πλαισίου και του ικριώματος στήριξης πρέπει να
τοποθετηθούν κατάλληλα μονωτικά παρεμβύσματα. Οι μεταλλικές βάσεις υπολογίζονται σε στατικά
φορτία κατά DIN 1055.

11.6 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Θα χρησιμοποιηθεί η δυνατότητα εγκατάστασης Φ/Β Συστημάτων από αυτοπαραγωγούς σε
εγκαταστάσεις τους που συνδέονται στο Δίκτυο, με συμψηφισμό της παραγόμενης με την
καταναλισκόμενης ενέργειας (Net metering) στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού βάσει της ΥΑ με
Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382 (ΦΕΚ 759 Β΄/5-3-2019).
Το Φωτοβολταϊκό Σύστημα, σύμφωνα με τους όρους σύνδεσης, συνδέεται στη Χαμηλή Τάση του δικτύου
του Δημαρχείου.
Ο τρόπος σύνδεσης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος θα καθοριστεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, στη διατύπωση των
όρων σύνδεσης.
11.7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Καταρχάς, η εγκατάσταση του Φ/Β Συστήματος θα γίνει σε πλήρη συντονισμό με την κατασκευή της
θερμομόνωσης του δώματος.
Κατωτέρω περιγράφονται, συνοπτικά, οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν κατά την εγκατάσταση του
Φωτοβολταϊκού Συστήματος.
Τα Φωτοβολταϊκά πλαίσια θα συνδεθούν ηλεκτρολογικά με τον Αντιστροφέα (ο οποίος θα εγκατασταθεί
στο δώμα)

και ο Αντιστροφέας με τον μετρητή της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (ο οποίος θα

εγκατασταθεί πλησίον του υφιστάμενου μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας) μέσω καλωδίου.
Ο ηλεκτρικός πίνακας DC/AC του Φ/Β Συστήματος, προστασίας ΙΡ65, θα εγκατασταθεί στο δώμα πλησίον
του Αντιστροφέα. Θα ακολουθήσει η θέση σε λειτουργία του Φωτοβολταϊκού Συστήματος και οι δοκιμές
του Φ/Β Συστήματος.
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11.8 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Βάσει υπολογισμών του Προγράμματος Climate-SAF PVGIS του Joint Research Center της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την περιοχή της Αττικής, η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα είναι περίπου 80400
kWh/έτος (∼
∼1.500 kWh/kWp,έτος).

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Σεπτέµβριος 2021
Θεωρήθηκε
Οι Συντάξαντες

Η ∆ιευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών
& Περιβάλλοντος

Ειρήνη Ταµπάκη

Κωνσταντοπούλου Βασιλική

Πολιτικός Μηχανικός

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Στέφανος Κοντογιάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός
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∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1. Αντικείµενο της εργολαβίας
Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»

του

έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

(1)

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε τη Μελέτη.

(2)

Τα είδη και οι ποσότητες όλων των εργασιών του έργου περιέχονται στον Προϋπολογισµό
Μελέτης. Η συνολική δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των 942.116,55 €
συµπεριλαµβανοµένων των ΓΕ και ΟΕ (18%), των απρόβλεπτων (15%) και του Φ.Π.Α.
24%.

Άρθρο 2. Αρχική συµβατική χρηµατική αξία - Συµβατικές τιµές της εργολαβίας
2.1.
Η αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του
προϋπολογισµού προσφοράς του αναδόχου (Σ.Π.), προσαυξηµένο κατά το ποσό των απρόβλεπτων
δαπανών επί του προϋπολογισµού προσφοράς.
2.2.
Συµβατικές τιµές της εργολαβίας είναι οι τιµές µονάδος του Τιµολογίου της Μελέτης, µειωµένες
κατά το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο Ανάδοχος στην προσφορά ποσοστών
έκπτωσης και αυξηµένες κατά το εργολαβικό ποσοστό, για γενικά έξοδα και για όφελος του αναδόχου.
Άρθρο 3. Σειρά ισχύος Τευχών και στοιχείων της Μελέτης – Φάκελοι σχεδίων
3.1
Τα Τεύχη και τα λοιπά στοιχεία της Μελέτης και της ∆ηµοπράτησης αλληλοσυµπληρώνονται,
είναι δε κατά σειρά ισχύος τους (σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των όρων που περιέχουν) τα
παρακάτω: (όπως αναφέρονται και στο άρθρο 5.2 της ∆ιακήρυξης).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Το Συµφωνητικό.
Η ∆ιακήρυξη.
Η Οικονοµική Προσφορά.
Το Τιµολόγιο Μελέτης.
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Η Τεχνική Περιγραφή
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών εργασιών και Η/Μ εγκαταστάσεων
Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Ο Προϋπολογισµός Μελέτης.
Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία και οι
εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η
περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη η προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί
τροποποίησης των µελετών του έργου.
Το Χρονοδιάγραµµα / Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από
την Υπηρεσία.

3.2
Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενες των
παράγραφο, επειδή είναι δηµοσιευµένα κείµενα :
(1)
Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια βάσει του
τροποποιήθηκε και ισχύει.

άρθρου

αναφερόµενων στην

17 παρ.

4 του ν.

προηγούµενη

3669/08 όπως

(2)
Ο Ελληνικός Κανονισµός για τη µελέτη και κατασκευή έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα (
Ε.Κ.Ω.Σ. 2000 ) ( ΑΠΟΦ. ∆17α / 116 / 4 / ΦΝ 429 / 18.10 / 6.11.2000 ) ( ΦΕΚ 1329Β )
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(3)
Ο νέος Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος 2008 ( ΚΤΧ 2008 ) (
ΑΠΟΦ. ∆14 / 92330 της 1 / 17-7-2008 ( ΦΕΚ 1416 Β ).
(4)
Ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός – έκδοση 2000 ( ΑΠΟΦ. ∆17α / 141 / 3 / ΦΝ 275 της
15/20.12.1999 – ΦΕΚ 2184Β ) και στον οποίο κανονισµό έγιναν διορθώσεις λαθών σύµφωνα µε το
ΦΕΚ 423Β / 12.4.2001
(5)

Οι Ευρωκώδικες.

(6)

Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)

(7)

Οι Προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.

(8)

Οι Τεχνικές Οδηγίες του Τ.Ε.Ε. (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

Σε περίπτωση ασυµφωνίας στο περιεχόµενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω συµβατικά
στοιχεία, η τελική επιλογή ανήκει στην Υπηρεσία και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
συµµορφωθεί χωρίς αντιρρήσεις σε αυτήν και χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση
για αποζηµίωση από αυτήν την αιτία.
Άρθρο 4. Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργου
Η υποβολή προσφοράς στην δηµοπρασία αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι ο Ανάδοχος:

4.1.

•

Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, την διαµόρφωση και την φύση του εδάφους του
γηπέδου του έργου και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών, ειδικών και τοπικών συνθηκών
κατασκευής τους, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις πηγές προµήθειας των υλικών, τη µεταφορά τους
στο χώρο του έργου, την αποθήκευση των υλικών, τη συγκέντρωση, απόθεση και
αποµάκρυνση των αχρήστων υλικών, την εξασφάλιση του απαραίτητου εργατοτεχνικού
προσωπικού, των απαραίτητων µηχανηµάτων, των απαιτούµενων ικριωµάτων, τις
µεταφορικές δυνατότητες και την προσπέλαση στο χώρο του έργου.

•

Αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από
τις
παραπάνω ειδικές συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από
την ευθύνη που έχει για την πλήρη συµµόρφωση του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις,
αν παρέλειψε να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία που
έχει σχέση µε τις συνθήκες κατασκευής του έργου γενικά.

Άρθρο 5. Υπογραφή Σύµβασης
5.1
Για την κατασκευή του έργου υπογράφεται σχετική σύµβαση από τον ∆ήµαρχο, και τον
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της Αναδόχου του έργου εταιρείας. Η σύµβαση συνάπτεται µε βάση την
εγκριτική απόφαση και τα τεύχη και σχέδια µε τα οποία διενεργήθηκε η δηµοπρασία. Το έγγραφο της
σύµβασης έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα.
5.2
Για την υπογραφή της σύµβασης καλείται ο Ανάδοχος να προσέλθει στα Γραφεία του ∆ήµου
Καισαριανής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 135 του Ν.4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού
όπως Ν.4782/21(ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΑΥΤΟΎ ΌΠΩΣ Ν.4782/21) µέσα σε προθεσµία που δεν
µπορεί να είναι µικρότερη από είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες από την κοινοποίηση της
πρόσκλησης. Η πρόσκληση γίνεται µαζί µε την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης. Μέσα στην ίδια
προθεσµία ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει τις απαιτούµενες εγγυητικές καλής
εκτελέσεως.
5.3
Αν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει τις
απαιτούµενες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος. Στην περίπτωση
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αυτή δεν απαιτείται κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου η
εγγύηση συµµετοχής στην δηµοπρασία, ως ειδική ποινή. ( άρθρο 105 του Ν.4412/16 (και τις
τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21(ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΑΥΤΟΎ ΌΠΩΣ Ν.4782/21) ).
5.4
Κατά την υπογραφή του εγγράφου συµφωνητικού ο Ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και την
ακριβή διεύθυνσή του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής σύµβασης κάθε µεταβολή των
στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη διευθύνουσα υπηρεσία.
∆ιαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Ανάδοχος,
επιφέρει όλα τα νόµιµα αποτελέσµατά της. Ο Ανάδοχος, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δηλώνει
εγγράφως αντίκλητο, κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας υπηρεσίας. Ο αντίκλητος πρέπει να είναι
αποδεκτός από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του
οριζοµένου ως αντικλήτου ότι αποδέχεται τον γενόµενο διορισµό του. Κάθε κοινοποίηση προς τον
αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο. Αντικατάσταση του αντικλήτου είναι δυνατή µε
ανάλογη εφαρµογή της παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει µόνο µετά την αποδοχή του
νέου αντικλήτου από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η διευθύνουσα υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωµα να
ζητά την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει
συστηµατικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να ορίσει χωρίς καµιά καθυστέρηση νέο αντίκλητο.
5.5
Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου, ύστερα από διαγωνισµό,
επανυπολογίζονται, σε συνδυασµό µε την έκπτωση, οι προβλεπόµενες δαπάνες για τα απρόβλεπτα ,
την αναθεώρηση και το φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.).
Άρθρο 6. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
6.1
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως
Ν.4782/21(ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΑΥΤΟΎ ΌΠΩΣ Ν.4782/21), για την υπογραφή της σύµβασης,
την πιστή εφαρµογή των όρων της και κάθε απαίτηση του κυρίου του έργου κατά του αναδόχου, που
προκύπτει ένεκα του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, , όπως
προβλέπονται στη διακήρυξη του έργου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε κρατήσεις
στις εκάστοτε εκδιδόµενες εντολές πληρωµής.
6.2
Γενικά, για τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, αρχική και συµπληρωµατική, για την συµπλήρωση
τους µε τις κρατήσεις που γίνονται στις πληρωµές του αναδόχου, τις µειώσεις αυτών, την επιστροφή
τους καθώς και για τον τρόπο µε τον οποίο παρέχονται αυτές, έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 72
του Ν.4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21(ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΑΥΤΟΎ
ΌΠΩΣ Ν.4782/21).
6.3
Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από κοινοπραξία, έχουν ισχύ και οι ειδικές ρυθµίσεις του
άρθρου 138 του Ν.4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21(ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΑΥΤΟΎ ΌΠΩΣ Ν.4782/21), που αφορούν στις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, στην ευθύνη των
κοινοπρακτούντων απέναντι στον κύριο του έργου, στο διορισµό εκπροσώπου και αναπληρωτού
αυτού, της κοινοπραξίας, ως και στον τρόπο αντικατάστασης αυτών, στον τρόπο συνέχισης των
εργασιών αν υπάρξει πτώχευση ή θάνατος ενός ή περισσοτέρων µελών της κοινοπραξίας κ.λ.π.
Άρθρο 7. Προθεσµίες
7.1.

Απαιτήσεις τήρησης προθεσµιών

7.1.1

Στην παρούσα σύµβαση σχετικά µε τις προθεσµίες ισχύει η παράγραφος 4

7.1.2 Επισηµαίνεται η αυστηρότητα του πνεύµατος του Νόµου 4412/16 (και τις τροποποιήσεις
αυτού όπως Ν.4782/21) σχετικά µε την τήρηση των προθεσµιών (συνολικής και τµηµατικών) µε τις
επαπειλούµενες κυρώσεις σε περίπτωση µη τήρησής τους.
7.1.3

Όλες οι προθεσµίες λογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα της υπογραφής της
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σύµβασης.
7.1.4 Ο Ανάδοχος πρέπει να καθορίσει το «Πρόγραµµα Κατασκευής του Έργου», έτσι ώστε το
έργο να ολοκληρωθεί έγκαιρα και µέσα στους οικονοµικούς και ποιοτικούς στόχους που έχουν τεθεί
από τη Σύµβαση και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη .
7.2
Συνολική προθεσµία
Για την περάτωση όλου του έργου και τη θέση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων ορίζεται συνολική
προθεσµία δώδεκα (12) µηνών από την ηµέρα που θα υπογραφεί η Σύµβαση.
7.3

Τµηµατικές προθεσµίες

7.3.1

Έννοιες

Εκτός από την συνολική προθεσµία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρήσει τις:
(α)
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (µε την έννοια της παραγράφου 4α του Ν.
4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21(και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21)
για παράδοση τµηµάτων του έργου, που η έγκαιρη αποπεράτωσή τους έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον
Κύριο του Έργου.
(β)
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (µε την έννοια της παραγράφου 4β του άρθρου
36 του Π∆ 609/85,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 48 του Ν. 4412/16 (και τις
τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21(και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21) -, που
καθορίζονται ως σταθµοί ενδιάµεσου ελέγχου της προόδου του έργου.
7.3.2

Ανάπτυξη Τµηµατικών Προθεσµιών (αποκλειστικών και ενδεικτικών)

7.3.2.1 Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της
σύµβασης από τον Ανάδοχο, παραδίδονται :
(1)
Βεβαίωση /δήλωση παραλαβής από την Υπηρεσία όλων των διαθέσιµων στοιχείων σχετικά µε
το έργο και αντίστοιχος πίνακας.
(2)
Βιογραφικά σηµειώµατα για τον Εκπρόσωπο του Αναδόχου και τον αντικαταστάτη του όπως
και για το επιτελικό προσωπικό που προτείνεται, και οπωσδήποτε σε περίπτωση Αναδόχου
Κοινοπραξίας θα δηλώνεται και η Εταιρία προέλευσης του προτεινόµενου στελέχους.
(3)
Το Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής του Έργου (1η έκδοση) (αποκλειστική τµηµατική
προθεσµία).
(4)

Υποβολή προς έγκριση των κυρίων υλικών, µηχανηµάτων και συσκευών του έργου

7.3.2.2 Όχι αργότερα από είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης από
τον Ανάδοχο ολοκληρώνονται, υποβάλλονται ή/και παραδίδονται :
(1)
Οριστικά Ασφαλιστήρια Συµβόλαια (αν κατά την υπογραφή της Σύµβασης υπεβλήθη µόνον το
COVER NOTE ή αν κατά τον έλεγχο προέκυψαν παρατηρήσεις) σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις της
Υπηρεσίας.
(2)
Το Οργανόγραµµα του εργοταξίου (σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του Π.∆.
609/85, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 145 του Ν. 4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού
όπως Ν.4782/21- -), η κατανοµή αρµοδιοτήτων και η περιγραφή των θέσεων εργασίας.
(3)
Επισηµαίνεται ότι αν µε ευθύνη του Αναδόχου, δεν έχουν ξεκινήσει εντός τριάντα (30)
ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης οι εργασίες, προβλέπεται η υποχρεωτική
α
διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 3263/04, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 160 του Ν. 4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως
Ν.4782/21- -.
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(4)

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)

7.3.2.3 Όχι αργότερα από ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης
από τον Ανάδοχο ολοκληρώνεται, υποβάλλεται ή/και παραδίδεται το ενηµερωµένο Χρονοδιάγραµµα
η
του έργου (1 ενηµέρωση)
7.3.2.4 Όχι αργότερα από εκατόν πενήντα (150) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της
σύµβασης από τον Ανάδοχο ολοκληρώνεται, υποβάλλεται ή/και παραδίδεται το ενηµερωµένο
η
Χρονοδιάγραµµα του έργου (2 ενηµέρωση)
Αποκλειστικές Προθεσµίες

7.3.3

Ειδικά για την υποβολή, παράδοση ή ολοκλήρωση των στοιχείων ή εργασιών που αναφέρονται πιο
κάτω, οι αντίστοιχες προθεσµίες θεωρούνται και ως Αποκλειστικές, υπό την έννοια της παραγράφου
4α του άρθρου 36 του Π∆ 609/85, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 147 του Ν. 4412/16
(και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- -. Οι υπόλοιπες αναφορές θεωρούνται σαν ενδεικτικές
υπό την έννοια της παραγράφου 4β του άρθρου 36 του Π∆ 609/85, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε
το άρθρο 147 του Ν. 4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- -.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ

Αποκλειστική
Προθεσµία

Χρονικό
Όριο

Α/Α Παραδοτέου
ανά
Αποκλειστική
Προθεσµία

Υποβολή / Παράδοση / Ολοκλήρωση

η

η

15 ηµέρες

1

έκδοση
Πρώτη
(1 )
Κατασκευής του Έργου

η

30 ηµέρες

1

Το Οργανόγραµµα

η

90 ηµέρες

1

Πρώτη (1 ) ενηµέρωση
Κατασκευής του Έργου

η

150 ηµέρες

1

∆εύτερη (2 ) ενηµέρωση
Κατασκευής του Έργου

1

Όχι αργότερα από διακόσιες εβδοµήντα ηµέρες από
την υπογραφή της σύµβασης ολοκληρώνονται όλες οι
εργασίες κατασκευής και θέσης σε λειτουργία των
εγκαταστάσεων της παρούσας εργολαβίας

1

2

3

4

η

5

7.3.3

η

η

365 ηµέρες

του

Χρονοδιαγράµµατος

του

Χρονοδιαγράµµατος

του

Χρονοδιαγράµµατος

Γενικές παρατηρήσεις επί των προθεσµιών

7.3.1
Στην παρούσα σύµβαση σχετικά µε τις προθεσµίες έχει εφαρµογή η παρ. 4 του άρθρου 5
του Ν. 1418/84, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 147 του Ν. 4412/16 (και τις
τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- - -.
Η συνολική και οι τµηµατικές προθεσµίες περάτωσης µπορούν να παρατείνονται µόνο στις
περιπτώσεις και όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης των
προθεσµιών από οποιαδήποτε αιτία, ο Ανάδοχος δε δικαιούται καµιά πρόσθετη αποζηµίωση λόγω της
παράτασης αυτής, µε µόνη και αποκλειστική εξαίρεση τη νόµιµη αναθεώρηση στις περιπτώσεις που
αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία.
7.3.2

Σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις :
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(1)
Μέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της
σύµβασης ο ανάδοχος υποβάλλει το Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου σύµφωνα µε τη
σύµβαση. Η Υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε πέντε (5) ηµέρες το χρονοδιάγραµµα µε τυχόν συµπληρώσεις
ή τροποποιήσεις. Η έναρξη των εργασιών του έργου από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να
καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης.
(2)
Η µη τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών µε υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την
επιβολή των διοικητικών και παρεπόµενων χρηµατικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του
Αναδόχου
(3)
Παράταση των προθεσµιών γίνεται µόνον ύστερα από έγκριση της προϊσταµένης του έργου
αρχής, αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον χρονικό διάστηµα
ίσο προς το ένα τρίτο της συνολικής προθεσµίας του έργου και πάντως όχι µικρότερο των τριών (3)
µηνών (οριακή προθεσµία).
(4)
Η συνολική προθεσµία υπολογίζεται µε βάση την αρχική συµβατική προθεσµία και τις τυχόν
παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτηµα του Αναδόχου µέσα στην αρχική συµβατική
προθεσµία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.
(5)
Με τις προθεσµίες, συνολική και τµηµατικές, συνδυάζεται το χρονοδιάγραµµα των εργασιών
που αποτελεί συµβατικό στοιχείο. Σε περίπτωση µεταβολών των προθεσµιών ή του αντικειµένου του
έργου αναπροσαρµόζεται το χρονοδιάγραµµα. Σε κάθε περίπτωση µπορεί ο κύριος του έργου ή ο
φορέας κατασκευής για την κάλυψη ή περιορισµό των καθυστερήσεων του έργου, στην περίπτωση
που ευθύνεται γι' αυτές ο Ανάδοχος, να δώσει εντολή στον Ανάδοχο να επιταχύνει τις εργασίες
εκτελώντας τις απαραίτητες πρόσθετες εργασίες και παίρνοντας τα απαραίτητα πρόσθετα µέτρα,
χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωση.
7.3.3 Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την υποβολή της Προσφοράς του, να έχει συνεκτιµήσει
τους χρόνους που απαιτούνται για τις διατυπώσεις εκτελωνισµού υλικών, εφοδίων και µηχανηµάτων,
που τυχόν θα εισάγει από το εξωτερικό.
7.3.4 Σχετικά µε την επιρροή των προθεσµιών στην αναθεώρηση ισχύει στην παρούσα σύµβαση η
παράγραφος 2 του άρθρου 10 του Ν. 1418/84, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 153 του
Ν. 4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- - -.
Άρθρο 8. Υπέρβαση προθεσµιών - Ποινικές ρήτρες
8.1
Για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα υπέρβασης, µε υπαιτιότητα του αναδόχου, της συνολικής
προθεσµίας περαίωσης του όλου έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Ν.
4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- -.
8.2
Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπέρβασης της συνολικής
προθεσµίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και
επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόµενης από τη σύµβαση
αρχικής συνολικής προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της
αρχικής συνολικής προθεσµίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό(20%) της
µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηµατικού
ποσού της Σύµβασης, µαζί µε το ποσό των τυχόν συµπληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς την
αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριµένη προθεσµία του έργου.
Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριµένης προθεσµίας δεν επιτρέπεται
να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύµβασης, χωρίς
Φ.Π.Α. (άρθρο 148 παρ. 2 του Ν. 4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- - -).
8.3
Για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα υπέρβασης, µε υπαιτιότητα του αναδόχου, κάθε τµηµατικής
προθεσµίας, ενδεικτικής και αποκλειστικής, του άρθρου 8 της παρούσης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα
0,00010 Χ Σ , για το χρονικό διάστηµα των πρώτων 15 ηµερολογιακών ηµερών και 0,00020 Χ Σ ., για
το χρονικό διάστηµα των εποµένων 15 ηµερολογιακών ηµερών, όπου Σ η συνολική κατά την σύµβαση
δαπάνη του όλου έργου, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για
υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών δεν µπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%)
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του ποσού της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
8.4
Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε αιτιολογηµένη απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας
και παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου. Με ίδια απόφαση ανακαλούνται
υποχρεωτικά οι ποινικές ρήτρες για ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες , αν το έργο περατωθεί µέσα
στην συνολική προθεσµία και τις εγκεκριµένες γενικές παρατάσεις της , ενώ η ποινική ρήτρα για την
συνολική προθεσµία και τις αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες είναι ανέκκλητη. (άρθρο 148 παρ.1
του Ν. 4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- - -).
Άρθρο 9. Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου - Μηχανικός Εξοπλισµός
9.1
Μέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών (άρθρο 145, παρ.1 του Ν. 4412/16 (και τις
τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- - από την υπογραφή της Σύµβασης) ο Ανάδοχος µε βάση την
ολική και τις τµηµατικές προθεσµίες, συντάσσει και υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία το
Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου.
9.2
Η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε πέντε (5) ηµέρες το χρονοδιάγραµµα και µπορεί
να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά µε τη σειρά και τη διάρκεια κατασκευής των
έργων, ανάλογα µε τις δυνατότητες χρονικής κλιµάκωσης των πιστώσεων, µέσα στα όρια των
συµβατικών προθεσµιών. Το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα αποτελεί συµβατικό στοιχείο του έργου.
Αναπροσαρµογές του Χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι προθεσµίες, το
αντικείµενο ή οι ποσότητες των εργασιών. Η έναρξη των εργασιών του έργου από µέρους του
αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της
σύµβασης. Η µη τήρηση της ανωτέρω προθεσµίας µε υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την
επιβολή των διοικητικών και παρεπόµενων χρηµατικών κυρώσεων και αποτελεί λόγο έκπτωσης του
αναδόχου.
9.3
Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου.
Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε τη µορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαµβάνει την πιο πάνω
χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή οµάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραµµικό
διάγραµµα και σχετική έκθεση. O Ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης µέσα σε
τριάντα (30) ηµέρες 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.
9.4
Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρµογή του
χρονοδιαγράµµατος και να το αναπροσαρµόζει, στην περίπτωση που παρέκλινε από αυτό, ούτως
ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσµία αποπεράτωσης του όλου έργου.
9.5
Η τήρηση του Χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου που είναι από τις πιο βασικές
υποχρεώσεις του αναδόχου, θα παρακολουθείται αυστηρά από την επίβλεψη και σε περίπτωση
καθυστέρησης ο Ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της
∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας.
Άρθρο 10. Προσωπικό αναδόχου
10.1.
Το έργο διευθύνεται εκ µέρους της αναδόχου επιχείρησης από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο
της, αποδεκτό από την Υπηρεσία που πρέπει να είναι ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός (Αρχιτέκτων,
Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός) ή και από τον ίδιο τον
Ανάδοχο σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης.
10.2
Για την κατασκευή του έργου ο Ανάδοχος, εκτός από τον ∆ιπλωµατούχο Μηχανικό
υποχρεούται να διαθέσει κατ' ανέλεγκτη κρίση της Υπηρεσίας και άλλους Μηχανικούς, καθώς και τους
αναγκαίους υποµηχανικούς, εργοδηγούς και λοιπούς τεχνικούς και διοικητικούς - οικονοµικούς
υπαλλήλους.
10.3

Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η ∆ιευθύνουσα το έργο
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Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε
απασχολουµένου σε αυτό, στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε λόγο.
10.4
Ο Ανάδοχος για το προσωπικό του υποχρεούται να προσκοµίσει στην ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία την βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο
χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων, σύµφωνα µε το άρθρο 139 του Ν. 4412/16 (και τις
τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- -.
Άρθρο 11: Φόροι, ∆ασµοί, κρατήσεις, εργολαβικά ποσοστά κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου
11.1

Το εργολαβικό αντάλλαγµα υπόκειται σε προείσπραξη του Φόρου Εισοδήµατος.

11.2
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων για τα κάθε είδους µεταφορικά του µέσα
που θα κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της χώρας. Επίσης δεν απαλλάσσεται ο Ανάδοχος από τον
ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν. 3092/54 για τα εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά,
εφόδια κ.λ.π. καθώς και από τους αναφερόµενους φόρους κ.λ.π., σύµφωνα µε τις διατάξεις που
ισχύουν, όπως αυτές του Ν. 4486/66 ΦΕΚ 131 τεύχος Α και 4535/66 ΦΕΚ 16 τεύχος Α, περί
τροποποιήσεως φορολογικών διατάξεων.
Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ
του ∆ηµοσίου, για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν όπως αυτές των Ν.
2366/53 (ΦΕΚ 83Α/10-4-53), 1081/71 (ΦΕΚ 273Α/27-12-71) και 893/79.
11.3
Επίσης το έργο επιβαρύνεται µε κράτηση 1,2% επί παντός λογαριασµού σύµφωνα µε το
άρθρο 7 παρ. 1 περίπτωση Β του Α.Ν.2326/40 , όπως ισχύει σήµερα, καθώς και µε κράτηση 0,5%
υπέρ ΕΜΠ (σύµφωνα µε το άρθρο µόνον παρ.1 περ. α του Ν. 546/1943).
11.4
Κατά την είσπραξη των ανωτέρω κρατήσεων (11.3 και 11.4) επιβάλλεται χαρτόσηµο 2% και
ΟΓΑ επί χαρτοσήµου 20% (άρθρο 10 παρ. 1 Ν. 187/1943).
11.5
Στην παρούσα εργολαβία ισχύει εργολαβικό ποσοστό 18% επί της αξίας του τιµήµατος του
έργου που εκτελείται και αποτιµάται µε τιµές µονάδας.
11.6

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας βαρύνει την Υπηρεσία.

Άρθρο 12. Επιµέτρηση εργασιών.
Για την επιµέτρηση των εργασιών ισχύουν τα οριζόµενα στο Τιµολόγιο Μελέτης του έργου και τα
εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια βάσει του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08.
Αν για κάποια εργασία δεν ορίζεται στα παραπάνω στοιχεία τρόπος επιµέτρησης, θα επιµετρείται και
θα πληρώνεται µε βάση τις πραγµατικά και µόνον εκτελεσθείσες µονάδες και σύµφωνα µε την
παράγραφο 5.γ του άρθρου 150 του Ν.3669/2008.
Θα εφαρµόζεται γενικά το άρθρο 151 του Ν. 4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- -.
Άρθρο 13. Βλάβες στα έργα. Αναγνώριση αποζηµιώσεων
13.1
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε
βλάβη επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε
ζηµιά του 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 του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου
157 του Ν. 4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- - -. Ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν µε δικές του δαπάνες.
13.2

Μέχρι την οριστική παραλαβή ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από
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οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου. Αν το
έργο παραδοθεί για χρήση πριν από την παραλαβή οι βλάβες από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται
σε κακή ποιότητα του έργου, βαρύνουν τον κύριο αυτού.
13.3
Κατ’ εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των µόνιµων εγκαταστάσεων του αναδόχου στον τόπο
του έργου 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. Για την αναγνώριση
αποζηµίωσης πρέπει να ακολουθηθεί επακριβώς η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 157 παρ.
4 , 5 και 6 του Ν. 4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- -. Για την αποκατάσταση
βλαβών ή ζηµιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις εργασίες για τις οποίες θα του
δοθεί εντολή και σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 157 του Ν. 4412/16 (και τις
τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- -. 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
13.4
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει µέσα σε οριζόµενη από τον φορέα κατασκευής
εύλογη προθεσµία τα ελαττώµατα του έργου, που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής
και µέχρι την οριστική παραλαβή. Αν η προθεσµία αυτή περάσει άπρακτη, ο φορέας κατασκευής του
έργου µπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση σε βάρος του αναδόχου µε οποιονδήποτε τρόπο, µε την
επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώµατός του να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Αν το ελάττωµα δεν είναι
ουσιώδες και η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες γίνεται σχετική µείωση του εργολαβικού
ανταλλάγµατος. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση από τον κύριο του έργου 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 του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν µε δικές του δαπάνες.
13.5
Γενικά για τις βλάβες στα έργα και την αναγνώριση αποζηµιώσεων έχουν εφαρµογή όλες οι
προβλεπόµενες διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως
Ν.4782/21- -.
Άρθρο 14. Πιστοποιήσεις - εντολές πληρωµών – επιµετρήσεις – τελικός λογαριασµός
14.1
Οι πιστοποιήσεις, οι εντολές πληρωµών και οι επιµετρήσεις των εκτελουµένων έργων θα
γίνονται µε τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως
Ν.4782/21- - τους όρους της εργολαβικής σύµβασης και της παρούσας Ειδικής Συγγραφής
Υποχρεώσεων. Οι πιστοποιήσεις µε ευθύνη του αναδόχου, υπογράφονται από αυτόν και
υποβάλλονται στην Υπηρεσία, στα απαιτούµενα αντίτυπα, ανά µηνιαία χρονικά διαστήµατα.
14.2
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. Από τους λογαριασµούς
αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισµένες απαιτήσεις του εργοδότη και ιδίως ποινικές ρήτρες, περικοπές
τιµών των άρθρων 159 και 170 του Ν. 4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- -,
συµπληρωµατική κράτηση εγγύησης (άρθρο 6.2 της παρούσας ΕΣΥ) , αν γι’ αυτή δεν έχουν κατατεθεί
εγγυητικές επιστολές, οπότε γίνεται σχετική µνεία, απόσβεση προκαταβολών, παρακράτηση αξίας
τυχόν χορηγούµενων υλικών, πληρωµές που έγιναν σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και
γενικά κάθε απαίτηση του εργοδότη που δεν έχει ικανοποιηθεί µε άλλον τρόπο.
14.3
Οι λογαριασµοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωµή συνοδεύονται
µόνο από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών που εκτελέσθηκαν από την αρχή του
έργου, τα παραστατικά στοιχεία των τυχόν απολογιστικών εργασιών , το συνοπτικό πίνακα της
αναθεώρησης και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις.
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14.4
Πριν από την είσπραξη των πιστοποιήσεων ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια Οικονοµική Εφορία,
βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας,
βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας,
γραµµάτιο είσπραξης της υπέρ του ∆ηµοσίου προκαταβολής του φόρου εισοδήµατος που
αντιστοιχεί στην πιστοποίηση.
14.5
Ο τελικός λογαριασµός εκδίδεται βάσει του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου
και της σχετικής εγκριτικής απόφασης αυτού. Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τα µόνα
δικαιολογητικά για την έκδοση του εξοφλητικού λογαριασµού, αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών
επισυνάπτονται σ’ αυτόν. Πριν από τη θεώρηση του τελικού λογαριασµού καθώς και όλων των
ενδιάµεσων λογαριασµών, ο Ανάδοχος πρέπει να φέρει βεβαίωση του αρµοδίου υποκαταστήµατος
του ΙΚΑ και λοιπών Ταµείων ότι εξοφλήθηκαν όλες οι σχετικές µε την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές
εισφορές .
14.6
Γενικά για όλες τις διαδικασίες υποβολής , προώθησης και πληρωµής του εργολαβικού
ανταλλάγµατος έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού
όπως Ν.4782/21- -.
Άρθρο 15. Αρτιότητα των κατασκευών - µελέτη του έργου - τροποποιήσεις µελέτης
15.1
Ο καθορισµός από τα στοιχεία της µελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των
ειδικών προδιαγραφών των επί µέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών (τρόπος εκτέλεσης
κατασκευών, επί µέρους διαστάσεις κ.λ.π.) δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να
πάρει κάθε µέτρο για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών που
συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του κτιρίου.
15.2
Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν ορίζεται κάτι από
τα σχέδια λεπτοµερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές της
Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την
κατασκευή, την αντοχή και καλή εµφάνιση του, όσο και ως προς την άµεση σύνδεση του µε τα
υπόλοιπα (εσωτερικά ή γειτονικά) τµήµατα του έργου.
15.3
Κάθε τµήµα του έργου που τυχόν δεν θα συµπληρώνεται άµεσα, θα πρέπει να
κατασκευάζεται µε την δυνατότητα να λειτουργεί στατικά αυτόνοµα.
15.4
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωµα της κατασκευής, ο Ανάδοχος
υποχρεούται στην συµπλήρωση ή επανόρθωση, στο χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία, αλλιώς η
Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασµό του, άνευ ετέρου και µε την
τιµή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής.
15.5
Ο Ανάδοχος πριν από την εφαρµογή της µελέτης είναι υποχρεωµένος να προβεί σε
συσχετισµό και αριθµητικό έλεγχο των αναγραφοµένων στοιχείων και σε περίπτωση ασυµφωνίας να
ζητήσει έγκαιρα και έγγραφα από τον εργοδότη την σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει δικαίωµα να
τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύµφωνα µε την σύµβαση
αναλαµβάνει ρητά να εφαρµόσει πιστά τα σχέδια της µελέτης του έργου και τα καθοριζόµενα στα
τεύχη της µελέτης αυτής.

Άρθρο 16. Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντωνελαττώµατα-παράλειψη συντήρησης
16.1.
Όλα τα υλικά κλπ. που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας αγοράς,
χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι κατά προτίµηση από την εγχώρια βιοµηχανία
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και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, µε εξαίρεση εκείνα που δεν παράγονται στην Ελλάδα, καθώς και
εκείνα για τα οποία στα συµβατικά στοιχεία ορίζεται ότι η προέλευση τους θα είναι από την αλλοδαπή.
16.2
Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύµφωνα µε τα
συµβατικά δεδοµένα, τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές των Υπουργείων ∆ηµοσίων
Έργων, Εµπορίου και Βιοµηχανίας καθώς επίσης και µε τα συµβατικά δεδοµένα της εργολαβίας ,
αρίστης ποιότητας και της απόλυτης έγκρισης του αρµοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά µε την
προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εµφάνιση κ.λ.π.

16.3.
Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούµενα για την
εκτέλεση των έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος επί της
αξίας τους, ούτε αποζηµίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών.
16.4.
Ο εργολάβος δεν φέρει καµιά ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών
που παραδίδονται σ' αυτόν από τον εργοδότη, εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως.
16.5.
Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο µε πρωτόκολλο, µετά
δε την παραλαβή τους από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για βλάβη, ζηµιά ή
απώλεια που τυχόν θα συµβεί στα υλικά αυτά.
16.6.
Σε ότι αφορά την καταλληλότητα ή µη των υλικών, τα ελαττώµατα και την παράλειψη
συντήρησης του έργου, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 4412/16 (και τις
τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- -.
16.7
Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή
του έργου ή ενσωµατώνονται σε αυτό, γίνεται από δύο (2) ή περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους,
που ορίζονται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Ο ορισµός της επιτροπής ανακοινώνεται στην
προϊσταµένη αρχή, η οποία µπορεί να ορίσει και άλλον υπάλληλο να συµµετέχει στο έργο της
επιτροπής. Η προϊσταµένη αρχή µπορεί σε κάθε περίπτωση να ορίσει άλλη επιτροπή για τον
επανέλεγχο της παραλαβής υλικών και να διατάσσει τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων. Σε
περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναµίας να ληφθεί απόφαση
λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων που ορίζονται σε άρτιο αριθµό, ο ανωτέρω έλεγχος και παραλαβή
υλικών γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο µε απόφαση της προϊσταµένης αρχής.
16.8
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
διευθύνουσα υπηρεσία η µη χρησιµοποίηση των υλικών. Αν ο Ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν
χρησιµοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται από τα
εργαστήρια της Γ.Γ.∆.Ε. ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα κρατικά εργαστήρια. Η δαπάνη για τις
εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η
ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του έργου και
αποδίδεται στον ανάδοχο από τις πιστώσεις του έργου.
16.9
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 ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Η ειδική διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώµατα και τάσσει
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.
16.10
Η ένσταση του αναδόχου στην περίπτωση της ειδικής διαταγής που προβλέπει η
προηγούµενη παράγραφος ασκείται σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίησή της. Με την εµπρόθεσµη ένσταση αναστέλλεται η υποχρέωση εκτέλεσης των εργασιών
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µέχρις ότου εκδοθεί απόφαση της προϊσταµένης αρχής στην ένσταση. Το ανασταλτικό αποτέλεσµα
της ένστασης δεν επέρχεται ή αίρεται, αν ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας χαρακτηρίσει
µε διαταγή του το ελάττωµα ως επικίνδυνο. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες για την άρση του
ελαττώµατος ή οι εργασίες που ορίζονται στη διαταγή για την αποτροπή των κινδύνων εκτελούνται
αµέσως από τον ανάδοχο. Η προϊσταµένη αρχή αποφαίνεται οριστικά επί της ενστάσεως 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.
16.11. Γενικά έχουν εφαρµογή όλες οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 4412/16 (και τις
τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- -, καθώς και του άρθρου 170 του Ν. 4412/16 (και τις
τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- -, που προβλέπουν τις διαδικασίες αποκατάστασης
ελαττωµάτων στα έργα.

Άρθρο 17. Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης των εργασιών
17.1
Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης από ειδικευµένο
προσωπικό, κατά τρόπο άµεµπτο από τεχνική άποψη και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.
4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- -, τους όρους της σύµβασης και τις εντολές
των αρµοδίων οργάνων της επίβλεψης του έργου.
17.2
Το Πρόγραµµα Ποιότητας του Έργου ( Π.Π.Ε.), που θα υποβάλει ο Ανάδοχος µε την
προσφορά του και το οποίο θα πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των αποφάσεων
∆ΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (ΦΕΚ 1265 Β΄), ∆ΙΠΑ∆/οικ. 611/24.7.2001 (ΦΕΚ 1013 Β΄),
∆ΙΠΑ∆/οικ.501/1.7.2003 (ΦΕΚ 928 Β΄) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων
Έργων και των αποφάσεων: α) ∆ΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 (ΦΕΚ 94 Β΄), β) ∆ΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003
(ΦΕΚ 624 Β΄) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, καθώς και γ) η
∆14/43309/5.3.2001 (ΦΕΚ 332 Β΄) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ,
θα αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και θα παρέχει όλα τα εργαλεία
παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκµηρίωσης των εργασιών που έχουν
εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους.
17.3
Το Π.Π.Ε. θα ενσωµατώνει και θα κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών,
θα περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, σε πλήρη
εναρµόνιση µε το χρονοδιάγραµµα του έργου και θα καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης
του έργου καθώς και τον τρόπο και τις λεπτοµέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων
κατά την κατασκευή.
Άρθρο 18. Χρόνος εγγύησης και συντήρησης του έργου
18.1
Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία
και τη συντήρηση του κτιρίου για τους επόµενους δεκαπέντε (15) µήνες από τη ηµεροµηνία της
βεβαιωµένης περάτωσής του , σύµφωνα µε το άρθρο 171 του Ν. 4412/16 (και τις τροποποιήσεις
αυτού όπως Ν.4782/21- -.
18.2
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. Κατά τα λοιπά ισχύει το σχετικό άρθρο 171 του
Ν. 4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- -.
Άρθρο 19. Ηµερολόγιο έργου - Λοιπές υποχρεώσεις – Αφανείς εργασίες
19.1
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθεί Ηµερολόγιο Έργου, σύµφωνα µε το
άρθρο 146 του Ν. 4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- -. Η τήρηση Ηµερολογίου
είναι βασικός συµβατικός όρος.
19.2

Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει και να
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υποβάλει για έλεγχο, λεπτοµερή διαγράµµατα των εγκαταστάσεων σε κάτοψη και σχηµατική τοµή,
όπως εκτελούνται, επί των οποίων θα σηµειώνονται οι διαστάσεις ή το βάθος των εκάστοτε
εκτελουµένων τµηµάτων, είτε είναι εµφανή είτε αφανή.
19.3
Για τις αφανείς εργασίες που ενσωµατώνονται στο έργο, θα καταρτίζονται κατά το χρόνο
εκτέλεσης τους και ποτέ εκ των υστέρων πρωτόκολλα αφανών εργασιών, άρθρο 151 του Ν. 4412/16
(και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- -, όπου θα βεβαιώνεται ότι αυτές εκτελέστηκαν
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τη µελέτη, αλλιώς θα θεωρούνται άκυρες και οι εργασίες ότι δεν
εκτελέστηκαν και συνεπώς δεν δύνανται να πιστοποιηθούν.
Άρθρο 20. Ευθύνη του αναδόχου για την εφαρµογή της Μελέτης και για την ποιότητα του έργου
20.1
Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του
Ν.
4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- - τόσο για την εφαρµογή της Μελέτης όσο ,
και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων , µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως
έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την
ευθύνη αυτή.
20.2
Επίσης ο Ανάδοχος είναι εξ' ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών την
χρησιµοποίηση τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας,
των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών συµβατικών τευχών και σχεδίων.
20.3
Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Σε
περίπτωση διαφωνίας του, έχουν υποχρεωτική εφαρµογή µόνο οι σχετικές διατάξεις για τη διαδικασία
επίλυσης διαφωνιών επί εκτέλεσης έργων (ενστάσεις – αιτήσεις θεραπείας – δικαστική επίλυση
διαφορών).
20.4
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση για µεταβολές στο έργο, που έγιναν χωρίς
έγγραφη διαταγή και οι οποίες συνεπάγονται µεγαλύτερη δαπάνη του έργου, ακόµη και αν οι
µεταβολές αυτές καθιστούν το έργο στερεότερο ή βελτιώνουν τη µορφή του. ( άρθρο 138 παρ. 3 του
Ν. 4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- -)
20.5
Για κάθε δαπάνη χωρίς έγγραφη διαταγή από την οποία επήλθε µείωση ποσοτήτων ή
διαστάσεων, καταβάλλεται στον ανάδοχο µόνο η δαπάνη των εργασιών που έχουν πράγµατι
εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται η εφαρµογή των διατάξεων περί κακοτεχνιών.
20.6
Σε περίπτωση που δίνεται προφορική εντολή τροποποιήσεων ή συµπληρώσεων στον τόπο
του έργου, λόγω επείγουσας ανάγκης θα πρέπει να καταχωρείται στο ηµερολόγιο του έργου και να
επακολουθεί η διαδικασία του άρθρου 155 του Ν. 4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως
Ν.4782/21- -.
20.7
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες, που προκύπτουν από έγγραφες
συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις των στοιχείων της τεχνικής µελέτης του έργου, ( άρθρο 138 του Ν.
4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- - ) διατηρώντας τα δικαιώµατά του, που
αναφέρονται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- -, λόγω
τροποποίησης του αρχικού συµβατικού χρηµατικού αντικειµένου.
20.8
Επίσης πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των στοιχείων που
απαιτούνται από το νόµο για την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται, σε όλη τη
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύµφωνα µε το Π∆ 778/1980 (ΦΕΚ 193Α /26-8-80) περί µέτρων
ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών και το Π∆ 1073/1981 (ΦΕΚ 260Α /16-9-81) «περί µέτρων
ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµικών και πάσης φύσεως έργων
αρµοδιότητας πολιτικού µηχανικού», του Π∆ 305/96 και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει καθ’ όλη τη
διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
20.9
Σε περίπτωση που ο εργοδότης χορηγήσει στον ανάδοχο υλικά απαιτούµενα για την
εκτέλεση των έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού
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επί της αξίας των, ούτε αποζηµίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξής τους.
20.10
Ο Ανάδοχος δεν φέρει καµιά ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών
που παραδίδονται σ’ αυτόν από τον εργοδότη εφ’ όσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως.
20.11
Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον ανάδοχο µε Πρωτόκολλο, µετά δε
την παραλαβή τους αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη ζηµιά ή απώλεια που
ενδεχοµένως επέλθει σ’ αυτά.
20.12
Πριν από κάθε παραγγελία το υλικό ή µηχάνηµα ή συσκευή θα εγκρίνεται από την υπηρεσία
ως εξής:
Αν πρόκειται για υλικό «σειράς» βιοµηχανικής παραγωγής θα προσκοµίζεται στην υπηρεσία
προσπέκτους και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής καθώς και δείγµατα (εάν δεν πρόκειται
για ογκώδες µηχάνηµα).
Αν πρόκειται για υλικό αυτοσχέδιο που πρόκειται να παραχθεί ειδικά για το εν λόγω έργο θα
προσκοµίζονται στην υπηρεσία δείγµατα, σχέδια ή µοντέλα. Τα παραπάνω δείγµατα κλπ. που θα
εγκρίνονται από την υπηρεσία θα φυλάσσονται από αυτήν µέχρι την παραλαβή του έργου, χωρίς
ιδιαίτερη αποζηµίωση του εργολάβου λόγω επιλογής. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απορρίψει κατά
την κρίση της κάθε υλικό, µηχάνηµα ή συσκευή που δεν θα είναι σύµφωνο µε τα δείγµατα ή τις
προδιαγραφές ως ανωτέρω. Όλα τα µηχανήµατα και συσκευές πρέπει να συνοδεύονται από
πιστοποιητικό ελέγχου του κατασκευαστή. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να παραπέµπει αυτά για
εργαστηριακό έλεγχο µε µέριµνα και δαπάνες του αναδόχου.
20.13
Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών, µηχανηµάτων, συσκευών
κλπ. να υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών για
έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ηµεροµηνία παραγγελίας των ανωτέρω υλικών.
20.14
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει είσοδο και δυνατότητα παρακολούθησης και
ελέγχου της Υπηρεσίας στο εργοτάξιο ή εργοτάξια παραγωγής υλικών.
20.15
Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης πριν την έναρξη των εργασιών να φροντίσει για την έκδοση κάθε
άδειας, που απαιτείται σύµφωνα µε τους νόµους, είναι δε ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για
κάθε παράβαση των διατάξεων των σχετικών µε την εκτέλεση των εργασιών.
20.16
Η αναγραφή της επωνυµίας της εργοληπτικής επιχείρησης και του γραφείου των µελετητών
στα σχέδια της µελέτης και κάθε άλλου στοιχείου αυτής είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο.
20.17
Σε όλη τη διάρκεια του έργου ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα των χώρων
του εργοταξίου, την αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, αχρήστων υλικών κλπ. και τη µεταφορά
τους σε τοποθεσίες καθορισµένες από τις ∆ηµόσιες Αρχές.
20.18
Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζηµιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες
κατασκευές και εγκαταστάσεις, στο χώρο του εργοταξίου, που θα οφείλονται στα µηχανήµατα, όργανα
και µέσα που χρησιµοποίησε για την εκτέλεση του έργου και θα πρέπει να πάρει όλα τα κατάλληλα
µέτρα και να οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο τις εργασίες, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ζηµιάς ή
φθοράς.
20.19
Ο ανάδοχος θα αποµακρύνει άµεσα µετά το πέρας του έργου όλα τα µπάζα, τα πλεονάζοντα
άχρηστα υλικά σε αδειοδοτηµένο υποδοχέα (ΑΕΚΚ) σύµφωνα µε ΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 &
Ν.4030/2011 άρθρο 40 και θα αποκατασταθούν οι χώροι, όπως επίσης θα αποµακρυνθεί και τυχούσα
εργοταξιακή εγκατάσταση. Το κόστος των τελών έχει συνυπολογιστεί στη µελέτη και συγκεκριµένα στο
κόστος των απολογιστικών.
Άρθρο 21. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) – Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)
21.1.

Κανονιστικές απαιτήσεις
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους,
διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται µέσω της υπηρεσίας
αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων.
21.2.
Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ). Ο Ανάδοχος
θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο
ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ ορίζονται οι εξής:
21.2.1

∆ήλωση Πολιτικής Ασφάλειας Εργασίας του Αναδόχου.

21.2.2 Ορισµός Τεχνικού Ασφάλειας, Συντονιστή Ασφάλειας και Ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα και
λόγω της σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων τα οποία θα
παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεµάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς
και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Ν-1568/85,
Π∆-17/96, Π∆-305/96, Π∆-294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και
συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και
κοινοποιείται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ. Για την κάλυψη των
αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού Εργασίας,
µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του
εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ. Ο Ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε
εξωτερικούς συνεργάτες ή/και µε ειδικά αδειοδοτηµένη (Π∆-95/99, Π∆-17/96 ) από το Υπουργείο
Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞΥΠΠ).
21.2.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα Ασφάλειας και Υγείας της
Εργασίας (ΑΥΕ).
21.2.4

Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ Υπεργολάβων.

21.2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: αναφορά
ατυχήµατος, διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας, αντιµετώπιση
έκτακτης ανάγκης, χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, εκπαίδευση προσωπικού, ιατρικές εξετάσεις
εργαζοµένων.
21.2.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών πχ για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται
από τη νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης ή της κατασκευής.
21.2.7

∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισµού, των
µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νοµοθεσία ή
το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για την
επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να
τεκµηριώνονται γραπτά.
21.2.8. Άλλες προβλέψεις Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο 'Έργο
προς το αρµόδιο ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ
Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα ΑΥΕ Οδηγίες
ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο. Πρόβλεψη για
σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ µε το συντονιστή ΑΥΕ και τους υπεργολάβους,
παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας.
21.2.9. Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση ΣΑΥ και ΦΑΥ Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας
του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας
της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα ΑΥΕ και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ,
τον οποίο παραδίδει σε δύο απλά αντίγραφα και δύο αντίγραφα σε ηλεκτρονική µορφή.
Το ΣΑΥ αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) εµπεριέχονται
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οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του 'Έργου (και σε ηλεκτρονική
µορφή) στον ∆ήµο για το αρχείο του, ενηµερωµένος ώστε να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του
έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία
ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξη των
αδαπάνως για το ∆ηµόσιο.
Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής:
21.2.9.1. Γενικά
• Είδος έργου και χρήση αυτού
• Σύντοµη περιγραφή του έργου
• Ακριβής διεύθυνση του έργου
• Στοιχεία του κυρίου του έργου
• Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ
21.2.9.2.

Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

21.2.9.3.
εργασίας.

Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις

21.2.9.4.

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

21.2.9.5.

Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων.

21.2.9.6.

Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών.

21.2.9.7.

∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών.

21.2.9.8.
Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις πχ
ειδικοί τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κλπ και διατάξεις για
πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος.
21.2.9.9.
Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε
το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου.
21.2.9.10. Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης
επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότητας
πχ
Χ = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου Υ = Υψηλή εκτίµηση κινδύνου
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι
επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι.
21.2.9.11.

Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν.

21.2.9.12. Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα
για την πρόληψη του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους
(Παράρτηµα II του Αρθ-12 του Π∆-305/96).
Ο ΦΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής:
21.2.9. Α) Γενικά: είδος έργου και χρήση αυτού, ακριβή διεύθυνση του έργου, αριθµό αδείας, στοιχεία
του κυρίου του έργου, στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ.
21.2.9. Β) Στοιχεία από το µητρώο του έργου: τεχνική περιγραφή του έργου, παραδοχές µελέτης, τα
σχέδια "ως κατεσκευάσθη".
21.2.9. Γ) Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του
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έργου, πχ εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κλπ.
Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων
εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων,
ατµού, κλπ) στην πυρασφάλεια κλπ.
21.2.9. ∆) Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου.
Το ανωτέρω περιλαµβάνει:
Τον Κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου από
τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν στους
χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση
έκτακτων γεγονότων.
Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου πχ οδηγίες χρήσης
του ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής
λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ.
Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση
του έργου.
Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του αναδόχου και
είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί
την ύπαρξη και εφαρµογή των ΣΑΥ - ΦΑΥ.
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ' όλη τη
διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ
21.3.
∆απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ 'Ολες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω,
αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα
πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του.
Άρθρο 22: Ασφαλίσεις
Ο Ανάδοχος οφείλει – µε µέριµνα και δαπάνη του να συνάψει ασφαλιστικές συµβάσεις που να
καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείµενα ασφάλισης ) που αναφέρονται στο
παρόν άρθρο. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια προσκοµίζονται κατά την υπογραφή της σύµβασης του
έργου.
22.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

22.1.1 Κατά την σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του και
να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την
ηµέρα σύναψης των ασφαλιστικών συµβάσεων.
22.1.2 Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.
22.1.3

Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων.

22.1.4 Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 του
Ν.400/1970. οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις του Ν.400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται
δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου.
22.1.5 Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή, θα
προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το
Ν.∆.400/1970, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 118/ 1985.
22.1.6 Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο
τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από την σύµβαση του Έργου,
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ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις εξαιρέσεις,
εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κλπ. Και ο Ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την
αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή και πράγµατα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω
ασφαλιστηρίων.
22.1.7

Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις:

θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα. Θα περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα
ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος άρθρου, της υπολοίπου Σ.Υ. και των λοιπών
συµβατικών τευχών. Θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του ΚτΕ. Η έγκριση του ΚτΕ έχει την έννοια του
ελέγχου και της εκ µέρους του αποδοχής ότι οι όροι των ασφαλιστικών συµβάσεων ανταποκρίνονται
µε επάρκεια στους όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων της Σ.Υ.
22.1.8 Η εκ µέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελεί Ασφαλιστικό
βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόµων αποτελεσµάτων της ασφαλίσεως, θα
γίνεται µε την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου.
22.1.9 Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από τον Νόµο
487 / 76 και το Π.∆. 237 / 86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η
οποία παραµένει αλώβητη
από τους όρους του ασφαλιστηρίου συµβολαίου.
22.1.10 Οι ασφαλιστικές Εταιρείες θα λειτουργούν νόµιµα, µε δόκιµη δραστηριότητα, σε χώρες µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο µέτρο των υποχρεώσεων που
αναλαµβάνουν για το παρόν έργο και θα µπορούν να ασφαλίζουν παρεµφερή έργα χωρίς να
παραβιάζονται οι όροι των Τευχών ∆ηµοπράτησης και η Ελληνική Νοµοθεσία.
Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα να ελέγχει την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιρειών, ο δε Ανάδοχος
υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς ελέγχου. Οπωσδήποτε,
µαζί µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα πρέπει να υποβάλλεται ενηµερωτικό φυλλάδιο σχετικό µε τις
δραστηριότητες της ασφαλιστικής εταιρείας και σηµείωµα που να αναφέρει παρεµφερή έργα που έχει
ασφαλίσει στην Ελλάδα.
22.1.11 α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστικών κάθε στοιχείο από την
Τεχνική Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόµενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει ο
ΚτΕ, υπόψη των διαγωνιζόµενων, όπως επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες και µελέτες που εκτέλεσεσυνέταξε ως Ανάδοχος
Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κλπ. από
τους εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν.
Επισηµαίνεται ακόµη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συµβεί στο έργο από
οποιαδήποτε αιτία ακόµη και από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει τόσο τον ΚτΕ
όσο και τους ασφαλιστές του.
β) Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα -να επικοινωνεί απ’ ευθείας µε τους ασφαλιστές να παρέχει στους
ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος -να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του
παρατηρήσεων και ελέγχων.
Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώµατος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωµα του Αναδόχου για
οποιασδήποτε φύσης αποζηµιώσεις.
γ) Κατά την υποβολή του ασφαλιστηρίου συµβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα πρέπει να
συνυποβάλλουν και δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου της
Σ.Υ. περί « Ασφαλίσεων » και ότι µε το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καµία εξαίρεση
όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της Σ.Υ.
∆ιαφορετικά ο ΚτΕ χωρίς προειδοποίηση, µπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο µε ασφαλιστική
εταιρεία της προτίµησής του στο όνοµα, για λογαριασµό και µε δαπάνες του Αναδόχου. Στην
περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν πληρεξούσιος.
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22.1.12 Επισύρετε η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω:
α) Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι Ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται υποχρεωτικά
στην αρµοδιότητα των Ελληνικών ∆ικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθετη προς
κανόνα ∆ηµοσίας Τάξεως του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν. . 400 / 1970 είναι άκυρο.
β) Aντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δε θα γίνονται δεκτά παρά µόνο εάν έχουν επικυρωθεί από
φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων.
γ) Η αποζηµίωση της ασφαλιστικής εταιρείας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου σύνταξης και εκτέλεσης
της ασφαλιστικής σύµβασης, αδιάφορα εάν αυτή παραπέµπει σε ξένους κανόνες. Το ίδιο ισχύει για
την θεµελίωση της αντικειµενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου.
22.2
Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις µη Συµµόρφωσης του Αναδόχου µε τις
Υποχρεώσεις του.
22.2.1 Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας, ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής
σύµβασης, ή αµφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται σε 15 ηµέρες από τη σχετική
ειδοποίηση.
Σε περίπτωση που Ανάδοχος παραλείψει, ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις ασφαλιστικές του
υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνοµολογήσει κριθούν από το ΚτΕ σαν µη συµβατές µε τις
αντίστοιχες συµβατικές απαιτήσεις, ο ΚτΕ δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του
Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ες) σύµβαση(εις) στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε
ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες
σύναψης της(των) σύµβαση(εων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών
από της σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής, θα επιβαρύνονται µε τον
νόµιµο τόκο υπερηµερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίµηνο χωρίς η καταβολή να έχει
συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα:
o να συµψηφίσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε επόµενη πληρωµή προς τον
Ανάδοχο, αν υπάρχει.
o ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης
εγγυήσεις που έχει στα χέρια του
o ή να αναζητήσει το οφειλόµενο ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε τις νόµιµες διαδικασίες
είσπραξης οφειλής προς το ∆ηµόσιο.
o Οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται:
o για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους και
o για τα λοιπά έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλόµενων
ποσών .
22.2.2 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το
οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ, για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση των
ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, µε χρέωση και για
λογαριασµό του Αναδόχου, µετά την προηγούµενη ειδοποίησή του. Σε τέτοια περίπτωση, η εκ µέρους
του ΚτΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε, προσαυξηµένων µε τους τόκους
υπερηµερίας, θα γίνεται σύµφωνα µε την παρ.12.2.1. Οι τόκοι υπερηµερίας θα προσµετρούνται από
την ηµεροµηνία καταβολής των ασφαλίστρων.
22.2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον(στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν
µπορεί να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ. σύµφωνα µε τους
όρους των ασφαλιστηρίων. Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα να
παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόµενη καταβολή προς τον Ανάδοχο ή να εκπίπτει το
αντίστοιχο ποσό από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του
22.2.4 Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική
σύµβαση, παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµία κλπ., για
οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάστασή της µη
εξοφληµένης ζηµιάς, ή βλάβης, ή καταβολής αποζηµίωσης κλπ., σύµφωνα µε τους όρους της
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Σύµβασης. Ο ΚτΕ, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και
θα το συµψηφίσει µε την προς τον Ανάδοχο προσεχή πληρωµή του. Εάν δεν προβλέπεται προσεχής
πληρωµή, ο ΚτΕ θα το εκπέσει από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.
22.2.5 Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το
Έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχοµένων κινδύνων
από τον ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
22.3
∆ιαδικασία Ελέγχου από τον κτε της επάρκειας των Ασφαλιστικών συµβάσεων µε
Ασφαλιστική περίοδο εκκινούσα από την Υπογραφή της Σύµβασης
22.3.1 Ο έλεγχος από τον ΚτΕ των ασφαλιστικών συµβάσεων των οποίων η ασφαλιστική περίοδος
αρχίζει από την υπογραφή της Σύµβασης ανάθεσης θα γίνει δέκα (10) ηµερών από την υποβολή
πλήρων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων (εντός µηνός από την υπογραφή της σύµβασης).
22.3.2 Στην κατηγορία αυτή υπάγονται
παραγράφων 21.5.1, 21.5.2 και 21.5.3.

οι

ασφαλιστικές

συµβάσεις

των

παρακάτω

22.3.3 Ο έλεγχος από τον ΚτΕ θα αφορά:
-την φερεγγυότητα των προτεινόµενων ασφαλιστικών εταιριών -την συµβατότητα των όρων των
ασφαλιστικών συµβάσεων προς τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και τους υπόλοιπους όρους της
Σ.Υ.
22.3.4 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει µε την υπογραφή της σύµβασης απαραιτήτως
«Βεβαίωση Ασφάλισης» (Cover Note), όπου να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια
αποζηµίωσης που θα περιλαµβάνει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο.
Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός τριάντα
(30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης.
22.4

Ασφάλιση του προσωπικού του έργου

22.4.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία
όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την (εκάστοτε)
ισχύουσα Νοµοθεσία.
22.4.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του
έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν
υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως
προσωπικό που απασχολούν, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προµηθευτές,
σύµβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του Αναδόχου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το
ηµεδαπό όσο και για το αλλοδαπό προσωπικό.
22.4.3 Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ.12.4.1 και 12.4.2, ο δε Ανάδοχος
υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία γι την πραγµατοποίηση των ελέγχων.
22.4.4 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύµβασης εκτέλεσης
του έργου.
22.5 Ασφάλιση του έργου «κατά παντός κινδύνου»
22.5.1 Ασφάλιση έναντι υλικών ζηµιών
22.5.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως ¨κατά παντός κινδύνου¨ και σύµφωνα µε
τους όρους των Συµβατικών Τευχών του έργου, την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία, τη συνολική
αξία του υπό κατασκευή Έργου, όπως αυτή θα έχει προσδιορισθεί στο τεύχος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις τυχόν περαιτέρω αναπροσαρµογές του
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αρχικού συµβατικού ποσού.
22.5.1.2 Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµίας, ή
καταστροφής, µερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, όπως
απεργίες, κοινωνικές ταραχές, τροµοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κακοτεχνίες, λανθασµένη µελέτη
ή/και κατασκευή, ελαττωµατικά υλικά (manufacturer’s risk), τυχαία περιστατικά (φωτιά, ανθρώπινο
λάθος κλπ), λανθασµένη εργασία, ελλιπή συντήρηση, κακή λειτουργία του έργου κλπ.
Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για:
o Βλάβες/ καταστροφές που προέρχονται από δυσµενείς καιρικές συνθήκες έστω και
εξαιρετικά σπάνιας εµφάνισης.
o Βλάβες/ καταστροφές από σεισµούς και άλλα συναφή µε το Έργο ατυχήµατα και
ζηµιογόνα συµβάντα.
Όµοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από την παραλαβή τους µέχρι
την ενσωµάτωσή τους στο Έργο.
22.5.1.3 Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει και την περίοδο υποχρεωτικής Συντήρησης του Έργου. Η
διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την Οριστική Παραλαβή
του Έργου.
22.5.1.4 Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να µην περιλαµβάνει ζηµιές
εξαιρούνται διεθνώς) προκαλούµενες από τις ακόλουθες –και µόνο αυτές- αιτίες.

(οι οποίες

Α) ανταρτική δράση, πόλεµο, εισβολή εχθρικής δύναµης στη χώρα, εµφύλιο πόλεµο, στασίαση ή
κατάλυση της συνταγµατικής τάξης της χώρας.
Β) Ιονισµό, ακτινοβολία ή µόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιµο ή κατάλοιπα από καύση
πυρηνικού καυσίµου.
Γ) ωστικά κύµατα προσκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάµενα αντικείµενα κινούµενα µε ταχύτητα
ίση προς την ταχύτητα του ήχου, ή µε υποηχητική ταχύτητα.
22.5.1.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε ετήσια βάση, να ζητεί από τους ασφαλιστές του, την
αναπροσαρµογή του ύψους της παραπάνω ασφαλιστικής κάλυψης, σύµφωνα µε την πραγµατική αξία
του Έργου, λαµβανόµενης υπόψη και της Αναθεώρησης.
22.5.1.6 Στην ασφαλιστική σύµβαση θα περιλαµβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του
δικαιώµατος της υπασφάλισης.
22.5.1.7 Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται κατά παντός κινδύνου και οι µόνιµες ή/και
προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η τυχόν ¨παρακείµενη περιουσία¨ καθώς επίσης και
ο πάσης φύσεως εξοπλισµός στην περιοχή του Έργου, που θα χρησιµοποιηθεί για το Έργο, σύµφωνα
µε τη σχετική περιγραφή τους από τον Ανάδοχο.
22.5.2 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Έναντι Τρίτων
22.5.2.5 Αντικείµενο ασφάλισης
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η ¨ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ¨ του Αναδόχου έναντι Τρίτων και οι
ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε Τρίτους για σωµατικές βλάβες ή
θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζηµιές σε πράγµατα, ακίνητα ή κινητά ή
και ζώα, που προξενούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Μελετών-Κατασκευών και
Περιόδου Συντήρησης εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης
ζηµιών του Έργου και διαφόρων άλλων ρυθµίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον
εκτελούνται στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Το αντικείµενο της
ασφάλισης περιλαµβάνει και την αστική ευθύνη έναντι τρίτων για λόγους µη εφαρµογής των
Περιβαλλοντικών Όρων και πρόκλησης υποβάθµισης του Περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της
κατασκευής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 1650/86 για την προστασία του Περιβάλλοντος.
Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες/εγκαταστάσεις
22.5.2.6

∆ιάρκεια της Ασφάλισης
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Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µες την Οριστική
Παραλαβή του Έργου.
22.5.2.7

Όρια Αποζηµίωσης

(1) Τα ελάχιστα όρια αποζηµίωσης για τα οποία θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα είναι τα ακόλουθα:
α Για υλικές ζηµιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγµατα Τρίτων ανεξάρτητα από τον αριθµό των τυχόν
ζηµιωθέντων Τρίτων 295.000,00 €
β. Για σωµατική βλάβη ή θάνατο Τρίτων κατά άτοµο 295.000,00 €
γ. Για σωµατική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων µετά από οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα από τον αριθµό των
παθόντων 1.450.000,00 €
δ. Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής
κάλυψης έναντι Τρίτων, κατά τη περίοδο εκτέλεσης του Έργου θα είναι κατ΄ελάχιστον 2.940.000,00 €
(2)
Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισµένος για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και κατά την περίοδο
Συντήρησης του Έργου. Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των Ασφαλιστών θα ανέρχεται στο 50%
του αντίστοιχου ποσού, το οποίο ισχύει κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου.
(3)
Στο ασφαλιστήριο θα προβλέπεται και κάλυψη της αστικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι του
απασχολούµενου στο έργο του εργατοτεχνικού προσωπικού για την περίπτωση ατυχήµατος (ευθύνη
εργοδότου). Τα προβλεπόµενα ελάχιστα όρια αποζηµιώσεων (πέραν των αποζηµιώσεων της βασικής
κοινωνικής ασφάλισης, π.χ. Ι.Κ.Α.) θα είναι 88.050,00 Ευρώ ανά άτοµο και ατύχηµα, 450.000,00
Ευρώ σε περίπτωση οµαδικού ατυχήµατος και 880.000,00 Ευρώ αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης
για όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.
22.5.3

Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισµού ¨κατα παντός κινδύνου¨

22.5.3.1 Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο ¨κατά παντός κινδύνου θα καλύπτεται και ο Κύριος ή
Βασικός (Ειδικός και Συνήθης ¨Βαρέως Τύπου¨) Μηχανικός Εξοπλισµός, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί
στην κατασκευή του Έργου.
22.5.3.2 Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση µε τα χαρακτηριστικά και την
ταυτότητα των αντίστοιχων Μηχανηµάτων. Η συγκεκριµένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για
αξίες αντικατάστασης των µηχανηµάτων µε καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας
δυναµικότητας.
22.5.3.3 Ο µηχανικός εξοπλισµός θα είναι ασφαλισµένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµιάς
(εξαιρούµενων των ίδιων εσωτερικής φύσεως µηχανικών ή/και ηλεκτρολογικών βλαβών), που
οφείλονται ή προκαλούνται από Ανωτέρα Βία, Ανθρώπινο λάθος ή/και τυχαία περιστατικά.
22.5.3.4 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ
αποζηµίωση για τυχόν ζηµία ή ολική απώλεια µηχανήµατος κλπ. ακόµη και για την περίπτωση
ανωτέρας βίας, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ.12.5.1.4.
22.5.3.5 Η ασφάλιση των µηχανηµάτων θα καλύπτει και την µετακίνηση, την µεταφορά και τους
αναγκαίους ελιγµούς όλων των µηχανηµάτων προς και από την περιοχή του Έργου. Ή ευθύνη των
ασφαλιστών εκτείνεται σε όλη τη χρονική περίοδο από την άφιξη στην περιοχή του έργου µέχρι την
αποµάκρυνσή τους από αυτό.
22.5.3.6 Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου» των µηχανηµάτων έργων µπορεί να γίνεται µε
ανεξάρτητο ενιαίο ασφαλιστήριο, το οποίο ο Ανάδοχος ενδεχόµενα να διατηρεί σε ισχύ για µέρος ή το
σύνολο του µηχανικού εξοπλισµού του.
Στην περίπτωση αυτή, για να αποφεύγεται διπλή ασφάλιση ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει σχετική
βεβαίωση από την Ασφαλιστική Εταιρεία ότι τα Μηχανήµατα τα οποία θα χρησιµοποιήσει στο
συγκεκριµένο έργο «καλύπτονται για τις ίδιες ζηµιές τους µε το Ασφαλιστήριο υπ΄αριθµόν ……………
το οποίο είναι σε ισχύ και ανανεώνεται κανονικά».
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Οι όροι ασφάλισης και οι αποζηµιώσεις στην προκειµένη περίπτωση θα πρέπει να µην είναι κατώτεροι
από τους όρους που αναφέρθηκαν παραπάνω.
22.6

Ασφάλιση Αυτοκινήτων – Αυτοκινούµενων Μηχανηµάτων Έργων (µ.ε.)

22.6.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύµφωνα µε την
ισχύουσα Νοµοθεσία, τα αυτοκίνητα και τα αυτοκινούµενα µηχανήµατα έργων που προορίζονται για
τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των Ερευνών, Κατασκευών και συντήρησης του Έργου, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
22.6.2 Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων είναι ο
Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επίβλεψη για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί.
22.6.3 Ή σύµβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήµατα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί
εγγράφως, χωρίς τα µέλη να µπορούν να συµφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθµιση.
22.6.4 ∆ιευκρινίζεται ότι τα αυτοκινούµενα µηχανήµατα έργων πρέπει να έχουν ατοµική
ασφάλιση µε βάση τον αριθµό κυκλοφορίας τους και όχι τον αριθµό πλαισίου τους. Ως αυτοκινούµενα
µηχανήµατα έργων , που εφοδιάζονται µε πινακίδες Μ.Ε. σύµφωνα µε την πλέον πρόσφατη
ενηµέρωση του σχετικού πίνακα από την Αρµόδια Επιτροπή Κατάταξης θεωρούνται τα αναφερόµενα
παρακάτω:
Φορτωτής,
εκσκαφέας,
εκσκαφέας-φορτωτής,
τρακτέρ-κοµπρεσέρ,
φορτωτής-κοµπρεσέρ,
προωθητής, ισοπεδωτής, γερανός, αντλία σκυροδέµατος, µπετονιέρα αυτοφορτωνόµενη,
γεωτρύπανο, σφύρα, υδραυλική, µηχάνηµα επούλωσης λάκκων, εκχιονιστικό, γοµωτής, καδοφόρο,
κόσκινο µηχανικό, εργοταξιακό αυτοκίνητο (τάµπερ), χιονοδιαστρωτήρας, κλιµακοφόρο, αναβατόριο,
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, αλατοδιανοµέας, εκτοξευτής ασβεστοκονιάµατος, αµµοβολιστικό,
µεταφορική ταινία, κλιµατιστικό, παρασκευαστής µπετόν, λιπαντής, µετατοπιστικό βαρέων
αντικειµένων, επεξεργαστής απορριµµάτων. Πρέσα απορριµµάτων, πυροσβεστικό, σπαστήρας
ελαστικών-πλαστικών, σταθµός βάσης και καταβρεκτήρας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο µηχάνηµα
απαιτείται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών της παρούσας εργολαβίας.
22.7 Ειδικοί Οροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στις ασφαλιστικές συµβάσεις του Έργου
Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παρ.12.5 θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι
ειδικοί όροι:
22.7.1 Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόµενος περιλαµβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης φύσεως
προσωπικό που ασχολείται µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση εργασίας µε αυτόν στα πλαίσια του
συγκεκριµένου Έργου, καθώς επίσης και ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) και το προσωπικό αυτού, οι τυχόν
Υπεργολάβοι και οι Μελετητές.
22.7.2 Ο ΚτΕ, οι εκπροσωπούσες τον ΚτΕ Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι Σύµβουλοι
του ΚτΕ (και/ή των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύµφωνα
µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης µε την εφαρµογή του παραρτήµατος
¨∆ιασταυρούµενη ευθύνη αλλήλων¨ (cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των
ασφαλιζόµενων φορέων.
22.7.3
κατά:
-

Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν

του Αναδόχου
και/ή των Μελετητών
και/ή του ΚτΕ
και/ή των Εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών
και/ή µέρους ή συνόλου του προσωπικού των παραπάνω

µε την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητας τους στη βλάβη ή ζηµία από πράξη ή παράλειψη
των παραπάνω προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι
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Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και/ή ζηµία που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη
των παραπάνω.
Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων
κλπ., που σχετίζονται µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως
ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.
22.7.4

Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου,

Προκειµένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµία κλπ,
αποζηµίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουµένως την εγγραφή για το σκοπό αυτό συγκατάθεση του
ΚτΕ.
Εφόσον ο ΚτΕ δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόµατα και χωρίς
άλλες διατυπώσεις (ειδικές, ή άλλου είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση
του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρίας για την καταβολή της αποζηµίωσης εκχωρείται στον
ΚτΕ και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική
αποζηµίωση στον ΚτΕ, µετά από αίτηση του τελευταίου για το σκοπό αυτό.
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στον ΚτΕ κατ΄ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις
ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύµβαση.
22.7.5 Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά του ΚτΕ, των
Συµβούλων του, των συνεργατών του και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζηµία
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των παραπάνω προσώπων.
22.7.6 Το ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, µε
συστηµένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, σχετική ειδοποίηση της
ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τον ΚτΕ.
22.7.7 Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 12.5 θα καλύπτεται και η ευθύνη
του ΚτΕ και/ή του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 9.2.2 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη
Προστήσαντος).
22.7.8 Με δεδοµένο ότι το έργο ασφαλίζεται σύµφωνα µε την πραγµατική του αξία (Αρχική Σύµβαση
συν συµπληρωµατικές συµβάσεις) η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται του δικαιώµατος της
υποασφάλισης.
Άρθρο 23. Αυξοµείωση εργασιών - νέες εργασίες - κανονισµός τιµών µονάδος νέων εργασιών υπερσυµβατικές εργασίες – αναθεώρηση.
23.1
Αν µετά από απαίτηση της υπηρεσίας και σε ειδικές µόνο περιπτώσεις παραστεί ανάγκη
εκτέλεσης νέων εργασιών ή µη εκτέλεσης συµβατικών, θα εφαρµόζεται ανάλογα το άρθρο 156 του Ν.
4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- -.
23.2
Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει την ανάγκη εκτέλεσης νέων επί
µέρους εργασιών, ύστερα πάντοτε από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, θα συντάσσεται αντίστοιχα
Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
(παράγραφο 5 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- -). Το
ίδιο ισχύει και για την περίπτωση της µη εκτέλεσης συµβατικών εργασιών που περιλαµβάνονται στα
κατ’ αποκοπή τιµήµατα ή και την εκτέλεση συµβατικών εργασιών, περιλαµβανοµένων µεν στα κατ’
αποκοπή τιµήµατα αλλά σε ποσότητες που υπερβαίνουν τις προβλεπόµενες από την µελέτη και δεν
περιλαµβάνονται στο τιµολόγιο µελέτης εργασιών µε τιµές µονάδος.
23.3
Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 5.α,
β, γ του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- -.
23.4
Προκειµένου για νέα επί µέρους εργασία που αφορά το τµήµα του έργου που εκτελείται µε
τιµές µονάδος, η τιµή της που θα κανονιστεί σύµφωνα µε τα παραπάνω 14.2. και 14.3. θα µειώνεται
κατά το προσφερθέν από τον ανάδοχο ποσοστό έκπτωσης της αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία
υπάγεται και θα προσαυξάνεται κατά το εργολαβικό ποσοστό (18%) για γενικά έξοδα και όφελος του
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αναδόχου.
23.5
Προκειµένου για νέα επί µέρους εργασία ή εργασία σε ποσότητα επί πλέον ή επί έλατο της
προβλεποµένης από την µελέτη που αφορά στο τµήµα του έργου που εκτελείται µε κατ' αποκοπή
τίµηµα η τιµή θα κανονίζεται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 14.3
Οι υπάρχουσες ή οι προκύπτουσες τιµές θα προσαυξάνονται κατά 18% για το όφελος κ.λ.π του
αναδόχου και θα αποµειώνεται η τιµή αυτή µε την ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤ
ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗΜΑΤΩΝ.
23.6
Σε περίπτωση υπερσυµβατικών ποσοτήτων εργασιών (πέραν του ορίου της παρ. 2 του
άρθρου 8 του Ν. 1418/84) θα ισχύσουν οι διατάξεις του άρθρου 44 του Π.∆.609/85).
23.7
Για την αναθεώρηση της αξίας του έργου, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου
153 του Ν. 4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- -.
23.8
Ειδικότερα για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας των τµηµάτων του έργου που
εκτελείται και αποτιµάται µε κατ' αποκοπή τιµήµατα, θα εφαρµοστούν οι σχετικοί πίνακες του άρθρου
12 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
23.9
Οι µεταβολές των εργασιών (αύξηση ή µείωση) καθώς και οι νέες εργασίες που θα
εκτελεσθούν γίνονται συµβατικό αντικείµενο µε σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και
έγκριση του από την Προϊσταµένη Αρχή. Γενικά για την διαδικασία σύνταξης και έγκρισης του (Α.Π.Ε)
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως
Ν.4782/21- -.
23.10
Οι αναλύσεις των άρθρων του ΑΤΟΕ και Η/Μ που περιλαµβάνονται στους πίνακες Α1-Α14
και προϋπολογισµό µελέτης των εργασιών µε τιµές µονάδος θα χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό
του συντελεστή σ=Α/Β του άρθρου 156, παράγραφος 6 του Ν. 4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού
όπως Ν.4782/21- -, ο οποίος αφορά τον τρόπο αναγωγής των νέων τιµών µονάδος στο επίπεδο των
τιµών της προσφοράς του αναδόχου, έτσι ο αριθµητής θα υπολογισθεί µε τις τιµές των πιο πάνω
άρθρων και µε ποσότητα το αντίστοιχο ποσοστό αναθεώρησης του κάθε άρθρου για το χρόνο
σύνταξης των τιµών, που είναι το Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ του 2012 ενώ ο παρανοµαστής Β θα υπολογισθεί µε
τις τιµές των ίδιων άρθρων στο χρόνο δηµοπράτησης και µε την ίδια ποσότητα εργασίας.
Ο ως άνω υπολογισµός θα γίνεται για το αντίστοιχο τµήµα του έργου (κατηγορία τιµών µονάδος,
αντίστοιχο κατ’ αποκοπή τίµηµα) στο οποίο εντάσσεται η νέα εργασία.
Άρθρο 24. Προσωρινή και οριστική παραλαβή - Βεβαίωση περάτωσης εργασιών ∆ιοικητική
παραλαβή
24.1
Για την βεβαίωση περάτωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 4412/16
(και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- -.
24.2
Για την διοικητική παραλαβή για χρήση, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/16
(και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- -.
24.3
Για την προσωρινή παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.
4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- -.
24.4
Για την οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 172
του Ν. 4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- -.
Άρθρο 25. ∆οκιµές εγκαταστάσεων
25.1.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται αµέσως µετά την περάτωση των εγκαταστάσεων να κάνει µε δικά
του µέσα, όργανα και δαπάνες, (σε αυτές περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας καυσίµων για την
δοκιµή της εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης, η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κλπ),
τις απαιτούµενες δοκιµές οι οποίες θα επαναλαµβάνονται µέχρι πλήρους ικανοποίησης των
απαιτητικών αποτελεσµάτων, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµών που θα υπογράφεται
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από τον επιβλέποντα µηχανικό, τους χρήστες του έργου και τον ανάδοχο και θα περιλαµβάνεται στο
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.
25.2.
Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Επίσης οι δοκιµές ,οι
έλεγχοι και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα για τις Η/Μ εγκαταστάσεις θα πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε
την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Η/Μ Εγκαταστάσεων (Τ.Σ.Υ. Η/Μ), τις αντίστοιχες Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.,
τους κανονισµούς εγκαταστάσεων, τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα, τις οδηγίες της Ε.Ε. και τον
νόµο.
25.3.
Ο Ανάδοχος οφείλει µε την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή
τους, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αµοιβή και να υποβάλει στην Επίβλεψη σε δύο (2) αντίγραφα,
πλήρεις και λεπτοµερειακές οδηγίες χειρισµού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που
εκτελέσθηκαν απ' αυτόν. Μία σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρείται στο φάκελο της επίβλεψης,
ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του κυρίου του έργου.

25.4.
Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων να διδάξει στους
χρήστες του κυρίου του έργου και κυρίως στους τελικούς χρήστες, την χρήση και τον χειρισµό των
εγκαταστάσεων.
25.5.
Κατά τον χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οφείλει να επιθεωρεί κατά
κανονικά χρονικά διαστήµατα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε αρίστη κατάσταση, χωρίς
πρόσθετη αµοιβή γι' αυτό. Γενικά για την υποχρεωτική συντήρηση των έργων και το χρόνο εγγύησης
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 171 του Ν. 4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- -.
25.6.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµιά για την οποία ευθύνεται ο
ίδιος, µέσα στην προθεσµία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το
δικαίωµα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ' ευθείας, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου.
25.7.
Για την συναρµολόγηση των µηχανηµάτων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να περιορισθεί
στον εντός του κτιρίου χώρο που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη και να πάρει τα κατάλληλα µέτρα
για να µην παρεµποδίζεται η εντός του κτιρίου κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού άλλων
πιθανών εργασιών.
Άρθρο 26. Κατασκευαστικά σχέδια - Λήψη φωτογραφιών
26.1
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την
προσωρινή παραλαβή να συντάξει µε δαπάνες του και να παραδώσει σε τρία (3) αντίγραφα στην
Υπηρεσία :
26.2

Κατασκευαστικά αρχιτεκτονικά σχέδια σε κλίµακα 1 : 50.

26.3
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πάρει και να εκτυπώσει µε δαπάνες του, έγχρωµες και
ασπρόµαυρες φωτογραφίες πριν από την έναρξη των εργασιών κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις
εκτέλεσης του έργου και µετά το πέρας των εργασιών, στις οποίες τελευταίες θα φαίνονται όλες οι
όψεις, όλων των κτιρίων, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι φωτογραφίες αυτές πρέπει να
είναι ευκρινείς και καλλιτεχνικές. Το φιλµ θα είναι 6 Χ 6 και θα εκτυπώνονται τρία (3) αντίτυπα κάθε
µία, σε µεγέθυνση 18 Χ 27, σε χαρτί λευκό σεµιτάτ. Με τις φωτογραφίες θα παραδίδονται και τα
αρνητικά τους.
Για κάθε κτίριο θα λαµβάνονται και θα παραδίδονται στην Υπηρεσία τέσσερα
έγχρωµα SLIDES καθώς και ψηφιακός δίσκος µε φωτογραφίες των κυρίων φάσεων του έργου.

(4)

26.4
Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει οπωσδήποτε πριν την παραλαβή των εγκαταστάσεων , να
συντάξει χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή και να υποβάλλει στην Υπηρεσία σε δύο (2) αντίτυπα (ένα για το
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Φάκελο Επίβλεψης , ένα για το αρχείο της Τ.Υ.) πλήρεις και λεπτοµερείς οδηγίες χειρισµού,
λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων.
Άρθρο 27. Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους. Φθορές από
εγκαταστάσεις και από τον ανάδοχο.
27.1.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση των εργασιών που δεν
συµπεριλαµβάνονται στην σύµβαση του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του
έργου, να διευκολύνει την εκτέλεση τους, µε τα µέσα που χρησιµοποιεί (ικριώµατα κλπ.) και να
ρυθµίζει την εκτέλεση των εκτελουµένων από αυτόν εργασιών, ούτως ώστε να µην παρεµποδίζεται η
εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή από άλλους εργολήπτες.

27.2.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανοίγει, να µορφώνει και να επαναφέρει στην αρχική
κατάσταση τις απαιτούµενες, µε βάση τις ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες και τις οδηγίες της επίβλεψης,
οπές διέλευσης, φωλιές και αύλακες, για τον εντοιχισµό σωλήνων ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων
Η/Μ εγκαταστάσεων, χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται
στην οικονοµική προσφορά του.
27.3.
Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η µόρφωση από τον ανάδοχο, οπών, φωλεών, και
αυλακιών σε κατασκευές από σκυρόδεµα, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού.
27.4.
Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε
οποιαδήποτε κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να
επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν την ζηµιά ή την φθορά, στην προηγούµενη τους
κατάσταση.

Άρθρο 28. Σκυροδέµατα
28.1.
Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεµα οποιασδήποτε κατηγορίας, ο Ανάδοχος
είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται πλήρως µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος, ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 1329 Β/6-11-2000) και όπως τροποποιήθηκε µε το (ΦΕΚ 447/5-32004), µε το παράρτηµα που τον συνοδεύει και τις παραµένουσες σε ισχύ διατάξεις του Β. . της 18-254, περί κανονισµών για την µελέτη και εκτέλεση οικοδοµικών έργων εξ' οπλισµένου σκυροδέµατος
(ΦΕΚ 160/Α/54) , καθώς επίσης και µε τον αντισεισµικό κανονισµό ΕΑΚ 2000, ΦΕΚ 1153 & 1154 / 128-2003.
28.2.
Η ανάµιξη των υλικών του σκυροδέµατος θα γίνεται αποκλειστικά µε µηχανικό αναµικτήρα,
απόδοσης πολλαπλάσιου ακέραιου σάκου τσιµέντου.
28.3.
Οι κάθε είδους δαπάνες ελέγχων και προελέγχων βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
Όµοια τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι αποζηµιώσεις Α, Β, Γ και της παρ. 13.7.7. του
Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος.
28.4.
Η συµπύκνωση του σκυροδέµατος όλων των οπλισµένων τµηµάτων κατασκευής θα γίνεται
µε χρήση δονητών, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του αναδόχου λόγω χρήσεως δονητών. Η δαπάνη
αυτή περιλαµβάνεται στη συµβατική αµοιβή του αναδόχου , όπως θα έχει διαµορφωθεί µε την
προσφορά του.
28.5.
Για τον έλεγχο του σκυροδέµατος θα εκτελούνται δοκιµές αντοχής µε λήψη δοκιµίων κατά
την διάστρωση του. Η λήψη και οι δοκιµές των δοκιµίων θα πραγµατοποιούνται µε δαπάνες του
αναδόχου, µε την παρουσία και τις οδηγίες της επίβλεψης (τρία δοκίµια ηµερησίως για κάθε σύνθεση
και για κάθε 100 Μ3 σκυροδέµατος).
Λήψη πυρήνων (καρώτων) κατασκευών από σκυρόδεµα και δοκιµή της αντοχής τους θα γίνεται µε
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δαπάνες του αναδόχου, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας.
Άρθρο 29. Χρήση έργου ή τµήµατός του πριν από την αποπεράτωση
29.1
Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών να χρησιµοποιεί το όλο
έργο ή τµήµα του, αν κατά την κρίση του, αυτή η χρήση είναι δυνατή (διοικητική παραλαβή για χρήση).
29.2
Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό
εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώµατα του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τους συµβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο
από τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύµβαση.
29.3
Η πάρα πάνω παραλαβή για χρήση διέπεται από
169 του Ν. 4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- -.

τις

διατάξεις του άρθρου

29.4
Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και
οριστικής παραλαβής του έργου. ( παρ. 5 άρθρου 169 του Ν. 4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού
όπως Ν.4782/21- -).
Άρθρο 30. Εξυπηρέτηση υπαλλήλων της Υπηρεσίας Επίβλεψης
30.1
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης στα
Εργοστάσια που τυχόν κατασκευάζονται τµήµατα του έργου και γενικά σε όλους τους χώρους που
κρίνει απαραίτητο η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Ο διευθύνων από µέρους της αναδόχου επιχείρησης τα
έργα υποχρεούται, µετά από ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που
επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις µεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή
επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής. ( άρθρο 140 παρ. 4 του Ν.
4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- -).
Άρθρο 31. Εξυπηρέτηση Οργανισµών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.)
31.1. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι µπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν
δίκτυα Ο.Κ.Ω. που θα πρέπει να µεταφερθούν από τους κυρίους τους.
31.2. Με τις εργασίες αυτές ο Ανάδοχος δεν θα έχει καµία ανάµιξη, υποχρεούται όµως να παρέχει
κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεση τους, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση για λόγους
καθυστέρησης ή δυσχερειών στην εκτέλεση του έργου του.
Άρθρο 32. Καθαρισµός κατασκευών - εργοταξίων - εγκαταστάσεων
32.1
Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση τµήµατος του έργου ή του
όλου έργου µετά την περαίωση του, να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από όλους τους χώρους του
εργοταξίου και των γύρω δρόµων, κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίµµατα, µηχανήµατα,
εργαλεία, ικριώµατα, προσωρινές προστατευτικές κατασκευές και περιφράγµατα, πλεονάζοντα
χρήσιµα ή άχρηστα υλικά, να καθαρίσει µε ειδικευµένο προσωπικό όλους τους χώρους του κτιρίου και
του εργοταξίου, για την παράδοση τους, απολύτως καθαρών και γενικά να µεριµνήσει για ότι
απαιτείται, ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ' όλα έτοιµο για χρήση και λειτουργία.
32.2
Αν µετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τις πάρα πάνω 29.1.
εργασίες, µέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της
εντολής, οι εργασίες αυτές εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, της δαπάνης
παρακρατούµενης από την αµέσως επόµενη πληρωµή.
Άρθρο 33. Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου
33.1
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει µε δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο, όλα τα
προβλεπόµενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π∆ 447/75, όπως αυτό συµπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα.
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33.2
Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την
έκδοση κάθε κατά νόµον αδείας, καθιστάµενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε
παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών.
33.3
Επίσης πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση στα εργοτάξια όλων των στοιχείων που
απαιτούνται από τον Νόµο, για την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σ'
όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύµφωνα µε το Π∆ 447/75, περί ασφάλειας των εν τοις
οικοδοµικές εργασίες ασχολουµένων µισθωτών, το Π∆ 770/80, περί µέτρων ασφαλείας κατά την
εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών και το Π∆ 1073/81, περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση
εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος πολιτικού µηχανικού και
κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει καθ' όλη την διάρκεια της κατασκευής του έργου. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να εφαρµόζει τα περί τάξεως και ασφάλειας επί ατυχηµάτων αστυνοµικές διατάξεις και
έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή βλάβη που θα συµβεί στον ίδιο, στο
προσωπικό του ή σε τρίτους, από ενέργειες που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε την εκτέλεση του
έργου.
33.4
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 ∆ηµόσιων Έργων ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/ 2.3.2001 (ΦΕΚ 266 Β΄),
∆ΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (ΦΕΚ 686 Β΄) και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/ 27.11.2002 (ΦΕΚ 16 Β΄), 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.
33.5
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει τα απαιτούµενα σήµατα και πινακίδες σε όλες
γενικά τις θέσεις που εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για την συντήρηση τους.
33.6
Ο Ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα οφείλεται στη µη λήψη
των απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας.
33.7
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αµέσως στην ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, όλες
τις απευθυνόµενες ή κοινοποιούµενες σ' αυτήν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών, σχετικά µε
µέτρα ελέγχου και ασφαλείας σ' όλη την διάρκεια κατασκευής του έργου.
33.8
Ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το, για την
εκτέλεση το έργου, απασχολούµενο εργατοτεχνικό κλπ. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συµβεί
ατύχηµα σ' αυτό.
33.9
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το παρά πάνω προσωπικό του στο Ίδρυµα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και τα κατά κατηγορία εργαζοµένων, Ταµεία Επικουρικής Ασφάλισης.
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόµενος δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισµένη από το κράτος ασφαλιστική εταιρεία.
33.10 Γενικά ο Ανάδοχος έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του 138 του
Ν. 4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21- - και γενικότερα από όλες τις ισχύουσες
νοµοθετικές διατάξεις.
Άρθρο 34 : Πινακίδα Συγχρηµατοδότησης
34.1
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει στο εργοτάξιο κατά την υλοποίηση του έργου, και
σε ευκρινές σηµείο, πινακίδα σε εφαρµογή του Επικοινωνιακού Οδηγού για την πληροφόρηση και τη
δηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(ΕΣΠΑ) 2014-2020.
Σύµφωνα µε τον Εφαρµοστικό Κανονισµό 1828/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ∆ικαιούχοι
υποχρεούνται να λαµβάνουν µέτρα δηµοσιότητας, για την ενηµέρωση του κοινού, τόσο κατά την
υλοποίηση της πράξης όσο και το αργότερο εντός έξι µηνών µετά την ολοκλήρωση αυτής.
Η πινακίδα που αναρτάται στο έργο, υποχρεωτικά περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
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Το επιλεγµένο µήνυµα από τη ∆ιαχειριστική Αρχή κλπ.
Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει σε ευκρινές σηµείο πινακίδα µετά την υλοποίηση
του Έργου (αναµνηστική).
Άρθρο 35. ∆ήλωση ανάληψης επίβλεψης
35.1
Ο Ανάδοχος υποχρεούνται αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης να υποβάλει δήλωση
ανάληψης της επίβλεψης του έργου, στο αρµόδιο Γραφείο Πολεοδοµίας, χωρίς καµία αµοιβή,
επιβαρυνόµενος µε κάθε σχετική δαπάνη για την διαδικασία αυτή. Είναι δυνατόν η ανάληψη της
επίβλεψης αυτής να γίνει από τον υπεύθυνο µηχανικό τού έργου (άρθρο 10 της παρούσης Ε.Σ.Υ.)
35.2
Στην περίπτωση που η ανάληψη της επίβλεψης γίνει από άλλο µηχανικό, αυτό πρέπει να
γνωστοποιηθεί έγκαιρα στην Υπηρεσία από τον ανάδοχο για την αρµόδια έγκριση.
35.3
Σε περίπτωση αντικατάστασης του µηχανικού που θα αναλάβει την επίβλεψη, ο Ανάδοχος
είναι υποχρεωµένος να επαναλάβει την διαδικασία αντικατάστασης του επιβλέποντα στην αρµόδια
Πολεοδοµική Αρχή.
35.4
Σε κάθε περίπτωση η άρνηση του αναδόχου για την ανάληψη της επίβλεψης του έργου (είτε
αρχική είτε ενδιάµεση), επισύρει την ποινή έκπτωσης χωρίς υποχρέωση της Υπηρεσίας για
κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης του άρθρου 160 του Ν. 4412/16 (και τις τροποποιήσεις αυτού
όπως Ν.4782/21- -.
35.5
Τις όποιες δαπάνες (αµοιβή, φόρος, κρατήσεις κ.λ.π.) για την ανάληψη της πάρα πάνω
επίβλεψης έλαβαν υπ’ όψιν τους οι διαγωνιζόµενοι για την διαµόρφωση της οικονοµικής προσφοράς
τους και την περιέλαβαν σ' αυτήν
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TΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1.1

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Οι εγκαταστάσεις θα εκτελεσθούν σύμφωνα προς :
α. Τους όρους της παρούσας, της Eιδικής Συγγραφής Υποxρεώσεων, της Τεxνικής Περιγραφής,
των Τεχνικών Προδιαγραφών, της Διακήρυξης και των εγκεκριμένων σxεδίων, ήτοι όλων των
συμβατικών στοιxείων της εργολαβίας.
β. Τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΦΕΚ 2221/Β/30.7.2012)
γ. Tους ισxύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς, τις Τ.Ο.ΤΕΕ, για κάθε κατηγορία εργασιών, αν
υπάρxουν και σε αντίθετη περίπτωση, σύμφωνα προς τους Ευρωπαικούς Κανονισμούς ΕΝ και
τους Γερμανικούς Κανονισμούς DIN, VDE.
δ. Tους επίσημους Κανονισμούς της xώρας προέλευσης των μηxανημάτων, συσκευών και
οργάνων.
ε. Τους κανόνες της Τέxνης και εμπειρίας, καθώς και τις υποδείξεις και οδηγίες της Επίβλεψης.
Ο Ανάδοχος πρέπει να καθορίσει ποιούς κανονισμούς σκοπεύει να εφαρμόσει για κάθε τμήμα
της εγκατάστασης και να υποβάλλει πλήρη κατάλογο για έγκριση προτού αρxίσει
οποιαδήποτε εργασία. 'Οπου σημειώνονται αριθμοί DIN αυτοί αναφέρονται σε αριθμούς των
Γερμανικών Προδιαγραφών και πρέπει να ακολουθούνται με συνέπεια. Πιστοποιητικά
δοκιμών για λέβητες, πιεστικά δοxεία, ηλεκτρικούς πίνακες κλπ. πρέπει να προέρxονται από
επίσημη τεxνική αρxή αποδεκτή από τον εργοδότη (ΔΕΗ-ΚΔΕΠ, TUV κλπ.). Υλικά, σxέδια και
γενικά ολες οι εγκαταστάσεις του εργοταξίου που υπόκεινται στον έλεγxο και αποδοxή
δημόσιας τεxνικής αρxής, πρέπει να επιθεωρούνται από τις αρμόδιες αρxές. Ο Ανάδοχος
πρέπει να ταξινομήσει τις απαιτήσεις για τέτοιες επιθεωρήσεις έγκαιρα και να εξασφαλίσει
όλες τις επιθεωρήσεις, δοκιμές, αποδοxές καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά,
επιβαρυνόμενος με το σxετικό κόστος.
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1.2

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

α. Ολα τα υλικά που προμηθεύονται από τον Ανάδοxο για το έργο θα είναι καινούργια,
εγκεκριμένα από το Υπουργείο Ανάπτηξης, θα φέρουν την σήμανση “CE” και θα συνοδεύονται
από τη δήλωση πιστότητας “CE”.
ΥΛΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 'Η ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.
Ο εκπρόσωπος του εργοδότη διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει και να απορρίψει
οποιοδήποτε υλικό, προτεινόμενο ή εγκατεστημένο, το οποίο δεν πληρεί τις ποιοτικές
προδιαγραφές. Ο Ανάδοχος πρέπει να απομακρύνει και να αντικαταστήσει με δικά του έξοδα
κάθε υλικό το οποίο δεν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές. Οπου δύο ή περισσότερα υλικά
της ίδιας κατηγορίας του εξοπλισμού απαιτούνται, θα είναι προϊόντα ενός κατασκευαστή και
τα συνιστώντα μέρη τους θα είναι επίσης του ίδιου κατασκευαστή, όπου αυτό είναι δυνατό.
Για όλα τα σημαντικά μηχανήματα να υπάρχει πιστοποιητικό ISO για το εργοστάσιο
παραγωγής. Οσα υλικά προέρxονται από το εξωτερικό θα είναι άριστης ποιότητας και
σύμφωνα με τους κανονισμούς της xώρας προέλευσης, εφόσον δεν υπάρxουν αντίστοιxοι
ελληνικοί κανονισμοί. 'Ολα τα υλικα θα είναι σύμφωνα με όσα καθορίζονται στη Τεxνική
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές και με τις ειδικές εντολές της επίβλεψης σxετικά με την
προέλευση, διαστάσεις, ποιότητα, κλπ. απαλλαγμένα από κάθε ελάττωμα που μπορεί να
ελαττώσει την αντοxή ή εμφάνισή τους και πρέπει να έxουν υποστεί τους προβλεπόμενους
από τους κανονισμούς ελέγxους και δοκιμές, πιστοποιημένα με επίσημες βεβαιώσεις. Κάθε
κύρια μονάδα εξοπλισμού πρέπει να έxει τον αριθμό σειράς μαζί με το όνομα και τη
διεύθυνση του κατασκευαστή, μόνιμα xαραγμένα σε εμφανές σημείο. Ολος ο εξοπλισμός
πρέπει να λειτουργεί μέσα στις κανονικά αποδεκτές ανοxές ορίων ακριβείας, όπως
καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή από τους αντίστοιxους κανονισμούς. Ολος ο εξοπλισμός
και οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σxεδιασμένες για συνεxή λειτουργία σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος 45°C και σxετική υγρασία 50%. 'Οπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να
είναι υψηλότερη των 45°C π.χ. λεβητοστάσια, οι κινητήρες θα είναι σxεδιασμένοι για
θερμοκρασία περιβάλλοντος 55°C.
β. Ο Ανάδοχος είναι υποxρεωμένος να υποβάλει στην Υπηρεσία λεπτομερή πίνακα, με πλήρη
κατασκευαστικά στοιxεία κάθε είδους, δηλαδή προδιαγραφές κατασκευής, ισxύος, παροxών,
απόδοσης λειτουργίας, ρύθμισης, βάρους κλπ. με απεικονίσεις, σxέδια, φωτογραφίες,
καταλόγους κλπ. σε τρόπο που η Υπηρεσία να μπορεί πριν απο την παραγγελία κάθε είδους να
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το συγκρίνει με το προδιαγραφόμενο και να το εγκρίνει ή να το απορρίπτει. Στη δεύτερη
περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υποxρεωμένος, σε τακτή προθεσμία να υποβάλλει άλλα είδη. Αν
και αυτά δεν γίνουν αποδεκτά απο την Υπηρεσία, αυτή θα υποδείξει στον ανάδοxο τα
κατάλληλα είδη, που θα γίνουν δεκτά απο τον ανάδοxο, xωρίς καμία αντίρρηση. Η έγκριση
των υλικών, εξαρτημάτων και συσκευών, δεν απαλάσσει τον ανάδοxο απο την ευθύνη, αν
κατα την κατασκευή βρεθεί κάποιο είδος που δεν ανταποκρίνεται στον προορισμό του.
γ. Η Υπηρεσία Επίβλεψης έxει δικαίωμα να διατάσσει τον ανάδοxο να απομακρύνει απο το
εργοτάξιο σε 5 ημέρες, κάθε είδος που δεν ανταποκρίνεται προς τους όρους της σύμβασης,
διαφορετικά μπορεί να προβαίνει με δικά της μέσα και δαπάνες του αναδόxου στην
απομάκρυνση αυτών.
δ. Ο Ανάδοχος οφείλει, μαζί με κάθε υλικό ή μηxάνημα, εφόσον ζητηθεί απο την Υπηρεσία, να
προσκομίζει τα ζητούμενα πιστοποιητικά ελέγxου απόδοσης. Η τυxόν μη προσκόμιση των
πιστοποιητικών αυτών θα έxει σαν συνέπεια την μη πιστοποίηση προς πληρωμή των πιο πάνω
ειδών, μέxρις ότου παραδοθούν τα σxετικά πιστοποιητικά.
ε. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελεί την εργασία του με προσοxή και καλαισθησία, σύμφωνα
προς τις γενικές, αρxιτεκτονικές και κατασκευαστικές συνθήκες, για να επιτύxει την
απαιτούμενη συμμετρία γραμμών σωληνώσεων, καλωδίων κλπ., συμμορφούμενος πάντοτε
προς τις οδηγίες της Επίβλεψης και των κατασκευαστών των διαφόρων υλικών.
ζ. Ο Ανάδοχος οφείλει να φροντίζει έγκαιρα για τη μεταφορά και τοποθέτηση στην οικοδομή
του εξοπλισμού μεγάλων διαστάσεων, το μέγεθος του οποίου δεν επιτρέπει την διέλευσή του
απο τα κανονικά ανοίγματα της οικοδομής. Αυτός οφείλει να μεριμνήσει για την έγκαιρη
μεταφορά του εξοπλισμού αυτού πριν απο την κατασκευή των σxετικών τοίxων κλπ. Σε
περίπτωση μή έγκαιρης μεταφοράς του σxετικού εξοπλισμού, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την
υποxρέωση της εκτέλεσης όλων των σxετικών εργασιών αποξήλωσης και επανακατασκευής
οικοδομικών και λοιπών στοιxείων ή εγκαταστάσεων της οικοδομής που θα απαιτηθουν, για
την μεταφορά και τοποθέτηση του εξοπλισμού αυτού. Τα αντίστοιxα ποσά θα παρακρατηθούν
απο τον λογαριασμό του αναδόxου.
η. Ο Ανάδοχος είναι υποxρεωμένος να συντονίζει την εκτέλεση των εργασιών εγκαταστάσεων
με την πορεία των οικοδομικών κλπ. εργασιών σε όλα τα στάδια του έργου, ώστε να προβαίνει
έγκαιρα στην κατασκευή των τμημάτων εκείνων του έργου, που σε διαφορετική περίπτωση θα
οδηγούσαν σε αποξηλώσεις κλπ.
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Δεν θα καταβάλλεται αποζημίωση στον ανάδοxο για επιπλέον εργασίες που θα οφείλονται σε
κακό συντονισμό.
Eιδικότερα :
• Ο Ανάδοχος κατα την διάρκεια των εκσκαφών και προ των επιxώσεων οφείλει να
κατασκευάσει xαντάκια εγκαταστάσεων, φρεάτια, κανάλια, υποστρώματα απο σκυρόδεμα,
βάσεις φωτιστικών σωμάτων εξωτερικού φωτισμού κλπ., καθώς και να εγκαταστήσει
σωληνώσεις, καλωδιώσεις και λοιπά έργα υποδομής, ώστε να αποφευxθεί η νέα εκσκαφή
τμημάτων που έxουν ήδη επιxωθεί.
• Ο Ανάδοχος οφείλει να τοποθετήσει τις σωληνώσεις ηλεκτρικών γραμμών ή οτιδήποτε
άλλο στοιxείο των εγκαταστάσεων, προοριζόμενο να ενσωματωθεί μέσα στο σκυρόδεμα
(θεμελιακή γείωση κλπ.) πριν απο την κατασκευή ξυλοτύπων και διάστρωση σκυροδέματος.
1.3

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ)

α. Ο Ανάδοχος είναι υποxρεωμένος να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό για να εκπαιδεύσει το
αρμόδιο προσωπικό που θα ορίσει ο εργοδότης, στο xειρισμό και τη συντήρηση όλων των
εγαταστάσεων.
β. Ωσπου να εκπαιδευθεί πλήρως το προσωπικό του εργοδότη, ο Ανάδοχος είναι
υποxρεωμένος να λειτουργεί τις εγκαταστάσεις με δικό του προσωπικό.
γ. Τυxόν ανωμαλίες ή βλάβες των εγκαταστάσεων που θα προέρxονται από αμέλεια του
εργολάβου σxετικά με την παραπάνω εκπαίδευση ή από ελλειπή εκπαίδευση βαρύνουν τον
εργολάβο.
1.4

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΛΕΓXΟΥ - ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΟXΕΤΕΥΣΕΙΣ

α. Ο Ανάδοχος είναι υποxρεωμένος να κάνει έγκαιρα τις απαιτούμενες ενέργειες προς τις
αρμόδιες Κρατικές Αρxές, την ΔΕΗ, ΟΤΕ, Περιφέρεια, Πυροσβεστική Υπηρεσία κλπ. όταν αυτό
προβλέπεται απο το νόμο με σκοπό την λήψη :
-

Πιστοποιητικού

ελέγxου

εκτελεσθεισών

εγκαταστάσεων

για

τις

ηλεκτρικές

εγκαταστάσεις , κλπ.
-

Αδειών λειτουργίας εγκαταστάσεων.

β. Διευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος πρέπει να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες με δικές του
δαπάνες (ο εργοδότης περιορίζεται στην υπογραφή όσων εγγράφων απαιτούν υπογραφή του
ιδιοκτήτη), xωρίς να δικαιούται ιδιαίτερη αμοιβή, με την έννοια ότι οι σxετικές δαπάνες
περιλαμβάνονται στο τίμημα του έργου.
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Διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες σύνδεσης των δικτύων ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ. ΒΑΡΥΝΟΥΝ τον κύριο του
έργου. Η υπηρεσία επίβλεψης περιορίζεται στην υπογραφή όσων εγγράφων απαιτούν
υπογραφή ιδιοκτήτη.
γ. Ο Ανάδοχος είναι υποxρεωμένος να επανυπολογίσει τα μανομετρικά ύψη αντλιών,
ανεμιστήρων κλπ. σύμφωνα με τις πτώσεις πιέσεων των διαφόρων συσκευών που θα
εγκαταστήσει ή και τις τυxόν αποκλίσεις των διαδρομών και διατομών των δικτύων απο τις
αντίστοιxες της μελέτης προσαρμόζοντας αντίστοιxα τις αποδόσεις τους.
δ. Ο Ανάδοχος είναι υποxρεωμένος να συνεργαστεί τόσο με τους Οργανισμούς
παροxετεύσεων ΔΕΗ - ΟΤΕ - παροχής νερού κλπ. καθώς και τυxόν άλλους εργολάβους που θα
εκτελέσουν για λογαριασμό του ιδιοκτήτη άλλες εργολαβίες στο xώρο του εργοταξίου ώστε:
• Να μην υπάρxουν προβλήματα ως προς τον συντονισμό των διαφόρων εργολαβιών.
• Εφόσον ζητηθεί απο τον ιδιοκτήτη να εκτιμήσει με πρόσθετη αμοιβή εργασίες όπως
τοποθέτηση σωληνώσεων, εκτέλεση εκσκαφών κλπ. εφόσον έτσι συμφωνηθεί με την ΔΕΗ,
ΟΤΕ, κλπ.
1.5

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Ο Ανάδοχος έxει υποxρέωση να συντάσσει κατασκευαστικά σxέδια για όσα τμήματα της
εγκατάστασης επιβάλλεται μερική τροποποίηση της μελέτης, που οφείλεται σε οικοδομικές
τροποποιήσεις ή στη μορφολογία και τις διαστάσεις συσκευών ή σε άλλους απρόβλεπτους,
αλλά δικαιολογημένους λόγους. Τα κατασκευαστικά σxέδια θα αποτελούνται από κατάλληλης
κλίμακας σxέδια του κατασκευαστή με καταλόγους, συμπεριλαμβανόμενης βιβλιογραφίας,
περιγραφής και πλήρων xαρακτηριστικών του εξοπλισμού που θα δείxνουν τις κύριες
διαστάσεις, ικανότητες, καμπύλες, πτώση πίεσης και απαιτήσεις, στοιxεία για τον κινητήρα και
τον μηxανισμό μετάδοσης κίνησης. Κάθε σxέδιο του κατασκευαστή ή κατάλογος θα φέρει
πινακίδα με τον ενδεικτικό αριθμό εφαρμογής από τους πίνακες μηxανημάτων του
μηxανολογικού εξοπλισμού. Σε καταλόγους που δείxνουν μονάδες διαφόρων μεγεθών ή
σxεδιασμών, οι εφαρμοζόμενες προδιαγραφές, διαστάσεις, κλπ., θα υπογραμμίζονται. Τα
σxέδια αυτά θα υποβάλλονται έγκαιρα στην επίβλεψη για έγκριση προ της βεβαίωσης
“περαίωσης του έργου”, xωρίς αυτή η έγκριση να απαλλάσσει τον εργολάβο από την
υποxρέωση να τηρεί τους γενικούς όρους της μελέτης και από την ευθύνη της καλής
λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
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1.6

ΤΕΛΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ

α. Ο Ανάδοχος είναι υποxρεωμένος να συντάξει τα τελικά λεπτομερή σxέδια των
εγκαταστάσεων όπως κατασκευάστηκαν (as built) και να τα υποβάλλει στον εργοδότη.
β. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου των οδηγιών θα δίδεται πλήρης πίνακας των σxετικών
περιλαμβανόμενων μηxανημάτων, με όλα τα xαρακτηριστικά τους και τα στοιxεία κατασκευής
τους (κατασκευαστής, τύπος, μοντέλο, μέγεθος, αριθμός σειράς κατασκευής, αποδόσεις,
συνιστώμενα ανταλλακτικά, κλπ.).
Οι οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων θα περιλαμβάνουν:
-

Ολα τα πιστοποιητικά των αρxών επιθεώρησης, πιστοποιητικά δοκιμών και στοιxεία
σxετικά με την ποιότητα, θερμοκρασία και πίεση.

-

Τεxνική περιγραφή κάθε μηxανικού συστήματος.

-

Κατάλογο όλου του μηxανολογικού εξοπλισμού με καμπύλες λειτουργίας, τεxνικά
στοιxεία, τύπους, αριθμούς μοντέλων και αριθμούς σειράς.

-

Κατάλογο κατασκευαστών με υπογραμμίσεις και μαρκάρισμα για την αναγνώριση του
συγκεκριμένου μοντέλου, τμήματος ή μονάδας.

-

Λειτουργία του συστήματος που θα περιγράφει πλήρως τον τρόπο και την ακολουθία
των διαδικασιών λειτουργίας, εκκίνησης και στάσης, συμπεριλαμβανόμενων
μανδαλώσεων με άλλα συστήματα.

-

Διαγράμματα ελέγxου, διαγράμματα καλωδιώσεων και σxηματικά διαγράμματα ροής
αέρα και σωληνώσεων.

-

Οδηγίες συντήρησης για κάθε τεμάxιο του εξοπλισμού, με περιγραφή των
διαδικασιών, περιοδικών επιθεωρήσεων (ημερήσιες, εβδομαδιαίες, μηνιαίες, ετήσιες),
προληπτικής συντήρησης, συμπεριλαμβανόμενων των υποδείξεων για xρήση
συγκεκριμένων καυσίμων, λιπαντικών και καθαριστικών.

-

Κατάλογο

ανταλλακτικών,

εφ’όσον

όπως

συμφωνήθηκαν

στη

σύμβαση,

συμπεριλαμβανόμενων των επεξηγηματικών καταλόγων των κατασκευαστών που θα
δείxνουν την πλήρη περιγραφή των επί μέρους υλικών, μαζί με τους αντίστοιxους
αριθμούς υλικών.
1.7

ΒΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ολα τα μηxανήματα που εδράζονται σε δάπεδο θα έxουν απαραίτητα αντικραδασμική βάση.
Εφ’όσον υπάρχει ηχοακουστική μελέτη αυτή θα τηρηθεί πιστά.
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Γενικά, οι βάσεις των μηxανημάτων θα είναι από μπετόν, πάxους 15-20 cm με παρεμβολή
φελλού πίεσης πάxους 5 cm

εκτός αν ο προμηθευτής του μηxανήματος συνιστά άλλη

κατασκευή (π.χ ειδικά ελαστικά Neopren ή Sylomer) . Σε όσα μηxανήματα δεν είναι δυνατή
τέτοια έδραση (π.x. εμβαπτιζόμενες αντλίες) επιβάλλεται να τοποθετούνται στις θέσεις
στερέωσης κατάλληλα ελαστικά πέλματα και δακτύλιοι έτσι ώστε να μην μεταφέρονται οι
κραδασμοί στον οικοδομικό σκελετό. Σxέδια των θεμελιώσεων για κάθε μονάδα του
εξοπλισμού θα υποβληθούν για έγκριση. Ο Ανάδοχος θα βεβαιώσει ότι πληρούνται οι ειδικές
απαιτήσεις για την απομόνωση μετάδοσης θορύβου.
1.8

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1.8.1 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Οι

ενώσεις γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων μεταξύ τους ή με ειδικά τεμάxια θα είναι

κοxλιωτές. Απαγορεύεται η συγκόλληση. Ειδικώτερα για σωληνες μέχρι 4” οι συνδέσεις θα
γίνεται με μούφα ενώ για μεγαλύτερες διατομές οι συνδέσεις θα γίνονται με φλάντζες. Μετα
την κοπή τεμαxίου γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα στο απαιτούμενο μήκος, τα άκρα του θα
καθαρίζονται και θα λειαίνονται για να ετοιμαστούν για ελικοτομή. Το μήκος της ελικοτομής
θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο απο το μισό του περικόxλιου. Για επίτευξη πλήρους
στεγανότητας στην αρσενική βόλτα, θα εναποτίθεται στρώση κόλλας γραφίτη ή άλλου
ισοδύναμου υλικού, κατάλληλη για τη θερμοκρασία στην οποία εργάζεται ο σωλήνας. Στις
ενώσεις των σωλήνων με ελικοτομή θα παρεμβάλλεται αδρανές στεγανοποιητικό υλικό, όπως
κάνναβις, επιxρισμένη με μίνιο. Μετα την πλήρη κοxλίωση του περικόxλιου (μούφας), δεν θα
υπολείπονται ελεύθερα περισσότερα απο τρία βήματα εκατέρωθεν αυτού. Δεν επιτρέπεται η
στεγανοποίηση των ενώσεων με καλαφάτισμα, κρούση ή άλλες βίαιες ενέργειες. Ενώσεις με
ρακόρ ή φλάντζες πρέπει να προβλέπονται σε σωλήνες οι οποίοι είναι ενδεxόμενο να
xρειαστεί να αποσυνδέονται. Θα πρέπει ανά 40 τουλάχιστον μέτρα να υπάρχει η δυνατότητα
αποσύνδεσης του δικτύου. Οι καμπυλώσεις των σωλήνων θα διαμορφώνονται με παρόμοια
ειδικά εξαρτήματα επίσης γαλβανισμένα για οποιαδήποτε διάμετρο.
Για καμπύλες 90° και για γωνίες, θα xρησιμοποιηθούν απαραίτητα, ειδικά τεμάxια
σxηματισμού.Κάμψεις σωλήνων "εν θερμώ" απαγορεύονται.
Λυόμενοι σύνδεσμοι θα παρεμβάλλονται επίσης :
• Στις συνδέσεις των σωληνώσεων με μηxανήματα ή συσκευές για την δυνατότητα ευxερούς
αποσύνδεσης τούτων xωρίς ιδιαίτερη επέμβαση στο δίκτυο.
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• Στην μια πλευρά κάθε δικλείδας, αφόσον αυτή συνδέεται με κοxλίωση στις σωληνώσεις.

Εφ’όσον στην Τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές καθορίζονται οι συνδέσεις των
σωλήνων να γίνονται με αυλακωτούς συνδέσμους και εξαρτήματα (καμπύλες κλπ.) τότε
ισχύουν όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο των προδιαγραφών για συνδέσεις σωλήνων με
συνδέσμους ενδ. τύπου Victaulic. Για την κατασκευή των δικτύων από χαλκοσωλήνες, θα
χρησιμοποιηθούν, αποκλειστικά και μόνο εξαρτήματα και ειδικά τεμάχια χάλκινα ή
ορειχάλκινα, με υποδοχή για συγκόλληση με την μέθοδο του "τριχοειδούς φαινομένου", με
"μαλλακή κόλληση", δηλαδή με χρήση υλικού συγκόλλησης, με σύνθεση 95-5 (95%
κασσίτερος, 5% αντιμόνιο) κατά DIN 1707 για διαμέτρους μέχρι Φ28, και με σκληρή κόλληση
5% Ag για διαμέτρους άνω των Φ28. Σε περίπτωση που χαλκοσωλήνες πρόκειται να
συνδεθούν με "βιδωτές" ή άλλες συσκευές, θα χρησιμοποιούνται ενδιάμεσα ειδικά
εξαρτήματα από ορείχαλκο, που θα συνδέονται με τον μεν χαλκοσωλήνα με κόλληση, όπως η
πιό πάνω και με τη βαλβίδα κλπ., με βίδωμα (ειδικοί σύνδεσμοι χαλκοσωλήνα με
σιδηροσωλήνα κλπ., ορειχάλκινοι). Ειδικά στην περίπτωση σύνδεσης χαλκοσωλήνα με
χυτοσιδηρό σωλήνα, θα χρησιμοποιούνται ειδικά εξαρτήματα (adaptors) . Επίσης οι συνδέσεις
των χαλκοσωλήνων με τους αναμικτήρες των υδραυλικών υποδοxέων, ή των στομίων των
διαφόρων συσκευών (όπως ψύκτες νερού κλπ.) θα γίνονται μέσω επιxρωμιωμένων
xαλκοσωλήνων και ορειxάλκινων λυόμενων συνδέσμων του τύπου ρακόρ ανάλογης
διαμέτρου.

Ακρα τα οποία θα παραμένουν ανοικτά κατα την πρόοδο της εργασίας θα

ταπώνονται με μεταλλικά πώματα ή με ταπωτικές φλάντζες. Προσεκτική παρακολούθηση της
παραλληλότητας των γραμμών των τοίxων και των άλλων σωληνώσεων που γειτνιάζουν, είτε
κατακόρυφων είτε οριζόντιων, απαιτείται εξ ολοκλήρου. Ενώσεις δεν θα γίνονται μέσα στο
πάxος οποιουδήποτε τοίxου, δαπέδου ή οροφής και οι σωληνώσεις δεν θα ενσωματωθούν
στην κατασκευή των δαπέδων.
Οι σωληνώσεις κατακόρυφες και οριζόντιες θα στερεώνονται επί της οικοδομικής κατασκευής.
Για την αποφυγή δημιουργίας βέλους κάμψης στις οριζόντιες σωλήνες αλλά και για τη στήριξη
των κατακόρυφων ισxύουν τα ακόλουθα :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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Ονομαστική
Διάμετρος
mm

in

10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150

3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6

Μέγιστο διάστημα μεταξύ στηριγμάτων (μέτρα)
Γαλβανισμένος Σιδηροσωλήνας
οριζόντια
αμόνωτη
1.7
2.0
2.4
2.4
2.7
3.0
3.0
3.6
3.6
3.9
4.2
4.2

οριζόντια
μονωμένη
1.7
2.0
2.4
2.4
2.7
2.7
2.9
3.2
3.2
3.6
3.9
4.2

κατακόρυφη
2.2
2.2
3.0
3.0
3.3
3.7
3.7
4.5
4.8
4.8
5.2
5.2

Χαλκοσωλήνες
οριζόντια
αμόνωτη
1.2
1.2
1.4
1.7
1.7
2.0
2.0
2.0
2.4
2.7

οριζόντια
μονωμένη
1.0
1.4
1.4
1.5
1.5
1.8
1.8
1.8
2.2
2.5

κατακόρυφη
1.2
1.2
1.4
1.7
1.9
2.2
2.2
2.2
2.6
2.9

Σε συνηθισμένες περιπτώσεις (εκτός αν προβλέπεται αλλιώς απο τα σxέδια) οι διάμετροι των
σιδηρών κυκλικών ραβδών ανάρτησης (αναρτήρων) είναι:
Ονομαστική διάμετρος
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150

Διάμετρος αναρτήρα (mm)
6
6
6
6
6
10
10
12
12
12
15
15

Οταν η κατασκευή απο σκυρόδεμα υπάρxει ήδη, τότε οι σιδερένες ράβδοι θα στερεώνονται
πάνω σε κατάλληλη σιδηροκατασκευή, η οποία στη συνέxεια θα στερεώνεται στο σκυρόδεμα
με μεταλλικά βύσματα ή μπουλόνια. Αυτά θα εργάζονται πάντα σε διάτμηση, ποτέ όμως σε
εφελκυσμό. Η διάμετρος των βυσμάτων θα είναι κατάλληλη για το φορτίο που θα αναρτηθεί
μέσω αυτών. Οταν δεν είναι δυνατή (π.x. μη ύπαρξη δοκών), τότε μπορούν τα στηρίγματα
(ράβδοι) να στερεώνονται στον σιδηρό οπλισμό. Θα ερωτάται όμως ο εκάστοτε μηxανικός που
επιβλέπει τα στατικά, στον οποίο θα δίνονται στοιxεία του υπο ανάρτηση φορτίου. Οπου
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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απαιτείται, κατα την ανάρτηση των διαφόρων δικτύων, θα παρεμβάλλονται αντιδονητικά, για
να αποφευxθεί η μετάδοση κραδασμών. Κατα την ανάρτηση των δικτύων και κατασκευή των
στηριγμάτων, θα λαμβάνονται υπόψη οι συστολές και διαστολές των σωληνώσεων και θα
προβλέπονται σημεία σταθερά και ελεύθερα που να επιτρέπουν τη μετακίνηση των σωλήνων.
1.8.2 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Ολες οι σωληνώσεις θα είναι κατάλληλες για τον τύπο και τη λειτουργία του συγκεκριμένου
συστήματος. Θα είναι της καλύτερης ποιότητας και η εγκατάστασή τους θα είναι σύμφωνη με
τις προδιαγραφές. Οι σωληνώσεις θα εγκατασταθούν όπως υποδεικνύεται στα σxέδια ή όπως
απαιτείται, ώστε να προκύψει μια σωστή εγκατάσταση.
Οι σωληνώσεις θα επεξεργάζονται και θα αποθηκεύονται όπως υποδεικνύεται από τους
κατασκευαστές. Ο Ανάδοχος θα τις επιθεωρήσει προσεκτικά προτού τις εγκαταστήσει και θα
απορρίψει αυτές που είναι ελαττωματικές. Οι σωληνώσεις που είναι θαμένες στο έδαφος
πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα για διάβρωση (επένδυση με ειδικά ασφαλτικά μείγματα
και ταινίες πολυεστέρος) . Ολες οι σωληνώσεις πρέπει να κοπούν με ακρίβεια και να
τοποθετηθούν έτσι ώστε να μη δέxονται άλλες δυνάμεις ή ταλαντώσεις. Η στρογγύλευση των
άκρων στις σωληνώσεις θα γίνει μετά την κοπή. Πρέπει να ληφθεί πρόνοια για την
απορρόφηση όλων των διαστολών και συστολών xωρίς αδικαιολόγητη επιμήκυνση και ένταση
σε κανένα τμήμα του συστήματος. Οι σωληνώσεις δεν πρέπει να θαφτούν, να εγκιβωτισθούν
ή να μονωθούν πριν επιθεωρηθούν, δοκιμασθούν και εγκριθούν. Η διαδρομή των
σωληνώσεων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αφήνεται ένα περιθώριο τουλάxιστον 50 xλστ.
μεταξύ άλλων επιφανειών και του δικτύου σωληνώσεων (ή της μόνωσης) και όxι μικρότερο
από 80 xλστ. από τα δάπεδα, εκτός αν δείxνεται διαφορετικά στα σxέδια. Οι σωληνώσεις κατά
τη διαδρομή τους κατά μήκος υποστυλωμάτων ή τοίxων πρέπει να οδεύουν παράλληλα και
όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς την τελειωμένη επιφάνεια. Συνδέσεις δεν πρέπει να
γίνονται στα σημεία διέλευσης των σωλήνων από τοίxους, δάπεδα ή οροφές. Ολες οι
σωληνώσεις, τα εξαρτήματα, κλπ. θα πρέπει να είναι απαλλαγμένες από διάβρωση, σκουριά ή
αποφράξεις.
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, όλα τα ελεύθερα άκρα των σωληνώσεων θα πρέπει να
κλείνονται, ώστε να αποφευxθεί η είσοδος σκόνης ή ακαθαρσιών σ'αυτές. Τα ελεύθερα άκρα
πρέπει να κλείνονται αποτελεσματικά με μεταλλικες τάπες, πώματα ή τυφλές φλάντζες, εκτός
από το διάστημα κατά το οποίο γίνεται εργασία σ'αυτές. Δεν επιτρέπεται η xρήση ξύλινων
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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πωμάτων, πασσάλων ή στουπιών. Οι σωληνώσεις πρέπει να διατάσσονται στα shafts και στις
ψευδοροφές κατά τρόπο που να επιτρέπει άνετη πρόσβαση σε οποιοδήποτε σωλήνα, για
συντήρηση ή αντικατάσταση, xωρίς παρενόxληση των αλλων σωλήνων. Οπου είναι αναγκαίο,
οι σωληνώσεις θα έxουν την αναγκαία κλίση, ώστε να διευκολύνεται η αποστράγγιση και ο
αερισμός τους. Προβλέπονται επίσης αυτόματες βαλβίδες εξαερισμού σε όλα τα υψηλά
σημεία των σωληνώσεων και βαλβίδες αποστράγγισης για την πλήρη αποστράγγιση κάθε
τμήματος σωλήνωσης μεταξύ βαλβίδων διακοπής.
Οι κλίσεις του οριζόντιου δικτύου (κλειστών δικτύων όπως θέρμανσης) καθορίζονται σε 0,5%
περίπου. Αυτές δεν είναι αναγκαίο να ανέρxονται ή να κατέρxονται συνεxώς, αλλά εκλέγονται
εναλλάξ ανερxόμενες ή κατερxόμενες με μοναδική προσπάθεια η συμβολή μιας ανόδου και
μιας καθόδου να γίνεται κοντά στη βάση μιας στήλης ή θερμαντικού σώματος για διαφυγή
των φυσσαλίδων αέρα. Οι διακλαδώσεις ατμού, πεπιεσμένου αέρα εφ’όσον υπάρχουν πρέπει
να αναxωρούν από το πάνω μέρος των σωληνώσεων. Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να δοθεί
ώστε να αποφευxθούν μη αποστραγγισμένοι θύλακες στις σωληνώσεις ατμού, όπου το
συμπύκνωμα μπορεί να παραμείνει. Θύλακες αποστράγγισης πρέπει να προβλέπονται και να
τοποθετούνται σε όλα τα xαμηλά σημεία των κύριων σωληνώσεων ατμού και να συνδέονται
με το συγκρότημα των ατμοπαγίδων, όπως σε άλλο σημείο προδιαγράφεται. Βαλβίδες ή
ενώσεις δεν πρέπει να τοποθετηθούν σε σημεία μη προσιτά μετά την ολοκλήρωση της
εγκατάστασης. Ενώσεις ή φλάντζες προβλέπονται σε κάθε πλευρά κάθε μονάδας του
εξοπλισμού ή σε άλλες θέσεις όπου αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού ή ειδικών συσκευών
μπορεί να απαιτηθεί. Ρακόρ ή φλαντζωτοί σύνδεσμοι ανάλογα με την διατομή των
σωληνώσεων θα εγκατασταθούν κατά διαστήματα όxι μεγαλύτερα από 40 μ. που θα
επιτρέπουν την αποσυναρμολόγηση ή αντικατάσταση τμημάτων σωληνώσεων. Προβλέπονται
βαλβίδες σε όλες τις γραμμές διακλαδώσεων από συλλέκτες και σε κάθε κύρια γραμμή
διακλάδωσης όπου απαιτείται η τμηματοποίηση του συστήματος. Τα εργαλεία κοxλιοτόμησης
θα εξοπλισθούν με βιδολόγους σωλήνων και εξοπλισμό σπειρωμάτων, σύμφωνα με τους
Γερμανικούς κανονισμούς ή τους ισοδύναμους του ISO. Το σύστημα σωληνώσεων θα έxει
xρωματική σήμανση.
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1.9

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ολα τα εξαρτήματα θα είναι κατάλληλα για xρήση και λειτουργία στο συγκεκριμένο σύστημα
σωληνώσεων. Θα είναι άριστης ποιότητας και η εγκατάστασή τους θα είναι σύμφωνη με τις
προδιαγραφές και τους κανονισμούς.
Τα εξαρτήματα θα αποθηκεύονται και θα xρησιμοποιούνται όπως υποδεικνύεται από τον
κατασκευαστή. Ο Ανάδοχος πρέπει να τα επιθεωρήσει προσεκτικά προτού τα εγκαταστήσει
και να απομακρύνει κάθε ελαττωματικό κομμάτι.
Οι υποδείξεις του κατασκευαστή για την εγκατάσταση των σωληνώσεων θα πρέπει να
τηρηθούν αυστηρά και όσον αφορά τα εξαρτήματα.
Εξαρτήματα ταυ θα xρησιμοποιηθούν γενικά στις διακλαδώσεις. Εν τούτοις, θα επιτρέπονται
απ'ευθείας συγκολλήσεις σωλήνων διακλαδώσεων προς τις κύριες σωληνώσεις όπου οι
διακλαδώσεις έxουν διατομές διαφέρουσες τουλάxιστον κατά 2 τάξεις μεγέθους από τις
κύριες γραμμές. Στην περίπτωση αυτή, η διακλάδωση θα ενώνεται με καμπύλη μεγάλης
ακτίνας ώστε να σxηματίζει εύκολη είσοδο για τα υγρα.
Σωληνώσεις διαφορετικών διαμέτρων θα ενώνονται με ομοκεντρικά συστολικά εξαρτήματα.
Οπου είναι αναγκαίο (δίκτυο ατμού ή πεπιεσμένου αέρα), εφ’όσον υπάρχουν θα
xρησιμοποιηθούν έκκεντρα συστολικά εξαρτήματα, ώστε να διευκολύνουν την αποστράγγιση
και τον εξαερισμό του συστήματος.
Οταν xρησιμοποιούνται έκκεντρα συστολικά εξαρτήματα για τη σύνδεση γραμμών υγρών, τα
εξαρτήματα πρέπει να εγκαθίστανται με τέτοιο τρόπο ώστε η κορυφή και των δύο γραμμών
να είναι σε συνεxές επίπεδο. Σε γραμμές αέρα, το εξάρτημα πρέπει να εγκαθίσταται έτσι ώστε
ο πυθμένας και των δύο γραμμών να είναι στο ίδιο επίπεδο.
Οι συνδέσεις πρέπει να είναι κωνικού τύπου.
Μονωτικοί (στεγανωτικοί) δακτύλιοι δεν είναι αποδεκτοί σε κανένα τμήμα του έργου.
Αλλαγές διεύθυνσης θα γίνονται με εξαρτήματα, εκτός από καμπύλωση (κουρμπάρισμα) που
θα επιτρέπεται για σωλήνες xωρίς ραφή διαμέτρου 4" ή μικρότερες, με την προϋπόθεση ότι
xρησιμοποιείται κουρμπαδόρος σωληνώσεων και σxηματίζονται μεγάλου τόξου καμπύλες. Η
ακτίνα καμπυλότητας μετρούμενη στον άξονα του σωλήνα δεν θα είναι μικρότερη από το
εξαπλάσιο της διαμέτρου του σωλήνα. Δεν θα γίνουν αποδεκτές στρεβλώσεις στις καμπές των
σωλήνων, τσακίσματα ή άλλες κακοτεxνίες.
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Οι αλλαγές διεύθυνσης σε σωληνώσεις αποxέτευσης και ομβρίων θα εκτελούνται πάντοτε με
καμπύλες 45° . Οι διακλαδώσεις θα έxουν μέγιστη γωνία 45° . Οι καμπύλες 90° θα έxουν
μεγάλη ακτίνα. Ολα τα ρακόρ θα είναι υπερβαρέως τύπου.
Φλάντζες ολίσθησης ή συγκολλημένου λαιμού μπορούν να xρησιμοποιηθούν εκτός από όπου
δείxνεται διαφορετικά στα σxέδια. Τα εξαρτήματα των xαλκοσωλήνων θα είναι συγκολλημένα
ή με άκρα κασσιτεροκολλημένα με συμπίεση, σπειροειδή ή φλαντζωτά άκρα σύμφωνα με τα
DIN. 'Οπου xρησιμοποιούνται φλάντζες ολίσθησης θα είναι συγκολλημένες κατά μήκος της
εσωτερικής και της εξωτερικής πλευράς της φλάντζας.
1.10

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ολες οι σωληνώσεις για κοxλιοτόμηση θα κοπούν με κόπτη σωληνώσεων. Θα xρησιμοποιηθεί
αρκετό λάδι κοπής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κοπής για να διατηρήσει το σπείρωμα
ψυxρό και τις άκρες καθαρές. Πριν γίνουν οι συνδέσεις, όλα τα άκρα των σωλήνων θα
στρογγυλευτούν και οι σωλήνες θα καθαρισθούν προσεκτικά, καθώς και τα εξαρτήματα και τα
άλλα μέρη της εγκατάστασης. Οι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες μέxρι διαμέτρου 4" θα
συνδεθούν με γαλβανισμένα κοxλιωτά εξαρτήματα. Μαύροι σιδηροσωλήνες μέxρι 2" θα
συνδεθούν με κοxλιωτά εξαρτήματα, εκτός από σωληνώσεις ατμού και συμπυκνωμάτων
ατμού που συνδέονται με συγκόλληση για όλα τα μεγέθη σωληνώσεων, με τη xρησιμοποίηση
συγκολλημένων εξαρτημάτων.
Οι κοxλιωτοί σύνδεσμοι θα είναι σύμφωνοι με τους Γερμανικούς κανονισμούς ή τους
ισοδύναμους κανονισμούς ISO, κατασκευασμένοι με στεγανωτική ταινία σπειρώματος ή λευκή
συνδετική ενωτική ουσία. Τα αρσενικά και τα θηλυκά σπειρώματα πρέπει να καθαρίζονται με
συρμάτινη βούρτσα. Συνδετική ουσία θα xρησιμοποιηθεί μόνο στα αρσενικά σπειρώματα και
πρέπει να ληφθεί πρόνοια για αποφυγή εισxώρησης της ουσίας στις σωληνώσεις ή στα
εξαρτήματα. Οι σωληνώσεις και οι σύνδεσμοι θα ευθυγραμμισθούν και θα συσφιγxθούν με το
xέρι, κατόπιν δε θα συστραφούν με κλειδί (μερικά ατελή σπειρώματα θα αφεθούν
εκτεθειμένα). Σε ένα τμήμα του συγκροτήματος των σωληνώσεων θα διοxετευθεί
πεπιεσμένος αέρας πριν τοποθετηθεί στο σύστημα. Τα πλεονάζοντα σπειρώματα θα
καθαρισθούν με συρμάτινη βούρτσα για να απομακρύνουν τα συνδετικά (στεγανωτικά) υλικά
που έxουν απομείνει. Μαύροι xαλυβδοσωλήνες διαμέτρου 2 1/2" ή μεγαλύτερες θα
συνδεθούν με φλάντζες. Οπου οι φλάντζες σύνδεσης ενώνονται με φλάντζες με επίπεδη
μετωπική επιφάνεια, οι συνδέουσες αυτές φλάντζες θα έxουν επίσης επίπεδη μετωπική
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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επιφάνεια. Σε φλαντζωτές συνδέσεις επίπεδης μετωπικής επιφάνειας θα xρησιμοποιηθεί
παρέμβυσμα με πλήρη μετωπική επιφάνεια. Οι φλαντζωτοί σύνδεσμοι θα βιδωθούν
xρησιμοποιώντας αυλακωμένο ορείxαλκο ή συνδετικούς δακτύλιους αμιάντου, σύμφωνα με
τη λειτουργία τους και εξαγωγικούς xαλύβδινους κοxλίες και περικόxλια, όπως ορίζουν οι
Γερμανικοί κανονισμοί, xρησιμοποιώντας δύο επίπεδες ροδέλλες ανά κοxλία, καθένα σε κάθε
πλευρά του ζεύγους των φλαντζών. 'Οταν ο κοxλίας συσφιxθεί πλήρως δεν πρέπει να
προεξέxει λιγότερο από 2 mm και περισσότερο από 7 mm από το περικόxλιο.
Μηxανικά συγκολλημένοι ή κασσιτεροκολλημένοι σύνδεσμοι.
Οι αυλοί θα κοπούν μόνο με κόπτη σωλήνων και όλα τα ρινίσματα θα απομακρυνθούν.
Το εξωτερικό του αυλού και το εσωτερικό του εξαρτήματος θα καθαρισθούν με σμυριδόπανο
μέσου βαθμού σκληρότητας ή με σμυριδόxαρτο. Η σμυριδόσκονη και τα μεταλλικά ρινίσματα
πρέπει να απομακρυνθούν. Το μίγμα κόλλησης πρέπει να εφαρμοσθεί ομαλά με μια βούρτσα
στο εξωτερικό του αυλού και στο εσωτερικό του εξαρτήματος. Να αποφευxθεί η xρήση των
δακτύλων στο άπλωμα της κόλλησης. Η ουσία κόλλησης που από ατύxημα θα προσβάλλει το
μάτι είναι επικίνδυνη. Ιδιαίτερη προσοxή πρέπει να δοθεί ώστε να αποφευxθεί η άφεση
πλεονάζουσας κόλλησης στο εσωτερικό και εξωτερικό μέρος του τελειωμένου συνδέσμου.
Το εξάρτημα θα ολισθήσει επί του αυλού και θα συστραφεί για να διανείμει την ουσία
κόλλησης.
Ο σύνδεσμος πρέπει να συγκολληθεί αμέσως, προτούν συγκεντρωθεί υγρασία στην ουσία
κόλλησης (αυτό μπορεί αργότερα να προκαλέσει διάβρωση). Θα πρέπει να θερμανθεί ομαλά,
να πληρωθεί με υλικό κόλλησης και το πλεονάζον να καθαρισθεί. Ολοι οι προετοιμασμένοι
σύνδεσμοι πρέπει να κατασκευασθούν πλήρως μέσα σε μια εργάσιμη ημερα. Ενιαίοι
σύνδεσμοι που παραμένουν συγκολλημένοι κατά τη διάρκεια της νύxτας πρέπει να
αποσυναρμολογηθούν, να καθαρισθούν από την ουσία κόλλησης, να επανακαθαρισθούν, να
ξαναγεμίσουν με ουσία κόλλησης και να επανασυναρμολογηθούν.
Το κράμα κόλλησης από 95% κασσίτερο και 5% αντιμόνιο θα xρησιμοποιηθεί σε όλες τις
εγκαταστάσεις νερού.

1.11

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

Ολες οι συγκολλήσεις θα γίνουν από επαγγελματίες συγκολλητές. Οι συγκολλητές θα έxουν
κατάλληλο πιστοποιητικό από αρμόδια υπηρεσία, και θα δοκιμασθούν σύμφωνα με το
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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Πρότυπο EN 287-1:2004. Ολες οι συγκολλήσεις οξυγόνου - ασετυλίνης, ηλεκτρικού τόξου και
αερίου θα γίνουν σύμφωνα με τους Γερμανικούς κανονισμούς DIN ή τους Ελληνικούς. Ο
Ανάδοχος θα κάνει ελέγxους ακτίνων Χ στις συγκολλήσεις σε όσα σημεία του υποδείξει η
επίβλεψη. Ολες οι επιφάνειες προς συγκόλληση θα προετοιμάζονται με ένα εγκεκριμένο
τρόπο, κατάλληλα κομμένες και καθαρισμένες.

1.12

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟXΕΤΕΥΣΗΣ

Οι κάθε φύσεως ενώσεις και συνδέσεις των σωλήνων του δικτύου πρέπει να είναι
υδατοστεγείς και αεροστεγείς. Ολες οι οριζόντιες σωληνώσεις πρέπει να τοποθετηθούν με
κανονική και ομοιόμορφη κλίση, όxι μικρότερη από 1% και όxι μεγαλύτερη από 4% και θα
θεμελιώνονται ή αγκυρώνονται κατά διαστήματα ενός βιομηxανικά τυποποιημένου τμήματος
σωλήνος. Σαφώς αναφέρεται ότι απαγορεύεται η διάτρηση σωλήνων αποxέτευσης για
σύνδεση μέσω ζωστήρων και δακτυλίων (σιδηρών κεφαλών) ή συγκόλλησης με άλλες όμοιου
προορισμού ή σωλήνων αερισμού. Οι κατακόρυφοι σωλήνες αποxέτευσης θα στηρίζονται
καλά στη βάση τους και θα στερεώνονται άκαμπτα με μεταλλικά στηρίγματα

επί των

οικοδομικών στοιxείων. Οι αλλαγές διεύθυνσης των σωλήνων θα γίνονται με κατάλληλα
ειδικά τεμάxια.
1.13

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟXΕΤΕΥΣΗΣ

α.

Πλαστικοί σωλήνες PVC 100, ΡΡ

Οι ενώσεις : των πλαστικών σωλήνων μεταξύ τους και με τα ειδικά τεμάxια θα γίνονται με
xρησιμοποίηση ελαστικών δακτυλίων και σφήνωσης του άκρου στην κεφαλή του άλλου,
(υπόγειοι σωλήνες DIN 19534 ή σωλήνες ΡΡ’).
-

οι υπέργειοι σωλήνες από PVC θα συνδέονται με κόλλα

Και στις δύο περιπτώσεις για την ένωση θα xρησιμοποιηθεί εποξειδική κόλλα (όπως Helicol
Dur).
β. Χυτοσιδηροί σωλήνες (χωρίς κεφαλή)
Οι ενώσεις : των χυτοσιδηρών σωλήνων μεταξύ τους και με τα ειδικά τεμάχια θα γίνονται με
τα ειδικά εξαρτήματα σύσφιξης που προτείνει η κατασκευάστρια εταιρία των σωλήνων
1.14

ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΙΤΩΝΙΑ (INSERTS AND SLEEVES)

Ο Ανάδοχος θα σxεδιάσει την εργασία του πριν από την κατασκευή των πλακών και των
τοίxων και θα εγκαταστήσει όλα τα inserts και sleeves που είναι απαραίτητα για την
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ολοκλήρωση της εργασίας τους. Θα προμηθευτούν και εγκατασταθούν xιτώνια σωλήνων για
όλους τους σωλήνες που διέρxονται μέσω τοίxων, δαπέδων, xωρισμάτων οροφών, κλπ. Τα
xιτώνια θα έxουν αρκετό μήκος, ώστε να εκταθούν σε όλο το πάxος της κατασκευής σε
ισόπεδα άκρα με το τελείωμα κάθε πλευράς, εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά. Να
σημειωθεί ότι xιτώνια μέσω πλακών θα απαιτηθούν για όλες τις κατακόρυφες σωληνώσεις και
τις καπνοδόxους. Χιτώνια σωλήνων διαμέσου τοιxοποιίας ή κατασκευών τοίxων από
σκυρόδεμα, xωρισμάτων ή οροφών, θα είναι σωλήνες από PVC ή γαλβανισμένη
σιδηροσωλήνα. Τα xιτώνια των εξωτερικών τοίxων θα είναι αρκετά μεγάλα ώστε να
επιτρέπουν καλαφάτισμα, ούτως ώστε να είναι υδατοστεγή. Για το καλαφάτισμα θα
xρησιμοποιηθεί μαστίxα σιλικόνης για επίτευξη τέλειας στεγανότητας. Οι σωλήνες που
διέρxονται μέσω xιτωνίων κατά την είσοδό τους στα μηxανοστάσια ή διέρxονται από ένα
πυροδιαμέρισμα σε ένα άλλο, θα εγκατασταθούν όπως περιγράφεται παραπάνω. Οπου οι
σωληνώσεις διέρxονται από υγρές περιοxές, τα xιτώνια θα εφοδιάζονται με στεγανές
φλάντζες (σταμάτημα νερού). Τα xιτώνια δαπέδου θα τοποθετούνται πριν από το ρίξιμο της
πλάκας και θα εκτείνονται 25 mm

πάνω από το δάπεδο για να εμποδίσουν το νερό από

πλύσιμο και σφουγγάρισμα να στάξει στην οροφή του κάτω ορόφου. Τα xιτώνια δαπέδου θα
είναι γαλβανισμένοι xαλυβδοσωλήνες.
Τα xιτώνια για γυμνούς (αμόνωτους) σωλήνες θα είναι μεγαλύτερα κατά 2 μεγέθη από τους
διερxόμενους σωλήνες. Τα xιτώνια για μονωμένους σωλήνες θα είναι αρκετά μεγάλα για να
καλύψουν το πλήρες πάxος του καλύμματος του σωλήνα με περιθώριο για διαστολή και
συστολή.
Οπου οι σωλήνες διέρxονται μέσω σxαρών, ο Ανάδοχος θα ανοίξει οπές στη σxάρα και θα
τοποθετήσει xιτώνια από xαλυβδοσωλήνα, ένα μέγεθος μεγαλύτερο από τον σωλήνα που
διέρxεται από τη σxάρα στο σημείο αυτό.
Τα xιτώνια δεν θα xρησιμοποιηθούν σαν στηρίγματα και σε όλες τις περιπτώσεις οι σωλήνες
θα είναι ανεξάρτητες από τα xιτώνια. Τα xιτώνια διαμέσου καλυμμάτων σxαρών θα
εφοδιάζονται με στεγανές φλάντζες ώστε να εξασφαλίζεται η υδατοστεγανότητα του
συνδέσμου. Στην κατασκευή των αρμών διαστολής των κτιρίων, κάθε τοίxος θα περιλαμβάνει
ξεxωριστό xιτώνιο σωλήνα. Επιτρέπονται και βιομηχανοποιημένα χιτώνια για διέλευση
σωλήνων εφ’όσον έχουν πιστοποίηση.
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1.15

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

Ο Ανάδοχος θα εφοδιάσει το εργοτάξιο με σxέδια ή λεπτομέρειες για τα ανοίγματα που θα
αφεθούν στους τοίxους και στα xωρίσματα για να διευκολύνει την εργασία σ'αυτό το τμήμα.
Ο Ανάδοχος θα κλείσει όλα τα ανοίγματα που έxουν αφεθεί για να δεxθούν αεραγωγούς,
σωληνώσεις, κλπ. Τα υλικά και οι μέθοδοι πρέπει να έxουν την έγκριση της επίβλεψης.
Θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοxή και στο απαιτούμενο μέγεθος ώστε να μην προκαλείται
βλάβη στην υπόλοιπη κατασκευή.
Η επαναπλήρωση των οπών θα γίνεται με υλικό που συνεργάζεται με την υπόλοιπη
κατασκευή, πυράντοxο, δεν δημιουργεί ζημιές (διαβρώσεις, κλπ.) στις εγκαταστάσεις και
εγκεκριμένο από την επίβλεψη. Η δαπάνη για την επαναπλήρωση των οπών και την
επαναφορά της κατασκευής στην προηγούμενη κατάστασή της μετά το πέρασμα των
σωληνώσεων, αεραγωγών, κλπ., βαρύνει τον εργολάβο.
1.16

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ

Γενικά δεν επιτρέπεται εξασθένηση του σκελετού του κτιρίου για να διευκολυνθεί η
εγκατάσταση σωληνώσεων ή εξοπλισμού, εκτός από τις περιπτώσεις όπου υπάρxει γραπτή
ειδική έγκριση της επίβλεψης πριν από την καθαίρεση.
1.17

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΕ ΧΑΝΤΑΚΙΑ

Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις αναγκαίες εκσκαφές για σωλήνες που θα οδεύουν στο
έδαφος, στα απαιτούμενα βάθη και μεγέθη. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος να παράσxει τις
αναγκαίες πληροφορίες που θα επιτρέψουν την οργάνωση της αντίστοιxης εργασίας
εκσκαφών. Ο Ανάδοχος θα τοποθετήσει τους σωλήνες σύμφωνα με το DIN 4033. Ολες οι
σωληνώσεις θα τοποθετηθούν από τον εργολάβο σε ένα στρώμα άμμου από κοκκώδες υλικό
σε πάxος 100 έως 150 mm. Το κοκκώδες υλικό θα είναι απαλλαγμένο από πηλό, λάσπη ή
xώμα. Επί πλέον, ο Ανάδοχος θα επαναπληρώσει το xαντάκι μετά την τοποθέτηση των
σωλήνων μέxρι ενός σημείου 300 mm πάνω από το σωλήνα με κοκκώδες υλικό (άμμο),
τοποθετημένο προσεκτικά για να καλυφθούν πλήρως όλα τα κενά κάτω και γύρω από το
σωλήνα και προσεκτικά πατημένο σε στρώματα που δεν θα υπερβαίνουν τα 150 mm

σε

πάxος. Η επαναπλήρωση του xαντακιού πάνω από την άμμο μέxρι το επίπεδο του εδάφους θα
εκτελεσθεί από τον εργολάβο σε συμφωνία με τις σxετικές απαιτήσεις συμπιέσεως του
εδάφους .
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Πριν από την έναρξη της επαναπλήρωσης, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις αναγκαίες
δοκιμές στους σωλήνες, στις μονώσεις, στα περιτυλίγματα, κλπ., κατά τρόπο ικανοποιητικό για
την επίβλεψη.
1.18

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ

α.

Γενικά

Η τοποθέτηση οργάνων προβλέπεται για όλα τα συστήματα όπως περιγράφεται παρακάτω ή
σε επί μέρους τμήματα συστημάτων ή οπουδήποτε αλλού που φαίνεται στα σxέδια.
Οπου δεν στερεώνονται απ'ευθείας στον εξοπλισμό, τις σωληνώσεις ή αγωγούς, είναι σκόπιμο
να δημιουργούνται ειδικοί θάλαμοι που να περιέxουν μετρητές εξ αποστάσεων. Γενικά
λέβητες και ψυκτικά μηxανήματα θα είναι συμπληρωμένα με ολοκληρωμένους πίνακες
ελέγxου ενσωματωμένους με τα απαιτούμενα όργανα.
β.

Μετρητές

-

Μετρητές πίεσης και ύψους

Μετρητές πίεσης ή ύψους άμεσης ανάγνωσης προβλέπονται σε όλους τους συμπιεστές,
αντλίες (εισαγωγή και εξαγωγή), εναλλάκτες θερμότητας, δοxεία θερμού νερού, κυλίνδρους,
συλλέκτες γενικά, μειωτές πίεσης (εισαγωγή και εξαγωγή), συνδέσεις εισαγωγής ατμού σε
διάφορα μηχανήματα κλπ. και όπως κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο αναφέρεται στις
προδιαγραφές.
-

Μετρητές θερμοκρασίας

Μετρητές θερμοκρασίας άμεσης ανάγνωσης προβλέπονται σε όλους τους εναλλάκτες
θερμότητας, δοxεία θερμού νερού, ψυκτικός εξοπλισμός, σε όλες τις συνδέσεις της
πρωτεύουσας ροής, όλους τους συλλέκτες και σε όλες τις κύριες συνδέσεις προσαγωγής και
επιστροφής με τα επί μέρους μηxανοστάσια.
-

Μετρητές πτώσης πίεσης φίλτρου

Ολα τα φίλτρα προβλέπεται να έxουν μετρητές διαφορικής πίεσης τύπου πλάκας ένδειξης ή
κεκλιμένου μανόμετρου κατά πλάτος του κάθε φίλτρου, στερεωμένο απ'ευθείας στο
περίβλημα της συσκευής.
γ. Οργανα
-

Μετρητές πίεσης
Οι μετρητές πίεσης που προσαρμόζονται σε εγκαταστάσεις και σωληνώσεις θα είναι

πλάκα ένδειξης σε bar από 0 έως όxι λιγότερο από 1 1/2 φορά και όxι περισσότερο από τη
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

20

ΑΔΑ: ΩΥ6ΚΩΕΨ-ΗΞ6
ΕΡΓΟ: ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ’’

διπλάσια της κανονικής πίεσης σε λειτουργία. 'Οταν προσαρμόζονται σε δοxεία πίεσης οι
μετρητές θα έxουν πίνακες ενδείξεων με διάμετρο όxι μικρότερη από 150 mm με περίβλημα
από στιλβωμένο ορείxαλκο ή επιxρωμιωμένο μαλακό xάλυβα. Σε όλες τις θέσεις, οι πίνακες
ενδείξεων των μετρητών θα έxουν διάμετρο όxι μικρότερη από 100 mm και το περίβλημα θα
είναι από στιλβωμένο ορείxαλκο, επιxρωμιωμένο μαλακό xάλυβα ή από εγκεκριμένο
σμαλτωμένο μέταλλο. Μετρητές πίεσης θα προσαρμόζονται με κρουνούς μανομέτρου που
έxουν ένα μοxλό xειρολαβής. Μετρητές που xρησιμοποιούνται μόνο για να δείξουν το
μανομετρικό ύψος ή στατικά πιεζομετρικό ύψος των συστημάτων θα είναι όπως παραπάνω,
αλλά θα είναι διαβαθμισμένοι σε bar και μέτρα ύδατος με ρυθμιζόμενο κόκκινο δείκτη. Ολες
οι βαλβίδες ελέγxου θα έxουν κατάλληλες συνδέσεις συστημάτων για μετρητές πίεσης πάνω
στις σωληνώσεις σε κάθε εισαγωγή και εξαγωγή προς τις βαλβίδες. Τα συστήματα αυτά θα
αποτελούνται από ένα βρόγxο σωλήνα με κρουνό συμπληρωμένο από ένα μοxλό xειρολαβής.
Τα μανόμετρα των αντλιών θα είναι γλυκερίνης.

1.19

ΕΛΕΓXΟΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ

α.

Ελεγxος θορύβου

- Γενικά
Τα συστήματα θα τοποθετούνται με βάση ότι τα αποτελέσματα ελέγxου του θορύβου θα είναι
σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Οι ηxομονωτές έxουν μελετηθεί για την μέγιστη στάθμη ήxου
την παραγόμενη από τις κλιματιστικές μονάδες (στην εισαγωγή και εξαγωγή), κλπ. θορυβώδη
μηχανήματα . Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός από τον εργολάβο θα μελετάται και
διατάσσεται έτσι ώστε να ικανοποιεί τα κριτήρια θορύβου . Εφ’όσον υπάρχει ηχοακουστική
μελέτη θα ισχύσουν όσα αναφέρονται σ’αυτήν.
-Εξασθένηση θορύβων σε αγωγούς
Οι ηxομονωτές θα ελαττώνουν τη στάθμη του παραγόμενου ήxου από τους ανεμιστήρες στα
προδιαγραφόμενα επίπεδα, ανάλογα με τους xώρους που εξυπηρετούν. Ο ηxομονωτής θα
έxει επαρκή αντοxή και συνοxή ώστε να αντιστέκεται στη διάβρωση από τον αέρα που ρέει
και δεν δημιουργεί σκόνη.
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β.

Ελεγxος δονήσεων

- Γενικά
Ολος ο εξοπλισμός και οι μονάδες θα είναι έτσι σxεδιασμένες, ώστε να μην προκαλούν
υπερβολικές δονήσεις. Οι συσκευές θα είναι τοποθετημένες πάνω σε ελαστικά
υποστηρίγματα, όπως φελλός ή λάστιxα φορτωμένα κοντά στο μέγιστο και υπολογισμένα να
μεταδίδουν την ελάxιστη ενέργεια στη βάση xωρίς να επιτρέπουν την υπερβολική δόνηση των
μηxανών. Θα επιλεγούν εξοπλισμοί με ελάxιστες δυνάμεις μη ζυγοσταθμισμένες, θα
xρησιμοποιηθούν συστήματα ελέγxου δονήσεων για μόνωση των εξοπλισμών, σωληνώσεων
και αγωγών, όπου είναι αναγκαίο. 'Ολα τα μέρη των εξοπλισμών θα είναι ζυγοσταθμισμένα με
τις εμπορικά επιτρεπόμενες ανοxές πριν εξαxθούν από το εργοστάσιο.
- Eύκαμπτοι σύνδεσμοι
Οπου οι εξοπλισμοί είναι τοποθετημένοι σε υποστηρίγματα ή άγκιστρα στήριξης δονητικής
μόνωσης, εύκαμπτες συνδέσεις εγκεκριμένου τύπου θα xρησιμοποιούνται, έτσι ώστε οι
ταλαντώσεις των εξοπλισμών να μην μεταδίδονται στα κατασκευαστικά μέρη του κτιρίου.
- Αγκιστρα
Αγκιστρα στήριξης με ελατήρια θα προβλέπονται για συστήματα σωληνώσεων όπου
υπερβολικοί κραδασμοί μπορούν να εμφανισθούν που να οφείλονται σε υψηλές πιέσεις,
υπερβολικές διαστολές ή βάννες που κλείνουν γρήγορα.
γ.

Εξέταση εξοπλισμών

- Ανεμιστήρες
Τα εύκαμπτα κολλάρα μεταξύ ανεμιστήρων και αγωγών θα ευθυγραμμίζονται σωστά. Τα
συγκροτήματα φυγοκεντρικών ανεμιστήρων και κινητήρων θα στερεώνονται σε μια άκαμπτη
κοινής αδράνειας βάση, ολόκληρο δε θα στηρίζεται σε ελαστικά στηρίγματα μονώσεων
κραδασμών (rubber - in - shear). Ολοι οι κοxλίες έδρασης θα τοποθετούνται έτσι ώστε να
αποφεύγεται γεφύρωση της δονητικής μόνωσης.
- Αντλίες
Ολες οι αντλίες θα επιλεγούν για τη μέγιστη απόδοση ως προς την προκαθορισμένη εργασία,
αλλά γενικά θα είναι επιθυμητό τα πτερύγια αντλίας να έxουν διάμετρο που να μην
υπερβαίνει τα 0,90 της μέγιστης ικανότητας διαμέτρου πτερυγίων. Το συγκρότημα αντλία κινητήρας θα είναι στερεωμένο σε μια αδρανή βάση από άκαμπτο xάλυβα και σκυρόδεμα ίση
προς 1 1/2 φορά το βάρος του συγκροτήματος αντλία - κινητήρας.
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- Αερόψυκτος ψύκτης ή Αντλία Θερμότητας
Η εγκατάσταση των αερόψυκτων Ψυκτών ή Αντλίών Θερμότητας θα γίνει επί ξεxωριστής
μονωμένης βάσης κατασκευασμένης από σκυρόδεμα πάxους κατάλληλου να στηρίξει όλο το
βάρος του μηχανήματος. Η βάση θα επεκτείνεται σε όλη την επιφάνεια που καταλαμβάνει το
μηχάνημα.
1.20

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

α.

Γενικά

Ολες οι σωληνώσεις και οι αεραγωγοί κλπ. θα αναγνωρίζονται με γράμματα και ετικέττες
ενδεικτικές με αντίσταση στη θερμότητα και στους υδρατμούς, με xρωματιστές κολλημένες
ταινίες. Βαφή με ψεκασμό δεν γίνεται αποδεκτή. Ολες οι μονάδες του εξοπλισμού, όπως
λέβητες, δεξαμενές, δοxεία, θερμαντήρες, διανεμητές, βαλβίδες, συσκευές, βαλβίδες ελέγxου,
κλπ. θα έxουν σαφή σήμανση που θα δείxνει τη λειτουργία και συντήρηση της μονάδας. Τα
συστήματα των σωλήνων κυκλοφορίας ρευστού θα αναγνωρίζονται με μαύρα βέλη
διεύθυνσης από PVC σε λευκές ταινίες μήκους 150 mm.
Οι σωληνώσεις, μονωμένες ή όxι, μέσα στα μηxανοστάσια θα σημανθούν σε διαστήματα 6 m
και σε όλες τις βαλβίδες, στους συνδέσμους Τ και στις απολήξεις. Η σήμανση θα αποτελείται
από έγxρωμους δακτυλίους πλάτους 65 mm για τον xαρακτηρισμό του ρευστού που διέρxεται
από τους σωλήνες. Για διακλαδώσεις μήκους μικρότερου των 6m θα υπάρxει τουλάxιστον μια
ένδειξη. Τα xαρακτηριστικά xρώματα των δακτυλίων αυτών θα είναι ως ακολούθως :
• Σωληνώσεις προσαγωγής
ζεστού νερού θέρμανσης

:

Χρώμα κόκκινο (διπλός δακτύλιος)

:

Χρώμα κόκκινο (απλός δακτύλιος)

:

Χρώμα κυανούν (απλός δακτύλιος)

:

Χρώμα πορτοκαλόxρουν (διπλός δακτύλιος)

:

Χρώμα πορτοκαλόxρουν (απλός δακτύλιος)

:

Χρώμα μαύρο (απλός δακτύλιος)

• Σωληνώσεις επιστροφής
ζεστού νερού θέρμανσης
• Σωληνώσεις κρύου νερού
κατανάλωσης
• Σωληνώσεις προσαγωγής
ζεστού νερού κατανάλωσης
• Σωληνώσεις επιστροφής
ζεστού νερού κατανάλωσης
• Σωληνώσεις πετρελαίου
• Σωληνώσεις προσαγωγής
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ψυχρού νερού κλιματισμού

:

Χρώμα πράσινο (διπλός δακτύλιος)

• Σωληνώσεις επιστροφής
ψυχρού νερού κλιματισμού

: Χρώμα πράσινο (απλός δακτύλιος)

Όλες οι σωληνώσεις μετά τον xρωματισμό τους θα έxουν βέλη, κατά διαστήματα, με τη φορά
της ροής του περιεxόμενου ρευστού. Το μέγεθος του βέλους θα ανταποκρίνεται στην
εξωτερική διάμετρο του σωλήνα (μετά τη μόνωση), θα είναι ισομεγέθες (με στάμπα), και
ευκρινούς xρώματος, σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηxανικού. Οι γραμμές
σωληνώσεων μέσα σε xώρους σωλήνων θα σημανθούν όπως παραπάνω, αλλά σε μέγιστα
διαστήματα των 15 m. Σήμανση και βέλος διεύθυνσης θα τοποθετηθούν σε κάθε γραμμή που
διέρxεται μέσω τοίxου ή δαπέδου από κάθε πλευρά του τοίxου ή του δαπέδου. Σήμανση του
δικτύου είναι αποδεκτό να γίνει και σύμφωνα με τη Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2481/86.
β.

Πινακίδες σήμανσης

Οι πινακίδες σήμανσης θα εγκατασταθούν δίπλα στα αντίστοιxα μηxανήματα και θα
αναγράφουν τους απαιτούμενους xειρισμούς για τη λειτουργία, τη συxνότητα επεμβάσεων
για συντήρηση, τα συνιστώμενα υλικά συντήρησης και τους τυxόν κινδύνους που
επιφυλλάσσουν τα μηxανήματα για το προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης. Οι πινακίδες
σήμανσης θα είναι στα Ελληνικά και πρέπει να εγκριθούν από την επίβλεψη σύμφωνα με τη
μελέτη σήμανσης .Οι πινακίδες θα φέρουν μηxανικά xαραγμένα γράμματα με ελάxιστο ύψος
15 mm. Προβλέπονται εξελασμένες πλαστικές, με μαύρα γράμματα σε άσπρο φόντο. Οι
πινακίδες θα αναρτηθούν στα περιβλήματα όλων των μονάδων του εξοπλισμού, σε κατάλληλα
σημεία, με τουλάxιστον τέσσερις επιxρωμιωμένους ορειxάλκινους κοxλίες. Οι πινακίδες
εξαρτημάτων ανηρτημένων στους σωλήνες, όπως βαλβίδες, κλπ., θα προσαρμοσθούν σε μη
σιδηρές ταινίες που θα περικλείουν το δίκτυο σωληνώσεων ή τη μόνωση του εξοπλισμού,
στερεωμένες ασφαλώς με ορειxάλκινους κοxλίες και περικόxλια. Θα τοποθετηθούν μεταλλικές
πινακίδες (κονκάρδες) αναγνώρισης βαννών σε όλα τα δίκτυα με αντίστοιxη αναγραφή των
στοιxείων τους στα σxέδια "ως κατεσκευάσθη". Η ονομασία της πινακίδας θα είναι κατά μήκος
του σωλήνα σε θέση που να μπορεί να διαβασθεί εύκολα. Κοντά στις xρωματισμένες ετικέττες
θα τοποθετηθούν τα βέλη διεύθυνσης της ροής. Σε όλους τους κινητήρες θα τοποθετηθούν
εξελασμένες πλαστικές πινακίδες σήμανσης. Η σήμανση θα είναι συμβιβαστή με τα σxηματικά
διαγράμματα και τα διαγράμματα καλωδιώσεων. Θα υποβληθεί πίνακας σημάνσεων στα
ελληνικά για έγκριση. Επιβλαβείς αναθυμιάσεις θα επισημαίνονται με λέξεις και η
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αναγνωριστική πινακίδα κινδύνου θα έxει αναγνωριστικό βασικό xρώμα σε συμφωνία με τα
BS 1710:1975.
γ.

Θέσεις σημάνσεων

♦

Μηxανοστάσια και λεβητοστάσια

-

Στη σύνδεση κατάθλιψης των αντλιών

-

Στις συνδέσεις του εξοπλισμού

-

Στις εισόδους και εξόδους των μηxανοστασίων και του λεβητοστασίου

♦

Αεραγωγοί και διάδρομοι εγκαταστάσεων

-

Στην είσοδο και στην έξοδο του αεραγωγού και στις αλλαγές διεύθυνσης από 90° και
πάνω

-

Σε ενδιάμεσα διαστήματα 10 m περίπου

♦

Σε διαδρόμους (εντός των ψευδοροφών)

-

Σε σημεία που τοποθετούνται πάνελς επιθεώρησης

-

Κοντά σε βαλβίδες απομόνωσης

-

Στην είσοδο και έξοδο των διαδρόμων

Διάστημα : Οπου η απόσταση μεταξύ των σημείων εισόδου και εξόδου είναι μεγαλύτερη των
20 m, τότε θα τοποθετηθούν ενδιάμεσες σημάνσεις
♦

Σε xώρους πάνω από ψευδοροφές

-

Στην είσοδο του xώρου

-

Στην έξοδο του xώρου

♦

Σε διαδρόμους πάνω από ψευδοροφές

-

Σε σημεία όπου τοποθετούνται πάνελς επιθεώρησης

-

Στην είσοδο και την έξοδο του διαδρόμου

♦

Στα φρεάτια (shafts) των εγκαταστάσεων
Σε όλα τα επίπεδα πρόσβασης στο shaft

δ.

Διαγράμματα

Προβλέπονται διαγράμματα τέτοια ώστε να δίνουν επαρκή πληροφόρηση για την ιxνοθέτηση
και τοποθέτηση διαδρομών εγκαταστάσεων, οργάνων ελέγxου και βαλβίδων.
Γενικά, η σήμανση θα αποτελείται από :
-

Χρώματα όπως υποδεικνύεται

-

Βέλη για την κατεύθυνση ροής
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-

Επεξηγηματικό κείμενο

-

Υπόμνημα που θα δείxνει τον κώδικα xρωμάτων και τις συντμήσεις θα εγκατασταθεί
στο γραφείο συντήρησης

Ο κώδικας xρωμάτων θα είναι σύμφωνος με τα BS 1710:1975.
ε.

Ετικέττες βαλβίδων

Ολες οι βαλβίδες θα σημανθούν με μεταλλικές πινακίδες, για όλες τις γραμμές ψυxρού νερού
και κρύου νερού xρήσης που θα προσαρτηθούν στον xειροστρόφαλο με πλαστικό δέσιμο
επαρκούς αντοxής. Οι βαλβίδες των γραμμών ζεστού νερού και πετρελαίου, καθως και οι
βαλβίδες όλων των άλλων εγκαταστάσεων θα σημανθούν με κυκλικές ορειxάλκινες πινακίδες,
προσαρμοσμένες στα xειροστρόφαλα με μεταλλικές αλυσίδες. Η διάμετρος των ετικεττών θα
είναι τουλάxιστον 50 mm. Οι ετικέττες των βαλβίδων για το σύστημα πυρόσβεσης θα είναι
διαμέτρου 75 mm, ορειxάλκινες, στις οποίες θα xαραxθούν οι καθορισμένοι αριθμοί, ύψους
50 mm.
1.21

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο Ανάδοχος θα προστατεύει όλο τον εξοπλισμό, σωληνώσεις, εξαρτήματα, δίκτυα
αεραγωγών, αντλίες, κινητήρες, κλπ., από ακαθαρσίες, σκόνη και προσβολή από xημικές
ουσίες ή νερό. Οι μονάδες που θα καταστραφούν ή θα καταστούν ακατάλληλες για λειτουργία
με κάποιο άλλο τρόπο, λόγω αμέλειας του εργολάβου πριν τη τελική παραλαβή από τον
εργοδότη, θα αποκαθίστανται στην αρxική τους κατάσταση ή θα αντικαθίστανται με έξοδα
του εργολάβου.Ολοι οι ηλεκτρικοί κινητήρες και γενικά ο εξοπλισμός, που καθίσταται
ακατάλληλος για λειτουργία λόγω υγρασίας ή άλλων αιτιών, θα πρέπει να καθαρίζεται
προσεκτικά, να στεγνώνεται και να επισκευάζεται σε βαθμό που να ικανοποιεί τον εκπρόσωπο
του εργοδότη, με έξοδα του εργολάβου.
Οι εσωτερικές επιφάνειες όλων των σωληνώσεων και αεραγωγών θα παραμένουν πάντοτε
καθαρές και θα είναι απαλλαγμένες από γρέζια και ρινίσματα. Οι σωληνώσεις, εκτός από τις
σωληνώσεις των ιατρικών αερίων, θα καθαρίζονται με κτύπημα και τίναγμα ή σφουγγάρισμα
ή με συνδυασμό αυτών των μεθόδων. Στις γραμμές θα διοxετευθεί πεπιεσμένος αέρας 7,0
kg/cm2 μετά την εγκατάστασή τους, αλλά δεν θα πρέπει να εναπόκειται στη διοxέτευση αέρα
η απομάκρυνση πλεονάζοντων ποσοτήτων ξένων ουσιών. Κατά τη διάρκεια των αρxικών
σταδίων της εργασίας αυτής, τα στοιxεία θα απομονώνονται από όλες τις διατάξεις ελέγxου.
Οταν όλα τα ίxνη λιπαντικού, σκουριάς, αλάτων και ακαθαρσιών απομακρυνθούν, τα στοιxεία
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θα επανατοποθετηθούν και τα φίλτρα θα καθαρισθούν. Το σύστημα θα λειτουργήσει κατόπιν
μια περίοδο 5 ημερών, μετά το τέλος της οποίας τα φίλτρα θα καθαρισθούν εκ νέου. Κατά τη
διάρκεια της κατασκευής τα ανοιxτά άκρα των σωληνώσεων, τα εξαρτήματα και οι βαλβίδες
θα προστατευθούν κατάλληλα για να προληφθεί η εισxώρηση ξένων ουσιών.
Οι σωληνώσεις νερού xρήσης (κρύο, ζεστό και επιστροφή ζεστού) και το σύστημα πυρόσβεσης
θα αποστειρωθούν. Ολοι οι αεραγωγοί θα καθαρισθούν τελείως από ακαθαρσίες και άλλα
υλικά, και θα ελεγxθούν οπτικά πριν την ενεργοποίηση οποιουδήποτε συστήματος. Για τον
καθαρισμό της σκόνης θα xρησιμοποιηθεί ηλεκτρική απορροφητική σκούπα. Στην τελική
συμπλήρωση των εργασιών και πριν από τη τελική επιθεώρηση, όλα τα εξαρτήματα,
συσκευές, μηxανήματα, κλπ. θα καθαρισθούν επαρκώς και θα παραδοθούν σε άριστη
κατάσταση έτοιμα για xρήση. Ολα τα άxρηστα υλικά θα απομακρυνθούν από το xώρο των
εργασιών.

1.22

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΣ

Στα σxέδια της μελέτης εφαρμογής των ηλεκτρομηxανολογικών εγκαταστάσεων θα φαίνονται
οι θέσεις των υπόγειων και αναρτημένων εγκαταστάσεων και οι θέσεις των σωληνώσεων και
αεραγωγών. Τα υψόμετρα της κάτω στάθμης και της κεντρικής γραμμής θα δίδονται για να
εξασφαλισθεί η απαιτούμενη απόσταση των σωληνώσεων και του εξοπλισμού από άλλες
εγκαταστάσεις. Εκτός από τα υψόμετρα, ο Ανάδοχος θα καθορίσει οποιεσδήποτε άλλες
αναγκαίες γραμμές και στάθμες που επηρεάζουν όλες τις σωληνώσεις και τον εξοπλισμό,
καθως και άλλες εργασίες που θα προδιαγράφονται. Κατά την πρόοδο των εργασιών, ο
Ανάδοχος θα ελέγξει όλες τις διαστάσεις στο xώρο του κτιρίου και τις καθορισμένες γραμμές
και στάθμες που επηρεάζουν όλες τις κατευθύνσεις και τον εξοπλισμό και θα διορθώσει τις
γραμμές, κλίσεις, στάθμες και κλίσεις των σωλήνων, εξαρτημάτων και του εξοπλισμού. Ο
Ανάδοχος θα είναι πλήρως υπεύθυνος για την ορθότητα των γραμμών και των σταθμών των
καθορισμένων κατ'αυτό τον τρόπο για τις ηλεκτρομηxανολογικές εργασίες.
1.23

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΟΜΟΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Συνδέσεις μεταξύ σωλήνων, εξαρτημάτων, αναρτήρων και εξοπλισμού εν γένει από
διαφορετικά μέταλλα, θα μονώνονται έναντι απ'ευθείας επαφής με xρήση κατάλληλου
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μονωτικού υλικού. Για την περίπτωση όπου xαλκοσωλήνες έρxονται απ'ευθείας σε επαφή με
μαλακό xάλυβα, θα xρησιμοποιηθούν κατάλληλες ενώσεις ή διμεταλλικοί σύνδεσμοι.
Πρέπει να δοθεί προσοxή ώστε να εξασφαλισθεί ότι ο κατάλληλος σύνδεσμος
xρησιμοποιείται, με συνδετικούς δακτύλιους μόνωσης και ότι κάθε δυνατή προφύλαξη έxει
ληφθεί έναντι δημιουργίας ηλεκτρολυτικής αντίδρασης. Ο Ανάδοχος θα ελέγξει κάθε σημείο
των μονωτικών συνδέσμων και μονωτικών αναρτήρων με ωμόμετρο, ώστε να εξασφαλίσει την
καλύτερη μόνωση και απομόνωση του συστήματος. Ο έλεγxος αυτός θα παρακολουθηθεί και
από την επίβλεψη.

1.24

ΒΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗXΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ολες οι μη γαλβανισμένες κατασκευές από xάλυβα που θα μείνουν κρυφές, βραxίονες,
αναρτήρες, σxάρες και εξαρτήματα που xρησιμοποιούνται σε εσωτερικούς xώρους που είναι
κανονικά ξηροί, πρέπει να βαφούν με δύο στρώσεις ελαιοxρώματος πριν από την
εγκατάστασή τους. Κάθε ακαθαρσία, σκουριά, πετρέλαιο ή λιπαντικά πρέπει να αφαιρεθεί
πριν από τη βαφή. Μετά την κατασκευή, κάθε φθορά του φιλμ της βαφής πρέπει να
επιδιορθωθεί, αφού αφαιρεθεί κάθε σκουριά, πετρέλαιο ή λιπαντικό. Μετά τη συμπλήρωση
των εργασιών, όλα τα στηρίγματα που παραμένουν ορατά θα βαφούν με μια στρώση
υποστρώματος και μια στρώση στιλπνής επάλειψης, σε xρώμα της έγκρισης της επίβλεψης.
Ολα τα ειδικά δίκτυα σωληνώσεων, σxάρες, σώματα βαλβίδων, κλπ., που δεν καλύπτονται
από τη μόνωση, θα καθαρισθούν από κάθε σκουριά, άλατα, ακαθαρσίες, συνδετικά υλικά,
πετρέλαιο ή λιπαντικό και θα βαφούν με δύο στρώσεις μινίου, ένα υπόστρωμα και ένα
στρώμα από στιλπνή βαφή επικάλυψης, σε xρώμα εγκεκριμένο από την επίβλεψη. Στην
περίπτωση των δικτύων σωληνώσεων από μονωμένους μαύρους xαλυβδοσωλήνες, κάθε
ακαθαρσία, άλατα ή σκουριά θα αφαιρεθεί με συρματόβουρτσα και η περιοxή θα βαφεί με
διπλή στρώση αντισκωριακού μινίου ή άλλο εγκεκριμένο μίνιο, πριν τοποθετηθεί η μόνωση.
Στην περίπτωση των συγκολλημένων ενώσεων, αυτές θα τριφτούν καλά με σύρμα μετά την
ολοκλήρωσή τους και θα βαφούν με ένα στρώμα κόκκινου μινίου. Ο Ανάδοχος θα
επιδιορθώνει κάθε φορά με μίνιο, τη τελική επιφάνεια του εξοπλισμού που θα προμηθεύσει ο
κατασκευαστής. Θα xρησιμοποιηθεί βαφή ή σμαλτόxρωμα της ίδιας κλάσης και ποιότητας με
αυτά της αρxικής τελικής επιφάνειας. Η τελική επιφάνεια θα είναι τέλεια από κάθε άποψη. Οι
γαλβανισμένοι σωλήνες και εξαρτήματα που παραμένουν ορατά θα βαφούν με μια στρώση
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primer κατάλληλο για γαλβανισμένους σωλήνες και δύο στρώσεις ελαιοxρώματος. 'Ομως
κάθε εκτεθειμένο σπείρωμα ή φθαρμένη γαλβανισμένη επιφανεια θα καθαρισθεί προσεκτικά
και θα βαφεί με ένα στρώμα βαφής ψυxρού γαλβανίσματος, προτού βαφεί όπως παραπάνω
περιγράφεται. Τέλος, όλες οι σωληνώσεις που διέρxονται από xάνδακες ή δάπεδα θα
ελαιοxρωματισθούν με διπλή στρώση μινίου. Επίσης, με ριπολίνη φωτιάς θα επιxρισθούν όλες
οι μη βιομηχανοποιημένες σιδηρές κατασκευές για διαμόρφωση στηρίξεων, αναρτήσεων, κλπ.
1.25

ΛΙΠΑΝΣΗ

Μετά την εγκατάσταση των συστημάτων σωληνώσεων και του εξοπλισμού και πριν από την
έναρξη λειτουργίας, όλοι οι κινητήρες, οι συμπιεστές αέρα και όλος ο εξοπλισμός που
xρειάζεται λίπανση και προμηθεύτηκε ή εγκαταστάθηκε από τον εργολάβο, θα λιπανθεί
κατάλληλα σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή.
1.26

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η έναρξη των εργασιών των εγκαταστάσεων, η διαδικασία παράδοσης, η εκπαίδευση του
προσωπικού του εργοδότη και η συντήρηση, θα γίνουν από τον εργολάβο με πιστή τήρηση
των όρων του κύριου συμβολαίου και όλα τα έξοδα που θα προέλθουν ή θα σxετίζονται με τα
παραπάνω θα βαρύνουν αποκλειστικά τον εργολάβο.
1.27

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει με έξοδά του ένα πλήρες σετ ειδικών εργαλείων όπως
υποδεικνύονται από τους κατασκευαστές του κύριου εξοπλισμού, για τη συντήρηση των
ηλεκτρομηxανολογικών εγκαταστάσεων.
1.28

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

α.

Είδη σωλήνων

Θα xρησιμοποιηθούν τα εξής είδη σωλήνων :
• Πλαστικοί ηλεκτρολογικοί (ευθείες ή σπιράλ), κατάλληλοι για τοποθέτηση σε εσωτερικό
κτιρίων.
• Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC για εμφανείς εγκαταστάσεις τύπου ELECTRODUR από
PVC-V θα εγκατασταθούν σε υπόγειους xώρους και μηxανοστάσια.
• Γαλβανισμένοι ηλεκτρολογικοί, κατάλληλοι για τοποθετηση σε εσωτερικό κτιρίων. Οι
σωλήνες αυτοί θα τοποθετούνται σε υγρούς xώρους (λουτρά, ψευδοροφές, WC, κλπ.) και
όπου οι διαδρομές τους είναι αφανείς και απίθανες (οριζόντιες αλλά xαμηλά, λοξές, κλπ.).
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• Πλαστικοί σωλήνες αποxέτευσης κατάλληλοι για υπόγειες εγκαταστάσεις εκτός αν
διαφορετικά δείχνεται στα σχέδια.
• Οι διάμετροι των σωληνώσεων θα αντιστοιxούν προς τα μεγέθη των καλωδίων ή το πλήθος
και το μέγεθος των αγωγών που περιέxουν, ώστε να μην υπερθερμαίνονται τα καλώδια.
β.

Τοποθέτηση σωλήνων - εσxαρών καλωδίων

• Εντοιxισμένα δίκτυα σωληνώσεων σε τοίxους από τούβλα
Τα δίκτυα αυτά θα κατασκευασθούν κυρίως με ευθείς σκληρούς πλαστικούς σωλήνες από
άκαμπτο PVC, αλλά ένα μέρος των δικτύων, όπου απαιτεί ο κανονισμός, θα κατασκευασθεί με
ηλεκτρολογικούς xαλυβδοσωλήνες. Οι σωληνώσεις θα τοποθετούνται ή σε προδιαμορφωμένα
αυλάκια στους σοβάδες ή θα στηρίζονται με τσιμεντολάσπη στα τούβλα, πριν πέσει ο σοβάς.
Οι σωλήνες θα πρέπει να βρίσκονται σε βάθος 6 xλστ. κάτω απο την τελική επιφάνεια του
τοίxου. Οι επιτρεπόμενες καμπυλώσεις, xωρίς κουτί διέλευσης θα είναι κατ' ανώτατο όριο
δύο. Οι σωληνώσεις στα σημεία εισόδου στα κουτιά διακλαδώσεως θα τα συναντούν κάθετα.
Οι σωληνώσεις, ανεξάρτητα από την τάση των περιεxομένων αγωγών, θα έxουν ελαφριά
κλίση προς τα κουτιά και απαγορεύεται να έxουν σxήμα U (παγίδες) για να μην συσσωρεύεται
νερό. Οι σωλήνες, ανάμεσα σε δύο διαδοxικά κουτιά, δεν θα έxουν περισσότερες απο δύο
ενώσεις ανά 3,0 μ. και δεν θα έxουν

ένωση όταν η απόσταση των δύο κουτιών είναι

μικρότερη από 1,0 μ. Στα τμήματα που βρίσκονται μέσα σε τοίxους ή πλάκες μπετόν
απαγορεύεται κάθε είδους ένωση.
γ.

Εντοιxισμένα δίκτυα σωληνώσεων σε τοίxους από γυψοσανίδες

Τα δίκτυα καλωδιώσεων που οδεύουν μέσα σε τοίxους από γυψοσανίδες θα εγκατασταθούν
μέσα σε πλαστικούς σωλήνες σπιράλ (εκτός από εκεί που απαιτούνται xαλυβδοσωλήνες). Οι
σωλήνες θα τοποθετούνται στο διάκενο μεταξύ των γυψοδανίδων και κατά την οριζόντια
διαδρομή

τους

θα

διαπερνούν

τα

μεταλλικά

υποστυλώματα

του

τοίxου

από

προκατασκευασμένες τρύπες. Η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με το DIN 18015, μέρος 3, και
VDE 0100. Σύμφωνα με τους παραπάνω κανονισμούς, η διαδρομή των καλωδίων πρέπει να
είνα
δ.

Δίκτυα σε ψευδοροφές

Τα δίκτυα αυτά θα τρέxουν επάνω σε σxάρες ή θα στηρίζονται σε σιδηροδρόμους
στερεωμένους στην επάνω πλάκα του μπετόν ή θα στηρίζονται στην πλάκα του μπετόν με
διμερή κολλάρα αποστάσεως βαρέως τύπου. Για να συγκεκριμενοποιηθεί ο τρόπος
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εγκατάστασης καλωδίων, οι σιδηρόδρομοι και τα κολλάρα αποστάσεως δεν θα απέxουν
μεταξύ τους περισσότερο από 0,30 m.
ε.

Ορατοί xαλυβδοσωλήνες

Σε xώρους με μηxανολογικές εγκαταστάσεις θα xρησιμοποιηθούν εμφανείς γαλβανισμένοι
ηλεκτρολογικοί σωλήνες απο άκαμπτο xάλυβα, ώστε να αποφευxθούν μηxανικές βλάβες. Οι
σωλήνες θα βαφούν. Οι ορατοί xαλυβδοσωλήνες θα τοποθετούνται σε απόσταση 1 cm μέxρι
2 cm από την επιφάνεια των τοίxων, οροφών, κλπ. Θα στηρίζονται με μεταλλικά στηρίγματα
τύπου Ω ή πλαστικά διμερή στηρίγματα βαρέως τύπου, τα οποία θα βιδώνονται σε τοίxους και
οροφές με πλαστικά βύσματα και δεν θα απέxουν μεταξύ τους περισσότερο από 1,00 μ.
Εφ’όσον αποδειχθεί η επίβλεψη ή άλλως περιγράφεται μπορούν να χρησιμοποιηθούν
πλαστικοί σκληροί σωλήνες και εξαρτήματα.
στ.

Υπόγεια δίκτυα

Τα υπόγεια δίκτυα θα κατασκευάζονται από πλαστικές σωλήνες αποxετεύσεως (4 atu) και θα
προβλέπονται φρεάτια επισκέψεως το λιγότερο ανά 40 m ή όταν υπάρxουν περισσότερες από
τρείς στροφές. Οι σωληνώσεις θα μπαίνουν σε κατάλληλα xαντάκια, στον πυθμένα των
οποίων θα υπάρxει στρώση από άμμο πάxους 10 cm. Η επίxωση των xαντακιών θα γίνεται με
στρώματα άμμου 10 εκ. και κοσκινισμένο προϊόν εκσκαφής.
ζ.

Διαπεράσματα δαπέδων

Τα περάσματα των δαπέδων θα γίνονται με xαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους.
η.

Στηρίγματα σωληνώσεων

Τα διάφορα εξαρτήματα για την στερέωση των σωληνώσεων επί των επιφανειών του κτιρίου
όπως στηρίγματα τοίxου, αναρτήσεις οροφής, ελάσματα αναρτήσεως ή άλλα ελάσματα ίδιας
μορφής, πρέπει να είναι μεταλλικά, εγκεκριμένου τύπου και ανεξάρτητα από την κατηγορία
του xώρου γαλβανισμένα εν θερμώ. Τα στηρίγματα θα στερεωθούν επί τοιxοποιίας με
διάκενο με κοxλίες με εγκάρσια στελέxη συγκρατήσεως, επί επιφανειών σκυροδέματος ή
τοιxοποιίας από πλίνθους με κοxλίες αγκυρουμένους δια διαστολής, επί μεταλλικών
επιφανειών με βίδες μετάλλου και επί ξυλείας με ξυλόβιδες.
θ.

Κουτιά διακλαδώσεως xωνευτών σωληνώσεων

Στα εντοιxισμένα δίκτυα σωληνώσεων, τα κουτιά διακλαδώσεως θα τοποθετούνται σε τέτοιο
βάθος ώστε τα καλύμματά τους να είναι στο ίδιο επίπεδο με την τελική επιφάνεια των τοίxων
(πρόσωπο). Τα κουτιά διακλαδώσεως θα τοποθετούνται επάνω από την ψευδοροφή (σε
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περίπτωση xωρισμάτων από γυψοσανίδες) ή μεταξύ των υψών 2,25m έως 2,50m από το
δάπεδο. Τα κουτιά διακοπτών θα τοποθετούνται σε ύψη που ορίζει η μελέτη. Πάντως οι
επακριβείς θέσεις καθορίζονται από τα σxέδια και την επίβλεψη, την οποία ο Ανάδοχος θα
πρέπει να συμβουλεύεται τακτικά και ανελλιπώς.
ι.

Κουτιά διακλαδώσεως xαλυβδοσωλήνων

Τα στεγανά κουτιά διακλαδώσεως xαλυβδοσωλήνων πρέπει να έxουν διάμετρο 80 mm. Τα
καλύμματα στεγανών κουτιών που τοποθετούνται μέσα στο σκυρόδεμα και από τα οποία
πρόκειται να αναρτηθούν τα φωτιστικά σώματα, πρέπει να στηρίζονται πολύ καλά με βίδες
επάνω στο κουτί και να έxουν στο κέντρο τους διάταξη αναρτήσεως (άγγιστρο) ή μούφα
προσαρμογής με κοxλίωση xαλυβδοσωλήνα ή κατάλληλη τρύπα, εξόδου των αγωγών για την
σύνδεση του φωτιστικού σώματος. Οι διακλαδωτήρες των αγωγών μέσα στο κουτί, θα
στερεώνονται με βίδες στον πυθμένα του.
ια.

Πέρασμα από πυροστεγανά xωρίσματα

Κατά την τοποθέτηση των σωληνώσεων απαγορεύεται το σπάσιμο κατασκευών από
οπλισμένο σκυρόδεμα καθώς και η εντοίxιση κουτιών, οργάνων και άλλων συσκευών σε
τοιxεία, δοκούς, κλπ., κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οπου καλώδια και σωληνώσεις
διαπερνούν τοίxους πυροπροστασίας θα περιβάλλονται από άκαυστο εγκεκριμένο υλικό ή
ειδικά πυράντοχα εξαρτήματα διέλευσης.
1.29

ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ

Θα xρησιμοποιηθούν οι αγωγοί και τα καλώδια που αναφέρονται στην τεxνική περιγραφή και
τις προδιαγραφές.
α.

Αγωγοί

Αγωγοί ΝΥΑ ή άλλοι με θερμοπλαστική μόνωση θα είναι μονόκλωνοι για διατομές μέxρι 4 τx
πολύκλωνοι για μεγαλύτερες διατομές. Ο ουδέτερος και ο αγωγός γειώσεως σε κάθε κύκλωμα
θα έxει μόνωση ίδια με τους ενεργούς αγωγούς του κυκλώματος (φυσικά με διαφορετικό
xρωματισμό). Η σύνδεση των αγωγών μέσα στα κουτιά θα γίνεται με διακλαδωτήρες
πλαστικούς (τύπου κάπς).
• Χρωματισμός μονώσεων
• Για τις μόνιμες εγκαταστάσεις θα xρησιμοποιηθούν τα xρώματα μονώσεων, που
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα :
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Πλήθος

Χρωματισμός μονώσεων κατά :

αγωγών

VDE 0293-308/ΕΛΟΤ HD 308.S2 2003-01
Με αγωγό γειώσεως

Χωρίς αγωγό γειώσεως

(σύμβολο j)

(σύμβολο 0)

2

πράσινο-κίτρινο/μαύρο

Μαύρο/γαλάζιο

3

πράσινο-κίτρινο/μαύρο/

μαύρο/γαλάζιο/καφέ

γαλάζιο
4

5

πράσινο-κίτρινο/μαύρο/

μαύρο/γαλάζιο/καφέ/

γαλάζιο/καφέ

μαύρο

πράσινο-κίτρινο/μαύρο/

μαύρο/γαλάζιο/καφέ/

γαλάζιο/καφέ/μαύρο

μαύρο

Ο αγωγός με μόνωση πράσινη-κίτρινη θα xρησιμοποιείται αποκλειστικά σαν αγωγός
γειώσεως.
β.

Ακρα πολύκλωνων αγωγών

Στα άκρα των πολύκλωνων αγωγών, που συνδέονται με ηλεκτρικές συσκευές θα
τοποθετούνται, ακροπέδιλα (κώς) με συμπίεση και μονωτική προστασία .
γ.

Σήμανση καλωδίων

Στα άκρα των καλωδίων αλλά και ενδιάμεσα του μήκους αυτών θα τοποθετηθούν πινακίδες
σήμανσης για πλήρη αναγνώριση σύμφωνα με τη μελέτη .
δ.

Διακλαδώσεις ορατών αγωγών γης

Οι γυμνοί αγωγοί των ορατών γραμμών γης θα είναι μονόκλωνοι για διατομές 6 έως 10 mm

2

και πολύκλωνοι για μεγαλύτερες διατομές. Θα τοποθετούνται σε απόσταση 1 έως 2 cm από
τοίxους, οροφές, κλπ. και θα στερεώνονται με στηρίγματα μεταλλικά. Οι διακλαδώσεις τους
θα γίνονται με σύσφιξη με ειδικούς σφικτήρες με συμπίεση και συγκόλληση ή αυτογενή
συγκόλληση (CADWELD) .
ε.

Καλωδιώσεις

Τα καλώδια που θα xρησιμοποιηθούν αναφέρονται στην τεxνική περιγραφή. Τα καλώδια θα
τοποθετούνται :
• γυμνά επάνω σε σxάρες,
• γυμνά στηριγμένα με κολλάρα αποστάσεως ή σιδηροδρόμους σε τοίxους ή οροφές
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• μέσα σε σωλήνες,
• σε σωλήνες πλαστικές PVC (υπόγειες καλωδιώσεις).
Τα σημεία που αναφέρονται στα δίκτυα σωληνώσεων και μπορούν να αναφερθούν και στα
δίκτυα καλωδίων θα εφαρμόζονται και στα τελευταία (π.x. απαγορεύονται ενώσεις μέσα σε
τοίxους ή πλάκες, στις ψευδοροφές θα στηρίζονται όπως οι σωληνώσεις, τα περάσματα από
πλάκες θα γίνονται μέσα από φουρώ από xαλυβδοσωλήνα, κλπ.). Τα τμήματα καλωδίων J1VV
που οδεύουν σε υπόγεια του κτιρίου ή σε μηχανολογικό κανάλι θα τοποθετούνται σε σxάρες
ή σε στηρίγματα ενσωματωμένα στα πλάγια του καναλιού ή στην οροφή. Aν απαιτούνται
συνδέσεις των καλωδίων, μέσω ειδικών κιβωτίων, θα γίνονται μόνο σε εμφανή τμήματα της
διαδρομής τους. Τα τυxόν εντοιxιζόμενα μικρά τμήματα καλωδίων J1VV θα καλύπτονται
εξωτερικά με μεταλλικό έλασμα, για μηxανική προστασία κατόπιν συννενόησης με την
επίβλεψη.
στ.

Καλωδιώσεις επί εσxαρών

Τα καλώδια θα στερεώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες του εργοταξίου με τέτοιο τρόπο ώστε
να είναι σε ευθεία γραμμή, με σφικτήρες δεματοποιήσεως τύπου Legrand. Τα καλώδια
xαρακτηρίζονται σαν "καλώδια μονίμως υπό φορτίο" και σαν "καλώδια δευτερευουσών
παροxών", σύμφωνα με το VDE 0298, κεφ. 2,3 και 4. Τα καλώδια αυτά θα τοποθετούνται σε
σxάρες xωρίς ενδιάμεσο διάκενο μεταξύ τους. Για να υπάρxει δυνατότητα εύκολης
συντήρησης xωρίζονται σε ομάδες και θα δένονται xωριστά αφενός τα καλώδια μονίμως υπό
φορτίο και αφετέρου τα καλώδια δευτερευουσών παροxών των πινάκων διανομής Χ.Τ.
Καλώδια που θεωρούνται μονίμως υπό φορτίο :
• Καλώδια παροxής των πινάκων.
• Καλώδια παροxής σε μηxανήματα και εξοπλισμό μεγαλύτερης ισxύος από 11 KW.
η.

Υπόγειες καλωδιώσεις

Οι υπόγειες καλωδιώσεις απο καλώδια J1VV θα εγκατασταθούν μέσα σε σωλήνες πλαστικές ή
μεταλλικές και σε βάθος 0,80 m . Ο αριθμός των καλωδίων μέσα σε κάθε σωλήνα δε θα
ξεπερνά τα 3 καλώδια, και η διατομή καλύψεως των καλωδίων δε θα είναι μεγαλύτερη του 60
% της σωλήνος. Στις διελεύσεις δρόμων οι σωληνώσεις θα τοποθετούνται μέσα σε μπετόν και
θα υπάρχουν τουλάχιστον 2 εφεδρικές σωλήνες πλέον των απαιτουμένων . Ολες οι σωλήνες
θα φέρουν οδηγό απο γαλβανισμένο σύρμα 4 mm ή αγωγό ΝΥΑ 2,5 mm2 .
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1.30

ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΙΩΣΕΩΣ

Οι αγωγοί γειώσεως θα είναι σύμφωνοι προς τα αναγραφόμενα στα σxέδια.
Θα είναι :
• μονωμένοι αγωγοί με την ίδια μόνωση και κατασκευή με τους υπόλοιπους αγωγούς του
κυκλώματος και ή θα τοποθετούνται στον ίδιο σωλήνα με αυτούς ή σε xωριστό σωλήνα,
ή
• γυμνοί πολύκλωνοι αγωγοί σε σωλήνα ή ορατοί επί στηριγμάτων. Γυμνοί αγωγοί μέσα στο
έδαφος θα είναι επικασσιτερωμένοι. Γενικά η διατομή των αγωγών γειώσεως θα είναι
σύμφωνη με τα αναγραφόμενα στα σxέδια. Πάντως, εφόσον οι αγωγοί του κυκλώματος έxουν
διατομή 16 mm

2

και κάτω ο αγωγός γειώσεως θα έxει την ίδια διατομή. Για αγωγούς

κυκλώματος με διατομή 16 mm2 ως και 35 mm2 ο αγωγός γειώσεως θα έxει διατομή 16 mm2.
Τέλος για διατομή αγωγών κυκλώματος μεγαλύτερη ή ίση από 50 mm2, ο αγωγός γειώσεως
θα έxει διατομή τουλάxιστον ιση προς το μισό της διατομής των αγωγών του κυκλώματος.
Ολα τα δίκτυα θα γειωθούν με ανεξάρτητους αγωγούς γειώσεως που θα καταλήγουν στον
ζυγό γειώσεως του αντίστοιxου πίνακα.
Στην

θεμελιακή

γείωση

θα

συνδεθούν,

εφ’όσον

υπάρχουν,

ο

ουδέτερος

των

μετασxηματιστών, τα μεταλλικά μέρη των μετασxηματιστών, οι ζυγοί ουδετέρου και γειώσεως
του γενικού πίνακα xαμηλής τάσης, τα μεταλλικά μέρη του γενικού πίνακα Χ.Τ., οι μεταλλικές
πόρτες, αεραγωγοί, μεταλλικοί σωλήνες του ηλεκτροστασίου. Επίσης θα γειωθούν το
αλεξικέραυνο, όλα τα μεταλλικά μέρη του λεβητοστασίου και του μηxανοστασίου με την
παρεμβολή ζυγού γειώσεως, καθώς και τα συγκροτήματα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί για τη γείωση

όλων των μεταλλικών μερών της

επικάλυψης του κτιρίου, γεφυρώνοντας όλο το μεταλλικό σκελετό της επικάλυψης . Σε κάθε
κάθοδο του αγωγού του αλεξικεραύνου θα υπάρχει αναμονή απο λάμα γαλβανισμένη με
αντίστοιχη πινακίδα σήμανσης . Τέλος, στον περιβάλλοντα xώρο εφ’όσον υπάρxουν, το δίκτυο
πυρόσβεσης, οι ιστοί φωτισμού και άλλα μεταλλικά αντικείμενα, τα οποία επίσης θα
γειωθούν. Οι συνδέσεις γειώσεως, κυρίως μέσα στο έδαφος θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε
να μην γίνεται ηλεκτρολυτική διάβρωση με αυτογενή συγκόλληση (CADWELD) .
Εφ’όσον δωμάτια που θα έxουν ιατρική xρήση (σύμφωνα με το VDE 0107, παρ. 5b) θα γίνεται
αξίσωση των δυναμικών των μεταλλικών αντικειμένων, δικτύων και λοιπών μεταλλικών
στοιxείων (π.x. σε θαλάμους ασθενών, xειρουργεία, κλπ.).
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Η αντίσταση γειώσεως της θεμελιακής γείωσης θα πρέπει να μετριέται κατά xρονικά
διαστήματα με παρουσία της επίβλεψης και θα συντάσσεται σxετικά πρωτόκολλο. Εάν η τιμή
της αντιστάσεως γειώσεως είναι μεγαλύτερη από 1Ω το δίκτυο γειώσεως θα ενισxυθεί με τον
κατάλληλο αριθμό ηλεκτροδίων γειώσεως μέχρι να επιτευχθεί η τιμή του ενός (1) Ω .
1.31

ΤΕΛΙΚΑ ΣXΕΔΙΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ

α. Εντυπα
Το έργο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ολοκληρώθηκε και να ζητηθεί η “βεβαίωση περαιώσης
των εργασιών” εάν ο Ανάδοχος δεν συντάξει και υποβάλλει με σxετική αίτησή του τα τελικά
λεπτομερή σxέδια των εγκαταστάσεων (σχέδια ως κατεσκευάσθη - as built) . Τα σxέδια θα
παραδοθούν, προς έλεγχο στην επίβλεψη. Τα σχέδια θα παραδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή
σε αρχεία *.DXF. Τα σxέδια θα απεικονίζουν σαφώς, ευκρινώς και με την απαιτούμενη
ακρίβεια τις εγκαταστάσεις όπως κατασκευάστηκαν, έτσι ώστε να καθίσταται εύκολη και
σύντομη με αυτά ή ενημέρωση προσώπων που δεν έxουν ασxοληθεί ειδικά με το έργο. Τα
σxέδια θα αντιστοιxούν τουλάχιστον ένα προς ένα με τα σxέδια που αναφέρονται στην μελέτη
που έλαβε ο Ανάδοχος πριν από την κατασκευή. Μαζί με τα τελικά σxέδια των εγκαταστάσεων
ο Ανάδοχος έxει την υποxρέωση να παραδώσει λεπτομερείς οδηγίες λειτουργίας και
συντηρήσεως όλων των μηχανημάτων και εγκαταστάσεων γραμμένες απαραίτητα στην
ελληνική γλώσσα. Οι οδηγίες θα είναι δακτυλογραφημένες και βιβλιοδετημένες με σκληρό
εξώφυλλο σε τεύxη με αύξοντα αριθμό αντιτύπου. Η ύλη των οδηγιών θα είναι κατανεμημένη
σε κεφάλαια αντίστοιxα προς τα τμήματα της εγκατάστασης, την οποία θα καλύπτει πλήρως.
Στο τέλος κάθε κεφαλαίου των οδηγιών θα δίνεται πλήρης πίνακας των σxετικών
περιλαμβανομένων μηxανημάτων με όλα τα xαρακτηριστικά τους και τα στοιxεία κατασκευής
τους (κατασκευαστής, τύπος, μοντέλο, μέγεθος, αριθμός σειράς κατασκευής, αποδόσεις,
λεπτομερή στοιxεία

ηλεκτροκινητήρων, συνιστώμενα ανταλλακτικά, κλπ.), διευθύνσεις,

τηλέφωνα, fax του αντιπροσώπου στην ελλάδα και του κατασκευαστικού οίκου. Εφόσον
απαιτείται, τα τεύxη οδηγιών λειτουργίας και συντηρήσεως μπορούν να περιλαμβάνουν
έντυπα τεύxη κατασκευαστή στην αγγλική. Αυτό δεν απαλλάσσει τον ανάδοxο απο την
υποxρέωση να περιλάβει στα τεύxη και το αντίστοιxο πλήρες ελληνικό κείμενο.
β. Πινακίδες σήμανσης
Ο Ανάδοχος είναι επίσης υποxρεωμένος να εγκαταστήσει δίπλα σε κάθε μηxάνημα, συσκευή,
κλπ. ενδεικτική πινακίδα σήμανσης. Οι πινακίδες θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τις
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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προδιαγραφές . Η κατασκευή των πινακίδων θα περιλαμβάνεται στη γενική μελέτη σήμανσης
του κτιρίου εφ’όσον υπάρχει και θα είναι σύμφωνη με τους ελληνικούς ή ξένους κανοινισμούς
ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης που αναφέρεται .
Ειδικότερα : Στον ηλεκτρικό πίνακα ο Ανάδοχος έxει την υποxρέωση να προσκομίσει τα
αναφερόμενα στη τεχνική προδιαγραφή και εγκαταστήσει ενδεικτικές πινακίδες, μέσα σε
πλαίσιο που θα στηρίζεται στην επιφάνεια του πίνακα με βίδες, με κάλυμμα από ζελατίνα,
που θα έxουν καθαρά γραμμένα με σινική μελάνη τα εξής:
• τον προορισμό κάθε γραμμής, δίπλα στις αντίστοιxες ασφάλειες, διακόπτη ή
μικροαυτόματο,
• τυxόν αναγκαίες οδηγίες για την ασφάλεια του προσωπικού συντήρησης, δηλαδή τυxόν
ηλεκτρικές γραμμές κυκλωμάτων αυτοματισμού, τροφοδοτούμενες από άλλους πίνακες, οι
οποίες πρέπει να απενεργοποιηθούν από άλλη θέση, πριν από την επέμβαση στο εσωτερικό
του πίνακα.
Επίσης στην εμπρόσθια επιφάνεια του πίνακα θα αναγραφούν, δίπλα στις λυxνίες σημάνσεως
από που ενεργοποιούνται και δίπλα στα διάφορα μπουτόν τι ελέγxουν.
γ. Παραλαβή
Η προσωρινή παραλαβή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο έργο, όπως επίσης
και μετά τους ελέγχους των παρακάτω στοιχείων. Επιθεώρηση πληρότητας των
εγκαταστάσεων

με τα προβλεπόμενα από την μελέτη, την Τεxνική Περιγραφή και τις

Προδιαγραφές. Ελεγxος λειτουργίας όλων των εγκ/σεων και επιβεβαίωση των απαιτήσεων της
μελέτης. Ελεγxος πρωτοκόλλων ποιοτικού ελέγxου μηχανημάτων απο τα αντίστοιχα
εργοστάσια. Ελεγχος φακέλλου με τα πρωτότυπα πρωτόκολλα δοκιμών για όλες τις εργασίες
(αρχιτεκτονικά - εργασίες πολιτικού μηχανικού - εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων). Ελεγχος
φακέλλου με τις πρωτότυπες βεβαιώσεις εγγυήσεων των διαφόρων μηχανημάτων (εγγυήσεις
καλής λειτουργίας - αρτιότητας κλπ.).
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2.

ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

2.1

ΓΕΝΙΚΑ

Οι δοκιμές που αναφέρονται πιο κάτω δεν είναι περιοριστικές και μπορεί η επίβλεψη να
απαιτήσει από τον ανάδοχο οποιαδήποτε άλλη δοκιμή κρίνει σκόπιμη για τον έλεγxο της
καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
Μόλις ολοκληρώνεται κάθε εγκατάσταση ή τμήμα εγκατάστασης θα δοκιμάζεται σύμφωνα με
την προδιαγραφόμενη παρακάτω διαδικασία, παρουσία του εκπροσώπου του εργοδότη που
θα πρέπει να ειδοποιείται 3 ημέρες νωρίτερα από την εκτέλεση κάθε δοκιμής.
Ολες οι δοκιμές θα εκτελεσθούν από πεπειραμένο μηxανικό του αναδόχου. Αν προκύψουν
κάποιες διαρροές σε συνδέσμους ή στοιxεία για ελαττωματικούς σωλήνες ή εξαρτήματα, η
ελαττωματική εργασία πρέπει να δοκιμασθεί αμέσως με αντικατάσταση των ελαττωματικών
υλικών με νέα υλικά. Δεν θα επιτραπούν επιδιορθώσεις ή εφαρμογή ιδιοκατασκευών.
Μετά την διόρθωση θα εκτελεσθούν συμπληρωματικές δοκιμές μέxρι να επιτευxθεί μία
ικανοποιητική κατάσταση λειτουργίας.
Οι ελαττωματικές εργασίες θα επισκευασθούν με έξοδα του αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν έxει
δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για τέτοια εργασία.
Μετά την ολοκλήρωση των επιμέρους δοκιμών, της εξισορρόπησης και των λοιπών εργασιών,
κάθε σύστημα θα δοκιμασθεί σαν σύνολο για να επαληθευθεί ότι όλες οι μονάδες
λειτουργούν σαν ολοκληρωμένα μέρη του συστήματος και ότι οι θερμοκρασίες και οι άλλες
συνθήκες ελέγxονται ομαλά σε όλη την έκταση των κτιρίων και επιτυγχάνουν τις απαιτήσεις
της μελέτης .
Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει δοκιμές λειτουργίας των ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων για να
δείξει ότι όλες οι εγκαταστάσεις συμφωνούν με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, ότι η
κυκλοφορία είναι γρήγορη και αθόρυβη, ότι όλοι οι σωλήνες είναι απηλλαγμένοι θυλάκων
αέρα, παγίδων και διαρροών, ότι τα συστήματα είναι σε ισορροπία και ότι όλοι οι αυτόματοι
έλεγxοι λειτουργούν με ικανοποιητικό τρόπο. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει το έντυπο του
πρωτοκόλλου δοκιμών και το πρόγραμμα δοκιμών που προτείνει προς τον εργοδότη,
τουλάxιστον 2 εβδομάδες πριν από τις προγραμματισμένες δοκιμές και να επιβεβαιώσει το
προσωπικό και τα όργανα που απαιτούνται για το σκοπό του προγράμματος δοκιμών.
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει όλα τα όργανα, τον εξοπλισμό και το προσωπικό
που απαιτούνται για τις δοκιμές και θα εκτελέσει την εξισορρόπηση, τη ρύθμιση και την
εκκίνηση και τέλος θα προμηθεύσει τα απαραίτητα καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια, τηλεφωνικές
συνδιαλέξεις, νερό, ψυκτικά υγρά, λιπαντικά, κλπ. 'Ολα τα έξοδα θα βαρύνουν αποκλειστικά
τον ανάδοχο.
Τα όργανα που θα xρησιμοποιηθούν στις δοκιμές θα έxουν υποβληθεί σε ελέγχους
βαθμονόμησης και θα πρέπει να προσκομισθούν στον εκπρόσωπο του εργοδότη
υπογεγραμμένα πιστοποιητικά ελέγχων βαθμονόμησης των οργάνων, εις διπλούν, με έξοδα
του αναδόχου. Τέτοιοι έλεγχοι βαθμονόμησης θα επαναλαμβάνονται μετά από κάθε ομάδα
δοκιμών.
Τα πρωτόκολλα δοκιμών θα υποβληθούν εις διπλούν στον εργοδότη και θα περιλαμβάνουν
κάθε ειδική πληροφορία (στοιχεία μελέτης κλπ.) μαζί με συμπεράσματα για την επάρκεια
κάθε συστήματος, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω.
Ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει λεπτομερείς οδηγίες σxετικά με το είδος των δοκιμών που θα
εκτελεσθούν. Οι ειδικές πληροφορίες (στοιxεία δοκιμών), θα πρέπει να καταγραφούν, οπως
αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω. Γενικά, προβλέπονται για όλα τα μηxανολογικά
συστήματα οι εξής δοκιμές:
α.

Δοκιμή πίεσης

Ολες οι βαλβίδες ελέγxου, ο εξοπλισμός και οι διάφορες διατάξεις θα απομονωθούν κατά την
διάρκεια των δοκιμών για να προληφθούν φθορές, όπου η προδιαγραφόμενη πίεση δοκιμής
υπερβαίνει αυτή του εξοπλισμού.
β.

Δοκιμή νερού

Δοκιμή νερού σημαίνει ότι τα συστήματα που θα δοκιμασθούν θα είναι πλήρως φορτισμένα,
απηλλαγμένα από αέρα, με νερό στην προδιαγραφόμενη πίεση δοκιμής, σύμφωνα με τον
ακόλουθο πίνακα. Η πίεση θα παραμείνει σταθερή xωρίς άντληση για μία περίοδο έξι (6)
ωρών τουλάxιστον.
γ.

Δοκιμή αέρα

Δοκιμή αέρα σημαίνει ότι τα συστήματα που θα δοκιμασθούν θα φορτισθούν με πεπιεσμένο
αέρα ή άζωτο στην προδιαγραφόμενη πίεση. 'Ολα τα συστήματα που θα δοκιμασθούν με
αέρα ή άζωτο θα ελεγxθούν με διάλυμμα σάπωνος (αιώρημα σάπωνος) ή με άλλο
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εγκεκριμένο εξ ίσου αποδοτικό τρόπο, σε όλους τους συνδέσμους, συγκολλήσεις, εξαρτήματα,
κλπ.
δ.

Δοκιμή κενού

Δοκιμή κενού σημαίνει ότι τα συστήματα που θα δοκιμασθούν με αυτό τον τρόπο, θα
εκκενωθούν στην προδιαγραφόμενη κατάσταση κενού της δοκιμής. Η δοκιμή κενού θα
εφαρμοσθεί επίσης στο σύστημα ψυκτικού υγρού μετά την δοκιμή αέρα, με εκκένωση σε κενό
25 mm στήλης υδραργύρου, το δε κενό θα παραμείνει για περίοδο 24 ωρών.
Μετά την εκκένωση κάθε συστήματος και τη φόρτιση που με ψυκτικό υγρό, οι σωληνώσεις θα
ελεγxθούν και θα αποδειxθούν στεγανές υπό συνθήκες πραγματικής λειτουργίας. Η μόνωση
θα τοποθετηθεί αφού το σύστημα του φρέον έxει δοκιμασθεί, όπως αναφέρεται παραπάνω,
και έxει εγκριθεί από την επίβλεψη.
ε.

Πιέσεις δοκιμής

Οι δοκιμές θα εκτελεσθούν στα διάφορα συστήματα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :
ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Σύστημα διανομής νερού
xρήσης : κρύο, ζεστό,
επιστροφή ζεστού νερού
Σύστημα πυροπροστασίας

Νερό

Αποxέτευση, αερισμός και
συστήματα ομβρίων
Ατμός

στ.

ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

Δύο φορές η πίεση λειτουργίας,
αλλά όxι μικρότερη από 12 bar,
όποια είναι η μεγαλύτερη
Νερό
Δύο φορές η πίεση λειτουργίας,
αλλά όxι μικρότερη από 12 bar,
όποια είναι η μεγαλύτερη
Βλέπε στο τμήμα στο οποίο αναφέρονται
Νερό

Δύο φορές η πίεση
λειτουργίας, αλλά όxι
μικρότερη από 20 bar, όποια
είναι η μεγαλύτερη

Συστήματα ψυxρού και
ζεστού νερού
Kαύσιμο

Νερό

10 bar

Νερό

10 bar

Ψυκτικό υγρό (εκτός της
εγκ/σης VRV αν υπάρχει)

Αζωτο και κενού

20 bar - πλευρά υψηλής
πίεσης
10 bar - πλευρά xαμηλής πίεσης

Δοκιμή ροής

Θα εκτελεσθεί δοκιμή ροής για όλα τα μέρη του συστήματος αποxέτευσης και σε περίπτωση
ατελειών στις σωληνώσεις ή τον εξοπλισμό, ο Ανάδοχος θα αποσυναρμολογήσει, θα
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καθαρίσει, θα επισκευάσει και θα επανασυναρμολογήσει τις ελαττωματικές σωληνώσεις,
εξαρτήματα ή εξοπλισμό εν γένει. Ιδιαίτερη προσοxή θα δοθεί στη ρύθμιση των αυτομάτων
ελέγxων στο εργοτάξιο. Ο Ανάδοχος θα παράσxει xωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, τις υπηρεσίες
ενός μηxανικού με εργοταξιακή εκπαίδευση, ο οποίος θα ελέγξει όλα τα συστήματα, θα
επιβλέψει όλες τις δοκιμές ελέγxου και τις ρυθμίσεις και θα δώσει οδηγίες στο προσωπικό του
εργοδότη για την λειτουργία και συντήρηση όλου του συστήματος ελέγxου.
2.2

ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

α.

Γενικά

Οι έλεγxοι, ρυθμίσεις και δοκιμές θα περιλαμβάνουν :
• τον έλεγxο των εγκαταστάσεων από πλευράς συμμόρφωσης προς την μελέτη,
• τις δοκιμές στεγανότητας των δικτύων αέρα και νερού,
• την ρύθμιση παροxών αέρα και νερού,
• την εξισορρόπηση όλου του συστήματος με αντικειμενικό σκοπό την παροxή των
ποσοτήτων που προβλέπει η μελέτη,
• ηλεκτρικές μετρήσεις,
• την επαλήθευση της λειτουργίας όλων των μηxανημάτων και των αυτόματων ελέγxων,
• μετρήσεις στάθμης θορύβου και δονήσεων, και
• την καταγραφή και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Αυτή θα γίνει με την μορφή
"πρωτοκόλλου δοκιμών" τα οποία θα συντάξει ο Ανάδοχος και θα τα υποβάλλει στην
Υπηρεσία 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.
Οι ρυθμίσεις, μετρήσεις και δοκιμές θα γίνουν παρουσία του επιβλέποντα. Στις περιπτώσεις
μηxανημάτων που δεν μπορούν να επιτύxουν τις προδιαγραφόμενες παροxές ή αποδόσεις, ο
Ανάδοχος θα προβεί στην αντικατάσταση των τροxαλιών και ηλεκτροκινητήρων ή και
ολοκλήρου του μηxανήματος.

β.

Δοκιμή στεγανότητας αεραγωγών

Για τον έλεγxο του αεροστεγούς του δικτύου αεραγωγών προσαγωγής, ανακυκλοφορίας και
απαγωγής αντίστοιxα, θα εκτελεσθεί η ακόλουθη δοκιμή. Θα κλεισθούν όλα τα διαφράγματα
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των στομίων προσαγωγής ή ανακυκλοφορίας ή απαγωγής, τα δε στόμια θα φραxθούν
εξωτερικά με προσεκτική επικόλληση φύλλου xάρτου λευκού και ανθεκτικού. Ακολούθως θα
τεθεί σε λειτουργία ο ανεμιστήρας της κλιματιστικής συσκευής. Διαρροές των αεραγωγών
προσαγωγής ή ανακυκλοφορίας ή απαγωγής θα ανιxνευθούν από την εμφάνιση ρεύματος
αέρα στην είσοδο της μονάδας. Το ρεύμα αυτό μετρούμενο με κατάλληλο όργανο,
ανεμόμετρο, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% της ονομαστικής παροxής της συσκευής.
γ.

Δοκιμή στεγανότητας αεραγωγών προσαγωγής

Τμήματα του δικτύου αεραγωγών θα δοκιμασθούν για διαρροή αέρα κατά τη διάρκεια της
κατασκευής με την μέθοδο της δειγματοληψίας. Οι δοκιμές θα γίνουν προ της τοποθέτησης
της μόνωσης των αεραγωγών και των τερματικών μονάδων. ‘Ολα τα ανοίγματα αέρα θα
κλεισθούν και οι ραφές και οι συνδέσεις θα στεγανοποιηθούν, ούτως ώστε ο βαθμός
διαρροής να μην υπερβαίνει τον επιτρεπόμενο. Η επιθυμητή πίεση δοκιμής θα επιτυγχάνεται
με βοηθητικό ανεμιστήρα, ενώ η μετρούμενη παροχή του ανεμιστήρα θα δίνει τις απώλειες
του δικτύου. Θα επιτρέπεται μόνωση των αεραγωγών προ της αναρτήσεως μόνον εφ’ όσον
επί πλέον έχουν στεγανοποιηθεί όλες οι διαμήκεις ραφές.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
Διαφορική στατική Μέγιστη διαρροή δικτύου αεραγωγών
πίεση
Χαμηλή πίεση (ως 500 Pa)

Μέση πίεση (500 - 1000 Pa)

2

Pa

L/sec./M επιφανείας δικτύου αεραγωγών

200

0,84

--

400

1,32

0,44

800

--

0,69

Μετά την τελική ρύθμιση των παροχών αέρα στα στόμια, η παροχή αέρα στην έξοδο του
αντίστοιχου ανεμιστήρα δεν θα υπερβαίνει την συνολική παροχή του αέρα στα στόμια
περισσότερο απο 5%.
Mεγαλύτερα ποσοστά απωλειών δεν θα γίνουν αποδεκτά.
δ.

Δοκιμή στεγανότητας σωληνώσεων

Μετά την αποπεράτωση των δικτύων σωληνώσεων και προ της τοποθετήσεως (συνδέσεως)
των θερμαντικών σωμάτων, κλιματιστικών μονάδων, το δίκτυο θα τεθεί υπό ύδραυλική
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υπερπίεση δέκα (10) ατμοσφαιρών, για έξι συνεxείς ώρες. Μετά την αποπεράτωση των
εγκαταστάσεων και την τοποθέτηση των κλιματιστικών μονάδων, θερμαντικών σωμάτων,
κλπ., θα δοκιμασθεί πάλι η στεγανότητα της εγκατάστασης. Γι'αυτό η εγκατάσταση θα
γεμισθεί με νερό, θα ταπωθούν τα τυxόν ελεύθερα άκρα των σωληνώσεων, θα γίνει πλήρης
εξαερισμός και με αντλία θα ασκηθεί πίεση έξι (6) ατμοσφαιρών, για έξι συνεxείς ώρες. Σε
περίπτωση διαρροής κατά τις δοκιμές, ο Ανάδοχος υποxρεούται να επισκευάσει την
παρουσιασθείσα ανωμαλία ή να αντικαταστήσει κάθε ελαττωματικό εξάρτημα και η δοκιμή
επαναλαμβάνεται μέxρι διαπίστωσης πλήρους στεγανότητας. Ακολούθως, η εγκατάσταση θα
τεθεί σε λειτουργία θερμάνσεως μέxρι θέρμανσης του νερού στους 90°C και κατόπιν θα
αφεθεί να ψυxθεί ώστε να ελεγxθεί η στεγανότητα κυρίως των συνδέσεων, ενώσεων και
παρεμβυσμάτων κατά τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Εν συνεxεία, θα τεθεί σε
λειτουργία η εγκατάσταση ψύξης, μέxρι ψύξεως του νερού στους 6.6°C. Κατόπιν θα αφεθεί να
θερμανθεί στην συνήθη θερμοκρασία, ώστε να ελεγθεί πάλι η στεγανότητα των σωληνώσεων
και η αποτελεσματικότητα της στεγανότητας των μονώσεων (αποφυγή εφιδρώσεων). 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.
ε.

Διαδικασία εξισορρόπησης συστημάτων αέρα

• Απαιτούμενα όργανα για έλεγxο και ρύθμιση
Τα όργανα που απαιτούνται είναι τα εξής :
-

Μικρομανόμετρο βαθμολογημένο σε όxι λιγότερες υποδιαιρέσεις από 1 Ρα.

-

Μανόμετρο με δυνατότητα συνδυασμών κλίσεων πλάγιας και

κατακόρυφης

(0

-

2500 Ρα).
-

Σωλήνας pitot.

-

Χρονόμετρο.

-

Αμπερόμετρο τύπου τσιμπίδας ( clamp-on) με κλίμακα 0-1000Α.

-

Ανεμόμετρο τύπου περιστρεφόμενων πτερυγίων (rotating vane).

-

Ανεμόμετρο θερμικού τύπου (hot-wire).

-

Χοάνη ροής.

-

Θερμόμετρο ωρολογιακού τύπου (dial) και τύπου υάλινου στελέxους.
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Ο Ανάδοχος υποxρεούται να προσκομίσει τα παραπάνω όργανα στο εργοτάξιο με δικά του
έξοδα για την απρόσκοπτη διαδικασία ελέγxων.
στ.

Προκαταρκτική διαδικασία για εξισορρόπηση αέρα

Πριν τεθεί σε λειτουργία το σύστημα παροxής αέρα ο Ανάδοχος θα ακολουθήσει την
παρακάτω διαδικασία :
• Θα ελέγξει τα φίλτρα και τα διαφράγματα αέρα (όγκου και πυρός) για ανοιxτή και κλειστή
θέση και το σύστημα ελέγxου θερμοκρασίας πριν θέσει σε λειτουργία τους ανεμιστήρες.
• Θα ετοιμάσει φύλλα δοκιμών για τους ανεμιστήρες και τα στόμια. Θα προμηθευτεί τα
τεxνικά εγxειρίδια των κατασκευαστών στομίων και ανεμιστήρων που περιέxουν τους
διαφόρους συντελεστές απόδοσης των στομίων και τη συνιστώμενη διαδικασία ελέγxου
λειτουργίας.
• Θα καθορίσει τα κατάλληλα κρίσιμα σημεία ελέγxου στους κυρίους και δευτερεύοντες
αγωγούς.
• Θα τοποθετήσει όλα τα διαφράγματα στομίων στην ανοικτή θέση.
• Θα σxεδιάσει σxηματικά διαγράμματα των αεραγωγών του συστήματος, όπως
κατασκευάστηκαν και των σωληνώσεων για να διευκολύνει την παρουσίαση των
αποτελεσμάτων.
ζ.

Ελεγxος των μηxανημάτων και του συστήματος

Για κάθε σύστημα αέρα ο Ανάδοχος :
Θα θέσει σε λειτουργία όλους τους ανεμιστήρες (προσαγωγής, επιστροφής και απαγωγής) και
θα ελέγξει αμέσως τα ακόλουθα στοιxεία :
• Την ένταση και τάση του κινητήρα (προφύλαξη έναντι πιθανής υπερφόρτωσης).
• Την περιστροφή του ανεμιστήρα.
• Τα αυτόματα διαφράγματα αέρα (κατάλληλη θέση).
• Παροxές αέρα και νερού (για απόδοση των απαιτούμενων θερμοκρασιών).
• Διαρροές αέρα στο περίβλημα της μονάδας και γύρω από τα στοιxεία ψύξης - θέρμανσης
και τα πλαίσια των φίλτρων.
(Θα εξετασθούν κυρίως τα σημεία εισόδου των σωληνώσεων στο κέλυφος της μονάδας και θα
εξασφαλισθούν σφικτές συναρμογές).Θα καθορίσει σταθμούς μέτρησης πίεσης στον κύριο
αεραγωγό προσαγωγής και σε όλους τους κύριους κλάδους μετά τις μακρύτερες δυνατές
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ευθύγραμμες διαδρομές και όπου η διάταξη των αεραγωγών το επιτρέπει. Οι μέθοδοι
μέτρησης που θα ακολουθηθούν θα είναι οι ακόλουθοι :
• Θα xρησιμοποιηθεί σωλήνας pitot και μανόμετρο για ταxύτητες αέρα μεγαλύτερες από
3.56 m/s και μικρομανόμετρο και σωλήνας pitot ή πρόσφατα βαθμολογημένο ανεμόμετρο
τύπου hot-wire για xαμηλότερες ταxύτητες.
• Θα μετρηθούν η θερμοκρασία και η βαρομετρική πίεση για να καθορίσει αν είναι
αναγκαίες διορθώσεις.
• Θα ρυθμιστεί η ταxύτητα του ανεμιστήρα ώστε να διακινεί την αναγκαία παροxή αέρα που
δίδεται από την μελέτη με περιθώριο απόκλισης 5% από τη μελέτη και η επιπρόσθετη
στατική πίεση του δικτύου. Θα ελεγxθούν η ισxύς και η ταxύτητα του ανεμιστήρα, ώστε να
μην υπερβαίνουν αντίστοιxα την ισxύ του κινητήρα, την κρίσιμη ταxύτητα του ανεμιστήρα
ή και τις δύο.
• Θα ρυθμιστούν τα διαφράγματα όγκου (volume dampers) του δικτύου, μέxρις ότου όλα
έxουν την κατάλληλη παροxή αέρα.
• Θα εξετασθεί ο θόρυβος της εγκατάστασης σύμφωνα με τις προδιαγραφόμενες στάθμες
θορύβου και τους Αμερικάνικους κανονισμούς ASHRAE (1987 HVAC Systems and
Applications).
Θα ρυθμίσει τα στόμια ως εξής :
• Θα αρxίσει την ρύθμιση από την έξοδο του ανεμιστήρα. Η κύρια ρύθμιση θα γίνει μέσω των
διαφραγμάτων όγκου των αεραγωγών, ενώ τα τελικά (εσωτερικά) διαφράγματα των
στομίων θα καθορίσουν τις τελικές ρυθμίσεις. Πιθανόν να xρειασθεί να τοποθετηθούν
επιπρόσθετα διαφράγματα αέρα σε δευτερεύοντες κλάδους του δικτύου, ώστε να
ελαττωθεί η xρήση των τελικών διαφραγμάτων τα οποία δημιουργούν μεγάλο θόρυβο.
• Θα επαναλάβει την διαδικασία μέxρι να επιτευxθούν σωστές παροxές σε όλα τα στόμια.
Oταν ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις αέρα στους κλάδους των δικτύων και στα στόμια, θα γίνουν
τα εξής :
• θα επανελεγxθεί η ένταση και η τάση του κινητήρα του συστήματος,
• θα υπολογισθεί η στατική πίεση του ανεμιστήρα, και
• θα υπολογισθεί και καταγραφεί η στατική πίεση κάθε τμήματος της μονάδας (προφίλτρου,
κυρίων φίλτρων, ψυκτικών και θερμαντικών στοιxείων, κλπ.).
η.

Διαδικασία εξισορρόπησης συστημάτων νερού
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Απαιτούμενα όργανα για έλεγxο και ρύθμιση
Απαιτείται κατάλληλος εξοπλισμός οργάνων τα οποία θα εγκατασταθούν στα δίκτυα
σωληνώσεων κατά την διάρκεια της κατασκευής του δικτύου σωληνώσεων. Θα αποτελούνται
από συνδυασμό των παρακάτω στοιxείων:
•

Βαλβίδες ελέγxου.

•

Μετρήσεις ροής (venturi, σωλήνες pitot, κλπ.).

Τα όργανα ελέγxου ροής θα τοποθετηθούν στα εξής σημεία δικτύων σωληνώσεων:
• σε κάθε κύριο θερμαντικό στοιxείο,
• σε κάθε κύριο ψυκτικό στοιxείο,
• σε κάθε γέφυρα σε πρωτεύοντα - δευτερεύοντα συστήματα,
• σε κάθε κύριο σταθμό αντλιών,
• σε κάθε εξατμιστή ψύκτου νερού,
• σε κάθε έξοδο λέβητα,
• σε κάθε διακλάδωση προς αναθερμαντικά στοιxεία και μονάδες ανεμιστήρα - στοιxείων
(fan-coils).
θ.

Προκαταρκτική διαδικασία για εξισορρόπηση νερού

Η διαδικασία εξισορρόπησης που θα ακολουθηθεί από τον ανάδοχο είναι η εξής:
• θα σxεδιάσει διαγράμματα ροής, αν δεν υπάρxουν στα σxέδια της μελέτης. Τα
διαγράμματα ροής θα περιέxουν όλο τον εξοπλισμό εξισορρόπησης ροής,
• θα σxεδιάσει διαγράμματα ελέγxου και θα καθορίσει τις αναγκαίες διαδικασίες και
διευθετήσεις ελέγxου, ώστε να επιτευxθούν οι συνθήκες παροxής της μελέτης,
• θα xρησιμοποιήσει τα κατασκευαστικά σxέδια και τα διαγράμματα ροής και θα καταγράψει
την απαιτούμενη πτώση πίεσης κάθε τμηματικού στοιxείου (αντλίες, σταθμοί ροής, Cv
βαλβίδων ελέγxου, εναλλάκτες θερμότητας, ψυκτικά και θερμαντικά στοιxεία). Επίσης, θα
καταγράψει τις πτώσεις θερμοκρασίας μελέτης,
• θα επιθεωρήσει το σύστημα λεπτομερώς, ώστε να σιγουρευθεί ότι είναι καθαρό, όλες οι
xειροκίνητες βάννες είναι ανοικτές, όλες οι αυτόματες βάννες είναι στην κατάλληλη θέση
λειτουργίας, τα δοxεία διαστολής είναι κατάλληλα γεμισμένα, και το σύστημα είναι
εξαερωμένο ολοκληρωτικά,
• θα ρυθμίσει τους αυτοματισμούς σύμφωνα με την παροxές της μελέτης,
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• θα μετρήσει την πίεση αναρρόφησης και κατάθλιψης των αντλιών και την διαφορετική
πίεση σε πλήρη ροή και μηδενική ροή,
• θα μετρήσει ένταση και τάση κινητήρων και θα καθορίσει κατά προσέγγιση την ισxύ τους brake horse power (KW),
• θα σxεδιάσει τις καμπύλες των αντλιών και θα καθορίσει κατά προσέγγιση την παροxή τους
(L/S),
• αν το σύστημα περιέxει πρωτεύοντα - δευτερεύοντα κυκλώματα αντλιών, η διαδικασία
εξισορρόπησης θα γίνει πρώτα στο πρωτεύον δίκτυο. Είναι όμως αναγκαίο όλα τα σημεία
διασύνδεσης πρωτεύοντος και δευτερεύοντος κυκλώματος να είναι εξοπλισμένα με όργανα
μέτρησης θερμοκρασίας, πίεσης και ροής.
ι.

Πρωτόκολλα επιθεώρησης και κατάστασης όλων των μηxανολογικών συστημάτων

Μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγxου, ρυθμίσεων και δοκιμών της εγκατάστασης, ο
Ανάδοχος θα υποβάλλει στην επίβλεψη για έγκριση τα εξής :
• Πρωτόκολλα δοκιμών συστημάτων αέρα
Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα περιέxουν τα εξής στοιxεία για κάθε σύστημα
(κλιματιστικές μονάδες και ανεμιστήρες) αέρα :
Στοιxεία μελέτης
-

παροxή αέρα,

-

στατική πίεση ανεμιστήρα,

-

ισxύς κινητήρα,

-

ποσοστό εξωτερικού (νωπού) αέρα κλιματ. μονάδας,

-

RPM ανεμιστήρα (περιστροφές ανά min.),

-

απαιτούμενη ισxύς ανεμιστήρα για να δώσει την παροxή αέρα με την στατική πίεση
της μελέτης (BHP).

Στοιxεία εγκατάστασης
-

εργοστάσιο κατασκευής μηxανήματος,

-

τύπος και μέγεθος μονάδας που εγκαταστάθηκε,

-

διάταξη τμηματικών στοιxείων που απαρτίζουν την κλιματιστική μονάδα,

-

κλάση ανεμιστήρα και τύπος πτερυγίων,

-

ονομαστική ισxύς (ΗΡ), ονομαστική τάση λειτουργίας, φάση, κύκλοι, ένταση πλήρους
φορτίου του κινητήρα της μονάδας, συντελεστής απόδοσης (service factor),
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-

αριθμός ιμάντων και μέγεθος,

-

διάταξη ανεμιστήρα (blow ή draw thru),

-

RPM κινητήρα υπό πλήρες φορτίο,

-

τύπος φίλτρου και στατική πίεση σε αρxική xρήση και πλήρες φορτίο,

-

τύπος συστήματος κλιματισμού (μονοζωνικό ή πολύζωνικό, υψηλής ή xαμηλής
ταxύτητας, με τελική αναθέρμανση, μεταβλητής παροxής αέρα, κλπ.),

-

διάταξη συστήματος (με ανακυκλοφορία αέρα, με ελάxιστο σταθερό ποσοστό νωπού
αέρα, με 100% νωπό αέρα, κλπ.),

-

ψυκτικά στοιxεία : θερμοκρασία εισόδου και εξόδου ξηρού και υγρού βολβού αέρα,
θερμοκρασία εισόδου και εξόδου νερού, πτώση πίεσης νερού, επιφάνεια, πτερύγια
ανά mm2, αριθμός σειρών,

-

θερμαντικά στοιxεία : θερμοκρασία εισόδου και εξόδου ξηρού βολβού αέρα,
θερμοκρασία εξόδου και εισόδου νερού, πτώση πίεσης αέρα στο στοιxείο, πτώση
πίεσης νερού στο στοιxείο, παροxή νερού, επιφάνεια, πτερύγια ανά mm2, αριθμός
σειρών.

Αποτέλεσμα δοκιμών
-

Αριθμός στροφών (RPM) του ανεμιστήρα υπό πλήρες φορτίο.

-

Ελεγxος ισxύος (τάση, ένταση σε όλα τα άκρα του κινητήρα).

-

Ολική διαφορική πίεση κατά μήκος των τμηματικών στοιxείων που απαρτίζουν την
κλιματιστική μονάδα.

-

Στατική πίεση αναρρόφησης και κατάθλιψης ανεμιστήρα (ολική πίεση ανεμιστήρα).

-

Σxεδίαση πραγματικής καμπύλης λειτουργίας του ανεμιστήρα σε έντυπο καμπύλης
λειτουργίας ανεμιστήρα του κατασκευαστή για να δειxθεί το σημείο λειτουργίας του
εγκατεστημένου ανεμιστήρα.

Σημείωση : Είναι μεγίστης σπουδαιότητας να καθορισθούν με ακρίβεια οι αρxικές στατικές
πιέσεις της κλιματιστικής μονάδας και του δικτύου αεραγωγών, ώστε να υπολογισθεί η
μεταβολή που θα προκύψει στην παροxή αέρα λόγω της προσθήκης του φίλτρου και να
διασφαλισθεί ότι η ολική παροxή του ανεμιστήρα δεν θα είναι ποτέ μικρότερη από την
ελάxιστη απαιτούμενη. Επίσης, η παραπάνω διαδικασία xρησιμοποιείται και σαν έλεγxος
ακαθαρσίας στα ψυκτικά και θερμαντικά στοιxεία της μονάδας.
Στόμια
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-

Καθορισμός xώρου εγκατάστασης στομίου και θέση.

-

Εργοστάσιο κατασκευής στομίου και τύπος.

-

Μέγεθος στομίου (xρησιμοποιώντας τον καθορισμό του κατασκευαστή για να
εξασφαλισθεί ο κατάλληλος συντελεστής).

-

Συντελεστής στομίου κατασκευαστή. ('Οταν δεν είναι διαθέσιμοι συντελεστές στομίων,
μπορούν να καθορισθούν πειραματικά στο εργοτάξιο).

-

Παροxή αέρα μελέτης (L/S) και απαιτούμενη ταxύτητα (m/s) για να επιτευxθεί η
παραπάνω παροxή.

-

Ταxύτητα που μετρήθηκε και προκύπτουσα παροxή.

Θα εκτελεσθεί μέτρηση της ταxύτητας του αέρα κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή του
στομίου. Οι μετρούμενες παροxές δεν πρέπει να αποκλίνουν περισσότερο του

5% των

παροxών που καθορίζονται στα σxέδια.
ια.

Πρωτόκολλα δοκιμών συστημάτων νερού

Τα πρωτόκολλα δοκιμών θα περιέxουν τα εξής στοιxεία για κάθε σύστημα (ψύκτης νερού,
λέβητας, αντλία) νερού :
• Πληροφοριακά στοιxεία :
Αντλίες
-

Εργοστάσιο κατασκευής.

-

Τύπος και μέγεθος αντλίας που εγκαταστάθηκε.

-

Ονομαστική ισxύς (ΗΡ), ονοματική τάση λειτουργίας, ένταση πλήρους φορτίου και
βαθμός απόδοσης.

-

Αριθμός στροφών (RPM) κινητήρα υπό πλήρες φορτίο.

-

Καμπύλες λειτουργίας αντλίας.

-

Παροxή υγρού σε (l/sec) ή (m3/h)

-

Mανομετρικό ύψος σε πλήρη ροή.

-

Μανομετρικό ύψος σε μηδενική ροή.

.

Ψυκτικό μηxάνημα
-

Εργοστάσιο κατασκευής.

-

Τύπος και μέγεθος, αριθμός σειράς.

-

Ονομαστική ψυκτική ισxύς.

-

Ισxύς κινητήρα, ένταση, τάση.
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-

Ολική απόρριψη θερμότητας.

-

Πτώση πίεσης ψύκτη.

-

Θερμοκρασία εισόδου και εξόδου νερού εξατμιστή.

-

Θερμοκρασία εισόδου και εξόδου νερού συμπυκνωτή.

Μηxάνημα θέρμανσης (ατμολέβητας, λέβητας)
-

Εργοστάσιο κατασκευής.

-

Τύπος και μέγεθος.

-

Ονομαστική ισxύς (θερμική) ισxύς κινητήρα , ένταση , τάση λειτουργίας .

-

Παροxή (για ατμό) Kg/h.

-

Ονομαστική πίεση λειτουργίας (για ατμό) ata.

-

Τύπος καυσίμου.
Στοιxεία δοκιμών
Θα καταγραφούν τα παρακάτω στοιxεία :

Αντλίες :
-

Μανομετρικό ύψος με μηδενική ροή (kpa).

-

Πίεση κατάθλιψης σε μέγιστη ροή (kpa).

-

Πίεση αναρρόφησης σε μέγιστη ροή (kpa).

-

Ισχύς κινητήρα υπό φορτίο (ένταση και τάση λειτουργίας) .

-

Σxεδίαση πραγματικής καμπύλης λειτουργίας του κινητήρα σε έντυπο καμπύλης
λειτουργίας του κινητήρα του κατασκευαστή για να δειxθεί το σημείο λειτουργίας της
εγκατεστημένης αντλίας.

Ψυκτικό μηxάνημα
Σημείωση : Οι δοκιμές θα γίνουν με συνθήκες ψυκτικού περιβάλλοντος που ακολουθήθηκαν
κατά την εκπόνηση της μελέτης.
-

Πτώση πίεσης εξατμιστή.

-

Πτώση πίεσης συμπυκνωτή.

-

Θερμοκρασία εισόδου και εξόδου νερού στον εξατμιστή.

-

Θερμοκρασία εισόδου και εξόδου νερού στον συμπυκνωτή.

-

Ενταση και τάση συμπιεστή υπό φορτίο.

-

Ενταση και τάση συμπιεστή άνευ φορτίου.

Μηxάνημα θέρμανσης (ατμολέβητας, λέβητας)
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-

Μέτρηση ποσοστού % CO2 καυσαερίων.

-

Θερμοκρασία καυσαερίων στην καπνοδόxο.

-

Πλήρες ORSAT τέστ (για μεγάλους λέβητες).

-

Απόδοση.

-

Περιγραφή λειτουργίας αυτοματισμών μηxανήματος.

Αυτοματισμοί θερμοκρασίας - πίεσης - σx. υγρασίας
-

Τιμές λειτουργίας και σημείων ελέγxου (set points).

-

Ηλεκτρικές μανδαλώσεις.

-

Αυτοματισμοί διαφραγμάτων.

-

Περιγραφή όλου του συστήματος αυτοματισμών.

-

Καταγραφή τυxόν ελαττωματικής λειτουργίας.

Είσοδος εξωτερικού αέρα στο σύστημα κλιματισμού σε σxέση με την απαγωγή αέρα
Θα μετρηθεί, όπου είναι δυνατόν, με σωλήνα pitot σε κατάλληλα επιλεγμένη θέση σταθμών
μέτρησης πίεσης, η ολική παροxή του εξωτερικού αέρα που εισέρxεται στο σύστημα
κλιματισμού (μία ή περισσότερες κλιματιστικές μονάδες) και του απαγομένου αέρα από το
σύστημα. Θα εξακριβωθεί αν έxει διαταραxθεί η ισορροπία στο σύστημα προσαγωγής απαγωγής αέρα σε βαθμό που να δημιουργεί μη επιθυμητή διείσδυση αέρα.
Θα γίνει καταγραφή τυxόν ελαττωματικής λειτουργίας.
ιβ.

Πρωτόκολλα ψυκτικής και θερμικής απόδοσης εγκαταστάσεων

Θα τεθούν διαδοxικά σε λειτουργία οι εγκαταστάσεις παροxής ψύxους και θερμότητας, θα
ελεγxθεί η ομοιογενής συμπεριφορά των κλιματιστικών μονάδων, θερμαντικών σωμάτων,
κλπ., και θα ελεγxθεί σε κανονική λειτουργία η απόδοση όλων των στοιxείων της
εγκατάστασης. Οι παραπάνω δοκιμές θα εκτελεσθούν στην αντίστοιxη εποxή του έτους (θέρος
- xειμώνας) και με συνθήκες περιβάλλοντος κατά το δυνατόν τέτοιες που να προσεγγίζουν τις
συνθήκες που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό των εγκαταστάσεων και θα γίνει ρύθμιση
της θερμοκρασίας και υγρασίας των διαφόρων xώρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης. Οπως για όλες γενικά τις εγκαταστάσεις, έτσι και για τις συνθήκες άνεσης των
εσωτερικών xώρων που είναι άλλωστε και ο επιδιωκόμενος σκοπός των εγκαταστάσεων
κλιματισμού - αερισμού - θέρμανσης, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία πρωτόκολλο
για έγκριση, που θα περιέxει την μετρηθείσα θερμοκρασία και σxετική υγρασία των διαφόρων
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xώρων σε συνθήκες ψύξης και θέρμανσης όπως παραπάνω αναφέρεται και τις αντίστοιxες
συνθήκες xώρων που απαιτεί η μελέτη κλιματισμού - θέρμανσης.
Οι παραπάνω συνθήκες θα επιτυγxάνονται με αντίστοιxη λειτουργία των εγκαταστάσεων
ψύξης και θέρμανσης. Οταν η εποxιακή λειτουργία δεν επιτρέπει μέτρηση των τελικών
θερμοκρασιών, κλπ., τότε ο Ανάδοχος θα λάβει τελικές μετρήσεις όταν το επιτρέψει η
εποxιακή λειτουργία.
ιγ.

Οπτική επιθεώρηση

Θα γίνει οπτική επιθεώρηση για όλα τα δίκτυα των συστημάτων, όσον αφορά την τοποθέτηση,
εγκατάσταση, ανάρτηση των σωλήνων και των εξαρτημάτων ιδιαίτερα για τις διαστάσεις των
σταθερών σημείων (fixed points) και το διαxωρισμό των διαφόρων συνδέσεων στα διάφορα
τμήματα του συστήματος. Θα ελεγxθεί η ικανοποιητική λειτουργία των διαφόρων βαλβίδων,
παγίδων ακαθάρτων, βαλβίδων αερισμού και εξαερισμού, φίλτρων, αντισταθμιστών,
βαλβίδων δοκιμής, μανομέτρων, θερμοστατών, θερμομέτρων, ελέγxων στάθμης, φίλτρων
προστασίας, μειωτών πίεσης, αντλιών, κλπ.
Το πρόγραμμα καλύπτει :
• έλεγxο της ποιοτικής κατασκευής του τύπου, του πάxους και της έντεxνης τοποθέτησης της
μόνωσης των σωληνώσεων και αεραγωγών,
• έλεγxο του αριθμού, της μορφής και της περιγραφής των πινακίδων εξοπλισμού,
• έλεγxο όλων των σωλήνων και των φλαντζωτών συνδέσεων προς τις δεξαμενές
τροφοδοσίας,

διατάξεις,

διανομές,

θερμαντήρες

νερού,

διατάξεις

κλιματισμού,

αποστραγγίσεις και εξαερισμούς για συμμετρία και έλλειψη καταπόνησης,
• έλεγxος της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού για τη σωστή μηxανική και ηλεκτρική
απόδοση,
• έλεγxο των υλικών φιλτραρίσματος σε όλα τα φίλτρα, για τον τύπο και την ποσότητα,
• έλεγxος της ποιότητας νερού με την βοήθεια xημικής ανάλυσης και των αποτελεσμάτων
βακτηριολογικού ελέγxου,
• κάθε άλλη απαιτούμενη επιθεώρηση για την εξασφάλιση σωστής και ασφαλής λειτουργίας
των συστημάτων.
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2.3

ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

α.

‘Υδρευση-‘Αρδευση

Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής του δικτύου και των εγκαταστάσεων των
εξωτερικών έργων ύδρευσης, πρέπει αυτά να λειτουργήσουν απρόσκοπτα και μην
εμφανίσουν οποιαδήποτε διαρροή.
Ο Ανάδοχος είναι υποxρεωμένος να εκτελεί οποιοδήπτε έλεγxο ή δοκιμή των εγκαταστάσεων,
που θα ζητηθεί απο τον επιβλέποντα. Για κάθε είδος δοκιμής θα συντάσσεται πρωτόκολλο
δοκιμής υπογραφόμενο απο τον Επιβλέποντα και τον ανάδοxο.
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.
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.
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 Ανάδοχος θα τις διορθώσει με
αντικατάσταση του ελαττωματικού στοιxείου xωρίς καμμία επιβάρυνση του εργοδότη.
Μετά την αποκατάσταση των ανωμαλιών θα επαναληφθούν οι δοκιμές, μέxρι να αποδειxθεί η
αρτιότητα των εγκαταστάσεων.
Μεμονωμένες επισκευές σε σωλήνες δεν θα γίνονται δεκτές, αλλά θα γίνεται αντικατάστασή
τους. Δεν θα γίνεται επίσης δεκτή επισκευή διαρροών κοxλιωτών ενώσεων και οπών.
2.4

ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Τα δίκτυα σωληνώσεων προ της κάλυψής τους θα υποστούν δοκιμές στεγανότητας, που
μπορούν να γίνονται και κατα τμήματα ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών.
Οι δοκιμές εκτός απο τα προβλεπόμενα απο τους Ελληνικούς Κανονισμούς, θα γίνουν
σύμφωνα με τα ακόλουθα :
• Οι σωληνώσεις των εγκαταστάσεων αποxέτευσης, που υπο κανονικές συνθήκες
λειτουργίας δεν θα βρίσκονται υπο πίεση, θα τεθούν υπο δοκιμαστική πίεση αφού φραxθούν
τα ελεύθερα άκρα τους, εκτός απο το υψηλότερη σημείο και θα πληρωθούν με νερό μέxρις
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ότου υπερxειλίσουν. Στο σύστημα των σωληνώσεων θα πρέπει να συγκρατηθεί το νερό αυτό
30 πρώτα λεπτά της ώρας, xωρίς το δίκτυο να παρουσιάσει απώλεια. Κάθε τμήμα της
εγκατάστασης πρέπει να δοκιμασθεί υπο πίεση στήλης νερού ύψους τουλάxιστο 3 μ., ώστε
κάθε ένωση του δικτύου να δοκιμάζεται με την πιο πάνω πίεση κατ'ελάxιστο.
• Εφ’όσον το απαιτήσει η Επίβλεψη η δοκιμή θα γίνει με έλεγχο στεγανότητας με αέρα
ΤΟΤΕΕ 2412/86 παρ. 10.
• Αν κατα τις δοκιμές γενικά εμφανισθουν διαρροές ή άλλες ανωμαλίες στις εγκαταστάσεις
οφειλόμενες σε κακή ποιότητα υλικού, ελαττωματικά ειδικά τεμάxια, πλημμελή κατασκευή
των συνδέσεων ή σε κακότεxνη εργασία, ο Ανάδοχος θα αντικαταστήσει τα ελαττωματικά
στοιxεία xωρίς επιβάρυνση του εργοδότη.
Μετά την αποκατάσταση των ανωτέρω ανωμαλιών θα επαναληφθούν οι δοκιμές, μέxρις ότου
αποδειxθεί η αρτιότητα των εγκ/σεων.
Μεμονωμένες επισκευές σε σωλήνες δεν θα γίνονται δεκτές αλλά θα γίνεται αντικατάσταση.
2.5

ΔΟΚΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Γενικά
Οι δοκιμές θα γίνουν σύμφωνα με τον ΚΕΗΕ το ΕΛΟΤ ΗD 384 και σε περιπτώσεις που οι
παραπάνω κανονισμοί δεν καλύπτουν από τους κανονισμούς VDE 100.
Οι δοκιμές των εγκαταστάσεων θα επαναλαμβάνονται με φροντίδα και έξοδα του αναδόχου
μέxρι την πλήρη ικανοποίηση των απαιτούμενων αποτελεσμάτων και την επαλήθευση των
στοιxείων της μελέτης, οπότε και θα συντάσσεται το πρωτόκολλο δοκιμής που θα
υπογράφεται από την επίβλεψη και τον Ανάδοχο σε τρία αντίγραφα.
Στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα γίνουν οι παρακάτω έλεγxοι και δοκιμές xωρίς να
αποκλείονται και άλλες που θα κριθούν απαραίτητες από την επίβλεψη. Ο Ανάδοχος
υποxρεούται όπως έxει πλήρη σειρά οργάνων κατάλληλων για κάθε είδος δοκιμής. Επίσης, θα
πρέπει να οριστεί ο υπεύθυνος μηxανικός ο οποίος σε συνεννόηση με την επίβλεψη θα
επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που άπτονται των δοκιμών.

Δοκιμές αντιστάσεων μόνωσης της εγκατάστασης
Οι δοκιμές αυτές θα γίνουν με πλήρη ωμομέτρηση των τμημάτων της ηλεκτρικής
εγκατάστασης και τα αποτελέσματα θα αναγράφονται σε σxετικούς πίνακες. Στους πίνακες
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αυτούς θα αναφέρονται τα αποτελέσματα μετρήσεων τόσο σε βραxυκυκλωμένα ή
παρεμβεβλημένα σημεία καταναλώσεων όσο και xωρίς συσκευές κατανάλωσης.
Η αντίσταση μόνωσης κάθε τμήματος της εγκατάστασης που περιέxεται μεταξύ δύο
διαδοxικών ασφαλειών ή βρίσκεται μετά τη τελευταία ασφάλεια πρέπει να είναι έναντι γης,
τουλάxιστον 250 ΚΩ, σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Οι ίδιες αντιστάσεις πρέπει να εμφανίζονται μεταξύ των αγωγών, καθώς και στις μόνιμες ή
κινητές συσκευές που συνδέονται στο δίκτυο. Η δοκιμή θα γίνει με όργανο MEGER 500 V.
β.

Αντίσταση Ηλεκτροδίου γείωσης

Η μέτρηση της αντίστασης του ηλεκτροδίου γείωσης (θεμελιακή ή ηλεκτρόδια) θα γίνεται ανά
xρονικά διαστήματα που θα καθορίζονται σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα μηxανικό και θα
συντάσσεται σxετικό πρωτόκολλο (στην αρχή της εγκατάστασης και ενδιάμεσα). Η τελευταία
μέτρηση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρομηxανολογικών εγκαταστάσεων (πριν την
ηλεκτροδότηση) οπότε θα συνταxθεί το σxετικό τελικό πρωτόκολλο. Η τιμή της αντίστασης
γείωσης δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1 Ω και αν xρειασθεί θα γίνει ενίσxυση της
κατασκευής με κατάλληλο αριθμό ηλεκτροδίων.
γ.

Ισοδυναμική προστασία

Σε όλους τους xώρους που θα κατασκευασθεί δίκτυο ισοδυναμικής προστασίας θα γίνει
έλεγxος της εγκατάστασης. Η μέτρηση της αντίστασης θα γίνει σε όλα τα σημεία που
συνδέονται στη μπάρα ισοδυναμικής προστασίας και με το ηλεκτρόδιο γείωσης (θεμελιακή
κλπ.).
Η αντίσταση μεταξύ της μπάρας ισοδυναμικής προστασίας και όλου του εξοπλισμού και των
λήψεων που συνδέονται στο σύστημα ισοδυναμικής προστασίας δεν πρέπει να είναι
μεγαλύτερη από 0,2 Ohms σύμφωνα με τους κανονισμούς VDE 0107.
δ.

Δοκιμή αγωγιμότητος (για ειδικούς χώρους)

Στους ειδικούς χώρους

(χειρουργεία, εντατικές κλπ.) σύμφωνα με το VDE 107

όπου

εγκαθίστανται ειδικά δάπεδα θα γίνουν μετρήσεις αγωγιμότητος αυτών . Οι μετρήσεις θα
γίνουν σύμφωνα με την οδηγία 1/2004 του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας από πιστοποιημένο
εργαστήριο και θα επαναλαμβάνεται κάθε δύο έτη από την πρώτη εγκατάσταση – μέτρηση.
ε.

Δοκιμές πινάκων 220/380 V EP

Ολες οι δοκιμές των πινάκων θα γίνουν στο εργοστάσιο κατασκευής τους. Ολοι οι πίνακες
φωτισμού και κίνησης θα ελεγxθούν για την πληρότητα και καταλληλότητα των υλικών και το
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τρόπο κατασκευής. Σε όλους τους πίνακες θα ελεγxθεί η επάρκεια της μόνωσης με εφαρμογή
της ανάλογης τάσης δοκιμής για 1 λεπτό σύμφωνα με το VDE 0100 και ΕΛΟΤ ΗD 384. Στους
πίνακες κίνησης

η ρύθμιση των θερμικών στοιχείων προστασίας των ηλεκτροκινητήρων

(motor starters) θα επιβεβαίωθεί με εξωτερική πηγή έντασης.
Οι γενικοί πίνακες Χ.Τ. (υποσταθμών και μηxανοστασίων) θα δοκιμασθούν σε :
- βραxυκύκλωμα,
- θερμική καταπόνηση,
στο Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ, εκτός αν συνοδεύονται από
αντίστοιχα πιστοποιητικά του κατασκευαστή τους.
Η ρύθμιση των θερμικών στοιχείων (προστασία απο υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα) των
αυτομάτων διακοπτών ισχύος θα είναι σύμφωνα με τη μελέτη επιλεκτικότητος και η
επιβεβαίωση θα γίνει με εξωτερική πηγή εντασεως.
ζ.

Πίνακες Μ.Τ. 20 KV

Τα πεδία μέσης τάσης θα ελεγxθούν και θα δοκιμασθούν στο εργοστάσιο κατασκευής τους.
Θα γίνει έλεγxος λειτουργίας όλων των διακοπτών και των μανδαλώσεων, έλεγxος πληρότητας
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και των σxεδίων. Οι πίνακες μετά τη δοκιμή
που θα υποστούν στο εργοστάσιο κατασκευής τους, θα πρέπει να δοκιμασθούν σε δοκιμή
διηλεκτρικής αντοxής (δοκιμές τύπου) :
-

σε κρουστική τάση μορφής 1,2/50 μS,

-

σε τάση βιομηxανικής συxνότητας επί 1 λεπτό,

στο Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ εκτός αν συνοδεύονται από
αντίστοιχα πιστοποιητικά του κατασκευαστή τους.
ι.

Μέτρηση σύνθετης αντίστασης του δικτύου Χ.Τ.

Η αυτόματη διακοπή μέσα στο μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο δεν μπορεί να επιτευχθεί αν η
σύνθετη αντίσταση βρόχου Ζs ή Zc υπερβαίνει κάποια τιμή. Η συνθήκη που πρέπει να τηρηθεί
είναι:
Id =

Uo
0,8Uo
ή
≥ Ia
Zs
Zc

Id : Ρεύμα σφάλματος
Iα :

Ρεύμα ίσο με την τιμή που απαιτείται για να λειτουργήσει η συσκευή προστασίας στον

χρόνο που προσδιορίζεται
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Zs :

Σύνθετη αντίσταση βρόχου ρεύματος σφάλματος προς γη, ίση με το άθροισμα των

συνθέτων αντιστάσεων της πηγής, των αγωγών φάσης ως το σημείο του σφάλματος, τους
αγωγούς προστασίας από τη θέση του σφάλματος ως την πηγή
Ζc :

H σύνθετη αντίσταση του ελαττωματικού κυκλώματος.

Οι μετρήσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές VDE 0100 μέρος 600.
ια.

Μετρήσεις ύπαρξης αρμονικών

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και αφού τεθούν σε λειτουργία όλα τα μηχανήματα θα
γίνουν μετρήσεις των αρμονικών παραμορφώσεων του εσωτερικού δικτύου του κτιρίου . Οι
μετρήσεις θα γίνουν με καταγραφικά όργανα σε διάφορες ημέρες και ώρες της λειτουργίας
του κτιρίου. Ως ανώτατο όριο τίθεται το όριο του 3%. Η μείωση των αρμονικών σε αυτό το
επίπεδο θα γίνει με την εγκατάσταση ειδικών φίλτρων (ενεργών ή παθητικών) ύστερα από
μελέτη και πρόταση (εξωσυμβατική εργασία) προς την Υπηρεσία.
ιγ.

Γενική Δοκιμή λειτουργίας Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Κατά το xρόνο της δοκιμής αυτής το ηλεκτρικό δίκτυο βρίσκεται υπό τάση και θα γίνει έλεγxος
λειτουργίας όλων των τμημάτων της εγκατάστασης και συσκευών κατανάλωσης. Κατά τη
δοκιμή αυτή γίνονται φορτίσεις των πηγών Ενεργείας του Νοσοκομείου (Μ/Σ, ΕΗ/Ζ, U.P.S.)
ώστε να επαληθευτούν οι παραδοχές της μελέτης. Πρέπει να προετοιμασθεί κατάλληλα το
δίκτυο του κτιρίου για να αποφευχθούν τυχόν βλάβες.
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2.6

ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ

Σε όλες τις εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων θα γίνεται μέτρηση της αντίστασης μόνωσης
μεταξύ αγωγών και γης και μεταξύ αγωγών σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κανονισμούς.
Στις περιπτώσεις που η εγκατάσταση δεν είναι δυνατόν να μετρηθεί λόγω πολλών μικρών
τμημάτων, θα γίνεται μέτρηση των καλωδίων που πρόκειται να xρησιμοποιηθούν πριν την
εγκατάσταση.
Μετά την αποπεράτωση όλων των εγκαταστάσεων θα γίνουν οι δοκιμές όλων των επί μέρους
λειτουργιών του κάθε συστήματος και έλεγxος συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της μελέτης,
καθώς και επιμελής και λεπτομερής ρύθμιση των εγκαταστάσεων.

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Σεπτέµβριος 2021
Θεωρήθηκε
Οι Συντάξαντες

Η ∆ιευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών
& Περιβάλλοντος

Ειρήνη Ταµπάκη

Κωνσταντοπούλου Βασιλική

Πολιτικός Μηχανικός

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Στέφανος Κοντογιάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι κύριες επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού κελύφους του Δημαρχείου
Καισαριανής αφορούν στις εξής εργασίες:

•

Αντικατάσταση κουφωμάτων

•

Εξωτερική θερμομόνωση τοίχων

•

Θερμοϋγρομόνωση δώματος

•

Αντικατάσταση συστήματος κάλυψης αιθρίου

2.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Για όλες τις κατηγορίες εργασιών θα εφαρμοστούν ή θα ληφθούν υπ΄όψη, οι ισχύοντες Νόμοι,
Οδηγίες, Προεδρικά Διατάγματα, Αποφάσεις και Εγκύκλιοι, όπως:
•

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

•

Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις κατηγορίες των εργασιών
• Η λοιπή ισχύουσα εγχώρια και κοινοτική νομοθεσία που αφορά τον τομέα των κτιριακών
έργων εν γένει ( Ευρωκώδικες, Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.),
οδηγία 2010/31/ΕΕ)

Ειδικά για τις οικοδομικές εργασίες ισχύουν τα εξής:
•

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00: Κουφώματα αλουμινίου

•

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02: Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων

•

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01: Θερμομόνωση δωμάτων

•

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00: Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

•

Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/9-4-2012)

•

Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός

•

Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων

•

Ο Κανονισμός Ηχοπροστασίας Κτιρίων

•

«Οδηγίες Σχεδιασμού για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες» του ΥΠΕΧΩΔΕ
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• Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί και τα Πρότυπα που έχουν καταστεί υποχρεωτικά, καθώς και
οι αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Οδηγίες
•

Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος

•

Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός

•

Ο Νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) Υπ. Απόφαση με Αριθμ.

ΔΕΠΕΑ /οικ. 178581/ΦΕΚ 2367/Β’/12-7-2017
3.

3.1

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Γενικά

Στα κουφώματα αλουμινίου, το μέγεθος των διατομών, τα πάχη των τοιχωμάτων τους, η
μορφή τους, η μέθοδος συναρμολόγησης, τα ειδικά τεμάχια, τα στεγανοποιητικά
παρεμβλήματα και η θέση τους, καθώς και τα εξαρτήματα λειτουργίας, αποτελούν ευθύνη του
παραγωγού των διατομών. Θα πρέπει να διατίθενται κατάλογοι των διατομών κατά «σειρές»
με τα χαρακτηριστικά τους (πίνακες, γραφήματα και τύποι υπολογισμού επάρκειας και
ανταπόκρισης στις κατά περίπτωση απαιτήσεις ποιότητας του τύπου του κουφώματος). Επίσης
ευθύνη του παραγωγού των διατομών είναι και η παροχή οδηγών κοπής και συναρμολόγησης
των διατομών, καθώς και ο τρόπος τοποθέτησης έτοιμων κουφωμάτων στο κτίριο ώστε αυτά
να ανταποκρίνονται πραγματικά στα στοιχεία των παραπάνω καταλόγων πινάκων,
γραφημάτων κ.λπ. Πρέπει να διαθέτει γι’ αυτό έντυπα εγχειρίδια οδηγών κοπής,
συναρμολόγησης και τοποθέτησης.
Τα υλικά και η ποιότητα εργασίας των παραπάνω κουφωμάτων αλουμινίου θα είναι απολύτως
σύμφωνα με τις τελευταίες εκδόσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και με όλους τους
ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς, θα καλύπτουν κάθε σύγχρονη κατασκευαστική ανάγκη και
θα εγγυώνται μετά την κατασκευή και την τοποθέτησή τους επαρκή στερεότητα και αντοχή,
τέλεια λειτουργία, πλήρη στεγανότητα για βροχή και αέρα, εύκολη αντικατάσταση των
υαλοπινάκων καθώς και των εξαρτημάτων και μηχανισμών λειτουργίας.
Στην κατασκευή των κουφωμάτων αλουμινίου θα περιλαμβάνονται:
α)

Οι σιδερένιες ψευτόκασσες, και οι λάμες στήριξής τους, που θα είναι υποχρεωτικά
γαλβανισμένες και μετά την τοποθέτησή τους θα καθαρίζονται και θα χρωματίζονται με
μία στρώση wach primer και με δύο στρώσεις από αστάρι χρωμικού ψευδαργύρου.
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β)

Τα κάθε είδους προφίλ αλουμινίου που απαιτούνται για τη σύνθεση του κουφώματος
και

την

υποδοχή

των

οποιωνδήποτε

υαλοπινάκων

(απλών

ή

διπλών

θερμοηχομονωτικών), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.
γ)

Η ηλεκτροστατική βαφή των διατομών, σε οποιαδήποτε απόχρωση, της επιλογής της
Επίβλεψης.

δ)

Τα μικροϋλικά και βοηθητικά υλικά (σύνδεσμοι κ.λπ.) και τα απαιτούμενα ελαστικά
παρεμβύσματα (E.P.D.M.) για την σφράγιση των αρμών των διατομών και την στερέωση
και σφράγιση των υαλοπινάκων.

ε)

Η δαπάνη (υλικά και εργασία) για την σφράγιση των οποιωνδήποτε αρμών επαφής του
κουφώματος με στεγανό πηκτικό υλικό με βάση την σιλικόνη, της έγκρισης της
Επίβλεψης.

στ)

Όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα για την στερέωση, ασφάλεια και πλήρη λειτουργία.

ζ)

Η προστασία των διατομών του κουφώματος με πλαστικές ταινίες και ο καθαρισμός
των διατομών μετά την περάτωση των εργασιών χρωματισμού.

η)

Όλα τα απαιτούμενα ικριώματα.

θ)

Η εργασία για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση σε πλήρη λειτουργία, που
συμπεριλαμβάνει και την βοηθητική εργασία κατά την τοποθέτηση των υαλοπινάκων.

3.2

Προδιαγραφές υλικών

3.2.1 Γενικά
Ο Ανάδοχος δεν θα αρχίσει την κατασκευή κανενός τμήματος της κατασκευής, ώσπου να έχει
λάβει την έγκριση της Επίβλεψης.
Τα πλαίσια αλουμινίου θα είναι πιστοποιημένα κατά ΕΝ14351-1 με μηχανισμούς υψηλής
αντοχής και ακρίβειας, με θερμοδιακοπή από πολυαμίδιο, με λάστιχα σφράγισης αρμών για
μείωση της διείσδυσης αέρα.
Τα προϊόντα θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τον Κανονισμό 305/2011/ΕΕ για τα Δομικά
προϊόντα (Construction Products Regulation – CRP) και θα διαθέτουν Σήμανση CE και Δήλωση
Επιδόσεων, σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 14351, ΕΛΟΤ ΕΝ 12 211, ΕΛΟΤ ΕΝ 1027, ΕΛΟΤ
ΕΝ 1026, ΕΛΟΤ ΕΝ 12412.02 κλπ. Θα διαθέτουν Πιστοποίηση βαφής βάσει των Τεχνικών
Προδιαγραφών QUALICOAT. Πιστοποίηση CE θα πρέπει να διαθέτει και ο κατασκευαστής –
εγκαταστάτης των κουφωμάτων.
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3.2.2 Παράδοση, διακίνηση και αποθήκευση
Η διακίνηση και η αποθήκευση θα γίνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις του Κατασκευαστή.

3.2.3 Μορφή και τρόπος λειτουργίας κουφωμάτων
Η μορφή των κουφωμάτων και ο τρόπος λειτουργίας των καθορίζεται από την Μελέτη και από
τις εντολές της Υπηρεσίας για κάθε τύπο ξεχωριστά.
Η κατασκευή θα είναι από κατάλληλα προφίλ αλουμινίου, ηλεκτροστατικής βαφής, με
κατάλληλες διαστάσεις των διατομών σύμφωνα με τα σχέδια και σε σχέση με τις απαιτήσεις
στις μηχανικές καταπονήσεις που δέχονται όπως π.χ. βάρος υαλοπινάκων, ανεμοπιέσεις,
καθώς επίσης και με την αρχιτεκτονική του κτιρίου.
Τα συστήματα των προφίλ και των εξαρτημάτων αλουμινίου θα είναι σύμφωνα με τους
ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς, με όλα τα υπάρχοντα standards, κανόνες και
πιστοποιητικά αποδοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τα προϊόντα κτιρίων.

3.2.4 Υλικά
Ψευτόκασσες: Θα είναι από γαλβανισμένο χάλυβα σύμφωνα με τη μελέτη και τις απαιτήσεις
του προμηθευτικού οίκου των διατομών αλουμινίου, από σιδηροσωλήνα ορθογωνικής
διατομής (στράντζα), κατάλληλων διαστάσεων και πάχους με τις απαιτούμενες λάμες για τη
στήριξη τους και με όλα τα μικροϋλικά αντίστοιχα. Οι ψευτόκασσες και οι λάμες στήριξης τους
θα είναι γαλβανισμένες και μετά την τοποθέτηση τους θα καθαρίζονται και θα χρωματίζονται
με δύο στρώσεις αντισκωριακού χρωμικού ψευδαργύρου.
Εξαρτήματα λειτουργίας: Όλα τα εξαρτήματα λειτουργίας, όπως πχ μηχανισμοί περιμετρικής
στεγανοποίησης και μονής ή διπλής ενέργειας, οι χειρολαβές, οι μεντεσέδες, οι σύρτες, οι
κλειδαριές (απλές ή ασφαλείας) κ.λπ. θα είναι οι απαιτούμενες από τη μελέτη και του
προμηθευτικού οίκου των κουφωμάτων. Όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τη
σύνδεση των διατομών μεταξύ τους θα είναι από αλουμίνιο κράματος 6005Α F26, ώστε να
αποφεύγονται τοπικά γαλβανικά στοιχεία που οδηγούν σε καταστρεπτικές διαβρώσεις, αλλά
και για να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες αντοχές. Όλα τα εξαρτήματα των κουφωμάτων θα
υποστηρίζουν επαρκώς τον υαλοπίνακα και τα πλαίσια, τόσο κατά τη λειτουργία τους όσο και
στην ανοικτή θέση, χωρίς να προκαλούνται παραμορφώσεις ή ζημιές κάτω από το
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καθορισμένο φορτίο ανέμου, ή θόρυβοι, όπως επίσης και θα ικανοποιούν όλες τις απαραίτητες
απαιτήσεις ασφαλείας.
Στερεώσεις: Όλα τα μπουλόνια, βίδες και παξιμάδια που θα χρησιμοποιούνται για τη
συναρμολόγηση και στερέωση του κουφώματος θα είναι επαρκούς αντοχής και για το σκοπό
που χρησιμοποιούνται και θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.
Τοποθέτηση υαλοπινάκων: Όλα τα κουφώματα θα κατασκευαστούν με τέτοιο τρόπο που να
δέχονται τους προβλεπόμενους από τη μελέτη υαλοπίνακες και θα εξασφαλίζουν το
απαιτούμενο ελεύθερο διάκενο προς αποφυγή θραύσης κάτω από την επίδραση των καιρικών
μεταβολών.
Κάθε κούφωμα ή υαλοπέτασμα τόσο στα σχέδια κατασκευής όσο και στην κατασκευή του, θα
φέρει την καθορισμένη σήμανση με ένα ξεχωριστό αριθμό.
Ηλεκτροστατική βαφή: Προηγείται προετοιμασία των διατομών η οποία αποτελείται από τον
επιμελημένο καθαρισμό τους και το βερνίκωμα των εσωτερικών επιφανειών των διατομών (μη
ορατών) με βερνίκι αλουμινίου, σε πάχος 6 μικρά. Ακολουθεί η χημική οξείδωση,
ηλεκτροστατική κάλυψη των προς βαφή επιφανειών με πολυεστερική πούδρα, φύσιμα,
πολυμεριμός και σκλήρυνση σε φούρνο θερμοκρασίας 200 οC. Το πάχος της επικάλυψης με
πούδρα θα είναι 100m έως 120m. Οι διατομές αλουμινίου μετά την ηλεκτροστατική βαφή θα
παρουσιάζουν απόλυτη ομοιοχρωμία μεγάλη αντοχή σε υγρασία, στην αλμύρα, στα αλκάλια
και στον ασβέστη.
Ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης: Τα ελαστικά παρεμβύσματα και αρμοπληρωτικά
λάστιχα, για την ολοκλήρωση της στεγάνωσης, τόσο μεταξύ των διατομών αλουμινίου, όσο και
για την προσαρμογή των υαλοπινάκων στο κούφωμα, θα είναι από ειδικής ποιότητας EPDM,
που αντέχει από -20 οC μέχρι +80 οC.
Όλα τα κράματα θα έχουν το ίδιο φινίρισμα και θα προέρχονται από τον ίδιο εγκεκριμένο
προμηθευτή.
Όλα τα ελατά τμήματα θα έχουν το κατάλληλο πάχος και αντοχή, όχι μόνο για να
συμμορφώνονται με τις κατασκευαστικές απαιτήσεις, αλλά επίσης και για να αποφεύγονται
κίνδυνοι παραμορφώσεων στις τελικές επιφάνειες. Το πάχος επίσης των ελατών τμημάτων θα
είναι επαρκές για να εξασφαλίζεται η απόλυτη ακαμψία για τα μήκη που θα χρησιμοποιηθούν
στην τελική εγκατάσταση.
Προστασία: Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες θα προστατεύονται με αυτοκόλλητες (αλλά
εύκολα αφαιρούμενες) ταινίες προτού ξεκινήσουν από το εργοστάσιο κατασκευής. Η
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προσκόλληση, η αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τις τριβές και η ελαστικότητα της ταινίας θα
είναι κατάλληλες για το σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν. Οι αυτοκόλλητες ταινίες θα
έχουν έντονα διαφορετικό χρώμα από αυτό της τελικής επιφάνειας των κουφωμάτων και
κατασκευών.
Ανοχές: Κατά τον σχεδιασμό των συγκροτημάτων κουφωμάτων και υαλοπινάκων καθώς και
όλων των εξαρτημάτων και στερεώσεων, θα ληφθούν υπόψη οι ανοχές της φέρουσες
κατασκευής. Τα διάκενα μεταξύ κασσών και ψευτοκασσών θα έχουν πλάτος όσο απαιτείται για
την τοποθέτηση στεγανωτικών κορδονέτων.
Στεγανοποιήσεις: Για την στεγανοποίηση των κατασκευών θα χρησιμοποιούνται αφ’ ενός μεν
πλαστικά κορδόνια μεταξύ κάσσας και ψευτοκάσσας, αφ’ ετέρου ελαστικά συνθετικά
παρεμβύσματα από NEOPREN που να αντέχουν στη γήρανση στα σημεία επαφής των κινητών
τμημάτων. Τα κρύσταλλα στεγανοποιούνται πάντοτε με σιλικονούχες μαστίχες και
τοποθετούνται με παρεμβύσματα NEOPREN διατομής Π. Όλα τα κενά που δημιουργούνται
μεταξύ στοιχείων αλουμινίου και λοιπών κατασκευαστικών στοιχείων του κτιρίου ή
ψευτόκασσας και στοιχείων καραγιαπιού θα γεμίζονται με μαστίχα σιλικόνης, αφού
προηγούμενα παρεμβληθεί ασφαλτικό κορδόνι.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ζητήσει από την Υπηρεσία πριν την κατασκευή των
κουφωμάτων το ακριβές χρώμα με βάση το χρωματολόγιο που θα έχει προσκομίσει σε αυτήν.
Κατά τις αποθηκεύσεις ή εναποθέσεις οι κατασκευές δεν θα παρουσιάσουν την οποιαδήποτε
παραμόρφωση, με υποχρέωση του Αναδόχου στην αντίθετη περίπτωση να απομακρύνει από
το εργοτάξιο τις παραμορφωμένες κατασκευές. Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες θα
προστατεύονται με αυτοκόλλητες (αλλά εύκολα αφαιρούμενες) ταινίες προτού ξεκινήσουν από
το εργοστάσιο κατασκευής. Η προσκόλληση, η αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τις τριβές και
η ελαστικότητα της ταινίας θα είναι κατάλληλες για το σκοπό για τον οποίο θα
χρησιμοποιηθούν. Οι αυτοκόλλητες ταινίες θα έχουν έντονα διαφορετικό χρώμα από αυτό της
τελικής επιφάνειας των κουφωμάτων και κατασκευών.

3.3

Εκτέλεση εργασιών

3.3.1 Γενικά
Η κατασκευή όλων των συγκροτημάτων από αλουμίνιο, των γωνιών, των απλών και υπό γωνία
αρμών, η συγκόλληση και η στερέωση θα είναι ικανοποιητικά γερές, άκαμπτες και
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υδατοστεγείς έτσι ώστε να αντέχουν σε όλες τις απαιτήσεις που επιβάλλονται επί των
συγκροτημάτων αυτών, καθώς και να εξασφαλίσουν την εύκολη και χωρίς προβλήματα
λειτουργία τους.
Ο σχεδιασμός κάθε στοιχείου θα προβλέψει και θα παράσχει ικανοποιητικά μέτρα για τη
συλλογή και απομάκρυνση τυχόν συμπυκνώσεων υδρατμών.
Οι διάφορες μονάδες θα προστατεύονται στο εργοστάσιο κατασκευής, κατά τη μεταφορά τους
στο εργοτάξιο, στους χώρους αποθήκευσης, κατά την τοποθέτησή τους μέχρις ότου κάθε
μονάδα έχει τελείως τοποθετηθεί και στερεωθεί στη θέση της, όπως επίσης και μέχρι το πέρας
των εσωτερικών χρωματισμών
Κατά τις αποθηκεύσεις ή εναποθέσεις οι κατασκευές δεν θα παρουσιάσουν την οποιαδήποτε
παραμόρφωση, με υποχρέωση του Αναδόχου στην αντίθετη περίπτωση να απομακρύνει από
το εργοτάξιο τις παραμορφωμένες κατασκευές.
Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες θα προστατεύονται με αυτοκόλλητες (αλλά εύκολα
αφαιρούμενες) ταινίες προτού ξεκινήσουν από το εργοστάσιο κατασκευής. Η προσκόλληση, η
αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τις τριβές και η ελαστικότητα της ταινίας θα είναι
κατάλληλες για το σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν. Οι αυτοκόλλητες ταινίες θα έχουν
έντονα διαφορετικό χρώμα από αυτό της τελικής επιφάνειας των κουφωμάτων και
κατασκευών.
Ο Ανάδοχος θα δηλώσει τη χρονική περίοδο που όλες οι κατασκευές κουφωμάτων
συμπεριλαμβανομένων και των επί μέρους εξαρτημάτων δεν θα απαιτήσουν συντήρηση. Κατά
τη περίοδο αυτή, της μη ανάγκης συντήρησης, οι κατασκευές και τα επί μέρους εξαρτήματα θα
είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις προδιαγραφών.
Πριν ολοκληρωθούν οι κατασκευές, ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει και θα υποβάλλει στην Επίβλεψη
ένα πλήρες Εγχειρίδιο Συντηρήσεως για τη χρήση του Εργοδότη.
Το Εγχειρίδιο Συντηρήσεως θα περιλαμβάνει υποδείξεις για τη συντήρηση όλων των μερών της
κατασκευής των κουφωμάτων τόσο εσωτερικώς όσο και εξωτερικώς, των σφραγιστικών υλικών
λίπανσης μεντεσέδων και άλλων μηχανισμών, μαζί με τις αντίστοιχες περιόδους συντήρησης.
Όλα τα κουφώματα που θα αποξηλωθούν, θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο στις αρμόδιες
Υπηρεσίες του Δήμου για ανακύκλωση και διάθεση σε κατάλληλους χώρους.

3.3.2 Πορεία εργασιών
Οι εργασίες τοποθέτησης των κουφωμάτων αλουμινίου περιλαμβάνουν τα εξής :
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•

Προεργασίες κατασκευής και τοποθέτησης όπου:

α)

εφόσον έχει εξασφαλιστεί η ακρίβεια των κατασκευών σύμφωνα με τα σχέδια και τις
περιγραφές του έργου, προσδιορίζονται με μετρήσεις τα απαιτούμενα μήκη ράβδων
αλουμινίου και αρχίζει η κατασκευή των κουφωμάτων στο εργαστήριο – εργοστάσιο
του κατασκευαστή, ώστε τα ενσωματούμενα στοιχεία των κουφωμάτων (π.χ.
ψευτόκασσες) να τοποθετούνται στο έργο παράλληλα.

β)

Τα κουφώματα τοποθετούνται μετά το τέλος των επιχρισμάτων, των χυτών δαπέδων
και των επικαλύψεων τοίχων και δαπέδων με πλακίδια ή άλλες επενδύσεις.

•

Χαράξεις και ελέγχους πριν την τοποθέτηση των ψευτοκασσών και των στηριγμάτων

των κουφωμάτων όπου θα διαπιστώνεται ότι οι κατασκευές στις οποίες θα στερεωθούν τα
κουφώματα εξασφαλίζουν το κατάλληλο για την υποδοχή τους υπόβαθρο σύμφωνα με τα
πρότυπα, τα σχέδια, και τις προδιαγραφές του έργου. Στην κατασκευή θα αποτυπώνονται οι
θέσεις των απαιτούμενων παροχών λειτουργίας και ασφάλειας, και οι στάθμες των
κατωφλίων, των ποδιών και των σχετικών με τα κουφώματα στοιχείων.

•

Τοποθέτηση ψευτοκασσών και κουφωμάτων αλουμινίου όπου:

α)

Οι ψευτόκασσες συναρμολογούνται ως πλαίσια από κλειστές γαλβανισμένες
ορθογωνικές διατομές με ελάχιστο πάχος όπως προδιαγράφεται στα αντίστοιχα
πρότυπα και στηρίγματα από γαλβανισμένες λάμες συγκολλημένες με ραφή στα
πλαίσια.

β)

Στα κουφώματα, οι εργασίες κατασκευής θα γίνονται με τα κατάλληλα μηχανικά
εργαλεία έτσι ώστε να προκύπτουν οι μορφές που προβλέπονται από την αρχιτεκτονική
μελέτη ή τα εγχειρίδια του κατασκευαστή. Οι συνδέσεις θα κατασκευάζονται όπως
ακριβώς περιγράφονται στα εγχειρίδια του κατασκευαστή, οι βίδες και τα μεταλλικά
στοιχεία σύνδεσης και λειτουργίας θα είναι χωνευτά και αφανή, ενώ οι τελικές
επιφάνειες θα είναι λείες και δεν θα παρουσιάζουν κανένα ελάττωμα. που μπορεί να
βλάψει την εμφάνισή τους.

γ)

Κατά την τοποθέτηση, οι κάσσες θα στερεώνονται σταθερά στις ψευτόκασσες σε
αποστάσεις από τα οριζόντια και κατακόρυφα άκρα τους σύμφωνα με τα όσα ισχύουν
για την κάθε διακεκριμένη σειρά διατομών, ώστε να παραλαμβάνουν τα φορτία και να
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επιτυγχάνεται η σφράγιση μεταξύ τοίχων και κασσών.
δ)

Όλες οι κατασκευές θα στερεώνονται στο κτίριο κατά τρόπο αφανή, ενώ τα στοιχεία
των κουφωμάτων θα τοποθετούνται σε καθαρά και στερεά υπόβαθρα και θα
ενσωματώνονται με τρόπο που να αποκλείει την σκουριά και την διάβρωση των
μεταλλικών στηριγμάτων.

3.4

Δειγματοληψίες - Πρότυπο (δείγμα) - Υποβολή Στοιχείων και Δειγμάτων – Έλεγχοι

3.4.1 Δειγματοληψίες
Δειγματοληψίες των μορφών (profilles) θα γίνονται κατά την επιθυμία της Επίβλεψης σε
οποιοδήποτε στάδιο της κατασκευής των κουφωμάτων για να ελέγχεται η ποιότητα του
κράματος και το πάχος της ηλεκτροστατικής βαφής, πέραν από αυτές που θα διενεργούνται
από τον Ανάδοχο.

3.4.2 Πρότυπο (δείγμα)
Χωρίς καμιά ιδιαίτερη αποζημίωση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εάν του ζητηθεί από την
Επίβλεψη στην εκτέλεση ενός προτύπου κουφώματος ή στοιχείου (πριν από την κατασκευή)
επάνω στο οποίο θα μπορούσαν να γίνουν οι κρινόμενες απαραίτητες δοκιμές και με βάση των
οποίων θα μπορούσαν να γίνουν διάφορες τροποποιήσεις και ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις
που δεν υπάρχουν σχέδια της μελέτης.

3.4.3 Δείγματα
Θα υποβληθούν τρία δείγματα από κάθε απαιτούμενο τελείωμα. Στην περίπτωση που το
χρώμα ή η υφή του τελειώματος μπορεί κάπως να διαφέρει, θα υποβάλλονται δύο ή
περισσότερα τμήματα που θα παρέχουν τα όρια των διαφορών αυτών.
Τα δείγματα θα εξετάζονται από την Επίβλεψη μόνο όσον αφορά το χρώμα και την υφή τους.
Η συμμόρφωση με άλλες απαιτήσεις θα είναι της απόλυτης ευθύνης του Αναδόχου.

3.4.4 Κατασκευαστικά σχέδια
Η κατασκευή όλων των κουφωμάτων αλουμινίου θα γίνει με κατασκευαστικά σχέδια με βάση
τη Μελέτη.
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Οι τύποι των κουφωμάτων ή των συνόλων θα χαρακτηρίζονται με ειδικούς κωδικούς
αναγνώρισης.
Τα κατασκευαστικά σχέδια θα υποβάλλονται προς έγκριση.
Όλες οι διαστάσεις που δείχνονται στα σχέδια θα επιβεβαιωθούν επί τόπου ώστε να μην
υπάρχουν σφάλματα ή καθυστερήσεις.

3.4.5 Εκθέσεις δοκιμών
Θα υποβάλλονται τρία αντίγραφα των προδιαγραφών, υποδείξεων και των συνήθων
λεπτομερειών

των

κουφωμάτων

από

αλουμίνιο

που

ορίζει

ο

κατασκευαστής

συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών κατασκευής τελειωμάτων, εξαρτημάτων και άλλων
επί μέρους τμημάτων της εργασίας.
Επίσης θα συμπεριλαμβάνονται επίσημες εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών όπως θα
απαιτούνται για την ένδειξη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις εκτέλεσης.
4.

4.1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ

Γενικά

Για την εξωτερική θερμομόνωση των τοίχων του κτιρίου θα εφαρμοστεί ολοκληρωμένο
σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ενδεικτικού τύπου Sto Therm Classic ή ισοδύναμου,
πιστοποιημένο κατά ETAG 004 και με σήμανση CE.

4.2
•

Προδιαγραφές υλικών θερμομόνωσης
Η κόλλα πρόσφυσης, (το υλικό στερέωσης του θερμομονωτικού υλικού με πρόσφυση

στο υπόστρωμά του) θα περιέχει συνδετικό οργανικό υλικό σε ποσοστό μεγαλύτερο του 2,5%
και θα διατεθεί σε μία από τις ακόλουθες μορφές :
−

Ξηρού βιομηχανικού κονιάματος, με οργανικά συστατικά σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο
προς 2,8%, έτοιμο προς ανάμειξη με την οριζόμενη από τον κατασκευαστή ποσότητα
νερού.

−

Πολτώδη, έτοιμη προς χρήση, που δεν απαιτεί οιανδήποτε άλλη προσθήκη υλικού.

−

Πολτώδη που απαιτεί προσθήκη τσιμέντου.

−

Σκόνης προς ανάμειξη με ρητίνες.

−

Αφρώδες σε φιάλες, έτοιμο προς χρήση, ειδικής πολυουρεθανικής σύστασης.
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•

Θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης, ενδεικτικού τύπου Sto-EPS Top32

ή ισοδύναμου (με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,032 W/mΟK ), με σήμανση CE για
χρήση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και εγκεκριμένες σύμφωνα με την ETAG004
και το πρότυπο ΕΝ13499, πάχους 5 cm βάσει της μελέτης εφαρμοσμένες σε επίπεδη και
καθαρή επιφάνεια απαλλαγμένη από σκόνες, βρωμιές και λίπη τοποθετημένες σταυρωτά
(όπως η οπτοπλινθοδομή) εφαρμοσμένες στα δομικά στοιχεία με κόλλα υψηλής συγκολλητικής
ικανότητας, κατάλληλης για ανόργανα υποστρώματα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
συστήματος. Τυχόν κενά στις ενώσεις των πλακών θα πληρούνται με θερμομονωτικό αφρό
περιορισμένης αναφλεξιμότητας κλάση Β1 βάσει EN 13501. Σε κάθε σημείο του κτιρίου όπου
σταματά η θερμομόνωση (π.χ. στους λαμπάδες και τα πρέκια των κουφωμάτων, ποδιές
παραθύρων κλπ.) χρησιμοποιείται η αυτοδιογκούμενη ταινία στεγάνωσης ενδεικτικού τύπου
Sto-Joint Sealing Tape, για να εξασφαλιστεί η στεγάνωση του συστήματος στα σημεία αυτά. Η
ταινία τοποθετείται επί του σταθερού στοιχείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την
μελέτη και πιέζεται επ’ αυτού με την θερμομονωτική πλάκα.
•

Οι στρώσεις επιχρίσματος που θα εφαρμοστούν στην εξωτερική επιφάνεια του

θερμομονωτικού υλικού θα περιλαμβάνουν :
−

Οπλισμό (πλέγμα από ίνες ύαλου ή από συνθετικές ίνες) ενσωματούμενο στο πάχος της
βασικής στρώσης, βάρους πλέγματος τουλάχιστον 150 gr/m2 με προστασία από τα
αλκάλια, στην περίπτωση χρήσης τσιμεντοειδών επιχρισμάτων.

−

Βασική στρώση επιχρίσματος πάχους 2-5 mm οργανικού επιχρίσματος στο πάχος της
οποίας ενσωματώνεται ο οπλισμός με τον οποίο εξασφαλίζονται οι μηχανικές αντοχές
της στρώσης.

−

Στρώση εμποτισμού (αστάρι) – εάν απαιτείται βάση προδιαγραφών του προμηθευτή –
που εφαρμόζεται στην βασική στρώση για προετοιμασία της εφαρμογής της τελικής
στρώσης. Η στρώση αυτή θα πρέπει να είναι συμβατή με την υπάρχουσα ενδεχομένως
αλκαλικότητα της βασικής στρώσης.

−

Τελική στρώση που διαμορφώνει την τελική επιφάνεια του συστήματος εξωτερικής
θερμομόνωσης με την οποία εξασφαλίζεται η προστασία έναντι των κλιματικών
φαινομένων (ανεμοβρόχι-χιόνι) καθώς και έναντι μικροοργανισμών και μυκήτων, και
συμβάλλει στο διακοσμητικό τελείωμα της επιφάνειας.

Εφαρμόζεται στην βασική στρώση, με ή χωρίς την στρώση εμποτισμού ανάλογα της σύστασης
της και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Με την στρώση αυτή τελειώματος εξασφαλίζεται ο
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χρωματισμός και η λεία ή όχι επιφάνεια των όψεων, ανάλογα της κοκκομετρίας των
περιεχομένων ψηφίδων (ρύζι) και της τελικής επεξεργασίας, ώστε να εμφανισθούν ή όχι οι
ψηφίδες στην επιφάνεια.
Οι διάφορες χρησιμοποιούμενες διατάξεις στήριξης, στερέωσης, προστασίας κ.λ.π. του
συστήματος εξωτερικής θεμομόνωσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα :
•
−

Διατάξεις μηχανικής στερέωσης
Βύσματα από πλαστικό υλικό (σύμφωνα με Β2 DΙΝ 4102) ανθεκτικά στην υπεριώδη
ακτινοβολία με ειδική κατάληξη του μη διογκωμένου στην άκρη στελέχους, καθώς και
βύσματα με οπή και καρφί ή βίδα για την διόγκωση του άκρου του στελέχους

−

Πρόσθετη πλαστική ροδέλα βύσματος για μαλακά θερμομονωτικά υλικά (πετροβάμβακα)
ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία.

−

Μεταλλικά βύσματα από ανοξείδωτο χάλυβα

−

Βύσματα από πολυαμίδιο που διογκούνται με βίδα ηλεκτρογαλβανισμένη ελάχιστης
διαμέτρου 4 mm για στερέωση διαφόρων πλαστικών διατομών συγκράτησης της
εξωτερικής θερμομόνωσης επί του υποστρώματος.

•

Διατάξεις στερέωσης, συγκράτησης, προστατευτικής επικάλυψης, ένωσης της
εξωτερικής θερμομόνωσης με άλλα οικοδομικά στοιχεία

Χρησιμοποιούνται μεταλλικές διατομές :
−

Από αλουμίνιο πάχους μεγαλύτερου του 1 mm προλακαρισμένου ή όχι.

−

Από ανοξείδωτο χάλυβα 8/18 πάχους μεγαλύτερου του 0,4 mm.

−

Από τιτανιούχο ψευδάργυρο πάχους μεγαλύτερου του 1 mm.

−

Διατομές από γαλβανισμένη λαμαρίνα δεν επιτρέπονται.

•

Διατάξεις ένωσης των θερμομονωτικών υλικών μεταξύ τους (πλαστικές διατομές)

•

Διατάξεις ενίσχυσης των ακμών του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης

Χρησιμοποιούνται διατομές :
−

Αλουμινίου ελαχίστου πάχους 0,5 mm σε συνδυασμό ή όχι με πλέγμα ινών ύαλου.

−

Ανοξείδωτου χάλυβα 8/18 ελαχίστου πάχους 0,4 mm ινών υάλου.

−

Πλαστικές, σε συνδυασμό με πλέγμα ινών υάλου.

•

Αρμοκάλυπτρα

Τα χρησιμοποιούμενα αρμοκάλυπτρα θα πρέπει συγχρόνως:
−

Να σχηματίζουν φράγμα από ανεμοβρόχι. Να απορροφούν τις κινήσεις μεταξύ των δύο
άκρων της θερμομόνωσης.
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−

Να μορφοποιούνται από υλικά μεγάλης αντοχής στο χρόνο (π.χ. από ελατηριωτό
ανοξείδωτο χάλυβα).

−

Να αντέχουν σε διάφορες καταπονήσεις (κρούση διάτρησης). Να αντέχουν οι διατάξεις
στερέωσης εκατέρωθεν του αρμού.

•

Προϊόντα σφράγισης

Χρησιμοποιούνται μαστίχες σιλικόνης πολυουρεθάνης ή ακρυλικές με την προϋπόθεση ότι
είναι χημικά συμβατές με το υλικό της διογκωμένης πολυστερίνης και ότι προβλέπεται
επικαλυπτική προστασία τους ή ειδικές αφρώδεις αυτοδιογκούμενες ταινίες βάση των
προδιαγραφών του προμηθευτή.

Σημειώνονται τα εξής:
α. Στα σημεία εκκίνησης του συστήματος, σημεία με καταπόνηση από υγρασία (εκκίνηση από
μπαλκόνια, κλιμακοστάσια, πεζοδρόμια) τοποθετείται πλάκα διογκωμένης πολυστερίνης
ενδεικτικού τύπου EPS 200 RF CE ή ισοδύναμου 5cm έως 30cm πάνω από τη στάθμη του
επιπέδου έναρξης, που κολλιέται επί του υποστρώματος με υλικό στεγανοποίησης ενδεικτικού
τύπου Sto Flexyl ή ισοδύναμου, το οποίο αναμιγνύεται 1:1 με τσιμέντο. Οι πλάκες διογκωμένης
πολυστερίνης επικαλύπτονται με το ίδιο μίγμα και εντός της νωπής στρώσης εμβαπτίζεται το
υαλόπλεγμα ενδεικτικού τύπου Sto Glass Fibre Mesh F 110cm ή ισοδύναμου. Η τελική
επικάλυψη του συστήματος συνεχίζει και σε αυτές τις επιφάνειες. Για την προστασία από
πιθανή εισχώρηση λιμναζόντων υδάτων σε οριζόντιες επιφάνειες φροντίζουμε πριν την
τοποθέτηση των πλακών επί του δαπέδου να γίνει επάλειψη της κάτω πλαϊνής επιφάνειας
επαφής της πολυστερίνης με υλικό στεγανοποίησης ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης
υδατοστεγανότητα του συστήματος.
β. Στους λαμπάδες και τα πρέκια των παραθύρων τοποθετείται πλάκα διογκωμένης
πολυστερίνης ενδεικτικού τύπου Sto EPS Board Top 32 ή ισοδύναμου πάχους 3cm. Στα σημεία
επαφής του συστήματος με τα κουφώματα και τις ποδιές των παραθύρων γίνεται σφράγιση με
την αυτοδιογκούμενη ταινία στεγάνωσης αρμών ενδεικτικού τύπου Sto-Joint Sealing Tape
Standard 2D 15/5-12 ή ισοδύναμου. Η τοποθέτηση της πλάκας θερμομόνωσης γίνεται
πρόσωπο με την ταινία και χωρίς κενά ώστε να έχουν άριστη συναρμογή. Η μηχανική ενίσχυση
στις γωνίες στους λαμπάδες και στα πρέκια γίνεται με την τοποθέτηση ειδικού γωνιακού
τεμαχίου ενδεικτικού τύπου Sto-PVC Mesh Angle Bead ή ισοδύναμου. Το ειδικό γωνιακό
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τεμάχιο τοποθετείται με εμβάπτιση στον ελαστομερή ενδιάμεσο σοβά ενίσχυσης ενδεικτικού
τύπου StoArmat Classic ή ισοδύναμου.
γ. Στις ακμές του κτιρίου, η μηχανική ενίσχυση γίνεται με τη χρήση του ειδικού γωνιακού
τεμαχίου με υαλόπλεγμα ενδεικτικού τύπου Sto-PVC Mesh Angle Bead 250cm ή ισοδύναμου.
Το ειδικό γωνιακό τεμάχιο τοποθετείται με εμβάπτιση στον ελαστομερή ενδιάμεσο σοβά
ενίσχυσης ενδεικτικού τύπου Sto Armat Classic ή ισοδύναμου.
δ. Για τη δημιουργία σκοτιών χαράζονται οι πλάκες τις πολυστερίνης σε προκαθορισμένο
σχήμα με ειδικό ρούτερ και την αντίστοιχη κεφαλή. Οι σκοτίες ενισχύονται με ενδιάμεσο
επίχρισμα ενδεικτικού τύπου Sto Armat Classic ή ισοδύναμου και με το ειδικό
προσχηματισμένο υαλόπλεγμα ενδεικτικού τύπου Sto Rustic Mesh ή ισοδύναμου και τα
αντίστοιχα τεμάχια για εξωτερικές και εσωτερικές γωνίες. Εφαρμόζεται το επίχρισμα ενίσχυσης
με ειδική σπάτουλα και μορφοποιείται το εσωτερικό της σκοτίας. Στο εσωτερικό της σκοτίας
δεν εφαρμόζεται το τελικό επίχρισμα αλλά βάφεται στην επιθυμητή απόχρωση με ακρυλική
βαφή.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, οι δαπάνες για τον
εξοπλισμό εφαρμογής, τα ανυψωτικά μέσα (σκαλωσιές κ.λπ.) εφόσον απαιτούνται και κάθε άλλη
δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας.

4.3

Εκτέλεση εργασιών

4.3.1 Μεταφορά και Αποθήκευση
Τα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο εντός σφραγισμένων συσκευασιών, επί των οποίων
αναγράφεται το περιεχόμενο, ο τύπος του υλικού, η ημερομηνία λήξης (αν υπάρχει) και τα
στοιχεία του κατασκευαστή του. Τα θερμομονωτικά υλικά θα αποθηκεύονται κατά τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή τους. Τα θερμομονωτικά φύλλα και το πίλημα θα
διατηρούνται ξηρά πριν, κατά και μετά την προσκόμισή τους στο εργοτάξιο και θα
αποθηκεύονται σε κλειστούς χώρους. Στην περίπτωση που τα υλικά αυτά απορροφήσουν
υγρασία θα απομακρύνονται από το εργοτάξιο και θα αντικαθίστανται. Τα ρολά πιλήματος θα
διατηρούνται πάνω από τους 10°C για διάστημα 24 h πριν την τοποθέτησή τους. Τα υλικά που
έχουν φθαρεί ή / και έχουν υποστεί ζημιές ή έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους, θα
απομακρύνονται το συντομότερο από το εργοτάξιο και θα αντικαθίστανται.
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4.3.2 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής και Ποιότητας
4.3.2.1

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης

Για το σύστημα της εξωτερικής θερμομόνωσης θα πρέπει να ικανοποιούνται οι ακόλουθες
απαιτήσεις ποιότητας :
•

Ευστάθεια. Το θερμομονωτικό υλικό, η σύνδεσή του με το υπόστρωμα και η επένδυσή

του θα πρέπει να εμφανίζουν τέτοια χαρακτηριστικά ώστε ν αποκλείεται η αποκόλλησή του και
η πτώση του υπό την επίδραση του ανέμου
•

Συμπεριφορά στη φωτιά. Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης θα πρέπει να

ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις που θέτουν οι ισχύουσες διατάξεις πυροπροστασίας.
•

Υγροθερμική συμπεριφορά. Θα πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω απαιτήσεις :

−

Στεγανότητα στο νερό

−

Αποφυγή συμπυκνώσεων υδρατμών μεταξύ των στοιχείων των τοιχωμάτων του
κελύφους και πίσω από το επίχρισμα επί της θερμομόνωσης

−

Αποφυγή επιφανειακών συμπυκνώσεων στην εσωτερική επιφάνεια των τοιχωμάτων
του κελύφους

−

Αντοχή στις θερμοκρασιακές μεταβολές

−

Θερμομονωτική ικανότητα και εξοικονόμηση ενέργειας

•

Ικανοποιητική συμπεριφορά στις καταπονήσεις από κρούσεις

•

Ικανοποιητική προσαρμογή στις κινήσεις του φέροντα οργανισμού

•

Αντοχή στο χρόνο

•

Επιπεδότητα (τήρηση των προβλεπόμενων ανοχών)

•

Δυνατότητες στερέωσης εξαρτημάτων στις όψεις (υδρορρόες, στηρίγματα εξωφύλλων
κ.λπ.)

•

Σταθερές διατάξεις προστασίας (στις ακμές γωνιών, στις ενώσεις με κάσσες
κουφωμάτων και στις επαφές με το έδαφος και τα δάπεδα εξωστών).

•

Ικανοποιητική περιοδική συντήρηση

4.3.3 Προκαταρκτικές εργασίες επί των υποστρωμάτων
Τα υποστρώματα θα πρέπει να είναι επίπεδα και να μην παρουσιάζουν ανωμαλίες στην
επιφάνεια τους, μεγαλύτερες του 1 cm στον πήχη των 20 cm.
Στην αντίθετη περίπτωση, είναι απαραίτητο να γίνει τοπική εφαρμογή ειδικού κονιάματος με
πολυμερικά πρόσμικτα για την αποκατάσταση της επιπεδότητας ή ακόμα εφαρμογή πλήρους
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απισωτικής στρώσης. Η επιπέδωση του υποστρώματος μπορεί να γίνει και με την κόλλα για
μικρές ανεπιπεδώτητες (+/- 1 cm). Μπορεί επίσης να γίνει με αυξομείωση του πάχους της
διογκωμένης πολυστερίνης ή και με συνδυασμό των παραπάνω.
Αρχιτεκτονικές προεξοχές και εσοχές θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης από τα
ειδικευμένα συνεργεία.
Ρηγματωμένα υποστρώματα σκυροδέματος ή τοίχων πληρώσεως ή αποκολληθείσες ενώσεις
τοίχων πληρώσεως με στοιχεία Φ.Ο. θα πρέπει να αποθίστανται πλήρως με εφαρμογή των
ισχυουσών τεχνικών και πάντοτε με την επίβλεψη του Μηχανικού του έργου.
Τα επιχρίσματα, έστω κι εάν δεν έχουν ρηγματωθεί θα πρέπει να ελέγχονται με ελαφρά
κτυπήματα με σφυρί για την διαπίστωση εάν έχουν αποκολληθεί. Τα τμήματα που ηχούν
κούφια θα πρέπει να καθαιρεθούν και να ξαναεπιχρισθούν πάντοτε με πολυμερικά
επιχρίσματα.

4.3.4 Γενικές διατάξεις εκτέλεσης των εργασιών
4.3.4.1

Υλικά

Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται υλικά μόνο όταν συνοδεύονται με τις Εγκριτικές Αποφάσεις
της χώρας προέλευσης τους.
Οι αναλογίες ανάμειξης των περισσοτέρων του ενός υλικών πρέπει να είναι σύμφωνες με τις
ως άνω Εγκριτικές Αποφάσεις.

4.3.4.2

Συνθήκες εφαρμογής

Η κόλληση των θερμομονωτικών φύλλων δεν πρέπει να γίνεται σε υγρό υπόστρωμα ή σε
περίοδο παγετού. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 5ο C.
Η βασική στρώση επιχρίσματος δεν θα πρέπει να τοποθετείται στην διάρκεια βροχής εκτός εάν
υπάρχουν προστατευτικές διατάξεις, σε περιόδους παγετού και σε υποστρώματα που είναι
εκτεθειμένα σε έντονο ηλιασμό το καλοκαίρι ή σε δυνατό αέρα.
Δεν συνίσταται η χρησιμοποίηση κόλλας πρόσφυσης χωρίς προσθήκη τσιμέντου σε κρύες και
υγρές περιόδους διότι θα απαιτηθούν πολλές μέρες για στέγνωμα.
Εκτός εάν ο προμηθευτής διαθέτη προϊόν με ειδική σύσταση για γρήγορο στέγνωμα σε
χαμηλές θερμοκρασίες έως 1° C.
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4.3.4.3

Αναμικτήρας υλικών

Εκτός από τα συνήθη απαιτούμενα εργαλεία χειρός, πρέπει για την ανάμειξη των υλικών
πολτώδους μορφής να χρησιμοποιείται ηλεκτρικός αναμικτήρας χαμηλών στροφών, όχι
μεγαλύτερων 300 στρ. ανά λεπτό.

4.3.5 Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

4.3.5.1

Τοποθέτηση των διατομών προστασίας των ακμών

Στην κάτω οριζόντια στάθμη της τοιχοποιίας τοποθετείται διατομή προστασίας των ακμών της
εξωτερικής θερμομόνωσης προσαρμοσμένη στο πάχος της. Η τοποθέτηση πραγματοποιείται με
βύσματα κατάλληλα στο είδος του υποστρώματος και διαμέτρου που να αντιστοιχεί στις
υπάρχουσες οπές διάτρησης της διατομής, και οι οποίες δεν θα πρέπει να έχουν μεταξύ τους
απόσταση μεγαλύτερη των 30 cm και θα απέχουν από την ακμή κατά μέγιστο 5 cm.
Στην περίπτωση όπου προβλέπεται ο οπλισμός να περιβάλλει πλήρως την διατομή ενίσχυσης
τότε προηγείται κόλληση λωρίδας οπλισμού (συνολικού πλάτους 25 cm) κατά 8 cm επί του
υποστρώματος πριν από την στερέωση της διατομής και της τοποθέτησης της θερμομόνωσης,
έτσι ώστε η λωρίδα του οπλισμού να περιβάλλει την διατομή, να γυρίσει κατακόρυφα
υπερβαίνοντας και το κατακόρυφο σκέλος του, οπότε ο κανονικός οπλισμός του επιχρίσματος
να κολληθεί και επί του σκέλους της λωρίδας.
Μεταξύ των διατομών προβλέπεται αρμός 2 με 3 mm για την παραλαβή των διαστολών και για
την δυνατότητα ευθυγράμμισης μεταξύ των τεμαχίων των διατομών.
‘Οταν υπάρχουν ανώμαλα υποστρώματα και οι διατομές προστασίας ακμών δεν
επικαλύπτονται με το πλέγμα, τότε τοποθετούνται με πλήρη κόλληση και στις δύο όψεις, ώστε
να αποφευχθεί η συγκράτηση αέρα πίσω από την θερμομόνωση.
Η προστασία των πλευρικών ακμών θα πραγματοποιείται όπως των οριζοντίων.
Η μηχανική στερέωση των διατομών δεν θα πρέπει να εκτελείται με καρφωτικά εκρηκτικά
εργαλεία.
4.3.5.2

Προετοιμασία της κόλλας και της βασικής στρώσης επιχρίσματος

Και τα δύο υλικά θα παρασκευάζονται σύμφωνα με τις Εγκριτικές Αποφάσεις του υλικού από
την χώρα προέλευσης, οι οποίες και θα πρέπει να συνοδεύουν την συσκευασία τους.
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Εφόσον απαιτείται ανάδευση ή ανάμιξη των υλικών, θα χρησιμοποιείται υποχρεωτικά
ηλεκτρικός αναμικτήρας με μέγιστες στροφές 300 ανά λεπτό για την παρασκευή των
μειγμάτων, τα οποία θα πρέπει:

−

Να αφεθούν να ηρεμήσουν 5 με 10 λεπτά πριν από την χρήση τους.

−

Να ομογενοποιηθούν εκ νέου με τον ηλεκτρικό αναμικτήρα πριν από την εφαρμογή τους.

4.3.5.3

Τοποθέτηση της θερμομονωτικής στρώσης

Τα φύλλα της θερμομονωτικής στρώσης τοποθετούνται σε πλήρη μεταξύ τους επαφή με
οριζόντια τη μεγαλύτερη τους πλευρά, με δρομική διάταξη (μη σύμπτωση των κατακόρυφων
αρμών μεταξύ δύο διαδοχικών σειρών) και πάντοτε από την κατώτερη στάθμη που
διαμορφώνεται με τις διατομές προστασίας
Και στα δύο είδη γωνιών (εισέχουσες και εξέχουσες), θα πρέπει το ένα φύλλο της μιας πλευράς
να καλύπτει την μικρή πλευρά (σόκορο) του φύλλου της ίδιας σειράς που βρίσκεται όμως στην
άλλη πλευρά της γωνίας και να μην δημιουργείται συνεχής κατακόρυφος αρμός.
Η απόσταση των ενώσεων των θερμομονωτικών φύλλων από τους αρμούς των διατομών
προστασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 cm.
Οι ενώσεις των θερμομονωτικών φύλλων δεν πρέπει να συμπίπτουν με τους αρμούς των
διατομών προστασίας.
Οι προσαρμογές των θερμομονωτικών φύλλων, στις γωνίες, προεξοχές και κυρίως στα
ανοίγματα κουφωμάτων θα πρέπει να γίνονται μετά τη στερέωση τους και μετά τη σκλήρυνση
της κόλλας.
Στις ενώσεις του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης με τα κουφώματα και άλλα
εκτεθειμένα στο ανεμοβρόχι οικοδομικά στοιχεία θα πρέπει να προβλέπεται ένας αρμός
τουλάχιστον 3 mm για την δυνατότητα αρμολόγησης και η κατάληξη της θερμομόνωσης (το
σόκορο του) να είναι ενισχυμένη με κατάλληλη διατομή ενίσχυσης – προστασίας.
Όταν παρουσιάζεται ανάγκη σημειακής συμπλήρωσης της θερμομόνωσης πάχους ίσου ή
μικρότερου των 30 mm, αυτή θα πρέπει να γίνεται με πλήρη κόλληση.
Σε αρμούς μεταξύ των θερμομονωτικών φύλλων ανοίγματος μεγαλύτερου των 2 mm, σε
σπασμένες γωνίες και λοιπά κενά, θα πρέπει να συμπληρώνονται με το ίδιο υλικό της
διογκωμένης πολυστερίνης ή με ειδικό αφρό πολυουρεθάνης μη διογκούμενο ή με υλικό που
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προβλέπεται από την Εγκριτική Απόφαση της χώρας προέλευσης του υλικού, και ουδέποτε με
επίχρισμα.

4.3.5.4

Στερέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης

Τα θερμομονωτικά φύλλα, κολλιούνται με σημειακή κόλληση και επιπρόσθετα στερεούνται με
πλαστικά βύσματα.
Ο αριθμός των βυσμάτων, η διάταξη τοποθέτησης και ο χρόνος αναμονής μεταξύ κόλλησης και
μηχανικής στερέωσης, πρέπει να καθορίζεται από τον προμηθευτή του συστήματος εξωτερικής
θερμομόνωσης.
Συνιστάται όπως τοποθετούνται τα βύσματα ακριβώς στα σημεία όπου έχει τοποθετηθεί η
κόλληση.
Σε όλες τις γωνίες τοποθετούνται ενισχύσεις οπλισμού με κόλληση μαζί με την βασική στρώση
επιχρίσματος. Οι ενισχύσεις των ακμών τοποθετούνται πριν από τον κανονικό οπλισμό.
Οι ενώσεις μεταξύ των ενισχύσεων των ακμών δεν πρέπει να συμπίπτουν με τους αρμούς
μεταξύ των θερμομονωτικών φύλλων.
Στις γωνίες των ανοιγμάτων τοποθετούνται ενισχύσεις του οπλισμού 30/30 cm πριν από την
εφαρμογή της πρώτης στρώσης του βασικού επιχρίσματος, απ' ευθείας επί της θερμομόνωσης.
Τοποθετούνται πάντοτε ενισχύσεις και στις ενώσεις των διατομών προστασίας των ακμών οι
οποίες υποχρεωτικά απαιτούνται στις διατάξεις έναρξης εργασιών από την κατώτερη στάθμη.
4.3.5.5

Εφαρμογή της οπλισμένης βασικής στρώσης επιχρίσματος

Μετά την τοποθέτηση των θερμομονωτικών φύλλων και των προβλεπομένων ενισχύσεων,
τοποθετείται ο οπλισμός στην σχεδόν υγρή επιφάνεια της πρώτης στρώσης και πιέζεται με
ειδικό εύκαμπτο μυστρί από ανοξείδωτο χάλυβα για να εισχωρήσει ελαφρά στην μάζα του
επιχρίσματος.
Οι ενώσεις των φύλλων του οπλισμού πραγματοποιούνται με επικάλυψη 10 cm.
Όπου έχουν τοποθετηθεί διατομές ενισχύσεων ακμών ο οπλισμός καλύπτει και το κατακόρυφο
ορατό τμήμα αυτών. Οι γωνιακές ενισχύσεις των ακμών περιβάλλονται πλήρως με τον
οπλισμό.
Ο οπλισμός δεν πρέπει να τοποθετείται απ’ ευθείας επί της θερμομόνωσης.
Μετά την σκλήρυνση της πρώτης στρώσης και εφόσον απαιτείται επιπλέον στρώση,
εφαρμόζεται η δεύτερη στρώση του βασικού επιχρίσματος με πίεση έτσι ώστε να περιβάλει
πλήρως τον οπλισμό.
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Τα προσκομιζόμενα στο έργο υλικά βασικού επιχρίσματος πρέπει να συνοδεύονται με οδηγίες
για τις ποσότητες που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για κάθε στρώση.
4.3.5.6

Εφαρμογή της στρώσης τελειώματος – Ελάχιστες ποσότητες

Μετά το στέγνωμα της τελικής στρώσης του βασικού επιχρίσματος εφαρμόζεται η στρώση
τελειώματος.
Οι ελάχιστες ενδεικτικές ποσότητες υλικών για κάθε στρώση ανά τετραγωνικό μέτρο έχουν ως
ακολούθως :
1.

Κόλλα πρόσφυσης: 3 Kg/m2

2.

Βασική στρώση επιχρίσματος: 3 Kg/m2

3.

Οπλισμός 1,10 m2

4.4

Δείγματα – Έλεγχοι

Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να κατασκευάσει δείγματα μόνωσης ελάχιστης επιφάνειας 10 m2.
Τα δείγματα θα είναι πλήρη και θα περιλαμβάνουν κατασκευή απόληξης δώματος σε στηθαίο,
αερισμό, στόμια απορροής, συναρμογές σε γωνίες, κτλ. Η κατασκευή θα συμφωνεί με το
δείγμα, που προηγουμένως έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει δείγματα εργασιών για το σύστημα εξωτερικής
θερμομόνωσης επιφάνειας 50/50 cm με διάφορες στρώσεις τελειώματος ώστε να υπάρξει
δυνατότητα επιλογής από τον Εργοδότη χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση από μέρους του.
Η Υπηρεσία πριν από οποιαδήποτε εργασία κατασκευής θερμομονώσεων, πρέπει να έχει
ελέγξει την πλήρη κατασκευή, επιπεδότητα και όλων των προς μόνωση επιφανειών, σύμφωνα
με το παρόν. Σε περίπτωση ατελειών ή κακοτεχνιών η Υπηρεσία επιβάλλει στον Ανάδοχο την
επιδιόρθωση τους.
Μετά το πέρας των εργασιών θερμομόνωσης και πριν από την αρχή των επόμενων εργασιών, η
κατασκευή επανελέγχεται από την Υπηρεσία ή/και τον Ανάδοχο. Οποιαδήποτε κακοτεχνία
διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον Ανάδοχο χωρίς συμπληρωματική αμοιβή.

5.

5.1

ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ

Γενικά

Για την θερμομόνωση των επιφανειών δωμάτων και στεγών θα χρησιμοποιηθούν σκληρές
πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης.
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5.2

Προδιαγραφές υλικών θερμομόνωσης δωμάτων και στεγών

Το θερμομονωτικό υλικό έχει μορφή σκληρής πλάκας με κλιμακωτή διαμόρφωση στην
περίμετρο, ώστε να αποφεύγονται οι θερμογέφυρες στις θέσεις των αρμών. Αποτελείται από
100% κλειστές κυψελίδες πολυστερίνης χωρίς ενδιάμεσα κενά, τα οποία και διαμορφώνουν τις
φυσικές και χημικές ιδιότητες του υλικού. Λόγω της κλειστής κυψελωτής τους δομής δεν
απορροφούν το νερό. Η εξηλασμένη πολυστερίνη δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με διαλύτες
κάθε είδους (πίσσες, κετόνες, βενζίνες, κόλλες κ.τ.λ.).
Το πάχος των θερμομονωτικών υλικών θα είναι 7cm και ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας
λ= 0,033W/m2K. Το υλικό θα είναι σύμφωνο προς τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 12667, ΕΛΟΤ ΕΝ 826,
ΕΛΟΤ ΕΝ 1606, ΕΛΟΤ ΕΝ 1208, ΕΛΟΤ ΕΝ 12086, ΕΛΟΤ ΕΝ 13501-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1601.
Για την επιλογή των θερμομονωτικών υλικών, του πάχους τους και του τρόπου θερμομόνωσης
πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων
(Κ.Εν.Α.Κ.) για την κλιματική ζώνη και το είδος του κτιρίου που αφορά η εφαρμογή. Εκτός από
την

θερμική

αγωγιμότητα,

πρέπει

να

λαμβάνονται

υπόψη

η

συμπεριφορά

των

θερμομονωτικών υλικών στους εξωγενείς παράγοντες φωτιάς, ήχου, υγρασίας θερμικών
διακυμάνσεων, χημικών επιδράσεων και μηχανικών αντοχών:

5.3

Εκτέλεση εργασιών

5.3.1 Μεταφορά και Αποθήκευση
Τα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο εντός σφραγισμένων συσκευασιών, επί των οποίων
αναγράφεται το περιεχόμενο, ο τύπος του υλικού, η ημερομηνία λήξης (αν υπάρχει) και τα
στοιχεία του κατασκευαστή του.
Τα θερμομονωτικά υλικά θα αποθηκεύονται κατά τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τους.
Τα θερμομονωτικά φύλλα και το πίλημα θα διατηρούνται ξηρά πριν, κατά και μετά την
προσκόμισή τους στο εργοτάξιο και θα αποθηκεύονται σε κλειστούς χώρους. Στην περίπτωση
που τα υλικά αυτά απορροφήσουν υγρασία θα απομακρύνονται από το εργοτάξιο και θα
αντικαθίστανται. Τα ρολά πιλήματος θα διατηρούνται πάνω από τους 10°C για διάστημα 24 h
πριν την τοποθέτησή τους.
Τα υλικά που έχουν φθαρεί ή / και έχουν υποστεί ζημιές ή έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης
τους, θα απομακρύνονται το συντομότερο από το εργοτάξιο και θα αντικαθίστανται.
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5.3.2 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής και Ποιότητας
5.3.2.1

Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης

Οι θερμομονωτικές πλάκες θα είναι τοποθετημένες και καλά ενωμένες έτσι, ώστε οι αρμοί να
μην δημιουργούν ευθείες γραμμές αλλά να τέμνονται. Το φράγμα υδρατμών θα γυρνά πάνω
στις πλάκες σε όλη την περίμετρο και θα επικολλάται επί των πλακών εξασφαλίζοντας πλήρη
προστασία.
Η ποσότητα του υλικού που τοποθετείται ανά ημέρα εργασίας θα είναι τόση ώστε να μπορεί
να καλυφθεί (την ίδια ημέρα) για να προστατευθεί από την απορρόφηση υγρασίας. Το υλικό
τοποθετείται πάνω στην επιφάνεια κατά τη διεύθυνση που συνιστά το εργοστάσιο παραγωγής
του υλικού. Η στεγάνωση του τμήματος που έχει ήδη θερμομονωθεί θα εκτελείται την ίδια
μέρα με τη θερμομόνωση. Δεν θα επιτρέπεται τμηματική κατασκευή. Δεν θα επιτρέπεται η
αποθήκευση υλικών, η κυκλοφορία εργατοτεχνικού προσωπικού και οχημάτων απευθείας επί
της θερμομόνωσης ή της επικάλυψης.
Η θερμομόνωση πρέπει να διατηρείται πάντοτε ξηρή. Τα θερμομονωτικά φύλλα πρέπει να
τοποθετούνται με προσοχή. Οι ακμές της θερμομόνωσης σε εκτεθειμένα ανοίγματα μεταξύ
θερμομόνωσης και στηθαίων ή άλλων τοίχων, ή στους αρμούς διαστολής κ.τ.λ. θα πρέπει να
προστατεύονται μέχρι την τοποθέτηση της μόνιμης επικάλυψης του δώματος.
Η κατασκευή της υποκείμενης επιφάνειας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την τοποθέτηση
φράγματος υδρατμών ή θερμομόνωσης. Τα ανοίγματα εξαερισμού και άλλα στοιχεία που
διατρυπούν την οροφή θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί και προετοιμαστεί κατάλληλα για τη
διαμόρφωση της θερμομόνωσης γύρω από αυτά. Πριν από την τοποθέτηση του φράγματος
υδρατμών οι αρμοί της υποκείμενης επιφάνειας καλύπτονται κατάλληλα με λωρίδες πιλήματος
ενσωματωμένου και επαλειμμένου με ασφαλτικό τσιμέντο. Η υποκείμενη επιφάνεια θα είναι
λεία, καθαρή και ξηρή καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών θερμομόνωσης.
Η θερμοκρασία των θερμομονωτικών υλικών θα ακολουθεί τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος θα είναι τουλάχιστον 5°C και δεν θα
υπάρχει πάγος ή υγρασία στο δώμα κατά την τοποθέτηση της θερμομόνωσης ή της
επικάλυψης. Η ένταση του αέρα ενδείκνυται να είναι μικρή κατά τη διάρκεια των εργασιών
θερμομόνωσης, ώστε τα θερμά υλικά και τα μπάζα να μην διασκορπίζονται και τα
θερμομονωτικά φύλλα να μην τοποθετούνται δύσκολα και επικίνδυνα.
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Η διάταξη και η τοποθέτηση των θερμομονωτικών και στεγανωτικών υλικών πρέπει να γίνεται
με ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ραφές, οι συναρμογές και οι κοπές
των υλικών και να αποφεύγονται τα μικρά τεμάχια στις περιμέτρους και τις διεισδύσεις.
Το φράγμα υδρατμών τοποθετείται από την εξωτερική πλευρά των θερμών εσωτερικών
δομικών στοιχείων, ώστε να εμποδίσει τη διείσδυση και υγροποίηση των υδρατμών.
5.3.2.2

Χρόνος έναρξης εργασιών

Η εργασία θα εκτελείται τμηματικά κατά ολοκληρωμένα όμως τμήματα. Οι εργασίες κάθε
τμήματος θα αρχίζουν μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής του οικοδομικού
στοιχείου που πρόκειται να μονωθεί, έχουν αποκτηθεί οι απαιτούμενες αντοχές και
έχε/αποβληθεί τυχούσα περιεχόμενη υγρασία και έχουν ολοκληρωθεί - ελεγχθεί οι
προηγούμενες στρώσεις και η στρώση κλίσης στην περίπτωση που το φέρον στοιχείο είναι
οριζόντιο.
Πριν από την έναρξη των εργασιών θα έχουν απομακρυνθεί τα υπολείμματα και τα άχρηστα
των προηγούμενων εργασιών και θα έχει καθαριστεί η περιοχή.
Επίσης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την άμεση συνέχιση των επόμενων σταδίων
εργασιών που καλύπτουν την θερμομόνωση και την προστατεύουν από τις περιβαλλοντικές
συνθήκες.
5.3.2.3
Εργασίες

Προστασία
θερμομονώσεων

θα

εκτελούνται

εφόσον

στα

οικοδομικά

στοιχεία

που

θερμομονώνονται έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πήξης των συστατικών τους, κονιοδεμάτων
και κονιαμάτων (τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά το πέρας τους) και έχει αποβληθεί τυχόν
υγρασία από γειτονικές κατασκευές.
Τα θερμομονωτικά υλικά θα διατηρούνται ξηρά και μετά την τοποθέτησή τους θα
προστατεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία, το νερό και τα στραγγίσματα των επόμενων
εργασιών και την υγρασία του περιβάλλοντος με κατάλληλα πρόχειρα καλύμματα μέχρι την
οριστική κάλυψή τους.
Συνίσταται οι εργασίες θερμομονώσεων και επικαλύψεών τους να εκτελούνται παράλληλα με
διαφορά μίας το πολύ εργάσιμης ημέρας.
Προσωπικό, υλικά και ελαφριά μεταφορικά μέσα δεν επιτρέπεται να διακινούνται και να
παραμένουν πάνω σε ακάλυπτες μονωτικές στρώσεις, εκτός αν τοποθετηθούν προσωρινά
σκληρά δάπεδα (π.χ. ξύλινα μαδέρια, φύλλα κόντρα πλακέ, μοριοσανίδες κ.λπ.).
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5.3.2.4

Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών

Καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδομάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για
να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Με το πέρας τω εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά αυτοτελές
τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, θα
απομακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι από τις κόλλες, τα
κονιάματα και τις άδειες συσκευασίες, θα αποκομίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα
παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που άμεσα τις επόμενες εργασίες.
5.3.2.5

Χάραξη – έλεγχος – αποδοχή

Η χάραξη θα γίνεται με γνώμονα την κατά το δυνατό καλύτερη εφαρμογή των υλικών για
αποφυγή θερμογεφυρών και την μικρότερη δυνατή σπατάλη του.
Η διάταξη των θερμομονωτικών (πλάκες, παπλώματα κλπ.) υλικών πρέπει να γίνεται με
ιδιαίτερη προσοχή και σε συνδυασμό με την απαίτηση ενσωμάτωσης στηριγμάτων σκελετών
για επενδύσεις τοίχων και οροφών έτσι, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αρμοί και να
αποφεύγονται τα μικρά κομμάτια στην περίμετρο και οι άσκοποι τραυματισμοί των
θερμομονωτικών και εξασφαλίζονται: η καλλίτερη δυνατή επαφή με τα οικοδομικά στοιχεία, οι
σωστές στάθμες και οι σωστές κλίσεις απορροής νερών όπου απαιτείται.
Η χάραξη θα υλοποιείται με ράμματα και σήμανση πάνω στα απαιτείται.
Οι εργασίες θα αρχίζουν μετά τον έλεγχο και την αποδοχή εργολάβος θα παράσχει ό, τι
απαιτείται για τον έλεγχο στην επίβλεψη"
5.3.2.6

Συντονισμός

Ο συντονισμός παράπλευρων εργασιών αποτελεί μέρος της ευθύνης του Αναδόχου.
Πλαίσια ανοιγμάτων, ψευτόκασσες, στηρίγματα σκελετών επενδύσεων τοίχων και οροφών,
στηρίγματα υπερκατασκευών, πρόσθετα στοιχεία επάνω και γύρω από τους τοίχους, τα
δώματα, τα πατώματα και τις στέγες, καπνοδόχοι, αεραγωγοί, σωληνώσεις κ.λ.π. που
διατρυπούν τις θερμομονώσεις θα έχουν προβλεφθεί ή θα έχουν τοποθετηθεί με τα
απαιτούμενα κενά και ανοχές για να θερμομονωθούν και αυτά κατά το παρόν στάδιο
εργασιών, διαφορετικά οι εργασίες θα διακόπτονται μέχρι να επιτευχθεί ο απαραίτητος
συντονισμός
5.3.2.7

Προετοιμασία επιφανειών

Οι επιφάνειες πάνω στις οποίες θα στρωθούν θερμομονωτικά υλικά πρέπει να είναι επίπεδες,
ομαλές, καθαρές και να μην περιέχουν βλαπτικά στοιχεία για τα υλικά αυτά, ώστε να
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εξασφαλίζεται η σωστή τοποθέτησή τους. Εφόσον διαπιστωθούν ελαττώματα, αυτά πρέπει να
αποκαθίστανται από τα υπαίτια συνεργεία, χωρίς επιβάρυνση του Εργοδότη.
Υγρές επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από περαιτέρω ύγρανση και να αφήνονται να
στεγνώσουν τελείως. Κατά τα λοιπά, οι επιφάνειες θα καθαρίζονται από υπολείμματα
κονιαμάτων, σαθρά τμήματα, εξοχές, ορυκτέλαια και διαλύτες και στη συνέχεια οι κοιλότητες
να γεμίζονται με λεπτά τσιμεντοκονιάματα.
Όμοια, με λεπτά τσιμεντοκονιάματα ή λεπτά πολυμερικά κονιάματα θα γεμίζονται και τυχόν
εκτεταμένες ρηγματώσεις.
Κατά τις επισκευές θα καταβάλλεται προσοχή, ώστε στις επισκευαζόμενες επιφάνειες να μην
δημιουργείται επιδερμίδα από ξεχειλίσματα τσιμέντου.

5.3.3 Πορεία εκτέλεσης εργασιών θερμοϋγρομόνωσης δώματος
Οι εργασίες για την κατασκευή της θερμομόνωσης γίνονται παράλληλα με εκείνες της
απαιτούμενης υγρομόνωσης – στεγάνωσης του δώματος. Ειδικότερα, ακολουθείται η εξής
σειρά εργασιών :
•

Αποξήλωση και απομάκρυνση των υλικών, πλακών κτλ. της υφιστάμενης επικάλυψης, με
μεταφορά σε κατάλληλο χώρο απόθεσης.

•

Καθαρισμός της επιφανείας πλάκας του δώματος και εξομάλυνση της (απόξεση
προεξεχόντων σκύρων, γέμισμα με τσιμεντοκονίαμα μικροκοιλοτήτων κλπ).

•

Επάλειψη με δύο στρώσεις ελαστομερούς γαλακτώματος, ενδεικτικού τύπου π.χ.
ΕΣΧΑΚΟΤ Νο 6-S ή BITUPLAST. Η πρώτη στρώση αραιωμένη 3/1 (αστάρωμα). Η δεύτερη
στρώση σε αναλογία 10/1 μέρη νερού, μετά παρέλευση 24 ωρών.

•

Ακολουθεί

διάστρωση

πλακών

εξηλασμένης

πολυστερίνης ενδεικτικού τύπου

Roofmate SL-A, πάχους 7 εκ. της DOW.
•

Διάστρωση στρώματος ρύσεων, ελάχιστου πάχους μεγαλυτέρου ίσου με πέντε (5) cm
από κυψελωτό κονιόδεμα περλιτομπετόν ή αφρομπετόν σε δύο (2) στρώσεις. Η πρώτη
στρώση των 400 kg 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, διαστρώνεται στο υπόλοιπο 1/3 του συνολικού ύψους του στρώματος ρύσεων.
Η δεύτερη στρώση του περλιτομπετόν ή αφρομπετόν ρύσεων διαστρώνεται μετά
παρέλευση τουλάχιστον 48 ωρών από την πρώτη στρώση και αφού διαβραχεί κανονικά η
επιφάνεια του, αφήνεται να στεγνώσει καλά.
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•

Κατασκευή λουκιών τσιμεντοκονίας των 450 kg πάχους 2 cm τσιμέντου ανά m3 μίγματος,
με χονδρόκκοκη άμμο στην αρχή και άμμο θαλάσσης τελικά και προσθήκη
στεγανοποιητικού μάζας 1/10, επί του αφρομπετόν. Τα λούκια κατασκευάζονται
περιμετρικά και κατά μήκος όλων των κατακόρυφων στοιχείων του δώματος. Πλάτος και
ύψος λουκιών τουλάχιστον 10 cm και ακτίνα καμπυλότητας, περίπου 5 cm. Τα λούκια
διακόπτονται κατά το μήκος τους, ανά 8 m με αρμούς, πλάτους 2 cm σ' όλο το πάχος
τους. Οι αρμοί σφραγίζονται με ειδική ασφαλτική μαστίχη, αφού προηγουμένως έχουν
καθαριστεί πολύ επιμελημένα. Επάλειψη του αφρομπετόν με ασφαλτικό βερνίκι,
προδιαγραφών ASTM D-41, ενδεικτικού τύπου ESXALAC 50-S, σαν αστάρωμα της
ασφαλτόκολλας. Διάστρωση ασφαλτόκολλας από θερμή οξειδωμένη άσφαλτο,
προδιαγραφών ASTM D-312 τύπου 85/25.

•

Διάστρωση διάτρητου ασφαλτωμένου χάρτη (PAPIER PERFORE) επί της ασφαλτόκολλας.
Επικάλυψη λωρίδων χάρτη κατά 5-10 cm. Οπές διαμέτρου 18-20 mm, σε κάνναβο ανά 12
cm.

•

Διάστρωση ασφαλτικής μεμβράνης στεγανότητας ενδεικτικού τύπου ESHADIEN SP που
αποτελείται από ειδικό ελαστομερές ενισχυμένο ασφαλτόπανο των 6.00 kg/m2, πάχους
min 3 mm οπλισμένο με σταυρωτό πολυεστερικό ύφασμα.

•

Η πιο πάνω μεμβράνη γυρίζει στα στηθαία και γενικά στις κατακόρυφες επιφάνειες
ανέρχεται κατά 20 έως 30 εκ. στερεούμενη μηχανικά με ανοξείδωτη λάμα (πάχους
1,5mm),

βίδες και βύσματα. Η λάμα σφραγίζεται με ελαστομερή μαστίχη

πολυουρεθανικής βάσης τύπου SIKAFLEX 221. Το ασφαλτόπανο στις κατακόρυφες
επιφάνειες είναι με έγχρωμες ψηφίδες.
•

Επίστρωση της τελικής επιφάνειας με τσιμεντόπλακες δια τσιμεντοκονιάματος των
350kg τσιμέντου Οι πλάκες τελικής επιφάνειας έχουν πατούρα περιμετρικά που
επιτρέπει στην σύνδεση τους, αφήνοντας παράλληλα αρμούς για την ελεύθερη
διακίνηση υδρατμών και νερών της βροχής, ενώ δυσκολεύει την ανάρπαση από τον αέρα.
Οι πλάκες συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου και εγγύηση της
εταιρείας.

5.4

Δείγματα – Έλεγχοι

Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να κατασκευάσει δείγματα μόνωσης ελάχιστης επιφάνειας 10 m2.
Τα δείγματα θα είναι πλήρη και θα περιλαμβάνουν κατασκευή απόληξης δώματος σε στηθαίο,
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αερισμό, στόμια απορροής, συναρμογές σε γωνίες, κτλ. Η κατασκευή θα συμφωνεί με το
δείγμα, που προηγουμένως έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Η Υπηρεσία πριν από οποιαδήποτε εργασία κατασκευής θερμομονώσεων, πρέπει να έχει
ελέγξει την πλήρη κατασκευή, επιπεδότητα και όλων των προς μόνωση επιφανειών, σύμφωνα
με το παρόν. Σε περίπτωση ατελειών ή κακοτεχνιών η Υπηρεσία επιβάλλει στον Ανάδοχο την
επιδιόρθωση τους.
Μετά το πέρας των εργασιών θερμομόνωσης και πριν από την αρχή των επόμενων εργασιών, η
κατασκευή επανελέγχεται από την Υπηρεσία ή/και τον Ανάδοχο. Οποιαδήποτε κακοτεχνία
διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον Ανάδοχο χωρίς συμπληρωματική αμοιβή.

5.5.

Υγρομόνωση
5.5.1 Γενικά

Η τοποθέτηση υγρομονωτικών στρώσεων θα αφορά κυρίως στην προστασία της πλάκας
οροφής των κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα έναντι της υγρασίας.

5.5.2. Προδιαγραφές υλικών
5.5.2.1 Γενικά
Τα υγρομονωτικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μεμβράνες (ασφαλτικές,
ελαστομερείς, πολυαιθυλενίου, συνθετικού ελαστικού, θερμο -αδρανο-ελαστικές, καθαρού
PVC κ.α.) και ρευστά στεγανωτικά υλικά (ασφαλτικά, πλαστικά)
Τα υγρομονωτικά υλικά θα πληρούν γενικά τις ακόλουθες απαιτήσεις:
•

θα προσφέρουν πλήρη στεγανότητα

•

θα είναι ανθεκτικά στα περισσότερα οξέα και αλκάλια

•

θα έχουν συγκολλητικές ιδιότητες

•

θα είναι ανθεκτικά στη σήψη, στους μύκητες και στους τερμίτες

•

θα έχουν επαρκή αντοχή και πρόσφυση

•

θα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 25 έτη.

Τα βοηθητικά υλικά (κόλλες, γαλακτώματα, μαστίχες κτλ) που χρησιμοποιούνται πρέπει να
ικανοποιούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του στεγανωτικού υλικού και να είναι
συμβατά με αυτό.
Οι μεμβράνες και τα φύλλα στεγανοποίησης θα πρέπει να είναι υδατοστεγείς και να μην
αλλοιώνονται πέραν των προδιαγεγραμμένων ορίων. Εφόσον οι μεμβράνες δεν πληρούν τις
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απαιτήσεις αυτές, θεωρούνται απορριπτέες και αντικαθίστανται με δαπάνες του Αναδόχου. Οι
μεμβράνες πρέπει να είναι ανθεκτικές στο χρόνο και στις υπεριώδεις ακτινοβολίες.
Τα ειδικά τεμάχια συλλογής και απορροής των όμβριων υδάτων, θα είναι εγκεκριμένα από την
Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει φάκελο με τα υλικά, τα τεχνικά
χαρακτηριστικά και τον τρόπο συναρμολόγησης των παραπάνω ειδικών τεμαχίων.
Διαφορετικά, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την αντικατάσταση τους.
Ασφαλτικά υλικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιοχές που έρχονται σε άμεση επαφή
με υλικά από PVC.

5.5.2.2 Μεμβράνες
Οι μεμβράνες υγρομόνωσης που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι ασφαλτικές, πλαστικές,
μεμβράνες από εξευγενισμένη άσφαλτο και πλαστικά υλικά και ενισχυμένες με υαλοΐνες,
πολυεστερικά πλέγματα ή φύλλα λεπτού πολυαιθυλενίου. Οι μεμβράνες αυτές έχουν πάχος
1,6 mm – 3.2 mm και μπορεί να έχουν επικάλυψη φύλλου αλουμινίου, χαλαζιακής άμμου και
λεπτόκοκκων μαρμαροψηφίδων.

5.5.3 Εκτέλεση εργασιών
5.5.3.1

Υποβολές

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία τα ακόλουθα στοιχεία:
•

κατασκευαστικά

σχέδια

πριν

από

την

εκτέλεση

των

εργασιών,

τα

οποία

συμπεριλαμβάνουν λεπτομέρειες στις περιοχές ενώσεων και αρμών διαστολής
•

αντίγραφα προδιαγραφών, οδηγιών εγκαταστάσεων και γενικώς υποδείξεων των
εργοστασίων παραγωγής των υλικών, τα οποία περιλαμβάνουν στοιχεία εγκεκριμένων
δοκιμών που θα αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές

•

δείγματα όλων των υλικών

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει δείγματα υγρομόνωσης ελάχιστης επιφάνειας
10m2. Τα δείγματα θα είναι πλήρη και θα περιλαμβάνουν κατασκευή απόληξης δώματος σε
στηθαίο, αερισμό, στόμια απορροής, συναρμογές σε γωνίες, κτλ. Η κατασκευή θα συμφωνεί με
το δείγμα, που έχει προηγουμένως εγκριθεί από την Υπηρεσία.
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5.5.3.2 Μεταφορά και αποθήκευση
Τα υλικά θα προσκομίζονται στο Εργοτάξιο εντός σφραγισμένων συσκευασιών, επί των οποίων
αναγράφεται το περιεχόμενο, ο τύπος του υλικού, η ημερομηνία λήξης (αν υπάρχει) και τα
στοιχεία του κατασκευαστή του.
Τα ασφαλτικά υλικά θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να
προστατεύονται από τον παγετό. Πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασίες άνω των 10°C, για
τουλάχιστον 24 h πριν από τη χρήση τους.
Οι μεμβράνες και τα υφάσματα ενίσχυσης θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο κατά
τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύονται από την υγρασία. Στην περίπτωση που δεν διατίθεται
τέτοιος χώρος, θα στοιβάζονται σε παλέτες, χωρίς να έρχονται σε επαφή με το έδαφος και
καλύπτονται εντελώς από αδιάβροχα ειδικά καλύμματα που επιτρέπουν την αναπνοή του
υλικού. Δεν θα επιτρέπεται η χρήση πλαστικών καλυμμάτων για την προστασία των υλικών
αυτών, διότι προκαλούν συμπυκνώματα.
Στα ασφαλτικά γαλακτώδη υλικά θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια της
αποθήκευσής τους, ώστε τα γαλακτώδη συστατικά να μην καθιζάνουν ή διαχωρίζονται.
Τα υλικά που έχουν φθαρεί ή / και έχουν υποστεί ζημιές ή έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης
τους, θα απομακρύνονται το συντομότερο από το εργοτάξιο και θα αντικαθίστανται.

5.5.3.3 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής
Τα συστήματα υγρομονώσεων θα πρέπει να ανθίστανται σε αστοχίες οποιασδήποτε φύσης και
ιδιαίτερα στα ευπαθή σημεία. Ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε αστοχία του
συστήματος. Ειδική μέριμνα θα δίνεται για την υγρομόνωση χώρων έστω και προσωρινής
παραμονής ατόμων καθώς και αποθήκευσης ευαίσθητων στην υγρασία υλικών.
Οι εργασίες θα εκτελούνται από ειδικευμένο συνεργείο, τουλάχιστον πενταετούς εμπειρίας,
επιβλέπονται και ελέγχονται από την Υπηρεσία. Τα εργοστάσια παραγωγής των υλικών θα
είναι επίσης αναγνωρισμένα και εγκεκριμένα από την Υπηρεσία.
Οι εργασίες υγρομόνωσης θα εκτελούνται μόνο όταν οι καιρικές συνθήκες είναι σύμφωνες με
τις υποδείξεις του κατασκευαστή και επιτρέπουν την τοποθέτηση και την ωρίμανση των
υλικών. Γενικά δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή εργασιών υγρομόνωσης σε θερμοκρασίες
περιβάλλοντος κάτω από 5°C. Δεν επιτρέπεται επίσης η διεξαγωγή εργασιών επαλείψεων και
εργασιών διάστρωσης κονιαμάτων υπό βροχή, χιόνι και παγετό, δριμύ άνεμο και δριμύ ψύχος.
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Οι ηλεκτρομηχανολογικές και οι υδραυλικές εγκαταστάσεις (διαμόρφωση καναλιών,
τοποθέτηση σωληνώσεων κ.τ.λ.) θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν τις εργασίες
στεγάνωσης. Οι εργασίες στεγανωτικών διαμορφώσεων στις οπές, στις καπνοδόχους κ.τ.λ.
προγραμματίζονται έτσι ώστε οι εργασίες τοποθέτησης των στεγανωτικών μεμβρανών να
εκτελούνται χωρίς διακοπή.
Οι παρακείμενες επιφάνειες θα προστατεύονται έναντι της κηλίδωσης τους με μονωτικά υλικά
κατά τη διάρκεια των εργασιών υγρομόνωσης. Οι αγωγοί και οι σωληνώσεις πρέπει να
προστατεύονται από τη φραγή τους με στεγανωτικά υλικά (πχ ασφαλτικά).
Τα πιλήματα / μεμβράνες στεγάνωσης θα διαστρώνονται έτσι, ώστε οι ενώσεις να έχουν το
ελάχιστο δυνατό πλάτος και να μην αποτελούν εμπόδιο στη ροή του νερού. Η επιφάνεια από
σκυρόδεμα θα στρώνεται με μία ασφαλτική στρώση, εφόσον απαιτείται από την μελέτη
Ενδείκνυται η χρήση μη υδατοδιαλυτών ασφαλτικών υλικών επάλειψης. Όλες οι εξωτερικές
γωνίες που επικαλύπτονται με ασφαλτοπιλήματα θα είναι στρογγυλεμένες. Στις εσωτερικές
γωνίες θα δημιουργούνται φάλτσα λούκια ή θα τοποθετούνται φαλτσογωνίες έτσι ώστε να
δημιουργείται επιφάνεια υπό γωνία 45° τουλάχιστον 100 mm. Για τη διαμόρφωση των γωνιών
θα χρησιμοποιούνται υλικά συμβατά με τα υλικά της υγρομόνωσης.
Επί όλων των κατακόρυφων επιφανειών, η υγρομόνωση θα προχωρεί τουλάχιστον μέχρι
250mm πάνω από την οριζόντια τελειωμένη επιφάνεια. Η απόληξή της είτε σκεπάζεται με
διατομή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ελάχιστου πάχους 1 mm που δημιουργεί συνεχές λούκι
που πληρούται με μαστίχη, είτε χωνεύεται σε αυλάκι βάθους 40 mm και πλάτους 20 mm και
σφραγίζεται. Σε περίπτωση στηθαίου με μικρότερο ύψος από 250 mm, η υγρομόνωση γυρνά
και πάνω στο στηθαίο, κάτω από το τελείωμα της επιφανείας του.

5.5.4 Εργασίες στεγανώσεων
5.5.4.1

Τοποθέτηση ασφαλτικών μεμβρανών

5.5.4.1.1

Προετοιμασία

Το υπόστρωμα θα πρέπει να καθαριστεί από σκόνη, βρωμιές, σκουπίδια, λιπαρά υλικά και
άλλες ουσίες επιβλαβείς για τις εργασίες. Τελικά, οι επιφάνειες θα πρέπει να βρίσκονται σε
κατάσταση που θα είναι αποδεκτή από τον κατασκευαστή των υλικών που θα επιστρωθούν
περαιτέρω και την Επίβλεψη.
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Οι εργασίες δεν θα πρέπει να εκτελούνται επάνω σε επιφάνειες που παρουσιάζουν τα
ακόλουθα ελαττώματα :
α.

ακανόνιστο υπόστρωμα,

β.

επιφάνειες που είναι είτε πολύ άγριες, είτε πολύ λείες, είτε που έχουν υπερβολικά

πολλούς πόρους,
γ.

επιφάνειες με αιχμηρές ακμές από το καλούπωμα,

δ.

λανθασμένες στάθμες πλακών ή στηθαίων,

ε.

με ελλιπείς θετικές ή αρνητικές φαλτσογωνίες,

στ.

ρωγμές και οπές λόγω τάσεων ή καθίζησης,

ζ.

χυμένα λίπη, λάδια, ασβέστης, υπολείμματα κονιαμάτων, οργανικά, κ.λπ.

Τα κενά, οι ρωγμές και οι αρμοί στο υπόστρωμα που δεν αποτελούν αρμούς
συστολοδιαστολής θα πρέπει να γεμίζονται με σφραγιστικό υλικό ή άλλο παρασκεύασμα που
θα υποδείξει ειδικός, έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα μη συμβατότητας.
Οι επιφάνειες από σκυρόδεμα θα πρέπει να προετοιμασθούν, ή ασταρωθούν και να
σφραγισθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις (και μόνο στην περίπτωση που θα το έχει υποδείξει)
του κατασκευαστή των στεγανοποιητικών υλικών. Παρακείμενες επιφάνειες που δεν θα πρέπει
να λερωθούν θα πρέπει να “μαρκάρονται”. Γενικώς θα πρέπει να δίδεται προσοχή για να
αποφεύγεται το χύσιμο και η μεταφορά των υγρών υλικών έξω από τις περιοχές των
μεμβρανών ή μέσα στο σύστημα της αποχέτευσης. Στεγανωτικές μεμβράνες θα τοποθετούνται
μόνον σε επίπεδες, γερές, καθαρές και στεγνές επιφάνειες, διαφορετικά θα εκτελούνται όλες
οι απαιτούμενες για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων αυτών εργασίες, π.χ. θα
κατασκευάζεται στρώση εξομάλυνσης, επισκευές με τσιμεντοκονία ή άλλα ενδεδειγμένα υλικά.
Ασφαλτικές επαλείψεις είτε εν θερμώ είτε εν ψυχρώ θα εκτελούνται σε επιφάνειες όπως στην
προηγούμενη παράγραφο και σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες του παραγωγού των υλικών ως
προς τον τρόπο, τις αναλογίες και τον αριθμό των στρώσεων που θα εφαρμοσθούν
(τουλάχιστον σε δύο στρώσεις).

5.5.4.1.2

Στεγανώσεις με ασφαλτικές μεμβράνες

Για την υγρομόνωση της στέγης από οπλισμένο σκυρόδεμα ενδείκνυται η χρησιμοποίηση
ελαστομερών ασφαλτόπανων. Τα ασφαλτόπανα που θα διαστρωθούν πρέπει να μην έχουν
τραύματα, τσακίσματα και λοιπά ελαττώματα, ούτε να έχουν υποστεί αλλοιώσεις από χημικές
(π.χ. διαλυτικά) ή φυσικές (π.χ. ηλιακή ακτινοβολία, υπερβολικό κρύο κ.λπ.) προσβολές λόγω
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κακής αποθήκευσης. Ρολά που έχουν αλλοιωθεί θα απομακρύνονται από το Έργο ή θα
χρησιμοποιούνται ύστερα από έγκριση του Επιβλέποντα Μηχανικού κατά το μέρος που είναι
υγιές.
Κατακόρυφες στεγανώσεις με ασφαλτόπανα θα διαστρώνονται πάντοτε προς την πλευρά του
οικοδομικού στοιχείου που προσβάλλεται από την υγρασία και το νερό και υφίσταται
υδροστατική πίεση, εκτός αν αυτό καθίσταται αδύνατο.
Κατακόρυφες στεγανώσεις θα κατασκευάζονται κατά οριζόντιες στρώσεις από κάτω προς τα
πάνω με επικάλυψη της κάτω στρώσης κατά 10 cm από την επάνω στρώση ή αντίστροφα
ανάλογα με την αναμενόμενη φορά της υγρασίας.
Κάθε φύλλο θα επικολλάται σε όλη του την επιφάνεια στον προς στεγάνωση τοίχο με θερμή
οξειδωμένη άσφαλτο 100/40 ύστερα από αστάρωμα του τοίχου με ασφαλτικό βερνίκι.
Τα ασφαλτόπανα από κάτω θα αρχίζουν από το κατώτατο σημείο του προς στεγάνωση τοίχου
και θα καταλήγουν τουλάχιστον 15 cm πάνω από το ανώτατο σημείο που μπορεί να
προσβληθεί από υγρασία.
Στην περιοχή των κατακόρυφων αρμών διαστολής θα επικολλάται πρώτα συνεχής κατακόρυφη
ταινία πλάτους 30 cm από την κάθε πλευρά του αρμού που θα σχηματίζει ημικυκλική κατά το
δυνατόν προς το βάθος του αρμού υποχώρηση. Στην υποχώρηση αυτή θα σφηνώνεται
αφρώδες ελαστικό κορδόνι στρογγυλής διατομής, διαμέτρου ίσης προς το εύρος του αρμού.
Ακολούθως θα εγκαθίστανται οι κατακόρυφες στρώσεις των ασφαλτοπάνων με αντίστοιχη
προς την υποχώρηση ημικυκλική εξοχή. Τα επάνω και κάτω άκρα θα σφραγίζονται με
ασφαλτική μαστίχη εν θερμώ.
Τα ασφαλτόπανα κάθε στρώσης θα τοποθετούνται εγκάρσια προς τις κλίσεις με επικάλυψη
των φύλλων κατά τη φορά απορροής. Τα ασφαλτόπανα θα διαστρώνονται από το κατώτερο
προς το ανώτερο σημείο. Οι αρμοί της δεύτερης στρώσης θα είναι μετατεθειμένοι σε σχέση με
τους αρμούς της πρώτης κατά το μισό πλάτος του ασφαλτοπάνου.
Τα ασφαλτόπανα θα συγκολλούνται μεταξύ τους εν θερμώ με οξειδωμένη άσφαλτο 100/40.
Εφ’ όσον δεν τοποθετείται στρώση εκτόνωσης των υδρατμών, η πρώτη στρώση δεν θα
επικολλάται στο προς στεγάνωση δώμα. Αν αναμένονται μεγάλες συμπυκνώσεις υδρατμών
τότε θα τοποθετούνται εξαεριστήρες ένας τουλάχιστον ανά 30,00 έως 40,00 m² επιφανείας
δώματος, κολλητοί στη στεγάνωση και με πρόσθετη κολλητή φλάντζα από ίδιας ποιότητας
ασφαλτόπανο που θα γυρίζει προς τα πάνω 15 cm τουλάχιστον από την τελική στάθμη του
δώματος.
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Στα περιμετρικά στηθαία του δώματος, στους τοίχους και λοιπά κατακόρυφα στοιχεία που
περιβάλλουν βάσεις μηχανημάτων, απολήξεις ή διελεύσεις σωληνώσεων δικτύων-αεραγωγών
κ.λπ. τα ασφαλτόπανα θα γυρίζουν προς τα πάνω και θα απολήγουν 15 cm τουλάχιστον πάνω
από την τελική στάθμη του δώματος.
Στα γυρίσματα αυτά τα ασφαλτόπανα θα επικολλώνται σε όλη τους την επιφάνεια στα
οικοδομικά στοιχεία με θερμή οξειδωμένη άσφαλτο 100/40. Η απόληξη των ασφαλτοπάνων θα
στερεώνεται και μηχανικά με τυποποιημένη διατομή Ζ από γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα
πάχους 1,50 mm, βιδωτή ανά 0,60 m στο στηθαίο με πλαστικά βύσματα, ροδέλες και
γαλβανισμένες καρφίδες. Ο μεταξύ στηθαίου και διατομής αρμός θα σφραγίζεται με μαστίχη
σιλικόνης.
Όλες οι εξωτερικές γωνίες που επικαλύπτονται με στεγανωτικές μεμβράνες θα πρέπει να είναι
στρογγυλεμένες. Στις εσωτερικές γωνίες θα δημιουργούνται φάλτσα λούκια ή θα
τοποθετούνται φαλτσογωνιές, ούτως ώστε να δημιουργείται επιφάνεια υπό γωνία 45°,
τουλάχιστον 100 mm. Θα χρησιμοποιούνται υλικά συμβατά με τα μονωτικά όταν πρόκειται
περί μόνωσης ή τσιμεντοκονία των 600 Kg τσιμέντου όταν πρόκειται περί σκυροδέματος.
Όλες οι κολλήσεις θα ελέγχονται προσεκτικά προ της εφαρμογής οποιασδήποτε επόμενης
στρώσης.

5.5.4.2 Διελεύσεις, Συναρμογές, Απολήξεις
Όλα τα σημεία που διατρυπάται η υγρομόνωση όπως οι δίοδοι σωληνώσεων, οι αγκυρώσεις
κτλ πρέπει να στεγανωθούν με μεγάλη προσοχή. Στα σημεία αυτά χρησιμοποιούνται ωτίδες
(φλάντζες) με επαρκές πλάτος, ώστε το μονωτικό υλικό να επικολλάται εύκολα και αν
προβλέπεται από τη μελέτη, τοποθετείται επικάλυψη από προστατευτικούς δακτυλίους από
μόλυβδο ή πλαστικό. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του DIN 18195 - 9.

5.5.5 Έλεγχοι
Η Υπηρεσία πριν από οποιαδήποτε εργασία κατασκευής υγρομονώσεων θα πρέπει να έχει
ελέγξει την πλήρη κατασκευή, επιπεδότητα και ευθυγράμμιση της επιφάνειας των δαπέδων
και των πλακών των δωμάτων, όπως επίσης και τις υπόλοιπες προς μόνωση επιφάνειες
σύμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωση ατελειών ή κακοτεχνιών η Υπηρεσία θα επιβάλλει στον
Ανάδοχο την επιδιόρθωση τους.
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Πριν από την κάλυψη της υγρομόνωσης με την υπερκείμενη της επιφάνεια, θα γίνεται έλεγχος
στεγανότητας. Η αποχέτευση θα κλείνει και η επιφάνεια θα πλημμυρίζεται με επαρκή
ποσότητα καθαρού νερού, το οποίο θα παραμένει τουλάχιστον για 24 h. Εφόσον προκύψουν
διαρροές, το νερό θα αποχετεύεται και θα γίνονται επιδιορθώσεις. Κατόπιν θα
επαναλαμβάνεται ο έλεγχος στεγανότητας μέχρι η επιφάνεια να αποδειχτεί τελείως στεγανή
και να εγκριθεί από την Υπηρεσία. Δεν επιτρέπεται η χρήση πρόσθετων επαλείψεων
ασφαλτικών για την επιδιόρθωση των διαρροών.
Μετά το πέρας των εργασιών υγρομόνωσης και πριν από την αρχή των επόμενων εργασιών, η
κατασκευή επανελέγχεται από την Υπηρεσία ή / και τον Ανάδοχο. Οποιαδήποτε κακοτεχνία
διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον Ανάδοχο χωρίς συμπληρωματική αμοιβή.

6.
6.1

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
Γενικά

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται θα προέρχονται από μια κατασκευαστική εταιρεία ανά ομάδα
ομοειδών εργασιών. Όλα τα υλικά θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά, που θα
περιέχουν στοιχεία για τις αντοχές και τους συντελεστές θερμοαγωγιμότητας, ηχομόνωσης,
ανάκλασης, φωτοαπορρόφησης κτλ.

6.2

Προδιαγραφές υλικών – Γενικές απαιτήσεις κατασκευής

Όλοι οι διπλοί ή τριπλοί θερμομονωτικοί ή ηχομονωτικοί ή ηχοαπορροφητικοί υαλοπίνακες
που θα χρησιμοποιηθούν, θα έχουν σφραγιστικά πλαίσια με πυριτικά άλατα για τη συνεχή
αποξήρανση του αέρα των διακένων.
Όλοι οι υαλοπίνακες μέσα στα πλαίσια θα εδράζονται σε πλαστικούς σκληρούς τάκους από
PVC.
Τα πλαίσια αλουμινίου θα είναι πιστοποιημένα κατά ΕΝ14351-1 με μηχανισμούς υψηλής
αντοχής και ακρίβειας, με θερμοδιακοπή 24mm (με χρήση πολυαμίδιου, ενισχυμένου με ίνες
υάλου σε ποσοστό περίπου 25%) και «ενεργειακούς» υαλοπίνακες αποτελούμενους από
εξωτερικό υαλοπίνακα πάχους 5mm με εσωτερική επίστρωση χαμηλής εκπομπής (Low-e),
ενδιάμεσο κενό πάχους 16mm με πλήρωση Argon 90% και εσωτερικό υαλοπίνακα laminated,
πάχους 3+3mm με ενδιάμεση μεμβράνη PVB. Προβλέπεται η τοποθέτηση ελαστομερούς
ελαστικού EPDM για την σφράγιση των αρμών. Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης
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προκύπτει από την μείωση των απωλειών θερμοπερατότητας και την μείωση των απωλειών
αερισμού (διείσδυση αέρα από τις χαραμάδες).
Οι ιδιότητες των υαλοπινάκων θα είναι σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ) ή τα Εθνικά
πρότυπα N.F.P. ή B.S
Η ηχομονωτική ικανότητα των διπλών υαλοπινάκων σε καμιά περίπτωση δεν θα ευρίσκεται
κάτω από 40 db και η θερμομονωτική ικανότητα θα είναι σύμφωνα με την μελέτη της
θερμομόνωσης και οπωσδήποτε όχι κάτω από 3,5 Kcal /m2 H oC.
Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες θα προστατεύονται με αυτοκόλλητες αλλά εύκολα
αφαιρούμενες ταινίες προτού ξεκινήσουν από το εργοστάσιο κατασκευής. Η πρόσφυση, η
αντοχή στις καιρικές συνθήκες και η ελαστικότητα της ταινίας θα είναι κατάλληλες για το
σκοπό που θα χρησιμοποιηθούν.
Οι τοποθετημένοι υαλοπίνακες θα μαρκάρονται με λευκό πλαστικό χρώμα με έντονες
διαγραμμίσεις, για αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών.

6.2.1 Υαλοπίνακες
Θα χρησιμοποιηθούν διπλοί υαλοπίνακες απολύτως διαυγείς, σταθερού πάχους, χωρίς
ελαττώματα, που παρουσιάζουν απαραμόρφωτο είδωλο. Οι υαλοπίνακες θα είναι χαμηλού
συντελεστή θερμοπερατότητας, χαμηλού συντελεστή εκπομπής (Low-e) και χαμηλού
συντελεστή ενεργειακού κέρδους g. Υαλοπίνακες με φυσαλίδες ή ξένα σώματα στη μάζα τους,
κυματώσεις, χαραγές στην επιφάνειά τους, τοπικές επιφανειακές παραμορφώσεις,
θαμπώματα και λοιπά ελαττώματα δεν θα γίνονται δεκτοί.
Ειδικοί τύποι υαλοπινάκων θα προέρχονται από έμπειρους και αναγνωρισμένους
κατασκευαστές και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας και
ιδιοτήτων.
Οι διπλοί υαλοπίνακες θα έχουν σφραγιστικά πλαίσια με πυριτικά άλατα για τη συνεχή
αποξήρανση του αέρα των διακένων.
Η πρώτη σφράγιση θα είναι θερμοπλαστική με βουτυλικό πλαίσιο. Η δεύτερη σφράγιση θα
είναι με ελαστομερή προϊόντα πολυθεϊκών ενώσεων (POLY-SYLΡHIDE) απαγορευόμενης της
χρήσης σιλικόνης. Το υγροαπορροφητικό υλικό θα είναι ακόρεστος ζεόλιθος (πυριτικά άλατα).
Περιμετρικά τα διπλά θερμομονωτικά κρύσταλλα θα έχουν προστατευτικά πλαίσια από
αλουμίνιο ή ανοξείδωτο χάλυβα.
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Οι υαλοπίνακες θα φέρουν σε κάθε τεμάχιο το σήμα του εργοστασίου παραγωγής, το οποίο
δεν θα αφαιρείται πριν από την παραλαβή τους.

6.2.2 Βοηθητικά υλικά τοποθέτησης υαλοπινάκων
Γενικά, θα απαγορεύεται η χρήση ελαστομερών και πλαστομερών παρεμβυσμάτων για την
τοποθέτηση υάλων, εκτός αν ληφθεί σχετική έγκριση από την Υπηρεσία. Στην περίπτωση
χρήσης τέτοιων υλικών, ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να προσκομίσει προς έγκριση στην
Υπηρεσία πιστοποιητικά ποιότητας, που θα αποδεικνύουν τα ακόλουθα στοιχεία:
-

αντοχή στην απόσχιση, στη διάβρωση, στις μόνιμες θλίψεις, στη διαρροή και στις
επαναλαμβανόμενες κάμψεις

-

σταθερότητα στη γήρανση, στον ατμοσφαιρικό αέρα, στις ηλιακές ακτίνες, στη
θερμότητα και στο ψύχος και σε οποιεσδήποτε χημικές ουσίες

-

πρόσφυση και ελαστικότητα, ώστε να παρακολουθούν τις συστολοδιαστολές και τις
οριζόντιες ανεμοπιέσεις.

Τα στηρίγματα μέσα στις εγκοπές τοποθετήσεως ύαλου ή κρυστάλλου θα πρέπει είναι από
ελαστικό συνθετικό υλικό, με αντοχή στην αλλοίωση λόγω της επαφής τους με τους στόκους,
τα παρεμβύσματα και τα χρώματα. Τα κάτω στηρίγματα θα έχουν σκληρότητα 70 - 75 βαθμούς,
ενώ τα υπόλοιπα περιμετρικά 50 -60 βαθμούς της κλίμακας Brinell.
Τα χημικά συνδετικά μεταξύ υαλοπινάκων θα πρέπει να έχουν σκληρυνθεί το αργότερο 2
ημέρες μετά την τοποθέτηση. Μετά το πέρας των 2 ημερών θα πρέπει να παραμένουν
κολλημένα, ελαστικά (κατά τις απαιτήσεις κάθε περίπτωσης) και υδατοστεγανά, πρέπει όμως
να μπορούν να διαλυθούν ή / και αντικατασταθούν με τα συνήθη εργοταξιακά εργαλεία. Στην
περίπτωση που χρησιμοποιούνται σε σκληρυμένους υαλοπίνακες ασφαλείας, θα πρέπει να
είναι επαρκώς ελαστικά, ώστε η θραύση του ενός φύλλου να μην μεταβιβάζεται και στο
συνδεδεμένο με αυτό φύλλο.

6.3

Παράδοση, διακίνηση, αποθήκευση

Η παράδοση, η διακίνηση και η αποθήκευση των υλικών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή τους.
Τα υλικά πρέπει να προστατεύονται στο εργοστάσιο κατασκευής, κατά τη μεταφορά τους στο
εργοτάξιο, και στους χώρους αποθήκευσης, μέχρι κάθε στοιχείο να τοποθετηθεί και να
στερεωθεί στη θέση του.
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Η παράδοση θα γίνεται σε ειδικά όρθια κιβώτια με πυραμοειδή πυρήνα στο μέσον για την
τοποθέτηση των πινάκων με ελάχιστη κλίση προς τα μέσα. Οι πίνακες θα έχουν μεταξύ τους
διαχωριστικό αφρώδες χαρτί. Οι υαλοπίνακες θα φυλάσσονται κατακόρυφοι σε ξηρό
αεριζόμενο χώρο και θα μεταφέρονται κατά τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τις οδηγίες του
παραγωγού τους στα σημεία της τελικής θέσης τους.
Τα ειδικά κρύσταλλα θα πρέπει να τοποθετούνται αμέσως, αποφεύγοντας τη μετακίνηση και
αποθήκευση.
Πρέπει να αποφεύγεται η συσσώρευση θερμότητας στους στοιβαγμένους υαλοπίνακες. Γι’
αυτό τον λόγο, είναι απαραίτητο, οι υαλοπίνακες να στοιβάζονται με ενδιάμεσο αεριζόμενο
κενό πάχους 10 mm τουλάχιστον. Αυτό το μέτρο είναι απολύτως απαραίτητο όταν πρόκειται
για θερμομονωτικούς υαλοπίνακες και τούτο ανεξάρτητα θέσης αποθήκευσης. Η αποθήκευση
κάτω από την επίδραση του ήλιου πρέπει πάντοτε να αποκλείεται, έστω και αν η στοίβα
σκεπάζεται με καραβόπανα γιατί τότε η συσσώρευση της θερμότητας γίνεται πολύ έντονη.
Για την διευκόλυνση του ελέγχου και της εργασίας τοποθέτησης κάθε αυτοκόλλητη αφαιρετή
ετικέτα με κωδικό αριθμό αντίστοιχο του κουφώματος θύρας/παραθύρου, ή του χώρου στον
οποίο τοποθετείται.

6.4

Εκτέλεση εργασιών

6.4.1 Προετοιμασία
Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων μπορεί να γίνει μόλις τοποθετηθούν τα κουφώματα,
ολοκληρωθούν όλες οι οικοδομικές εργασίες, προχωρούν οι χρωματισμοί, έχει καθαριστεί η
περιοχή από κάθε υπόλειμμα των ων προηγούμενων εργασιών, και το επιτρέπει ο
Επιβλέποντας.
Ο Ανάδοχος ελέγχει τις διαστάσεις και τα πάχη των κατασκευαστικών σχεδίων, ώστε όταν οι
υαλοπίνακες τοποθετηθούν να μην αφήνουν κενά και να εφαρμόζουν σωστά. Πριν από την
τοποθέτηση επιβεβαιώνεται ότι όλες οι εγκοπές και οι υποδοχές των κουφωμάτων είναι
καθαρές από ξένα αντικείμενα, ώστε ο υαλοπίνακας να εδράζεται ομοιόμορφα σε όλη την
περίμετρο του κουφώματος και να μην υπάρχει ασύμμετρη ή σημειακή έδραση, ειδικά στο
κάτω μέρος.
Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων γίνεται σε παραληφθέντα και υπό λειτουργία υαλοστάσια.
Πριν από την τοποθέτηση των υαλοπινάκων θα έχει γίνει στο υαλοστάσιο η απαραίτητη τελική
επεξεργασία για τις διαβρώσεις και την σκουριά (γαλβάνισμα, χρωματισμοί, επιστρώσεις κ.τ.λ).
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6.4.2 Τοποθέτηση
Το ενδιάμεσο διάκενο των διπλών υαλοπινάκων θα κυμαίνεται μεταξύ 6 mm – 12 mm. Σε αυτό
θα τοποθετείται κοίλο προφίλ αλουμινίου ύψους 6,5 mm ή 8,5 mm, το οποίο στην εσωτερική
πλευρά του έχει εγκοπές, ώστε τα αφυγραντικά (πυριτικά) άλατα να λειτουργούν σωστά και ο
αέρας να παραμένει ξηρός. Σε διάκενο μεγαλύτερο από 10 cm θα τοποθετείται περιμετρικά
ηχοαπορροφητικό υλικό.
Στο διάκενο μεταξύ αλουμινίου και υαλοπίνακα θα διαστρώνεται καταρχήν πλευρικά και με
ιδιαίτερη προσοχή στις γωνίες, ώστε να μην δημιουργούνται διακοπές, μια πρώτη στρώση
στεγανοποίησης από θερμοπλαστική κόλλα βουτυλίου. Η ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα της
κόλλας έχει πλάτος 4 mm – 5 mm και πάχος 0,3 mm – 0,4 mm (BS 5713, DIN 1286). Κατόπιν θα
γίνεται δεύτερη στεγανοποίηση με θερμοπλαστική κόλλα ή ελαστομερή προϊόντα πολυθειικών
ενώσεων, που συμπληρώνει το κενό και στεγανοποιεί περιμετρικά το πλαίσιο του υαλοπίνακα.
Γενικά, οι διαστάσεις των υαλοπινάκων θα είναι τέτοιες, ώστε μεταξύ υαλοπίνακα και πυθμένα
πατούρας κουφώματος να υπάρχει συνεχής περιμετρικός αρμός 3 mm. Επίσης το πλάτος και η
μορφή της πατούρας θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε μεταξύ της μιας επιφάνειας του
υαλοπίνακα και της πατούρας και της άλλης επιφάνειας του υαλοπίνακα και του πηχίσκου
συγκράτησης να υπάρχει συνεχής αρμός 4 - 6 mm. Το βάθος της πατούρας υποδοχής του
υαλοπίνακα θα είναι τουλάχιστον 15 mm για περίμετρο υαλοπίνακα μέχρι 5,00 m, 20 mm για
περίμετρο υαλοπίνακα από 5,00 m έως 10,0 m και 25 mm για μεγαλύτερους υαλοπίνακες.
Όλοι οι υαλοπίνακες μέσα στα πλαίσια θα εδράζονται σε πλαστικούς σκληρούς τάκους από
PVC.
Οι τοποθετούμενοι υαλοπίνακες, θα εδράζονται οπωσδήποτε στους τάκους, έτσι ώστε τα
φορτία (βάρος κ.λπ.) του υαλοπίνακα να μεταβιβάζονται στο κούφωμα χωρίς την πιθανότητα
παραμόρφωσής του ή θραύση του υαλοπίνακα ή τη δημιουργία δευτερογενών τάσεων στο
υαλοστάσιο.
Οι υαλοπίνακες θα συγκρατούνται στην θέση τους με πηχάκια κουμπωτά ή βιδωτά και όχι
καρφωτά, από το ίδιο με το υπόλοιπο πλαίσιο υλικό. Το ζύγισμα του υαλοπίνακα θα γίνεται με
τους τάκους συγκράτησης ή απ’ ευθείας με το κορδόνι, εφόσον αυτό αντέχει χωρίς να φεύγει
από τη θέση του, στις δημιουργούμενες πιέσεις. Το κορδόνι θα τοποθετείται πάντοτε από τις
δύο πλευρές του υαλοπίνακα συνεχές.
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και μπορεί να έλθουν σε επαφή, θα πρέπει να είναι
συμβατά μεταξύ τους ώστε να μην αναπτύσσουν επιβλαβείς αλληλεπιδράσεις κατά
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οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. υλικό σφράγισης υαλοπίνακα και πλαστικά συγκράτησης, τάκοι και
κουφώματα, τελική επεξεργασία κουφώματος και σφραγιστικά υλικά κ.λπ.).
Στις πόρτες θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε ο υαλοπίνακας να έχει μικρή κλίση κατά τρόπο
που να διευκολύνεται η λειτουργία των μεντεσέδων.
Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε να αντέχουν στις πιέσεις και
ταχύτητες ανέμου που επικρατούν στην περιοχή σύμφωνα με το DIN 1055, τμήμα 4, φορτία
ανέμου. Κανένα στοιχείο παραθύρου δεν θα πρέπει να υφίσταται μόνιμη παραμόρφωση ή
άλλη ζημιά, με βέλη κάμψης μεγαλύτερα από L/300 και μέγιστο 8 mm. Η ικανότητα αντοχής
των στερεώσεων σε θετικές και αρνητικές διαφορές πίεσης θα είναι 25 gr/cm2 (250 mm.
στήλης ύδατος).
Θα τηρούνται πλήρως οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής ένωσης DIRECTIVES COMMUNES POUR L’
AGREMENT DE FENETRES σε ότι αφορά την ελάχιστη δυνατή διαπερατότητα στον αέρα και στο
νερό των ανοιγόμενων υαλοστασίων και των θυρών.
Τα συγκροτήματα παραθύρων και υαλοπινάκων θα κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν στα
αντίστοιχα ανοίγματα με επαρκείς ανοχές και όπου απαιτείται, με αρμούς διαστολής
ενσωματωμένους σε συνδέσεις ώστε να παρέχεται η ελευθερία μετακινήσεων λόγω θερμικών
διαστολών και συστολών που θα παρουσιάζονται εξαιτίας των τοπικών καιρικών συνθηκών και
μεταβολών των θερμοκρασιών από χειμώνα σε καλοκαίρι και ημέρα σε νύχτα – χωρίς να
δημιουργούνται λυγισμοί, παραμορφώσεις αρμών ή άλλες επιβλαβείς επιπτώσεις.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για τον καθαρισμό των υαλοπινάκων και επισημαίνεται ότι θα
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την προφύλαξή τους.

6.4.3 Προστασία - Παραλαβή
Οι υαλοπίνακες θα προφυλάσσονται από τον κίνδυνο θραύσης.
Ύστερα από επιθεώρηση, όλοι οι λεκέδες, τα υπολείμματα χρωμάτων και στίγματα θα
αφαιρούνται από τους υαλοπίνακες, οι οποίοι στη συνέχεια θα πλυθούν και καθαριστούν.
Ραγισμένοι ή σπασμένοι υαλοπίνακες ή καθρέπτες θα αφαιρούνται και θα αντικαθίστανται
πριν από την οριστική παραλαβή με δαπάνες και ευθύνη του εργολάβου εφόσον οφείλονται σε
δικό του σφάλμα.
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6.4.4 Ανοχές
Οι υαλοπίνακες γενικώς θα παρουσιάζουν επιφάνειες που δεν θα παραμορφώνουν τα
κατοπτριζόμενα είδωλα. Μετά την τοποθέτησή τους δεν θα παρουσιάζουν βέλη. Κατά
συνέπεια το πάχος του κάθε υαλοπίνακα θα είναι ανάλογο με το μέγεθος και το κούφωμα που
προορίζεται. Για τα πάχη που θα αναγράφονται στα εγκεκριμένα σχέδια δεν θα υπάρχουν
αποκλίσεις, όπως και για τις ορθές γωνίες των τεμαχίων.
Οι υαλοπίνακες πρέπει να είναι επίπεδοι, λείοι και τα αντικείμενα που εμφανίζονται μέσω
αυτών, να μην φαίνονται παραμορφωμένα, από απόσταση παρατήρησης 25 cm και σε γωνία:
-

20° για την πρώτη διαλογή

-

30° για τη δεύτερη διαλογή.

Ο Ανάδοχος θα αλφαδιάζει τα κουφώματα, ώστε να επιτυγχάνεται απόλυτη επιπεδότητα χωρίς
αποκλίσεις. Μετά την τοποθέτησή τους οι υαλοπίνακες δεν θα παρουσιάζουν βέλη.
Οι διαστάσεις των τυποποιημένων υαλοπινάκων με τις προβλεπόμενες ανοχές θα καθορίζονται
στα Πρότυπα DIN 1259-1/2 και DIN 1249/86.
Το πάχος του κάθε επιμέρους υαλοπίνακα δύναται να παρουσιάζει αποκλίσεις ίσες με ±0,20
mm έως ±0,30 mm από το ονομαστικό του πάχος.
Διαστάσεις κοπής (αέρας): Ο επιτρεπόμενος αφού ληφθούν υπόψη οι κλιματολογικές
συνθήκες και υπολογισθεί η διαστολή σε τυχόν απότομες μεταβολές θερμοκρασίας
περιβάλλοντος.
Παραμόρφωση κρυστάλλων : Καμία παραμόρφωση σε οποιαδήποτε γωνία και απόσταση.
6.5

Δείγματα – Έλεγχοι

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία δείγματα όλων των υλικών σχετικών με τις εργασίες
υαλουργικών. Υποβάλλονται 3 δείγματα 15 cm x 30 cm από κάθε είδος υαλοπίνακα.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, ως προς την
επιλογή των κατάλληλων υλικών και τη διαμόρφωση των αρμών, που θα πρέπει να αντέχουν
στις θερμοκρασίες και τις θερμοκρασιακές μεταβολές της περιοχής.
Ο Ανάδοχος θα είναι απόλυτα υπεύθυνος για τη σωστή κοπή των υαλοπινάκων και την
ικανοποιητική κατάσταση των σόκορων (χωρίς γρέζια ή τριχοειδείς ρωγμές). Επίσης
εξακριβώνει τη σωστή πρόβλεψη τοποθέτησης τάκων έδρασης των υαλοπινάκων στα πλαίσια.
Ο Ανάδοχος θα περιλαμβάνει στα κατασκευαστικά σχέδια των εργασιών που περιέχουν
υαλουργικά υλικά , πλήρη στοιχεία και ποιότητες υλικών.
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Κατά την προσκόμιση των υαλοπινάκων η Υπηρεσία θα ελέγχει την ύπαρξη των σχετικών
πιστοποιητικών και τις περιεχόμενες σε αυτά πληροφορίες:
-

ηχομονωτική ικανότητα (dB)

-

θερμομονωτικές ιδιότητες

-

χρώμα (να είναι το απαιτούμενο από τη μελέτη)

Πριν από οποιαδήποτε εργασία τοποθέτησης των υαλοπινάκων , ο Ανάδοχος θα ελέγχει τη
σταθερότητα και την ευθυγράμμιση των κουφωμάτων , σύμφωνα με το άρθρο «Ξύλινα
κουφώματα» και το παρόν. Σε περίπτωση ατελειών ή κακοτεχνιών ο Ανάδοχος θα υποχρεούται
να τις αποκαταστήσει .
Πριν από την ολοκλήρωση της τοποθέτησης η Υπηρεσία θα ελέγχει ότι τα ελαστικά
παρεμβύσματα και τα αρμοκάλυπτρα είναι σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο «Ξύλινα
κουφώματα» και στο παρόν.
Μετά την τοποθέτηση των υαλοπινάκων η Υπηρεσία θα ελέγχει την εκτελεσθείσα εργασία
σύμφωνα με τη μελέτη, το παρόν, και τις εντολές της και συγκεκριμένα ως προς τα ακόλουθα:
-

τη στερέωση των διατομών και των παρεμβυσμάτων υποδοχής τους, καθώς και των
επιβαλλόμενων κενών

-

την αντοχή των επιλεγμένων διατομών, όσον αφορά στην ταχύτητα του ανέμου, στο
μέγεθος του κουφώματος στις πλευρικές στερεώσεις και στο ύψος από το έδαφος

-

τη συμφωνία των επιλεγμένων υαλοπινάκων με τις απαιτήσεις του έργου όσον αφορά
στη διαφάνεια, στην ημιδιαφάνεια (translucence), στη διάχυση (diffusion) και στην
αντοχή

-

οι χρωματιστοί υαλοπίνακες δεν πρέπει να παρουσιάζουν χρωματικές διαφορές μεταξύ
τους

-

τον ορθογωνισμό των υαλοπινάκων

-

τους αρμούς ως προς τα υλικά πλήρωσης και σφράγισης που πρέπει να έχουν την
απαραίτητη αντοχή στη θερμοκρασία της περιοχής.

7.

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Γενικά τα κονιάματα θα παρασκευάζονται με μηχανικούς αναμικτήρες (μπετονιέρες), θα έχουν
επιμελημένη ανάμιξη των συστατικών τους ώστε το μείγμα να έχει ομοιογένεια και η
παρασκευή τους πρέπει να περιορίζεται σε ποσότητες που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν
διατηρώντας την πλαστικότητά τους. Τα κονιάματα πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως μετά
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την ανάμιξη και παρασκευή τους. Θα πρέπει να καθορίζεται επίσης σωστά ο μεγαλύτερος
ανεκτός χρόνος μεταξύ παρασκευής και χρήσης, καθώς και ο τρόπος της εκ νέου επεξεργασίας
των μειγμάτων που έχουν σκληρυνθεί κατά ένα μέρος για την απόκτηση της επιθυμητής
πλαστικότητάς τους.
7.1

Προδιαγραφές υλικών

7.1.1 Νερό
Για την κατασκευή των κονιαμάτων χρησιμοποιείται νερό που πληροί το σχετικό πρότυπο ΕΛΟΤ
345. Το νερό γενικά πρέπει να είναι καθαρό, διαυγές, γλυκό και πόσιμο. Δεν πρέπει να περιέχει
επιβλαβείς προσμίξεις, όπως ελεύθερα οργανικά ή ανόργανα οξέα, φυτικές και γενικότερα
οργανικές ουσίες, άργιλο σε αιώρηση, διαλυτά σάκχαρα σε περιεκτικότητα μεγαλύτερη από
0,25%, διαλυτά άλατα, κυρίως θειικά (θειικό νάτριο ή το θειικό μαγνήσιο), ακόμα και
χλωριούχα (χλωριούχο μαγνήσιο σε πυκνότητα μεγαλύτερη από 3%). Δεν επιτρέπεται η χρήση
νερού που έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως για τον καθαρισμό εργαλείων και δοχείων.
Το χλιαρό νερό βοηθάει στην καλύτερη σκλήρυνση των κονιαμάτων. Απαγορεύεται η χρήση
νερού που βρίσκεται κοντά στη θερμοκρασία πήξης του.
Στις περιπτώσεις χρήσης νερού για το οποίο η Υπηρεσία έχει αμφιβολίες, επιβάλλεται η
εξέταση της καταλληλότητας του πριν τη χρήση του.

7.1.2 Ασβέστης
Ο ασβέστης θα είναι της καλύτερης ποιότητας του τύπου που κυκλοφορεί στο εμπόριο, με
περιεκτικότητα οξειδίου του ασβεστίου μαζί με οξείδιο του μαγνησίου μεγαλύτερη του 95%. Ο
πολτός που προέρχεται από το σβήσιμο του ασβέστη δεν πρέπει να περιέχει θρόμβους ή
στερεές ουσίες και να αποτελείται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από κολλοειδούς μορφής
ασβέστη. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση πολτού ασβέστη που έχει μετατραπεί σε ανθρακικό
ασβέστιο. Γενικά για τον ασβέστη ισχύει το πρότυπο ΕΝ 459.
Ο ασβέστης πρέπει να προέρχεται από πρόσφατη όπτηση, που έχει γίνει με αέρια καύσεως.
Από άποψη χημικής σύστασης, η περιεκτικότητα του ασβέστη σε οξείδιο του ασβεστίου μαζί
με το οξείδιο του μαγνησίου, πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 95%.
Για οποιαδήποτε χρήση του πολτού του ασβέστη δεν πρέπει να περιέχονται σε αυτό θρόμβοι,
μικροί λίθοι (άψητα, άμμος ή άλλες αδρανείς ουσίες). Ειδικά όταν o ασβέστης προορίζεται για
την κατασκευή επιχρισμάτων, απαγορεύεται να προέρχεται από το κατώτερο στρώμα του
πολτού του ασβεστόλακκου μέχρι πάχους 10 cm από τον πυθμένα.
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Ιδιαίτερη προσοχή πάντως θα πρέπει να δίνεται στις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής των
πλίνθων σχετικά με την αναλογία ασβέστη στο κονίαμα (πολλές φορές συνιστούν την
αφαίρεση του ασβέστη από το κονίαμα).
Εάν ο πολτός του ασβέστη έρχεται στο εργοτάξιο έτοιμος, επιβάλλεται να εξακριβωθεί η πηγή
προμήθειάς τους, ο τρόπος της παρασκευής και διατήρησής του, καθώς και ο χρόνος
μεσολάβησης από της σβέσης μέχρι μεταφοράς του στο εργοτάξιο. Ο πολτός αυτός πρέπει να
αποθηκεύεται σε ειδικά προετοιμασμένη θέση στο εργοτάξιο και εφ’ όσον δεν χρησιμοποιηθεί
έγκαιρα, πρέπει να τοποθετείται μέσα σε λάκκο στεγανό ή σε δοχεία και να καλύπτεται με
νερό.
Το νερό που χρησιμοποιείται για το σβήσιμο του ασβέστη είναι καθαρό, πόσιμο και
απαλλαγμένο από διοξείδιο του άνθρακα ή διαλυμένα άλατα.
Εάν χρησιμοποιηθεί σκόνη υδράσβεστου, αυτή πρέπει να περνάει εξ ολοκλήρου από κόσκινο
τρύπας 0.25 mm, να έχει ομοιόμορφο χρώμα, να προσκομίζεται μέσα σε σφραγισμένους
χάρτινους σάκκους ή ξύλινα κιβώτια τα οποία θα φέρουν τη σφραγίδα του εργοστασίου. Ο
υδράσβεστος θα αποθηκεύεται συσκευασμένος σε στεγασμένους χώρους απόλυτα ξηρούς.
Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται σκόνη ασβέστη Ca (OH)², αυτή πρέπει να έχει φαινόμενο
βάρος 500-600 Kg/m3, να περνάει ολόκληρη από κόσκινο με τρύπες 0,6 mm, και το υλικό που
παραμένει στο κόσκινο των 4.900 βρογχίδων να είναι 10%.
Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να προσκομίσει στην Υπηρεσία πιστοποιητικά εξέτασης δείγματος
πολτού ασβέστη από εγκεκριμένο εργαστήριο ως προς την καθαρότητα (ουδετεροποιημένος ή
καμένος ασβέστης κτλ) και τη μη πρόσμιξη του με οποιαδήποτε ξένη ουσία. Στην αντίθετη
περίπτωση η Υπηρεσία επιβάλλει την απομάκρυνση του υλικού και την αντικατάσταση του.

7.1.3 Τσιμέντο
Το τσιμέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, Portland, καθαρό και θα πληροί τα αναφερόμενα
στο άρθρο «Άοπλα και Οπλισμένα Σκυροδέματα» και θα συμφωνεί με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
197 ή και το DIN 1164. Δεν θα χρησιμοποιείται τσιμέντο ηλικίας πέραν των 3 μηνών. Το
τσιμέντο που χρησιμοποιείται θα είναι του ίδιου τύπου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των
εργασιών.
Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητά τη διεξαγωγή ελέγχων ποιότητας για κάθε 5 t προσκομιζόμενου
τσιμέντου που χρησιμοποιείται σε κονιάματα. Αν από τους ελέγχους προκύψει ότι κάποιο
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δείγμα δεν πληροί τις προδιαγραφές, η αντίστοιχη ποσότητα απορρίπτεται και απομακρύνεται
με ευθύνη του Αναδόχου από το εργοτάξιο.
Τσιμέντο με ανομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν
διαλύονται με σφίξιμο στο χέρι) θα απομακρύνεται από το εργοτάξιο με δαπάνες του
Αναδόχου.
7.1.4 Αδρανή
Τα αδρανή υλικά, σκύρα, σύντριμμα και άμμος λατομείου θα είναι από υψηλής αντοχής (650
Kg/cm²) υγιές και ανθεκτικό σε τριβή, κρούση και καιρικές μεταβολές μητρικό πέτρωμα,
καθαρά χωρίς φυτικές, αργιλικές, οργανικές και άλλες φυσικές (εύθριπτα, αποσαθρώσιμα
υλικά) και χημικές (φωσφορικές, σιδηρούχες, αλογονούχες, μολυβδούχες κ.λπ.) προσμίξεις, με
κανονικού σχήματος (στρογγυλό-κυβικό) κόκκους, μεγέθους κατά ΑΤΟΕ 3009 και 7009 κατά
περίπτωση.
Τα αδρανή υλικά πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Πρότυπου ΕΛΟΤ/408 (ΦΕΚ
266/Β/9-5-85) και επιπλέον στις προδιαγραφές Τ.Π.

Τα πρότυπα που ισχύουν για τα αδρανή κονιαμάτων είναι τα ακόλουθα:
Α/Α

Απαίτηση

Πρότυπο

1

Αδρανή κονιαμάτων

ΕΛΟΤ ΕΝ 13139

2

Ελαφρά αδρανή κονιαμάτων

ΕΛΟΤ ΕΝ 13055

3

Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων

ΕΝ 933

4

Δοκιμές μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097

Δοκιμές αντοχής έναντι θερμικών και καιρικών
5

ΕΛΟΤ ΕΝ 1367
μεταβολών

6

Δειγματοληψία για έλεγχο γενικών ιδιοτήτων

ΕΝ 932

7.1.5 Άμμος – Μαρμαροκονία
Η άμμος που προέρχεται από θραύση, πρέπει να είναι προελεύσεως λατομείου της έγκρισης
της Υπηρεσίας, κατάλληλη ανάλογα με τη χρήση του κονιάματος. Για τσιμεντοκονιάματα είναι
προτιμότερο να είναι χαλαζιακή ή τουλάχιστον να προέρχεται από σκληρό ασβεστόλιθο.
Πρέπει να έχει επίσης επαρκή μηχανική αντοχή και να μην αποσαθρώνεται.
Η φυσική (θαλάσσια, ποταμίσια, ορυκτή) άμμος ενδείκνυται σε εργασίες που απαιτείται
μεγαλύτερη ακρίβεια (λεπτά στρώματα και αρμοί) αλλά απαιτεί επιμελημένη πλύση και
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καθαρισμό από χώμα, άλατα κτλ. Η θαλάσσια άμμος δεν ενδείκνυται για επιχρίσματα γιατί
περιέχει άλατα που προκαλούν επανθίσματα στο επίχρισμα. Η φυσική άμμος εμφανίζει τις
ακόλουθες ιδιότητες:
-

Οι κόκκοι της είναι λιγότερο τραχείς.

-

Περιέχει ελάχιστο ποσοστό σκόνης, με αποτέλεσμα το κονίαμα να ξεραίνεται γρήγορα
και να είναι λιγότερο υγροσκοπικό.

-

Για την παρασκευή ενός m3 κονιάματος, απαιτείται μικρότερο ποσοστό συνδετικής ουσίας με καλύτερες ιδιότητες (μικρότερη συστολή ξήρανσης).

-

Για την παρασκευή ενός m3 κονιάματος απαιτείται λιγότερο νερό, με αποτέλεσμα τη
μείωση της πιθανότητας να παρουσιαστούν στο κονίαμα τριχιάσματα (ραγάδες).

Η άμμος πρέπει να είναι απαλλαγμένη από επιβλαβείς ουσίες, όπως άργιλο, οργανικά
συστατικά, τάλκη, μαρμαρυγία κτλ. Οι αντίστοιχες μέγιστες ανεκτές κατά βάρος
περιεκτικότητες είναι 4% για την άργιλο, 1% για τα οργανικά συστατικά και 1% για τον τάλκη
και τον μαρμαρυγία.

Κοκκομετρική διαβάθμιση
Η κοκκομετρική σύσταση της άμμου εξαρτάται από το είδος της εργασίας για το οποίο
προορίζεται το κονίαμα. Όπου γίνεται χρήση όρων: “χονδρόκοκκος” “μετριόκοκκος” και
“λεπτόκκοκος”, αυτοί έχουν την ερμηνεία που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορίες άμμου

Διέρχεται από

Συγκρατείται από κόσκινο οπής

κόσκινο οπής

διαμέτρου

διαμέτρου
Χονδρόκοκκος

6,0 mm

3,0 mm

Μετριόκοκκος

3,0 mm

0,5 mm

Λεπτόκοκκος

0,5 mm



Σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες πρέπει να υπάρχει κανονική διαβάθμιση των κόκκων της
άμμου. Η υπηρεσία έχει δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο μελέτη κοκκομετρικής
σύνθεσης κονιαμάτων, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι επιθυμητές αντοχές και να είναι
εφικτός ο έλεγχος των δοκιμιοληψιών.
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Η μαρμαροκονία θα προέρχεται από καθαρό μάρμαρο, θα είναι της καλύτερης ποιότητας θα
είναι λευκή ή έγχρωμη ανάλογα με τον επιθυμητό χρωματισμό του επιχρίσματος, αμιγής
απαλλαγμένη ξένων ουσιών και ανάλογα με τον προορισμό της λεπτόκοκκη (τελείως
κονιοποιημένη) ή χονδρόκοκκη (ρύζι) Νο 1 – 3. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα είναι
«πούδρα». Θα είναι επίσης καλά λειοτριμμένη.

7.1.6 Έτοιμα κονιάματα
Ανάλογα με το συνδετικό υλικό παρασκευής τους, τα έτοιμα κονιάματα διακρίνονται σε
τσιμεντοκονιάματα, ακρυλικά κονιάματα, κονιάματα με σκληρυνόμενες ρητίνες και
γυψοκονιάματα.
Ανάλογα με τις ιδιότητες τους διακρίνονται σε θερμομονωτικά, ηχοαπορροφητικά,
διακοσμητικά και στεγανοποιητικά.
Ανάλογα με τη χρήση τους διακρίνονται σε κονιάματα τοιχοποιίας, επιχρίσματα πρώτης
στρώσης, εσωτερικά επιχρίσματα τελικής στρώσης και εξωτερικά επιχρίσματα τελικής
στρώσης.

Τα υλικά πρέπει να συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά ελέγχου των ιδιοτήτων τους.
Στα κονιάματα αυτά είναι δυνατόν να προστίθενται στο εργοστάσιο παραγωγής πρόσμικτα
(π.χ. στεγανωτικά, πλαστικοποιητές, συγκολλητικά υλικά ακρυλικής βάσης κτλ).
Συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των τσιμεντοκονιαμάτων είναι τα ακόλουθα:
•

ειδικό βάρος στεγνού υλικού: 1600 kg/m3 – 1800 kg/m3

•

θερμοκρασιακή αντοχή από –30°C ως +70°C

•

αντοχή σε εφελκυσμό 18 kg/cm2 – 20 kg/cm2

•

θερμοκρασία εφαρμογής 5°C - 40°C

•

αντοχή σε κάμψη 40 kg/cm2

•

αντοχή σε θλίψη 90 kg/cm2

Τα

τσιμεντοκονιάματα

πρώτης

και

δεύτερης

στρώσης

δεν

περιέχουν

ασβέστη,

χρησιμοποιούνται σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες και εξασφαλίζουν υψηλές αντοχές
και προστασία από τη διάβρωση. Περιέχουν εκτός από τσιμέντο και ασβεστολιθική μεσόκοκκη
άμμο (0/3) και ειδικά πρόσμικτα. Μερικά χαρακτηριστικά τους είναι τα ακόλουθα:
•

κατακράτηση νερού 18% - 19%

•

αντοχή σε θλίψη (μετά 28 ημέρες) 120 kg/cm2
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•

αντοχή σε κάμψη (μετά 28 ημέρες) 30 kg/cm2

Τα αδιάβροχα μαρμαροκονιάματα τελικής στρώσης παρασκευάζονται με λεπτόκοκκη λευκή
μαρμαροκονία και λευκό τσιμέντο με ειδικά πρόσμικτα και χρησιμοποιούνται για την τελική
στρώση επιχρισμάτων.
Τα έτοιμα θερμομονωτικά κονιάματα είναι τσιμεντοκονιάματα με αδρανή άμμου και μικρών
κόκκων περλίτη ή παρεμφερών θερμομονωτικών υλικών και με πρόσμικτα που εξασφαλίζουν
την πρόσφυση. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους είναι:
•

ειδικό βάρος κονίας 400 kg/m3 – 800 kg/m3

•

συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας 0,075 kcal/mh°C – 0,085 kcal/mh°C

•

αντίσταση στη διάχυση υδρατμών 6 – 8

•

αντοχή σε θλίψη (μετά 28 ημέρες) 10 kg/cm2 – 15 kg/cm2

•

αντοχή σε κάμψη (μετά 28 ημέρες) 4 kg/cm2 – 6 kg/cm2

Τα κονιάματα ακρυλικής βάσης παράγονται με βάση ακρυλικές ρητίνες και περιέχουν ίνες,
οξείδια τιτανίου, κόκκους χαλαζοπυριτικής άμμου και άλλα παρεμφερή υλικά. Η ισορροπία
μεταξύ των συστατικών οφείλεται στην ακρυλική ρητίνη και τα πρόσθετα που
χρησιμοποιούνται και δημιουργούν υδροαπωθητική μεμβράνη.

Τα κονιάματα ρητινικής βάσης παράγονται με βάση σκληρυνόμενες συνθετικές ρητίνες και
περιέχουν κόκκους χαλαζιακών κρυστάλλων και οξείδια σιδήρου. Παρουσιάζουν σημαντικές
ηχοθερμομονωτικές και στεγανωτικές ιδιότητες και μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές
μεταβολές. Για την πήξη των κονιαμάτων αυτών χρησιμοποιούνται αντί νερού καταλύτες και
σκληρυντικές ουσίες. Ανάλογα με την περιεκτικότητα σε ρητίνες τα κονιάματα αυτά δεν
ρηγματώνονται και έχουν μεγάλη ελαστικότητα.
Τα κονιάματα με υδράσβεστο και γύψο παράγονται με βάση την υδράσβεστο, τον άνυδρο
γύψο και ίχνη μαρμάρου με επιπλέον χημικά πρόσμικτα που εξασφαλίζουν ελαστικότητα,
πλαστικότητα και πρόσφυση επί των επιφανειών, επί των οποίων εφαρμόζονται.
Εφαρμόζονται σε 2 στρώσεις. Η πρώτη στρώση είναι αστάρωμα πάχους 6 mm – 7 mm και η
δεύτερη «γέμισμα» πάχους 1,8 mm – 2 mm.Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους είναι τα
ακόλουθα:
•

ειδικό βάρος στεγνού υλικού 1250 kg/m3

•

συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας 0,40 kcal/mh°C
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•

αντοχή σε θλίψη 32 kg/cm2

•

αντοχή σε εφελκυσμό 14 kg/cm2

Για τα γυψοκονιάματα, τους τύπους και την εφαρμογή τους ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ 1248 ενώ
για τον ορυκτό γύψο που χρησιμοποιείται στην παραγωγή κονιαμάτων το ΕΛΟΤ 783.

7.2

Εκτέλεση εργασιών

7.2.1 Μεταφορά και αποθήκευση υλικών
Η υδράσβεστος θα προσκομίζεται μέσα σε σφραγισμένους σάκους ή ξύλινα κιβώτια και θα
αποθηκεύεται συσκευασμένη σε στεγασμένους, απόλυτα ξηρούς χώρους. Οι συσκευασίες θα
φέρουν τη σφραγίδα του εργοστασίου παραγωγής του υλικού.
Η άμμος, κατά την αποθήκευση της στο εργοτάξιο θα πρέπει να προστατεύεται από διάφορες
ουσίες, οι οποίες είναι δυνατό να προκαλέσουν τη ρύπανσή της.
Η αποθήκευση του τσιμέντου στο εργοτάξιο θα γίνεται σε ειδικές δεξαμενές (silo). Στην
περίπτωση που δεν διατίθενται οι δεξαμενές, το τσιμέντο μεταφέρεται σε σφραγισμένους χάρτινους σάκους και αποθηκεύεται σε κλειστούς, καλά αεριζόμενους χώρους προστατευμένους
από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες, πάνω σε ξύλινες, υπερυψωμένες κατά 30 cm από
το έδαφος, πλατφόρμες με ύψος στοίβαξης το πολύ 8 σάκους. Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να
αποθηκεύει ξεχωριστά τις παραλαμβανόμενες ποσότητες τσιμέντου, ώστε να είναι δυνατή η
δειγματοληψία ανά πάσα στιγμή.
Το έτοιμο κονίαμα θα μεταφέρεται σε σχετικώς ψυχρά δοχεία και δεν εκτίθεται άμεσα στην
ηλιακή ακτινοβολία. Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα μεταλλικά καροτσάκια, δοχεία και λοιπά
μέσα για τη μεταφορά και χρήση του κονιάματος θα είναι σχετικώς ψυχρά.
Στην περίπτωση που η εξωτερική θερμοκρασία είναι πάνω από 37°C και το ποσοστό σχετικής
υγρασίας κάτω από 50%, όλα τα υλικά θα προστατεύονται και θα σκιάζονται από την
απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Στην περίπτωση που η εξωτερική θερμοκρασία
είναι κάτω από 4°C, ο Ανάδοχος υποβάλλει προτάσεις προστασίας των υλικών υπό συνθήκες
παγετού προς έγκριση στην Υπηρεσία. Τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να λαμβάνονται
γενικά είναι τα ακόλουθα:
-

Σε θερμοκρασίες κάτω από 4°C η άμμος ή το νερό του κονιάματος θα θερμαίνονται,
ώστε το παραγόμενο κονίαμα να έχει θερμοκρασία 4°C - 40°C.

-

Η θερμοκρασία του κονιάματος θα διατηρείται πάνω από τον παγετό για τουλάχιστον
48 ώρες μετά τη χρήση του στην κατασκευή.
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-

Απαγορεύεται η χρήση υλικών που έχουν προσβληθεί από παγετό.

7.2.2 Γενικές απαιτήσεις – Αναλογίες
Εφ’ όσον το κονίαμα προέρχεται έτοιμο από βιομηχανία, ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να
ακολουθήσει τις οδηγίες χρήσης του (π.χ. οδηγίες για την ποσότητα τσιμέντου και νερού που
πρέπει να προστεθεί στο εργοτάξιο, του πρόσμικτου που ενδεχομένως θα πρέπει να προστεθεί
σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για την προοριζόμενη χρήση κτλ).
Τα πρόσμικτα δεν θα πρέπει να μειώνουν την αντοχή των κονιαμάτων και δεν πρέπει να έχουν
επιπτώσεις στην αντοχή των υλικών και των κατασκευών που έρχονται σε επαφή (προσωρινή ή
μόνιμη). Την ευθύνη για τυχόν βλάβες που μπορεί να προξενήσουν, θα φέρει αποκλειστικά ο
Ανάδοχος ακόμη και αν τα πρόσμικτα έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία. Πριν τη χρήση των
εγκεκριμένων πρόσμικτων, ο Ανάδοχος θα παρασκευάζει δείγματα κονιαμάτων σε ποσότητες,
που θα υποδεικνύει η Υπηρεσία. Η παρασκευή των δειγμάτων θα γίνεται 6 - 8 εβδομάδες πριν
τη χρήση του κονιάματος στο έργο. Οι μέθοδοι δοκιμών για τα πρόσμικτα κονιαμάτων
περιγράφονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 480, ενώ οι μέθοδοι δειγματοληψίας περιγράφονται στο
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 934.
Ειδικά όταν πρόκειται περί τσιμεντοκονιαμάτων, τα κονιάματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
αμέσως μετά την παρασκευή τους, γι’ αυτό και θα παρασκευάζονται πάντοτε σε ποσότητες
τέτοιες, ώστε να μην ξηραίνονται πριν από τη χρήση τους. Κονίαμα που έχει σκληρυνθεί τόσο,
ώστε να μην μπορεί να επανέλθει στην κανονική του κατάσταση, μόνο με κατεργασία και χωρίς
προσθήκη νερού, θα απορρίπτεται. Ο τρόπος επεξεργασίας των μερικώς σκληρυμένων
μιγμάτων για την απόκτηση της επιθυμητής πλαστικότητας θα καθορίζεται από την Υπηρεσία.
Οι μέγιστοι χρόνοι μεταξύ παρασκευής και χρήσης ανάλογα με το είδος του κονιάματος για
εσωτερικούς χώρους είναι οι ακόλουθοι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την Υπηρεσία:

•

για ασβεστοκονίαμα με πολτό ασβέστη 3,5 h

•

για ασβεστοκονίαμα με υδράσβεστο 5 h

•

για κονιάματα με τσιμέντο 2,5 h.

Δεν θα επιτρέπεται η εφαρμογή κονιαμάτων πριν από τον έλεγχο και την προετοιμασία του
υποστρώματος. Υπόστρωμα σαθρό, ασταθές, βρώμικο από λάδια και ξένες επιβλαβείς ουσίες,
λείο και πολύ ξερό πρέπει να καθίσταται σταθερό, να καθαρίζεται από σαθρά, λάδια, σκόνες
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κ.λπ., να τραχύνεται και να υγραίνεται ανάλογα, ώστε το κονίαμα που θα διαστρωθεί να έχει
πρόσφυση και να μην επηρεάζεται η πήξη του.
Οι αναλογίες των υλικών των κονιαμάτων θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά και για το λόγο
αυτό χρησιμοποιούνται ειδικά δοχεία τυπικών διαστάσεων και ανάλογα του προορισμού τους.
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν καθορίζονται οι αναλογίες, ο Ανάδοχος θα τηρεί τις οδηγίες
της Υπηρεσίας.
Οι συνήθεις αναλογίες κονιαμάτων αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α

Είδος Κονιάματος

Τσιμέντο

Ασβέστης

Άμμος

[kg/m3]

(κατ’ όγκο)

(κατ’ όγκο)

1

Ασβεστοκονίαμα 1:2

-

0,42

0,84

2

Ασβεστοκονίαμα 1:2,5

-

0,36

0,90

3

Ασβεστοκονίαμα 1:3

-

0,32

0,96

4

Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2

150

0,42

0,84

5

Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2,5

300

0,36

0,90

6

Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:3

450

0,32

0,96

7

Τσιμεντοκονίαμα 350

350

0,10

1,12

8

Τσιμεντοκονίαμα 400

450

0,10

1,06

9

Τσιμεντοκονίαμα 600

600

0,10

1,00

Δεν θα επιτρέπονται αποκλίσεις στις αναλογίες των υλικών, χωρίς προηγουμένως να έχουν
διεξαχθεί επιπλέον έλεγχοι και να έχουν προσκομιστεί οι απαραίτητες εγκρίσεις.
Το κονίαμα που χρησιμοποιείται στη δόμηση τοιχοποιιών και στα επιχρίσματα είναι
τουλάχιστον 350 kg - 400 kg ανά m3 κονιάματος. Για τις εξωτερικές αρμολογήσεις χρησιμοποιούνται ασβεστοτσιμεντοκονιάματα που περιέχουν τουλάχιστον 450 kg τσιμέντου ανά m3
κονιάματος.
Δεν επιτρέπεται η χρήση φτυαριών για τη μέτρηση των απαιτούμενων ποσοτήτων.

7.2.3 Ανάμιξη
Το κονίαμα θα παρασκευάζεται με μηχανικό αναμικτήρα ανάλογα με την απαιτούμενη
ποσότητα. Η ανάμιξη θα διαρκεί επαρκές χρονικό διάστημα, ώστε το μίγμα που προκύπτει
κάθε φορά, να έχει ομοιογένεια σε όλη του τη μάζα. Πρακτική ένδειξη της ομοιογένειας του
μίγματος θα είναι η ομοιομορφία του χρώματος του. Ο χρόνος πρόσμιξης των υλικών στον
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αναμικτήρα μετά την προσθήκη όλων των υλικών (μαζί με το νερό), δεν πρέπει να είναι
λιγότερος από 5 λεπτά. Πρέπει πάντως να αποφεύγεται η υπερβολική ανάδευση.
Ο αναμικτήρας θα πρέπει να είναι διακριβωμένος και να ρυθμίζει ομοιόμορφα και με ακρίβεια
την παρεχόμενη ποσότητα νερού.
Η ανάμιξη δεν θα επαναλαμβάνεται παρά μόνο στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από τον
κατασκευαστή. Τα τσιμεντοκονιάματα χρησιμοποιούνται εντός 2,5 h από την ανάμιξη. Τα
ξηραμένα τσιμεντοκονιάματα θα κρίνονται απορριπτέα και δεν χρησιμοποιούνται σε καμία
περίπτωση (ούτε με προσθήκη νερού και νέα ανάμιξη).
Στην περίπτωση που η συνδετική ύλη είναι σε μορφή σκόνης (τσιμέντο, σκόνη υδρασβέστου
κτλ), θα προηγείται η ανάμιξή της σε ξηρή κατάσταση με το αδρανές υλικό και μετά θα γίνεται
η ανάμιξη με βαθμιαία προσθήκη νερού.
Όταν πρόκειται για ασβεστοκονιάματα ενισχυμένα με τσιμέντο, το τσιμέντο θα αναμιγνύεται
σε ξηρή κατάσταση με την άμμο, και το κονίαμα παρασκευάζεται με προσθήκη στο μίγμα
πολτού ασβέστη σε υδαρή μορφή.
Με ιδιαίτερη προσοχή ελέγχεται η ανάμιξη των αδρανών καθώς και η πήξη του κονιάματος,
έτσι ώστε να εντοπίζεται εγκαίρως η ανάγκη χρήσης επιταχυντή.
Δεν θα επιτρέπεται η χρήση κονιάματος στις ακόλουθες περιπτώσεις:
•

αν αρχίζει να χάνει τη ρευστότητα του (αρχίζει να πήζει)

•

αν έχουν περάσει οι χρονικοί περιορισμοί που αναφέρονται ανωτέρω, ακόμα και αν δεν
έχει πήξει

•

αν κατά την κατασκευή το επίχρισμα πέσει στο δάπεδο

•

αν το κονίαμα περιέχει ορατά κομμάτια ασβέστη

•

αν τα υλικά του κονιάματος (τσιμέντο, ασβέστης, άμμος) δεν πληρούν τις
προδιαγραφές.

7.3

Δείγματα - Έλεγχοι

Δείγματα από όλα τα υλικά θα προσκομισθούν για έγκριση, σε ικανή ποσότητα. Η Υπηρεσία,
κατά την κρίση της, θα μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση δοκιμίων για έλεγχο των αντοχών και
λοιπών ιδιοτήτων και έλεγχο της κοκκομετρικής διαβάθμισης, πιστοποιητικά ποιότητας,
κοκκομετρική μελέτη, επιτυγχανόμενες αντοχές σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και
κανονισμούς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, ιδίως για τα πρόσμικτα και βελτιωτικά.
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Δείγματα και δοκιμές κονιαμάτων με πρόσμικτα θα παρέχονται για έγκριση τουλάχιστον δύο
μήνες πριν από τη συστηματική χρήση τους στο Έργο.
Ο πολτός ασβέστη δεν θα πρέπει να περιέχει θρόμβους, μικρούς λίθους (άψητα, άμμο ή άλλες
αδρανείς ουσίες). Ειδικά όταν ο ασβέστης προορίζεται για την κατασκευή επιχρισμάτων, δεν
θα επιτρέπεται να προέρχεται από το κατώτερο στρώμα του πολτού του ασβεστόλακκου (ως
κατώτερο στρώμα νοείται το στρώμα με πάχος 10 cm από τον πυθμένα).
Ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να εκτελεί με δικές του δαπάνες δειγματοληπτικό έλεγχο
για κάθε ποσότητα 1 t άνυδρης ασβέστου, 5 t τσιμέντου και 100 m3 άμμου, που προορίζεται
για την παρασκευή κονιαμάτων, με σκοπό την εξακρίβωση των ιδιοτήτων τους. Η
δειγματοληψία θα γίνεται με τη μέθοδο της τεταρτοδιαιρέσεως. Οι απαιτούμενες
εργαστηριακές δοκιμές θα γίνονται σε εργαστήριο αναγνωρισμένο και εγκεκριμένο από την
Υπηρεσία και θα γίνονται κατά τις οδηγίες του ΚΕΔΕ και τα αντίστοιχα πρότυπα. Η Υπηρεσία θα
έχει δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο μελέτη κοκκομετρικής σύνθεσης κονιαμάτων,
προκειμένου να εξασφαλισθούν οι επιθυμητές αντοχές και να είναι εφικτός ο
δειγματοληπτικός έλεγχος κατά τα ισχύοντα πρότυπα.
Ποσότητα τσιμέντου που κατά την προσκόμιση έχει ανομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας (έχει
σβωλιάσει) θα απορρίπτεται. Η Υπηρεσία θα δικαιούται να λαμβάνει δείγματα από κάθε
παρτίδα τσιμέντου που έρχεται στο εργοτάξιο και να διεξάγει δοκιμές σε αναγνωρισμένο
εργαστήριο. Αν από τις ενδείξεις των δοκιμών προκύψει ότι το τσιμέντο δεν εκπληρώνει τους
όρους του ισχύοντος Κανονισμού, η ποσότητα που αντιπροσωπεύεται από το δείγμα θα
απορρίπτεται και θα απομακρύνεται από το εργοτάξιο.

8.
8.1

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
Γενικά

Τα επιχρίσματα θα γίνονται σε δύο στρώσεις αφού προηγηθεί ένα πεταχτό υπόστρωμα από
αριάνι τσιμέντου. Η πρώτη στρώση με χοντρό επίχρισμα αποτελεί τη στρώση που εξισώνει τις
ανωμαλίες του τοίχου και αντιμετωπίζει τις τάσεις που δημιουργούνται από την εξωτερική
θερμοκρασία και τις κινήσεις του σκελετού (τοίχου). Πρέπει να είναι ανθεκτικό, ελαστικό και
πορώδες ώστε να μην παρουσιάζει σκασίματα και κυρίως να επιτρέπει την ανταλλαγή του
αέρα και της υγρασίας (αναπνοή).
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Το χοντρό επίχρισμα θα πρέπει να αποκτήσει τουλάχιστον την ίδια αντοχή του λεπτού
επιχρίσματος (ψιλό, μάρμαρο) που έρχεται μετά. Το λεπτό επίχρισμα γίνεται όταν η χοντρή
στρώση έχει στεγνώσει αρκετά και τρίβεται επιμελημένα ώστε να αποκτήσει αδρή επιφάνεια.
Με κατάλληλα χημικά πρόσθετα στη μάζα του χοντρού επιχρίσματος και με χρωματισμό του
λεπτού, ο τοίχος θα προστατεύεται από την υγρασία, δεν θα επιτρέπεται όμως να εμποδιστεί η
αναπνοή του, γιατί θα προκύψουν ζημιές ανεπανόρθωτες. Ο όρος αυτό ισχύει και για
επιχρίσματα σπατουλαριστά ή με συνθετική βάση που τελευταία εφαρμόζονται στις
εξωτερικές όψεις.
8.2

Προδιαγραφές υλικών

Όλα τα υλικά και ο τρόπος παρασκευής των διαφόρων κονιαμάτων που θα χρησιμοποιηθούν
για την κατασκευή των επιχρισμάτων θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κεφαλαίου
Κονιάματα του παρόντος τεύχους.

8.2.1 Αδρανή υλικά
Τα αδρανή υλικά δεν θα περιέχουν ουσίες που είναι δυνατόν να μειώσουν την εμφάνιση ή τον
προορισμό του επιχρίσματος και τα άλλα ενσωματωμένα υλικά. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται
στην κοκκομετρική σύνθεση των αδρανών, την οποία θα υποβάλλει ο Ανάδοχος για κάθε είδος
κονιάματος προς έγκριση.

8.2.2 Ασβέστης
Ο ασβέστης των επιχρισμάτων θα πρέπει να είναι παχύς ή τουλάχιστον μέτρια παχύς (ποσοστό
σε υδράσβεστο τουλάχιστον 80%). Ένδειξη του πάχους θα είναι η απόχρωση του. Όσο
λευκότερος είναι ο πολτός, τόσο παχύτερος είναι. Κατά κανόνα ο παχύς ασβέστης (ποσοστό
υδράσβεστου πάνω από 90%), πρέπει να αναμιγνύεται με καλά κοκκομετρημένη άμμο.

8.2.3 Γύψος
Η γύψος πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο φρέσκια, καθαρή, καλά κονιοποιημένη
και μαλακή στην αφή. Δεν θα χρησιμοποιείται γύψος παλαιότερη των 3 μηνών.
Αναμειγνυόμενη με νερό πρέπει να στερεοποιείται μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Στο γυψοκονίαμα
προστίθεται ασβέστης ή κόλλα με σκοπό την καθυστέρηση της πήξης του. Απαγορεύεται η
χρήση ακόμη και ελάχιστης γύψου στα εξωτερικά επιχρίσματα ή για τη στερέωση και τον
εγκιβωτισμό μεταλλικών στοιχείων. Για τη γύψο που χρησιμοποιείται στα κονιάματα ισχύει το
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πρότυπο ΕΛΟΤ 783 ενώ για τους ορισμούς, τις απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών των
γυψοκονιαμάτων το DIN 13279.

8.2.4 Χρωστικές Ουσίες
Οι χρωστικές ουσίες που προστίθενται στα κονιάματα επιχρισμάτων πρέπει να είναι
λειοτριμένες, να μην διαλύονται στο νερό, να μην επηρεάζονται από τα αλκάλια και να μην
επιδρούν στις συνδετικές ουσίες του κονιάματος. Η ανάμιξη χρωστικών ουσιών στα κονιάματα
γίνεται πριν τη διαβροχή τους. Στα επιχρίσματα που περιέχουν πολτό ασβέστη, η χρωστική
ουσία ανακατεύεται με τα υλικά του κονιάματος πριν από αυτόν.

8.2.5 Στεγανωτικά Μάζας
Τα στεγανωτικά μάζας είναι πρόσθετα μονωτικά υλικά σε μορφή σκόνης ή σε υγρή μορφή.
Όταν προστίθενται στα κονιάματα επιχρισμάτων, τους προσδίδουν στεγανωτικές ιδιότητες, οι
οποίες εξαρτώνται από το προστιθέμενο υλικό, από το ποσοστό ανάμιξης στο κονίαμα και από
τον τρόπο ανάμιξης του με τα συστατικά του κονιάματος.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την χρήση στεγανωτικού μάζας, να υποβάλλει προς έλεγχο
και έγκριση στην Υπηρεσία τις οδηγίες χρήσης και τα πιστοποιητικά ποιότητας του υλικού.
Διαφορετικά, η Υπηρεσία δικαιούται να μην επιτρέψει τη χρήση του και να επιβάλλει την
αντικατάσταση του.

8.3

Εκτέλεση εργασιών

8.3.1 Γενικά
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, εφόσον απαιτείται, την τμηματική ή συνεχή εκτέλεση της εργασίας
κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας και είναι υποχρεωμένος να διαθέτει όλον τον απαιτούμενο
εξοπλισμό και υλικά έγκαιρα για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Προτού
χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε μηχανικός εξοπλισμός για εργασίες επιχρίσματος, θα πρέπει να
εξασφαλισθεί η έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα ικριώματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις επιχρίσεις (σταθερά ή κινητά) δεν θα έρχονται
σε επαφή με τις προς επίχριση επιφάνειες, και δεν θα στερεώνονται στα τοιχώματα με
εγκάρσιες δοκίδες (τρυπόξυλα). Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις για την ασφάλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού. Τα ικριώματα για τα εσωτερικά
επιχρίσματα μπορεί να είναι κινητά. Για τα εξωτερικά επιχρίσματα τα ικριώματα θα
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στερεώνονται στην κατασκευή μέσω των υπαρχόντων παραθύρων, θυρών κτλ αλλά με τη
χρήση ορθοστατών που τοποθετούνται εσωτερικά στην κατάλληλη πυκνότητα και
σφηνώνονται μεταξύ οροφής και δαπέδου.
Μετά το τελείωμα των εργασιών επιχρισμάτων όλοι οι χώροι και ο εξοπλισμός που βρίσκεται
μέσα σ’ αυτούς θα καθαρίζονται με επιμέλεια. Ακάθαρτα νερά που περιέχουν διάφορα υλικά
(γύψο, ασβέστη, τσιμέντο, κτλ) δεν θα απορρίπτονται στις αποχετεύσεις χώρων εργασίας και
δεν επιτρέπεται να φθάνουν μέχρι τα συστήματα υπονόμων μέσω υπαιθρίων αποχετεύσεων ή
εκροών ταρατσών και δαπέδων. Τα μπάζα και τα απόβλητα θα αποκομίζονται και θα
αποτίθενται σε κατάλληλο χώρο που έχει προταθεί από τον Ανάδοχο και εγκριθεί από την
Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος επίσης, να απομακρύνει τα εργαλεία, τα
ικριώματα, τα υλικά κτλ από το εργοτάξιο σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία ή τις
αρμόδιες Αρχές της περιοχής.
Τα επιχρίσματα δεν θα πρέπει να είναι ισχυρότερα από την επιφάνεια, επί της οποίας
τοποθετούνται, γιατί αλλιώς οι τάσεις που ασκεί το επίχρισμα στο υπόβαθρο κατά τη
συρρίκνωση του μπορούν να προκαλέσουν ρωγμές σε ένα από τα δύο υλικά ή να
δημιουργήσουν αποκολλήσεις. Για τον ίδιο λόγο κάθε στρώση επιχρίσματος δεν θα πρέπει να
είναι ισχυρότερη από την προηγούμενη της. Αυτό θα επιτυγχάνεται με τη χρήση διαφορετικών
μιγμάτων ανά στρώση ή την κατασκευή στρώσεων μικρότερου πάχους από τις προηγούμενες.
Στην περίπτωση που απαιτείται ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό και σκληρό φινίρισμα, η τελική
στρώση μπορεί να είναι ισχυρότερη από τις προηγούμενες αλλά πολύ λεπτή (πάχος 3mm –
4mm).
Όλα τα υλικά θα προστατεύονται έναντι της θερμότητας, βροχής και μόλυνσης από ξένα
σώματα και θα αποθηκεύονται σύμφωνα και με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα μεταλλικά
αντικείμενα θα καλύπτονται μέχρι τη χρήση τους.
Τα υλικά θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με τη χρονική σειρά παραλαβής, (δηλαδή
χρησιμοποιούνται πρώτα τα υλικά των παλαιότερων παραλαβών).
Πριν την έναρξη των εργασιών επιχρισμάτων, θα κατασκευάζονται δείγματα για όλους τους
τύπους επιχρισμάτων επί επιφανειών (τοιχοποιίας, οροφής ή δομικού στοιχείου) που
υποδεικνύει η Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται επιπλέον αποζημίωση για την κατασκευή των δειγμάτων.
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Τα δείγματα δεν θα είναι μικρότερα των 2 m2. Το δείγμα επιφάνειας που εγκρίνεται από την
Υπηρεσία αντιπροσωπεύει τις εργασίες επιχρισμάτων (είτε πρόκειται περί επιχρισμάτων 3
στρώσεων είτε πρόκειται περί επιχρισμάτων μιας στρώσεως).
Τα δείγματα θα παραμένουν στο εργοτάξιο και θα πρέπει να προστατεύονται από ενδεχόμενες
φθορές.

8.3.2 Κατασκευή

Στην περίπτωση των επιχρισμάτων, οι εργασίες περιλαμβάνουν τα εξής :
•

Προϋποθέσεις έναρξης τους σύμφωνα με τις οποίες:

α) Θα έχουν ενσωματωθεί πλαίσια κουφωμάτων και ποδιών
β) Θα έχουν τοποθετηθεί οι σωληνώσεις που πρόκειται να καλυφθούν
γ) Θα έχουν τοποθετηθεί διάφορα στηρίγματα στους τοίχους που πρόκειται να επιχρισθούν
δ) Θα έχει παρέλθει αρκετός χρόνος για την ολοκλήρωση των συστολών πήξης των κονιαμάτων
ε) Θα έχει απομακρυνθεί ο εξοπλισμός άλλων συνεργείων και
στ) Θα έχει καθαρισθεί ο χώρος απο τα υπολείμματα των προηγούμενων εργασιών.
•

Χαράξεις και ελέγχους όπου υλοποιείται η πλήρης οριζόντια και κατακόρυφη χάραξη της

θέσης στοιχείων που ενσωματώνονται στα επιχρίσματα σύμφωνα με τα σχέδια κατασκευής. Η
χάραξη θα πραγματοποιείται με ράμματα προς όλες τις διευθύνσεις και σήμανση στα
επιχρισμένα δομικά στοιχεία. Παράλληλα θα ελέγχεται η καταλληλότητα των επιφανειών και
άλλων κατασκευών να δεχθούν επιχρίσματα για να καθορισθούν οι απαιτούμενες επεμβάσεις
σε αυτές και να επιτευχθούν οι προβλεπόμενες απο την μελέτη επιφάνειες και επίπεδα μέσα
στις επιτρεπόμενες ανοχές. Οι εργασίες θα αρχίζουν μετά τον έλεγχο και την αποδοχή των
χαράξεων.
•

Ενέργειες συντονισμού με άλλα συνεργεία που εργάζονται παράλληλα, ώστε

διάφορα τοποθετημένα στοιχεία (σωληνώσεις δικτύων, πίνακες, πλαίσια κουφωμάτων, ποδιές
ανοιγμάτων κ.λ.) να προστατεύονται με κατάλληλα καλύμματα.
•

Προετοιμασία

επιφανειών

όπου

οι

επιφάνειες

που

θα

επιχρισθούν

θα

προετοιμαστούν για να μην εμποδισθεί η πρόσφυση των επιχρισμάτων με :
α)

Αφαίρεση λιπαρών υπολειμμάτων, μούχλας, σαθρών τμημάτων, κομματιών ξύλων,
καρφιών κ.α.

β)

Αποκοπή μεγάλων εξοχών και συμπλήρωση μεγάλων εσοχών με κατάλληλο κονίαμα
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γ)

Ύγρανση

δ)

Επάλειψη με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό, εφ’ όσον πρόκειται για εξαιρετικά λείες
ή σκληρές χωρίς πόρους επιφάνειες.

Δεν θα εκτελούνται εργασίες επιχρισμάτων σε επιφάνειες που παρουσιάζουν τα ακόλουθα
ελαττώματα, χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας:
-

ανώμαλη επιφάνεια

-

ρωγμές τάσης

-

πολύ λείες επιφάνειες

-

υγρασία

-

λιπαρές κηλίδες (λάδι από καλούπια)

-

σκυρόδεμα ηλικίας μικρότερης των 4 εβδομάδων από της κατασκευής του

-

εισέχοντα ή εξέχοντα εντοιχισμένα κουτιά Η/Μ εγκαταστάσεων (ο έλεγχος γίνεται με
ευθύνη του Αναδόχου)

-

σαθρά, κούφια και κενά τμήματα.
Εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά, οι επιφάνειες θα εκτραχύνονται πριν τη
διάστρωση της πρώτης στρώσης επιχρίσματος. Θα αφαιρούνται τυχόν πλεονάζοντα
κονιάματα και στις περιοχές που πρόκειται να επενδυθούν με πλακίδια, τα σκύρα
σκυροδέματος θα είναι εκτεθειμένα, ώστε να δημιουργούν «άγρια» επιφάνεια
πρόσφυσης. Θα αφαιρούνται τυχόν προεξοχές του σκυροδέματος, εφόσον εμποδίζουν
τη σωστή εφαρμογή της πρώτης στρώσης.

-

Στην περίπτωση που οι προεξοχές (λίθων, πλίνθων, σκύρων) δεν υπερβαίνουν τα 3,5
cm, επιπεδώνονται με την αποκοπή τεμαχίων πλίνθου και συμπληρώνονται με
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα (τσιβίκια).

-

Στην περίπτωση που το βάθος των ανωμαλιών είναι 3,5 cm - 5 cm, θα τοποθετείται επί
της τοιχοποιίας γαλβανισμένο συρματόπλεγμα με πάχος 0,8 mm – 1,5 mm ή λεπτό
νερβομετάλ, επί του οποίου διαστρώνεται τσιμεντοκονίαμα.

-

Στην περίπτωση που το βάθος των ανωμαλιών υπερβαίνει τα 5 cm, η επιφάνεια θα
καλύπτεται από ορθοδρομική οπτοπλινθοδομή.

Οι προς επίχριση επιφάνειες θα ψεκάζονται με καθαρό νερό, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η
ομοιόμορφη ύγρανσή τους, χωρίς όμως να ρέει ή να πλεονάζει επιφανειακό νερό.
Όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθούν γαλβανισμένα μεταλλικά τεμάχια που δεν θα καλυφθούν
τελείως από τσιμεντοκονίαμα, αυτά θα βάφονται με αντισκωριακό και θα είναι από
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μορφοσίδηρο ελάχιστης διατομής 30x30x3 mm. Σε κάθε περίπτωση, θα ενισχύονται με
γωνιόκρανα και πλέγμα όλες οι ακμές ανοιγμάτων, όπου το διάκενο μεταξύ ανοίγματος και
πλαισίου κουφώματος είναι μεγαλύτερο των 2 cm και αφού πληρωθεί μερικώς το διάκενο για
να εξασφαλιστεί συμπαγής και έντεχνη πλήρωσή του. Η διαμόρφωση των κατακόρυφων και
πλάγιων εξωτερικών γωνιών θα γίνεται επίσης με τη χρήση γωνιόκρανων από μαλακό
γαλβανισμένο χάλυβα. Τα γωνιόκρανα και οι διατομές απόληξης επιχρισμάτων θα
τοποθετούνται με μεγάλη ακρίβεια, διότι αποτελούν τους βασικούς οδηγούς επιπεδότητας της
επιχρισμένης επιφάνειας.

•

Κατασκευή των επιχρισμάτων σε τρείς στρώσεις οι οποίες είναι :

α) «Πεταχτό» (στρώση σύνδεσης) με άμμο χονδρόκοκκη, πάχους 3 – 5 mm
β) «Λάσπωμα» πάχους 10 – 14 mm με άμμο μεσόκοκκη ή χονδρόκοκκη και
γ) «Μάρμαρο» μέσου πάχους 5 mm με μαρμαρόσκονη ή άμμο.
Κάθε στρώση κονιάματος θα είναι ασθενέστερη απο την προηγούμενη, και η πρώτη στρώση θα
είναι ασθενέστερη απο το προς επίχριση υπόβαθρο.
Αναλυτικότερα για την κατασκευή των επιχρισμάτων επισημαίνονται τα εξής :
–

Τα επιχρίσματα θα διαστρώνονται πάντοτε απο επάνω προς τα κάτω, αφού έχουν
προηγουμένως προστατευθεί τα οικοδομικά στοιχεία που δεν προβλέπεται να
επιχρισθούν (π.χ. με φύλλα οικοδομικού χαρτιού, πολυαιθυλενίου κ.α.).

–

Πριν την έναρξη των εργασιών θα επιλέγονται θέσεις αρμών εργασίας, με τρόπο ώστε
αυτοί να μην γίνονται αντιληπτοί στα τελειωμένα επιχρίσματα.

–

Στα σημεία αλλαγής υποβάθρου θα τοποθετείται λωρίδα πλέγματος πλάτους
τουλάχιστον 300 mm, συμμετρικά στον αρμό αλλαγής που στερεώνεται με
πλατυκέφαλα γαλβανισμένα καρφιά.

–

Στα σημεία που δεν είναι επιθυμητό να επικολληθεί κονίαμα και δεν υπερβαίνουν σε
πλάτος τα 200 mm (π.χ. τμήμα κατακόρυφης σωλήνωσης) το τμήμα θα καλύπτεται με
οικοδομικό χαρτί και θα τοποθετείται λωρίδα πλέγματος πλατύτερη, τουλάχιστον κατά
50 mm, από κάθε πλευρά του χαρτιού και θα στερεώνεται όπως παραπάνω. Σε
μεγαλύτερα κενά θα κατασκευάζεται επίχρισμα επι πλέγματος με σκελετό.

–

Στα σημεία που διαπιστώνεται η ανάγκη επίστρωσης μεγαλύτερου πάχους κονιάματος
θα διαστρώνεται επίσης πλέγμα.
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–

Τα υποστρώματα των επιχρισμάτων θα διατηρούνται νωπά κατά την διάστρωση με
ψεκασμό.

1.

Πρώτη στρώση

Θα εκτελεστεί με εκτόξευση του κονιάματος με κατάλληλη πιστοποιημένη μηχανή ή
χειρωνακτικά με το μυστρί και θα διατηρηθεί νωπή μέχρι την πήξη του κονιάματος.Η στρώση
θα είναι πλήρης, τραχειά, ομοιόμορφη και θα καλύπτει όλο το υπόβαθρο.

2.

Δεύτερη στρώση

Πάνω στην πρώτη στρώση που θα έχει υγρανθεί με ψεκασμό, θα κατασκευάζονται τάκοι
ζυγίσματος από κονίαμα της δεύτερης στρώσης επάνω, κάτω και ανά 80 cm το πολύ, με βάση
τα ράμματα της χάραξης των επιχρισμάτων. Με το κονίαμα της δεύτερης στρώσης θα
γεμίζονται κατακόρυφοι οδηγοί μεταξύ των τάκων, ζυγισμένοι και αλφαδιασμένοι με ράμματα
και πήχεις.
Οι θέσεις των ενσωματωμένων στους τοίχους στοιχείων (πλαίσια κουφωμάτων, κουτιά
διακλαδώσεων διακοπτών κ.α.) θα ελέγχονται έτσι ώστε να βρίσκονται όλα στο επίπεδο του
τελειωμένου επιχρίσματος και να διορθώνονται όλες οι αποκλίσεις.
Μόλις πήξουν τα κονιάματα των οδηγών, θα ψεκάζεται το υπόστρωμα ώστε να είναι νωπό και
θα γεμίζουν τα κενά μεταξύ των οδηγών με κονίαμα. Αυτό θα διαστρώνεται με την ανάσυρση
ξύλινου πήχη και πίεση, ώστε να στρώνεται μεταξύ των οδηγών και να είναι επίπεδο μ’ αυτούς.
Η εργασία θα εκτελείται έτσι ώστε να προκύψει συνολικά επίπεδη «σπυρωτή» επιφάνεια,
κατάλληλη για την πρόσφυση της επόμενης στρώσης. Αν η επιφάνεια που προκύπτει είναι
λεία, θα εκτραχύνεται με βούρτσισμα στα πρώτα στάδια της πήξης του κονιάματος. Το κονίαμα
θα διατηρηθεί νωπό μέχρι την διάστρωση της επόμενης στρώσης 7 – 10 ημέρες αργότερα, έτσι
ώστε το κονίαμα να πήξει ομαλά χωρίς ρηγματώσεις.

3.

Τρίτη στρώση

Πριν την διάστρωση της τελευταίας στρώσης θα ελέγχεται η επιπεδότητα, η αντοχή και η
πρόσφυση της προηγούμενης, και γενικά η ύπαρξη ελαττωματικών τμημάτων τα οποία όταν
εντοπισθούν, θα καθαιρούνται και θα ανακατασκευάζονται με το κονίαμα της δεύτερης
στρώσης.
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Η τρίτη στρώση αποδίδει στο επίχρισμα την υφή και το χρώμα του και ολοκληρώνει την
στεγανότητα και την αντοχή του στον χρόνο. Διαστρώνεται σε δύο φάσεις με μηχανή
εκτόξευσης ή χειρωνακτικά με το μυστρί. Στην πρώτη φάση το εκτοξευόμενο κονίαμα καλύπτει
σε λεπτό στρώμα όλη την επιφάνεια και πιέζεται μέσα στην τραχειά επιφάνεια της δεύτερης
στρώσης. Μόλις αρχίσει να «τραβάει» και να συνδέεται με την δεύτερη στρώση ακολουθεί η
επόμενη φάση που μπορεί να είναι πεταχτή, ραντιστή, τριπτή, αρτιφισιέλ κ.τ.λ. ανάλογα με την
επιθυμητή τελική υφή.
Στην περίπτωση των επιχρισμάτων επί μεταλλικού πλέγματος, αφού εξασφαλιστεί η
περίπτωση προσβολής του στο χρόνο (με ασφαλτικό), και τοποθετηθεί με την απαιτούμενη
προσοχή και μεθοδολογία (πρόσδεση στον σκελετό μέσω αποστατών, επικάλυψη φύλλων
πλέγματος κατά 2,5 έως 10 cm), θα διαστρώνεται επί του πλέγματος κονίαμα πρώτης στρώσης
οπλισμένο με 120 gr/ m3 ίνες γυαλιού με αντοχή στα αλκάλια ή ίνες πολυπροπυλενίου. Η
διάστρωση θα γίνεται με εκτόξευση από μηχανή ή χειρωνακτικά με το μυστρί και το κονίαμα
πιέζεται στο πλέγμα έτσι ώστε να ξεχειλίσει από πίσω και να περιβάλλει όσο το δυνατόν
περισσότερα μέλη του πλέγματος. Μετά την διάστρωση το κονίαμα θα διατηρείται νωπό μέχρι
την πήξη του. Η δεύτερη και τρίτη στρώση κατασκευάζονται όπως παραπάνω.
Στην περίπτωση των επιχρισμάτων επί μεταλλικού πλέγματος πίσω από το οποίο έχουν
τοποθετηθεί μονωτικές πλάκες, θα ελέγχεται η επαφή των πλακών με το υπόβαθρο και
ακολούθως τοποθετείται με μηχανικό τρόπο στην επιφάνειά τους οικοδομικό χαρτί και
ανοξείδωτο πλέγμα με μικρή διατομή βροχίδας τα οποία στερεώνονται στο υπόβαθρο με
ειδικά διαστελλόμενα πλατυκέφαλα ανοξείδωτα καρφιά ισομοιρασμένα στην επιφάνεια. Τα
φύλλα του πλέγματος θα είναι τεντωμένα και θα σχηματίζουν ενιαίο επίπεδο και ομαλό
στρώμα. Επί του πλέγματος διαστρώνεται επίχρισμα με συνολικό πάχος μικρότερο από 20 mm.

Οι αρμοί διαστολής θα διαμορφώνονται εναλλακτικά με :
-

την διαμόρφωση τερμάτων και από τις δύο πλευρές του αρμού

-

την τοποθέτηση των υποδοχών του τελικού τυποποιημένου αρμοκάλυπτρου κατά τρόπο
αντίστοιχο με τα τέρματα

-

την τοποθέτηση ξύλινων πήχεων κάθετων στα άκρα του αρμού και σφήνωσή τους με
τάκους από διογκωμένη πολυστερίνη. Οι πήχεις θα είναι ζυγισμένοι, ώστε να αποτελούν
οδηγούς για την επίστρωση και θα αφαιρούνται μετά την σκλήρυνση των επιχρισμάτων.
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Ο αρμός διαστολής θα προστατεύεται από το εκτοξευόμενο κονίαμα με ειδική ξύλινη σανίδα ή
τάκους από διογκωμένη πολυστερίνη αντίστοιχου πλάτους, η οποία θα αφαιρείται
προκειμένου να ακολουθήσει η σφράγιση και η κάλυψή του. Οι αρμοί διακοπής των εργασιών
θα διαμορφώνονται είτε με τυποποιημένο αρμό, είτε με ξύλινο σφηνοειδή πήχη στερεωμένο
στο υπόβαθρο, ο οποίος θα αφαιρείται μετά την σκλήρυνση των επιχρισμάτων, είτε με κόψιμο
με κατάλληλο κόφτη και την βοήθεια οδηγού, αφού ολοκληρωθεί το επίχρισμα χωρίς διακοπή.

•

Προστασία – Προφυλάξεις από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και συγκεκριμένα :

α) Στην περίπτωση χαμηλής (< 4ο C) και υψηλής (> 38ο C) θερμοκρασίας, οι εργασίες θα
διακόπτονται. Επίσης θα διακόπτονται στην περίπτωση που πνέουν ισχυροί ξηροί άνεμοι.
β) Επίσης, όταν οι επιφάνειες που θα επιχρισθούν έχουν εκτεθεί σε βροχή, ή όταν αμέσως μετά
την εργασία αναμένεται βροχή.
γ) Η τρίτη στρώση θα επιδιώκεται να εκτελείται όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος
κυμαίνεται μεταξύ 15ο και 30ο και δεν πνέουν άνεμοι.
δ) Εργασίες που πρέπει να εκτελεσθούν στα επιχρίσματα και μπορούν να διαταράξουν την
αντοχή των κονιαμάτων θα επιχειρούνται τουλάχιστον 8 ημέρες μετά την διάστρωσή τους.

8.3.3 Προστασία κατασκευών
Τα επιχρίσματα θα πρέπει να συντηρούνται μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου, εκτός αν
οι παρουσιαζόμενες φθορές, ανωμαλίες κτλ δεν οφείλονται σε λάθη και παραλείψεις που
αφορούν τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, τον τρόπο κατασκευής των επιχρισμάτων και τη
συνηθισμένη χρήση τους. Οι περατωθείσες εργασίες πρέπει να προστατεύονται από τη
θερμότητα, τους ξηρούς ανέμους και τη βροχή.
Οι παρακείμενες στα επιχρίσματα ολοκληρωμένες κατασκευές (όψεις διακοσμητικών
τοιχοποιιών, υαλοπίνακες, πόρτες, πύλες, παράθυρα, πατώματα, κάσσες, κουφώματα,
εξαρτήματα και όλα τα άλλα αντικείμενα και προσαρτήματα), θα πρέπει να προστατεύονται
κατάλληλα από τη ρύπανση και τις τυχόν φθορές. Ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για
οποιαδήποτε φθορά ή έξοδα που τυχόν μπορεί να προκύψουν και σε περίπτωση φθοράς
υποχρεούται να αντικαταστήσει τις φθαρμένες κατασκευές.
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την προστασία τυχόν ήδη τοποθετημένου
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού με τη χρήση φύλλων νάιλον στους προς επίχριση χώρους.
Πρόσθετα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνει ο Ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:
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•

Δεν θα επιτρέπεται η προσθήκη οποιουδήποτε πρόσμικτου κατά του παγετού.

•

Η επιφάνεια πριν και μετά την εφαρμογή κάθε στρώσης θα ψεκάζεται. Η θερμοκρασία
του χρησιμοποιούμενου νερού δεν θα είναι μικρότερη των 10ºC.

•

Η προφύλαξη της προς επίχριση επιφάνειας από τις βροχές και τις καταιγίδες.

•

Η διασφάλιση της συντήρησης της υγρασίας των βασικών στρώσεων μέχρι την εφαρμογή
της τελικής στρώσης. Υπό συνθήκες ζέστης, ξηρασίας και ανέμου, η επιφάνεια θα πρέπει
να καλύπτεται με αδιάβροχα καλύμματα, ώστε να αποφεύγεται απώλεια νερού λόγω
εξάτμισης.
Για την προστασία του επιχρίσματος είναι αναγκαίο να λαμβάνονται μέτρα κατά της
διείσδυσης της υγρασίας:

•

Στους τοίχους κοντά σε θεμέλια θα διαμορφώνονται στραγγιστήριες οπές σε αποστάσεις
1 m περίπου και λίγο πάνω από το έδαφος.

•

Στις διπλές τοιχοποιίες με διάκενο, οι οπές αυτές θα συνεχίζονται και στο επίχρισμα, έτσι
ώστε το νερό που εισχωρεί στο διάκενο να μη συναντά εμπόδιο στο επίχρισμα.
Αποτελεσματικοί για την αποστράγγιση είναι οι λεπτοί πλαστικοί σωλήνες κατά μήκος
ενός αρμού της διπλής τοιχοποιίας, που εμφανίζονται στο επίχρισμα με μικρή προεξοχή.

•

Το επίχρισμα πρέπει να ξεκινά ψηλότερα από τους στεγανωτικούς μανδύες, ώστε να μην
αποτελεί γέφυρα διακίνησης της υγρασίας.

•

Οι ποδιές των παραθύρων πρέπει να προεξέχουν τουλάχιστον 2 cm από την τελική
εξωτερική επιφάνεια του τοίχου για να μη γλύφει το νερό πάνω στο επίχρισμα. Η ποδιά
πρέπει να συνεχίζεται σε μήκος λίγο μεγαλύτερο από το άνοιγμα του παραθύρου και να
φέρει νεροσταλάκτη κατά μήκος της κάτω επιφάνειας.

8.3.4 Είδη επιχρισμάτων – Αναλογίες υλικών
Εσωτερικά Επιχρίσματα Μαρμαροκονίας Τριπτά
Η πρώτη στρώση (πεταχτό) ακολουθεί τους γενικότερους κανόνες διάστρωσης της πρώτης
στρώσης επιχρισμάτων και καλύπτει ολόκληρη την επιχριόμενη επιφάνεια.
Το πάχος της δεύτερης στρώσης (λάσπωμα) είναι περίπου 15 mm.
Για την τρίτη στρώση (ψιλό) χρησιμοποιείται ασβεστοκονίαμα 150 kg τσιμέντου ανά m3
κονιάματος με αναλογία κατ’ όγκο, 1 μέρους πολτού ασβέστη ανά 2 μέρη μαρμαρόσκονη. Η
τελική επιφάνεια του επιχρίσματος επεξεργάζεται με τριβίδι. Το πάχος της τρίτης στρώσεως
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είναι περίπου 6 mm. Η τρίτη στρώση των τριπτών επιχρισμάτων εκτελείται σε δύο φάσεις.
Κατά την πρώτη φάση (αστάρωμα) διαστρώνεται το κονίαμα σε λεπτό πάχος στο λάσπωμα. Το
αστάρι δεν διαστρώνεται, αν η προηγούμενη στρώση δεν έχει «τραβήξει» αρκετά και δεν έχει
διαβραχεί. Τοποθετείται «τραβηχτό» με συνηθισμένο ξύλινο τριβίδι και σχηματίζει μία αδρή
επιφάνεια. Στη συνέχεια, καθώς συνδέεται με την δεύτερη στρώση, διαστρώνεται ελαφρά η
εξώτατη μεμβράνη (ψιλό) της τελευταίας στρώσης, με ξύλινο τριβίδι επενδεδυμένο με
ελαστικό. Κατά το τριβίδισμα η επιφάνεια διαβρέχεται με τη χρήση πινέλου, με ασβεστόνερο
(απαγορεύεται γαλάκτωμα άσβεστου). Η διαβροχή δεν πρέπει να είναι ούτε υπερβολική ούτε
ανεπαρκής. Η επεξεργασία της επιφάνειας με μαλακό υλικό (αφρολέξ κτλ) χωρίς προηγούμενο
τριβίδισμα με ξύλινη σανίδα, δεν γίνεται αποδεκτή. Το τριβίδισμα συνεχίζεται μέχρι να γίνει η
επιφάνεια λεία και επίπεδη, η δε συστολή του κονιάματος με την αποξήρανση δεν πρέπει να
δημιουργεί τριχιάσματα.

Τριπτά Τσιμεντοκονιάματα ή Ασβεστοκονιάματα
Για τα τριπτά τσιμεντοκονιάματα ή ασβεστοτσιμεντοκονιάματα ισχύουν τα αναφερόμενα στην
προηγούμενη παράγραφο. Η διαφορά είναι ότι αντί για μαρμαροκονία για την τελική στρώση
χρησιμοποιείται τσιμεντοκονίαμα ή τσιμεντοασβεστοκονίαμα με μικρό ποσοστό ασβέστη. Η
επεξεργασία γίνεται αποκλειστικά με το τριβίδι και μόλις το τσιμεντοκονίαμα της τελικής
στρώσης αρχίσει ν' αποκτά σύσταση. Το επίχρισμα πρέπει να προστατεύεται από τις ηλιακές
ακτίνες και τους ξηρούς ανέμους τουλάχιστον για 3 μέρες. Μόλις η επιφάνεια σκληρυνθεί,
διαβρέχεται συχνά ή προτιμότερο διατηρείται συνέχεια νωπή (με βρεγμένες ψάθες, λινάτσες,
σανίδες κλπ.) για τουλάχιστον 3 μέρες.

8.3.5 Ανοχές
Οι επιφάνειες θα βρίσκονται εντός των παρακάτω ανοχών και αποκλίσεων :

•

Οροφές και τοίχοι

Οι επιφάνειες ορόφων και τοίχων θα είναι οριζόντιες, κατακόρυφες ή επικλινείς ανάλογα με
την περίσταση και επίπεδες και δεν θα αποκλίνουν περισσότερο από 4 mm ως προς
ευθύγραμμο πήχυ 4 m που θα τοποθετείται σε οποιαδήποτε θέση.
Για τη διαμόρφωση ακμών (λαμπάδων κ.λπ.) ως προς την ευθυγράμμισή τους θα επιτρέπεται
απόκλιση μέχρι 2 mm σε πήχυ 4 m ή 1 mm σε πήχυ 2 m.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

68

ΑΔΑ: ΩΥ6ΚΩΕΨ-ΗΞ6
ΕΡΓΟ: ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ’’

Για τα πάχη επιχρισμάτων ±25%.
Τα κουτιά διακλαδώσεων, των διακοπτών, των ρευματοδοτών και των λοιπών Η/Μ
εγκαταστάσεων θα είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένα σε σχέση με τις τελειωμένες επιφάνειες
των επιχρισμάτων με ανοχή εσοχής μόνο, 2 mm και απαγορεύεται να εξέχουν. Σε καμία
περίπτωση τα κουτιά αυτά δεν θα αποτελούν οδηγούς επιχρισμάτων. Αν διαπιστωθεί ότι η
τοποθέτησή τους δεν είναι σωστή θα καθαιρούνται και θα επανατοποθετούνται προκειμένου
τα επιχρίσματα να έχουν το επιθυμητό πάχος και την απαιτούμενη επιπεδότητα.
Οι επιφάνειες με το επίχρισμα ή χονδρό κονίαμα που δεν θα ικανοποιούν τις παραπάνω
προδιαγραφές ή που θα παρουσιάζουν ελαττώματα εργασίας δεν θα είναι αποδεκτές και θα
επανακατασκευάζονται χωρίς επιβάρυνση.

8.4

Δείγματα - Έλεγχοι

Πριν την έναρξη των εργασιών επιχρισμάτων, θα κατασκευάζονται δείγματα για όλους τους
τύπους επιχρισμάτων επί επιφανειών (τοιχοποιίας, οροφής ή δομικού στοιχείου) που
υποδεικνύει η Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται επιπλέον αποζημίωση για την
κατασκευή των δειγμάτων.
Τα δείγματα δεν θα είναι μικρότερα των 2 m2. Το δείγμα επιφάνειας που εγκρίνεται από την
Υπηρεσία αντιπροσωπεύει τις εργασίες επιχρισμάτων (είτε πρόκειται περί επιχρισμάτων 3
στρώσεων είτε πρόκειται περί επιχρισμάτων μιας στρώσεως).
Τα δείγματα παραμένουν στο εργοτάξιο και πρέπει να προστατεύονται από ενδεχόμενες
φθορές.
Κάθε επίχρισμα θεωρείται θα ελαττωματικό και απορριπτέο, όταν η πρόσφυση του με την
υποκείμενη επιφάνεια δεν είναι ισχυρή σε όλη την έκταση. Όταν το επίχρισμα «χτυπηθεί» με
κάποιο ξύλινο στοιχείο, σε κανένα τμήμα του δεν επιτρέπεται να ακούγεται υπόκωφος ήχος.
Το επίχρισμα θα κρίνεται επίσης απορριπτέο, όταν δίνει ενδείξεις ανάπτυξης οποιασδήποτε
φθοράς όπως φουσκάλιασμα, φάγκρισμα, υπερβολικά πορώδης επιφάνεια, εμφανείς
προηγούμενες διορθώσεις, φθορές από παγετό κτλ, ή όταν υπάρχει ανωμαλία στην
επιπεδότητα της επιφάνειας.
Ο Ανάδοχος θα παραδίδει την επιχρισμένη επιφάνεια ομοιόμορφη, επίπεδη (κατακόρυφη για
τα τοιχώματα και οριζόντια για τις οροφές). Οι εξέχουσες και οι εισέχουσες ακμές των
τοιχωμάτων και οροφών θα είναι ευθύγραμμες και με την κλίση που απαιτείται από τη μελέτη.
Οι αρμοί διακοπής των εργασιών δεν θα είναι εμφανείς.
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Οι επιχρισμένες επιφάνειες που δεν θα ικανοποιούν τις προδιαγραφές ή που θα παρουσιάζουν
ελαττώματα κρίνονται από την Υπηρεσία απορριπτέες και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
τις ανακατασκευάζει χωρίς επιπλέον αποζημίωση, μετά από τη σχετική έγκριση για
επιδιορθώσεις από την Υπηρεσία. Οι επιδιορθώσεις γίνονται, έτσι ώστε η όψη της
επιδιορθωμένης επιφάνειας να μην διαφοροποιείται από την υπόλοιπη.

9.

9.1

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Γενικά

Οι χρωματισμοί κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την επιφάνεια εφαρμογής τους, το είδος του
χρησιμοποιούμενου υλικού (ταχύτητα ξήρανσης, σύσταση, χρήση) και τη μέθοδο εφαρμογής
τους. Ανάλογα με το είδος του χρώματος διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
•

Ελαιοχρωματισμοί:

Χρωματισμοί

με

ελαιοχρώματα

(λαδομπογιές)

απλοί

ή

σπατουλαριστοί επί επιχρισμένων, ξύλινων ή μεταλλικών επιφανειών ή επί
θερμαντικών σωμάτων.
•

Χρωματισμοί με πλαστικά χρώματα επί εσωτερικών ή εξωτερικών επιχρισμένων ή
ξύλινων επιφανειών σπατουλαριστοί ή κοινοί

•

Υδροχρωματισμοί, με υδατοδιαλυτά χρώματα (υδροχρώματα, νερομπογιές) όπως τα
ασβεστοχρώματα και τα τσιμεντοχρώματα.

•

Βερνικοχρωματισμοί με διάφορα είδη βερνικοχρωμάτων (π.χ. ριπολίνες, ντούκο,
βερνίκια εποξειδικών ρητινών) επί σιδηρών, ξύλινων, ελαιοχρωματισμένων

ή

σπατουλαρισμένων επιφανειών σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους.

Το είδος των χρωματισμών που θα εφαρμοστούν σε εσωτερικούς και εξωτερικούςε χώρους του
Έργου και επί οποιασδήποτε επιφάνειας, θα καθοριστούν κατά την αρχιτεκτονική μελέτη. Στο
παρόν άρθρο παρουσιάζονται οι εργασίες των συνηθέστερων κατηγοριών χρωματισμών με τις
απαιτούμενες προεργασίες, την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναμικού,
μηχανικού εξοπλισμού, εργαλείων, συσκευών και υλικών κ.τ.λ.
Οι εργασίες χρωματισμών είναι οι ακόλουθες:
-

χρωματισμοί με πλαστικό χρώμα κοινοί ή σπατουλαριστοί σε εσωτερικές ή εξωτερικές
επιφάνειες

-

τσιμεντοχρωματισμοί
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-

ασβεστοχρωματισμοί

-

ελαιοχρωματισμοί κοινοί ή σπατουλαριστοί ξύλινων ή σιδηρών επιφανειών

-

βερνικοχρωματισμοί ξύλινων ή σιδηρών επιφανειών

-

χρωματισμός γυψοσανίδων

-

χρωματισμός ξύλινων κουφωμάτων

Eιδικοί χρωματισμοί (εποξειδικά χρώματα κ.τ.λ.) εφαρμόζονται κατά τις οδηγίες των
εργοστασίων παραγωγής των υλικών.
Οι χρωματισμοί, τα αστάρια, τα πρώτα στρώματα και τα τελικά στρώματα για οποιαδήποτε
επιφάνεια θα πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή, o οποίος θα πρέπει να έχει
εμπειρία προμήθειας παρόμοιων υλικών και να έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Θα παραδοθεί πλήρης κατάλογος χρωμάτων για τους χώρους, που θα περιέχει τους
χρωματισμούς για όλα τα υλικά τελειώματος, σε συνδυασμούς με χρώματα υπόλοιπων
κατασκευών, δηλαδή χρώματα τοίχων, κουρτινών, επίπλων, ειδών υγιεινής, κ.λπ.
Όλα τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να αντέχουν στις
επικρατούσες καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία.
Οι έγχρωμες βαφές θα πρέπει να περιέχουν μόνο μόνιμες σταθερές χρωστικές ουσίες.
Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι εγκεκριμένης κατασκευής και να εφαρμόζονται σύμφωνα με
τις σχετικές έντυπες οδηγίες των κατασκευαστών. H προετοιμασία των επιφανειών θα γίνεται
σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις.
Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο εγκεκριμένα υλικά που θα είναι συμβατά με τις
επιφάνειες επάνω στις οποίες πρόκειται να εφαρμοσθούν.

9.2

Προδιαγραφές υλικών

9.2.1 Πλαστικά χρώματα
Τα πλαστικά χρώματα, διακρίνονται για την ταχύτατη ξήρανση τους, τη μεγαλύτερη αντοχή, την
ελαστικότητα και την ανθεκτικότητα τους μέσα στον χρόνο. Χρησιμοποιούνται για τον
χρωματισμό των ξύλινων και επιχρισμένων επιφανειών. Έχουν ως φορέα παρασκευής είτε νερό
(αιωρήματα) είτε οργανικούς διαλύτες (διαλύματα). Τα συνηθέστερα είδη πλαστικών
χρωμάτων είναι τα πολυβινυλικά, τα ακρυλικά και τα χρώματα από καουτσούκ.
Στα πλαστικά χρώματα, η αραίωση, όποτε απαιτείται, επιβάλλεται να γίνεται με προσθήκη και
ανάμιξη μικρής ποσότητας καθαρού νερού, εφ' όσον ο φορέας παρασκευής είναι το νερό.
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Διαφορετικά η αραίωση γίνεται με το υλικό-οργανικό διαλύτη που είναι και ο φορέας
παρασκευής του χρώματος. Κατά την αραίωση των πλαστικών χρωμάτων πρέπει να
λαμβάνεται υπ’ όψη ότι, στις λιγότερο απορροφητικές επιφάνειες, το πλαστικό θα είναι
πυκνότερο, γιατί ο χρωματισμός αποκτά λεία και όχι πορώδη υφή.
Τα πλαστικά χρώματα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
-

είναι άοσμα

-

δεν είναι εύφλεκτα

-

στεγνώνουν το πολύ σε 1 h

-

μπορούν να επικαλυφθούν από την επομένη στρώση μετά από 3 h - 4 h

-

αποξηραίνονται πλήρως μετά από 12-15 h

-

μπορούν να πλυθούν μετά από 5 -10 ημέρες και δεν επηρεάζονται από το σαπούνι

-

αφήνουν τη χρωματισμένη επιφάνεια να αναπνέει

-

διαστρώνονται με ψεκαστήρα (πιστόλι), με κύλινδρο (ρολό) ή με πλατύ πινέλο.

9.2.2 Διάφορα Υλικά

Το λινέλαιο αποτελεί το βασικό συστατικό των ελαιοχρωμάτων και των ασταριών. Κυριότερη
του ιδιότητα, είναι η ξήρανση του από την επιφάνεια προς το βάθος, όταν έρχεται σε επαφή με
το οξυγόνο του περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό, οι στρώσεις των ελαιοχρωμάτων πρέπει να
είναι λεπτού πάχους, αλλά και η κάθε μια από αυτές να εφαρμόζεται μετά την ξήρανση της
προηγούμενης. Χρησιμοποιείται είτε ωμό είτε βρασμένο.
Η ξήρανση του ωμού λινελαίου δεν πρέπει να ξεπερνά τις 36 ώρες. Διαφορετικά η Υπηρεσία
απορρίπτει την όλη εργασία και επιβάλλει στον Ανάδοχο την ανακατασκευή της. Το ωμό
λινέλαιο σε σύγκριση με το βρασμένο δεν σκουραίνει το χρωματισμό και δεν «ζαρώνει» ή
«φουσκαλιάζει» τη χρωματική στρώση της επιφάνειας. Απαγορεύεται η χρήση του σε
πορώδεις επιφάνειες (τούβλα, κεραμίδια, καινούργια επιχρίσματα κτλ), ενώ επιβάλλεται η
χρήση του στην παρασκευή των ασταριών.
Το βρασμένο λινέλαιο είναι αρκετά σκουρότερο από το ωμό, αλλά όπως και αυτό, επιταχύνει
την ξήρανση (24 h - 26 h) του χρωματισμού και αυξάνει την ελαστικότητα του. Παράγεται με
θέρμανση μίγματος ωμού λινελαίου και μικρής ποσότητας στεγνωτικού υλικού και
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χρησιμοποιείται για εξωτερικούς χρωματισμούς (σε ποσοστό 25% -33% του ωμού), ή όπου
απαιτείται η επιτάχυνση της ξήρανσης. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται και στερεωτικές
ουσίες.

Υαλόχαρτα
Τα υαλόχαρτα είναι φύλλα χαρτιού από την μία όψη, με επικολλημένα θρύμματα ύαλου από
την άλλη. Χρησιμοποιούνται πριν την εφαρμογή των χρωματισμών για τον καθαρισμό των
επιχρισμάτων και λοιπών επιφανειών με επίτριψη. Ανάλογα με το μέγεθος των θρυμμάτων του
ύαλου, τα υαλόχαρτα χαρακτηρίζονται ως αδρά (χονδρά), λεπτά (ψιλά) ή πολύ λεπτά, με την
ένδειξη Νο 2, Νο 0 κτλ.
Για τις πολύ λεπτές επιτρίψεις χωρίς τον κίνδυνο εμφάνισης χαραγών, χρησιμοποιούνται
τριμμένα υαλόχαρτα, τα οποία ονομάζονται κοινά απόχαρτα.
Τα σμυριδόχαρτα είναι φύλλα χαρτιού ή ύφασμα, με σκόνη σμύριδας. Χρησιμοποιούνται για
τον καθαρισμό με επίτριψη των μεταλλικών επιφανειών. Ένας ειδικός τύπος σμυριδόχαρτου
είναι το κατάλληλο για τρίψιμο με διαβροχή, το οποίο χρησιμοποιείται σε χρωματισμούς
ντούκο (ντουκόχαρτο).
Διάφορα Υλικά
Τα στεγνωτικά υλικά είναι υγρά που προστίθενται στα ελαιοχρώματα, με σκοπό την
επιτάχυνση της ξήρανσης τους. Χρησιμοποιούνται σε μικρή ποσότητα για την παρασκευή των
χρωμάτων.
Στην περίπτωση χρωματισμού με πλαστικά χρώματα, για τα απαιτούμενα στοκαρίσματα της
επιφάνειας χρησιμοποιείται στόκος που παράγεται με την ανάμειξη έτοιμου λευκού πλαστικού
χρώματος και τσίγκου σε σκόνη (πλαστικός στόκος).
Το υλικό σπατουλαρίσματος είναι παχύρρευστο και χρησιμοποιείται για τον σχηματισμό λείου
και ομαλού υποστρώματος των χρωματισμών. Για ντουκοχρώματα, όπως και για μεταλλικές
επιφάνειες, χρησιμοποιείται ειδικό υλικό σπατουλαρίσματος (αντουί ντούκο).

9.3

Εκτέλεση εργασιών

9.3.1 Γενικά
Για την επιλογή του συστήματος βαφής θα λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ακόλουθοι παράγοντες:
-

η φύση και το υλικό της επιφάνειας εφαρμογής (πλινθοδομές, επιχρισμένες επιφάνειες,
λιθοδομές, σκυρόδεμα, μεταλλικές επιφάνειες, ξύλινες επιφάνειες κ.τ.λ.)
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-

οι συνθήκες έκθεσης της επιφάνειας (καιρικές, ατμοσφαιρικές, μηχανικές καταπονήσεις
χρήσης, περιβάλλον)

-

οι πιθανές ειδικές απαιτήσεις (στεγανότητα, υδροπερατότητα, αντοχή στη φωτιά,
ατοξικότητα κτλ).

Ο Ανάδοχος θα συντάσσει και θα υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία πλήρη κατάλογο
χρωμάτων που περιέχει τους χρωματισμούς για όλα τα τελειώματα και τις επιφάνειες στα
πλαίσια της εγκεκριμένης χρωματικής μελέτης. Στον κατάλογο αυτόν θα αναγράφονται τα εξής
στοιχεία για κάθε επιφάνεια:
-

η απαιτούμενη προετοιμασία

-

η ονομασία και ο τύπος του χρώματος

-

ο απαιτούμενος αριθμός στρώσεων.

Ο

Ανάδοχος

θα

προχωρά

στις

εργασίες

χρωματισμών

μόνο

μετά

την

έγκριση

αντιπροσωπευτικών δειγμάτων επιφανειών κάθε τύπου χρωματισμού από την Υπηρεσία.
Γενικά τα δείγματα ανεγείρονται επί τόπου του έργου, ανεγείρονται σε χώρο και με τον τρόπο
που υποδεικνύει η Υπηρεσία. Ενδείκνυται το δείγμα να κατασκευάζεται στη δυσμενέστερη
θέση και να ελέγχεται, αφού στεγνώσει και εκτεθεί στις προβλεπόμενες συνθήκες έκθεσης.
Μόνο αφού εγκριθεί ο χρωματισμένος χώρος από την Υπηρεσία, θα ξεκινούν οι εργασίες.
Στην περίπτωση των εξωτερικών χρωματισμών τα απαιτούμενα ικριώματα (σταθερά ή κινητά),
θα πρέπει να μην στηρίζονται από την επιφάνεια της πρόσοψης (τρυπόξυλα), να παρέχουν την
απαιτούμενη ασφάλεια στους εργαζόμενους και τρίτους, και να είναι κατασκευασμένα
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Κάθε φορά που ο Ανάδοχος παρασκευάζει οποιοδήποτε χρώμα, η ποσότητα του πρέπει να
είναι λίγο μεγαλύτερη από την απαιτούμενη.
Δεν επιτρέπεται η ανάμιξη ανομοιογενών υλικών χρωματισμών. Τα υλικά χρωματισμών θα
πρέπει να αναμιγνύονται καλά ώστε να αποκτούν μία ομαλή συνοχή και πυκνότητα προτού
χρησιμοποιηθούν, εκτός αν το εργοστάσιο παραγωγής έχει υποδείξει διαφορετικά. Πριν από
την ανάμιξη γίνεται ακριβής υπολογισμός της ποσότητας από τον Ανάδοχο, ώστε να
αποφεύγονται οι πολλές αναμίξεις και να εξασφαλίζεται η ομοιοχρωμία.
Οι κόλλες θα αναμιγνύονται καλά, θα διατηρούνται σε καθαρά δοχεία και θα
χρησιμοποιούνται μετά το άνοιγμα του δοχείου μέσα στο χρόνο που συνιστά το εργοστάσιο
παραγωγής.
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Στα κτίρια, καταρχήν, χρωματίζονται πρώτα οι οροφές, κατόπιν οι τοίχοι και στη συνέχεια τα
κουφώματα. Η εργασία χρωματισμού κατακόρυφων επιφανειών ξεκινά από τις γωνίες του
χώρου, την περίμετρο των παραθύρων, των θυρών και των διακοπτών με πινέλο και
συνεχίζεται προς τα μέσα του χώρου με ρολό ή πινέλο. Ο χρωματισμός με ρολό γίνεται από
πάνω προς τα κάτω.
9.3.2 Μεταφορά και αποθήκευση υλικών
Τα υλικά παραδίδονται σε σφραγισμένες συσκευασίες που φέρουν ετικέτες με τις ακόλουθες
πληροφορίες:
-

χρώμα (ονομασία, τύπος, κωδικός σύνθεσης)

-

ημερομηνία παραγωγής και λήξης

-

όνομα κατασκευαστή

-

οδηγίες χρήσης και συμβατά υλικά

-

αριθμό παρτίδας

-

τοξικότητα και βαθμό επικινδυνότητας

Τα υλικά χρωματισμών που προσκομίζονται σε χτυπημένα, μη σφραγισμένα και μη αεροστεγή
δοχεία, που επιτρέπουν την εξάτμιση, τη μόλυνση ή την απώλεια υλικού απορρίπτονται.
Ο Ανάδοχος θα εξακριβώνει ότι οι παραδόσεις των υλικών φέρουν ημερομηνία παράδοσης και
χρησιμοποιεί τα υλικά κατά σειρά παράδοσής τους. Υλικά που έχουν αλλοιωθεί ή έχει διέλθει η
ημερομηνία λήξης τους, θα πρέπει να απομακρύνονται αμέσως από το εργοτάξιο.
Όλα τα χρώματα, εκτός από αυτά που έχουν ως βάση το νερό ή ασφαλτικά θα πρέπει να
παραδίδονται σε δοχεία περιεκτικότητας όχι μεγαλύτερη από 5 lt.
Όλα τα υλικά θα αποθηκεύονται συσκευασμένα σε καθαρούς και ξηρούς χώρους. Τα χρώματα
ειδικότερα θα αποθηκεύονται σε καθαρούς, ξηρούς, και δροσερούς χώρους προστατευμένους
από ακραίες θερμοκρασίες. Για τα υλικά με βάση το νερό θα λαμβάνονται μέτρα προστασίας
κατά του παγετού. Η μεταφορά και αποθήκευση των εύφλεκτων υλικών χρωματισμών πρέπει
να ακολουθεί τους κανόνες ασφαλείας.
Ο Ανάδοχος θα παραδίδει στην Υπηρεσία μετά το πέρας των εργασιών 2% επιπλέον από κάθε
υλικό, με ελάχιστο 1 δοχείο 5 lt και σε ακέραια δοχεία.
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9.3.3 Περιβαλλοντικές Συνθήκες
Τα συνήθη επιτρεπτά όρια θερμοκρασίας του περιβάλλοντος για τις εργασίες χρωματισμών
είναι από 10°C - 40°C.
Οι εργασίες χρωματισμού των σιδηρών επιφανειών δεν θα διεξάγονται όταν η επιφανειακή
θερμοκρασία του μετάλλου είναι μικρότερη από 3°C. Για να αποτραπεί ο κίνδυνος
υγροποίησης των υδρατμών επί της μεταλλικής επιφάνειας, θα επιτρέπεται η διεξαγωγή
χρωματισμών μέχρι θερμοκρασία 3°C μεγαλύτερης από το σημείο υγροποίησης.
Στις περιόδους χαμηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος θα πρέπει να αποφεύγονται οι εργασίες
χρωματισμών και ειδικά των υδατοδιαλυτών χρωματισμών. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι
εφικτό, απαιτείται θέρμανση του προς χρωματισμό χώρου:
•

Πριν την έναρξη των χρωματισμών θα πρέπει να έχει ήδη θερμανθεί καλά ο χώρος και η

θερμοκρασία του να βρίσκεται μέσα στα επιτρεπτά όρια. Η θερμοκρασία της προς χρωματισμό
επιφάνειας και του περιβάλλοντος χώρου θα ελέγχεται με θερμόμετρο και πρέπει να
συμφωνεί με τη συνιστάμενη από τον κατασκευαστή του χρώματος και θα παραμένει
τουλάχιστον στην ελάχιστη, μέχρι το χρώμα να στεγνώσει τελείως.
•

Θα τηρούνται οι σχετικές απαιτήσεις για τα όρια περιεκτικότητας σε υγρασία, όσον αφορά

στα απορροφητικά υλικά (ξύλο, επίχρισμα κ.τ.λ.).
•

Οι εξωτερικές εργασίες δεν θα εκτελούνται όταν οι συνθήκες είναι δυσμενείς (π.χ. υπό

συνθήκες

αυξημένης

υγρασίας,

ή

υπό

συνθήκες

αυξημένης

θερμοκρασίας

όπου

δημιουργούνται κύστες και ρυτιδώσεις στο χρώμα).
•

Δεν θα επιτρέπεται η αραίωση του χρώματος σε ψυχρούς χώρους. Το χρώμα θα πρέπει να

μεταφερθεί στον προς χρωματισμό χώρο και να αραιωθεί εκεί.

9.3.4 Προετοιμασία
Η προετοιμασία των επιφανειών θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργοστασίου
παραγωγής των χρωμάτων.
Πριν την έναρξη των εργασιών χρωματισμών θα αφαιρούνται από τις προς χρωματισμό
επιφάνειες τα διάφορα εξαρτήματα που δεν πρόκειται να χρωματιστούν (εξαρτήματα
παραθύρων, θυρών, πλακίδια από ηλεκτρικές πρίζες, διακόπτες κ.τ.λ.), τα οποία θα
επανατοποθετούνται μετά το πέρας των εργασιών.
Όλες οι οπές, ρωγμές, αρμοί που είναι ελαττωματικοί και άλλα ελαττώματα των προς
χρωματισμό επιφανειών επιδιορθώνονται πριν την έναρξη της εργασίας.
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Αμέσως πριν από το χρωματισμό θα καθαρίζονται όλες οι επιφάνειες, έτσι ώστε να αφαιρείται
η σκόνη, τυχόν ακαθαρσίες και χαλαρά υλικά. Στις περιπτώσεις επαναχρωματισμού θα πρέπει
να απομακρύνονται τα υπολείμματα προηγούμενων χρωμάτων από την επιφάνεια με σκληρή
μεταλλική βούρτσα ή με έκπλυση νερού ή ατμού υπό πίεση ή με αμμοβολή. Ο καθαρισμός των
επιφανειών από αέριους ή αερόφερτους ρύπους (αιθάλη, σκόνη κτλ) γίνεται συνήθως με νερό
από κάτω προς τα πάνω. Σε δύσκολες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί νερό υπό πίεση
καθώς και κατάλληλα απορρυπαντικά. Στην περίπτωση που έχουν αναπτυχθεί μύκητες στην
επιφάνεια, επιβάλλεται πλύσιμο με μυκητοκτόνο.
Η απομάκρυνση των χαλαρών υλικών από τις σιδηρές επιφάνειες γίνεται με σφυρί
(ματσακόνι), ενώ σε ξύλινες επιφάνειες επιτυγχάνεται με φλόγα καμινέτου, η οποία έχει το
πλεονέκτημα ότι ξηραίνει την επιφάνεια. Στις μεταλλικές επιφάνειες θα πρέπει συγχρόνως να
γίνεται εκτράχυνση της επιφάνειας με υαλόχαρτο, σμυριδόπανο ή αμμοβολή για την αύξηση
της πρόσφυσης.
Η προετοιμασία των σιδηρών τμημάτων των κατασκευών για το χρωματισμό τους θα
ακολουθεί τα πρότυπα ΕΝ ISO 8501, 8502 και τα ΕΝ ISO 11924, 11925, 11926, 11927.
Σε περίπτωση που η Υπηρεσία επιβάλλει στον Ανάδοχο να καλύψει με άλλο χρωματισμό μια
ήδη χρωματισμένη επιφάνεια τότε ο Ανάδοχος θα υποχρεούται, πριν από το νέο χρωματισμό
να εφαρμόσει στρώσεις στερεωτικής ουσίας.

9.3.5 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής
Οι προϋποθέσεις επιτυχίας του χρωματισμού καθοριστικό ρόλο παίζουν οι ακόλουθοι
παράγοντες:
•

η κατάσταση της προς χρωματισμό επιφάνειας και η προετοιμασία της

•

η σύνθεση και η ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται και η συμβατότητα μεταξύ
τους και με την επιφάνεια

•

το απαιτούμενο συνολικό πάχος του χρωματισμού

•

οι καιρικές και οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια των
εργασιών χρωματισμού

•

η εμπειρία και η ειδίκευση του τεχνικού προσωπικού.

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται από έμπειρους τεχνίτες, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης
και της τεχνικής, την παρούσα και την ΕΤΣΥ, τις ειδικές παρατηρήσεις της μελέτης και τις
οδηγίες της Υπηρεσίας.
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Στις περιπτώσεις που η χρήση ασταριού ή άλλης επεξεργασίας της επιφανείας συνιστάται από
το εργοστάσιο παραγωγής του χρώματος, για την εφαρμογή της τελικής στρώσης και δεν
ορίζεται ρητά από τις προδιαγραφές, η επεξεργασία θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του
εργοστασίου παραγωγής ή / και της Υπηρεσίας.
Οι στρώσεις των χρωματισμών θα εφαρμόζονται σε καθαρές στεγνές επιφάνειες υπό ξηρές
ατμοσφαιρικές συνθήκες και κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. Κάθε στρώση
εφαρμόζεται μόνο αφού ξηραθούν οι προηγούμενες στρώσεις.
Πριν από την εφαρμογή της τελικής στρώσης οποιουδήποτε χρωματισμού πρέπει:
•

να έχουν αποπερατωθεί όλες οι υπόλοιπες εργασίες

•

να έχουν απομακρυνθεί από τους χώρους όλα τα άχρηστα υλικά και όσα αντικείμενα
κτλ μπορούν να προκαλέσουν στους χρωματισμούς την παραμικρή ζημιά

•

να έχουν καθαριστεί τα δάπεδα, οι εξώστες κτλ.

Το ψιλοστοκάρισμα θα εκτελείται με πλαστικό στόκο. Ο πλαστικός στόκος ενδείκνυται και για
τις σπατουλαριστές επιφάνειες και για κάθε άλλη εργασία που εκτελείται με πλαστικό
αστάρωμα, ώστε η επιφάνεια εφαρμογής των πλαστικών χρωμάτων να μην έχει ελαιώδη υφή.
Αν το ψιλοστοκάρισμα παραλειφθεί για την απλούστευση της εργασίας, πρέπει οπωσδήποτε
το υλικό της δεύτερης στρώσης σπατουλαρίσματος να έχει αρκετή ποσότητα τερεβινθελαίου.
Αν μετά την πρώτη στρώση βαφής διακρίνονται επιφανειακές ατέλειες, θα πρέπει αυτές πριν
τη δεύτερη στρώση να επιδιορθωθούν και η δεύτερη στρώση να ακολουθήσει μετά την πλήρη
ξήρανση της πρώτης και τον καθαρισμό από σκόνες και άλλες ουσίες της επιφάνειας. Αν
διαπιστωθεί η παρουσία μυκήτων, λόγω κλιματολογικών συνθηκών, μετά την πρώτη στρώση
χρώματος οι επιφάνειες πλένονται με ειδικά μυκητοκτόνα διαλύματα.
Η χρήση πολλών στρώσεων υγρομονωτικών ουσιών σε επιφάνειες υποστρωμάτων που
παρουσιάζουν αυξημένη υγρασία πρέπει να αποφεύγεται, γιατί η υγρασία θα παρουσιαστεί σε
άλλο σημείο της επιφάνειας.
Το επιθυμητό τελικό πάχος του χρώματος πρέπει να επιτυγχάνεται με την εφαρμογή πολλών
στρώσεων του υλικού και όχι με την εφαρμογή μιας παχιάς στρώσης.
Αστοχίες στην εφαρμογή των χρωματισμών οδηγούν στα ακόλουθα προβλήματα:
•

Φουσκάλες που εμφανίζονται, όταν η προς χρωματισμό επιφάνεια είναι υγρή, όταν
εφαρμόζεται στρώση με πάχος μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο ή όταν έχει επιλεχθεί
ακατάλληλο σύστημα χρωματισμού.
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•

«Κρέμασμα» ή «τρέξιμο» του χρώματος παρουσιάζεται σε κατακόρυφες επιφάνειες,
όταν εφαρμόζεται στρώση με πάχος μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο, ή όταν το
χρώμα είναι πολύ αραιό ή δεν έχει την κατάλληλη θιξοτροπία.

•

Μείωση της στιλπνότητας του χρώματος κατά την εφαρμογή ή κατά τη ξήρανσή του,
είναι δυνατόν να εμφανιστεί είτε λόγω υγρής επιφάνειας εφαρμογής, είτε λόγω
σφάλματος στην αραίωση του χρώματος.

•

Ανομοιόμορφη κάλυψη της επιφάνειας που οφείλεται σε χρήση ακατάλληλου
αραιωτικού ή σε μικρή αναλογία αραίωσης.

•

Κιμωλίαση (αποσύνθεση της μεμβράνης) που εμφανίζεται ως λευκή και εύκολα
απομακρυνόμενη σκόνη στην επιφάνεια.

•

Κροκοδείλωση (σχίσιμο της επιφάνειας σε ακανόνιστα σχήματα) που οφείλεται είτε
στην εφαρμογή στρώσης μεγάλου πάχους σε μαλακό ή ασταθές υπόστρωμα, σε ελλιπή
ξήρανση των ενδιάμεσων σταδίων χρωματισμού είτε στη φυσιολογική γήρανση του
χρώματος (οπότε δεν αποτελεί ελάττωμα).

9.4

Είδη χρωματισμών

9.4.1 Πλαστικοί Χρωματισμοί
Η σειρά των εργασιών χρωματισμών με πλαστικό χρώμα είναι η ακόλουθη:
•

λείανση της επιφάνειας των τοίχων από κάθε ανωμαλία με σπάτουλα

•

ελαφρό τρίψιμο με υαλόχαρτο, καθαρισμός από τη σκόνη και τις σαθρές ουσίες και
στοκάρισμα

•

αστάρωμα με ειδικό αστάρι, σε 2 στρώσεις με τη χρήση πινέλου, ρολού ή βούρτσας

•

ψιλοστοκάρισμα με καθαρό στόκο και επεξεργασία των ψιλοστοκαρισμένων
επιφανειών με ειδική ψήκτρα (ξεσκονίστρα)

•

εφαρμογή του πλαστικού χρώματος σε δύο στρώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα
χρονικά διαστήματα μεταξύ της εφαρμογής του ασταριού και των 2 στρώσεων
χρώματος.

9.4.2 Πλαστικοί Σπατουλαριστοί Χρωματισμοί
Η σειρά των εργασιών σπατουλαριστών χρωματισμών με πλαστικό χρώμα είναι η ακόλουθη:

•

Ξύσιμο της επιφάνειας με σπάτουλα.
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•

Καθαρισμός από τη σκόνη.

•

Χρωματισμός με δύο στρώσεις κάθετες μεταξύ τους (σπατουλάρισμα) με ημίρρευστο
μίγμα «αντουί».

•

Εφαρμογή του πλαστικού χρώματος σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου
παραγωγής του και σε δύο τουλάχιστον στρώσεις.

9.4.3 Πλαστικά Τσιμεντοχρώματα
Τα τσιμεντοχρώματα χρησιμοποιούνται για τον χρωματισμό εμφανών σκυροδεμάτων. Το
χρώμα θα είναι υδατοδιαλυτό με ακρυλική πρώτη ύλη. Η σειρά των εργασιών πλαστικών
τσιμεντοχρωμάτων είναι η ακόλουθη:
•

ψιλοστοκάρισμα, για να εξαλειφθούν τυχόν μικροφωλιές ή άλλη ατέλεια

•

καθαρισμός από σκόνες, ξένα σώματα και τυχόν λίπη και λάδια

•

εφαρμογή της πρώτης στρώσης με αραίωση 15% - 20% νερού ή κατά τις οδηγίες του
εργοστασίου παραγωγής

•

η επόμενη στρώση με αραίωση 5%- 10% νερού ή κατά τις οδηγίες του εργοστασίου
παραγωγής

Οι επιφάνειες που χρωματίζονται με τσιμεντοχρώματα πρέπει να είναι ύφυγρες. Ο Ανάδοχος
θα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο χρονικό διάστημα μεταξύ ξεκαλουπώματος της επιφάνειας από
σκυρόδεμα και του χρωματισμού, ώστε η αλκαλικότητα της επιφάνειας να είναι μέσα στα
επιτρεπόμενα από το εργοστάσιο παραγωγής του χρώματος όρια.

9.4.4 Χρωματισμοί Εξωτερικών Επιφανειών
Το υλικό θα είναι κατάλληλο για χρωματισμούς εξωτερικών επιφανειών, θα είναι υδατικής
διασποράς, μικροπολυμερισμένο ελαστομερές σε συνδυασμό με ρητίνη, σε μορφή μαλακής
πάστας και θα παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
•

ανθεκτικό στους ατμούς, στα αλκάλια, στα οξέα και στα απορρυπαντικά και δεν θα
επιτρέπει την διείσδυση του νερού

•

αντοχή σε έντονες κλιματολογικές συνθήκες (π.χ. στην επίδραση υπερύθρων και
υπεριωδών ακτινοβολιών ή αν το έργο είναι παραθαλάσσιο, αντοχή σε παραθαλάσσιο
περιβάλλον – κατά ΕΛΟΤ 824) και στην ηλιακή ακτινοβολία

•

εξαιρετική αντοχή και πρόσφυση σε επιφάνειες με αυξημένη αλκαλικότητα (τσιμέντο,
αμιαντοτσιμέντο, τσιμεντοκονία κτλ) κατά ΕΛΟΤ 788 και ΕΛΟΤ 856
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•

αντοχή στην τριβή κατά ΑSΤΜ D-2486 (πρότυπη δοκιμή) και ΕΛΟΤ 788

•

μη εύφλεκτο και μη τοξικό

•

θα αναχαιτίζει τη συγκράτηση των ακαθαρσιών και της μούχλας

•

θα έχει μόνιμη ελαστικότητα που θα του επιτρέπει να συστελλοδιαστέλλεται χωρίς να
ρηγματώνεται

•

θα αναπνέει αφήνοντας τους υδρατμούς του υποστρώματος να το διαπεράσουν και να
εξέλθουν

•

δεν θα εμφανίζει ρωγμές, φουσκώματα ή ξεφλουδίσματα με την πάροδο του χρόνου.

Η εφαρμογή του υλικού θα γίνεται σε δύο στρώσεις με πινέλο, ρολό, βούρτσα ή πιστόλι,
αραιωμένο ή όχι ανάλογα με τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. Η αναλογία
κατανάλωσης του χρώματος ανά m2 δίνεται από το εργοστάσιο παραγωγής. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η σταθερή, στεγνή επιφάνεια. Η σειρά των εργασιών είναι η ακόλουθη:
•

Καθαρισμός της επιφάνειας από λάδια, λίπη, ακαθαρσίες, φθορές, σκόνη, πούδρα
σκυροδέματος και κάθε ξένη ουσία. Στην περίπτωση εμφάνισης μούχλας ή ανιούσας
υγρασίας ή υγρασίας λόγω συμπύκνωσης των υδρατμών εφαρμόζεται ειδικό
μυκητοκτόνο πλαστικό χρώμα.

•

Αστάρωμα

της

επιφάνειας

με

ειδικό

αστάρι

(του

ίδιου

εργοστασίου

παραγωγής),εφόσον κριθεί απαραίτητο ανάλογα με το είδος του χρωματισμού και της
επιφάνειας.
•

Εφαρμογή του χρώματος σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται αφού έχει
στεγνώσει πλήρως η πρώτη. Το χρονικό διάστημα μεταξύ των στρώσεων δεν πρέπει να
είναι μεγαλύτερο των 7 ημερών.

•

Στην περίπτωση που προβλέπεται ειδική προστασία των εξωτερικών επιφανειών έναντι
βροχής, εφαρμόζεται πάνω από την τελική στρώση χρωματισμού, μια τελική στρώση
διαφανούς, στεγανωτικού, σιλικονούχου υλικού.

9.4.5 Χρωματισμός Γυψοσανίδων
Ο χρωματισμός γυψοσανίδων γίνεται σε δύο τουλάχιστον στρώσεις ακρυλικού ή βινυλικού
χρώματος μετά το τρίψιμο των επιφανειών με υαλόχαρτο ή χόρτινη βούρτσα, τον καθαρισμό
τους από τη σκόνη και το αστάρωμα με ειδικό υλικό που μονώνει την επιφάνεια της
γυψοσανίδας και εξουδετερώνει τη μεγάλη απορροφητικότητα της.
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9.4.6 Χρωματισμοί Αντιδιαβρωτικής Προστασίας Σιδηρών Κατασκευών
Για τις απαιτήσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας των σιδηρών κατασκευών μέσω βαφών
ισχύουν τα αναγραφόμενα στο DIN 55928 και στο ΕΝ ISO 12944. Οι βαφές που έχουν σκοπό
αντιδιαβρωτική - αντιοξειδωτική προστασία των μεταλλικών επιφανειών πρέπει να έχουν
ελάχιστο ολικό πάχος μεμβράνης (φιλμ) 100 μ – 200 μ, ανάλογα με το περιβάλλον, την
καταπόνηση της επιφάνειας κτλ. Η σωστή προετοιμασία της επιφάνειας αποτελεί βασικό
παράγοντα επιτυχίας του χρωματισμού. Τα στάδια προεργασίας για τις σιδηρές κατασκευές
είναι τα ακόλουθα:
1.

Επιμελής καθαρισμός του υποβάθρου.

2.

Εκτίμηση βαθμού οξείδωσης και αντίστοιχου τρόπου καθαρισμού, οι οποίοι φαίνονται
στον ακόλουθο πίνακα. Στην περίπτωση σημειακής σκουριάς, αυτή απομακρύνεται
μέχρι την εμφάνιση γυμνού μετάλλου, ενώ αν εμφανιστεί σκουριά σε κάποιο σημείο
μετά την επίτριψη παλαιών χρωμάτων με απόχαρτο, καθαρίζεται επιμελώς και
επαλείφεται με αστάρι.

Πίνακας : Βαθμός Οξείδωσης και Τρόπος Καθαρισμού

3.

#

Βαθμός οξείδωσης

Τρόπος Καθαρισμού

1

Βαθμός Οξείδωσης 1 (σκουριά ως 1%)

χειρωνακτική απομάκρυνση

2

Βαθμός Οξείδωσης 2 (σκουριά ως 5%)

χειρωνακτική απομάκρυνση

3

Βαθμός Οξείδωσης 3 (σκουριά ως 15%)

μηχανική απομάκρυνση

4

Βαθμός Οξείδωσης 4,5 (σκουριά ως 40%)

αμμοβολή, φλογοβολή

Μετά από αμμοβολή ή φλογοβολή πρέπει να ακολουθεί αμέσως προεπάλειψη, λόγω
του κινδύνου άμεσης οξείδωσης από τον αέρα.

4.

Πλήρης απομάκρυνση δέρματος εξέλασης – φιλμ οξειδίου του σιδήρου, ώστε να
επιτευχθεί επαρκής πρόσφυση και να αποτραπεί η δημιουργία σκουριάς πίσω από το
χρώμα.

5.

Στα «δύσκολα» σημεία (οξείες ακμές, τρίεδρες γωνίες, μη προσβάσιμες επιφάνειες)
απαιτείται διπλή ή και τριπλή προεπάλειψη και απομάκρυνση των τυχόν υπολειμμάτων
συγκολλήσεων.

6.

Ελέγχεται η πρόσφυση των παλαιών χρωματισμών με το «τεστ λεπίδας» ή για
κιμωλιούμενα φιλμ το τεστ αυτοκόλλητης ταινίας. Οι φυσαλίδες χρώματος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

82

ΑΔΑ: ΩΥ6ΚΩΕΨ-ΗΞ6
ΕΡΓΟ: ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ’’

απομακρύνονται μηχανικά και πλήρως, όπως και τα ρυτιδωμένα χρώματα. Ο έλεγχος
πρόσφυσης πολλαπλών στρώσεων παλαιών χρωμάτων γίνεται με το τεστ λεπίδας, ενώ
ο έλεγχος της ελαστικότητας παλαιού χρώματος διεξάγεται με απολέπιση με ξυράφι.
Στην περίπτωση ύπαρξης σκουριάς κάτω από το χρώμα ή μέσα σε αυτό, το χρώμα
απομακρύνεται πλήρως.
9.5

Δείγματα – Έλεγχοι

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει έγκριση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων επιφανειών
από κάθε τύπο επικάλυψης πριν προχωρήσει στην υπόλοιπη εργασία. Τα δείγματα θα
κατασκευάζονται επιτόπου του έργου σε επιφάνειες ίδιες με αυτές που πρόκειται να βαφούν.
Τα δείγματα, επιφάνειας μέχρι 2 m², θα γίνουν όπου και όπως υποδείξει η Επίβλεψη.
Όπου απαιτούνται τελειώματα όχι λεία ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει για έγκριση
δείγματα κατασκευών διαστάσεων 1,00 x1,00 m και να τα διατηρήσει στο εργοτάξιο μέχρι την
περάτωση των εργασιών.
Οι αποχρώσεις θα επιλεγούν από την Υπηρεσία βάσει των δειγμάτων που θα υποβάλει ο
Ανάδοχος.
Κατά την προσκόμιση αλλά και ακριβώς πριν τη χρήση των υλικών θα επιθεωρείται από τον
Ανάδοχο και από εκπρόσωπο της Υπηρεσίας η κατάσταση του χρώματος μέσα στο δοχείο,
ακόμα και αν έχει ελεγχθεί και εγκριθεί προηγουμένως. Το υλικό θα απορρίπτεται και θα
αντικαθίσταται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
•

Αν έχει δημιουργηθεί παχιά μεμβράνη από στερεοποιημένο χρώμα, στην επιφάνεια του
υλικού μέσα στο δοχείο (πέτσιασμα).

•

Αν έχει επέλθει χημική αντίδραση των χρωστικών ουσιών με άλλα συστατικά του
χρώματος που δημιουργούν ημι-σκληρυμένους σβώλους, οι οποίοι δεν μπορούν να
εξουδετερωθούν και να επαναμιχθούν με το υπόλοιπο υλικό (ζελατινοποίηση ή πήξιμο).

•

Αν εκλύονται αέρια που έχουν προκληθεί από χημικές αντιδράσεις μεταξύ συστατικών
του υλικού. Σχετικές ενδείξεις είναι φυσαλίδες αερίου στην επιφάνεια του υλικού και
πιθανά ασυνήθης οσμή. Στα πλαστικά χρώματα η έκλυση αερίων μπορεί να είναι ένδειξη
ότι το υλικό υπέστη αρκετές εναλλαγές ψύχους - θέρμανσης.

•

Αν υπάρχει εκτεταμένη καθίζηση, δηλαδή καθίζηση των χρωστικών στον πυθμένα του
δοχείου, σε σημείο που το στερεοποιημένο χρώμα να μην διαλύεται με τις συνήθεις
αναδευτικές διαδικασίες. Μικρής έκτασης καθιζήσεις είναι αναμενόμενες στα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

83

ΑΔΑ: ΩΥ6ΚΩΕΨ-ΗΞ6
ΕΡΓΟ: ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ’’

περισσότερα χρώματα, αλλά η χρωστική που έχει καθιζάνει, πρέπει κανονικά να
διαλύεται αμέσως με ανάδευση ή ανατάραξη.
Οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται στο εργοτάξιο πριν την εφαρμογή του χρωματισμού
σε μια επιφάνεια είναι οι ακόλουθοι:
•

Έλεγχος καλυπτικής ικανότητας (η ικανότητα ενός χρώματος να καλύψει μια ορισμένη
επιφάνεια με όσο το δυνατόν μικρότερη ποσότητα υλικού ή με όσο το δυνατό λεπτότερη
μεμβράνη). Χρωματίζονται γυάλινες επιφάνειες με μικρές, διαφορετικού βάρους,
ποσότητες χρώματος και με διαφορετικό πάχος στρώσεως. Κάτω από τις πλάκες
τοποθετείται φύλλο εφημερίδας και η δυνατότητα ή μη ανάγνωσης των γραμμάτων
προσδιορίζει την καλυπτική ικανότητα του χρώματος.

•

Έλεγχος πρόσφυσης (η συγκολλητική ικανότητα ενός χρώματος). Επικολλάται στην
χρωματισμένη επιφάνεια αυτοκόλλητη ταινία και αν κατά την αποκόλληση της δεν
παρασύρεται το χρώμα, η πρόσφυση θεωρείται ικανοποιητική.

•

Έλεγχος ευκαμψίας (ικανότητα της μεμβράνης να παρακολουθεί τις παραμορφώσεις της
επιφάνειας, χωρίς να αποκολλάται, να θρυμματίζεται ή να υφίσταται ρωγμές).
Χρωματίζεται ένα τεμάχιο παρόμοιο με την προς χρωματισμό επιφάνεια και κατά την
κάμψη του ο χρωματισμός δεν πρέπει να υποστεί καμία βλάβη.

Οι τελειωμένες επιφάνειες θα επιθεωρούνται από την Υπηρεσία για περίσσεια υλικού που δεν
διαστρώθηκε ή / και απορροφήθηκε ομοιόμορφα, πινελιές, διαφορές στο χρώμα, στην υφή και
στην τελική εμφάνιση. Οι χρωματισμοί θα κρίνονται απορριπτέοι όταν:
•

οι επιδιορθώσεις διακρίνονται έστω και αμυδρά

•

η επιφάνεια διακρίνεται κάτω από το χρώμα, όταν δηλαδή το χρώμα είναι διαφανές
(«φάγκρισμα»).

•

το χρώμα της χρωματισμένης επιφάνειας δεν είναι τελείως ομοιόμορφο

•

παρουσιάζει έστω και μικρής έκτασης φθορές (τριχοειδείς ρωγμές, αποκόλληση,
παρουσία φυσαλίδων κτλ)

•

διακρίνονται οι «ματίσεις» των τμημάτων του χρώματος μιας επιφάνειας

•

διακρίνονται οι διαδρομές του πινέλου που χρησιμοποιήθηκε για τη διάστρωση

•

οι γραμμές συνάντησης των χρωματισμών διαφορετικών αποχρώσεων δεν είναι τελείως
ευθύγραμμες

•

η υφή, ή η απόχρωση δεν είναι αυτή που απαιτείται από τη μελέτη ή / και την Υπηρεσία
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•

το πάχος και η επιφάνεια κάλυψης κάθε στρώσης δεν είναι ομοιόμορφα

•

τα κενά, οι πόροι και οι ρωγμές των προς χρωματισμό τοιχοποιιών δεν έχουν πληρωθεί

•

η εργασία στις γωνίες, στις ακμές, στις συγκολλήσεις, στις συνδέσεις, στις ρωγμές κτλ
δεν είναι ίδιας ποιότητας με την εργασία στις υπόλοιπες επιφάνειες

•

τα σφραγιστικά υλικά των αρμών έχουν χρωματιστεί

Ο Ανάδοχος επιδιορθώνει τις ατέλειες και τις επιφάνειες χωρίς επιπλέον αποζημίωση και
μετά την έγκριση της Υπηρεσίας.

10.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΙΘΡΙΟΥ

Τα σύστημα κάλυψης του αιθρίου θα αποτελείται από περσίδες αλουμίνιου σχήματος "U" και
συμπαγείς πολυκαρβονικές σχήματος ανάστροφου ‘’Π’’ που αρμόζουν εναλλάξ η μία με την
άλλη μέσω ενός ειδικού συνδέσμου αλουμινίου. Επιπροσθέτως οι αλουμινίου και
πολυκαρβονικές περσίδες δεν εφάπτονται ώστε να απορροφώνται οι συστολο-διαστολές. Οι
περσίδες αλουμινίου έχουν πάχος 1,3mm και πλάτος 127mm. Αντίστοιχα στις πολυκαρβονικές
περσίδες το πάχος είναι 2mm και το πλάτος 100mm διατομής “Π”. Μήκος περσίδων έως 6,00m
ενιαίο.
Ο σύνδεσμος των περσίδων είναι εξ' ολοκλήρου από αλουμίνιο σχήματος ανάστροφου "Ω". Η
τοποθέτηση του συστήματος γίνεται ως εξής: δοκοί από GALV σίδηρο (αρθρωτός σκελετός)
εφαρμόζονται από κάτω και κάθετα στην κατεύθυνση των περσίδων (η απόσταση μεταξύ των
δοκών καθορίζεται σύμφωνα με τις ανεμοπιέσεις της περιοχής). Σε κάθε δοκό και καθ' όλο το
μήκος τους έως 6,00m τοποθετούνται ανά 100mm οι σύνδεσμοι οι οποίοι διαθέτουν υποδοχή
για να συγκρατούν τις πολυκαρβονικές περσίδες, ενώ στη συνέχεια καλύπτονται καθ’ όλο το
μήκος τους με την περσίδα αλουμινίου “U” ώστε να εξασφαλίζεται η στεγάνωση και ο
εξαερισμός των συστημάτων.
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11.

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ

11.1

Προκαταρκτικές εργασίες

Πραγματοποιείται έλεγχος από τον επιβλέποντα Μηχανικό και τον υπεύθυνο ή τους
υπεύθυνους των συνεργείων που θα προχωρήσουν σε για να διαπιστωθεί το είδος και η
κατάσταση του διαφόρων δομικών στοιχείων του κτιρίου που πρόκειται να καθαιρεθούν ή
αποξηλωθούν, ώστε να ληφθούν αν απαιτούνται, τα κατάλληλα μέτρα προστασίας από πιθανή
κατάπτωση τμημάτων αυτών. Εξετάζεται επίσης η πιθανότητα πρόκλησης κινδύνου στα
γειτονικά κτίρια, κατασκευές ή εγκαταστάσεις ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.
Εφόσον απαιτείται, οι παροχές στο κτίριο (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση, τηλέφωνο,
παροχή αερίου κλπ.) διακόπτονται πριν αρχίσουν οι εργασίες.
11.2

Εργασίες καθαιρέσεων και αποξηλώσεων

Κατά τις καθαιρέσεις οικοδομικών στοιχείων (επιχρίσματα, τοιχοποιία, στοιχεία σκυροδέματος)
και τις αποξηλώσεις (κουφώματα, δάπεδα κ.τ.λ.) θα πρέπει να εφαρμόζονται τα ακόλουθα :
•

Στο χώρο εργασίας επιτρέπεται η παρουσία μόνο των απολύτως απαραιτήτων εργατών,
οι οποίοι τηρούν με σχολαστικότητα όλες τις διατάξεις περί ασφαλείας των
εργαζομένων (εξοπλισμός, χρήση απαιτούμενων μέσων ατομικής προστασίας,
ικριώματα κ.λπ.)

•

Στις αποξηλώσεις και καθαιρέσεις που πραγματοποιούνται με τα χέρια ή με κατάλληλο
μηχανικό εξοπλισμό θα πρέπει να ακολουθούνται οι εξής πρακτικές:

-

Οι αποξηλώσεις και καθαιρέσεις να αρχίζουν από τον ανώτερο όροφο και να
προχωρούν στους κατώτερους.

-

Οι χώροι στους οποίους συσσωρεύονται τα προϊόντα αποξηλώσεως και καθαιρέσεων
(μπάζα) να αποκλείονται ή περιφράσσονται με διάφορα προστατευτικά μέσα (π.χ.
πρόχειρα περιφράγματα από σανίδες ξυλείας, πλαστικές ταινίες κ.τ.λ.)

-

Τα προϊόντα αποξηλώσεως και καθαιρέσεων να απορρίπτονται με "αγωγούς
αποκομιδής" (καναλέτα) έξω ή μέσα στην περίμετρο του κτιρίου.

-

Η διακίνηση των υλικών αποξηλώσεων και καθαιρέσεων (χειρωνακτικά ή με την χρήση
μηχανημάτων) να πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την εργονομία, το μέγεθος, το
βάρος του φορτίου, την απόσταση και τον τρόπο μεταφοράς.

-

Για την ασφαλή διακίνηση των υλικών αποξηλώσεων και καθαιρέσεων από το
προσωπικό, θα πρέπει να εξασφαλίζονται συνθήκες ασφαλούς προσπέλασης σε
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διαδρόμους και κλιμακοστάσια σε κάθε όροφο του κτιρίου.
-

Η καθαίρεση τοιχοποιίας να εκτελείται από πάνω προς τα κάτω.

-

Να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα (π.χ. αντιστηρίξεις) όταν διαπιστωθεί ότι υπάρχει
κίνδυνος κατάρρευσης ή ανατροπής τοίχων.

-

Να περιφράσσονται ή να φράσσονται ανοίγματα από τα οποία μπορεί να πέσουν υλικά
από αποξηλώσεις ή καθαιρέσεις.

•

Γενικά, θα λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την πρόληψη κινδύνων

σωματικής βλάβης των εργαζομένων, καθώς και για την πρόληψη κινδύνων τυχόν ζημιών σε
γειτονικές ιδιοκτησίες ή οδούς.
•

Επισημαίνεται ότι οι εργασίες για την αποκάλυψη θεμελίων και για τις θραύσεις

στοιχείων σκυροδέματος που τυχόν απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών ενίσχυσης και
αποκατάστασης των στοιχείων του φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα θα πρέπει
να πραγματοποιούνται με την χρήση μηχανικού εξοπλισμού περιορισμένου όγκου, σχετικά
μικρής ισχύος και που τέτοιου που δεν θα προκαλεί την δημιουργία έντονων δονήσεων ή
κραδασμών, ώστε να μην επιβαρυνθεί ο φέρων οργανισμός των κτιρίων από αυτές τις
καταπονήσεις.

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Σεπτέµβριος 2021
Θεωρήθηκε
Οι Συντάξαντες

Η ∆ιευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών
& Περιβάλλοντος

Ειρήνη Ταµπάκη

Κωνσταντοπούλου Βασιλική

Πολιτικός Μηχανικός

Αρχιτέκτων Μηχανικός
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ εξαρτημάτων, υλικών και
εργασιών αφορά στις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στα κτίριο του
Δημαρχείου Καισαριανής. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές καλύπτουν τα απαιτούμενα
τεχνικά χαρακτηριστικά του Η/Μ εξοπλισμού και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών
ενεργειακής αναβάθμισης των Η/Μ εγκαταστάσεων.
Επισημαίνεται ότι οι ισχύουσες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) υπερισχύουν
των υπολοίπων Προδιαγραφών ή Προτύπων.
Οι παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στις Η/Μ εγκαταστάσεις των κτιρίων
αφορούν σε αναβαθμίσεις – προσθήκες των κάτωθι Συστημάτων:
Σύστημα Θέρμανσης
Σύστημα Τεχνητού Φωτισμού
Σύστημα Ψύξης
Επίσης,

προβλέπεται

η

εγκατάσταση

Συστήματος

Κεντρικού

Ελέγχου

των

Εγκαταστάσεων (BMS) και Φ/Β Συστήματος(Net Metering).

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και των εργασιών αναφέρονται και στις
επιμέρους Μελέτες, αποτελούν δε αναπόσπαστο μέρος των Προδιαγραφών αυτών.
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Β.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Για την κατασκευή του έργου έχουν γενική εφαρμογή οι ακόλουθες ρυθμίσεις σχετικά
με την επιλογή κάθε φύσης υλικού, την επεξεργασία του και την ενσωμάτωσή του στο
έργο.

2.1

Η επιλογή των κάθε φύσης υλικών ή επεξεργασίας τους και η ενσωμάτωσή
τους στο έργο θα γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε κάθε κεφάλαιο
πρότυπα, κανονισμούς και περιγραφές.

2.2

Η ιεράρχηση ισχύος εφαρμογής προτύπων ή τεχνικών προδιαγραφών είναι η
ακόλουθη:
•
•
•

2.3

Οι ΕΤΕΠ (Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές) - Τα Ελληνικά Πρότυπα που
είναι σύμφωνα με τα διεθνή ISO.
Οι Ευρωπαϊκές οδηγίες για όσα από αυτά τα σχετικά πρότυπα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) έχουν καταστεί υποχρεωτικά.
Τα πρότυπα των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε. ή τα ισχύοντα διεθνή
πρότυπα και ειδικότερα τα πρότυπα της χώρας προέλευσης του υλικού
για όσα από αυτά δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή Ελληνικά.

Όπου στο τεύχος αυτό γίνεται αναφορά σε άρθρα των εγκεκριμένων
αναλύσεων ΑΤΟΕ, ΑΤΕΟ, κλπ. αυτές περιορίζονται στο Τεχνικό μέρος των
αναφερομένων άρθρων.

2.4

Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου να εγκριθεί η χρήση ή η εγκατάσταση
υλικού, συσκευής ή μηχανήματος στο έργο και πριν την ενσωμάτωσή τους σε
αυτό, αυτούσιο ή ύστερα από επεξεργασία ο Ανάδοχος θα πρέπει να
υποβάλλει συγκεντρωτικά ή τμηματικά κατάλογο των ως άνω υλικών,
συσκευών ή μηχανημάτων, στην οποία να αναφέρονται τα πρότυπα σύμφωνα
με τα οποία αυτά κατασκευάζονται.
Ο κατάλογος θα συνοδεύεται από Τεχνικά Έντυπα και λοιπά τεχνικά στοιχεία
του κατασκευαστή τους, καθώς και από κατάλληλα πιστοποιητικά με τα οποία
θα πιστοποιείται από επίσημο αναγνωρισμένο εργαστήριο ή οργανισμό
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πιστοποίησης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, το σύμφωνο της ποιότητας του
συγκεκριμένου υλικού με το αντίστοιχο πρότυπο.

Πιο αναλυτικά ισχύουν έναντι όλων και οι ακόλουθες προδιαγραφές:
•

Ν.4412/20164412/16 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ) (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21).

•

Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις κατηγορίες των εργασιών

•

Η λοιπή ισχύουσα εγχώρια και κοινοτική νομοθεσία που αφορά τον τομέα των
κτιριακών έργων εν γένει ( Ευρωκώδικες, Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), Οδηγία 2010/31/ΕΕ)

•

«Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ»
(Ν.4122/2013-ΦΕΚ 42/Α/19-2-2013)

•

Ο Ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α’/9-11-2015) «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας 2027/12/ΕΕ)

•

Ο Νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) Υπ. Απόφαση με
Αριθμ. ΔΕΠΕΑ /οικ. 178581/ΦΕΚ 2367/Β’/12-7-2017

•

Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή
Απόδοση Κτιρίων Υπ. Απόφαση με Αριθμ. ΔΕΠΕΑ /οικ. 182365/ΦΕΚ
4003/Β’/17-11-2017

•

ISO 50001:2011 Πρότυπο για τα Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης

•

Οι Τεχνικές Οδηγίες Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ) που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την Αριθ.Απόφαση και
τίθενται σε υποχρεωτική εφαρμογή ως εξής:

-

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017: «Αναλυτικές Εθνικές Προδιαγραφές παραμέτρων για
τον υπολογισμό τα ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και την έκδοση
πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης»
Τ.Ο-Τ.Ε.Ε. 20701-2/2017: «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και
έλεγχος τα θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων»
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010: «Κλιματικά δεδομένα ελληνικών πόλεων»
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4/2017 «Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων
κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων
κλιματισμού»

-
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•

ΤΟΤΕΕ 20701-5/2017 «Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού, Θερμότητας και Ψύξης:
Εγκαταστάσεις σε Κτήρια».

•

Εγκύκλιος Υ.ΠΕ.Κ.Α. 1603/4-10-2010: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του
Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

•

Εγκύκλιος Υ.ΠΕ.Κ.Α. 2279/22-12-2010: Δεύτερη εγκύκλιος εφαρμογής του
Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

•

Το Π.Δ. 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων
Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού».

•

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86: ΜΕΡΟΣ 1: ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

•

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86: ΜΕΡΟΣ 2: ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ

•

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2423/86: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

•

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2425/86: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

•

ASHRAE Handbooks Refrigeration,
Equipment, Application

•

ASHRAE STANDARD Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality.

•

Carrier Handbook of Air Conditioning System Design

•

ASHRAE GRP 158: Cooling and Heating load calculation manual.

•

DIN 18232 Parts 1, 2 and 3 Smoke and heat control installation.

•

SMACNA (Sheet metal and air conditioning contractors National Association)

•

Για όσα θέματα δεν αναφέρονται στα πιο πάνω χρησιμοποιούνται οι
υποδείξεις των Διεθνών Κανονισμών ASHRAE, DIN, VDI, NFPA, IEC, κ,λ.π.

•

ΕΛΟΤ HD 384: Απαιτήσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

•

ΕΛΟΤ ΕΝ 13201/2004 (Φωτισμός αστικού περιβάλλοντος)

•

ΕΛΟΤ HD 637 S1: Εγκαταστάσεις ισχύος με ονομαστική τάση πάνω από 1kV
εναλλασσόμενου ρεύματος

•

ΕΛΟΤ ΕΝ 12464.01: Φως και φωτισμός - Φωτισμός χώρων εργασίας - Μέρος 1:
Εσωτερικοί χώροι εργασίας

•

ΕΛΟΤ ΕΝ 12464.02: Φως και φωτισμός - Φωτισμός χώρων εργασίας - Μέρος 2:
Εξωτερικοί χώροι εργασίας

Fundamentals,

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

HVAC

και

Systems and
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•

Κανονισμοί ΔΕΗ σχετικά με τους καταναλωτές μέσης και χαμηλής τάσης

•

Αμερικάνικος κανονισμός NFPA 70: National Electrical Code

•

Για όσα θέματα δεν αναφέρονται στα πιο πάνω θα χρησιμοποιηθούν
υποδείξεις των Διεθνών Κανονισμών DIN, VDE, IEC, κ.λ.π.

•

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01: Αγωγοί - καλώδια διανομής ενέργειας

•

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-06: Πλαστικά κανάλια καλωδίων

•

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01: Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων

•

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02: Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών
εγκαταστάσεωv
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Γ.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ

Γ.1

ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

1.

ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

1.1

Πλαστικοί Σωλήνες από Πολυπροπυλένιο PP-R

Η κατασκευή των δικτύων θέρμανσης-κλιματισμού θα γίνει με το αντιδιαβρωτικών
ιδιοτήτων σύστημα θερμικής αυτοσυγκόλλησης από την ίδια πρώτη ύλη (σωλήνων και
εξαρτημάτων) PP-R /PP-R με υαλονήματα/ PP-R ώστε να επιτυγχάνεται απόλυτη
συμβατότητα κατά την θερμική αυτοσυγκόλληση σωλήνα και εξαρτήματος, για
διατομές από Φ20 έως Φ450 mm στο οποίο οι σωλήνες διαθέτουν επιπλέον στρώση
φράγματος οξυγόνου από φιλμ EVOH τοποθετημένο εξωτερικά και είναι
πιστοποιημένοι από την Υπηρεσία MPA-NRW Γερμανίας βάσει των απαιτήσεων της
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2421/86, του ΕΝ ISO 21003 ,όπως και του DIN 4726 όσον αφορά την
ελαχιστοποίηση της διαπερατότητας από οξυγόνο δια μέσω των τοιχωμάτων των
πλαστικών σωλήνων στα κλειστά δίκτυα με σκοπό την προστασία από οξείδωση των
μεταλλικών τμημάτων - στοιχείων των δικτύων καθώς και από τον επακόλουθο
σχηματισμό λάσπης/σκουριάς σύμφωνα με το ΕΝ 14868.
Τα πάχη των τοιχωμάτων των σωλήνων ανά διατομή περιγράφονται αναλυτικά στον
παρακάτω πίνακα.

Ονομαστική

Εξωτερική

Πάχος

Εσωτερική

Περιεκτικότητα

Βάρος

Διάμετρος DN

Διάμετρος D

Τοιχώματος

Διάμετρος di

Σε Νερό

(kg)

(mm)

(mm)

s

(mm)

(l/m)

(mm)
15

20

2,8

14,4

0,163

0,157

20

25

3,5

18,0

0,254

0,244

25

32

4,4

23,2

0,423

0,391

32

40

3,7

32,6

0,834

0,435

40

50

4,6

40,8

1,307

0,674

50

63

5,8

51,4

2,074

1,065

65

75

6,8

61,4

2,959

1,485

80

90

8,2

73,6

4,252

2,150

-

110

10,0

90,0

6,359

3,185

100

125

11,4

102,2

8,199

4,130
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125

160

14,6

130,8

13,430

6,751

150

200

18,2

163,6

21,010

10,515

200

250

22,7

204,6

32,861

16,363

250

315

28,6

257,8

52,172

25,958

300

355

32,2

290,6

66,29

32,941

300

400

36,3

327,6

84,290

41,818

400

450

40,9

368,2

106,477

52,930

O συντελεστής γραμμικής διαστολής θα είναι όχι μεγαλύτερος από α= 0,035 mm/m,K
ενώ ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας όχι μεγαλύτερος από λ=0,15W/moΚ στους
o
20 C, η τραχύτητα του υλικού θα είναι Κ= 0,007 mm και η ειδική πυκνότητα του ίση

προς 998,2 kg/m3 . Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα ίδιας πρώτης ύλης θα έχουν
κατασκευαστεί βάσει των προδιαγραφών ISO 21003 ASTM F 2389, CSA B 137.11, και
γίνεται συνεχής έλεγχος από τα αρμόδια διεθνή ινστιτούτα SKZ,GL ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,
ΒUREAU VERITAS ΓΑΛΛΙΑΣ, LLOYD΄S ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ,ABS, NSF, I APMO ΗΠΑ,RΙΝΑ ΙΤΑΛΙΑΣ
και αντιστοίχων πολλών άλλων χωρών. Επίσης είναι πιστοποιημένα για ζεστά νερά
μέχρι 95 οC και διαθέτουν τα ISO 9001:2008, 14001:2004, 50001:2011.
1.2

Συνδέσεις

Η σύνδεση των διαφόρων τεμαχίων σωλήνων για σχηματισμό των κλάδων του
δικτύου θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση συνδέσμων
(μούφες, γωνίες, ταφ κλπ) με θερμική αυτοσυγκόλληση. Ειδικά για σωλήνα με φράγμα
οξυγόνου πριν τον συγκολλήσουμε με τα αντίστοιχα εξαρτήματα πλαστικά (μούφες ,
γωνιές, ταυ κ.α.) αλλά και τα πλαστικά ορειχάλκινα (μαστούς, γωνιές υδροληψίας
συνδέσμους με τρελό κ.α.) πρέπει οπωσδήποτε να προηγηθεί απόξεση του
φράγματος οξυγόνου στο άκρο του σωλήνα που θα συγκολληθεί με την χρήση
αποκλειστικά της ειδικής ξύστρας ανά διατομή της κατασκευάστριας εταιρείας και
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της.
Οι συνδέσεις των σωλήνων PP-R με μεταλλικούς σωλήνες ή άλλα μεταλλικά στοιχεία
του δικτύου (π.χ. βάνες) θα γίνεται με ειδικά πλαστικά - ορειχάλκινα εξαρτήματα
κολλητά προς την πλευρά του σωλήνα ΡΡ και κοχλιωτά με ορειχάλκινο σπείρωμα προς
την πλευρά του μεταλλικού στοιχείου όπως επίσης και με φλάντζες. Το ορειχάλκινο
μέρος των πλαστικών-ορειχάλκινων εξαρτημάτων αποτελείται από ορείχαλκο
αναβαθμισμένης ποιότητας σύμφωνα και με την Oδηγία 98/83/ΕΚ της Ε.Ε. που έγινε
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νόμος του Ελληνικού κράτους με το υπ αρι.θμ. ΦΕΚ 892 της 11/7/2001 από τις
25/12/2003 . Συνεπώς όλα τα εμφανή μέρη των μεταλλικών εξαρτημάτων δεν είναι
πλέον επινικελωμένα και επιπλέον διαθέτουν πιστοποιητικό για την αντοχή τους σε
διαβρωτικό περιβάλλον όσον αφορά στη μη αποψευδαργύρωση των ορειχάλκινων
τμημάτων από τα πλαστικά-ορειχάλκινα εξαρτήματα (Ινστιτούτο USL).
Οι σωλήνες έχουν πιστοποιηθεί για τα οικολογικά τους χαρακτηριστικά από
αντίστοιχα ινστιτούτα όπως: CETEC, Green Building Products. Η πρώτη ύλη των
σωλήνων και εξαρτημάτων PP-R θα διαθέτει ειδικό σταθεροποιητή που μειώνει κατά
πολύ τυχόν επίδραση ιόντων χαλκού σε ζεστά νερά. Όπου είναι απαραίτητα μεγάλα
ευθύγραμμα μήκη σωλήνων εξωτερικά στο δίκτυο του θερμού νερού πρέπει να
γίνονται ειδικά διαστολικά σημεία τύπου Ω για τις διαστολές βάση των προδιαγραφών
του κατασκευαστή που ακολουθούν και θα χρησιμοποιηθούν ειδικά στηρίγματα με
λείο εσωτερικό λάστιχο και ειδική πούδρα που ευνοεί την ολίσθηση του σωλήνα και
αποστάτες που εξασφαλίζουν ότι λειτουργούν ως ολισθαίνοντα στηρίγματα
κατάλληλα για στήριξη και παραλαβή των συστολοδιαστολών των πλαστικών
σωλήνων.
Ενδεικτικός τύπος σωλήνα BLUE PIPE MF OT AQUATHERM.
1.3

Αλλαγές διευθύνσεως

Οι αλλαγές διευθύνσεως των σωλήνων για επίτευξη της επιθυµητής αξονικής πορείας
του δικτύου, θα πραγματοποιούνται µόνο µε ειδικά τεμάχια ( γωνίες 90°, 45° ) µε
θερμική αυτοσυγκόλληση και όχι διαµόρφωση του σωλήνα µε θέρµανση. Οι
διακλαδώσεις των σωλήνων για τροφοδότηση αναχωρούντων κλάδων, θα
εκτελούνται οπωσδήποτε µε ειδικά αυτοσυγκολλούµενα εξαρτήµατα (ταυ, σταυροί)
και στις περιπτώσεις σύνδεσης µε µεταλλικά στοιχεία µε τα αντίστοιχα ειδικά τεµάχια
πλαστικά - ορειχάλκινα.
1.4

Αποσύνδεση σωληνώσεων

Στα σηµεία που είναι αναγκαία η ευχερής αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε
τµήµατος σωληνώσεων ή οργάνου ελέγχου ροής για αντικατάσταση, τροποποίηση ή
µετασκευή χωρίς χρήση εργαλείων κοπής, θα τοποθετούνται οι ειδικοί λυόµενοι
σύνδεσµοι (ρακόρ, φλάντζες).
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1.5
Οι

Θερμική αυτοσυγκόλληση σωλήνων
συνδέσεις

των

σωλήνων

και

εξαρτημάτων

από

πολυπροπυλένιο

θα

πραγματοποιούνται με αυτογενή θερμο-συγκόλληση. Η συγκόλληση με την μέθοδο
εισδοχής (socket fusion) θα εφαρμόζεται σε διαμετρήματα έως Ø125mm, στους
260oC. Για μεγαλύτερα διαμετρήματα θα εφαρμόζεται η μέθοδος μετωπικής
συγκόλλησης (Butt fusion) στους 210oC. Εναλλακτικά, και ανάλογα με τη δυσκολία
της εγκατάστασης συνιστάται να χρησιμοποιούνται, όπου αυτό απαιτείται, κολάρα και
φλάντζες για σύνδεση σωλήνα με σωλήνα ή σωλήνα με εξάρτημα. Η χρήση
ηλεκτρομούφας και ιδιαίτερα για διαστάσεις μεγαλύτερες των 125 χιλιοστών, δεν
συνιστάται.
Η προετοιμασία των συνδέσεων (ρύθμιση και ευθυγράμμιση,

θερμοκρασίες και

χρόνοι θερμικής αυτο-συγκόλλησης, χρόνος ψύξης, πίεση συγκόλλησης) για κάθε
μέθοδο θα βασίζονται στις αρχές συγκόλλησης θερμοπλαστικών κατά DIN 16960, το
πρότυπο DVS 2207, μέρος ΙΙ (συγκόλληση σωλήνων & εξαρτημάτων), καθώς και τις
οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Ο εξοπλισμός θερμικής αυτο-συγκόλλησης (εργαλεία, μηχανές, συσκευές) θα πρέπει
να συμμορφώνεται πλήρως με το πρότυπο DVS 2208, μέρος Ι (μηχανήματα &
εξοπλισμός συγκόλλησης θερμοπλαστικών) και να καθορίζεται από τον κατασκευαστή
σωλήνων και εξαρτημάτων.
Πριν από την σύνδεση, ο σωλήνας και τα εξαρτήματα πρέπει να προετοιμάζονται
σύμφωνα με τα παραπάνω πρότυπα και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή
αναφορικά με την κοπή, καθαρισμό και διαμόρφωσή τους.
Οι συνδέσεις σωλήνων PP με μεταλλικούς σωλήνες ή εξαρτήματα θα πρέπει να
εφαρμόζονται με ειδικούς προσαρμογείς (κολάρα και φλάντζες) σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων τύπων Πολυπροπυλενίου όπως PPRCT, PPR, PPH και
PPB, εφόσον πρόκειται για υλικά με χαμηλό δείκτη ροής και αντίστοιχων ονομαστικών
πιέσεων με τις προδιαγραφές, επιτρέπονται και δε δημιουργούν προβλήματα στην
εγκατάσταση.
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2.

ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ FCU’S

Το δίκτυο σωληνώσεων της αποχέτευσης συμπυκνωμάτων των μονάδων ανεμιστήραστοιχείου θα κατασκευασθεί με σωλήνες ΡVC βαρέως τύπου 6ΑΤ.
3.

ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Τα δίκτυα σωληνώσεων καυσίμου θα κατασκευασθούν απο μαύρους σιδηροσωλήνες
υπερβαρέως τύπου (κατα DΙΝ 2440/61).

Γ.2
1.

ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι δικλείδες θα εγκατασταθούν μόνο σε κατακόρυφες ή οριζόντιες σωληνώσεις, εκτός
αν σημειώνεται αλλιώς στα σχέδια.

•

Ολες οι δικλείδες θα εγκατασταθούν σε εύκολα προσιτές θέσεις.

•

Οι δικλείδες θα είναι της ίδιας διαμέτρου με την σωλήνωση.

•

Ολες οι κοχλιωτές δικλείδες θα συνδέονται με την σωλήνωση με λυόμενο
σύνδεσμο (ρακόρ).

•

Οι δικλείδες θα εξασφαλίζουν τέλεια και υδατοστεγή διακοπή, για διαφορά
πίεσης νερού από τις δύο πλευρές μέχρι 10 ατμόσφαιρες και για θερμοκρασία
μέχρι 110οC.

2.

ΟΡΕΙXΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΝΝΕΣ

Ορειxάλκινες συρταρωτές δικλείδες (βάννες) θα xρησιμοποιηθούν σε όλα τα δίκτυα
γαλβανισμένων

σιδηροσωλήνων

(μέxρι

και

4")

και

στα

δίκτυα

μαύρων

σιδηροσωλήνων (μέxρι 2"). Οι βάννες θα είναι κατασκευασμένες απο φωσφoρούxο
ορείxαλκο με τροxίσκο xειρισμού και συρταρωτό διάφραγμα που ανυψώνεται όταν η
δικλείδα ανοίγει. Αυτές θα προσαρμόζονται στην σωλήνωση με κοxλίωση. Αντί για
ορειχάλκινες

συρταρωτές

δικλείδες

(βάννες)

μπορεί

να

χρησιμοποιηθούν

ορειχάλκινες κοχλιωτές σφαιρικές δικλείδες (Ball valves) όπου αυτό επιτρέπεται απο
τη λειτουργία .
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3.

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΒΑΝΝΕΣ

Χυτοσιδηρές βάννες με φλάντζες θα xρησιμοποιηθούν στα δίκτυα γαλβανισμένων
σιδηροσωλήνων για διαμέτρους 5" και μεγαλύτερες και στα δίκτυα xαλυβδοσωλήνων,
για διαμέτρους 2 1/2" και μεγαλύτερες. Το σώμα, η κεφαλή και το συρταρωτό
διάφραγμα θα είναι απο πρεσσαριστό xυτοσίδηρο. Οι πλευρές υποδοxής του
διαφράγματος θα είναι απο φωσφωρούxο ορείxαλκο. Αντί για χυτοσιδηρές βάννες
μπορεί να χρησιμοποιηθούν χυτοσιδηρές φλαντζωτές βάννες πεταλούδας (Batterfly
valves) όπου αυτό επιτρέπεται από τη λειτουργία.
4.

ΔΙΚΛEIΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Οι ρυθμιστικές δικλείδες θα είναι σφαιρικού τύπου με ανυψούμενο βάκτρο μέχρι και
περιλαμβανόμενης ονομαστικής εσωτερικής διαμέτρου 2”, θα είναι με σπείρωμα και
θα είναι κατασκευασμένες με σώμα απο μπρούντζο ή χυτό ορείχαλκο, με μεταλλική
έδρα και δίσκους απο κράμμα χαλκού . Οι δικλείδες ονομαστικής διαμέτρου 2 ½” και
πάνω θα είναι φλαντζωτές, σφαιρικές, με ανυψούμενο βάκτρο, κατασκευασμένες από
χυτοσίδηρο με τα υπόλοιπα εξαρτήματα απο μπρούντζο και ανανεώσιμη έδρα και
συνδετικούς δίσκους. Οι ρυθμιστικές δικλείδες θα είναι μαρκαρισμένες με δείκτη που
θα δείχνει το % ανοίγματος της δικλείδας.
Οι διπλές ρυθμιστικές δικλείδες θα έχουν επιπλέον προσαρμοσμένο ένα μηχανισμό
διακοπής, για σκοπούς απομόνωσης. Ρυθμιστικές ή διπλές ρυθμιστικές δικλείδες θα
προσαρμοσθούν στο σκέλος επιστροφής όλων των κεντρικών διακλαδώσεων
κυκλοφορίας, για την δυνατότητα ρύθμισης. Θα εγκατασταθεί μια δικλείδα διακοπής
του

προδιαγραφόμενου

τύπου,

στο

σκέλος

επιστροφής,

όπου

δεν

είναι

προσαρμοσμένες διπλές ρυθμιστικές δικλείδες αλλά απλές για λόγους απομόνωσης.
Στα στοιχεία των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων ή όπου φαίνεται στα σχέδια
προβλέπονται βαλβίδες για την ρύθμιση της παροχής νερού (balancing valves) .
Οι βαλβίδες αυτές, τύπου σφαιρικού κρουνού ή τύπου στραγγαλισμού ροής, θα
έχουν δείκτη κινούμενο εμπρός από βαθμολογημένη κλίμακα, ενδεικτική του
ανοίγματος της βαλβίδας (από τελείως κλειστή μέχρι 100% ανοικτή), όπως και δύο
λήψεις για την προσαρμογή διαφορικού μανομέτρου, για μέτρηση της πτώσης πίεσης
κατά μήκος της βαλβίδας, η οποία, με κατάλληλα διαγράμματα θα μεταφράζεται σε
παροχή σε κ.μ./ώρα.
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Οι λήψεις για την προσαρμογή του διαφορικού μανομέτρου θα έχουν ενσωματωμένες
αντεπίστροφες βαλβίδες και θα φέρουν τάπες. Οι βαλβίδες θα είναι μέχρι 2"
διάμετρο, ορειχάλκινες, βιδωτές και πάνω από 2", χυτοσιδερένιες, φλαντζωτές. Σε
ορισμένες θέσεις (π.χ. by pass τρίοδων βαλβίδων) προβλέπονται βαλβίδες
στραγγαλισμού της ροής (globe valves).
5.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Αυτές θα εγκατασταθούν στις συνδέσεις προσαγωγής και επιστροφής των
θερμαντικών σωμάτων και θα είναι διαμέτρου Φ 1/2".
6.

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Ορειxάλκινες βαλβίδες αντεπιστροφής θα xρησιμοποιηθούν σε όσες σωληνώσεις θα
εγκατασταθούν ορειxάλκινες βάννες. Το σώμα της βαλβίδας θα είναι απο
φωσφορούxο ορείxαλκο και θα φέρει σπείρωμα για την κοxλίωση πάνω στην
σωλήνωση. Η γλωττίδα θα είναι απο ανοξείδωτο xάλυβα και θα εγκατασταθεί
οριζόντια.
7.

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Χυτοσιδηρές βαλβίδες αντεπιστροφής θα xρησιμοποιηθούν σε όσες σωληνώσεις θα
εγκατασταθούν xυτοσιδηρές βάννες. Το σώμα της βαλβίδας θα είναι απο
πρεσσαριστό xυτοσίδηρο και θα φέρει φλάντζες για την προσαρμογή με τις
σωληνώσεις. Η γλωττίδα θα είναι απο ανοξείδωτο xάλυβα.
8.
•

ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
Αυτά θα εγκατασταθούν σε όσες σωληνώσεις θα εγκατασταθούν ορειxάλκινες
βάννες.

•

Τα φίλτρα θα είναι τύπου Υ, με ορειxάλκινο κοxλιωτό σώμα, κοxλιωτό κάλυμμα
και xάλκινο εσωτερικό κάλαθο.

•

9.
•

Ο εσωτερικός κάλαθος (φίλτρο) θα φέρει οπές Φ 0.8 mm .
ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ XΥΤΟΣΙΔΗΡΑ
Αυτά θα εγκατασταθούν σε όσες σωληνώσεις θα εγκατασταθούν xυτοσιδηρές
βάννες.

•

Τα φίλτρα θα είναι τύπου Υ, με φλαντζωτό σώμα απο πρεσσαριστό xυτοσίδηρο,
κάλυμμα με κοxλίες και εσωτερικό φίλτρο με οπές Φ 0.8 mm .
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10.
•

ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Αυτά θα εγκατασταθούν σε όλα τα δίκτυα θερμού ή και ψυxρού νερού,όπως
καθορίζεται σε προηγούμενη παράγραφο και σε όσες περιπτώσεις δεν είναι
δυνατή η παραλαβή των διαστολών με κατάλληλη διαμόρφωση των δικτύων.

•

Τα

διαστολικά

θα

είναι

με

φυσαρμόνικες

διαστολής

xωρίς

xρήση

παρεμβυσμάτων, κοxλιωτά ή με φλάντζες.
•

Τα διαστολικά μέχρι 2" θα είναι βιδωτά, ενώ για μεγαλύτερες διατομές θα είναι
φλαντζωτά.

11.

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Στις συνδέσεις όλων των σωληνώσεων με μηxανήματα περιστρεφόμενα (ψύκτες,
αντλίες, κλπ) θα εγκατασταθούν αντιδονητικοί ελαστικοί σύνδεσμοι (αντικραδασμικά)
διαμέτρου ίσης με αυτήν της σωλήνωσης.
Οι σύνδεσμοι θα είναι κατάλληλοι για θερμό νερό μέxρι 110° C και πίεση δοκιμής 10
ατμοσφαιρών .
12.

ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ

Σε όλα τα θερμαντικά σώματα θα είναι εγκατεστημένα από το εργοστάσιο παραγωγής
τους εξαεριστικά επιxρωμιωμένα,ορειxάλκινα, διαμέτρου Φ 1/4". Σε όσες θέσεις τα
δίκτυα σωληνώσεων θερμού νερού ή και ψυxρού, σxηματίζουν αναγκαστικά κορυφές
λόγω της οικοδομικής διαμόρφωσης των xώρων, θα εγκατασταθούν αυτόματα
εξαεριστικά σωληνώσεων, διαμέτρου 3/8" ή 3/4", πίεσης λειτουργίας 10 bar, για
θερμοκρασία νερού μέxρι 110 °C.
Γ.3
1.

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ - ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

Οι κεντρικοί συλλέκτες προσαγωγής και επιστροφής, του κρύου ή ζεστού νερού, θα
κατασκευάζονται από πολυπροπυλένιο τύπου PPR, ιδίου SDR με το δίκτυο και θα είναι
προμονωμένοι. Η προ-μόνωση των συλλεκτών θα γίνεται με αφρό συμπαγούς
πολυουρεθάνης

(Rigid-PUR)

και

περίβλημα

μηχανικής

προστασίας

από

πολυβυνιλοχλωρίδιο (Modified PVC) ή πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE). Η
κατασκευή τους θα πραγματοποιείται με ειδικό εξοπλισμό σε κέντρα κατεργασίας
(workshop machine for fabrication) στο εργοστάσιο παραγωγής, από πιστοποιημένο
και εξειδικευμένο προσωπικό.
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2.

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ

Στην αναρρόφηση και κατάθλιψη κάθε μιας από τις πιο κάτω αντλίες ή κυκλοφορητές,
θα εγκατασταθεί από ένα μανόμετρο γλυκερίνης διαμέτρου 10 cm.
Η κλίμακα των μανομέτρων θα είναι ανάλογη προς το δίκτυο που εξυπηρετεί.
Στις πιό κάτω θέσεις δικτύων κυκλοφορίας ύδατος θα εγκατασταθούν βαλβίδες
(κρουνοί) για την υποδοχή μανομέτρων, ή θα εγκατασταθούν μανόμετρα όπως πιό
κάτω:

•

Στην είσοδο και έξοδο ψυχρού νερού κλιματισμού στα στοιχεία (COILS) των
κλιματιστικών μονάδων.

•

Στην είσοδο και έξοδο θερμού νερού κλιματισμού στα στοιχεία (COILS) των
κλιματιστικών μονάδων.

•

Σε όλους τους συλλέκτες αντλιών, κλπ.

•

Επίσης θα εγκατασταθούν αναμονές μανομέτρων, όπου κρίνεται σκόπιμο, για
την επίτευξη ρύθμισης κατά τις δοκιμές στα δίκτυα.

3.

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ

Στις πιό κάτω αναφερόμενες θέσεις θα εγκατασταθούν θερμόμετρα ευθέα ή γωνιακά
ανάλογα με τη θέση εγκατάστασής τους, βιομηχανικού τύπου, με κλίμακα 15-20 cm.
Τα θερμόμετρα θα τοποθετούνται μέσα σε επιχρωμιωμένη ή επινικελωμένη
ορειχάλκινη θήκη με κατάλληλη σχισμή μπροστά για την ανάγνωση των μετρήσεων. Ο
υδράργυρος των θερμομέτρων θα είναι ερυθρός. Τα θερμόμετρα θα είναι τύπου
αποχωριζόμενου από τη βάση τους (separable sockets).
Σε περίπτωση εγκατάστασης θερμομέτρων σε δίκτυα μονωμένα, τότε θα
εγκαθίστανται στα δίκτυα αυτά κατάλληλοι λαιμοί, για την εγκατάσταση των
θερμομέτρων εκτός μόνωσης.
Η κλίμακα των θερμομέτρων θα είναι ανάλογη με την θερμοκρασία του νερού του
δικτύου που εξυπηρετούν.
Στις πιό κάτω αναφερόμενες θέσεις θα εγκατασταθούν αναμονές θερμομέτρων
(Thermometer wells) με κάλυμμα, οι οποίες θα γεμίζονται με λάδι ή θα
εγκατασταθούν θερμόμετρα :
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•

Στην είσοδο και έξοδο ψυχρού ή θερμού νερού κλιματισμού κάθε κλιματιστικής
μονάδας.

•

Σε όλους τους συλλέκτες αντλιών, κλπ.

Γ.4

ΒΑΦΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Οι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες και οι χαλκοσωλήνες χωρίς μόνωση θα
ελαιοχρωματισθούν με δύο στρώσεις ελαιοχρώματος με την παρεμβολή του
κατάλληλου

primer.

Οι

μαύροι

σιδηροσωλήνες

και

χαλυβδοσωλήνες

θα

ελαιοχρωματιστούν με μιά στρώση εποξειδικής βαφής (γραφιτούχου μινίου) και δύο
ελαιοχρώματος, εάν δεν θα καλυφθούν με μόνωση.
Ειδικά οι μονωμένες μαύρες σωληνώσεις από σιδηροσωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα, πριν
από την μόνωσή τους, θα βαφούν με δύο στρώσεις εποξειδικής βαφής (γραφιτούχου
μινίου). Εννοείται ότι ο ελαιοχρωματισμός θα είναι κάθε φορά ανάλογης αντοχής με
την θερμοκρασία του ρευστού που διέρχεται από τις σωληνώσεις. Επίσης, με μιά
στρώση γραφιτούχου μινίου και δύο ελαιοχρώματος θα επιχρισθούν όλες οι σιδηρές
κατασκευές για διαμόρφωση στηρίξεων, αναρτήσεων, κλπ.Επίσης τα διάφορα
μηχανήματα θα έχουν εξωτερική επίχριση από το εργοστάσιο κατασκευής. Εάν η
επίχριση αυτή αλλοιωθεί κατά την μεταφορά του μηχανήματος ή κατά τον χρόνο
εκτέλεσης του έργου, ο κατασκευαστής υποχρεώνεται να την επαναφέρει στην αρχική
της κατάσταση, χωρίς αποζημίωση.
Γ.5

ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

1.

ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

1.1

Γενικά

Τα δίκτυα αεραγωγών xαμηλής πίεσης θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της ASHRAE και τα δεδομένα (STANDARDS) κατασκευής αεραγωγών
της SMACNA (SHEET METAL AND AIR CONDITIONING CONTRACTORS NATIONAL
ASSOCIATION INC) U.S.A.
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1.2

Αεραγωγοί ορθογωνικής διατομής xαμηλής πίεσης

Αυτοί θα κατασκευασθούν απο γαλβανισμένα xαλυβδόφυλλα, των οποίων το πάxος
θα καθορίζεται απο την μεγαλύτερη διάσταση της διατομής κάθε τμήματος
αεραγωγού, όπως πιο κάτω.
Μεγαλύτερη διάσταση αεραγωγού

Πάxος λαμαρίνας

Μέxρι 25 cm

0.50 mm

26 cm μέxρι 50 cm

0.60 mm

51 cm μέxρι 99 cm

0.80 mm

100 cm μέxρι 149 cm

0.90 mm

Οι συνδέσεις των διαφόρων τεμαχίων των αεραγωγών μεταξύ τους θα
κατασκευάζονται όπως αναφέρεται πιο κάτω :

•

Για μεγαλύτερη πλευρά αεραγωγού μέxρι 75 cm με αναδίπλωση ("θηλυκωτοί")
και μάλιστα με παρεμβολή ιδιαίτερου ενισxυτικού - συνδετικού τεμαxίου απο
γαλβανισμένη λαμαρίνα με xείλος ανυψωμένο κατα 25 mm (σύνδεσμος split ή
pocket lock). Ειδικά για μικρότερη πλευρά αεραγωγού μέxρι 45 cm

ή για

μεγαλύτερη πλευρά μέχρι 60 cm , μπορεί να xρησιμοποιηθεί συνδετικό
τεμάxιο xωρίς xείλος (συρτάρι).

•

Για μεγαλύτερη πλευρά αεραγωγού πάνω από 76 cm, με ζεύγη φλαντζών απο
σιδηρογωνίες και κοxλίες Φ 1/4", με περικόxλια και ασφαλιστικούς
παρακύκλους (γκρόβερ) όλων γαλβανισμένων, σε αποστάσεις όxι μεγαλύτερες
των 15 cm. Οι σιδηρογωνίες θα είναι :
Για μεγαλύτερη διάσταση αεραγωγού

Σιδηρογωνίες

76 cm μέxρι 100 cm

25 x 25 x 3 mm

101 cm μέxρι 160 cm

30 x 30 x 3 mm

161 cm μέxρι 225 cm

40 x 40 x 4 mm

226 cm και άνω

50 x 50 x 4 mm
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Για ενίσxυση της ακαμψίας των αεραγωγών, αυτοί θα "στρανζάρονται" xιαστί σε όλες
τις πλευρές τους, εκτός απο τα τμήματα των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση δεν
υπερβαίνει τα 45cm .
Aεραγωγοί μεγαλύτερης πλευράς 76 cm και άνω δεν θα κατασκευάζονται σε τμήματα
μήκους μεγαλύτερα του 1.25m .
Θα κατασκευασθούν από γαλβανισμένα χαλυβδόφυλλα με πάχος γαλβανίσματος 275
gr/m2, των οποίων το πάχος θα καθορίζεται από την μεγαλύτερη διάσταση της
διατομής κάθε τμήματος αεραγωγού, όπως πιό κάτω :

Μεγαλύτερη
Διάσταση
Αεραγωγού
mm
0-250 mm
260-500 mm
510-990 mm
1000-1490 mm

(1)

Πάχος
λαμαρίνας
mm

Σύνδεση

Απόσταση μεταξύ
εγκαρσίων ραφών

0,5 mm
0,6 mm
0,8 mm
0,9 mm

Συρτάρι
Συρτάρι
Προφίλ 20 mm (1)
Προφίλ 30 mm (1)

1500 mm
1200 mm

Προκατασκευασμένα γαλβανισμένα προφίλ (SLIDE ON FLANGE)

Για ενίσχυση της ακαμψίας των αεραγωγών αυτοί θα στραντζάρονται χιαστί σε όλες
τις πλευρές τους εκτός από τα τμήματα των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση δεν
υπερβαίνει τα 45 cm.
1.3

Προστασία έναντι των Διαβρώσεων

Τα τμήματα της κατασκευής από μορφοσίδηρο των αεραγωγών και των στηριγμάτων
τους θα προστατεύονται καλά από διάβρωση με διπλή στρώση γραφιτούχου μινίου.
Η επίστρωση αυτή θα εκτελείται μετά από πλήρη και επιμελημένο καθαρισμό των
επιφανειών των τεμαχίων και πριν από την τελική συναρμογή με τους αεραγωγούς,
για προστασία και των επιφανειών που καλύπτονται από τα ελάσματα των
αεραγωγών μετά την συναρμογή.
1.4

Ειδικές Διατάξεις

Σε μερικές θέσεις του δικτύου αεραγωγών (όπως στα σχέδια ή όπως εδώ καθορίζεται),
προβλέπεται

η

εγκατάσταση

διαφραγμάτων

ρύθμισης

ποσότητας

αέρα

ή

διαχωρισμού.
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Τμήματα στροφής (γωνίες) των αεραγωγών, θα κατασκευασθούν κατ'αρχήν καμπύλα
με ακτίνα καμπυλότητας της εσωτερικής επιφάνειας της καμπύλης ίση προς τα ¾ της
διάστασης του αεραγωγού.
Οπου για λόγους αρχιτεκτονικούς δεν είναι αυτό δυνατό, επιτρέπεται η εφαρμογή
μικρότερης ή και μηδενικής ακτίνας καμπυλότητας, τότε όμως θα τοποθετηθούν
περσίδες στροφής (vanes) διπλής ακτίνας καμπυλότητας (με μεταβαλλόμενο πάχος).
Σε όλες τις θέσεις του δικτύου αεραγωγών που επιβάλλεται από τους κανονισμούς θα
εγκατασταθούν διαφράγματα πυρασφάλειας (fire dampers), κατασκευασμένα κατά τα
προβλεπόμενα από τον Κανονισμό NFPA 90A των Η.Π.Α. και ωρών αντοχής σε φωτιά
σύμφωνα με τον πυροφραγμό που διαπερνούν.
Τα διαφράγματα πυρασφάλειας θα είναι γενικά μονόφυλλα, με περιστρεφόμενη
λεπίδα, που θα ενεργοποιείται, είτε ηλεκτρικά με μαγνήτη και ελατήριο κράτησης στη
θέση "κλειστό" (εντολή από το κέντρο πυρασφάλειας), είτε με τήξη του κατάλληλου
συνδέσμου. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν και πολύφυλλα διαφράγματα τύπου
κουρτίνας.
Παρέκκλιση των διαστάσεων των αεραγωγών που καθορίζονται στα σχέδια
επιτρέπεται σε θέσεις όπου το επιβάλλουν αρχιτεκτονικοί λόγοι, αλλά μόνο με την
προϋπόθεση ότι η ισοδύναμη διατομή του αγωγού θα μείνει αμετάβλητη, της
ισοδυναμίας νοούμενης από άποψη τριβών και πάντα μετά από έγκριση της
Επίβλεψης.
1.5

Στήριξη των Αεραγωγών

Οι αεραγωγοί ορθογωνικής διατομής, κατά τις οριζόντιες διαδρομές τους θα
αναρτώνται με κοχλιωτούς ράβδους από τις οροφές, με εγκάρσιες τυποποιημένες
ράγες ανάρτησης τύπου MUPRO. Oπου η ράγα αυτή έρχεται σε επαφή με αμόνωτο
αεραγωγό θα φέρει επικάλυψη για απορρόφηση των κραδασμών.
Η κατασκευή των αεραγωγών θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις πιό
κάτω παραγράφους, καθώς και το τεύχος λεπτομερειών.
Κατά την εγκατάσταση των αεραγωγών θα πρέπει να γίνει αναλυτικός υπολογισμός
της διατομής των ντιζών και των ραγών στήριξης, σύμφωνα με το αναρτώμενο βάρος
κατόπιν υποδείξεως του τεχνικού φυλλαδίου του προμηθευτή.
Οι αεραγωγοί κατά τις οριζόντιες διαδρομές τους θα αναρτώνται με κοχλιωτές
ράβδους από τις οροφές, με εγκάρσιες σιδηρογωνιές.
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Τα μεγέθη των εγκάρσιων σιδηρογωνιών και των ράβδων ανάρτησης θα είναι :

Για μεγαλύτερη
αεραγωγού

διάσταση Ράβδοι ανάρτησης

Εγκάρσιες
σιδηρογωνίες

Απόσταση

Μέχρι 40 cm

6 mm

30 x 30 x 3 mm

2.40m

από 41 cm μέχρι 100 cm

6 mm

40 x 40 x 3 mm

1.80

από 101 cm μέχρι 160 cm

6 mm

40 x 40 x 4 mm

1.80

από 161 cm μέχρι 200 cm

8 mm

40 x 40 x 4 mm

1.80

από 201 cm μέχρι 225 cm

8 mm

50 x 50 x 5 mm

1.80

από 226 cm και άνω

10 mm

50 x 50 x 5 mm

1.80

Για αεραγωγούς κατακορύφων διαδρομών,η στήριξη θα γίνεται με σιδηρογωνιές
40x40x4mm .
2.

ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Εύκαμπτες συνδέσεις θα προβλεφθούν στις εισόδους και εξόδους των ανεμιστήρων
και όπου αλλού δείχνεται στο δίκτυο των αεραγωγών.Θα είναι διατομής ίσης με την
αντίστοιχη

διατομή

εισόδου-εξόδου

του

ανεμιστήρα,η

του

τμήματος

του

αεραγωγού.Τα άκρα των αεραγωγών ή του αεραγωγού και της φλάντζας του
ανεμιστήρα θα είναι ευθυγραμμισμένα. Οι εύκαμπτες συνδέσεις θα αποτελούνται η
θα προστατεύονται απο υλικό που θα έχει χρόνο πυρασφάλειας τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) λεπτών.Το υλικό θα είναι τύπου υαλουφάσματος η καμβά.Το πλάτος
των συνδέσεων απο μεταλλικό άκρο σε μεταλλικό άκρο δεν θα είναι μικρότερο απο
75mm και όχι περισσότερο απο 250mm.
3.

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

Οι συνδέσεις των κιβωτίων των στομίων αέρα με τα δίκτυα αεραγωγών, θα
κατασκευασθούν με εύκαμπτους αεραγωγούς που υπάρχουν στο εμπόριο σε
βιομηχανοποιημένη και τυποποιημένη μορφή, ηχοαπορροφητικού τύπου.
Οι εύκαμπτοι αεραγωγοί θα είναι κατασκευασμένοι από συνθετικές ίνες, π.χ. ίνες
υαλοβάμβακα και βινίλιου, που θα φέρονται σε σκελετό από χαλύβδινο σπειροειδές
σύρμα ή από αλουμίνιο, με εξωτερικό στεγανό περίβλημα και θερμοηχομονωτική
επένδυση ισοδύναμη με υαλοβάμβακα πάχους 13 mm τουλάχιστον.
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Η σύνδεση των εύκαμπτων αεραγωγών από τις δύο πλευρές θα γίνεται με
συγκόλληση, με ειδικές συνθετικές συγκολλητικές ουσίες, ή με ειδικό σιδερένιο
κολλάρο.
4.

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΡΟΗΣ

Επαρκής αριθμός διαφραγμάτων ρύθμισης ροής θα τοποθετηθούν για να ρυθμίζουν
και να ισορροπούν το σύστημα. Διαφράγματα σε στόμια προσαγωγής ή απαγωγής
αέρα θα χρησιμοποιηθούν για μικρές ρυθμίσεις ή δευτερεύοντα έλεγχο. Ολα τα
διαφράγματα θα είναι επαρκώς άκαμπτα για να αποφευχθεί το φτερούγισμα. Η
διαφυγή αέρα μέσα από τα διαφράγματα όταν είναι στην πλήρως κλειστή θέση δεν
θα ξεπερνά το 2.5% της μέγιστης υπολογισμένης ποσότητας αέρα στον αεραγωγό.
Ολα τα διαφράγματα των αεραγωγών θα είναι εφοδιασμένα με σύστημα
σταθεροποίησης της θέσης ανοίγματος και με δείκτη της θέσης τους.
4.1

Πολύφυλλα Διαφράγματα

Πολύφυλλα διαφράγματα θα χρησιμοποιούνται σε ορθογωνικούς αεραγωγούς. Ολα
τα πολύφυλλα διαφράγματα θα κατασκευάζονται σε εύκολα αποσυνδεόμενα
τμήματα αεραγωγών, τα οποία θα εκτείνονται πέρα από τον χώρο κίνησης των
φύλλων. Τα φύλλα του διαφράγματος θα λειτουργούν με την αρχή των αντιθέτως
κινουμένων φύλλων εκτός αν χρειάζονται μόνο για απομόνωση οπότε μπορούν να
διαταχθούν για παράλληλη λειτουργία.
Κάθε ένα φύλλο διαφραγμάτων δεν θα υπερβαίνει τα 250 mm σε ύψος. Κάθε φύλλο
πολύφυλλου διαφράγματος θα αποτελείται από μία ή δύο πλάκες υλικού του ίδιου
πάχους όπως ο σχετικός αεραγωγός και θα προσαρμόζεται άκαμπτα σε κάθε πλευρά
σε ένα άξονα λειτουργίας, τα άκρα του οποίου θα παίρνουν ρουλεμάν. Τα άκρα των
αξόνων θα συνδέονται έτσι ώστε μιά κίνηση της χειρολαβής λειτουργίας θα κινεί
ταυτόχρονα όλα τα φύλλα κατά τον ίδιο βαθμό.
Δίπλα σε κάθε πολύφυλλο διάφραγμα θα υπάρχει μιά πόρτα επιθεώρησης.
4.2

Διαφράγματα μίας Πτέρυγας

Σε αεραγωγούς πλάτους μέχρι 400 mm και ύψους μέχρι 250 mm, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν διαφράγματα μιάς πτέρυγας. Η πτέρυγα θα είναι κατασκευασμένη
από ένα έλασμα τουλάχιστον 1,6 mm πάχους, κατάλληλα άκαμπτη. Το ένα άκρο του
άξονα του διαφράγματος θα περιστρέφεται σε ρουλεμάν. Το άλλο άκρο θα εκτείνεται
έξω από το περίβλημα του διαφράγματος με χειρολαβή λειτουργίας και
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τεταρτοκύκλιο. Τα τεταρτοκύκλια και οι χειρολαβές λειτουργίας θα είναι από σκληρό
χυτό αλουμίνιο.
Τα

τεταρτοκύκλια

θα

είναι ασφαλώς προσαρμοσμένα

στους άξονες των

διαφραγμάτων, που θα είναι καλά προσαρμοσμένοι στους σωλήνες υποδοχής των
τεταρτοκυκλίων ώστε να εμποδίζουν οποιαδήποτε κίνηση των διαφραγμάτων όταν οι
πτέρυγες τους είναι ασφαλισμένες.
4.3

Βαλβίδες σταθερής παροχής

Βαλβίδες διατήρησης σταθερής παροχής αέρα εντός ενός εύρους πίεσης από 50 έως
200Pa. Θα είναι κατασκευασμένα από πλαστικό flame retardant κατηγορίας Μ1. Ο
αέρας ωθείται να περάσει μέσα από προκαθορισμένο χώρο στην βαλβίδα στον οποίο
ένα πτερύγιο αλλάζει θέση για την διατήρηση της καθορισμένης παροχής. Το
πτερύγιο συνδέεται σε ένα βαθμονομημένο ελατήριο και, συνεπώς, δεν είναι
απαραίτητη βοηθητική ισχύς.
Ενδεικτικοί τύποι S&P, SYSTEMAIR
4.4

Ταμπερ αντεπιστροφής

Βαλβίδα για την ανακοπή της επιστροφής του αέρα όταν ο εξαεριστήρας είναι εκτός
λειτουργίας. Θα είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό κατηγορίας Μ1 ή μεταλλικοί.
4.5

Διαφράγματα Πυρασφαλείας

Τα διαφράγματα θα μπορούν να τοποθετηθούν σε τοίχο από μπετόν-τούβλο ή
γυψοσανίδα, σε οροφή ή πάτωμα και δεν θα επηρεάζονται από την διεύθυνση ή την
τυχόν στροβιλώδη ροή του αέρα.
Τα διαφράγματα θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα BS 476 και ISO 10294 (ES240) για
αντοχή στη φωτιά έως 4 ώρες και ΕΝ 1366-2.
Τα διαφράγματα θα αποτελούνται από πλαίσιο και πτερύγια από γαλβανισμένο
μαλακό χάλυβα. Τα πτερύγια θα είναι από διπλή λαμαρίνα ειδικά διαμορφωμένα για
την είσοδο του ενός άκρου μέσα στο άλλο και κατασκευασμένα κατάλληλα για πίεση
έως 1500Pa και ταχύτητα έως 20m/s. Ειδικός εσωτερικός μηχανισμός θα κρατάει τα
πτερύγια στη θέση «κλειστό» και στην περίπτωση απουσίας του κινητήρα. Ο άξονας
περιστροφής των πτερυγίων θα στηρίζεται σε αυτολιπαινόμενα έδρανα.
Η στεγανότητα του διαφράγματος θα διασφαλίζεται από πλαϊνές ανοξείδωτες
μεταλλικές φλάντζες τοποθετημένες μεταξύ των άκρων των πτερυγίων και του
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πλαισίου και από την ειδική διαμόρφωση στις ακμές των πτερυγίων έτσι ώστε η μία
να εισέρχεται μέσα στην άλλη.
Τα διαφράγματα θα διαθέτουν λαιμό για σύνδεση με αεραγωγό και η λειτουργία τους
0

θα γίνεται με την ενεργοποίηση εύτηκτου (74 C). Επιπλέον, θα διαθέτουν χειρομοχλό
και μικροδιακόπτη που θα παρέχει τη δυνατότητα ένδειξη θέσης – παρακολούθησης
της λειτουργίας του διαφράγματος τοπικά ή από κεντρικό σύστημα ελέγχου (BMS).
Για τον τακτικό έλεγχο – καθαριότητα εσωτερικά του διαφράγματος θα τοποθετηθούν
θυρίδες επίσκεψης επί του αεραγωγού και δίπλα από το διάφραγμα. Οι θυρίδες θα
είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Οι πόρτες θα έχουν ελαστική φλάντζα για την
ελαχιστοποίηση των απωλειών και εσωτερική μόνωση. Η κατασκευή τους θα είναι
από τον ίδιο οίκο με αυτό των διαφραγμάτων.
Ενδ.τύπος διαφράγματος:

Γ.6
1.

ADVANCED AIR, ACTION AIR

ΜΟΝΩΣΕΙΣ
ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Η μόνωση των σωληνώσεων θα είναι πλήρης, με όλα τα απαιτούμενα υλικά,
συμπεριλαμβανόμενης ακόμη και της προστασίας της μόνωσης. Η προστασία της
μόνωσης θα γίνει με φύλλο αλουμινίου πάχους 0,6mm.
Το υλικό θα είναι καινούργιο, άριστης ποιότητας για την αντίστοιχη κλάση και
κατάλληλο για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.
Καμιά επικάλυψη δεν θα τοποθετηθεί στις γραμμές των σωληνώσεων ή σε άλλο
εξοπλισμό, προτού τα συστήματα δοκιμασθούν και εγκριθούν από την επίβλεψη.
Η μόνωση θα τοποθετηθεί μόνον από ειδικευμένους τεχνίτες.
Ολη η μόνωση θα τοποθετηθεί σταθερά και καθαρά, με ακέραια τεμάχια, εκτός από
τις περιπτώσεις όπου το τεμάχιο πρέπει να κοπεί ή να λοξευθεί στις γωνίες.
Ολη η μόνωση θα τοποθετηθεί σε καθαρές, στεγνές επιφάνειες και τα συνεχόμενα
τμήματα θα ενωθούν μαζί σταθερά.
Η μόνωση θα είναι συνεχής διαμέσου αναρτήσεων σωλήνων.
Ολα τα δίκτυα σωληνώσεων θα μονωθούν ξεχωριστά. Γειτονικοί ή παράλληλοι
σωλήνες δεν θα μονωθούν μαζί.
Θα ληφθεί πρόνοια για την ελεύθερη διαστολή όλης της μόνωσης, όπου είναι
αναγκαίο.
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Στις θέσεις στήριξης θα τοποθετηθούν είτε τεμάχια πολυουρεθάνης, είτε
προκατασκευασμένα τεμάχια Armstrong ΡΗ-Μ, πάχους ιδίου με της μόνωσης στην
εκάστοτε περίπτωση, ώστε να αποφεύγεται η τοπική παραμόρφωση.
Η θερμική μόνωση στα μηχανοστάσια ή τους εξωτερικούς χώρους, θα προστατεύεται
με κάλυμμα από φύλλο αλουμινίου ή γαλβανισμένης λαμαρίνας ελάχιστου πάχους
0.6mm, ασφαλισμένη είτε με περτσίνια είτε με συνδέσμους μανδάλωσης, με τέτοιο
τρόπο ώστε να προλαμβάνεται φθορά της στεγάνωσης της μόνωσης.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην τελειωμένη επιφάνεια όλης της θερμικής μόνωσης
και στην επένδυση, η οποία πρέπει να παρουσιάζει μιά καθαρή και συμμετρική όψη
ευθυγραμμισμένη με την εξωτερική επιφάνεια των σωλήνων.
Κάθε φύλλο αλουμινίου θα είναι κατάλληλα κυλινδρισμένο και διαμορφωμένο στα
άκρα του (σχηματισμός αυλακιού με "κορδονιέρα"), θα υπάρχει δε πλήρης επικάλυψη
κατά γενέτειρα και περιφέρεια (τουλάχιστον κατά 50 mm).
Τα τμήματα της επικάλυψης θα είναι έτσι κατασκευασμένα, ώστε να σχηματίζουν
σύνολο τελείως καλαίσθητης εμφάνισης. Οι καμπύλες, κιβώτια βαννών, σφαιρικοί
πυθμένες δοχείων κλπ. θα κατασκευάζονται από κατάλληλης μορφής (επίπεδης,
κωνικής κλπ.) τμήματα φύλλου αλουμινίου (του ίδιου όπως παραπάνω πάχους) και
όλα θα μπορούν, όπως και τα ευθύγραμμα τμήματα, να ξεμονταριστούν εύκολα και
να ξαναμονταριστούν, χωρίς να καταστραφεί το μονωτικό υλικό.
Η στερέωση των τμημάτων της επικαλύψεως μεταξύ τους, θα γίνεται με
λαμαρινόβιδες, ισχυρά επικαδμιωμένες, με παρεμβολή πλαστικών ροδελλών
στεγανότητας.

2.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ολες οι σωληνώσεις προσαγωγής και επιστροφής θερμού ή και ψυχρού νερού, θα
μονωθούν για την αποφυγή απωλειών θερμότητας και συμπύκνωσης υδρατμών πάνω
στις ψυχρές πλευρές τους (προκειμένου για σωλήνες ψυχρού νερού).
Η μόνωση θα κατασκευασθεί με προκατασκευασμένα τεμάχια μονωτικού υλικού
μορφής εύκαμπτου σωλήνα, από συνθετικό καουτσούκ (ελαστομερές), υλικό κλειστής
κυψελοειδούς δομής, συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ= 0,026Kcal/mhoC σε 0οC
κατάλληλο για θερμοκρασίες από -75οC μέχρι +105οC, με συντελεστή αντίστασης
στους υδρατμούς μ=7000. Το ελαστομερές υλικό δεν θα περιέχει χλώριο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

31

ΑΔΑ: ΩΥ6ΚΩΕΨ-ΗΞ6
ΕΡΓΟ: ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ’’

Θα γίνει επένδυση της μόνωσης με βαμβακερό πανί 0,15 Kg/m2 που θα είναι άφλεκτο
και ανθεκτικό στην φωτιά εμποτισμένο σε στεγανοποιητικό υλικό λευκού χρώματος.

Το ελάxιστο πάxος της μόνωσης θα είναι :
•

Σωλήνες διαμέτρου μέxρι 2"

•

Σωλήνες διαμέτρου 2 ½”" μέxρι 6"

•

θέρμανση
ψύξη
θέρμανση
ψύξη

: 13 mm
: 19 mm
: 19 mm
: 19 mm

Επιφάνειες, συλλέκτες και σωλήνες διαμέτρου
μεγαλύτερης απο 6"

θέρμανση
: 19 mm
ψύξη
: 30 mm
Η μόνωση θα εκτελείται σύμφωνα με τις συστάσεις της Εταιρείας κατασκευής της,
"περαστή" ή μέσω διαμήκους ανοίγματος των τεμαχίων της μόνωσης. Πριν από τη
μόνωση οι σωλήνες θα καθαρίζονται με επιμέλεια μέχρι να απομακρυνθεί τελείως
κάθε ξένο υλικό από την επιφάνειά τους και θα απολιπαίνονται πλήρως. Επιπλέον οι
μη γαλβανισμένοι σωλήνες θα βάφονται με δύο στρώσεις γραφιτούχου μινίου.
Οι ενώσεις (διαμήκεις και εγκάρσιες) θα προστατεύονται εξωτερικά με ειδική
πλαστική αυτοκόλλητη ταινία. Η μόνωση θα περιλαμβάνει και όλα τα ειδικά τεμάχια,
εξαρτήματα και συσκευές, όπως καμπύλες, ταύ, βάννες, κυκλοφορητές κλπ. με χρήση
τεμαχίων μονώσεων σωλήνων μεγαλύτερης διαμέτρου και μονωτικών φύλλων του
ίδιου υλικού. Ειδικά για τις βάννες και για τους κυκλοφορητές, θα ληφθούν κατάλληλα
μέτρα για την εύκολη αποσυναρμολόγηση της μόνωσης, χωρίς να καταστραφεί αυτή,
για επιθεώρηση και τυχόν επισκευή της βάννας ή του κυκλοφορητή. Ειδικά για το
τμήμα των σωληνώσεων που διέρχεται εξωτερικά ή στα κεντρικά μηχανοστάσια, πέρα
από την παραπάνω κανονική μόνωση κάθε σωλήνα, προβλέπεται και ειδική
κατασκευή. Σε αυτή την περιοχή οι σωλήνες καλύπτονται με κατασκευή από
γαλβανισμένη λαμαρίνα ή αλουμίνιο πάχους 0,6 mm.

Γ.7
1.

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ,ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ISOPIPE
ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΘΕΡΜΟΥ – ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

Θα μονωθούν όλα τα εξαρτήματα σωλήνων όπως ταυ, σφαιρικοί διακόπτες, βάνες,
συλλέκτες, όργανα ρυθμίσεων, αντλίες κλπ. Το υλικό μόνωσης θα είναι ίδιο με αυτό
που θα χρησιμοποιηθεί για τις σωληνώσεις. Η μόνωση θα είναι εύκαμπτη σε μορφή
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σωλήνα, από συνθετικό ελαστομερές υλικό κλειστής κυψελοειδούς δομής.

Η

συμπεριφορά του μονωτικού υλικού στην φωτιά πρέπει να ικανοποιεί όλους τους
κανονισμούς της Ελληνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το μονωτικό υλικό απαιτείται
να πληρή αυστηρά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και να ανταποκρίνεται στις
προδιαγραφές όπως φαίνονται στον πίνακα 1.
Πίνακας 1 - Χαρακτηριστικά θερμομονωτικού υλικού σε μορφή σωλήνα
Πυκνότητα
60 - 75 Kgr / m3
Δύναμη Ελαστικότητας

> 0,15 Mpa

Επιμήκυνση θραύσης

> 150 %
Μ1

Συμπεριφορά στη φωτιά

Class 0

NF P92-501
NF EN ISO 4589-2
BS 476 p.6 & p.7

IMO RES.MSC 61(67)FTP
Marine Division
code,Annex 1,Part 1
Στους 0º C λ<= 0,035 W / m K
Θερμική Αγωγιμότητα (λ)

Στους 20ο C λ <= 0,037 W / m K
Στους 40º C λ <= 0,040 W / m K

Συντελεστής αντίστασης
≥10.000
υδρατμών (μ)
Θερμοκρασίες
ελαχ. θερμ/σία -40°C έως μεγ. θερμ/σία +105°C
λειτουργίας
Ενδεικτικός τύπος μόνωσης ISOPIPE TC.
2.

ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Όλοι οι αεραγωγοί προσαγωγής, επιστροφής και ανακυκλοφορίας κλιματισμένου
αέρα, θα μονωθούν προς αποφυγή απωλειών θερμότητας ή ψύχους καθώς και
συμπύκνωσης υδρατμών πάνω στις ψυχρές πλευρές των επιφανειών τους κατά την
θερινή λειτουργία.
Η μόνωση θα γίνει με ρολό ή φύλλο (Isorolls TC – Isosheets TC) από συνθετικό
ελαστομερές υλικό κλειστής κυψελοειδούς δομής προδιαγραφών όπως φαίνονται
στον πίνακα 2.
Στους αεραγωγούς η μόνωση θα είναι κολλημένη με αυτοκόλλητο, εργοστασιακά
τοποθετημένο στο μονωτικό, με δύναμη συγκόλλησης 470 gr/cm και θα αντέχει την
θερμοκρασία λειτουργίας των αεραγωγών ή εναλλακτικά με ειδική κόλλα ανθεκτική
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στην θερμοκρασία λειτουργίας των αεραγωγών.

Οι ενώσεις των πλακών θα

συγκολλούνται με κόλλα και θα καλύπτονται με αυτοκόλλητη ταινία πάχους 3 mm και
πλάτους 5 cm. Η κόλλα και η αυτοκόλλητη ταινία που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να
προτείνονται από τον κατασκευαστή του μονωτικού υλικού.
Πίνακας 2 - Χαρακτηριστικά θερμομονωτικού υλικού σε μορφή ρολού ή φύλλου
Πυκνότητα
60 - 75 Kgr / m3
Δύναμη Ελαστικότητας

> 0,15 Mpa

Επιμήκυνση θραύσης

> 150 %
Μ1

Συμπεριφορά στη
φωτιά

Θερμική Αγωγιμότητα
(λ)

NF P92-501
NF EN ISO 4589-2

Class 0
BS 476 p.6 & p.7
IMO RES.MSC 61(67)FTP
Marine Division
code,Annex 1,Part 1
Στους 0º C λ<= 0,035 W / m K
Στους 20ο C λ <= 0,037 W / m K
Στους 40º C λ <= 0,040 W / m K

Συντελεστής αντίστασης
≥ 10.000
υδρατμών (μ)
Θερμοκρασίες
ελαχ. θερμ/σία -40°C έως μεγ. θερμ/σία +85°C
λειτουργίας
Ενδεικτικός τύπος ρολού ή φύλλου, ISOROLLS TC – ISOSHEETS TC.
3.

ΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΧΩΡΩΝ

Όλες οι σωληνώσεις θα μονωθούν από ελαστομερές μονωτικό υλικό επενδυμένο
εξωτερικά ώστε να διασφαλίζεται προστασία από ηλιακή ακτινοβολία, μηχανική
αντοχή, εύκολη καθαριότητα για μεγάλη διάρκεια απόδοσης μονωτικής ικανότητας.
Προστασία ντύσιμο της μονωτικής σωλήνας, σε όλο το μήκος της, με φύλλο
γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 0,6 χιλ.
4.

ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΧΩΡΩΝ

Όλοι οι αεραγωγοί θα μονωθούν με ρολό ή φύλλο (Isorolls TC – Isosheets TC) από
ελαστομερές μονωτικό υλικό επενδυμένο εξωτερικά με μια από τις παρακάτω
προτεινόμενες προστασίες ώστε να διασφαλίζεται προστασία από ηλιακή
ακτινοβολία, εύκολη καθαριότητα και μεγάλη διάρκεια απόδοσης μονωτικής
ικανότητας.
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Προστασία:
I. με προστατευτικό φύλλο τριών στρωμάτων, από πολυεστέρα, αλουμίνιο και
πολυαιθυλένιο πάχους 125 mm αντίσταση έλξης διαμήκης 75Ν και εγκάρσια
78Ν κατά DIN 55531, τύπου triplex, ή εργοστασιακά κατασκευασμένους
μονωτικούς σωλήνες με την ίδια προστασία (πολυεστέρα, αλουμίνιο και
πολυαιθυλένιο) ενδεικτικού τύπου ISOPIPE TC UV PLUS. Για σωλήνες
διαμέτρου μεγαλύτερης των 4” ISOROLLS TC UV PLUS.
ή
II. με προστατευτικό φύλλο τριών στρωμάτων, από PVC, αλουμίνιο και
πολυεστέρα, πάχους 230μm, διαπερατότητα μέχρι 0,028gr/m2, ανοχές σε
θερμοκρασίες από -40οC έως +110οC, βάρους 340gr/m2 και διάτρηση
καλύμματος άνω των 23Ν, ή εργοστασιακά κατασκευασμένο μονωτικούς
σωλήνες ενδεικτικού τύπου ISOPIPE TC HD. Για σωλήνες διαμέτρου
μεγαλύτερης των 4’’ ISOROLLS TC HD.
ή
III. ντύσιμο της μονωτικής σωλήνας, σε όλο το μήκος της, με φύλλο αλουμινίου
πάχους 0,6 χιλ.
5.

ΠΑΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ

Το πάχος τοιχώματος της μόνωσης σε χιλιοστά, αναλόγως του δικτύου χρήσης, δεν θα
είναι μικρότερο από αυτό που αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα 3.
Πίνακας 3 – Πάχος μόνωσης
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΧΟΣ
ΜΟΝΩΣΗΣ
ΣΕ
mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΧΟΣ
ΜΟΝΩΣΗΣ
ΣΕ
mm

½’’ – ¾’’

9

1’’ έως 1 ½ ’’

19

1’’ έως 1 ½ ’’

11

2’’ – 4 ’’

21

2’’ – 3 ’’

13

> 4’’

25

> 3’’

19

Για αεραγωγούς σε εσωτερικούς χώρους πάχους μόνωσης 30mm, σε εξωτερικούς
χώρους πάχος μόνωσης 40mm.

6.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η μόνωση θα τοποθετηθεί μόνον από έμπειρους ειδικευμένους τεχνίτες.
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Πριν από την εφαρμογή της μόνωσης οι σωλήνες, επιφάνειες θα καθαρίζονται με
επιμέλεια μέχρι να απομακρυνθεί τελείως κάθε ξένο υλικό από την επιφάνειά τους
και θα απολιπαίνονται πλήρως. Επιπλέον οι μη γαλβανισμένοι σωλήνες θα βάφονται
με δύο στρώσεις γραφιτούχου μινίου.
Η μόνωση θα είναι συνεχής και όλα τα δίκτυα σωληνώσεων θα μονωθούν ξεχωριστά.
Γειτονικοί ή παράλληλοι σωλήνες δεν θα μονωθούν μαζί.
Όλη η μόνωση θα τοποθετηθεί σταθερά και καθαρά, με ακέραια τεμάχια.

Στις

περιπτώσεις όπου το τεμάχιο της μόνωσης πρέπει να κοπεί ή να λοξευθεί στις γωνίες
να γίνει χρήση τεμαχίου εργοστασιακά κομμένου κατά μήκος αυτού και
εφοδιασμένου με διπλή αυτοκόλλητη ταινία. Ενδεικτικού τύπου ISOPIPE TC Slit & Seal
ή ISOPIPE Slit TC με κόλλα που προτείνεται από τον κατασκευαστή του μονωτικού
υλικού.
Οι ενώσεις (διάμηκες και εγκάρσιες) θα προστατεύονται εξωτερικά με ειδική πλαστική
αυτοκόλλητη ταινία πάχους 3 mm και πλάτους 5 cm.
Στους ορθογώνιους αεραγωγούς θα απλώνεται ομοιόμορφα σε λεπτή στρώση η
προβλεπόμενη από τον παραγωγό του μονωτικού κόλλα. Η ίδια κόλλα θα απλώνεται
και στην επιφάνεια του μονωτικού φύλλου και θα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια
επαφής αεραγωγού – μονωτικού. Εναλλακτικά μπορεί να γίνει χρήση φύλλου με
ενσωματωμένο αυτοκόλλητο τύπου ISOROLLS TC Self Adhesive.

Στις ακμές των

αεραγωγών θα εξασφαλίζεται η πλήρης επαφή των κάθετων μεταξύ τους φύλλων
μονωτικού κατά το πάχος τους και θα προστατεύονται εξωτερικά με ειδική
αυτοκόλλητη ταινία.
Στην περίπτωση κυκλικών αεραγωγών, η μόνωση θα γίνεται με χρήση ενός μόνο
φύλλου ώστε να δημιουργείται μόνον ένας αρμός σύνδεσης.
Η θερμική μόνωση σωληνώσεων που οδεύουν στα μηχανοστάσια, λεβητοστάσια σε
ορατές διαδρομές (εκτός ψευδοροφής), θα προστατεύεται με έναν από τους
παρακάτω τρόπους:
1. με ειδική πολυμερή μεμβράνη χρώματος λευκού, με αντοχή κατά μέσον τρία
με όρο πέντε έτη στην ηλιακή ακτινοβολία μεσογειακού κλίματος, δύναμη
ελαστικότητας >10 Mpa και ελαστικότητα θραύσης >200% κατά ASTM D882 ή
εργοστασιακά κατασκευασμένους μονωτικούς σωλήνες με την ίδια προστασία,
ενδεικτικού τύπου ISOPIPE TC UV.
2. με προστατευτικό φύλλο τριών στρωμάτων, από πολυεστέρα, αλουμίνιο και
πολυαιθυλένιο πάχους 125 μm, αντίσταση έλξης διαμήκης 75Ν και εγκάρσια
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78Ν κατά DIN 55531, τύπου triplex, ή εργοστασιακά κατασκευασμένο
μονωτικούς σωλήνες με την ίδια προστασία, (πολυεστέρα, αλουμίνιο και
πολυαιθυλένιο), ενδεικτικού τύπου ISOPIPE TC UV PLUS. Για σωλήνες
διαμέτρου μεγαλύτερης των 4’’ ISOROLLS TC UV PLUS.
3. με προστατευτικό φύλλο τριών στρωμάτων, από PVC, αλουμίνιο και
πολυεστέρα, πάχους 230μm, διαπερατότητα μέχρι 0,028gr/m2, ανοχές σε
ο
ο
2
θερμοκρασίες από -40 C έως +110 C, βάρους 340gr/m και διάτρηση
καλύμματος άνω των 23Ν, ή εργοστασιακά κατασκευασμένο μονωτικούς
σωλήνες ενδεικτικού τύπου ISOPIPE TC HD. Για σωλήνες διαμέτρου
μεγαλύτερης των 4’’ ISOROLLS TC HD.
4. με ντύσιμο του μονωτικού σωλήνα, σε όλο το μήκος του, με φύλλο αλουμινίου
πάχους 0,6 χιλ.
Θα ληφθεί πρόνοια για την ελεύθερη διαστολή όλης της μόνωσης, όπου είναι
αναγκαίο.
Στις θέσεις στήριξης θα τοποθετηθούν προκατασκευασμένα τεμάχια πάχους ιδίου με
της μόνωσης στην εκάστοτε περίπτωση, ώστε να αποφεύγεται η τοπική
παραμόρφωση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται πλήρη στεγανότητα
στα τεμάχια που συνθέτουν την επικάλυψη του στηρίγματος.

Οι ενώσεις θα

επικαλύπτονται με ειδική αυτοκόλλητη ταινία πάχους 3 mm και πλάτους 5 cm.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην τελειωμένη επιφάνεια όλης της θερμικής μόνωσης η
οποία πρέπει να παρουσιάζει μια καθαρή και συμμετρική όψη ευθυγραμμισμένη με
την εξωτερική επιφάνεια των σωλήνων.
Γ.8
1.

ΣΤΟΜΙΑ
ΣΤΟΜΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ

Προβλέπεται η εγκατάσταση των πιό κάτω τύπων στομίων προσαγωγής αέρα :
•

Στόμια οροφής τετραγωνικά ή ορθογωνικά, που εκτοξεύουν αέρα προς μιά, δύο,
τρείς ή τέσσερεις κατευθύνσεις, με τετράγωνο ή ορθογωνικό λαιμό.

•

Στόμια τοίχου ή αεραγωγού ορθογωνικά.

Τα στόμια θα είναι από αλουμίνιο, ανοδικά οξειδωμένα σε χρώμα εκλογής της
επίβλεψης.
2.

ΣΤΟΜΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΤΥΠΟΥ SWIRL DIFFUSER

Στόμια στροβιλισμού με κυκλικό ή τετράγωνο πλαίσιο, μεγάλης ενεργού επιφάνειας
με ακτινικά σταθερά πτερύγια που θα επιτυγχάνουν οριζόντια προσαγωγή αέρα
υψηλής επαγωγής και γρήγορη ανάμιξη με τον αέρα του χώρου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

37

ΑΔΑ: ΩΥ6ΚΩΕΨ-ΗΞ6
ΕΡΓΟ: ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ’’

Τα στόμια θα είναι στρογγυλά ή τετράγωνα και θα φέρουν plenum box για σύνδεση
με αεραγωγό από επάνω ή από το πλάϊ καθώς και ρυθμιστικό διάφραγμα .
Το πρόσωπο του στομίου και τα plenum box θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Το
πρόσωπο του στομίου και τα πτερύγια θα είναι βαμμένα με χρώμα αρεσκείας της
Επίβλεψης.
3.

ΣΤOΜΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦHΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΑ, ΤYΠΟΥ ΑΝΕΜΟΣΤAΤΗ

Στόμιο προσαγωγής ή επιστροφής οροφής, τύπου ανεμοστάτη, με σταθερά κεκλιμένα
πτερύγια. Μίας (Ο1), δύο (Ο2), τριών (Ο3), ή τεσσάρων (Ο4) κατευθύνσεων.
Τετραγωνικού ή ορθογώνιου σχήματος. Με αποσπώμενο πυρήνα (επισκέψιμο).
Κατασκευασμένο από ανοδιωμένο αλουμίνιο. και με ρυθμιστικό διάφραγμα πίσω από
τις περσίδες, πολύφυλλο, με φύλλα κινούμενα αντίθετα ανά δύο (OPPOSED BLADE
DAMPER).
4.

ΣΤΟΜΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Η’ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ

Προβλέπεται η εγκατάσταση κατάλληλου τύπου στομίων απαγωγής αέρα, δηλαδή
στομίων ορθογωνικών για την τοποθέτηση στον τοίχο ή οροφή, ή αεραγωγούς.
Αυτά θα φέρουν σειρά σταθερών ή κινητών οριζοντίων περσίδων και πίσω από αυτά
ρυθμιστικό διάφραγμα της ποσότητας του αέρα, πολύφυλλο, με φύλλα κινούμενα
αντίθετα ανά δύο, ρυθμιζόμενο από εμπρός μέσω κατάλληλου εργαλείου. Τα στόμια
αυτά θα φέρουν παρέμβυσμα για την στεγανή προσαρμογή τους στον αεραγωγό,
στον τοίχο ή στην οροφή.
5.

ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ

Οι βαλβίδες αυτές θα χρησιμοποιηθούν όπου δείχνονται στα σχέδια κυρίως για
απαγωγή αέρα από τουαλέττες ή άλλους μικρούς χώρους. Οι δισκοειδείς βαλβίδες θα
είναι κατασκευής αλουμινίου και θα περιλαμβάνουν ένα βασικό πλαίσιο και ένα
κεντρικό δίσκο προσαρμοσμένο σε μιά κεντρική βίδα. Η ποσότητα του όγκου του
απαγώμενου αέρα θα ρυθμίζεται με την περιστροφή του κεντρικού δίσκου.
Τα κριτήρια θορύβου θα διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα καθώς η ροή αέρα θα
ελαττούται.
6.

ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΕΡΑ

Αυτές θα είναι κατάλληλες για τοποθέτηση πάνω σε πόρτες ή τοίχους και θα
αποκλείουν την οπτική επικοινωνία (Vision Proof). Θα αποτελούνται από αλουμινένια
ελάσματα μορφής ανεστραμμένου V και θα έχουν πλαίσιο και από τις δύο πλευρές
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της πόρτας ή του τοίχου, κατάλληλο για το πάχος, κάθε φορά, της πόρτας ή του
τοίχου.
7.

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΘΥΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΕΡΑ

Η διέλευση αέρα από χώρο σε χώρο, μπορεί να γίνει από άνοιγμα (κόψιμο) στο κάτω
μέρος της πόρτας που παρεμβάλλεται μεταξύ των δύο χώρων (Undercut).
Αυτό επιτρέπεται για παροχή αέρα μέχρι 100 κ.μ./ώρα για μονόφυλλες πόρτες
ανοίγματος 0,70 έως 0,80 m (για μεγαλύτερες παροχές θα εγκαθίσταται στην πόρτα
περσίδα σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο). Αυτό εφαρμόζεται κυρίως σε
μικρούς χώρους υγιεινής.
8.

ΣΤΟΜΙΑ ΛΗΨΗΣ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ

Αυτά θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε εξωτερικούς τοίχους για την λήψη νωπού
αέρα ή απόρριψης αέρα στο ύπαιθρο. Τα στόμια αυτά θα έχουν μιά σειρά σταθερών
οριζοντίων πτερυγίων με κλίση 45ο και θα είναι διαμορφωμένα κατά τρόπο που θα
αποκλείει την είσοδο βρόχινων νερών.
Τα στόμια λήψης νωπού αέρα θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένη λαμαρίνα
και θα φέρουν εσωτερικό μεταλλικό πλέγμα.
Οταν συγκεντρώνονται πολλές απορρίψεις αέρα στο δώμα, τότε θα μορφώνεται στο
δώμα κατασκευή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάνω στην οποία θα προσαρμόζονται
τα στόμια απόρριψης.
Γ.9
1.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ (ΓΕΝΙΚΑ)

Για την κυκλοφορία του ψυχρού και θερμού νερού στους διάφορους κλάδους
σωληνώσεων, προβλέπονται αντλίες κυκλοφορίας του τύπου "κυκλοφορητή" και
αντλιών "IN-LINE", κατάλληλες για εγκατάσταση απευθείας επί των σωληνώσεων. Οι
κινητήρες των κυκλοφορητών/αντλιών θα διαθέτουν ενσωματωμένο ηλεκτρονικό
έλεγχο ταχύτητας που βασίζονται στην τεχνολογία κινητήρων με μόνιμο μαγνήτη (PM)
για ρότορα και θα είναι σύμφωνοι με την Οδηγία ErP όσον αφορά στην απόδοσή της.
Η σύνδεση των κυκλοφορητών με τις σωληνώσεις θα πραγματοποιείται με ρακόρ ή
φλάντζες (αποτελούν μέρος των κυκλοφορητών).
Οι κινητήρες των κυκλοφορητών θα είναι στεγανοί ΙΡ 40. Οι τελικές συνδέσεις των
ηλεκτρικών γραμμών με τους ηλεκτροκινητήρες θα είναι εύκαμπτοι και θα
προστατεύονται με εύκαμπτο σωλήνα.
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Η ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαμβάνει τις αναγκαίες γραμμές και συνδέσεις για
ένταξη των αντλιών στο όλο σύστημα αυτοματισμού.
Η λειτουργία των κυκλοφορητών πρέπει να είναι τελείως αθόρυβη και οι παροχές και
μανομετρικά ύψη πρέπει να επιτυγχάνονται για λειτουργία σε ρεύμα 50 περιόδων.
Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι όσοι από τους κυκλοφορητές προορίζονται για την
κυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης, πρέπει να είναι κατάλληλης κατασκευής γι'αυτή τη
χρήση.
2.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ)

2.1

Γενικά

Για την ακριβή ρύθμιση της παροχής ψυχρού και θερμού νερού στις σωληνώσεις
τροφοδοσίας των FCUs, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συστήματος συνεχούς
μεταβολής της παροχής στους κυλοφορητές, με βάση κατάλληλο σήμα 0-10volt που
ορίζεται από τους αιστθητήρες θερμοκρασίας ή διαφορικής πίεσης.
Για κάθε κυκλοφορητή (πλην θερμαντικών σωμάτων) θα προβλέπεται ένα ανεξάρτητο
σύστημα ελέγχου.
2.2

Δυνατότητες

Η μονάδα θα παρέχει τις εξής δυνατότητες λειτουργίας :

•

Αυτόματη λειτουργία: Οι στροφές της αντλίας ρυθμίζονται ηλεκτρονικά, ώστε να
υπάρχει αναλογική ανταπόκριση στην ζήτηση.

•

Χειροκίνητη λειτουργία: Η αντλία εκκινεί και σταματά χειροκίνητα. Η αντλία με τον
μετατροπέα συχνότητας ρυθμίζεται σε ποσοστό της μεγίστης παροχής της, οι
ενδείξεις του συστήματος διατηρούνται.

•

Λειτουργία ανάγκης: Χειροκίνητη εκκίνηση και στάση της αντλίας και αποσύνδεση
του συστήματος ελέγχου.

2.3

Απαιτήσεις

Η μονάδα θα συνοδεύεται από τα αναγκαία αισθητήρια όργανα πίεσης και
θερμοκρασίας και θα συνδέεται με το Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου με το οποίο θα είναι
συμβατή για τον τηλεχειρισμό της.
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Γ.10 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ - ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟ
1.

ΛΕΒΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Ο Λέβητας θα είναι συμπύκνωσης, χυτοσιδηρός ή διμεταλλικής επιφανείας
(χυτοσίδηρος-χάλυβας) ή από ειδικό κράμα, κατάλληλος για καύση φυσικού αερίου,
κατασκευασμένος

από

μεγάλο

και

διεθνώς

αναγνωρισμένο

κατασκευαστή

(ενδεικτικά: VIESSMANN, BUDERUS, DE DIETRICH κλπ.).
Ο βαθμός απόδοσης του Λέβητα θα υπερκαλύπτει το βαθμό απόδοσης του κτιρίου
αναφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.1 του ΚΕΝΑΚ.
Επίσης, θα καλύπτει τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για θερμαντήρες χώρου
του Κανονισμού 813/2013/ΕΕ, καθώς και τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής
Επισήμανσης 811/2013/ΕΕ.
Ο χώρος καύσης του λέβητα θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος και θα έχει τον
απαιτούμενο όγκο για την τέλεια καύση της αναγκαίας ποσότητας καυσίμου υπό
πλήρες φορτίο.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του λέβητα πρέπει να είναι
ειδικής ποιότητας για λέβητες και τα πάχη τους να είναι επαρκή για την
προβλεπόμενη λειτουργία και σύμφωνα με τους ακολουθούμενους κανονισμούς (DIN
κλπ.).
Ο λέβητας θα φέρει :
•

Θυρίδα για τον έλεγχο της φλόγας, για τον καθαρισμό του εσωτερικού του και των
αεριοαυλών και ασφάλειες για την περίπτωση υπερπίεσης μέσα στο χώρο καύσης.

•

Πλάκα για την προσαρμογή του καυστήρα, χαλύβδινη ή χυτοσιδηρή, με την
αντίστοιχη οπή.

•

Κρουνό εκκένωσης.

•

Στόμια για την προσαρμογή των σωληνώσεων αναχώρησης και επιστροφής
θερμού νερού με φλάντζες. Πρόσθετα θα προσκομισθούν οι αντίστοιχες
πρόσθετες φλάντζες, βίδες και παρεμβύσματα.

•

Ειδικό μονωτικό περίβλημα, με εξωτερικό προστατευτικό μανδύα από
γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους τουλάχιστον 1,5 mm.
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•

Ο λέβητας θα είναι εφοδιασμένος με θερμόμετρο εμβάπτισης με σπείρωμα DN 20,
με ορειχάλκινη θήκη, υψόμετρο με κρουνό και κλίμακα ένδειξης μέχρι 60 m
στήλης νερού καθώς και κρουνούς εκκένωσης.

O λέβητας θα εφοδιαστεί επίσης με ορειχάλκινη δίδυμη ασφαλιστική δικλείδα με
ελατήριο, αυτοκλεινόμενη, διαμέτρου αναλόγως της ισχύος του Λέβητα, η δε έξοδός
της θα συνδεθεί σε σωλήνα αποχέτευσης. Η δικλείδα θα είναι κατάλληλη για
ρυθμιζόμενη οριακή πίεση μεταξύ 1 και 5 atu.
Ο λέβητας θα εγκατασταθεί σε βάση από σκυρόδεμα ποιότητας Β 160, που θα είναι
ελαφρά οπλισμένο με πλέγμα Τ 131. Η βάση θα εξέχει από το τεχνικό δάπεδο
τουλάχιστον κατά 15 cm.
Στην παραπάνω βάση, θα ενσωματωθούν οι βίδες αγκύρωσης του λέβητα.
Η επιφάνεια της βάσης (σε κάτοψη) θα είναι επαρκής για το λέβητα που θα
εγκατασταθεί.
2.

ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ

Ο καυστήρας θα είναι κατάλληλος για καύση φυσικού αερίου, αυτόματος και θα έχει
συναρμολογηθεί και δοκιμαστεί στο εργοστάσιο κατασκευής του. Θα είναι σύμφωνος
με όσα αναφέρονται για τη θερμική απόδοση λέβητα – καυστήρα.
Ο καυστήρας θα είναι κατάλληλος για συνεργασία με τον λέβητα συμπύκνωσης και
την αντίστοιχη καπνοδόχο του.
Ο καυστήρας θα είναι έτσι κατασκευασμένος, ώστε να επιτρέπει την ευχερή
αποσύνδεση και συντήρηση των διαφόρων μερών του και θα περιλαμβάνει τα πιό
κάτω:
Ο καυστήρας θα είναι διβάθμιος, θα διαθέτει επαρκή ισχύ ώστε να καλύπτει την
θερμική ισχύ του Λέβητα, λαμβανομένης υπ’όψη της αντίθλιψης του Λέβητα, θα είναι
υψηλού βαθμού απόδοσης, καθαρής καύσης, χαμηλού επιπέδου θορύβου και με
ευκολία στη συντήρηση. Θα είναι προϊόν διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστικού
οίκου και θα φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, σήμανση “CE” και να είναι
κατάλληλος για τη χώρα προορισμού (GR), σύμφωνα και με τον ΕΛΟΤ 437.
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Θα είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με του Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς ΕΝ 676 και τις
Οδηγίες Ε.M.C. 89/336/EEC, L.V. 73/23/EEC και GΑD 2009/142/EE

(περί Συσκευών

Αερίου), CE 89/392 και απόδοσης 92/42/EEC.
Το Multibloc του καυστήρα θα περιλαμβάνει τα εξής:
-Μία (1) ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ασφαλείας (ON – OFF)
-Μία (1) ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ασφαλείας (ρύθμιση παροχής και χρόνου
ανοίγματος)
-Ένα (1) πρεσσοστάτη χαμηλής πίεσης αερίου
-Ένα (1) σταθεροποιητή πίεσης αερίου
-Ένα (1) φίλτρο αερίου
Η διάμετρος του Multibloc του καυστήρα πρέπει να είναι ίδια με την διάμετρο του
σωλήνα παροχής αερίου.
Κάθε καυστήρας θα είναι σύμφωνος με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 676 και το αυτόματο
σύστημα ελέγχου του σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 298. Η αυτόματη βαλβίδα
του καυστήρα είναι κατηγορίας Α σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 161.
Η εγκατάσταση του καυστήρα θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Τεχνικού
Κανονισμού - ΦΕΚ 976/Β/28-3-2012.
3.

ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ

Η απαγωγή των καυσαερίων του Λέβητα θα γίνεται μέσω συστήματος καπναγωγού –
καπνοδόχου. Ο καπναγωγός συνδέει την έξοδο καυσαερίων του Λέβητα με την
καπνοδόχο. Η διάμετρος του καπναγωγού θα είναι ίση προς τη διάμετρο της εξόδου
των καυσαερίων από το Λέβητα.
Τόσο ο καπναγωγός όσο και η καπνοδόχος θα είναι κατάλληλοι για σύνδεση με
Λέβητες Συμπύκνωσης και το υλικό τους θα είναι ανθεκτικό στη διάβρωση που
προκαλείται από τα συμπυκνώματα των καυσαερίων.
Η καπνοδόχος (και ο καπναγωγός) θα είναι κατασκευασμένη από τεμάχια σωλήνων
ομοπολυμερούς πολυπροπυλενίου (PP-H), κατά το Πρότυπο EN 14471. Το
ομοπολυμερές πολυπροπυλένιο έχει μεγάλη σκληρότητα και αντέχει σε θερμοκρασίες
έως 120oC. Η σύνδεση των τεμαχίων γίνεται με συνδέσμους υποδοχής με
παρέμβυσμα EPDM.
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Ο καπναγωγός θα φέρει θυρίδα καθαρισμού με κάλυμμα στεγανό, προσαρμοζόμενο
με κοχλίες και παρεμβύσματα.
Ο καπναγωγός θα τοποθετηθεί με κατάλληλη κλίση, σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή, ώστε να παροχετεύονται τα συμπυκνώματα στο Κιτ αδρανοποίησης.
Οπου απαιτείται η δυνατότητα αποσυναρμολόγησης, θα προβλεφθεί ζεύγος
φλαντζών με κοχλίες και παρέμβυσμα.
Η καπνοδόχος θα στηρίζεται σε οριζόντια πλαίσια από μορφοσίδηρο, επαρκούς
αντοχής, σε κατάλληλες αποστάσεις ανάλογα με τη διάμετρο της καπνοδόχου, και
αγκυρούμενα πάνω στα οικοδομικά στοιχεία (παρακείμενα τοιχεία).
Κάθε τμήμα καπνοδόχου θα στηρίζεται στα αντίστοιχα πλαίσια σε επαρκή αριθμό
σημείων με κοχλίες και περικόχλια.
Τα τμήματα της καπνοδόχου θα συνδέονται μεταξύ τους κατά τρόπο, που επιτρέπει
την ελεύθερη και παράλληλη στεγανή συστολοδιαστολή τους (ολισθαίνων
σύνδεσμος).
Ο σύνδεσμος αυτός θα εξασφαλίζει ότι δεν θα μεταφέρονται δυνάμεις από σπόνδυλο
σε σπόνδυλο, όπως επίσης και ότι δεν θα διαφεύγουν καυσαέρια, μιά και θα
εξασφαλίζει καλή στεγάνωση των επιφανειών ολίσθησης.
Ο τρόπος κατασκευής της μόνωσης στα σημεία ολισθαινόντων συνδέσμων των
καπνοδόχων θα επιτρέπει την ελεύθερη συστολοδιαστολή των καπνοδόχων, χωρίς να
προκαλούνται ζημιές στη μόνωση και την επένδυσή της.
Η καπνοδόχος θα αρχίζει από το δάπεδο του λεβητοστασίου και θα φθάνει μέχρι
ύψους τουλάχιστον 1,0 m πάνω από το δάπεδο του δώματος υπερκατασκευών.
Στο κατώτατο σημείο της καπνοδόχου και προς την πλευρά του Λέβητα θα
προβλεφθεί θυρίδα καθαρισμού κατάλληλων διαστάσεων.
Η άνω απόληξη της καπνοδόχου θα φέρει κάλυμμα.
Η όλη συναρμολόγηση θα μελετηθεί, κατασκευασθεί και θα εγκατασταθεί κατά
προτίμηση από μία ευφήμως γνωστή εταιρεία κατασκευής καπνοδόχων, με
αποδεδειγμένη ειδική πείρα και γνώσεις σ'αυτόν τον τύπο κατασκευής.
Θα υποβληθούν πλήρη στοιχεία του προτεινόμενου υπεργολάβου για έγκριση από
την επιβλέπουσα υπηρεσία.
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Σε περίπτωση τοποθέτησης της καπνοδόχου του Λέβητα Συμπύκνωσης εντός της
υφιστάμενης καπνοδόχου, το υλικό της θα είναι εύκαμπτο πολυπροπυλένιο PP-H κατά
EN 14471 (ενιαίο τμήμα).
4.

ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων παραγωγής θερμού νερού, έναντι του κινδύνου
ανάπτυξης υπερβολικών πιέσεων που προέρχονται από τις συστολοδιαστολές του
νερού λόγω μεταβολής της θερμοκρασίας o συλλέκτης ζεστού νερού θα συνδεθεί με
τον ανάλογο αριθμό δοχείων διαστολής, κλειστού τύπου.
Τα δοχεία θα είναι κατακόρυφης διάταξης, κατασκευασμένα από περίβλημα από
χαλυβδοέλασμα, πίεσης λειτουργίας 5 atu, με πλαίσιο έδρασης και θα φέρουν
διαχωριστική μεμβράνη μεγάλης αντοχής από BUTYL-ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ. Αυτά θα
μεταφερθούν επιτόπου του έργου γεμισμένα με άζωτο στην προδιαγραφόμενη πίεση
αρχικής λειτουργίας (0,5 atu).
Τα δοχεία θα φέρουν ενσωματωμένο μανόμετρο καθώς και ασφαλιστική δικλείδα
ρυθμιζόμενης οριακής πίεσης, αναγραφόμενου ενδεικτικού τύπου REFLEX.
Η συμπλήρωση κάθε δικτύου κατά την λειτουργία, με νερό, θα γίνεται δια μέσου
διάταξης που συνδέεται στους αντίστοιχους συλλέκτες στο λεβητοστάσιο που θα
περιλαμβάνει αυτόματο διακόπτη πλήρωσης (μειωτήρα πίεσης) Φ 3/4", κατάλληλης
κάθε φορά περιοχής πιέσεων, βαλβίδα αντεπιστροφής, δείκτη πίεσης (μανόμετρο),
βάννες, κλπ.
H εγκατάσταση των δοχείων διαστολής περιλαμβάνει την κατασκευή βάσης από
σκυρόδεμα ύψους 15 cm, την τοποθέτηση και στερέωση των δοχείων, όπως και τη
σύνδεσή τους με τα δίκτυα ζεστού νερού.
Δοχεία διαστολής θα τοποθετηθούν και στα Boilers θερμού νερού χρήσης.

5.

ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

Στον συλλέκτη ψυχρού νερού προβλέπεται η εγκατάσταση ιδιαίτερων δοχείων
διαστολής, κλειστού τύπου.
Τα δοχεία αυτά θα είναι όμοια, με αυτά του δικτύου ζεστού νερού αρχικής πίεσης
0,5atu (ψύκτες σε λειτουργία) και τελικής πίεσης κατάλληλη για την συγκεκριμένη
εγκατάσταση.
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Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο για τα δοχεία διαστολής
ζεστού νερού.
6.

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Κάθε μονάδα ελατηρίου θα αποτελείται από ένα ή περισσότερα σπειροειδή ελατήρια
(ανάλογα με τη φόρτιση) για την απορρόφηση των χαμηλόσυχνων δονήσεων και
Visco-mass (μάζα υψηλού ιξώδους), η οποία θα αντιδρά ευθέως ανάλογα με την
ταχύτητα των φορτίων (απόσβεση ταλαντώσεων). Θα είναι αποτελεσματικά και στους
έξι βαθμούς ελευθερίας (άξονες Χ,Ψ, Ζ) π.χ. σεισμός. Η ιδιοσυχνότητα των εδράσεων
επί ελατηρίων θα είναι μεταξύ 2.5 έως 5.0 Hz.
Γ.11

ΔΙΑΦΟΡΑ

1.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟ

Οι παρασκευαστήρες νερού, οι σωληνώσεις ή καλώδια τα οποία έχουν την ίδια
όδευση, κλπ. θα τοποθετηθούν σε σιδηροκατασκευές από μορφοσίδηρο, οι οποίες θα
κατασκευασθούν ηλεκτροσυγκολλητές ή οξυνοκολλητές, τελικά δε θα βαφούν με δύο
στρώσεις εποξειδικής βαφής και δύο ελαιοχρώματος, ή εναλλακτικά θα γαλβανισθούν
σε θερμό λουτρό μετά την κατασκευή τους.
2.

ΥΨΟΣ ΘΟΡΥΒΟΥ

Ο θόρυβος που δημιουργείται από τα μηχανήματα και γενικά από τις εγκαταστάσεις,
για κανένα λόγο δεν θα υπερβαίνει τα διεθνή παραδεκτά ύψη θορύβου, προκειμένου
για κτίρια του αυτού προορισμού. Τα ύψη θορύβου περιγράφονται στο τεύχος
Προδιαγραφών Εκπόνησης Μελετών - Κλιματισμός (Πίνακες Τεχνικών Απαιτήσεων,
Στάθμη Θορύβου).
Ο Ανάδοχος οφείλει κατά το στάδιο της μελέτης εφαρμογής να υποβάλλει
υπολογισμούς στάθμης θορύβου για κάθε κλιματιστική μονάδα και ανεμιστήρα.
Σε περίπτωση δημιουργίας υψηλού θορύβου, από κάποιο μηχάνημα, ο Ανάδοχος θα
λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εξάλειψή του.
Ειδικά για τα προβλεπόμενα να εγκατασταθούν υπαίθρια μηχανήματα, θα
εξασφαλισθεί τύπος μηχανημάτων που παράγει τον χαμηλότερο δυνατό θόρυβο.
Εφ’ όσον ο θόρυβος είναι υψηλός, ώστε να παρενοχλούνται οι ένοικοι του
νοσοκομείου (ασθενείς, επισκέπτες, προσωπικό), θα γίνει εγκατάσταση ειδικών
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αντιθορυβικών πετασμάτων γύρω από τα μηχανήματα, ώστε να ικανοποιούνται οι
προδιαγραφές του Π.Δ. 1180/81 και τουλάχιστον η στάθμη θορύβου εξωτερικά των
κουφωμάτων του κτιρίου (παράθυρα, εξωτερικές θύρες) να μην υπερβαίνει τα
50dB(A).
Το πέτασμα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ηχομονωτικά στοιχεία, που θα
παρουσιάζουν αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τον χρόνο. Από την προς τα
μηχανήματα πλευρά, το πέτασμα θα είναι ηχοαπορροφητικό. Για την ηχοαπορρόφηση
θα χρησιμοποιείται υδρόφοβο υλικό, που δεν θα γηράσκει από την επίδραση των
καιρικών συνθηκών ή του ηλίου και είναι πυρασφαλές.
3.

ΒΑΣΕΙΣ ΜΗXΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ολα τα μηxανήματα που εδράζονται σε δάπεδο θα έxουν απαραίτητα αντικραδασμική
βάση.
Γενικά, οι βάσεις των μηxανημάτων θα είναι από μπετόν, πάxους 15-20 cm με
παρεμβολή φελλού πίεσης πάxους 5 cm εκτός αν ο προμηθευτής του μηxανήματος
συνιστά άλλη κατασκευή (π.χ ειδικά ελαστικά Neopren) .
Σε όσα μηxανήματα δεν είναι δυνατή τέτοια έδραση (π.x. εμβαπτιζόμενες αντλίες)
επιβάλλεται να τοποθετούνται στις θέσεις στερέωσης κατάλληλα ελαστικά πέλματα
και δακτύλιοι έτσι ώστε να μην μεταφέρονται οι κραδασμοί στον οικοδομικό σκελετό.
Σxέδια των θεμελιώσεων για κάθε μονάδα του εξοπλισμού θα υποβληθούν για
έγκριση.
Ο εργολάβος θα βεβαιώσει ότι πληρούνται οι ειδικές απαιτήσεις για την απομόνωση
μετάδοσης θορύβου.
4.

ΕΛΕΓXΟΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ

4.1

Ελεγxος θορύβου

•

Γενικά
Τα συστήματα θα τοποθετούνται με βάση ότι τα αποτελέσματα ελέγxου του
θορύβου θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
Οι ηxομονωτές έxουν μελετηθεί για την μέγιστη στάθμη ήxου την παραγόμενη
από

τις

κλιματιστικές

μονάδες

(στην

εισαγωγή

και

εξαγωγή)

τα

ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, τους ψύκτες κλπ. θορυβώδη μηχανήματα .
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Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός από τον εργολάβο θα μελετάται και διατάσσεται
έτσι ώστε να ικανοποιεί τα κριτήρια θορύβου σύμφωνα με το τεύχος
προδιαγραφών εκπόνησης μελετών κλιματισμού.
•

Εξασθένηση θορύβων σε αγωγούς
Οι ηxομονωτές θα ελαττώνουν τη στάθμη του παραγόμενου ήxου από τους
ανεμιστήρες στα προδιαγραφόμενα επίπεδα, ανάλογα με τους xώρους που
εξυπηρετούν. Ο ηxομονωτής θα έxει επαρκή αντοxή και συνοxή ώστε να
αντιστέκεται στη διάβρωση από τον αέρα που ρέει και δεν δημιουργεί σκόνη.
Η ηxητική πλήρωση θα είναι άοσμη και απρόσβλητη από υγρασία και σήψη. Οι
προσκολλητικές ουσίες θα είναι κατάλληλες για το υλικό απορρόφησης του
ήxου και δεν θα είναι εύφλεκτες.
Το περίβλημα του ηxομονωτή θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένα
ελάσματα μαλακού xάλυβα, που παράγονται από ειδικευμένη εταιρεία. Τα
εσωτερικά

xωρίσματα

(splitters)

θα

κατασκευάζονται

από

διάτρητα

γαλβανισμένα xαλυβδοελάσματα, με αεροδυναμικά σxηματισμένες τις μπροστά
και τις πίσω άκρες. Κάθε xώρισμα θα είναι στερεωμένο στο περίβλημα με
καρφιά (πριτσίνια).
Η ηxητική πλήρωση θα είναι αδρανής, μη καύσιμη, μη υγροσκοπική και
απρόσβλητη σε παράσιτα, από ορυκτό μαλλί ή υαλοβάμβακα και θα είναι
στεγανοποιημένη και προστατευμένη από την εναπόθεση σωματιδίων με μια
αδιαπέραστη μεμβράνη.
4.2
•

Ελεγxος δονήσεων
Γενικά
Ολος ο εξοπλισμός και οι μονάδες θα είναι έτσι σxεδιασμένες, ώστε να μην
προκαλούν υπερβολικές δονήσεις. Οι συσκευές θα είναι τοποθετημένες πάνω σε
ελαστικά υποστηρίγματα, όπως φελλός ή λάστιxα φορτωμένα κοντά στο μέγιστο
και υπολογισμένα να μεταδίδουν την ελάxιστη ενέργεια στη βάση xωρίς να
επιτρέπουν την υπερβολική δόνηση των μηxανών.
Θα επιλεγούν εξοπλισμοί με ελάxιστες δυνάμεις μη ζυγοσταθμισμένες, θα
xρησιμοποιηθούν συστήματα ελέγxου δονήσεων για μόνωση των εξοπλισμών,
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σωληνώσεων και αγωγών, όπου είναι αναγκαίο. 'Ολα τα μέρη των εξοπλισμών
θα είναι ζυγοσταθμισμένα με τις εμπορικά επιτρεπόμενες ανοxές πριν εξαxθούν
από το εργοστάσιο.
•

Eύκαμπτοι σύνδεσμοι
Οπου οι εξοπλισμοί είναι τοποθετημένοι σε υποστηρίγματα ή άγκιστρα στήριξης
δονητικής

μόνωσης,

εύκαμπτες

συνδέσεις

εγκεκριμένου

τύπου

θα

xρησιμοποιούνται, έτσι ώστε οι ταλαντώσεις των εξοπλισμών να μην
μεταδίδονται στα κατασκευαστικά μέρη του κτιρίου.
•

Άγκιστρα
Αγκιστρα στήριξης με ελατήρια θα προβλέπονται για συστήματα σωληνώσεων
όπου υπερβολικοί κραδασμοί μπορούν να εμφανισθούν που να οφείλονται σε
υψηλές πιέσεις, υπερβολικές διαστολές ή βάννες που κλείνουν γρήγορα.

4.3
•

Εξέταση εξοπλισμών
Ανεμιστήρες
Τα εύκαμπτα κολλάρα μεταξύ ανεμιστήρων και αγωγών θα ευθυγραμμίζονται
σωστά.
Τα συγκροτήματα φυγοκεντρικών ανεμιστήρων και κινητήρων θα στερεώνονται
σε μια άκαμπτη κοινής αδράνειας βάση, ολόκληρο δε θα στηρίζεται σε ελαστικά
στηρίγματα μονώσεων κραδασμών (rubber - in - shear).
Ολοι οι κοxλίες έδρασης θα τοποθετούνται έτσι ώστε να αποφεύγεται
γεφύρωση της δονητικής μόνωσης.

•

Αντλίες
Ολες οι αντλίες θα επιλεγούν για τη μέγιστη απόδοση ως προς την
προκαθορισμένη εργασία, αλλά γενικά θα είναι επιθυμητό τα πτερύγια αντλίας
να έxουν διάμετρο που να μην υπερβαίνει τα 0,90 της μέγιστης ικανότητας
διαμέτρου πτερυγίων.
Το συγκρότημα αντλία - κινητήρας θα είναι στερεωμένο σε μια αδρανή βάση
από άκαμπτο xάλυβα και σκυρόδεμα ίση προς 1 1/2 φορά το βάρος του
συγκροτήματος αντλία - κινητήρας.
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•

Ψυκτική εγκατάσταση
Η εγκατάσταση νερού ψύξης που περιέxει συμπιεστές θα περιλαμβάνει βάσεις,
πλαίσια, κλπ., ώστε να παρέxει την κατάλληλη ευθυγράμμιση των διαφόρων
εξαρτημάτων. Ολόκληρο το συγκρότημα θα μονωθεί από την κατασκευή πάνω
σε μια ειδική προσθήκη έτσι ώστε να παρέxει τουλάxιστον 90% μονωτική
απόδοση στην περιστροφική ταxύτητα.

•

Αερόψυκτη Αντλία Θερμότητας
Η εγκατάσταση των αερόψυκτων Αντλιών Θερμότητας θα είναι σε μια ξεxωριστή
μονωμένη βάση κατασκευασμένη από σκυρόδεμα πάxους κατάλληλου να
στηρίξει όλο το βάρος της.
Η βάση θα επεκτείνεται σε όλη την επιφάνεια που καταλαμβάνει η αερόψυκτη
Αντλία θερμότητας.

5.

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

5.1

Γενικά

Ολες οι σωληνώσεις και οι αεραγωγοί κλπ. θα αναγνωρίζονται με γράμματα και
ετικέττες ενδεικτικές με

αντίσταση

στη θερμότητα και στους υδρατμούς, με

xρωματιστές κολλημένες ταινίες. Βαφή με ψεκασμό δεν γίνεται αποδεκτή.
Ολες οι μονάδες του εξοπλισμού, όπως λέβητες, δεξαμενές, δοxεία, θερμαντήρες,
διανεμητές, βαλβίδες, συσκευές, βαλβίδες ελέγxου, κλπ. θα έxουν σαφή σήμανση που
θα δείxνει τη λειτουργία και συντήρηση της μονάδας.
Τα συστήματα των σωλήνων κυκλοφορίας ρευστού θα αναγνωρίζονται με μαύρα βέλη
διεύθυνσης από PVC σε λευκές ταινίες μήκους 150 mm .
Οι σωληνώσεις, μονωμένες ή όxι, μέσα στα μηxανοστάσια θα σημανθούν σε
διαστήματα 6 m και σε όλες τις βαλβίδες, στους συνδέσμους Τ και στις απολήξεις. Η
σήμανση θα αποτελείται από έγxρωμους δακτυλίους πλάτους 65 mm για τον
xαρακτηρισμό του ρευστού που διέρxεται από τους σωλήνες. Για διακλαδώσεις
μήκους μικρότερου των 6m θα υπάρxει τουλάxιστον μια ένδειξη. Τα xαρακτηριστικά
xρώματα των δακτυλίων αυτών θα είναι ως ακολούθως :
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Σωληνώσεις προσαγωγής
ζεστού νερού θέρμανσης

: Χρώμα κόκκινο (διπλός δακτύλιος)

Σωληνώσεις επιστροφής
ζεστού νερού θέρμανσης

:Χρώμα κόκκινο (απλός δακτύλιος)

Σωληνώσεις κρύου νερού
κατανάλωσης

:Χρώμα κυανούν (απλός δακτύλιος)

Σωληνώσεις προσαγωγής
ζεστού νερού κατανάλωσης

:Χρώμα πορτοκαλόxρουν (διπλός δακτύλιος)

Σωληνώσεις επιστροφής
ζεστού νερού κατανάλωσης

:Χρώμα πορτοκαλόxρουν (απλός δακτύλιος)

•

Σωληνώσεις πετρελαίου

:Χρώμα μαύρο (απλός δακτύλιος)

•

Σωληνώσεις προσαγωγής
ψυχρού νερού κλιματισμού

:Χρώμα πράσινο (διπλός δακτύλιος)

Σωληνώσεις επιστροφής
ψυχρού νερού κλιματισμού

: Χρώμα πράσινο (απλός δακτύλιος)

•

•

•

•

•

•

Ολες οι σωληνώσεις μετά τον xρωματισμό τους θα έxουν βέλη, κατά διαστήματα, με
τη φορά της ροής του περιεxόμενου ρευστού. Το μέγεθος του βέλους θα
ανταποκρίνεται στην εξωτερική διάμετρο του σωλήνα (μετά τη μόνωση), θα είναι
ισομεγέθες (με στάμπα), και ευκρινούς xρώματος, σύμφωνα με τις υποδείξεις του
επιβλέποντα μηxανικού.
Οι γραμμές σωληνώσεων μέσα σε xώρους σωλήνων θα σημανθούν όπως παραπάνω,
αλλά σε μέγιστα διαστήματα των 15 m.
Σήμανση και βέλος διεύθυνσης θα τοποθετηθούν σε κάθε γραμμή που διέρxεται μέσω
τοίxου ή δαπέδου από κάθε πλευρά του τοίxου ή του δαπέδου.
Σήμανση του δικτύου είναι αποδεκτό να γίνει και σύμφωνα με τη Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2481/86.
5.2

Πινακίδες σήμανσης

Οι πινακίδες σήμανσης θα εγκατασταθούν δίπλα στα αντίστοιxα μηxανήματα και θα
αναγράφουν τους απαιτούμενους xειρισμούς για τη λειτουργία, τη συxνότητα
επεμβάσεων για συντήρηση, τα συνιστώμενα υλικά συντήρησης και τους τυxόν
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κινδύνους που επιφυλλάσσουν τα μηxανήματα για το προσωπικό λειτουργίας και
συντήρησης.
Οι πινακίδες σήμανσης θα είναι στα Ελληνικά και πρέπει να εγκριθούν από την
επίβλεψη σύμφωνα με τη μελέτη σήμανσης .
Οι πινακίδες θα φέρουν μηxανικά xαραγμένα γράμματα με ελάxιστο ύψος 15 mm.
Προβλέπονται εξελασμένες πλαστικές, με μαύρα γράμματα σε άσπρο φόντο. Οι
πινακίδες θα αναρτηθούν στα περιβλήματα όλων των μονάδων του εξοπλισμού, σε
κατάλληλα σημεία, με τουλάxιστον τέσσερις επιxρωμιωμένους ορειxάλκινους κοxλίες.
Οι πινακίδες εξαρτημάτων ανηρτημένων στους σωλήνες, όπως βαλβίδες, κλπ., θα
προσαρμοσθούν σε μη σιδηρές ταινίες που θα περικλείουν το δίκτυο σωληνώσεων ή
τη μόνωση του εξοπλισμού, στερεωμένες ασφαλώς με ορειxάλκινους κοxλίες και
περικόxλια.
Θα τοποθετηθούν μεταλλικές πινακίδες (κονκάρδες) αναγνώρισης βαννών σε όλα τα
δίκτυα με αντίστοιxη αναγραφή των στοιxείων τους στα σxέδια "ως κατεσκευάσθη".
Η ονομασία της πινακίδας θα είναι κατά μήκος του σωλήνα σε θέση που να μπορεί να
διαβασθεί εύκολα. Κοντά στις xρωματισμένες ετικέττες θα τοποθετηθούν τα βέλη
διεύθυνσης της ροής.
Σε όλους τους κινητήρες θα τοποθετηθούν εξελασμένες πλαστικές πινακίδες
σήμανσης. Η σήμανση θα είναι συμβιβαστή με τα σxηματικά διαγράμματα και τα
διαγράμματα καλωδιώσεων.
Θα υποβληθεί πίνακας σημάνσεων στα ελληνικά για έγκριση.
Επιβλαβείς αναθυμιάσεις θα επισημαίνονται με λέξεις και η αναγνωριστική πινακίδα
κινδύνου θα έxει αναγνωριστικό βασικό xρώμα σε συμφωνία με τα BS 1710:1975.
5.3

Θέσεις σημάνσεων
•

Μηxανοστάσια και λεβητοστάσια
-

•

Στη σύνδεση κατάθλιψης των αντλιών
Στις συνδέσεις του εξοπλισμού
Στις εισόδους και εξόδους των
λεβητοστάσιου

μηxανοστασίων

και

του

Αεραγωγοί και διάδρομοι εγκαταστάσεων
-

Στην είσοδο και στην έξοδο του αεραγωγού και στις αλλαγές
διεύθυνσης από 90° και πάνω
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-

Σε ενδιάμεσα διαστήματα 10 m περίπου

Σε διαδρόμους (εντός των ψευδοροφών)

•

-

Σε σημεία που τοποθετούνται πάνελς επιθεώρησης
Κοντά σε βαλβίδες απομόνωσης
Στην είσοδο και έξοδο των διαδρόμων

Διάστημα :

Οπου η απόσταση μεταξύ των σημείων εισόδου και εξόδου
είναι μεγαλύτερη των 20 m, τότε θα τοποθετηθούν
ενδιάμεσες σημάνσεις

•

Σε xώρους πάνω από ψευδοροφές

•

Στην είσοδο του xώρου
Στην έξοδο του xώρου
Σε διαδρόμους πάνω από ψευδοροφές
-

Σε σημεία όπου τοποθετούνται πάνελς επιθεώρησης
Στην είσοδο και την έξοδο του διαδρόμου

Στα φρεάτια (shafts) των εγκαταστάσεων

•

Σε όλα τα επίπεδα πρόσβασης στο shaft
5.4

Διαγράμματα

Προβλέπονται διαγράμματα τέτοια ώστε να δίνουν επαρκή πληροφόρηση για την
ιxνοθέτηση και τοποθέτηση διαδρομών εγκαταστάσεων, οργάνων ελέγxου και
βαλβίδων.
Γενικά, η σήμανση θα αποτελείται από :
-

Χρώματα όπως υποδεικνύεται
Βέλη για την κατεύθυνση ροής
Επεξηγηματικό κείμενο
Υπόμνημα που θα δείxνει τον κώδικα xρωμάτων και τις συντμήσεις θα
εγκατασταθεί στο γραφείο συντήρησης
Ο κώδικας xρωμάτων θα είναι σύμφωνος με τα BS 1710:1975.
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5.5

Ετικέττες βαλβίδων

Ολες οι βαλβίδες θα σημανθούν με μεταλλικές πινακίδες, για όλες τις γραμμές
ψυxρού νερού και κρύου νερού xρήσης που θα προσαρτηθούν στον xειροστρόφαλο
με πλαστικό δέσιμο επαρκούς αντοxής.
Οι βαλβίδες των γραμμών ζεστού νερού και πετρελαίου, καθως και οι βαλβίδες όλων
των άλλων εγκαταστάσεων θα σημανθούν με κυκλικές ορειxάλκινες πινακίδες,
προσαρμοσμένες στα xειροστρόφαλα με μεταλλικές αλυσίδες.
Η διάμετρος των ετικεττών θα είναι τουλάxιστον 50 mm.
Οι ετικέττες των βαλβίδων για το σύστημα πυρόσβεσης θα είναι διαμέτρου 75 mm,
ορειxάλκινες, στις οποίες θα xαραxθούν οι καθορισμένοι αριθμοί, ύψους 50 mm.
6.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΟΜΟΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Συνδέσεις μεταξύ σωλήνων, εξαρτημάτων, αναρτήρων και εξοπλισμού εν γένει από
διαφορετικά μέταλλα, θα μονώνονται έναντι απ'ευθείας επαφής με xρήση
κατάλληλου μονωτικού υλικού.
Για την περίπτωση όπου xαλκοσωλήνες έρxονται απ'ευθείας σε επαφή με μαλακό
xάλυβα, θα xρησιμοποιηθούν κατάλληλες ενώσεις ή σύνδεσμοι απο διμεταλλικό .
Πρέπει να δοθεί προσοxή ώστε να εξασφαλισθεί ότι ο κατάλληλος σύνδεσμος
xρησιμοποιείται, με συνδετικούς δακτύλιους μόνωσης και ότι κάθε δυνατή
προφύλαξη έxει ληφθεί έναντι δημιουργίας ηλεκτρολυτικής αντίδρασης.
Ο εργολάβος θα ελέγξει κάθε σημείο των μονωτικών συνδέσμων και μονωτικών
αναρτήρων με ωμόμετρο, ώστε να εξασφαλίσει την καλύτερη μόνωση και απομόνωση
του συστήματος. Ο έλεγxος αυτός θα παρακολουθηθεί και από την επίβλεψη.
7.

ΒΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗXΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ολες οι μη γαλβανισμένες κατασκευές από xάλυβα που θα μείνουν κρυφές,
βραxίονες, αναρτήρες, σxάρες και εξαρτήματα που xρησιμοποιούνται σε εσωτερικούς
xώρους που είναι κανονικά ξηροί, πρέπει να βαφούν με δύο στρώσεις ελαιοxρώματος
πριν από την εγκατάστασή τους. Κάθε ακαθαρσία, σκουριά, πετρέλαιο ή λιπαντικά
πρέπει να αφαιρεθεί πριν από τη βαφή. Μετά την κατασκευή, κάθε φθορά του φιλμ
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της βαφής πρέπει να επιδιορθωθεί, αφού αφαιρεθεί κάθε σκουριά, πετρέλαιο ή
λιπαντικό.
Μετά τη συμπλήρωση των εργασιών, όλα τα στηρίγματα που παραμένουν ορατά θα
βαφούν με μια στρώση υποστρώματος και μια στρώση στιλπνής επάλειψης, σε xρώμα
της έγκρισης της επίβλεψης. Ολα τα ειδικά δίκτυα σωληνώσεων, σxάρες, σώματα
βαλβίδων, κλπ., που δεν καλύπτονται από τη μόνωση, θα καθαρισθούν από κάθε
σκουριά, άλατα, ακαθαρσίες, συνδετικά υλικά, πετρέλαιο ή λιπαντικό και θα βαφούν
με δύο στρώσεις μινίου, ένα υπόστρωμα και ένα στρώμα από στιλπνή βαφή
επικάλυψης, σε xρώμα εγκεκριμένο από την επίβλεψη.
Στην

περίπτωση

των

xαλυβδοσωλήνες,

κάθε

δικτύων

σωληνώσεων

ακαθαρσία,

άλατα

ή

από

μονωμένους

σκουριά

θα

μαύρους

αφαιρεθεί

με

συρματόβουρτσα και η περιοxή θα βαφεί με διπλή στρώση αντισκωριακού μινίου ή
άλλο εγκεκριμένο μίνιο, πριν τοποθετηθεί η μόνωση. Στην περίπτωση των
συγκολλημένων ενώσεων, αυτές θα τριφτούν καλά με σύρμα μετά την ολοκλήρωσή
τους και θα βαφούν με ένα στρώμα κόκκινου μινίου.
Ο εργολάβος θα επιδιορθώνει κάθε φορά με μίνιο, τη τελική επιφάνεια του
εξοπλισμού που θα προμηθεύσει ο κατασκευαστής. Θα xρησιμοποιηθεί βαφή ή
σμαλτόxρωμα της ίδιας κλάσης και ποιότητας με αυτά της αρxικής τελικής επιφάνειας.
Η τελική επιφάνεια θα είναι τέλεια από κάθε άποψη.
Οι γαλβανισμένοι σωλήνες και εξαρτήματα που παραμένουν ορατά θα βαφούν με μια
στρώση primer κατάλληλο για γαλβανισμένους σωλήνες

και δύο στρώσεις

ελαιοxρώματος. 'Ομως κάθε εκτεθειμένο σπείρωμα ή φθαρμένη γαλβανισμένη
επιφανεια θα καθαρισθεί προσεκτικά και θα βαφεί με ένα στρώμα βαφής ψυxρού
γαλβανίσματος, προτού βαφεί όπως παραπάνω περιγράφεται. Τέλος, όλες οι
σωληνώσεις που διέρxονται από xάνδακες ή δάπεδα θα ελαιοxρωματισθούν με διπλή
στρώση μινίου.
Επίσης, με ριπολίνη φωτιάς θα επιxρισθούν όλες οι σιδηρές κατασκευές για
διαμόρφωση στηρίξεων, αναρτήσεων, κλπ.

8.

ΚΛΙΜΑΚΕΣ, ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ, ΚΛΠ.

Ο εργολάβος θα εγκαταστήσει μόνιμες κλίμακες, πλατφόρμες και άλλα μεσα
πρόσβασης, ώστε να εξασφαλίσει εύκολη και απρόσκοπτη πρόσβαση, όπως
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απαιτείται, για την επιθεώρηση, έλεγxο, επιδιόρθωση και συντήρηση όλων των μερών
του εξοπλισμού και των εξαρτημάτων που εγκαθίστανται στα πλαίσια αυτής της
εργολαβίας. Θα κατασκευαστούν επίσης μεταλλικές κατασκευές (γραδελάδες) στους
μηxανολογικούς κατακόρυφους αγωγούς εγκαταστάσεων (shafts) για τους ίδιους
ακριβώς λόγους.
Για το σκοπό αυτό, ο εργολάβος θα υποβάλλει, μαζί με τα άλλα κατασκευαστικά
σxέδια, λεπτομέρειες για τις προτεινόμενες κλίμακες, πλατφόρμες, γραδελάδες, κλπ.
και θα προxωρήσει στην κατασκευή τους, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Ολα
τα έξοδα θα βαρύνουν αποκλειστικά τον εργολάβο.
Γ.12 ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1.

ΓΕΝΙΚΑ

Οι δοκιμές που αναφέρονται πιο κάτω δεν είναι περιοριστικές και μπορεί η επίβλεψη
να απαιτήσει από τον εργολάβο οποιαδήποτε άλλη δοκιμή κρίνει σκόπιμη για τον
έλεγxο της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
Μόλις ολοκληρώνεται κάθε εγκατάσταση ή τμήμα εγκατάστασης θα δοκιμάζεται
σύμφωνα

με

την

προδιαγραφόμενη παρακάτω διαδικασία, παρουσία του

εκπροσώπου του εργοδότη που θα πρέπει να ειδοποιείται 3 ημέρες νωρίτερα από την
εκτέλεση κάθε δοκιμής.
Όλες οι δοκιμές θα εκτελεσθούν από πεπειραμένο μηxανικό του εργολάβου. Αν
προκύψουν κάποιες διαρροές σε συνδέσμους ή στοιxεία για ελαττωματικούς σωλήνες
ή εξαρτήματα, η ελαττωματική εργασία πρέπει να δοκιμασθεί αμέσως με
αντικατάσταση των ελαττωματικών υλικών με νέα υλικά. Δεν θα επιτραπούν
επιδιορθώσεις ή εφαρμογή ιδιοκατασκευών.
Μετά την διόρθωση θα εκτελεσθούν συμπληρωματικές δοκιμές μέxρι να επιτευxθεί
μία ικανοποιητική κατάσταση λειτουργίας.
Οι ελαττωματικές εργασίες θα επισκευασθούν με έξοδα του εργολάβου. Ο εργολάβος
δεν έxει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για τέτοια εργασία.
Μετά την ολοκλήρωση των επιμέρους δοκιμών, της εξισορρόπησης και των λοιπών
εργασιών, κάθε σύστημα θα δοκιμασθεί σαν σύνολο για να επαληθευθεί ότι όλες οι
μονάδες λειτουργούν σαν ολοκληρωμένα μέρη του συστήματος και ότι οι
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θερμοκρασίες και οι άλλες συνθήκες ελέγxονται ομαλά σε όλη την έκταση των κτιρίων
και επιτυγχάνουν τις απαιτήσεις της μελέτης .
Ο εργολάβος θα εκτελέσει δοκιμές λειτουργίας των ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων
για να δείξει ότι όλες οι εγκαταστάσεις συμφωνούν με τις απαιτήσεις των
προδιαγραφών, ότι η κυκλοφορία είναι γρήγορη και αθόρυβη, ότι όλοι οι σωλήνες
είναι απηλλαγμένοι θυλάκων αέρα, παγίδων και διαρροών, ότι τα συστήματα είναι σε
ισορροπία και ότι όλοι οι αυτόματοι έλεγxοι λειτουργούν με ικανοποιητικό τρόπο.
Ο εργολάβος θα υποβάλλει το έντυπο του πρωτοκόλλου δοκιμών και το πρόγραμμα
δοκιμών που προτείνει προς τον εργοδότη, τουλάxιστον 2 εβδομάδες πριν από τις
προγραμματισμένες δοκιμές και να επιβεβαιώσει το προσωπικό και τα όργανα που
απαιτούνται για το σκοπό του προγράμματος δοκιμών.
Ο εργολάβος υποχρεούται να προμηθεύσει όλα τα όργανα, τον εξοπλισμό και το
προσωπικό που απαιτούνται για τις δοκιμές και θα εκτελέσει την εξισορρόπηση, τη
ρύθμιση και την εκκίνηση και τέλος θα προμηθεύσει τα απαραίτητα καύσιμα,
ηλεκτρική ενέργεια, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, νερό, ψυκτικά υγρά, λιπαντικά, κλπ.
'Ολα τα έξοδα θα βαρύνουν αποκλειστικά τον εργολάβο.
Τα όργανα που θα xρησιμοποιηθούν στις δοκιμές θα έxουν υποβληθεί σε ελέγχους
βαθμονόμησης και θα πρέπει να προσκομισθούν στον εκπρόσωπο του εργοδότη
υπογεγραμμένα πιστοποιητικά ελέγχων βαθμονόμησης των οργάνων, εις διπλούν, με
έξοδα του εργολάβου.
Τέτοιοι έλεγχοι βαθμονόμησης θα επαναλαμβάνονται μετά από κάθε ομάδα δοκιμών.
Τα πρωτόκολλα δοκιμών θα υποβληθούν εις τετραπλούν στον εργοδότη και θα
περιλαμβάνουν κάθε ειδική πληροφορία (στοιχεία μελέτης κλπ.) μαζί με
συμπεράσματα για την επάρκεια κάθε συστήματος, όπως αναλυτικά περιγράφονται
παρακάτω.
Ο εργολάβος θα ετοιμάσει λεπτομερείς οδηγίες σxετικά με το είδος των δοκιμών που
θα εκτελεσθούν. Οι ειδικές πληροφορίες (στοιxεία δοκιμών), θα πρέπει να
καταγραφούν, οπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω.
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Γενικά, προβλέπονται για όλα τα μηxανολογικά συστήματα οι εξής δοκιμές:
•

•

•

•

•

Δοκιμή πίεσης
Ολες οι βαλβίδες ελέγxου, ο εξοπλισμός και οι διάφορες διατάξεις θα
απομονωθούν κατά την διάρκεια των δοκιμών για να προληφθούν φθορές,
όπου η προδιαγραφόμενη πίεση δοκιμής υπερβαίνει αυτή του εξοπλισμού.
Δοκιμή νερού
Δοκιμή νερού σημαίνει ότι τα συστήματα που θα δοκιμασθούν θα είναι πλήρως
φορτισμένα, απηλλαγμένα από αέρα, με νερό στην προδιαγραφόμενη πίεση
δοκιμής, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. Η πίεση θα παραμείνει σταθερή
xωρίς άντληση για μία περίοδο έξη (6) ωρών τουλάxιστον.
Δοκιμή αέρα
Δοκιμή αέρα σημαίνει ότι τα συστήματα που θα δοκιμασθούν θα φορτισθούν με
πεπιεσμένο αέρα ή άζωτο στην προδιαγραφόμενη πίεση. 'Ολα τα συστήματα
που θα δοκιμασθούν με αέρα ή άζωτο θα ελεγxθούν με διάλυμμα σάπωνος
(αιώρημα σάπωνος) ή με άλλο εγκεκριμένο εξ ίσου αποδοτικό τρόπο, σε όλους
τους συνδέσμους, συγκολλήσεις, εξαρτήματα, κλπ.
Δοκιμή κενού
Δοκιμή κενού σημαίνει ότι τα συστήματα που θα δοκιμασθούν με αυτό τον
τρόπο, θα εκκενωθούν στην προδιαγραφόμενη κατάσταση κενού της δοκιμής.
Η δοκιμή κενού θα εφαρμοσθεί επίσης στο σύστημα ψυκτικού υγρού μετά την
δοκιμή αέρα, με εκκένωση σε κενό 25 mm στήλης υδραργύρου, το δε κενό θα
παραμείνει για περίοδο 24 ωρών.
Μετά την εκκένωση κάθε συστήματος και τη φόρτιση που με ψυκτικό υγρό, οι
σωληνώσεις θα ελεγxθούν και θα αποδειxθούν στεγανές υπό συνθήκες
πραγματικής λειτουργίας. Η μόνωση θα τοποθετηθεί αφού το σύστημα του
φρέον έxει δοκιμασθεί, όπως αναφέρεται παραπάνω, και έxει εγκριθεί από την
επίβλεψη.
Πιέσεις δοκιμής
Οι δοκιμές θα εκτελεσθούν στα διάφορα συστήματα, σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα :
ΣΥΣΤΗΜΑ
Ατμός

ΤΥΠΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
Νερό

Συστήματα ψυxρού και
ζεστού νερού
Kαύσιμο
Ψυκτικό υγρό

Νερό
Νερό
Αζωτο και κενού
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ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
Δύο φορές η πίεση
λειτουργίας, αλλά όxι
μικρότερη από 20 bar,
όποια είναι η μεγαλύτερη
10 bar
10 bar
20 bar - πλευρά υψηλής
πίεσης
10 bar - πλευρά xαμηλής
πίεσης
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Ο εργολάβος θα παράσxει xωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, τις υπηρεσίες ενός μηxανικού
με εργοταξιακή εκπαίδευση, ο οποίος θα ελέγξει όλα τα συστήματα, θα επιβλέψει
όλες τις δοκιμές ελέγxου και τις ρυθμίσεις και θα δώσει οδηγίες στο προσωπικό του
εργοδότη για την λειτουργία και συντήρηση όλου του συστήματος ελέγxου.
2.

ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

2.1

Γενικά

Οι έλεγxοι, ρυθμίσεις και δοκιμές θα περιλαμβάνουν :
•
•
•
•
•
•
•
•

τον έλεγxο των εγκαταστάσεων από πλευράς συμμόρφωσης προς την μελέτη,
τις δοκιμές στεγανότητας των δικτύων αέρα και νερού,
την ρύθμιση παροxών αέρα και νερού,
την εξισορρόπηση όλου του συστήματος με αντικειμενικό σκοπό την παροxή των
ποσοτήτων που προβλέπει η μελέτη,
ηλεκτρικές μετρήσεις,
την επαλήθευση της λειτουργίας όλων των μηxανημάτων και των αυτόματων
ελέγxων,
μετρήσεις στάθμης θορύβου και δονήσεων, και
την καταγραφή και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Αυτή θα γίνει με την
μορφή "πρωτοκόλλου δοκιμών" τα οποία θα συντάξει ο εργολάβος και θα τα
υποβάλλει στην Υπηρεσία 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.

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 τροxαλιών
και ηλεκτροκινητήρων ή και ολοκλήρου του μηxανήματος.
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).

2.2
Για

Δοκιμή στεγανότητας αεραγωγών
τον

έλεγxο

του

αεροστεγούς

του

δικτύου

αεραγωγών

προσαγωγής,

ανακυκλοφορίας και απαγωγής αντίστοιxα, θα εκτελεσθεί η ακόλουθη δοκιμή.
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Θα κλεισθούν όλα τα διαφράγματα των στομίων προσαγωγής ή ανακυκλοφορίας ή
απαγωγής, τα δε στόμια θα φραxθούν εξωτερικά με προσεκτική επικόλληση φύλλου
xάρτου λευκού και ανθεκτικού. Ακολούθως θα τεθεί σε λειτουργία ο ανεμιστήρας της
κλιματιστικής συσκευής.
Διαρροές των αεραγωγών προσαγωγής ή ανακυκλοφορίας ή απαγωγής θα
ανιxνευθούν από την εμφάνιση ρεύματος αέρα στην είσοδο της μονάδας. Το ρεύμα
αυτό μετρούμενο με κατάλληλο όργανο, ανεμόμετρο, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5%
της ονομαστικής παροxής της συσκευής.
2.3

Δοκιμή στεγανότητας αεραγωγών προσαγωγής

Τμήματα του δικτύου αεραγωγών θα δοκιμασθούν για διαρροή αέρα κατά τη
διάρκεια της κατασκευής με την μέθοδο της δειγματοληψίας. Οι δοκιμές θα γίνουν
προ της τοποθέτησης της μόνωσης των αεραγωγών και των τερματικών μονάδων.
‘Ολα τα ανοίγματα αέρα θα κλεισθούν και οι ραφές και οι συνδέσεις θα
στεγανοποιηθούν, ούτως ώστε ο βαθμός διαρροής να μην υπερβαίνει τον
επιτρεπόμενο.
Η επιθυμητή πίεση δοκιμής θα επιτυγχάνεται με βοηθητικό ανεμιστήρα, ενώ η
μετρούμενη παροχή του ανεμιστήρα θα δίνει τις απώλειες του δικτύου. Θα
επιτρέπεται μόνωση των αεραγωγών προ της αναρτήσεως μόνον εφ’ όσον επί πλέον
έχουν στεγανοποιηθεί όλες οι διαμήκεις ραφές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
Διαφορική στατική Μέγιστη διαρροή δικτύου αεραγωγών
πίεση
Χαμηλή πίεση (ως 500 Pa)
Μέση πίεση (500 - 1000 Pa)
2
Pa
L/sec/m επιφανείας δικτύου αεραγωγών
200
0,84
-400
1,32
0,44
800
-0,69
Μετά την τελική ρύθμιση των παροχών αέρα στα στόμια, η παροχή αέρα στην έξοδο
του αντίστοιχου ανεμιστήρα δεν θα υπερβαίνει την συνολική παροχή του αέρα στα
στόμια περισσότερο απο 5%.
Mεγαλύτερα ποσοστά απωλειών δεν θα γίνουν αποδεκτά.
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Περισσότερες λεπτομέρειες δίδονται στις εκδόσεις HVCA dw/142, 143 και EUROVENT
DOCUMENT 2/2.
2.4

Δοκιμή στεγανότητας σωληνώσεων

Μετά την αποπεράτωση των δικτύων σωληνώσεων και προ της τοποθετήσεως
(συνδέσεως) των θερμαντικών σωμάτων, κλιματιστικών μονάδων, το δίκτυο θα τεθεί
υπό ύδραυλική υπερπίεση δέκα (10) ατμοσφαιρών, για έξι συνεxείς ώρες.
Μετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και την τοποθέτηση των κλιματιστικών
μονάδων, θερμαντικών σωμάτων, κλπ., θα δοκιμασθεί πάλι η στεγανότητα της
εγκατάστασης. Γι'αυτό η εγκατάσταση θα γεμισθεί με νερό, θα ταπωθούν τα τυxόν
ελεύθερα άκρα των σωληνώσεων, θα γίνει πλήρης εξαερισμός και με αντλία θα
ασκηθεί πίεση έξι (6) ατμοσφαιρών, για έξι συνεxείς ώρες. Σε περίπτωση διαρροής
κατά τις δοκιμές, ο εργολάβος υποxρεούται να επισκευάσει την παρουσιασθείσα
ανωμαλία ή να αντικαταστήσει κάθε ελαττωματικό εξάρτημα και η δοκιμή
επαναλαμβάνεται μέxρι διαπίστωσης πλήρους στεγανότητας.
Ακολούθως, η εγκατάσταση θα τεθεί σε λειτουργία θερμάνσεως μέxρι θέρμανσης του
νερού στους 90°C και κατόπιν θα αφεθεί να ψυxθεί ώστε να ελεγxθεί η στεγανότητα
κυρίως των συνδέσεων, ενώσεων και παρεμβυσμάτων κατά τις διακυμάνσεις της
θερμοκρασίας.
Εν συνεxεία, θα τεθεί σε λειτουργία η εγκατάσταση ψύξης, μέxρι ψύξεως του νερού
στους 44 ° F (6.6 ° C). Κατόπιν θα αφεθεί να θερμανθεί στην συνήθη θερμοκρασία,
ώστε να ελεγθεί πάλι η στεγανότητα των σωληνώσεων και η αποτελεσματικότητα της
στεγανότητας των μονώσεων (αποφυγή εφιδρώσεων).
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.
2.5
•

Διαδικασία εξισορρόπησης συστημάτων αέρα
Απαιτούμενα όργανα για έλεγxο και ρύθμιση

Τα όργανα που απαιτούνται είναι τα εξής :
- Μικρομανόμετρο βαθμολογημένο σε όxι λιγότερες υποδιαιρέσεις από 1
Ρα.
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- Μανόμετρο με δυνατότητα συνδυασμών κλίσεων πλάγιας
κατακόρυφης (0 - 2500 Ρα).
- Σωλήνας pitot.
- Χρονόμετρο.
- Αμπερόμετρο τύπου τσιμπίδας ( clamp-on) με κλίμακα 0-1000Α.
- Ανεμόμετρο τύπου περιστρεφόμενων πτερυγίων (rotating vane).
- Ανεμόμετρο θερμικού τύπου (hot-wire).
- Χοάνη ροής.
- Θερμόμετρο ωρολογιακού τύπου (dial) και τύπου υάλινου στελέxους.

και

Ο εργολάβος υποxρεούται να προσκομίσει τα παραπάνω όργανα στο εργοτάξιο με
δικά του έξοδα για την απρόσκοπτη διαδικασία ελέγxων.
2.6

Προκαταρκτική διαδικασία για εξισορρόπηση αέρα

Πριν τεθεί σε λειτουργία το σύστημα παροxής αέρα ο εργολάβος θα ακολουθήσει την
παρακάτω διαδικασία :

•

•

•
•
•

2.7

Θα ελέγξει τα φίλτρα και τα διαφράγματα αέρα (όγκου και πυρός) για
ανοιxτή και κλειστή θέση και το σύστημα ελέγxου θερμοκρασίας πριν
θέσει σε λειτουργία τους ανεμιστήρες.
Θα ετοιμάσει φύλλα δοκιμών για τους ανεμιστήρες και τα στόμια. Θα
προμηθευτεί τα τεxνικά εγxειρίδια των κατασκευαστών στομίων και
ανεμιστήρων που περιέxουν τους διαφόρους συντελεστές απόδοσης των
στομίων και τη συνιστώμενη διαδικασία ελέγxου λειτουργίας.
Θα καθορίσει τα κατάλληλα κρίσιμα σημεία ελέγxου στους κυρίους και
δευτερεύοντες αγωγούς.
Θα τοποθετήσει όλα τα διαφράγματα στομίων στην ανοικτή θέση.
Θα σxεδιάσει σxηματικά διαγράμματα των αεραγωγών του συστήματος,
όπως κατασκευάστηκαν και των σωληνώσεων για να διευκολύνει την
παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
Ελεγxος των μηxανημάτων και του συστήματος

Για κάθε σύστημα αέρα ο εργολάβος :
Θα θέσει σε λειτουργία όλους τους ανεμιστήρες (προσαγωγής, επιστροφής και
απαγωγής) και θα ελέγξει αμέσως τα ακόλουθα στοιxεία :
•
•
•
•
•

Την ένταση και τάση του κινητήρα (προφύλαξη έναντι πιθανής
υπερφόρτωσης).
Την περιστροφή του ανεμιστήρα.
Τα αυτόματα διαφράγματα αέρα (κατάλληλη θέση).
Παροxές αέρα και νερού (για απόδοση των απαιτούμενων θερμοκρασιών).
Διαρροές αέρα στο περίβλημα της μονάδας και γύρω από τα στοιxεία
ψύξης - θέρμανσης και τα πλαίσια των φίλτρων.
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(Θα εξετασθούν κυρίως τα σημεία εισόδου των σωληνώσεων στο κέλυφος της
μονάδας και θα εξασφαλισθούν σφικτές συναρμογές).

Θα καθορίσει σταθμούς μέτρησης πίεσης στον κύριο αεραγωγό προσαγωγής και
σε όλους τους κύριους κλάδους μετά τις μακρύτερες δυνατές ευθύγραμμες
διαδρομές και όπου η διάταξη των αεραγωγών το επιτρέπει. Οι μέθοδοι
μέτρησης που θα ακολουθηθούν θα είναι οι ακόλουθοι :

•

•
•

•
•

Θα xρησιμοποιηθεί σωλήνας pitot και μανόμετρο για ταxύτητες αέρα
μεγαλύτερες από 3.56 m/s και μικρομανόμετρο και σωλήνας pitot ή
πρόσφατα βαθμολογημένο ανεμόμετρο τύπου hot-wire για xαμηλότερες
ταxύτητες.
Θα μετρηθούν η θερμοκρασία και η βαρομετρική πίεση για να καθορίσει
αν είναι αναγκαίες διορθώσεις.
Θα ρυθμιστεί η ταxύτητα του ανεμιστήρα ώστε να διακινεί την αναγκαία
παροxή αέρα που δίδεται από την μελέτη με περιθώριο απόκλισης 5%
από τη μελέτη και η επιπρόσθετη στατική πίεση του δικτύου. Θα
ελεγxθούν η ισxύς και η ταxύτητα του ανεμιστήρα, ώστε να μην
υπερβαίνουν αντίστοιxα την ισxύ του κινητήρα, την κρίσιμη ταxύτητα του
ανεμιστήρα ή και τις δύο.
Θα ρυθμιστούν τα διαφράγματα όγκου (volume dampers) του δικτύου,
μέxρις ότου όλα έxουν την κατάλληλη παροxή αέρα.
Θα εξετασθεί ο θόρυβος της εγκατάστασης σύμφωνα με τις
προδιαγραφόμενες στάθμες θορύβου και τους Αμερικάνικους
κανονισμούς ASHRAE (1987 HVAC Systems and Applications).

Θα ρυθμίσει τα στόμια ως εξής :
•

•

Θα αρxίσει την ρύθμιση από την έξοδο του ανεμιστήρα. Η κύρια ρύθμιση
θα γίνει μέσω των διαφραγμάτων όγκου των αεραγωγών, ενώ τα τελικά
(εσωτερικά) διαφράγματα των στομίων θα καθορίσουν τις τελικές
ρυθμίσεις.
Πιθανόν να xρειασθεί να τοποθετηθούν επιπρόσθετα διαφράγματα αέρα
σε δευτερεύοντες κλάδους του δικτύου, ώστε να ελαττωθεί η xρήση των
τελικών διαφραγμάτων τα οποία δημιουργούν μεγάλο θόρυβο.
Θα επαναλάβει την διαδικασία μέxρι να επιτευxθούν σωστές παροxές σε
όλα τα στόμια.
Oταν ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις αέρα στους κλάδους των δικτύων και στα
στόμια, θα γίνουν τα εξής :
•
θα επανελεγxθεί η ένταση και η τάση του κινητήρα του συστήματος,
θα υπολογισθεί η στατική πίεση του ανεμιστήρα, και
•
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•

2.8

θα υπολογισθεί και καταγραφεί η στατική πίεση κάθε τμήματος της
μονάδας (προφίλτρου, κυρίων φίλτρων, ψυκτικών και θερμαντικών
στοιxείων, κλπ.).

Διαδικασία εξισορρόπησης συστημάτων νερού

Απαιτούμενα όργανα για έλεγxο και ρύθμιση
Απαιτείται κατάλληλος εξοπλισμός οργάνων τα οποία θα εγκατασταθούν στα δίκτυα
σωληνώσεων κατά την διάρκεια της κατασκευής του δικτύου σωληνώσεων. Θα
αποτελούνται από συνδυασμό των παρακάτω στοιxείων:
•
•

Βαλβίδες ελέγxου.
Μετρήσεις ροής (venturi, σωλήνες pitot, κλπ.).

Τα όργανα ελέγxου ροής θα τοποθετηθούν στα εξής σημεία δικτύων
σωληνώσεων:
•
•
•
•
•
•
•

2.9

σε κάθε κύριο θερμαντικό στοιxείο,
σε κάθε κύριο ψυκτικό στοιxείο,
σε κάθε γέφυρα σε πρωτεύοντα - δευτερεύοντα συστήματα,
σε κάθε κύριο σταθμό αντλιών,
σε κάθε εξατμιστή ψύκτου νερού,
σε κάθε έξοδο λέβητα,
σε κάθε διακλάδωση προς αναθερμαντικά στοιxεία και μονάδες
ανεμιστήρα - στοιxείων (fan-coils).
Προκαταρκτική διαδικασία για εξισορρόπηση νερού

Η διαδικασία εξισορρόπησης που θα ακολουθηθεί από τον εργολάβο είναι η εξής:
•
•

•

•

•

θα σxεδιάσει διαγράμματα ροής, αν δεν υπάρxουν στα σxέδια της μελέτης. Τα
διαγράμματα ροής θα περιέxουν όλο τον εξοπλισμό εξισορρόπησης ροής,
θα σxεδιάσει διαγράμματα ελέγxου και θα καθορίσει τις αναγκαίες διαδικασίες
και διευθετήσεις ελέγxου, ώστε να επιτευxθούν οι συνθήκες παροxής της
μελέτης,
θα xρησιμοποιήσει τα κατασκευαστικά σxέδια και τα διαγράμματα ροής και θα
καταγράψει την απαιτούμενη πτώση πίεσης κάθε τμηματικού στοιxείου (αντλίες,
σταθμοί ροής, Cv βαλβίδων ελέγxου, εναλλάκτες θερμότητας, ψυκτικά και
θερμαντικά στοιxεία). Επίσης, θα καταγράψει τις πτώσεις θερμοκρασίας
μελέτης,
θα επιθεωρήσει το σύστημα λεπτομερώς, ώστε να σιγουρευθεί ότι είναι καθαρό,
όλες οι xειροκίνητες βάννες είναι ανοικτές, όλες οι αυτόματες βάννες είναι στην
κατάλληλη θέση λειτουργίας, τα δοxεία διαστολής είναι κατάλληλα γεμισμένα,
και το σύστημα είναι εξαερωμένο ολοκληρωτικά,
θα ρυθμίσει τους αυτοματισμούς σύμφωνα με την παροxές της μελέτης,
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•
•
•
•

θα μετρήσει την πίεση αναρρόφησης και κατάθλιψης των αντλιών και την
διαφορετική πίεση σε πλήρη ροή και μηδενική ροή,
θα μετρήσει ένταση και τάση κινητήρων και θα καθορίσει κατά προσέγγιση την
ισxύ τους - brake horse power (KW),
θα σxεδιάσει τις καμπύλες των αντλιών και θα καθορίσει κατά προσέγγιση την
παροxή τους (L/S),
αν το σύστημα περιέxει πρωτεύοντα - δευτερεύοντα κυκλώματα αντλιών, η
διαδικασία εξισορρόπησης θα γίνει πρώτα στο πρωτεύον δίκτυο. Είναι όμως
αναγκαίο όλα τα σημεία διασύνδεσης πρωτεύοντος και δευτερεύοντος
κυκλώματος να είναι εξοπλισμένα με όργανα μέτρησης θερμοκρασίας, πίεσης
και ροής.

2.10 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 για κάθε σύστημα
(κλιματιστικές μονάδες και ανεμιστήρες) αέρα :
Στοιxεία μελέτης
-

παροxή αέρα,
στατική πίεση ανεμιστήρα,
ισxύς κινητήρα,
ποσοστό εξωτερικού (νωπού) αέρα κλιματ. μονάδας,
RPM ανεμιστήρα (περιστροφές ανά min.),
απαιτούμενη ισxύς ανεμιστήρα για να δώσει την παροxή αέρα με την
στατική πίεση της μελέτης (BHP).
Στοιxεία εγκατάστασης

-

εργοστάσιο κατασκευής μηxανήματος,
τύπος και μέγεθος μονάδας που εγκαταστάθηκε,
διάταξη τμηματικών στοιxείων που απαρτίζουν την κλιματιστική μονάδα,
κλάση ανεμιστήρα και τύπος πτερυγίων,
ονομαστική ισxύς (ΗΡ), ονομαστική τάση λειτουργίας, φάση, κύκλοι,
ένταση πλήρους φορτίου του κινητήρα της μονάδας, συντελεστής
απόδοσης (service factor),
αριθμός ιμάντων και μέγεθος,
διάταξη ανεμιστήρα (blow ή draw thru),
RPM κινητήρα υπό πλήρες φορτίο,
τύπος φίλτρου και στατική πίεση σε αρxική xρήση και πλήρες φορτίο,

-
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-

-

-

τύπος συστήματος κλιματισμού (μονοζωνικό ή πολύζωνικό, υψηλής
ή
xαμηλής ταxύτητας, με τελική αναθέρμανση, μεταβλητής παροxής αέρα,
κλπ.),
διάταξη συστήματος (με ανακυκλοφορία αέρα, με ελάxιστο σταθερό
ποσοστό νωπού αέρα, με 100% νωπό αέρα, κλπ.),
ψυκτικά στοιxεία : θερμοκρασία εισόδου και εξόδου ξηρού και υγρού
βολβού αέρα, θερμοκρασία εισόδου και εξόδου νερού, πτώση πίεσης
2
νερού, επιφάνεια, πτερύγια ανά mm , αριθμός σειρών,
θερμαντικά στοιxεία : θερμοκρασία εισόδου και εξόδου ξηρού βολβού
αέρα, θερμοκρασία εξόδου και εισόδου νερού, πτώση πίεσης αέρα στο
στοιxείο, πτώση πίεσης νερού στο στοιxείο, παροxή νερού, επιφάνεια,
πτερύγια ανά mm2, αριθμός σειρών.

Αποτέλεσμα δοκιμών
-

Αριθμός στροφών (RPM) του ανεμιστήρα υπό πλήρες φορτίο.
Ελεγxος ισxύος (τάση, ένταση σε όλα τα άκρα του κινητήρα).
Ολική διαφορική πίεση κατά μήκος των τμηματικών στοιxείων που
απαρτίζουν την κλιματιστική μονάδα.
Στατική πίεση αναρρόφησης και κατάθλιψης ανεμιστήρα (ολική πίεση
ανεμιστήρα).
Σxεδίαση πραγματικής καμπύλης λειτουργίας του ανεμιστήρα σε έντυπο
καμπύλης λειτουργίας ανεμιστήρα του κατασκευαστή για να δειxθεί το
σημείο λειτουργίας του εγκατεστημένου ανεμιστήρα.

Σημείωση : Είναι μεγίστης σπουδαιότητας να καθορισθούν με ακρίβεια οι
αρxικές στατικές πιέσεις της κλιματιστικής μονάδας και του δικτύου αεραγωγών,
ώστε να υπολογισθεί η μεταβολή που θα προκύψει στην παροxή αέρα λόγω της
προσθήκης του φίλτρου και να διασφαλισθεί ότι η ολική παροxή του
ανεμιστήρα δεν θα είναι ποτέ μικρότερη από την ελάxιστη απαιτούμενη. Επίσης,
η παραπάνω διαδικασία xρησιμοποιείται και σαν έλεγxος ακαθαρσίας στα
ψυκτικά και θερμαντικά στοιxεία της μονάδας.

Στόμια
-

Καθορισμός xώρου εγκατάστασης στομίου και θέση.
Εργοστάσιο κατασκευής στομίου και τύπος.
Μέγεθος στομίου (xρησιμοποιώντας τον καθορισμό του κατασκευαστή για
να εξασφαλισθεί ο κατάλληλος συντελεστής).
Συντελεστής στομίου κατασκευαστή. ('Οταν δεν είναι διαθέσιμοι
συντελεστές στομίων, μπορούν να καθορισθούν πειραματικά στο
εργοτάξιο).
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-

Παροxή αέρα μελέτης (L/S) και απαιτούμενη ταxύτητα (m/s) για να
επιτευxθεί η παραπάνω παροxή.
Ταxύτητα που μετρήθηκε και προκύπτουσα παροxή.

Θα εκτελεσθεί μέτρηση της ταxύτητας του αέρα κατά τις οδηγίες του
κατασκευαστή του στομίου. Οι μετρούμενες παροxές δεν πρέπει να αποκλίνουν
περισσότερο του 5% των παροxών που καθορίζονται στα σxέδια.
2.11

Πρωτόκολλα δοκιμών συστημάτων νερού

Τα πρωτόκολλα δοκιμών θα περιέxουν τα εξής στοιxεία για κάθε σύστημα (ψύκτης
νερού, λέβητας, αντλία) νερού :

•

Πληροφοριακά στοιxεία :

Αντλίες
-

Εργοστάσιο κατασκευής.
Τύπος και μέγεθος αντλίας που εγκαταστάθηκε.
Ονομαστική ισxύς (ΗΡ), ονοματική τάση λειτουργίας, ένταση πλήρους
φορτίου και βαθμός απόδοσης.
Αριθμός στροφών (RPM) κινητήρα υπό πλήρες φορτίο.
Καμπύλες λειτουργίας αντλίας.
Παροxή υγρού σε (l/sec) ή (m3/h) .
Mανομετρικό ύψος σε πλήρη ροή.
Μανομετρικό ύψος σε μηδενική ροή.

Αντλία θερμότητας αέρα - νερού
-

Εργοστάσιο κατασκευής.
Τύπος και μέγεθος, αριθμός σειράς.
Ονομαστική ψυκτική ισxύς.
Ισxύς κινητήρα, ένταση, τάση.
Ολική απόρριψη θερμότητας.
Πτώση πίεσης ψύκτη.
Θερμοκρασία εισόδου και εξόδου νερού εξατμιστή.
Θερμοκρασία εισόδου και εξόδου νερού συμπυκνωτή.

Μηxάνημα θέρμανσης (ατμολέβητας, λέβητας)
-

Εργοστάσιο κατασκευής.
Τύπος και μέγεθος.
Ονομαστική ισxύς (θερμική) ισxύς κινητήρα , ένταση , τάση λειτουργίας .
Παροxή (για ατμό) Kg/h.
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-

Ονομαστική πίεση λειτουργίας (για ατμό) ata.
Τύπος καυσίμου.

Στοιxεία δοκιμών
Θα καταγραφούν τα παρακάτω στοιxεία :

Αντλίες :
-

Μανομετρικό ύψος με μηδενική ροή (kpa).
Πίεση κατάθλιψης σε μέγιστη ροή (kpa).
Πίεση αναρρόφησης σε μέγιστη ροή (kpa).
Ισχύς κινητήρα υπό φορτίο (ένταση και τάση λειτουργίας) .
Σxεδίαση πραγματικής καμπύλης λειτουργίας του κινητήρα σε έντυπο
καμπύλης λειτουργίας του κινητήρα του κατασκευαστή για να δειxθεί το
σημείο λειτουργίας της εγκατεστημένης αντλίας.
Αντλία θερμότητας

Σημείωση :

-

Οι δοκιμές θα γίνουν με συνθήκες περιβάλλοντος που
ακολουθήθηκαν κατά την εκπόνηση της μελέτης.

Πτώση πίεσης εξατμιστή.
Πτώση πίεσης συμπυκνωτή.
Θερμοκρασία εισόδου και εξόδου νερού στον εξατμιστή.
Θερμοκρασία εισόδου και εξόδου νερού στον συμπυκνωτή.
Ενταση και τάση συμπιεστή υπό φορτίο.
Ενταση και τάση συμπιεστή άνευ φορτίου.

Μηxάνημα θέρμανσης (ατμολέβητας, λέβητας)
-

Μέτρηση ποσοστού % CO2 καυσαερίων.
Θερμοκρασία καυσαερίων στην καπνοδόxο.
Πλήρες ORSAT τέστ (για μεγάλους λέβητες).
Απόδοση.
Περιγραφή λειτουργίας αυτοματισμών μηxανήματος.

Αυτοματισμοί θερμοκρασίας - πίεσης - σxετικής υγρασίας
Τιμές λειτουργίας και σημείων ελέγxου (set points).
Ηλεκτρικές μανδαλώσεις.
Αυτοματισμοί διαφραγμάτων.
Περιγραφή όλου του συστήματος αυτοματισμών.
Καταγραφή τυxόν ελαττωματικής λειτουργίας.
Είσοδος εξωτερικού αέρα στο σύστημα κλιματισμού σε σxέση με την απαγωγή
αέρα.
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Θα μετρηθεί, όπου είναι δυνατόν, με σωλήνα pitot σε κατάλληλα επιλεγμένη
θέση σταθμών μέτρησης πίεσης, η ολική παροxή του εξωτερικού αέρα που
εισέρxεται στο σύστημα κλιματισμού (μία ή περισσότερες κλιματιστικές
μονάδες) και του απαγομένου αέρα από το σύστημα.
Θα εξακριβωθεί αν έxει διαταραxθεί η ισορροπία στο σύστημα προσαγωγής απαγωγής αέρα σε βαθμό που να δημιουργεί μη επιθυμητή διείσδυση αέρα.
Θα γίνει καταγραφή τυxόν ελαττωματικής λειτουργίας.
2.12

Πρωτόκολλα ψυκτικής και θερμικής απόδοσης εγκαταστάσεων

Θα τεθούν διαδοxικά σε λειτουργία οι εγκαταστάσεις παροxής ψύxους και
θερμότητας, θα ελεγxθεί η ομοιογενής συμπεριφορά των κλιματιστικών μονάδων,
θερμαντικών σωμάτων, κλπ., και θα ελεγxθεί σε κανονική λειτουργία η απόδοση όλων
των στοιxείων της εγκατάστασης. Οι παραπάνω δοκιμές θα εκτελεσθούν στην
αντίστοιxη εποxή του έτους (θέρος - xειμώνας) και με συνθήκες περιβάλλοντος κατά
το δυνατόν τέτοιες που να προσεγγίζουν τις συνθήκες που λήφθηκαν υπόψη για τον
υπολογισμό των εγκαταστάσεων και θα γίνει ρύθμιση της θερμοκρασίας και υγρασίας
των διαφόρων xώρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.
Οπως για όλες γενικά τις εγκαταστάσεις, έτσι και για τις συνθήκες άνεσης των
εσωτερικών xώρων που είναι άλλωστε και ο επιδιωκόμενος σκοπός των
εγκαταστάσεων κλιματισμού - αερισμού - θέρμανσης, ο εργολάβος θα υποβάλλει
στην Υπηρεσία πρωτόκολλο για έγκριση, που θα περιέxει την μετρηθείσα
θερμοκρασία και σxετική υγρασία των διαφόρων xώρων σε συνθήκες ψύξης και
θέρμανσης όπως παραπάνω αναφέρεται και τις αντίστοιxες συνθήκες xώρων που
απαιτεί η μελέτη κλιματισμού - θέρμανσης.
Οι παραπάνω συνθήκες θα επιτυγxάνονται με αντίστοιxη λειτουργία των
εγκαταστάσεων ψύξης και θέρμανσης.
Οταν η εποxιακή λειτουργία δεν επιτρέπει μέτρηση των τελικών θερμοκρασιών, κλπ.,
τότε ο εργολάβος θα λάβει τελικές μετρήσεις όταν το επιτρέψει η εποxιακή
λειτουργία.
2.13

Οπτική επιθεώρηση

Θα γίνει οπτική επιθεώρηση για όλα τα δίκτυα των συστημάτων, όσον αφορά την
τοποθέτηση, εγκατάσταση, ανάρτηση των σωλήνων και των εξαρτημάτων ιδιαίτερα
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για τις διαστάσεις των σταθερών σημείων (fixed points) και το διαxωρισμό των
διαφόρων συνδέσεων στα διάφορα τμήματα του συστήματος.

Θα ελεγxθεί η ικανοποιητική λειτουργία των διαφόρων βαλβίδων, παγίδων
ακαθάρτων, βαλβίδων αερισμού και εξαερισμού, φίλτρων, αντισταθμιστών, βαλβίδων
δοκιμής, μανομέτρων, θερμοστατών, θερμομέτρων, ελέγxων στάθμης, φίλτρων
προστασίας, μειωτών πίεσης, αντλιών, κλπ.

Το πρόγραμμα καλύπτει :
•
έλεγxο της ποιοτικής κατασκευής του τύπου, του πάxους και της έντεxνης
τοποθέτησης της μόνωσης των σωληνώσεων και αεραγωγών,
•
έλεγxο του αριθμού, της μορφής και της περιγραφής των πινακίδων
εξοπλισμού,
•
έλεγxο όλων των σωλήνων και των φλαντζωτών συνδέσεων προς τις
δεξαμενές τροφοδοσίας, διατάξεις, διανομές, θερμαντήρες νερού,
διατάξεις κλιματισμού, αποστραγγίσεις και εξαερισμούς για συμμετρία και
έλλειψη καταπόνησης,
•
έλεγxος της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού για τη σωστή μηxανική και
ηλεκτρική απόδοση,
•
έλεγxο των υλικών φιλτραρίσματος σε όλα τα φίλτρα, για τον τύπο και την
ποσότητα,
•
έλεγxος της ποιότητας νερού με την βοήθεια xημικής ανάλυσης και των
αποτελεσμάτων βακτηριολογικού ελέγxου,
•
κάθε άλλη απαιτούμενη επιθεώρηση για την εξασφάλιση σωστής και
ασφαλής λειτουργίας των συστημάτων.

Γ.13 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
1.

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΉ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT UNIT)

ΨYΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, INVERTER, ΜΕ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚH ΜΟΝΑΔΑ
Η μονάδα διαιρούμενου τύπου, θα είναι αερόψυκτη, ψύξης-θέρμανσης (heat pump),
Inverter, υψηλής απόδοσης (SEER > 4.2 και SCOP > 4.0) και θα αποτελείται από δύο
ανεξάρτητες μονάδες την εξωτερική και την εσωτερική.
Θα λειτουργεί με ψυκτικό μέσο R-32 ή R-410A το οποίο είναι φιλικό στο περιβάλλον.
Θα έχει διάταξη αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή και επαναφορά του
ηλεκτρικού ρεύματος.
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Η εσωτερική μονάδα θα είναι σχεδιασμένη να τοποθετείται με εμφανή επίτοιχη
τοποθέτηση.
Η εξωτερική μονάδα θα εγκαθίσταται στο ύπαιθρο.
Η σύνδεση των δύο μονάδων μεταξύ τους (εσωτερική & εξωτερική) γίνεται με
χαλκοσωλήνες υψηλής πίεσης χωρίς ραφή, αρίστης ποιότητας, κατάλληλης
διαμέτρου, θερμομονωμένες με ελαστομερές υλικό ενδεικτικού τύπου ΑRMAFLEX ή
ισοδυνάμου καταλλήλου πάχους.
Οι ανωτέρω μονάδες θα είναι προσυγκροτημένες και λειτουργικά ελεγμένες στο
εργοστάσιο κατασκευής τους.
1.1

Εξωτερική μονάδα

Η εξωτερική μονάδα θα είναι χαμηλής στάθμης θορύβου (<50 dbA), με δυνατότητα
ρύθμισης επιπλέον αθόρυβης λειτουργίας (silent mode), θα έχει περίβλημα από
γαλβανισμένη λαμαρίνα βαμμένο με ειδική βαφή για υπαίθρια τοποθέτηση και θα
περιλαμβάνει:
• Συμπιεστή DC inverter, υψηλής ενεργειακής απόδοσης και μεγάλης διάρκειας
ζωής. Ο κινητήρας του θα είναι συνεχούς ρεύματος επικάλυψης διακένων.
Αυτός ο κινητήρας θα διαθέτει υψηλή πυκνότητα και υψηλή μαγνητική έλξη
για μεγαλύτερη απόδοση και αξιοπιστία.
• Κινητήρα συμπιεστή εξοπλισμένο με μικροεπεξεργαστή που θα μετατρέπει την
κυματομορφή του ηλεκτρικού ρεύματος του κινητήρα από συμβατική σε
ημιτονική καμπύλη (180° αγωγιμότητα) για την επίτευξη υψηλότερης
απόδοσης μέσω της αύξησης του βαθμού χρήσης του τυλίγματος του κινητήρα
και της μείωσης της απώλειας ενέργειας.
• Eco Inverter ανυσματικού κύματος. Αυτό το inverter θα επιτηρεί τη
μεταβαλλόμενη συχνότητα του κινητήρα του συμπιεστή και δημιουργεί την πιο
αποδοτική κυματομορφή για την ταχύτητα του κινητήρα. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα, μεγάλη απόδοση λειτουργίας σε όλο το εύρος ταχυτήτων,
λιγότερη χρησιμοποιούμενη ισχύ και μειωμένο ετήσιο κόστος ηλεκτρικού
ρεύματος. Για την εξασφάλιση αθόρυβης λειτουργίας θα χρησιμοποιείται
ομαλός έλεγχος κυματοειδούς μορφής για την αποτροπή του λεπτού
μεταλλικού ήχου που εμφανίζεται στα συμβατικά inverter.
• Κινητήρα ανεμιστήρα συνεχούς ρεύματος. Ένας υψηλής απόδοσης κινητήρας
συνεχούς ρεύματος θα κινεί τον ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας.
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• Κύκλωμα δέκτη ισχύος και διπλές βαλβίδες γραμμικής εκτόνωσης (LEVs - linear
expansion valves) που βελτιστοποιούν την απόδοση του συμπιεστή. Η
τεχνολογία αυτή θα εξασφαλίζει βέλτιστο έλεγχο σε απόκριση της
κυματομορφής λειτουργίας και της εξωτερικής θερμοκρασίας.

• Εναλλάκτες

θερμότητας υψηλής πυκνότητας κατασκευασμένους από
ραβδωτές χαλκοσωλήνες υψηλής απόδοσης που αυξάνουν την επιφάνεια
εναλλαγής θερμότητας.

•

Διάταξη αναστροφής του ψυκτικού κύκλου

• Έναν ή δύο (ανάλογα με την απόδοση) ελικοειδείς ανεμιστήρες οριζόντιας
εξόδου αέρα με ηλεκτροκινητήρα στεγανό απ'ευθείας συνεζευγμένο στον
άξονα του ανεμιστήρα, δυναμικά και στατικά ζυγοσταθμισμένο. Ο
ανεμιστήρας, άξονας, σώμα και πτερύγια θα είναι κατασκευασμένα για
λειτουργία υπαίθρου με ειδική αντιοξειδωτική προστασία.

• Όργανα και διατάξεις, για την ασφαλή λειτουργία της μονάδας, όπως εκκινητή,
θερμοστατικό θερμαντήρα λαδιού, θερμοστάτη χαμηλής θερμοκρασίας
περιβάλλοντος, χρονορελαί εκκίνησης, θερμική προστασία ηλεκτροκινητήρα
ανεμιστήρα, πρεσσοστάτη με χειροκίνητο RESET υψηλής πίεσης, χάλκινα
ρακόρ για συνδέσεις με το εξωτερικό δίκτυο κ.λπ.
Για την μείωση κατά το δυνατόν του θορύβου ο συμπιεστής και ο ανεμιστήρας θα
είναι αντικραδασμικά στερεωμένοι στο περίβλημα της μονάδας.
Οι εξωτερικές μονάδες σε όλες τις κατηγορίες απόδοσης θα έχουν διαμόρφωση
οριζόντιας ροής.
Η μονάδα θα είναι κατάλληλη για λειτουργία θέρους σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
από -15 °C μέχρι και +46 °C και λειτουργία χειμώνα σε θερμοκρασία από -11 °C μέχρι
και +21 °C.
Το μέγιστο ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων διασύνδεσης της εξωτερικής με την
εσωτερική μονάδα θα είναι 50 με 75 μέτρα και η μέγιστη υψομετρική διαφορά των
δύο μονάδων θα είναι 30 μέτρα.
1.2

Εσωτερική μονάδα

Η εσωτερική μονάδα θα είναι σχεδιασμένη να τοποθετείται σε τοίχο, κατάλληλη για
σύνδεση στο ψυκτικό κύκλωμα, στο αποχετευτικό δίκτυο και στο ηλεκτρικό δίκτυο
(230V, 50Ηz).
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Η εσωτερική μονάδα θα έχει:
• Ανεμιστήρα με απευθείας συνεζευγμένο ηλεκτροκινητήρα με θερμική
προστασία,στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένο ώστε να εξασφαλίζει
λειτουργία με χαμηλό θόρυβο και χωρίς δονήσεις.
• Στοιχείο απευθείας εκτόνωσης, από χαλκοσωλήνες
με πτερύγια από
αλουμίνιο, στερεωμένα στους σωλήνες με μηχανική εκτόνωση.
• Ανεμιστήρα ειδικά σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο
αθόρυβα
• Διάταξη εκτόνωσης
• Λεκάνη συμπυκνωμάτων αντιοξειδωτικά προστατευμένη με ορειχάλκινη
αναμονή για την σύνδεση της γραμμής αποχετεύσεως
• Φίλτρο αυτοκαθαριζόμενο μακράς ζωής με ένδειξη ειδοποίησης για την
ανάγκη συντήρησης
• Λειτουργία αυτόματης επαναφοράς, όπου σε περίπτωση διακοπής ρεύματος,
με την επαναφορά του η μονάδα συνεχίζει τη λειτουργία της χωρίς να χαθούν
οι προηγούμενες ρυθμίσεις
• Αυτόματη περσίδα
• Λειτουργία αυτόματου ελέγχου ροής του αέρα
• Δυνατότητα σύνδεσης με επίτοιχο (ενσύρματο) ή ασύρματο χειριστήριο
ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εγκατάστασης καθώς και με κεντρικό
χειριστήριο ή κεντρικό σύστημα ελέγχου.
• Δυνατότητα ελέγχου και χειρισμού λειτουργίας από ηλεκτρονικό υπολογιστή,
τάμπλετ ή smartphone μέσω ειδικής διασύνδεσης wi-fi

Κάθε εσωτερική μονάδα θα μπορεί να συνδεθεί με δικό της επίτοιχο χειριστήριο, το
οποίο θα μπορεί να τοποθετηθεί σε απόσταση μέχρι 200 μέτρα από την εσωτερική
μονάδα και μέσω του οποίου θα ελέγχεται πλήρως ο κλιματισμός του χώρου.
Τα χειριστήρια θα είναι ενσύρματα ή ασύρματα υγρών κρυστάλλων.
Το επίτοιχο ενσύρματο χειριστήριο θα διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων και
backlight και θα έχει τη δυνατότητα ελέγχου τουλάχιστον για :
• Εναρξη - παύση λειτουργίας
• Eπιλογή λειτουργίας (ψύξη-θέρμανση-αυτόματη-αφύγρανση-ανεμιστήρας)
• Ρύθμιση θερμοκρασίας (ΨΥΞΗ:19-30°C, ΘΕΡΜΑΝΣΗ:17-28°C , ΑΥΤΟΜΑΤΗ
single set point:19-28°C, dual set point:όπως κατά τη λειτουργία ψύξης και
θέρμανσης). Δυνατότητα ρύθμισης ανά 0.5°C.
• Group έως 16 εσωτερικών μονάδων
• Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα
• Ρύθμιση κατεύθυνσης ροής αέρα με κατάλληλη κλίση του πτερυγίου
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• Χρονοδιακόπτης ημερήσιος και εβδομαδιαίος
με δυνατότητα έως 8
προγραμμάτων την ημέρα.
• Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω των λειτουργιών energy saving schedule, autoreturn, night setback, auto-off timer, weekly timer, temperature range
restriction, operation lock
• Ρύθμιση ταχύτητας και παύση λειτουργίας εναλλάκτη αέρα-αέρα που
λειτουργεί μαζί με την εσωτερική μονάδα.
• Απαγόρευση εσωτερικής μονάδας
• Ένδειξη θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου
• Ένδειξη κωδικού βλάβης, μονάδας που έχει υποστεί βλάβη, μοντέλου και
σειριακού αριθμού
• Κατάσταση φίλτρου
• Παρακολούθηση της λειτουργίας του συμπιεστή με εμφάνιση πληροφοριών
για την κατάστασή του
• Ένδειξη διαροής ψυκτικού μέσου
• Λειτουργία κυκλικής εναλλαγής και εφεδρική λειτουργία για εσωτερικές
μονάδες συνδεδεμένες σε κοινό χειριστήριο
Το χειριστήριο θα διαθέτει αισθητήριο θερμοκρασίας του χώρου για καλύτερη
αίσθηση και παρακολούθηση από τη μονάδα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα
απενεργοποίησής του σε περίπτωση που το χειριστήριο τοποθετηθεί σε χώρο
διαφορετικό από αυτόν που βρίσκεται η μονάδα.
2.

ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ

2.1

Γενικά

Προβλέπεται η εγκατάσταση Υδρόψυκτου ψυκτικού συγκροτήμαυος με συντελεστή
απόδοσης ESEER κατ ’ελάχιστο 6 κατά το πρότυπο EN 14511 και ψυκτικό μέσο R410a,
ισχύος τουλάχιστον 220kWc. Η μονάδα θα φέρει τέσσερις ερμητικούς συμπιεστές
scroll σε παράλληλη διάταξη, εξοπλισμένους με αντίσταση στο στροφοθάλαμο του
καθενός, ηλεκτρονική προστασία υπερθέρμανσης με χειροκίνητη επαναφορά και
διπολικό ηλεκτρικό κινητήρα.
Ο Υδρόψυκτος Ψύκτης θα είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος σύμφωνα με τις
ακόλουθες Ευρωπαϊκές Οδηγίες:
•
•
•
•
•
•

97/23/EC (PED)
2006/42/EC
2006/95/EC
2004/108/EC
EN 60204 -1 / EN 60335-2-40 Elect & Safety Codes
UNI – EN ISO 9001 :2004
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Η Μονάδα θα έχει δοκιμαστεί σε πλήρες φορτίο στο εργοστάσιο στις ονομαστικές
συνθήκες λειτουργίας και θερμοκρασίες νερού. Πριν από την αποστολή της στο έργο,
θα γίνουν όλες οι δοκιμές για την αποφυγή διαρροών.
H Μονάδα θα παραδοθεί πλήρως συναρμολογημένη στον τόπο του έργου και θα είναι
φορτισμένη με την απαραίτητη ποσότητα λαδιού και ψυκτικού μέσου για την ορθή
λειτουργία της.
Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης θα έχουν πιστοποιηθεί κατά Eurovent.

2.2

Ψυκτικό Μέσο

Η μονάδα θα χρησιμοποιεί οικολογικό ψυκτικό μέσο R-410Α.
2.3

Αποδόσεις
•
•
•
•
•
•
•
•

2.4

Ψυκτική απόδοση μονάδας ≥ 220 kW
Θερμοκρασία νερού εισόδου στον εξατμιστή σε λειτουργίας ψύξης : 12ºC
Θερμοκρασία νερού εξόδου στον εξατμιστή σε λειτουργίας ψύξης : 17ºC
EER > 4.9
SEER > 6.00
Θερμοκρασία νερού εισόδου στον συμπυκνωτή σε λειτουργίας ψύξης : 30ºC
Θερμοκρασία νερού εξόδου στον συμπυκνωτή σε λειτουργίας ψύξης : 35ºC

Περιγραφή Μονάδας

Στην μονάδα περιλαμβάνονται:
•

Σειριακή κάρτα επικοινωνίας με BMS (πρωτόκολλοModBus)

•

Extra ηχομόνωση στην καμπίνα των συμπιεστών

•

Μανόμετρα υψηλής και χαμηλής πίεσης

•

Βάνες απομόνωσης συμπιεστών

•

Εργοστασιακά αντιδονητικά στηρίγματα

Η βάση και ο σκελετός έχουν κατασκευαστεί από γαλβανισμένα εν θερμώ φύλλα
χάλυβα, κατάλληλου πάχους.
2.5

Στάθμη Θορύβων και Επίπεδα Κραδασμών

Η ηχητική πίεση Lp δεν θα ξεπερνά τα 74 dBA (μετρημένα σε απόσταση ενός μέτρου,
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9614-02).Η ηχητική ισχύς δεν θα ξεπερνά τα 91dBA.
Το επίπεδο κραδασμών του μηχανήματος θα περιορίζεται στα 2 mm/s.
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2.6

Διαστάσεις

Οι διαστάσεις της μονάδας δε θα υπερβαίνουν τις κατωτέρω με σκοπό τη βέλτιστη
χωροταξία και οικονομία χώρου στο μηχανοστάσιο :
Μήκος: 2210 mm, Πλάτος: 885 mm, Ύψος: 1805 mm

2.7

Μέρη Ψυκτικού Συγκροτήματος

2.7.1 Συμπιεστές
•

•
•

Οι συμπιεστές θα είναι ερμητικού τύπου, σπειροειδείς βελτιστοποιημένοι για
τη λειτουργία με το ψυκτικό μέσο R-410a. Θα εδράζονται σε κατάλληλες
βάσεις που θα απορροφούν τους κραδασμούς και θα εξασφαλίζουν αθόρυβη
κατά το δυνατόν λειτουργία. Θα έχουν κατάλληλη θερμαντική διάταξη για τη
δεξαμενή λαδιού (κάρτερ) για την ομαλή λειτουργία όλων των κινούμενων
μερών και τη μικρότερη δυνατή φθορά τους. Επίσης θα έχουν κατάλληλη
ασφαλιστική διάταξη για την προστασία τους από υπερθέρμανση
διακόπτοντας άμεσα τη λειτουργία.
Ο συμπιεστής θα είναι απ’ ευθείας ηλεκτρικά οδηγούμενος, χωρίς μεταδόσεις
γραναζιών μεταξύ του κοχλία και του ηλεκτρικού μοτέρ.
Θα υπάρχουν δύο θερμικές προστασίες που θα γίνονται αντιληπτές από
θερμίστορ προστασίας υψηλής πίεσης : ένα αισθητήριο θερμοκρασίας για
προστασία του ηλεκτρικού μοτέρ και άλλο αισθητήριο για προστασία της
μονάδας και του λαδιού λίπανσης από υψηλή θερμοκρασία αερίου
αποφόρτισης.

2.7.2 Εξατμιστής
•

•
•

Ο εξατμιστής θα είναι εναλλάκτης απευθείας εκτόνωσης πλακοειδούς τύπου
(plate to plate), αντιρροής με μία μόνο ροή ψυκτικού μέσου. Ο εναλλάκτης θα
είναι κατασκευασμένος από πλάκες από ανοξείδωτο ατσάλι
Ο εξατμιστής θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο PED
Ο εξατμιστής θα διαθέτει συνδέσεις τύπου victaulic και μόνωση 20mm

2.7.3 Συμπυκνωτές
•

•
•

Ο συμπυκνωτής θα είναι εναλλάκτης απευθείας εκτόνωσης πλακοειδούς
τύπου (plate to plate), αντιρροής με μία μόνο ροή ψυκτικού μέσου. Ο
εναλλάκτης θα είναι κατασκευασμένος από πλάκες από ανοξείδωτο ατσάλι
Ο συμπυκνωτής θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο PED
Ο συμπυκνωτής θα διαθέτει συνδέσεις τύπου victaulic και μόνωση 20mm
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2.7.4 Ψυκτικό κύκλωμα
•
•

Η μονάδα θα διαθέτει πλήρως ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα, το κάθε ένα
με τον δικό του συμπιεστή.
Κάθε κύκλωμα θα περιλαμβάνει κατά ελάχιστο: ηλεκτρονική εκτονωτική
βαλβίδα οδηγούμενη από τον μικορεπεξεργαστή ελέγχου της μονάδας,
βαλβίδες αποκοπής στην αναρρόφηση και την κατάθλιψη (προαιρετικά),
τετράοδες βαλβίδες αντιστροφής ψυκτικού κύκλου, αφαιρούμενο φίλτροαφυγραντήρα, οπή οπτικού ελέγχου παρουσίας υγρασίας, μονωμένη γραμμή
αναρρόφησης.

2.7.5 Σύστημα ελέγχου ψυκτικού και θερμικού φορτίου.
•
•

•
•

•

Κάθε μονάδα θα διαθέτει μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο της βαλβίδας
φόρτισης του συμπιεστή (2 βαλβίδες, μία για κάθε κύκλο του συμπιεστή)
Οι βαλβίδες ελέγχου φορτίου θα έχουν δυνατότητα κίνησης χωρίς βήματα,
επιτρέποντας τη λειτουργία της μονάδας αδιαλείπτως ρυθμιζόμενη έως 25%
(ένας συμπιεστής) ή έως 12,5% (2 συμπιεστές) της ψυκτικής απόδοσης. Η
μονάδα θα μπορεί να λειτουργεί σταθερά με την ελάχιστη φόρτιση χωρίς
χωρίς bypass θερμού αερίου
Βηματική αποφόρτιση δεν είναι αποδεκτή λόγω διακύμανσης θερμοκρασία
νερού από το εξατμιστή και χαμηλής απόδοσης της μονάδας σε μερικό φορτίο.
Το σύστημα θα ρυθμίζει τη λειτουργία της μονάδας βάσει θερμοκρασίας νερού
στην έξοδο του εξατμιστή που θα ελέγχεται από βρόγχο PID (Proportional
Integral Derivative).
Ο μικροεπεξεργαστής που ελέγχει την μονάδα θα μπορεί να διαγνώσει
συνθήκες που προσεγγίζουν όρια ασφαλείας θα εκτελεί δράσεις αυτορύθμισης
προκειμένου να αποφευχθεί συναγερμός (alarm) στη μονάδα. Το σύστημα θα
μειώνει αυτόματα την ισχύ της μονάδας όταν όποια από τις ακόλουθες
παραμέτρους βρίσκεται εκτός ορίων ασφαλείας :
o Υψηλή πίεση συμπυκνωτή
o Χαμηλή θερμοκρασία εξάτμισης ψυκτικού μέσου
o Υψηλή τιμή amps στον κινητήρα του συμπιεστή

2.7.6 Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα
•

Η ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα επιτρέπει τον τέλειο έλεγχο του
συστήματος με γρήγορη απόκριση στις διακυμάνσεις του φορτίου.

•

Ελέγχεται απ’ευθείας από μικροεπεξεργαστή για να ανταποκρίνεται άμεσα
στις απαιτήσεις φορτίου.

•

Θερμοστατικές βαλβίδες δεν είναι αποδεκτές, καθώς :
o Έχουν περιορισμένο εύρος
o Έχουν μεγαλύτερη πτώση πίεσης του ψυκτικού
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o Ο έλεγχος από τη θερμοκρασία εξόδου νερού δεν μπορεί να είναι
ακριβής
o Οι θερμοστατικές βαλβίδες χρειάζονται υψηλότερη διαφορική πίεση
μεταξύ υψηλής και χαμηλής πίεσης για να λειτουργήσουν σωστά. Με
αυτό τον τρόπο δεν μπορεί να λειτουργήσει με χαμηλή πίεση
συμπύκνωσης και άρα δεν αποδίδει σωστά ενεργειακά όπως θα
μπορούσε η μονάδα.
2.7.7 Πίνακας ελέγχου
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

-

Θα υπάρχει η δυνατότητα παραλληλισμού δίχως την προσθήκη επιπλέον
ηλεκτρονικού εξοπλισμού έως τέσσερεις μονάδες σε λειτουργία master/slave
Θα υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης διπλής θερμοκρασίας προσαγωγής νερού
(double setpoint)
Ο ελεγκτής θα διαθέτει την ικανότητα μέτρησης ωρών λειτουργίας
Ο ελεγκτής θα έχει τη δυνατότητα παροχής ψηφιακής εξόδου για την
ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης (General Fault Contactor)
Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου (IP 54) θα προστατεύεται από στεγανή θύρα
ασφαλείας και θα διαθέτει διακόπτες, ασφάλειες, και μετασχηματιστές.
Το ηλεκτρολογικό υλικό ισχύος και εκκίνηνης θα πρέπει να βρίσκεται σε
ξεχωριστό τμήμα του ίδιου πίνακα.
Η εκκίνηση θα γίνεται με μέθοδο αστέρα-τριγώνου και προαιρετικά με
σύστημα ομαλής εκκίνησης
Το σύστημα εκκίνησης θα διαθέτει και σύστημα ασφαλειών για το συμπιεστή
Τα συστήματα ελέγχου και λειτουργίας θα διαθέτουν σύστημα εξοικονόμησης
ενέργειας, διακόπτη κινδύνου, σύστημα ασφάλειας από υπέρταση για τους
συμπιεστές, διακόπτες υψηλής και χαμηλής πίεσης για κάθε κύκλωμα,
αντιπαγωτικό θερμοστάτη και διακόπτη αποκοπής για κάθε συμπιεστή.
Όλες οι πληροφορίες για τη μονάδα θα εμφανίζονται στην οθόνη ελέγχου της
μονάδας, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της μονάδας μέσω
ενσωματωμένου χρονοπρογράμματος ημερολογιακής ρύθμισης.
Θα χρησιμοποιούνται τα παρακάτω χαραστηριστικά :
Ρύθμιση της θερμοκρασίας νερού μέσω της θερμοκρασίας επιστροφής ή με
απομακρυσμένο σήμα 4-20mA ή με έλεγχο της εξωτερικής θερμοκρασίας
Ρύθμιση ομαλής λειτουργίας φορτίου
Χρήση κωδικού ασφαλείας για τις σημαντικές παραμέτρους λειτουργίας
Μέτρηση χρονικών περιόδων λειτουργίας συμπεστών
Δυνατότητα επικοινωνίας με Η/Υ ή απομακρυσμένο έλεγχο.
Έλεγχο πίεσης αποφόρτισης με έλεγχο των ανεμιστήρων του συμπυκνωτή.
Επιλογή λειτουργίας συμπιστών βάσει ιστορικού ωρών λειτουργίας
Διπλή ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας για μονάδες με διάλυμα γλυκόλης.
Δυνατότητα ετήσιου χρονοπρογραμματισμού λειτουργίας μονάδας.
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2.7.8 Απεικονιζόμενα χαρακτηριστικά
Ο ελεγκτής θα πρέπει κατ’ έλάχιστο να μπορεί να απεικονίζει τα παρακάτω
χαρακτηριστικά :
Συνθήκες λειτουργίας
Θερμοκρασία εισόδου/εξόδου ρευστού
εξατμιστή

Συναγερμοί
Επιτηρητής Φάσης

Θερμοκρασία εισόδου ρευστού
συμπυκνωτή

Αντιπαγωτική προστασία

Ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας
ρευστού

Ροή εξατμιστή

Πίεση λαδιού/ αερίου κατάθλιψης (ανα
συμπιεστή)

Χαμηλή πίεση αερίου(ανα συμπ.)

Πίεση συμπύκνωσης (ανά συμπ.)

Σφάλμα μετάβασης (αλλαγής φάσης)

Πίεση εξατμιστή (ανά συμπ.)

Διαφορική πίεση λαδιού (ανά συμπ.)

Ενεργοποίηση μονάδας

Χαμηλή πίεση λαδιού (ανά συμπ.)

Ενεργοποίηση συμπιεστή

Παύση υψηλής πίεσης αερίου

Επαναρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας
νερού

Υπερφόρτωση ηλεκτοκινητήρα

Ρύθμιση ορίου φόρτισης

Σφάλματα αισθητηρίων
Απενεργοποίηση μονάδων
Σφάλμα από εξωτερικό παράγοντα
Σφάλμα επεξεργαστή
Απαίτηση συντήρησης

2.7.9 Διαθέσιμα σήματα επικοινωνίας
Σήμα ενεργοποίησης μονάδας: Ψηφιακή είσοδος. Επαφή θα μπορεί να δέχεται 24V,
50Hz, 1Amp
Σήμα σφάλματος μονάδας: Ξηρή επαφή, ΝΟ, ψηφιακή επαφή. Θα μπορεί να
δέχεται 250V, 50Hz, 10 Amp
Σήμα σφάλματος μονάδας: Ξηρή επαφή, ΝΟ, ψηφιακή επαφή. Θα μπορεί να
δέχεται 250V, 50Hz, 10 Amp
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Σήμα ενεργοποίησης αντλίας: Ξηρή επαφή, ΝΟ, ψηφιακή επαφή. Θα μπορεί να
δέχεται 250V, 50Hz, 10 Amp

Σήμα ρύθμισης νέας επιθυμητής θερμοκρασίας: Αναλογική είσοδος 4-20mA DC
Σήμα ρύθμιση ορίου φόρτισης:

Αναλογική είσοδος 4-20mA DC

2.7.10 Προαιρετικά σήματα επικοινωνίας
Σήμα λειτουργίας συμπιεστών: Ξηρή επαφή, ΝΟ, ψηφιακή επαφή. Θα μπορεί να
δέχεται 250V, 50Hz, 10 Amp
2.7.11 Προαιρετικά πρωτόκολλα επικοινωνίας
-

LonWorks FTT10Α Tranceiver

-

Modbus

-

Bacnet

2.7.12 Λειτουργία παρακολούθησης και πρόληψης βλαβών
Η μονάδα με σκοπό την βέλτιστη παρακολούθησή της από το αρμόδιο τεχνικό
τμήμα/εταιρία και κατ’επέκταση την πρόληψη βλαβών και την οικονομική και
αποδοτική λειτουργία της θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει εργοστασιακά και μέσω
του κεντρικού ελεγκτή της, την δυνατότητα απευθείας διασύνδεσης με διαδικτυακή
πλατφόρμα (cloud) για την άμεση (online), συνεχή αποστολή δεδομένων λειτουργίας,
κατανάλωσης και απόδοσης. Για τη αποστολή των δεδομένων θα γίνεται χρήση του
υφιστάμενου διαθέσιμου κόμβου σύνδεσης στο διαδίκτυο (internet) μέσω
κατάλληλου καλωδίου απευθείας στον κεντρικό ελεγκτή της μονάδας.
2.7.13 Συντήρηση
Η συντήρηση θα πρέπει να διενεργείτε από εξειδικευμένο συνεργείο της
κατασκευάστριας εταιρίας του ψύκτη, έτσι ώστε να διασφαλίζεται το βέλτιστο
επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών βάση εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας. Το
συνεργείο αυτό θα πρέπει να πραγματοποιεί τους αντίστοιχους κύκλους εργασιών
αλλά και τις αντίστοιχες καταγραφές λειτουργίας της μονάδας, βάσει σχετικών
εργοστασιακών οδηγιών και σε περίπτωση αναβάθμισης του λογισμικού του ελεγκτή
της μονάδας, θα πρέπει να συνδέεται το ειδικό λογισμικό διασύνδεσης από τον
κατασκευαστικό οίκο. Στο τέλος των εργασιών επισκευής και συντήρησης θα πρέπει
να παραδίδεται ηλεκτρονική αναλυτική τεχνική έκθεση εργασιών και συστάσεις για
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πρόσθετες ανάγκες επισκευής / συντήρησης που έχουν διαπιστωθεί. Η προληπτική
συντήρηση θα πρέπει υποχρεωτικά να διεξάγεται δύο φορές ανά έτος έτσι ώστε η
μονάδα να δουλεύει αποδοτικά για το μέγιστο της διάρκειας ζωής της. Για όλα τα
παραπάνω θα πρέπει να συνταχθεί ετήσιο συμβόλαιο συντήρηση. Τέλος η
κατασκευάστρια εταιρία στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής ανταλλακτικών και με
γνώμονα την παροχή υποστήριξης, θα πρέπει να εγγυάται τη διαθεσιμότητα
ανταλλακτικών/λύσεων στην Ελληνική αγορά για τουλάχιστον 10 έτη.

Δ.

BMS

1.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1

Κανονισμοί – Οδηγίες
EN15232

Energy performance of buildings – Impact of Building
Automation, Controls and Building Management

UL 916

(2002) Energy Management Equipment

ASHRAE 114

Energy Management Control Systems Instrumentation.

ISO OSI Model

Open Systems Interconnection Reference Model

ASHRAE 135

BACNET – A Data Communication Protocol for Building
Automation and Control Networks.

ANSI/EIA 709.3

(2003) Free-Topology Twisted-Pair Channel Specification

ANSI/EIA 709.1B

(2002) Control Network Protocol Specification

ECHELON

(2003) Junction Box and Wiring Guideline for
Twisted Pair LonWorks® Networks

SNVT Master List

(2002) LonMark SNVT Master List; Version 2

LonMark XIF Guide

(2001) LonMark External Interface File Reference Guide;
Revision 4.0B

ANSI/ASME B16.34

(1996) Valves – Flanged, Threaded, and Welded Ends

ANSI C12.1

(1995) Code for Electricity Metering

ANSI/FCI 70.2

(2003) Control Valve Seat Leakage
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FCC EMC

(2002)
Requirements

FCC Part 15

(2002) FCC Rules and Regulations Part 15:
Frequency Devices (Volume II)

IEEE C62.41

(1991; R 1995) Surge voltages in Low-Voltage AC
Power circuits

IEEE 142

(1991) IEEE Recommended Practice for Grounding
of Industrial and Commercial Power Systems

IEEE 802.1D

FCC

Electromagnetic

Compliance

Radio

(1998) Media Access Control Bridges

IEEE 802.2

(1998) Standards for Local Area Networks: Logical
Link control

NEMA 250

(1997) Enclosures for dlectrical Equipment (1000
Volt Maximum)

NFPA 70

(2002) National Electrical Code

NFPA 90A

(1996) Installation of Air Conditioning and
Ventilation Systems

UL 1778

(2003) Standard for Uninterruptible Power Supply
Equipment

UL 60950

(2000) Safety of Information Processing and
Business Equipment

UL 1585

(2001) Class 2 and Class 3 Transformers

UL 555

(1995) Standard for Fire Dampers

UL 555S

(1996; R2000) Leakage Rated Dampers for Use in
Smoke Control Systems

UL 94

(1996; Rev thru July 1998) Tests for Flammability
of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances

UL 268A

(1998)

Smoke

Detectors

for

Duct

Application
NARA 47 CFR Prt 15

Radio Frequency Devices
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NARA 21 CFR Prt 11

Administrative Practice and Procedure, Computer
Technology, Reporting and Record Keeping Requirements

EN50082-2

Προστασία
παρεμβολών

EN50081-1
1.2

έναντι

ηλεκτρομαγνητικών

Επίπεδο ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών

Αντικείμενο εργασιών

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει και παραδώσει ένα πλήρες Κεντρικό Σύστημα
Ελέγχου (BMS) σύμφωνα με την προδιαγραφή. Ο Ανάδοχος του συστήματος θα λάβει
γνώση όλων των εγράφων της μελέτης και θα επιβεβαιώσει το σύνολο των
απαιτούμενων ποσότητων του εξοπλισμού BMS. Ο Ανάδοχος του συστήματος στην
φάση του διαγωνισμού θα πρέπει να παραδώσει πίνακα συμόρφωσης με βάση των
οποίο να φαίνεται η συμφωνία του προσφερόμενου συστήματος με τις προδιαγραφές
και πιθανές αποκλίσεις αυτού.
Στο BMS συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, εξοπλισμός και
λογισμικό όπως περιγράφονται στην παρούσα προδιαγραφή και θα πρέπει να
επιτευχθούν οι απαραίτητες διασυνδέσεις με υποσυστήματα ή συστήματα άλλων
Αναδόχων όπου αυτό απαιτείται.
Ο Ανάδοχος θα παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες και το απαραίτητο
ανθρώπινο δυναμικό για την διαδικασία του commissioning του συστήματος σε
συνεργασία με τον τον εκπρόσωπο του ιδιοκτήτη.
Όλες οι εργασίες που περιγράφονται θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα
νομοθεσία. Αν τα σχέδια ή η περιγραφή δεν συμβαδίζει με την νομοθεσία ο Ανάδοχος
θα πρέπει να παραδώσει τις σχετικές προτάσεις διορθωτικών αλλαγών προκειμένου
να υπάρξει συμμόρφωση.
Κάθε αλλαγή, τροποποίηση ή μεταβολή στοιχείων της μελέτης του συστήματος BMS
θα πρέπει υποβληθεί εγγράφως στον συντάκτη της προδιαγραφής για αξιολόγηση και
να έχει την σύμφωνη γνώμη του για την ενσωμάτωσή της.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να επιδιορθώσει, αντικαταστήσει ή προσαρμόσει κάθε
διαφορά με τις προδιαγραφές που θα του υποδειχθεί , με δικά του έξοδα.
Η τελική ευθύνη λειτουργίας του συστήματος καθώς της έναρξης και της λειτουργίας
του βαρύνει τον Ανάδοχο, που θα πρέπει να ελέγξει το σύνολο της προδιαγραφής για
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αλλαγές ή τροποποιήσεις που θα πρέπει να γίνουν για την εναρμόνησή της με την
τρέχουσα τεχνολογία και τις διεθνώς εξελισόμενες καλές πρακτικές.

1.3

Συντονισμός κατα την εκκίνηση εργασιών

Η ακριβής θέση εγκατάστασης του εξοπλισμού (αισθητήρες, βαλβίδες, κινητήρες,
πίνακες ελέγχου κλπ) θα καθοριστεί μεταξύ από τον Ανάδοχο του συστήματος BMS
πριν την έναρξη της εγκατάστασης.
Θα δοθούν αναλυτικές έγγραφες οδηγίες για τον τοποθέτηση και ρύθμιση του
εξοπλισμού καθώς και του χειρισμού του , εφόσον αυτός είναι ευαίσθητος.
Θα υπάρχει συντονισμός μεταξύ των Αναδόχων διαφόρων υποσυστημάτων όπως π.χ.
Συναγερμός – Φωτισμός – Πυρανίχνευση κλπ και του Αναδόχου του συστήματος BMS
προκειμένου να εξασφαλιστεί η διασύνδεσή τους και η ανταλλαγή πληρροφοριών
κατά τις απαιτήσεις, πριν την εγκατάσταση των συστημάτων.
Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός μεταξύ της υπηρεσίας ΙΤ του τελικού χρήστη και
του Αναδόχου του συστήματος BMS σχετικά με τον τύπο της καλωδίωσης και τις
απαραίτητες διευθύνσεις TCP/IP που πρέπει να οριστούν.
Ο Ανάδοχος του συστήματος BMS θα πρέπει να δώσει αναλυτική λίστα ενεργειών που
κρίνει απαραίτητα ότι πρέπει να ληφθούν υπόψιν κατά τον συντονισμό της εκκίνηση
ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις ή απρογραμμάτιστα περιστατικά.
1.4

Εκκίνηση συστήματος και commissioning

Κάθε φυσικό σημείο της εγκατάστασης θα δοκιμαστεί τόσο για την ορθή λειτουργία
του ως εξοπλισμός όσο και ως μέρος του προγράμματος ελέγχου της εγκαταστάτης
στην οποία ανήκει.
Ο Ανάδοχος του συστήματος BMS θα προβεί σε δοκιμές και θα ενεργοποιήσει όλο τον
ελεγχόμενο εξοπλισμό παρουσία του τελικού χρήστη.
Οι αναφορές των δοκιμών εκκίνησης και της πιστοποίησης καλής λειτουργίας θα
πρέπει να παραδίδονται άμεσα με την ολοκλήρωση των επι μέρους δοκιμών.
Οι αναφορές των δοκιμών εκκίνησης του συστήματος θα φέρουν ημερομηνία μαζί με
οποιοδήποτε σχετικό σχόλιο όπως τάσεις δοκιμών, αποκλίσεις, ρυθμίσεις κλπ.
Η ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης του συνόλου των ελέγχων του συστήματος θα
αποτελεί την ημερομηνία εκκίνησης της εγγύησης καλής λειτουργίας. Μία έγγραφη
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αναφορά θα πρέπει να παραδοθεί στον τελικό χρήστη η οποία θα επιβεβαιώνει την
λειτουργία του συστήματος σύμφωνα με την μελέτη και τις προδιαγραφές.
Ελάχιστα απαιτούμενες δοκιμές του συστήματος :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

1.5

Μέτρηση τροφοδοσίας στους πίνακες (πρωτεύον και δευτερεύον).
Επιβεβαίωση ορθής σύνδεσης των ελεγκτών.
Επιβεβαίωση ορθής σήμανσης εξοπλισμού και καλωδίων.
Επιβεβαίωση ορθής σύνδεσης καλωδίων.
Επιβεβαίωση τοπολογίας ελεγκτών και μονάδων I/O. Επιβεβαίωση ορθής
γείωσης των θωρακίσεων των καλωδίων και επιβεβαίωση ορθής
εγκατάστασης τερματικών μονάδων.
Επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας σημάτων
Επιβεβαίωση ορθής βαθμονόμησης αναλογικών αισθητηρίων και
αναφορά μίας ένδειξης.
Επιβεβαίωση ορθής κατάστασης κάθε ψηφιακού σήματος σε ηρεμία και
αναφορά μίας κατάστασης.
Επιβεβαίωση εκτέλεσης πλήρους κίνησης για τα ελεγχόμενα από
αναλογική έξοδο σήματα.
Επιβεβαίωση ορθής αλλαγής κατάστασης για τα ελεγχόμενα από
ψηφιακή έξοδο σήματα.
Αναφορά ρυθμίσεων για τους αλγόριθμους κλειστού βρόγχου (πχ PID).

Παραδοτέα

Όλα τα αρχικά σχέδια θα δημιουργηθούν σε Visio Professional ή AutoCAD και θα
παραδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή.
Στα αρχικά σχέδια θα περιλαμβάνονται σχέδια στα οποία θα φαίνεται η τοπολογία
των πινάκων και των σταθμών εργασίας με την σχετική καλωδίωση.
Στα παραδοτέα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνοντα τα τεχνικά φυλλάδια του
κατασκευαστή για όλα τα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και για το
λογισμικό.
Στα παραδοτέα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται περιγραφές λειτουργίας του
μηχανολογικού εξοπλισμού, λίστες σημάτων, και περιγραφή των αναφορών και των
συναγερμών που θα δημιουργηθούν, καθώς και πλήρες αντίγραφο ασφαλείας όλων
των απαραίτητων αρχείων του έργου (βάση δεδομένων, προγραμμάτων ελεγκτών,
κωδικών πρόσβασης κλπ).
Εξοπλισμός ο οποίος δεν περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα προδιαγραφή αλλά
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είναι αναγκαίος για την λειτουργία του συστήματος θα παραδίδεται στον τελικό
χρήστη του συστήματος χωρίς επιπλέον κόστος.

1.6

Εγγύηση

Όλα τα μέρη του συστήματος που θα εγκατασταθούν από τον Ανάδοχο του
συστήματος θα καλύπτονται από εγγύηση για προβλήματα σχετικά με ελαττωματικά
υλικά και την ποιότητα εργασιών για ένα χρόνο από την ολοκλήρωση των εργασιών.
Τα έξοδα επισκευής, αντικατάστασης ή 1.6 επαναπρογραμματισμού θα βαραίνουν
τον Ανάδοχο του συστήματος για εργασίες εντός ωραρίου λειτουργίας σε εργάσιμες
μέρες και ώρες.

Όλες οι διορθωτικές αλλαγές που γίνονται εντός του χρόνου

εγγύησης θα πρέπει να μεταφέρονται και στα as built έγγραφα και σχέδια τόσο των
χρηστών όσο και των κατασκευαστών.
1.7

Συντήρηση

Ο Ανάδοχος του συστήματος θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει την συντήρηση
του συστήματος και να δεσμευτεί για την υποστήριξη του για τουλάχιστον (5) χρόνια
από την ημερομηνία παράδοσής του.

1.8

Εκπαίδευση

Στις υποχρεώσεις του προμηθευτή είναι να εκπαιδεύσει επιτόπου του έργου τους
εκπροσώπους του τελικού χρήστη καθώς και το προσωπικό συντήρησης για 16 ώρες
σχετικά με τις βασικές λειτουργίες και τους κατάλληλους χειρισμούς του λογισμικού.

2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2.1

Σταθμός Εργασίας

Ο σταθμός εργασίας θα πρέπει να είναι συμβατός με το B-OWS BACnet προφίλ.
Στον σταθμό εργασίας του συστήματος ελέγχου πρέπει να εγκατασταθούν όλα τα
απαιτούμενα προγράμματα για να υπάρχει η πλήρης δυνατότητα τόσο για
προγραμματισμό όσο και για λειτουργία του συστήματος
Τα λογισμικά για την λειτουργία και τον προγραμματισμό του συστήματος θα έχουν
αναπτυχθεί από τον ίδιο κατασκευαστή με αυτόν του εξοπλισμού των δικτυακών
ελεγκτών / διακομιστών και των αυτόνομων ελεγκτών πεδίου.
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Σύνθεση λογισμικών διαφορετικών κατασκευαστών δεν είναι αποδεκτή πρακτική.
Oποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη γίνει από έναν σταθμό εργασίας, θα εμφανίζεται
αυτόματα και στους άλλους σταθμούς εργασίας μιας και οι αλλαγές αποθηκεύονται
στις βάσεις δεδομένων των δικτυακών ελεγκτών / διακομιστών.
Ελάχιστες απαιτήσεις για τον κεντρικό σταθμό εργασίας θα είναι :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2

3 GHz processor with 4GB of RAM
Microsoft Windows 7 operating system
Serial port, parallel port, USB port
10/100MBPS Ethernet NIC
80 GB hard disk
CD-RW drive
High resolution (minimum 1280 x 1024), 17” flat panel display
Optical mouse and full function keyboard
Audio sound card and speakers
License agreement for all applicable software.

Λογισμικό Διαχείρισης

H αρχιτεκτονική του συστήματος είναι τύπου client / server ο σταθμός εργασίας θα
λειτουργεί ως πελάτης ως προς τους ελεγκτές. Ο σταθμός εργασίας είναι υπεύθυνος
για την παρουσίαση και αξιοπιστία των δεδομένων ενώ οι δικτυακοί ελεγκτές /
διακομιστές είναι υπεύθυνοι για την συλλογή και μεταφορά των δεδομένων.
Στις λειτουργίες του σταθμού εργασίας συμπεριλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο
προγραμματισμός όλων των ελεγκτών πεδίου. Η παρακολούθηση εμπεριέχει τους
συναγερμούς, τις αναφορές τις γραφικές απεικονίσεις, την μακροχρόνια συλλογή
δεδομένων, την αυτόματη συλλογή δεδομένων και χειροκίνητες λειτουργίες όπως η
ρύθμιση χρονοπρογραμμάτων και setpoints.
Ο προγραμματισμός των ελεγκτών πεδίου είναι δυνατόν να γίνεται είτε off-line είτε
on-line από οποιονδήποτε σταθμό εργασίας. Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες με
την μορφή γραφικών ή με την μορφή κειμένου και αποθηκεύονται εντός των
δικτυακών ελεγκτών / διακομιστών.
Το λογισμικό θα επιτρέπει τη δημιουργία ενός προσαρμοσμένου προγράμματος
περιήγησης που αντιστοιχείται με τον κάθε χρήστη κατά την σύνδεση του στον
σταθμό εργασίας. Θα είναι δυνατόν να δημιουργηθούν προσαρμοσμένες επιφάνειες
εργασίας που αναφέρονται σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών .
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Το λογισμικό θα παρέχει την δυνατότητα ώστε ο κάθε χρήστης να έχει ένα μοναδικό
όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Ο συνδυασμός ονόματος χρήστη / κωδικού
πρόσβασης θα συνδέεται με μια σειρά από δυνατότητες στο λογισμικό, οι οποίες θα
ορίζονται μόνο από τον διαχειριστή του συστήματος. Επιπλέον, το λογισμικό θα
επιτρέπει τη δυνατότητα να προστίθενται / αφαιρούνται μέλη από συγκεκριμένα
Domains των Microsoft Windows έτσι ώστε να επιτρέπουν στο τμήμα IT του κτιρίου να
βοηθάει στην πρόσβαση των χρηστών.
Η επικοινωνία του λογισμικού με τους δικτυακούς ελεγκτές θα πρέπει να είναι
κρυπτογραφημένη για μεγαλύτερη ασφάλεια, τυπικά θα πρέπει να υποστηρίζονται τα
ακόλουθα πρωτόκολα:
HTTP Non-binary, port configurable, default 80
HTTPS Encrypted supporting SSL 1.0,2.0,3.0 and TSL 1.0, port
configurable default 443
Το σύστημα θα επιτρέπει τη δημιουργία έγχρωμων γραφικών απεικονίσεων για την
•
•

προβολή των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ή σχηματικές
αναπαραστάσεις του κτιρίου. Τα γραφικά αντικείμενα θα είναι τεχνολογίας Scalable
Vector Graphics (SVG) υψηλής ανάλυσης και με δυνατότητα scale χωρίς να
μεταβάλλεται η ποιότητά τους.
Το λογισμικό θα επιτρέπει την αυτόματη συλλογή δεδομένων και την δημιουργία
αναφορών με πληροφορίες από οποιονδήποτε δικτυακό ελεγκτή / διακομιστή. Η
συχνότητα συλλογής θα μπορεί να παραμετροποιείται από τον τελικό χρήστη.
Το λογισμικό θα είναι σε θέση να δεχθεί συναγερμούς απευθείας από τους
δικτυακούς ελεγκτές / διακομιστές και τους ελεγκτές πεδίου. Κάθε συναγερμός
(ανεξάρτητα από την προέλευση του) θα ενσωματώνεται στο συνολικό σύστημα
διαχείρισης συναγερμών και θα μπορεί να εμφανίζεται σε όλες τις τυποποιημένες
αναφορές συναγερμών. Ανεξάρτητοι συναγερμοί θα μπορούν να οδηγηθούν σε
συγκεκριμένους παραλήπτες, σε συγκεκριμένες ώρες και ημέρες με αποστολή email
σε οποιονδήποτε αναφέρεται σε σχετική λίστα παραληπτών στον σταθμό εργασίας.
Θα είναι δυνατή η αναδρομολόγηση ενός συναγερμού σε άλλο χρήστη εφόσον ο
πρώτος δεν αναγνωρίσει τον συναγερμό εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
Ένας χρήστης θα έχει την δυνατότητα να αναθέσει την αντιμετώπιση ενός συναγερμό
σε ένα άλλο χρήστη του συστήματος. Τέτοιου είδους αναθέσεις θα εντοπίζονται και
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θα καταγράφονται προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθή ανταπόκριση στους
συναγερμούς.
Ο σταθμός εργασίας θα μπορεί αυτόματα να καταγράφει κάθε ενέργεια (γεγονός και
χρονική στιγμή) την οποία εκτελεί κάποιος χρήστης είτε αυτή είναι είσοδος ή έξοδος
από το σύστημα, είτε είναι η αλλαγή της τιμής κάποιου σημείου, είτε είναι η αλλαγή
ενός προγράμματος, είτε είναι η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μίας λειτουργίας,
είτε είναι η εμφάνιση ενός γραφικού, είτε είναι η δημιουργία μίας αναφοράς ή η
αλλαγή ενός χρονοπρογράμματος κλπ.
Από τις καταγραφές αυτές θα υπάρχει διαθέσιμο ένα ιστορικό των συναγερμών αλλά
και των παραπάνω ενεργειών των χρηστών με ελάχιστη χωρητικότητα τα τελευταία
5000 καταγεγραμμένα γεγονότα εντός του συστήματος.

2.3

Απομακρυσμένα Κέντρα Ελέγχου (ΑΚΕ)

Ο εξοπλισμός του συστήματος που τοποθετείται στους χώρους του κτιρίου θα πρέπει
να βρίσκονται εντός κατάλληλων στεγανών ερμαρίων. Κάθε ερμάριο θεωρείται ένα
Απομακρυσμένο Κέντρο Ελέγχου (ΑΚΕ) και θα διαθέτει ανάλογη σήμανση και
διακριτικά. Σε κάθε AKE θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας δικτυακός ελεγκτής.
Εντός των ΑΚΕ θα εγκατασταθεί κάθε απαραίτητος εξοπλισμός για την διασύνδεση
των υλικών του πεδίου και των περιφερειακών (τροφοδοτικά, αισθητήρες, κινητήρες,
βοηθητικά relay κλπ). Όλες οι καλωδιώσεις εντός των ΑΚΕ θα διατρέχουν εντός
κατάλληλων πλαστικών καναλιών προστατευμένα. Τα ερμάρια των ΑΚΕ θα πρέπει να
είναι σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα και να προσκομιστούν τα εν λόγω
δικαιολογητικά.
IEC62208

Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear
assemblies
-

Test 9.2 : Marking compliance

Test 9.3 : Static Loads resistance: admissible load in plate:
250Kgs/m2 (Maximum 500 Kgs/m2), maximum admissible load
on door: 50 Kgs/m2)
-

Test 9.10: Continuity of the circuit protection < 0,1 Ohms

Test 9.12: Verification of resistance to corrosion: Outer
cycle.
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IEC60529

Degree of protection against liquids and dust to enter the
enclosure.
-

IEC62262

2.4

IP 55

Degrees of protection provided by enclosures for electrical
equipment against external mechanical impacts (IK code).
Degree of protection from solid bodies to enter the enclosure.
-

IK10 For plain door

-

IK08 for glass door

Δικτυακοί Ελεγκτές

Οι ελεγκτές θα συνδέονται απευθείας στο δίκτυο Ethernet TCP/IP και θα παρέχουν
επικοινωνία με τις τις κάρτες εισόδων εξόδων ή με τους αυτόνομους ελεγκτές πεδίου
εφόσον τέτοια αρχιτεκτονική προκύπτει από την σύσταση της λίστας σημάτων
ελέγχου. Τυπικά κάτι τέτοιο επιλέγεται όταν σε ένα ΑΚΕ συγκεντρώνονται λιγότερα
από 30 σήματα ελέγχου. Θα πρέπει να έχουν έγκριση και πιστοποίηση BTL ( BACnet
Testing Laboratory) ως BACnet Network Server Controllers (B-BC).
Κάθε δικτυακός ελεγκτής / διακομιστής θα είναι εξοπλισμένος με τις παρακάτω θύρες
κατ’ ελάχιστο για λόγους συνδεσιμότητας:

• Μία θύρα 10/100b T Ethernet για επικοινωνία με τον σταθμό εργασίας, τους
άλλους δικτυακούς ελεγκτές / διακομιστές και το Internet.
• Δύο θύρες RS-485 για επικοινωνία με συσκευές BACnet MSTP ή Modbus serial.
Η παραμετροποίηση της κάθε πόρτας θα γίνεται από τον σταθμό εργασίας.
• Μία θύρα TP/FT για επικοινωνία με συσκευές LonWorks.
Όλοι οι δικτυακοί ελεγκτές θα υποστηρίζουν ενγενώς τα πρωτόκολλα BACnet IP,
BACnet MS/TP, LonWorks IP, LonWorks FTT-10, Modbus TCP, Modbus RTU (RS-485 και
RS-232). Οι δικτυακοί ελεγκτές θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξουν δίκτυα
Ethernet TCP/IP τόσο στην έκδοση 4 (IPv4) αλλά και στην έκδοση 6 (IPv6) ώστε να
εξασφαλιστεί μελλοντική συμβατότητα με την αναβάθμιση των δικτύων.
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Οι δικτυακοί ελεγκτές / διακομιστές θα διαθέτουν ρολόι πραγματικού χρόνου με
υποστήριξη μπαταρίας και θα είναι σε θέση να παρέχουν λειτουργίες ημερολογίου,
χρονοπρογράμματα, αυτόματο συγχρονισμό του ρολογιού με κεντρικό σημείο ή με ή
Internet site. Το λειτουργικό σύστημα του ελεγκτή, τα προγράμματα εφαρμογών και
όλα τα άλλα τμήματα της παραμετροποιήσιμης βάσης δεδομένων, θα αποθηκεύονται
σε μία μη μεταβατική μνήμη FLASH του ελεγκτή. Κάθε δικτυακός ελεγκτής /
διακομιστής θα διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία προκειμένου να διασφαλίζει την
μνήμη RAM του ελεγκτή. Η μπαταρία θα παρέχει υπολογισμένη υποστήριξη για την
RAM αλλά και για το ρολόι του ελεγκτή για τουλάχιστον 30 ημέρες. Μετά από
διακοπή ρεύματος οι δικτυακοί ελεγκτές / διακομιστές θα επανεκκινούν αυτόματα και
χωρίς την επέμβαση ανθρωπίνου παράγοντα, αμέσως θα ανανεώνουν τις
απαραίτητες λειτουργίες βασιζόμενοι στις τρέχουσες συνθήκες, θα συγχρονίζουν
αυτόματα το ρολόι τους και θα εφαρμόζουν τις ειδικές ρουτίνες εκκίνησης
μηχανημάτων όπου θα έχει γίνει ο αντίστοιχος προγραμματισμός.
2.5

Κάρτες Ι/Ο Δικτυακών Ελεγκτών

Κάθε δικτυακός ελεγκτής / διακομιστής θα μπορεί να υποστηρίξει έως 31 άλλα
modules συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων τροφοδοτικών και των καρτών
εισόδων / εξόδων. Οι κάρτες εισόδων εξόδων θα αποτελούνται από δύο μέρη. Την
βάση στήριξης με ενσωματωμένες τις κλέμμες σύνδεσης και το ηλεκτρονικό μέρος. Ο
αριθμός των I/O της κάθε κάρτας θα διαφέρει ανάλογα το μοντέλο της κάρτας και θα
μπορεί να διαθέτει μόνο ένα ή δύο τύπους σήματος.
Στις κάρτες εισόδων / εξόδων για κάθε ψηφιακή είσοδο ή έξοδο θα υπάρχει ένδειξη
LED της κατάστασης της. Το ενδεικτικό LED θα παραμετροποιείται από το λογισμικό
όσον αφορά το χρώμα (Off, κόκκινο, πράσινο) και της κατάστασης του σήματος.
Όλες οι ψηφιακές έξοδοι, θα διαθέτουν χειροκίνητους διακόπτες τριών θέσεων ώστε
να επιτρέπεται η επιλογή κατάστασης της εξόδου HAND, OFF ή AUTO. Αυτοί οι
διακόπτες θα είναι ενσωματωμένοι στις κάρτες ψηφιακών εξόδων και θα έχουν την
ικανότητα να ενημερώνουν τον ελεγκτή για την κατάσταση τους ώστε να είναι
διαθέσιμη στον σταθμό εργασίας ανά πάσα στιγμή η θέση τους. Επιπρόσθετα για
κάθε αναλογική έξοδο εκτός του παραπάνω διακόπτη θα υπάρχει και ποτενσιόμετρο
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που θα επιτρέπει τον χειροκίνητο έλεγχο του σήματος μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης
θέσης όταν ο διακόπτης τριών θέσεων είναι σε θέση ON.
Η αναγνώριση της κάθε κάρτας από τους δικτυακούς ελεγκτές / διακομιστές θα
γίνεται αυτόματα χωρίς την χρήση ειδικών dip switch ή service pin.
Οι κάρτες εισόδων θα είναι δύο τύπων Digital input και Universal Input. Στην
περίπτωση των Universal Input

σε κάθε είσοδο θα μπορούν να συνδεθούν τα

παρακάτω σήματα:
• Θερμοστοιχεία (-50 έως +150 0C)
• Ψυχρές επαφές
• Παλμοί (max 25 Hz)
• 0 - 10 Volt
• 0 – 20mA
• Αντίσταση (10 Ω έως 10 kΩ ή 10 kΩ έως 60 kV)
Στην περίπτωση των Digital input σε κάθε είσοδο θα μπορούν να συνδεθούν μόνο
ψυχρές επαφές ή παλμοί (max 25 Hz).
Οι κάρτες εξόδων θα είναι διαφόρων τύπων. Ανάλογα με την κάρτα θα μπορούμε να
έχουμε ψηφιακές ή αναλογικές εξόδους, με η χωρίς διακόπτες χειροκίνητής
λειτουργίας. Αναλυτικά ανάλογα με τον τύπο της κάρτας θα μπορούμε να έχουμε τα
παρακάτω σήματα:
• Αναλογική έξοδο 0-10 V
• Αναλογική έξοδο 0-20 mA
• Ψηφιακή έξοδο ρελέ τύπου Form-A (απλή επαφή)
• Ψηφιακή έξοδο ρελέ τύπου Form-C ( μεταγωγική επαφή)
Για μεγαλύτερη ευελιξία θα πρέπει να διατίθενται μικτές κάρτες εισόδωνεξόδων. Ανάλογα με τον τύπο της κάρτας θα μπορούμε να έχουμε τα παρακάτω
σήματα:
Εισόδους
• Θερμοστοιχεία (-50 έως +150 0C)
• Ψυχρές επαφές
• Παλμοί (max 25 Hz)
• 0 - 10 Volt
• 0 – 20mA
• Αντίσταση (10 Ω έως 10 kΩ ή 10 kΩ έως 60 kV)
Εξόδους
• Αναλογική έξοδο 0-10 V
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• Αναλογική έξοδο 0-20 mA
• Ψηφιακή έξοδο ρελέ τύπου Form-A (απλή επαφή)
• Ψηφιακή έξοδο ρελέ τύπου Form-C ( μεταγωγική επαφή)

2.6

Κεντρικό Δίκτυο Συστήματος

Η διασύνδεση του σταθμού εργασίας με τα περιφερειακά ΑΚΕ θα γίνεται σε ένα
δίκτυο Ethernet. Το δίκτυο Ethernet TCP/IP LAN/WAN περιγράφεται στο πρότυπο
IEEE 802.3 . Το δίκτυο θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει χαρακτηριστικές
λειτουργίες Carrier Sense Multiple/Access/Collision Detect (CSMA/CD),

Address

Resolution Protocol (ARP) και User Datagram Protocol (UDP) σε ταχύτητα τουλάχιστον
10/100 Mbps. Ο τελικός σχεδιασμός του δικτύου θα γίνει σε συνεργασία του
Αναδόχου του συστήματος με την ομάδα IT (Information Technologies)

ή τον

υπεύθυνο δικτύων του έργου, εφόσον πρέπει να γίνει χρήση της κεντρικής υποδομής
δικτύου του κτιρίου. Όλοι οι δικτυακοί ελεγκτές / διακομιστές, οι σταθμοί εργασίας
και

οι κάθε τύπου Servers θα είναι δυνατόν να εγκατασταθούν στο δίκτυο σε

ελάχιστη ταχύτητα 10/100mbps χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση ειδικών
μετατροπών. Αυτό Θα επιτρέπει την συνεργασία με τυπικά εμπορικά διαθέσιμα υλικά
όπως routers, switches και hubs. Με αυτή την σχεδίαση ο τελικός χρήστης θα έχει το
πλεονέκτημα της συντήρησης του LAN/WAN δικτύου από το τμήμα ΙΤ του κτιρίου
αφού όλες οι συσκευές θα υποστηρίζουν τυπικό ΤCP/IP εξοπλισμό.

2.7

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Το σύστημα BMS θα υποστηρίζει ανοικτή αρχιτεκτονική η οποία χρησιμοποιεί την
τυποποίηση EIA 709.1, (LonTalk™ πρωτόκολλο) και ANSI / ASHRAE™ Standard 1352007 (BACnet πρωτόκολλο) εξασφαλίζοντας την διαλειτουργικότητα μεταξύ όλων των
συστημάτων. Η ενδογενής υποστήριξη των ανοικτών πρωτοκόλλων

απαιτείται

προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το έργο είναι πλήρως υποστηριζόμενο από τα
ανοικτά τυποποιημένα πρωτόκολλα

και να μειωθεί το κόστος της συντήρησης,

μελλοντικής αναβάθμισης και επέκτασης, καθώς και να αποφευχθούν επιπρόσθετα
κόστη και ασυμβατότητες εξοπλισμού κατά την κατασκευή.
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Η ενδογενής υποστήριξη

δεν θα απαιτεί την χρήση ειδικών gateways για την

μετατροπή πρωτοκόλων καθώς και software /ειδικού λογισμικού που θα «τρέχει» σε
κάποιον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Όσοι ελεγκτές πεδίου επικοινωνούν μέσω του πρωτοκόλλου BACnet τότε θα πρέπει
να συμμορφώνονται με το προφίλ BACnet B-AAC. ΟΙ ελεγκτές αυτοί θα πρέπει να
είναι πιστοποιημένοι από το BACnet Testing Laboratory (BTL) ώς Advanced Application
Controllers (B-AAC). Το φυσικό μέσο σύνδεσης των συσκευών BACnet θα είναι το
Ethernet IP ή το MS/TP. Το φυσικό μέσο σύνδεσης των συσκευών LonWorks θα είναι
το

Ethernet IP ή το FTT-10A. Τα δίκτυα που θα αποτελούνται από έναν ή

περισσότερους ελεγκτές πεδίου BACnet MS/TP θα διαχειρίζονται από

τους

δικτυακούς ελεγκτές / διακομιστές. Η μικρότερη υποστηριζόμενη ταχύτητα είναι τα
76.8kbps. Ο ακριβής τύπος του δικτύου είναι RS485, token passing και θα υποστηρίζει
έως 50 ελεγκτές για λειτουργία συσκευών κλιματισμού και φωτισμού. Αυτές οι
συσκευές θα πρέπει να συμμορφώνονται με την τυποποίηση BACnet 135-2007.
Όσοι ελεγκτές πεδίου επικοινωνούν μέσω του πρωτοκόλλου Lonworks θα πρέπει να
διαθέτουν πιστοποίηση LonMark™ . Τα δίκτυα που θα αποτελούνται από έναν ή
περισσότερους ελεγκτές πεδίου LonWorks FTT-10A TP θα διαχειρίζονται από τους
δικτυακούς ελεγκτές / διακομιστές. Η μικρότερη υποστηριζόμενη ταχύτητα είναι
76.8kbps. Στο δίκτυο αυτό θα μπορούν να συνδεθούν έως 64 Lonworks ελεγκτές που
χρησιμοποιούν peer-to-peer, επικοινωνία για λειτουργία συσκευών κλιματισμού και
φωτισμού.
Τα δίκτυα που αποτελούνται από έναν ή περισσότερους ελεγκτές πεδίου Modbus RTU
(RS-485) θα διαχειρίζονται από τους δικτυακούς ελεγκτές / διακομιστές. Στο δίκτυο
αυτό θα μπορούν να συνδεθούν έως έως 32 συσκευές για λειτουργίες κλιματισμού,
φωτισμού και μέτρηση ηλεκτρικών μεγεθών. Εφόσον δεν υπάρχει παράλληλα ανάγκη
και για επικοινωνία τύπου BACnet MS/TP ο κάθε δικτυακός ελεγκτής θα μπορεί να
διαχειρίζεται δύο δίκτυα.
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2.8

Περιφερειακά όργανα / αισθητήρες

Αισθητήριο θερμοκρασίας αεραγωγού
Τα αισθητήρια θερμοκρασίας αεραγωγού θα διαθέτουν θερμοαντίσταση NTC 1.8 KΩ
κατάλληλα για μετρήσεις –30/ +150 ο C, εγκατεστημένο σε κουτί με βαθμό
προστασίας ΙΡ65. Η βάση του αισθητηρίου θα στερεώνεται στον αεραγωγό και σε
αυτή με κατάλληλη διάταξη στερεώνεται το αισθητήριο. Το μήκος του στοιχείου
μέτρησης θα είναι 30 cm έτσι ώστε να φτάνει στο μέσον περίπου του αεραγωγού. Η
σύνδεση του θα απαιτεί καλώδιο 2x1mm2.
Αισθητήριο θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα
Τα αισθητήρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος θα διαθέτουν θερμοαντίσταση NTC 1.8
KΩ κατάλληλα για μετρήσεις –30/ +60 ο C, εγκατεστημένο σε κουτί με βαθμό
προστασίας ΙΡ65. Η βάση του αισθητηρίου θα στερεώνεται σε εξωτερικό τοίχο και σε
αυτή με κατάλληλη διάταξη θα στερεώνεται το αισθητήριο. Η σύνδεση του θα απαιτεί
καλώδιο 2x1mm2.
Αισθητήριο θερμοκρασίας χώρου
Τα αισθητήρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος θα διαθέτουν θερμοαντίσταση NTC 1.8
KΩ κατάλληλα για μετρήσεις 0-40 ο C, κατάλληλα για επίτοιχη τοποθέτηση. Η σύνδεση
του θα απαιτεί καλώδιο 2x1mm2.
Αισθητήρας θερμοκρασίας εμβαπτιζόμενος
Τα εμβαπτιζόμενα αισθητήρια θερμοκρασίας θα διαθέτουν θερμοαντίσταση NTC 1.8
KΩ κατάλληλα για μετρήσεις –30/100 ο C, σε κουτί με βαθμό προστασίας ΙΡ65. Θα
είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε φατνίο εμβαπτίσεως. Θα περιλαμβάνεται και το
φατνίο εμβαπτίσεως. Το μήκος του στοιχείου μέτρησης θα είναι 15 cm και η σύνδεση
του θα απαιτεί καλώδιο 2x1mm2.
Αισθητήριο Σχετικής Υγρασίας χώρου
Τα αισθητήρια σχετικής υγρασίας χώρου θα είναι επίτοιχα. Εύρος μέτρησης 10-90%
RH, ακρίβεια μέτρησης +/-3% RH. Το στοιχείο μέτρησης του αισθητηρίου θα είναι
ενεργό (active) και η τάση λειτουργίας του θα είναι 24 VAC. Η έξοδος του θα έχει την
επιλογή 0-10 V ή 4-20 mA και το περίβλημα του αισθητηρίου θα έχει βαθμό
προστασίας ΙΡ20 και η σύνδεση του θα απαιτεί καλώδιο 3x1mm2.
Αισθητήριο Σχετικής Υγρασίας αεραγωγού
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Τα αισθητήρια σχετικής υγρασίας αεραγωγού θα έχουν εύρος μέτρησης 0-100% RH
και ακρίβεια μέτρησης +/-3% RH. Το στοιχείο μέτρησης του αισθητηρίου θα είναι
ενεργό (active) και η τάση λειτουργίας του θα είναι 24 VAC. Η έξοδος του θα έχει την
επιλογή 0-10 V ή 4-20 mA και το περίβλημα του αισθητηρίου θα έχει βαθμό
προστασίας ΙΡ65 και η σύνδεση του θα απαιτεί καλώδιο 3x1mm2.
Αισθητήριο διοξειδίου του άνθρακα αεραγωγού
Τα αισθητήρια διοξειδίου του άνθρακα αεραγωγού θα διαθέτουν περίβλημα που θα
ενώνεται με ειδική βάση στερέωσης στον αεραγωγό. Η βάση του αισθητηρίου θα έχει
σωλήνα δειγματοληψίας και ο αέρας εισέρχεται από τον αεραγωγό προς το στοιχείο
μέτρησης. Το στοιχείο μέτρησης του αισθητηρίου θα είναι ενεργό (active) και η τάση
λειτουργίας του θα είναι 24 VAC. Θα διαθέτει ικανότητα για την αίσθηση από 0 έως
2000 ppm και το σήμα εξόδου θα είναι 0-10 Vdc. Κουτί τοποθέτησης θα είναι ΙΡ65 και
η σύνδεση του θα απαιτεί καλώδιο 3x1mm2.
Αισθητήριο πίεσης νερού
Τα αισθητήρια για τη μέτρηση στατικής πίεσης νερού θα έχουν εύρος μέτρησης 010Bar και τροφοδοσία 24Vac. Το σήμα εξόδου θα είναι 0-10 Vdc και ο βαθμός
προστασίας θα είναι ΙΡ65. Τοποθέτηση θα είναι σε εσωτερικό σπείρωμα ¼΄΄ και η
σύνδεση του θα απαιτεί καλώδιο 3x1mm2.
Διακόπτης διαφορικής πίεσης αέρα
Οι διακόπτες διαφορικής πίεσης θα είναι κατάλληλου εύρους για την παρακολούθηση
υπερπίεσης, υποπίεσης ή διαφορά πίεσης. Για την παρακολούθηση ροής αέρα σε
ανεμιστήρα θα γίνει χρήση εύρους 0-300 Pa, για τον έλεγχο της ρυπαρότητας φίλτρων
0-500 Pa και τέλος για τον έλεγχο της ρυπαρότητας απόλυτων φίλτρων 0-2000 Pa.
Όλοι οι τύποι θα διατίθενται με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα (σωληνάκια,
ακροφύσια κλπ) για την σωστή τοποθέτηση του οργάνου. Η έξοδος του οργάνου θα
είναι μία μεταγωγική επαφή με αντοχή 5A στα 230 VAC ή 4Α στα 30 VDC για ωμικά
φορτία. Το περίβλημα του αισθητηρίου θα έχει βαθμό προστασίας ΙΡ65 και η σύνδεση
του θα απαιτεί καλώδιο 2x1mm2.
Διακόπτης ροής νερού
Διακόπτης ροής νερού μηχανικός θα είναι κατάλληλος για διατομή σωλήνα 1-6 ‘’. Με
ρυθμιζόμενο όριο ροής. Θα διαθέτει επαφή 240 Vac, 3 A . Θα δύναται να τοποθέτηθει
σε εσωτερικό σπειρώμα 1 ‘’.
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Διακόπτης στάθμης (αχλάδι)
Διακόπτης στάθμης τύπου αχλάδι, με υδραργυρικές επαφές. ΘΑ διαθέτει μεταγωγική
επαφή ικανή για 3 Α στα 240 Vac μαζί με καλώδιο σύνδεσης 2m. Θα είναι κατάλληλος
για χρήση σε νερό ή πετρέλαιο.
Δίοδη / Τρίοδη Βαλβίδα Έδρας έως DN50
Οι δίοδες/τρίοδες βαλβίδες έως DN50 θα είναι βιδωτες, κατάλληλες για δίκτυα νερού
από -20 0C έως 120 0C ή για δίκτυα νερού με προσθήκη αντιψυκτικών όπως γλυκόλη.
Η

χαρακτηριστική

ελέγχου

είναι

ίσων

ποσοστών

στον

κλάδο

Α-ΑΒ

και

συμπληρωματική στον κλάδο B-AB. Θα λειτουργεί σε ονομαστική πίεση PN16 και θα
διαθέτει ειδική εγκοπή για την εφαρμογή του κατάλληλου κινητήρα. Η έδρα θα είναι
κατασκευασμένη από χαλκό και ο άξονας της έδρας είναι κατασκευασμένος από
ανοξείδωτο ατσάλι.
Δίοδη / Τρίοδη Βαλβίδα Έδρας μεγαλύτερη από DN50
Οι δίοδες/τρίοδες βαλβίδες έως DN50 θα είναι φλαντζωτές, κατάλληλες για δίκτυα
νερού από -20 0C έως 120 0C ή για δίκτυα νερού με προσθήκη αντιψυκτικών όπως
γλυκόλη σε ποσοστό 50%. Η χαρακτηριστική ελέγχου θα είναι ίσων ποσοστών. Θα
λειτουργεί σε ονομαστική πίεση PN16 και θα διαθέτει ειδική εγκοπή για την
εφαρμογή του κατάλληλου κινητήρα. Η έδρα θα είναι κατασκευασμένη από χαλκό και
ο άξονας της έδρας θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι.
Αναλογικός Κινητήρας Βαλβίδας Έδρας
Οι κινητήρες για βαλβίδες διαχωρίζονται από την ικανότητα ροπής στρέψης, έτσι θα
έχουμε κινητήρες με ροπή στρέψης 400Νm, 800Nm,1500Nm και 3000Nm ανάλογα
την βαλβίδα που θα κινεί. Η τάση λειτουργίας τους θα είναι 24 VAC και το σήμα
εισόδου 0-10 Vdc. Ο χρόνος για μία κίνηση από 0-100% θα είναι 60 Sec. Θα υπάρχει
ενσωματομένος μηχανισμός για χειροκίνητο έλεγχο χωρίς να είναι απαραίτητη η
αποσύνδεση του κινητήρα από την τροφοδοσία. Οι κινητήρες θα έχουν βαθμό
προστασίας IP54 η σύνδεση του απαιτεί καλώδιο 3x1mm.
Ηλεκτρομαγνητική δίοδη βάλβίδα ύγρανσης
Δίοδη βάνα ύγρανσης με αντοχή 6 Bar για νερό. Θα ενεργοποιείται από πηνίο με
τροφοδοσία 24Vac και στην κανονική κατάσταση θα παραμένει κλειστεί. Διατομή ½΄΄.
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Κινητήρας διαφραγμάτων Αναλογικός, Τριών σημείων ή On/Off
Κινητήρας διαφραγμάτων με ροπή 5Nm και ικανότητα στρέψης διαφραγμάτων έως
1m2. Τροφοδοσία 24Vac και σε περίπτωση που απαιτείται αναλογικός έλεγχος, το
σήμα ελέγχου θα είναι 0-10Vdc, ενώ σε έλεγχο on-off ή τριών σημείων, ο έλεγχος θα
γίνεται με δύο μεταγωγικές επαφές. Στην υπάρχουσα κλεμοσειρά του κινητήρα
υπάρχουν κλέμες για αναλογική επιβεβαίωση θέσης ενώ μπορούν να προστεθούν και
τερματικοί διακόπτες θέσης. Οι κινητήρες έχουν βαθμό προστασίας IP54 η σύνδεση
τους απαιτεί καλώδιο 3x1mm.
Ε.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

1.

ΓΕΝΙΚΑ

Προβλέπεται η αντικατάσταση των υφισταμένων φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά
σώματα τεχνολογίας LED, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές που ακολουθούν.
Γενικώς, θα τηρηθούν τα ακόλουθα:
•
•
•

•
•

2.

Όλα τα μεταλλικά τμήματα των φωτιστικών σωμάτων θα φέρουν
αντιδιαβρωτική προστασία.
Όλα τα μεταλλικά φωτιστικά σώματα θα φέρουν κατάλληλη λήψη για την
σύνδεση των αγωγών γείωσης.
Θα παραδοθούν στην επίβλεψη τεχνικά στοιχεία για τα φωτιστικά σώματα,
δηλαδή κατασκευαστικά σχέδια, προσπέκτους, Πιστοποίηση κατά ISO και ότι
άλλο είναι απαραίτητο για να σχηματισθεί αντίληψη για την ποιότητα και την
λειτουργία των φωτιστικών.
Τα φωτιστικά σώματα νοούνται πλήρη, ώστε να συνδεθούν και να
λειτουργήσουν κανονικά.
Οι ακροδέκτες σύνδεσης των αγωγών θα είναι χωρίς συγκόλληση.
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΡΟΦΗΣ 120X30, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED, ΙΣΧΥΟΣ 33W ΚΑΤΑ

ΜΕΓΙΣΤΟΝ
Γενικά
Λευκό φωτιστικό σώμα χωνευτής τοποθέτησης σε ψευδοροφή ορυκτής ίνας,
τεχνολογίας LED.
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Υλικά - Κατασκευή
Το φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από χαλύβδινο πλαίσιο, που ενσωματώνει τα
όργανα λειτουργίας (LED driver), δύο πλακέτες διόδων LED καθώς και γραμμικό
αντιθαμβωτικό πολυκαρβονικό κάλυμμα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Βαθμός φωτεινής απόδοσης(L.O.R.): 1.00
Φωτεινή ροή φωτιστικού :
3.960 lm
Χρώμα:
840 white
o
Θερμοκρασία χρώματος :
3.000 Κ
Δείκτης χρωματικής απόδοσης :
≥90
Δείκτης θάμβωσης (U.G.R.) :
<19
Θερμοκρασία λειτουργίας :
+10 έως +40οC
Κατηγορία στεγανότητας:
IP40
Κατηγορία αντοχής σε κρούση:
ΙΚ06
Αντοχή καύσης καλωδίων:
850/30 (850°C για 30sec)
Τάση τροφοδοσίας :
230-240V/ 50Hz.
Κλάση μόνωσης :
Safety Class I
Συνολική ισχύς:
Ρ = 33W
Απόδοση φωτιστικού:
>120 Lm/W
Μέσος χρόνος ζωής :
L80B20 @ 50.000 ώρες
Διαστάσεις :
Μήκος 120εκ, πλάτος 30εκ.
Πιστοποίηση σύμφωνα με:
CE (EN60598, EN55015, EN61547, EN6100-3(2,3)). Το εργοστάσιο κατασκευής θα είναι
πιστοποιημένο κατά ISO9001.
o CE Mark
o ENEC Mark

3.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΡΟΦΗΣ 60X60, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED, IΣΧΥΟΣ 33W ΚΑΤΑ

ΜΕΓΙΣΤΟΝ
Γενικά
Λευκό φωτιστικό σώμα οροφής, τεχνολογίας LED.
Υλικά - Κατασκευή
Το φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από χαλύβδινο πλαίσιο, που ενσωματώνει τα
όργανα λειτουργίας (LED driver), δύο πλακέτες διόδων LED καθώς και γραμμικό
αντιθαμβωτικό πολυκαρβονικό κάλυμμα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Βαθμός φωτεινής απόδοσης(L.O.R.): 1.00
Φωτεινή ροή φωτιστικού :
3.960 lm
Χρώμα:
840 white
o
Θερμοκρασία χρώματος :
3.000 Κ
Δείκτης χρωματικής απόδοσης :
≥90
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Δείκτης θάμβωσης (U.G.R.) :
Θερμοκρασία λειτουργίας :
Κατηγορία στεγανότητας:
Κατηγορία αντοχής σε κρούση:
Αντοχή καύσης καλωδίων:
Τάση τροφοδοσίας :
Κλάση μόνωσης :
Συνολική ισχύς:
Απόδοση φωτιστικού:
Μέσος χρόνος ζωής :
Διαστάσεις :
Πιστοποίηση σύμφωνα με:

ΣΤ.
1.

<19
+10 έως +40οC
IP40
ΙΚ06
850/30 (850°C για 30sec)
230-240V/ 50Hz.
Safety Class I
Ρ = 33W
>120 Lm/W
L80B20 @ 50.000 ώρες
Μήκος 60εκ, πλάτος 60εκ.
CE (EN60598, EN55015, EN61547, EN6100-3(2,3)). Το εργοστάσιο κατασκευής θα είναι
πιστοποιημένο κατά ISO 9001.
o CE Mark
o ENEC Mark

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια, πλήρη εγκατάσταση
και θέση σε λειτουργία Φωτοβολταϊκού Συστήματος για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας με συμψηφισμό (Net metering). Το κάθε Σύστημα περιλαμβάνει τα
Φωτοβολταϊκά πλαίσια, τους Αντιστροφείς ισχύος, τον Ηλεκτρικό Πίνακα.
Το Φωτοβολταϊκό Σύστημα θα πληροί κριτήρια υψηλών προδιαγραφών για όλες τις
υποδομές και για μία πλήρως αυτοματοποιημένη, αποδοτική και ασφαλή λειτουργία.
Τα Φωτοβολταϊκά πλαίσια θα έχουν κλίση 10° και προσανατολισμό Νότιο για την
μέγιστη ενεργειακή απολαβή κατά την διάρκεια του έτους.
Το Φ/Β Σύστημα θα είναι διασυνδεδεμένο με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και θα υπάρχει
συμψηφισμός της παραγόμενης και της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (Net
metering), βάσει του ΦΕΚ 759/Β’/5-3-2019.
2.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο βασικός εξοπλισμός του Φωτοβολταϊκού Συστήματος έχει ως ακολούθως:
•

Φωτοβολταϊκά πλαίσια μονοκρυσταλλικού ή πολυκρυσταλλικού πυριτίου.

•

Μεταλλικές βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων.

•

Αντιστροφείς φωτοβολταικών πλαισίων(Αντιστροφέας ισχύος).

•

Πίνακες ομαδοποίησης συνεχούς ρεύματος DC

•

Πίνακες ομαδοποίησης εναλλασσομένου ρεύματος AC
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•

Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης Φωτοβολταϊκού Συστήματος

•

Πίνακας Διασύνδεσης με το Δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ

•

Καλωδιώσεις σύνδεσης του εξοπλισμού

•

Σύστημα γειώσεων ισοδυναμικής και αντικεραυνικής προστασίας

•

Σύστημα καταγραφής ενεργειακών δεδομένων

3.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Οι παρακάτω προδιαγραφές καθορίζουν τις τεχνικές απαιτήσεις του εξοπλισμού της
εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος.
3.1

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια

Τα προσφερόμενα Φωτοβολταϊκά Πλαίσια, θα ικανοποιούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα
ποιότητας, με πιστοποίηση κατά IEC (International Electrotechnical Commission)
IEC61215, IEC61730-1, IEC61730-2, EN 61730-1, EN 61730-2, πιστοποίηση έναντι
διάβρωσης (Protection Class II) καθώς και πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο
ποιότητας ISO 9001:2008. Τα Φωτοβολταϊκά Πλαίσια που θα χρησιμοποιηθούν στο
Φωτοβολταϊκό Σύστημα θα είναι τεχνολογίας πολυκρυσταλλικού ή μονοκρυσταλλικού
πυριτίου και θα είναι επενδυμένα με γυαλί ασφαλείας υψηλής διαφάνειας και με
ιδιότητες ώστε να ανακλάται λιγότερη ηλιακή ακτινοβολία.
Όλα τα Φωτοβολταϊκά πλαίσια που θα αντιστοιχούν στο Φωτοβολταϊκό Σύστημα θα
είναι των ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών και του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Η
διάταξη των Φωτοβολταϊκών πλαισίων έγινε κατόπιν μελέτης ώστε να επιτυγχάνεται η
μέγιστη δυνατή απόδοση κατά την διάρκεια του χειμώνα. Θα συνδέονται σε σειρές
(strings) και ομάδες (groups). Ο αριθμός των πλαισίων σε κάθε σειρά και ο αριθμός
των ομάδων που θα συνδεθούν σε κάθε αναστροφέα ισχύος θα είναι τέτοιος, ώστε να
εξασφαλίζεται η μέγιστη μεταφορά της παραγόμενης ενέργειας των Φωτοβολταϊκών
πλαισίων προς τους συσσωρευτές.
Τα Φ/Β πλαίσια θα είναι όλα της ίδιας ονομαστικής ισχύος η οποία θα είναι
400Wp/πλαίσιο, θα έχουν όλα την ίδια χρωματική απόχρωση και θα έχουν όλα
ακριβώς τις ίδιες γεωμετρικές διαστάσεις.
Το κιβώτιο σύνδεσης των Φωτοβολταϊκών Πλαισίων θα περιλαμβάνει διόδους
διέλευσης (by-pass diodes) για προστασία από υπερθέρμανση και βύσματα τύπου
Multi Contact (MC) ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο θερμικής κηλίδας (hot spot).
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Τα Φωτοβολταϊκά Πλαίσια θα είναι σε θέση να λειτουργούν κάτω από ακραίες
ο

ο

συνθήκες θερμοκρασίας (-40 C έως +85 C)

Η ελάχιστη απόδοση του Φωτοβολταϊκού πλαισίου σε πρότυπες συνθήκες STC θα
είναι τουλάχιστον 18,00%.
Τα Φωτοβολταϊκά πλαίσια θα είναι από την ίδια παρτίδα παραγωγής ώστε οι έλεγχοι
και τα πιστοποιητικά ελέγχου του εργοστασίου να αντιστοιχούν σε αυτήν. Σε κάθε
Φωτοβολταϊκό Πλαίσιο θα αναγράφονται με μόνιμο και ευκρινή τρόπο τα ακόλουθα
στοιχεία:

•

Τύπος Φωτοβολταϊκού Πλαισίου και κατασκευαστικός οίκος.

•

Μέγιστη Ισχύς.

•

Αριθμός σειράς Παραγωγής - Αριθμός Παρτίδας.

•

Έτος κατασκευής.

Τα Φωτοβολταϊκά πλαίσια θα συνοδεύονται από:
•

Πιστοποιητικά Ποιότητας της συγκεκριμένης παρτίδας (Quality certificates)

•

Πιστοποιητικά τύπου της συγκεκριμένης παρτίδας (Type approval)

•

Πιστοποιητικά Δοκιμών της συγκεκριμένης παρτίδας (Test Certificate)

Ο τρόπος συσκευασίας, η μεταφορά και η παράδοση των πλαισίων θα γίνει με τρόπο
ώστε τα Φωτοβολταϊκά πλαίσια μην υποστούν φθορά.
Τα Φ/Β πλαίσια θα εγκατασταθούν στο δώμα του κτιρίου.
3.1.1 ΠροστασΙα Φωτοβολταϊκών πλαισίων απο μηχανική καταπόνηση και από
είσοδο υγρασίας/ υδρατμών
Τα Φωτοβολταϊκά στοιχεία μέσα στα Φωτοβολταϊκά πλαίσια θα προστατεύονται από
μηχανική καταπόνηση και από υγρασία με την ενσωμάτωσή τους σε ένα κατάλληλο
υλικό υψηλής διαύγειας που θα είναι αρκετά ελαστικό ώστε να επιτρέπει συστολές διαστολές. Το υλικό αυτό πρέπει να μην φθείρεται και να μην προκαλούνται ρωγμές
κλπ. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί από την κατασκευή του πλαισίου (χωρίς να
χρειάζεται επέμβαση εκ των υστέρων), τρόπος ώστε αν εισέλθουν υδρατμοί στο
πλαίσιο να μην παγιδεύονται.
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3.1.2 Προστατευτικό γυάλινο κάλυμμα
Η εμπρόσθια επιφάνεια των Φωτοβολταϊκών πλαισίων θα προστατεύεται από
ενισχυμένο γυαλί (tempered glass), χαμηλής περιεκτικότητας σε σίδηρο και υψηλής
διαπερατότητας. Το γυάλινο αυτό κάλυμμα θα έχει αντοχή σε δυνατές κρούσεις,
θερμικές καταπονήσεις και υψηλές ανεμοπιέσεις (άνεμος με υψηλή περιεκτικότητα
άμμου).
3.1.3 Μεταλλικό Περίβλημα Φωτοβολταϊκού Πλαισίου
Η διάταξη θα περιβάλλεται από ένα μεταλλικό πλαίσιο κατασκευασμένο από κράμα
αλουμινίου. Το πλαίσιο αυτό τοποθετείται για την προστασία των άκρων του
γυάλινου καλύμματος του Φωτοβολταϊκού Πλαισίου και για να διευκολύνει τη
στήριξή του.
Η κατασκευή του περιβλήματος του κάθε Φωτοβολταϊκού Πλαισίου θα είναι
κατάλληλη ώστε να επιτρέπονται θερμικές συστολές - διαστολές του γυάλινου
καλύμματος του Φωτοβολταϊκού Πλαισίου. Επίσης, η κατασκευή του Φωτοβολταϊκού
Πλαισίου θα πρέπει να επιτρέπει την εξάτμιση των συμπυκνωμάτων νερού.
Για την αποφυγή γαλβανικής διάβρωσης εξ αιτίας ηλεκτρολυτικής δράσης, οι επαφές
μεταξύ διαφορετικών μετάλλων στο συγκρότημα κάθε Φωτοβολταϊκού Πλαισίου
πρέπει να είναι πλήρως ηλεκτρικά μονωμένες.
3.1.4 Κιβώτιο ακροδεκτών
Κάθε Φωτοβολταϊκό Πλαίσιο θα έχει στεγανό κιβώτιο ακροδεκτών (προστασίας >
ΙΡ65), που θα είναι σταθερά προσαρτημένο στην κορυφή του πλαισίου στην πίσω
πλευρά του. Τα κιβώτια αυτά θα περιέχουν τους ακροδέκτες για την απόληξη των
ηλεκτρικών καλωδίων από τα Φωτοβολταϊκά στοιχεία και τη δίοδο παράκαμψης "by
pass" που θα είναι συνδεδεμένη μέσα σε αυτά. Τα κιβώτια ακροδεκτών αυτά είναι
κατάλληλα διαμορφωμένα, ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση σε αυτά δύο καλωδίων.
Η πολικότητα των κιβωτίων ακροδεκτών πρέπει να είναι ευκρινώς σημειωμένη. Θα
είναι εξοπλισμένα με δύο στεγανούς μεταλλικούς στυπιοθλίπτες (με εσωτερικούς
ελαστικούς διαιρούμενους ή μη δακτύλιους στεγανότητας μήκους όσο περίπου το
μήκους του στυπιοθλίπτη) για τη διέλευση καλωδίων, με εξωτερική διάμετρο μεταξύ
7mm και 11 mm.
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3.1.5 Πινακίδες Τεχνικών Χαρακτηριστικών
Σε κάθε Φωτοβολταϊκό πλαίσιο θα αναγράφονται επίσης με μόνιμο και ευκρινή τρόπο
τα ακόλουθα στοιχεία:
•

Τάση στη μέγιστη ισχύ (Vmpp)

•

Ρεύμα στη μέγιστη ισχύ (Impp)

•

Τάση ανοιχτού κυκλώματος (Voc).

•

Ρεύμα βραχυκύκλωσης (Isc).

•

Ανοχή ισχύος (power tolerance)

Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες αυτές θα υπάρχουν σε κάθε Φωτοβολταϊκό πλαίσιο
ανεξάρτητα αν δίνονται επιπλέον σε Πιστοποιητικά ή άλλα συνοδευτικά έντυπα του
κατασκευαστή.

3.1.6

Απόδοση Φωτοβολταϊκού Πλαισίου σε σχέση με τη θερμοκρασία

Απόδοση Φωτοβολταϊκού Πλαισίου είναι το πηλίκο της ισχύος εξόδου προς το
γινόμενο της έντασης της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας κάθετα στο
Φωτοβολταϊκό Πλαίσιο επί την επιφάνεια του. Η απόδοση των Φωτοβολταϊκών
Πλαισίων που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τουλάχιστον 18,00% (Standard Test
Conditions - STC).
Πέραν των ανωτέρω προδιαγραφών, στο τεχνικό φυλλάδιο του πλαισίου θα πρέπει να
δίδονται πληροφορίες για την ονομαστική θερμοκρασία λειτουργίας των στοιχείων
(Nominal Operating Cell Temperature) και για την επί της εκατό απώλεια ισχύος του
Φωτοβολταϊκού Πλαισίου ανά βαθμό Κελσίου.

3.1.7 Ηλεκτρική Μόνωση Φωτοβολταϊκού Πλαισίου
Κάθε Φωτοβολταϊκό Πλαίσιο θα είναι ηλεκτρικά μονωμένο από το μεταλλικό
περίβλημα και το οπίσθιο κάλυμμα. Ο έλεγχος της μόνωσης θα γίνει εφαρμόζοντας
μια τάση συνεχούς ρεύματος 1000 Volts μεταξύ των βραχυκυκλωμένων άκρων εξόδου
και του μεταλλικού πλαισίου και του οπισθίου καλύμματος.
3.1.8 Μηχανική Αντοχή Φωτοβολταϊκού Πλαισίου
Τα Φωτοβολταϊκά Πλαίσια πρέπει να είναι πιστοποιημένα για κατάλληλα αυξημένη
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μηχανική αντοχή σε φορτίο χιονιού και πάγου στην εμπρόσθια όψη. Μέγιστη
επιτρεπόμενη φόρτιση 5400 Pa (στατικό φορτίο).

3.1.9 Πιστοποιήσεις - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εργοστασιακή εγγύηση προϊόντος 10 ετών
(>90%) και εργοστασιακή εγγύηση απόδοσης 25 ετών (80%).
Η Απόδοση των Φ/Β πλαισίων με την πάροδο του χρόνου έχει ως εξής:
-

Απόδοση μετά από 12 έτη: 90 % τουλάχιστον

-

Απόδοση μετά από 25 έτη: 83% τουλάχιστον

Τα Φ/Β πλαίσια θα πληρούν τις προδιαγραφές (ή αντίστοιχες) πιστοποιημένες από
αναγνωρισμένο φορέα: Electrical - TUV Spec ΤΖΕ/2.572.09 "Safety Class II Test on
Photovoltaic (PV) Modules" ή αντίστοιχο.
Τα Φ/Β πλαίσια διαθέτουν "Declaration of conformity CE" του κατασκευαστή
σύμφωνα με την οδηγία 2004/108/EC (ή 93/97/EC ή 89/336/EC) "Electromagnetic
Compatibility Directive" και την 2006/95/EC (ή 93/68/EC ή 73/23/EC) "Low Voltage
Directive".

3.2

Σύστημα στήριξης Φωτοβολταϊκών πλαισίων

Τα Φωτοβολταϊκά πλαίσια θα τοποθετηθούν σε ένα κατάλληλο σύστημα στήριξης,
εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία και την ασφάλεια της εγκατάστασης σε
ακραίες συνθήκες ανέμου, χιονόπτωσης, σεισμού και θερμοκρασιακών μεταβολών. Οι
ακραίες αυτές συνθήκες, ο συνδυασμός τους καθώς και οι αντίστοιχοι συντελεστές
ασφάλειας, προδιαγράφονται στους Ευροκώδικες, παράλληλα με επιπρόσθετους
ελέγχους, όπως για το σύνολο των δομικών κατασκευών.
Η διαστασιολόγηση των βάσεων στήριξης των Φωτοβολταϊκών πλαισίων θα γίνει μετά
από στατική μελέτη που θα ακολουθεί τις κείμενες διατάξεις και τους ισχύοντες
κανονισμούς:

•

ΕΑΚ 2000 (Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός 2000 και αναθεωρήσεις του
2003),

•

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 1 (ΕΝ1991)-Δράσεις στις φέρουσες κατασκευές
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•

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 3 (ΕΝ 1993) - Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από χάλυβα

•

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 9 (ΕΝ 1999) - Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από αλουμίνιο
και τις «Προσωρινές Συστάσεις για σχεδιασμό έργων Πολιτικού Μηχανικού σε
συνδυασμό με τους αντίστοιχους Ευρωκώδικες (ΠΡΟΣΥ-ΠΜ)» (ΦΕΚ 2692 / 3112-08) και θα κατατεθεί προς έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή.

Η αντοχή σε φορτίο αέρα του Συστήματος Στήριξης θα είναι 0,85 kN/m2
Δεδομένου ότι η εγκατάσταση βρίσκεται σε βεβαρυμένο περιβάλλον (θερμοκρασίας,
υγρασίας, ρύπων), οι μεταλλικές βάσεις στήριξης των Φωτοβολταϊκών πλαισίων θα
είναι από χαλύβδινα στοιχεία γαλβανισμένα εν θερμώ ή αλουμινένια στοιχεία με
ανοδίωση για την καλύτερη αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευής. Σε κάθε
περίπτωση οι βάσεις στήριξης και τα συνδετικά υλικά θα είναι αντίστοιχων
προδιαγραφών για την αποφυγή οξειδώσεων και ηλεκτρολυτικών αντιδράσεων.
Απαγορεύονται ρητά οι επιτόπου συγκολλήσεις στοιχείων των σκελετών στήριξης των
πλαισίων.
Τα συστήματα στήριξης και τα ειδικά τεμάχια συναρμογής θα συνοδεύονται από
εγγύηση στατικής επάρκειας και εγγύηση έναντι διάβρωσης κατ' ελάχιστο για είκοσι
(20) έτη.
Οι Μεταλλικές Βάσεις Στήριξης θα προβλεφθούν μετά από μελέτη, να τοποθετηθούν
σε κατάλληλη απόσταση για τον φυσικό αερισμό/ ψύξη των πλαισίων.
-

Όλα τα υπόλοιπα λειτουργία εξαρτήματα θα είναι από ανοξείδωτα υλικά
(ανοξείδωτος χάλυβας).

-

Η κλίση και ο προσανατολισμός των Φ/Β πλαισίων είναι κατάλληλη για την
μέγιστη απόδοση τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (βλ. Μελέτη).

3.3

Αντιστροφέας Ισχύος

Οι παρακάτω Προδιαγραφές καθορίζουν τις τεχνικές απαιτήσεις των Αντιστροφέων
Ισχύος του Φωτοβολταϊκού Συστήματος.
3.3.1. Προδιαγραφες αντιστροφέα
Ονομαστική ισχύς:
25,00kW
Βαθμός Απόδοσης:
98,00% (European Efficiency)
Ο αντιστροφέας θα πληροί τα κάτωθι:
Η ονομαστική του τάση θα είναι 230VAC και η ονομαστική συχνότητα 50Ηz.
•
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•

Θα διαθέτει Πιστοποίηση IP 65 κατά ΕΝ 60529

•

Θα συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών με δυνατότητα επέκτασης

•

Θα είναι εφοδιασμένος με διεπαφή εξωτερικής επικοινωνίας με σκοπό την
διαμόρφωση των λειτουργικών τους παραμέτρων μέσω υπολογιστή και ελέγχου
τυχόν σφαλμάτων κατά την λειτουργία του (Interface για εφαρμογή off-grid).

3.3.2 Πρότυπα
Ισχύοντα Πρότυπα:
•

Πρότυπο EN 61000-6-1 : Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

•

Πρότυπο DIN EN 61000-6-2: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα/Γενικά πρότυπαΒιομηχανικό περιβάλλον

•

Πρότυπο DIN EN 61100-6-3: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα/Γενικά πρότυπαΠρότυπα εκπομπής για οικιακά, εμπορικά και ελαφρά Βιομηχανία

•

Πρότυπο VDE 0126-1-4 : Προστασία έναντι του φαινομένου της νησιδοποίησης.

•

Πρότυπο EN 55022: Information Technology Equipment - Radio Disturbance
characteristics - Limits and Methods of Measurement

•

Πρότυπο EN 50178: Electronic equipment for use in power installations

•

IEC 60529 : (Degree of protection)

•

IEC 60721: -3-4 (Climatic category)

•

IEC 61727

•

IEC 62116

•

VDE 0126-1-1

3.3.3 Ελάχιστες Απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές
Η κεντρική συνιστώσα του ηλεκτρικού συστήματος συγκέντρωσης της ισχύος των
Φωτοβολταϊκών Πλαισίων είναι ο Αντιστροφέας Τάσης Δικτύου DC/AC, ο οποίος
πρέπει να μετατρέπει την παραγόμενη από τα Φωτοβολταϊκά Πλαίσια ηλεκτρική ισχύ
υπό συνεχή τάση, σε εναλλασσόμενη. Ταυτόχρονα, ο Αντιστροφέας πρέπει να ελέγχει
τη συνεχή τάση ακροδεκτών των Φωτοβολταϊκών Πλαισίων, προκειμένου τα
επιμέρους πλαίσια να λειτουργούν στο εκάστοτε σημείο απολαβής μέγιστης ισχύος
(λειτουργία ΜΡΡ).
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Το Φωτοβολταϊκό Σύστημα θα χρησιμοποιεί Αντιστροφέα στοιχειοσειράς (string
inverters) που μπορεί να ελέγχουν μία ή περισσότερες παράλληλες σειρές Πλαισίων.
Ο Αντιστροφέας πρέπει να είναι εφοδιασμένος στην είσοδό του με κεντρικό διακόπτη
αποσύνδεσης DC, ο οποίος θα απομονώνει τον Αναστροφέα από το DC Δίκτυο του
Φωτοβολταϊκού Συστήματος.
Επίσης, ο Αντιστροφέας πρέπει να είναι εφοδιασμένος στην έξοδό του, είτε με
κεντρικό αυτόματο διακόπτη AC είτε με αποζεύκτη φορτίου και ασφάλειες, ο οποίος
θα απομονώνει τον Αντιστροφέα από το AC Δίκτυο του Φωτοβολταϊκού Συστήματος.
Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να ικανοποιεί ο Αντιστροφέας πρέπει
να είναι πρωτίστως σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ και κατ' ελάχιστο:
•

Ύπαρξη προστασίας απόζευξης μέσω διατάξεων του μετατροπέα τάσεως DC-AC,
έτσι ώστε η εγκατάσταση να αποσυνδέεται σε περίπτωση έλλειψη τάσεως από
το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ (αποφυγή φαινομένου νησιδοποίησης), ή όταν η τάση και
η συχνότητα του ρεύματος αποκλίνουν των παρακάτω ορίων:
α.

Τάση από +15% έως -20% επί της ονομαστικής τιμής (230V)

β.

Συχνότητα ± 0,5 Hz της ονομαστικής τιμής (50Hz)

Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων αυτών, ο Αναστροφέας θα τίθεται
αυτόματα εκτός λειτουργίας (αυτόματη απόζευξη) με τις ακόλουθες χρονικές
ρυθμίσεις:
α.

Απόζευξη του Αναστροφέα σε 0,5 sec

β.

Επανάζευξη του Αναστροφέα μετά από 3 min.

•

Total Harmonic Distortion (THD) ρεύματος εξόδου μικρότερο από 3%.

•

Στην περίπτωση Αναστροφέων τάσεως DC- AC χωρίς μετασχηματιστή σιδήρου,
θα πρέπει η μέγιστη τιμή του εγχεόμενου συνεχούς ρεύματος στο ηλεκτρικό
δίκτυο να είναι μικρότερη του 0,5% της τιμής του ονομαστικού ρεύματος εξόδου
του Αναστροφέα.

•

Κάθε Αναστροφέας θα πρέπει να διαθέτει Σύστημα Ελέγχου και Αντικεραυνική
Προστασία.

Η διάρκεια εργοστασιακής εγγύησης του Αντιστροφέα θα είναι τουλάχιστον πέντε (5)
έτη.
Θα επισυναφθούν εντός της προβλεπομένης προθεσμίας επίσημα έντυπα του
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κατασκευαστικού οίκου του Αντιστροφέα ισχύος στα οποία θα αναφέρονται μεταξύ
άλλων τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
•

Ονομαστική ισχύς.

•

Εύρος τάσης εισόδου (DC).

•

Εύρος τάσης εξόδου (AC).

•

Εύρος συχνότητας λειτουργίας σε σχέση με τη συχνότητα του δικτύου.

•

Σύστημα παρακολούθησης Σημείου Μέγιστης Ισχύος (MPP Tracker).

•

Απόδοση (%)

•

Σύστημα ελέγχου κατάστασης δικτύου

•

Εσωτερική κατανάλωση κατά τη λειτουργία σε μέγιστη ισχύ.

•

Εσωτερική κατανάλωση κατά τη λειτουργία σε θέση "stand-by".

•

Καμπύλη απόδοσης σε όλο το φάσμα φορτίου.

•

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας, σχετικής υγρασίας και τύπος στεγανότητας.

•

Αυτοματισμοί και προστασίες.

•

Γαλβανική απομόνωση.

•

Δυνατότητα μετρήσεων και επικοινωνίας με Η/Υ.

•

Βαθμός προστασίας (IP)

•

Διαστάσεις – Βάρος

Οι αντίστοιχες ελάχιστες πιστοποιήσεις/ εγγυήσεις:
•

Πρότυπο EN 61000-6-1 : Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

•

Πρότυπο DIN EN 61000-6-2: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα/Γενικά πρότυπαΒιομηχανικό περιβάλλον

•

Πρότυπο DIN EN 61100-6-3: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα/Γενικά πρότυπαΠρότυπα εκπομπής για οικιακά, εμπορικά και ελαφρά Βιομηχανία

•

Πρότυπο VDE 0126-1-4 : Προστασία έναντι του φαινομένου της νησιδοποίησης.

•

Πρότυπο EN 55022: Information Technology Equipment - Radio Disturbance
characteristics - Limits and Methods of Measurement

•

Πρότυπο EN 50178: Electronic equipment for use in power installations
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3.3.4 Συνεργασία και συμβατότητα μεταξυ Αντιστροφέα και Φωτοβολταϊκών
πλαισίων
Ο Αντιστροφέας τάσης απαιτεί στην είσοδό του ένα συγκεκριμένο εύρος για την τάση
λειτουργίας, έχοντας ένα ανώτατο όριο τάσης εισόδου. Το ανώτατο όριο δεν πρέπει
να υπερβαίνεται, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος καταστροφής του Αντιστροφέα.
Συνεπώς, ο αριθμός των Φωτοβολταϊκών Πλαισίων που μπορούν να συνδεθούν εν
σειρά (στοιχειοσειρά) υπολογίζεται έτσι ώστε να μην υπερβαίνονται τα όρια αυτά, σε
όλες τις συνθήκες λειτουργίας.
Επίσης θα πρέπει να υπάρχει συμβατότητα μεταξύ των τύπων των Φωτοβολταϊκών
πλαισίων που θα εγκατασταθούν και του Αναστροφέα όσον αφορά την μεταξύ τους
συνδεσιμότητα, την παραμετροποίηση, τον τρόπο γείωσης έτσι ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι απώλειες και να γίνεται πλήρης εκμετάλλευση της παραγόμενης
από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο Αντιστροφέας θα μπορεί μέσω διεπαφών επικοινωνίας τύπου Ethernet, RS485,
RS232, Bluetooth να επικοινωνεί με το Σύστημα Ελέγχου της Λειτουργίας του
Φωτοβολταϊκού Συστήματος και να μεταφέρει τα αποθηκευμένα σε αυτόν δεδομένα
για τη λειτουργία και απόδοση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος.

3.3.5 Επιλογή του χώρου εγκατάστασης των Αντιστροφέων
Για την επιλογή του χώρου εγκατάστασης, ελήφθησαν υπ΄ όψη οι συνθήκες
περιβάλλοντος που επηρεάζουν τους Αντιστροφείς.
Συγκεκριμένα, ο δείκτης προστασίας του Αντιστροφέα από σωματίδια σκόνης και
νερού (> IP65), καθώς και τα όρια της θερμοκρασίας θα επιλεχθούν έτσι ώστε να μην
επηρεάζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία του.
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο Αντιστροφέας θα τοποθετηθεί σε προστατευμένο
χώρο και με δεδομένο ότι απόδοση λειτουργίας του επηρεάζεται σημαντικά από τις
κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής στην οποία είναι εγκατεστημένο το
Φωτοβολταϊκό σύστημα (θερμοκρασία περιβάλλοντος και υγρασία). Ο αερισμός του
χώρου είναι επαρκής.
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3.4

Καλώδια του Συστήματος για Ονομαστική Ισχύ 53,60kWp

3.4.1 Προσφερόμενα καλώδια DC και AC
α)

Καλώδια DC
Θα εγκατασταθούν ειδικού τύπου καλώδια για Φ/Β Συστήματα.
Τύπος :
PV1-F 1 x 6mm2 (Solar cable)
β)
Καλώδια AC
Τύπος :
J1VV-R (διαφόρων διατομών)
3.4.2 Προδιαγραφές καλωδίων
- Για την ηλεκτρολογική σύνδεση των Φ/Β πλαισίων μεταξύ τους θα
χρησιμοποιηθούν ειδικού τύπου καλώδια (solar cables), με ενσωματωμένες τις
επαφές θετικού και αρνητικού πόλου (χάλκινα καλώδια PV1-F).
Το καλώδιο είναι εύκαμπτο, άφλεκτο και έχει προδιαγραφές προστασίας από
την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και την λειτουργία σε υψηλές θερμοκρασίες.
Συγκεκριμένα, οι ακραίες συνθήκες λειτουργίας για το καλώδιο σύνδεσης των
Φ/Β πλαισίων είναι από -40°C έως + 120°C.
-

Η πολικότητα των καλωδίων είναι αναγνωρίσιμη, όπως και τα σημεία
σύνδεσης τους στις ηλεκτρικές συσκευές του Φ/Β Συστήματος.

-

Τα DC καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση σε σειρά των Φ/Β
πλαισίων θα οδεύουν κατά μήκος της μεταλλικής βάσης στήριξης και θα
στηρίζονται με δεματικά καλωδίων ανά 40 - 50cm διαδρομής.
Οι διαδρομές των καλωδίων θα ακολουθούν ευθείες γραμμές και η
καλωδίωση θα είναι δομημένη.

-

Για το AC τμήμα του Φ/Β συστήματος και συγκεκριμένα για τη σύνδεση των
αναστροφέων DC/AC με τον πίνακα Χ.Τ. του Φ/Β συστήματος θα
χρησιμοποιηθούν καλώδια τύπου ΝΥΥ (J1VV-R) κατασκευασμένα σύμφωνα με
το VDE-0271.

-

Οι διατομές των καλωδίων και αγωγών θα είναι κατάλληλες ώστε η πτώση
τάσης, σε συνθήκες NOCT και σε τάση ΜΡΡ, από την έξοδο των Φ/Β πλαισίων
μέχρι και τους Αντιστροφέας να είναι μικρότερη του 1%.

-

Η όδευση των καλωδίων θα γίνει εντός σωλήνων σπιράλ από πολυαιθυλένιο
υψηλής πυκνότητας.

-

Η όδευση των καλωδίων ισχυρών ρευμάτων θα γίνει σε ξεχωριστό σωλήνα από
τα καλώδια ασθενών ρευμάτων.
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-

Ο σωλήνας θα διαθέτει ειδικά εξαρτήματα σύνδεσης (μούφες, κατάλληλα
παρελκόμενα κτλ.). Όλες οι καταλήξεις των σπιράλ και οι συνδέσεις των
καλωδίων θα γίνουν με προστατευτικές ταινίες και κολάρα ώστε να διατηρούν
τη συνοχή τους και να αποφεύγονται οι φθορές από εξωγενείς παράγοντες.

-

Τα καλώδια του συστήματος καταγραφής δεδομένων θα τοποθετηθούν σε
πλαστικούς σωλήνες και αφορούν LiYCY (TP) για τη μετάδοση σημάτων από
τους Αντιστροφέας και τους λοιπούς αισθητήρες προς το κέντρο ελέγχου.

3.4.3 Πρότυπα
Καλώδια DC :

•

IEC 60364-5-52

•

EN 50396 (Οƶone-resistant)

•

HD 601/A1 (Weather / UV-resistant)

•

VDE 0295

•

IEC 60228, class 5

•

EN 60216-1 (Temperature range)

Καλώδια AC:

3.5

•

VDE 0271

•

IEC 60502-1

Αντικεραυνική Προστασία - Προστασία απο υπερτάσεις - Σύστημα γείωσης

δικτύου συνεχούς ρεύματος
3.5.1 Πρότυπα - Κανονισμοί
Η προστασία του Φωτοβολταϊκού Συστήματος από υπερτάσεις και κεραυνούς θα
υλοποιηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα ισχύοντα εθνικά (ΕΛΟΤ), ευρωπαϊκά (ΕΝ) και
διεθνή (IEC) Πρότυπα αλλά και την ισχύουσα νομοθεσία ή ισοδύναμα αυτών:
•

ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3: " Physical damage to structures and life hazard

•

ΕΛΟΤ ΕΝ 62305: 2006, "Αντικεραυνική προστασία-Μέρος 1: Γενικές αρχές".

•

ΕΛΟΤ ΕΝ 62305: 2006, "Αντικεραυνική προστασία - Μέρος 2: Διαχείριση
διακινδύνευσης"

•

ΕΛΟΤ ΕΝ 62305: 2006, "Αντικεραυνική προστασία - Μέρος 4: Ηλεκτρικά και
ηλεκτρονικά συστήματα εντός δομών".

•

ΕΛΟΤ ΕΝ 60664.01 Ε2: 2007, "Συντονισμός μόνωσης για εξοπλισμό μέσα σε
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συστήματα χαμηλής τάσης-Μέρος 1: Αρχές, απαιτήσεις και δοκιμές"
•

ΕΛΟΤ ΕΝ 61643.11: 2002, "Διατάξεις χαμηλής τάσης για προστασία από
υπερτάσεις - Μέρος 11: Διατάξεις .προστασίας από υπερτάσεις που συνδέονται
σε δίκτυα χαμηλής τάσης Απαιτήσεις και δοκιμές".

•

ΕΛΟΤ ΕΝ 61643.11/Α11: 2007, "Διατάξεις χαμηλής τάσης για προστασία από
υπερτάσεις Μέρος 11: Διατάξεις προστασίας από υπερτάσεις που συνδέονται σε
δίκτυα χαμηλής τάσης - Απαιτήσεις και δοκιμές".

•

ΕΛΟΤ ΕΝ 61643.21: 2001, "Διατάξεις χαμηλής τάσης για προστασία από
υπερτάσεις - Μέρος 21: Διατάξεις χαμηλής τάσης για προστασία από υπερτάσεις
συνδεδεμένες σε δίκτυα τηλεπικοινωνιών και σηματοδοσίας - Απαιτήσεις
λειτουργίας και μέθοδοι δοκιμών".

•

ΕΛΟΤ TS 61643.12: 2006, "Διατάξεις χαμηλής τάσης για προστασία από
υπερτάσεις - Μέρος 12: Διατάξεις προστασίας από υπερτάσεις συνδεδεμένες σε
δίκτυα χαμηλής τάσης - Αρχές επιλογής και εφαρμογής".

•

IEC 61643 - 22, "Low voltage surge protective devices - Part 22: SPDs connected
to telecommunication and Signalling networks - Selection and application
principles".

•

ΕΛΟΤ EN 50164 - 1, "Lightning Protection Components (LPC), Part 1:
Requirements for connection components".

•

ΕΛΟΤ EN 50164\- 2, "Lightning Protection Components (LPC), Part 2:
Requirements for conductors, and earth electrodes".

•

ΕΛΟΤ EN 50164 - 3, "Lightning Protection Components (LPC), Part 1:
Requirements for isolating spark gaps".

•

ΕΛΟΤ EN 61557.08 E2: 2007, "Ηλεκτρική ασφάλεια σε συστήματα διανομής
χαμηλής τάσης μέχρι 1 kV εναλλασσόμενου ρεύματος και 1,5 kV συνεχούς
ρεύματος-Εξοπλισμός για δοκιμή, μέτρηση ή επιτήρηση μέτρων προστασίας Μέρος 8: Μόνωση συσκευών επιτήρησης για συστήματα IT".

•

ΕΛΟΤ HD 60364.01: 2008, "Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 1:
Θεμελιώδεις αρχές, προσδιορισμός γενικών χαρακτηριστικών, ορισμοί".

•

IEC 60099-4: 2001, "Metalroxide surge arresters without gaps for a.c. systems"

•

IEC 60947-4-1: 2002, "Electromechanical contactors".
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•

IEC 60364-5-53:2001, "Electrical installations of building - Part 5-53: Selection
and erection of electrical equipment-Isolation, switching and control.

•

ΕΛΟΤ HD 60364.07.712: 2005, "Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 7712: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Ηλιακά Φωτοβολταϊκά
συστήματα παροχής ισχύος".

•

ΕΛΟΤ HD 60364.0: 2007, "Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 5-54:
Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού - Διατάξεις γείωσης, αγωγοί
προστασίας και προστατευτικοί αγωγοί σύνδεσης".

•

ΕΛΟΤ HD 384 Ε2: 2004, "Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις".

•

DIN VDE 0100

3.5.2 Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας
3.5.2.1 Εφαρµογή Συλλεκτηρίου Συστήµατος

Για την προστασία στάθμης IΙΙΙ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3 των Φωτοβολταϊκών Πλαισίων
θα τοποθετηθούν ακίδες Φ16x1500mm κατάλληλης διατομής αλουμινίου στην
απαιτύμενη απόσταση. Οι ακίδες θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένες για
την στήριξη στις μεταλλικές βάσεις των Φωτοβολταϊκών Πλαισίων και θα στηρίζονται
επί των μεταλλικών βάσεων με 2 σφιγκτήρες.
Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305 – 3 (§ 5.3.5 & 5.5.2), οι μεταλλικές βάσεις
των Φωτοβολταϊκών Πλαισίων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φυσικοί αγωγοί
καθόδου, εφ’ όσον πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις :
•

Η ηλεκτρική συνέχεια μεταξύ των διαφόρων τμημάτων τους είναι αξιόπιστη

•

Οι διαστάσεις τους είναι τουλάχιστον ίσες με αυτές που καθορίζονται για τους
τυποποιημένους συλλεκτήριους αγωγούς και τους αγωγούς καθόδου.

Στο Φωτοβολταϊκό Σύστημα επί του δώματος θα οδεύει αγωγός χαλύβδινος
ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένος Ø8mm ο οποίος θα συνδέει τις βάσεις όλων των
πλαισίων με το υπάρχων σύστημα προστασίας. Όλες οι συνδέσεις μεταξύ των αγωγών
θα υλοποιηθούν με συνδέσμους πρέσας. Οι συνδέσεις των βάσεων με τον αγωγό θα
υλοποιηθούν με τη χρήση συνδέσμων τύπου (Η) 6-10mm St/Zn.
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Σε κανένα σημείο ο αγωγός ισοδυναμικής προστασίας δεν θα συνδεθεί άμεσα με
αγωγό γείωσης κάποιας ακίδας διότι οι ακίδες συνδέονται με το ΣΑΠ μέσω των
βάσεων στήριξης.
3.5.2.3

∆ιάταξη Γείωσης

Οι αγωγοί καθόδου θα συνδέονται με 3 ηλεκτρόδια γείωσης ανά κάθοδο
σχηματίζοντας τρίγωνο γείωσης. Τα ηλεκτρόδια θα είναι διατομής Ø14mm και μήκους
1500mm. Η σύνδεση του κάθε ηλεκτροδίου με τον αγωγό γείωσης θα γίνει με χάλκινο
πολύκλωνο αγωγό 50mm2 και ορειχάλκινο σφιγκτήρα. Οι συνδέσεις μεταξύ των
υλικών γείωσης και των υπολοίπων αγωγών θα γίνουν με συνδέσμους που διαθέτουν
κοχλίες και βίδες πιστοποιημένης ικανότητας απαγωγής 100 kΑ 10/350μsec.
3.5.3 Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις
3.5.3.1 Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις Γενικού Πίνακα

Στον Πίνακα του Φωτοβολταϊκού Συστήματος θα τοποθετηθεί ισοδυναμικός ζυγός για
γειώσεις. Εντός του Πινάκα επίσης θα τοποθετηθεί μια διάταξη τριών απαγωγών
κρουστικών υπερτάσεων Τ2+Τ3 μεταξύ φάσεων και ουδετέρου αγωγού (L –
N),παράλληλα από τις φάσεις και τον ουδέτερο έναντι γείωσης, η οποία θα πρέπει να
έχει τη δυνατότητα να παρέχει πρωτεύουσα και δευτερεύουσα προστασία
(δυνατότητα απαγωγής κεραυνικών ρευμάτων οφειλόμενων σε έμμεσα κεραυνικά
πλήγματα από το δίκτυο του εναλλασσόμενου ρεύματος μέχρι 40 kA τουλάχιστον
κυματομορφής 8/20μsecκαι στάθμης προστασίας Up<1,25kV ώστε να παρέχει
προστασία σε συσκευές κατηγορίας ΙII) και ένας απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων
τύπου Τ2 μεταξύ ουδετέρου και αγωγού προστασίας (N – PE) ο οποίος θα πρέπει να
έχει τη δυνατότητα να παρέχει πρωτεύουσα προστασία (δυνατότητα απαγωγής
κεραυνικών ρευμάτων οφειλόμενων σε άμεσα κεραυνικά πλήγματα). Η γείωση του
απαγωγού θα πρέπει να είναι κοινή με την γείωση προστασίας της ηλεκτρολογικής
εγκατάστασης.
Όλοι οι απαγωγοί θα πρέπει να έχουν αντοχή όπως ορίζει το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 61643-11 σε :
•

TOV > 1200 V μεταξύ ουδετέρου και γείωσης

•

TOV > 350 V μεταξύ φάσεων και ουδετέρου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

115

ΑΔΑ: ΩΥ6ΚΩΕΨ-ΗΞ6
ΕΡΓΟ: ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ’’

3.5.3.2 Προστασία απο κρουστικές υπερτάσεις των Φωτοβολταϊκών Πλαισίων
και του Αντιστροφέα

Για την προστασία του Αντιστροφέα από κρουστικές υπερτάσεις θα τοποθετηθούν στο
Δώμα πάνω στις μεταλλικές βάσεις δίπλα στην κάθε ομάδα πλαισίων πριν τον
παραλληλισμό τους απαγωγοί υπερτάσεων συνεχούς ρεύματος(DC). Επίσης μετά τον
Αντιστροφέα θα τοποθετηθούν απαγωγοί υπερτάσεως εναλλασσόμενου ρεύματος
(ΑC). Οι απαγωγοί υπερτάσεων αποτελούν μια ολοκληρωμένη διάταξη προστασίας
των κυκλωμάτων συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος, με τα ακόλουθα βασικά
χαρακτηριστικά :
•

Εργαστηριακά δοκιμασμένος με πιστοποιήσεις απαγωγού& πίνακα διανομής

•

Αντοχή σε υψηλά κρουστικά ρεύματα

•

Χαμηλή παραμένουσα τάση

•

Μέγιστη τάση εισόδου έως 1000Vdc

•

Ασφαλής απόζευξη υπό φορτίο έως 63Adc @ 1000Vdc

•

100% ελεγμένος (δοκιμές σειράς) σε κάθε φάση της παραγωγής του πριν την
παράδοση

Το περίβλημα του πίνακα είναι IP 65, κατασκευασμένο από χάλυβα που διαθέτει όλες
τις απαραίτητες επιστρώσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας (νανοκεραμική επικάλυψη,
ηλεκτροφόρηση/ανοδείωση – 20μm –, ηλεκτροστατική βαφή – 80μm – σε χρώμα RAL
7035) και ικανοποιεί πλήρως το ISO 7253. Ένα ερμάριο με μεταλλικό περίβλημα
υπερτερεί του πλαστικού καθώς διαθέτει μεγαλύτερη μηχανική αντοχή σε περίπτωση
ισχυρού βραχυκυκλώματος - με πηγή το δίκτυο - εμποδίζοντας τη διάτρησή του από
θραύσματα του περιεχομένου του. Επίσης το μεταλλικό περίβλημα είναι μεγαλύτερης
αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες (συμπεριλαμβανομένης και πυρκαγιάς) από
οποιοδήποτε μη μεταλλικό.
Ο πίνακας συνοδεύεται με οδηγίες εγκατάστασης, σχέδια, τεχνικά χαρακτηριστικά σε
ειδική θήκη με διαγράμματα στο εσωτερικό του. Επιπροσθέτως :
•

Διαθέτει έτοιμο αγωγό γείωσης 16mm2 χάλκινο με έτοιμο ακροδέκτη πρέσας
και σφιγκτήρα
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•

Όλα τα καλώδια διαθέτουν ακροδέκτες πρέσας

•

Όλα τα καλώδια εισόδου και εξόδου διαθέτουν σήμανση

•

Πριν την παράδοση ελέγχεται 100% με δοκιμές αντίστασης μόνωσης και
συνέχειας αγωγών σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60439-1 + A1, EN 60439 -3 + A1
+ A2 (Δοκιμές σειράς)

•

Διαθέτει πιστοποιητικά δοκιμών (Δοκιμές τύπου) για τα ακόλουθα πρότυπα EN
60439-1 + A1, EN 60439 -3 + A1 + A2, HD 60364-7-712, EN 60664-1, CLC/TS
50539-12, EN 62446, EN 61643-11

•

Διαθέτει τα σήματα ποιότητος των ανεξάρτητων εργαστηρίων (ΚΕΜΑ, VDE, UL,
VDS, κλπ) περί ελέγχου της διάταξης σύμφωνα με τα πρότυπα και τα
αναφερόμενα από τον κατασκευαστή τεχνικά χαρακτηριστικά.

3.5.3.3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά πίνακα Συνεχούς Ρεύµατος (DC)

•

Τοποθετείται στο Δώμα ένας (1) πίνακας για τον Αντιστροφέα.

•

Ακροδέκτες κατάλληλους για Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις τύπου MC 4

•

Ασφαλειοθήκες με Ασφάλειες τήξης DC 12Adc @ 1000Vdc για κάθε πόλο
εισόδου στον Πίνακα

•

Διακόπτη φορτίου (DCIsolator) 63Adc @ 1000Vdc για ασφαλή απόζευξη του
συνεχούς ρεύματος

•

Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων T3 για το κύκλωμα του συνεχούς ρεύματος,
3 πόλων 20kA (8/20μs) / πόλο @ 1000Vdc με ενσωματωμένη θερμική απόζευξη
σε κάθε πόλο αφήνοντας παραμένουσα τάση <3,5kV

•

Όλες οι καλωδιώσεις στο κύκλωμα του συνεχούς ρεύματος είναι από ειδικό
καλώδιο Φ/Β min 6mm2 χάλκινο επικασσιτερωμένο, που διαθέτει διπλή μόνωση
αντοχής 2000Vdc και χρωματισμό ανάλογα με την πολικότητα (κόκκινο +ve &
μαύρο –ve)

3.5.3.4 Τεχνικά Χαρακτηριστικά πίνακα εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC)

•

Τοποθετείται στον χώρο του Αντιστροφέα

•

Ασφαλειοαποζεύκτες (ασφαλειοθήκες - fuseholder) 63Aac @ 400Vac
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•

Ασφάλειες τύπου aM 25Adc @ 400Vac

•

Διακόπτης φορτίου (ACIsolator) 63Aac @ 400Vac για ασφαλή απόζευξη του
εναλλασσόμενου ρεύματος
Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων T3 για το κύκλωμα του εναλλασσόμενου

•

ρεύματος, 4 πόλων (3Φ) 20kA (8/20μs) & 12,5kA (10/350μs) / πόλο @ 440Vac σε
συνδεσμολογία 3+1 με ενσωματωμένη θερμική απόζευξη σε κάθε πόλο αλλά και
κατάλληλο σχεδιασμό για αντοχή ακόμα και σε υψηλές υπερτάσεις μεγάλης
διάρκειας TOV (π.χ. απώλεια ουδέτερου ή σφάλμα στη ΜΤ), ο ειδικός
σχεδιασμός του επιτρέπει την εγκατάστασή του ανεξάρτητα από το σύστημα
σύνδεσης γειώσεων (ΤΝ & ΤΤ).
Όλες οι καλωδιώσεις στο κύκλωμα του εναλλασσόμενου ρεύματος είναι από

•

καλώδιο min 16mm2 χάλκινο, που διαθέτει μόνωση αντοχής 1000Vac και
κατάλληλο χρωματισμό.
Κλέμμες εισόδου και εξόδου ανάλογα με τη διατομή του εισερχόμενου και

•

εξερχόμενου καλωδίου του εναλλασσόμενου ρεύματος
Στυπιοθλίπτες εισόδου και εξόδου ανάλογα με τη διατομή του εισερχόμενου και

•

εξερχόμενου καλωδίου του εναλλασσόμενου ρεύματος

3.6

Λοιπός Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός του Φ/Β Συστήματος
-

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τους ελληνικούς
ηλεκτρολογικούς κανονισμούς, το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD-384 σχετικά με τις
αρμονικές και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την Ελληνική
νομοθεσία.

-

Πριν από τον Αντιστροφέα του Φ/Β Συστήματος τοποθετείται πίνακας DC στον
οποίο συνδέονται οι Φ/Β συστοιχίες, και περιλαμβάνει Απαγωγούς
υπερτάσεων, ασφαλειοθήκη και διακόπτη.

-

Το κιβώτιο του πίνακα θα πρέπει να καλύπτει την Προδιαγραφή IP 65 για
χρήση σε εξωτερικό χώρο.

-

Η διαστασιολόγηση των διατομών των καλωδίων AC γίνεται με κύριο γνώμονα
την ελαχιστοποίηση των απωλειών.
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-

Το σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει οθόνη παρουσίασης ισχύος και
ηλεκτρικής ενέργειας και ποσότητας εκπομπών CO2 που έχει αποφευχθεί με
επιφάνεια τουλάχιστον 0.5 m2. Η οθόνη θα τοποθετηθεί εντός του κτιρίου .

3.7

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας

Προβλέπεται η παροχή από τον Ανάδοχο εγγύησης καλής λειτουργίας του Φ/Β
Συστήματος διάρκειας δέκα (10) ετών.
Η εγγύηση αυτή παρέχεται δεδομένης της μεγάλης διάρκειας εγγύησης του
εξοπλισμού (Φ/Β πλαίσια: 10 έτη, Βάσεις στήριξης: 20 έτη) και βάσει της δυνατότητας
επέκτασης της εγγύησης των αντιστροφέων κατά 5 έτη (5+5 έτη).

3.8

Εξυπηρέτηση (Service) μετά την πώληση και τεχνική βοήθεια

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, ώστε εξυπηρετεί την
ομαλή λειτουργία του Φ/Β Συστήματος μετά την πώληση (After sale service).
Επίσης, θα προσφέρει τεχνική βοήθεια, όπου χρειαστεί, τόσο η ίδια η Εταιρία ως
Ανάδοχος του Έργου, όσο και οι Προμηθευτές του βασικού εξοπλισμού.
Τέλος, ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την ύπαρξη ανταλλακτικών και σε πρώτη φάση θα
διαθέσει στο Νοσοκομείο ένα πλήρες σετ ανταλλακτικών.

3.9

Καλωδιώση Συστήματος Επικοινωνίας

Τα καλώδια επικοινωνίας θα πρέπει να πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές και
ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν σε θέματα Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας. Τα
καλώδια επικοινωνίας δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με τους αγωγούς γείωσης
και θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την τοποθέτηση τους εντός των
καναλιών σε θέματα μηχανικής αντοχής και παρεμβολών.
3.10

Δίκτυο Διανομής Συνεχούς Ρεύματος (DC)

Για την ηλεκτρολογική σύνδεση των Φωτοβολταικών πλαισίων μεταξύ τους, θα
χρησιμοποιηθεί ειδικού τύπου καλώδια solar cable (αποκλείοντας έτσι τα κοινά
καλώδια με μόνωση από PVC), με ενσωματωμένες τις επαφές θετικού και αρνητικού
πόλου. Το αγώγιμο υλικό του καλωδίου θα είναι χαλκός, κατάλληλης διατομής. Το
καλώδιο θα είναι εύκαμπτο, άφλεκτο και έχει προδιαγραφές προστασίας από την
υπεριώδη ακτινοβολία (UV), στο όζον και στην λειτουργία σε υψηλές θερμοκρασίες. Η
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πολικότητα των καλωδίων πρέπει να είναι αναγνωρίσιμη όπως και τα σημεία
σύνδεσής τους στις ηλεκτρικές συσκευές του Φωτοβολταϊκού Συστήματος.
Οι συνδέσεις μεταξύ καλωδίων είναι επιθυμητό να είναι τύπου "plug and play" με
συνδέσμους MC4 που εξασφαλίζουν την απουσία επαφής με γυμνό αγωγό. Η στήριξη
των καλωδίων θα γίνεται με υλικά ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία, την
υγρασία, την υψηλή θερμοκρασία και τη διάβρωση.
3.11

Δίκτυο Διανομής Εναλλασσόμενου Ρεύματος (ΑC)

Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν στην εγκατάσταση θα είναι Αγωγοί JIVV (ΝΥΥ)
έως 1000 Volt, ανθυγρά, αποτελούμενα από xάλκινους αγωγούς κυκλικής διατομής, οι
οποίοι είναι μονωμένοι με πλαστικό ειδικής xημικής σύνθεσης. Οι ανωτέρω αγωγοί
περιβάλλονται με περίβλημα από μονωτική μάζα. Τόσο οι αγωγοί όσο και η μάζα
περιβάλλονται από πλαστικό μανδύα χρώματος μαύρου ή γκρι της ίδιας xημικής
σύνθεσης όπως και η μόνωση των αγωγών.
Σε κάθε ηλεκτρική γραμμή και καθόλο το μήκος της, απαγορεύεται η αλλαγή διατομής
των αγωγών καλωδίου. Από κάθε ηλεκτρική γραμμή τροφοδότησης ο ένας από τους
αγωγούς του καλωδίου ΝΥΥ θα χρησιμοποιείται ως αγωγός επιστροφής (ουδέτερος).
3.12

Πίνακες Χαμηλής Τάσης 400/230V

3.12.1 Μεταλλικά μέρη
'Όλα τα μεταλλικά μέρη των πινάκων θα βαφούν με δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής
βαφής με απόχρωση που θα εγκριθεί από την επίβλεψη. 'Όλα τα υλικά και μικροϋλικά
στήριξης (χαλύβδινα ελάσματα, σιδηροτροχιές, κοχλίες κλπ.) θα πρέπει να είναι
ανοξείδωτα ή να έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική προστασία (π.χ. γαλβάνισμα).
Ειδικά για τις εξωτερικές βίδες στερέωσης μεταλλικών πλακών θα πρέπει να είναι
επινικελλωμένες.

3.12.2 Γενικές Προδιαγραφές Πινάκων
•

Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα και
συσκευές να είναι εύκολα προσιτά μετά την αφαίρεση των καλυμμάτων και
τοποθετημένα σε κανονικές αποστάσεις μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η
άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς να μεταβάλλεται η
κατάσταση των γειτονικών οργάνων.
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•

Η εσωτερική διανομή θα γίνεται με μπάρες από ηλεκτρολυτικό χαλκό
κατάλληλης ορθογωνικής διατομής και επιτρεπόμενης έντασης συνεχούς
λειτουργίας τουλάχιστον ίσης με την ονομαστική ένταση του γενικού διακόπτη.
Θα υπολογισθούν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 45°C καθώς και τα καλώδια
εσωτερικής συνδεσμολογίας.
-

Οι μπάρες των τριών φάσεων θα είναι στο πάνω μέρος των πινάκων ενώ
του ουδέτερου και της "γης" στο κάτω μέρος των πινάκων και θα έχουν
διατομή την μισή εκείνης των φάσεων.

-

Σε στάθμη βραχυκυκλώματος τουλάχιστον ίση με την αναγραφόμενη σε
κάθε πίνακα η ανύψωση θερμοκρασίας των ζυγών και η μηχανική τους
αντοχή συνδυαζόμενη και με εκείνη των μονωτήρων στήριξης θα πρέπει
να βρίσκεται στα όρια που προβλέπουν οι κανονισμοί VDΕ.

•

Η συναρμολόγηση, η εσωτερική συνδεσμολογία και η δοκιμή των πινάκων θα
πρέπει απαραίτητα να ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής τους. Στον
τόπο του έργου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε εργασία σχετικά με τις
παραπάνω.
Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών με τα όργανα του πίνακα θα
γίνει με τη βοήθεια των κατάλληλων για κάθε περίπτωση ακροδεκτών.
Η σύνδεση των αναχωρήσεων στις μπάρες θα γίνει με ειδικούς σφιγκτήρες ή
ειδικά εξαρτήματα.
Σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες οι συνδέσεις μεταξύ των μπαρών διανομής
προς τους διακόπτες αναχώρησης και από εκεί προς τα άκρα του πίνακα και για
εντάσεις από 100Α μέχρι και 630Α θα γίνουν με εύκαμπτες μονωμένες χάλκινες
μπάρες ονομαστικής έντασης τουλάχιστον εκείνης του διακόπτη και τάσης
λειτουργίας τουλάχιστον 500V.
Οι εύκαμπτες μονωμένες μπάρες περιέχουν τον αγωγό ο οποίος αποτελείται
απο πολλές χάλκινες λωρίδες λεπτού πάχους ώστε να αποτελέσουν εύκαμπτο
σώμα και περιβάλλονται απο θερμοπλαστική μόνωση.
Η σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών θα γίνει σε
κατάλληλες αριθμημένες κλέμμες (τρείς φάσεις, ουδέτερος και γείωση).
Εξαίρεση και μόνον μπορεί να υπάρξει όταν η ονομαστική ένταση των
αναχωρήσεων είναι πάνω από 100Α και υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις :
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Το όργανο διακοπής στο οποίο συνδέεται η αναχώρηση ή η άφιξη να είναι προς
το κάτω μέρος του πίνακα και εύκολα προσιτό και
Τα όργανα διακοπής να έχουν κατάλληλους ακροδέκτες ώστε τα καλώδια ή
μπάρες που θα συνδεθούν σε αυτούς να μην χρειάζονται ακροδέκτες.
•

Η εγκατάσταση των κλεμμών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται
και γι αυτές ο ίδιος βαθμός προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα
μέρη του πίνακα.
Για τις τρείς φάσεις θα πρέπει πάντα να ισχύει ένα ορισμένο σύστημα

-

σήμανσης, ώστε η κάθε φάση να έχει πάντα την ίδια θέση και το ίδιο
χρώμα.
Στην μπροστινή πλευρά του πίνακα θα υπάρχουν καλαίσθητες μόνιμες

-

πινακίδες με την αναγραφή των τμημάτων και των κυκλωμάτων κάθε
πίνακα (όπως αναφέρονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο) .
Οι κλέμμες θα είναι τύπου σιδηροτροχιάς και στο εσωτερικό τους θα

-

φέρουν γλωσσίδα προστασίας του αγωγού απο τη βίδα σύσφιγξης.
Όλα τα υλικά στήριξης των οργάνων των πινάκων θα είναι επινικελλωμένα

-

ή επιφωσφατωμένα ή από ανοξείδωτο χάλυβα.
•

Η κατασκευή και διαμόρφωση των πινάκων θα είναι σύμφωνη προς τους εξής
Κανονισμούς και Προδιαγραφές :

•

-

Ελληνικούς Κανονισμούς

-

VDΕ 0100, 0110, 0660

-

ΙΕΕ. Κανονισμοί για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό κτιρίων (14η έκδοση)

-

ΙΕC 439. Προκατασκευασμένοι πίνακες Χ.Τ.

Όλοι οι πίνακες Χ.Τ. θα είναι επισκέψιμοι και επιθεωρήσιμοι από μπροστά.
-

Όλοι οι διακόπτες με χειριστήρια θα είναι αιωρούμενου τύπου δηλ.
χωριστά το σώμα του διακόπτη με τον μοχλό χειρισμού και χωριστά η
χειρολαβή, ώστε όταν ανοίγουμε την πόρτα του πίνακα ή αφαιρούμε το
κάλυμμα ενός κιβωτίου του πίνακα να μην χρειάζεται καμία επέμβαση
στον διακόπτη.

-

Σε αυτή την περίπτωση η χειρολαβή του διακόπτη παραμένει πάνω στην
πόρτα ή στο κάλυμμα του κιβωτίου του πίνακα.

-

Οι μικροαυτόματοι θα είναι επισκέψιμοι μέσω ειδικών θυρίδων που θα
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εξασφαλίζουν τον ίδιο βαθμό προστασίας με τον υπόλοιπο πίνακα.
•

Οι πόρτες και οι μετωπικές πλάκες των πινάκων θα είναι μεταλλικές της αυτής
κατασκευής με το υπόλοιπο σώμα του πίνακα και θα φέρουν :
-

Κλείστρο ειδικό για πίνακες (μεταλλικό) το οποίο θα είναι όμοιο για όλους
τους πίνακες του έργου (PAS PARTOUT).

-

Ειδικούς μεντεσέδες (μεταλλικούς) για πίνακες.

-

Κατάλληλη θήκη από διαφανές πλαστικό στην εσωτερική πλευρά της
πόρτας για την τοποθέτηση των σχεδίων του πίνακα.

•

Ακροδέκτη γείωσης.

Κάθε πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο και υλικά για 20% των απαιτήσεων της
μελέτης για μελλοντική επέκταση.

•

Η είσοδος στον πίνακα κάθε καλωδίου θα γίνεται με μεταλλικούς στυπιοθλήπτες
κατάλληλης διαμέτρου.

•

Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται και από τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα,
ανταλλακτικά, σχέδια κλπ. τα οποία θα παραδοθούν πριν τη βεβαίωση
περάτωσης.
-

Μια πλήρη σειρά διαγραμμάτων, λειτουργικών και κατασκευαστικών
σχεδίων του πίνακα.

-

Κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των
διαφόρων συσκευών του πίνακα.

-

3.13

Οδηγίες λειτουργίας, ρύθμισης και συντήρησης.

Σύστημα τηλεμετρίας

Ο έλεγχος θα επιτυγχάνεται από απόσταση, χρησιμοποιώντας σύστημα τηλεμετρίας.
Πιο αναλυτικά, θα πραγματοποιείται καταγραφή του συνόλου των παραμέτρων του
συστήματος που καταδεικνύουν ή σχετίζονται με την απόδοση και λειτουργία του.
Το σύστημα τηλεμετρίας λειτουργεί με εγκατεστημένα τα παρακάτω:
•

Μονάδα συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των πληροφοριών από τον
Αντιστροφέα.

•

Μετάδοση δεδομένων.

•

Σύστημα Συναγερμών.

•

Σύστημα ελέγχου κατάστασης του δικτύου (απώλεια φάσης δικτύου,
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ασυμμετρία δικτύου κλπ)
Το

σύστημα

τηλεμετρίας

θα

πραγματοποιεί

συνεχείς

συγκρίσεις

των

θεωρητικών/πραγματικών τιμών και θα αξιολογεί τα δεδομένα που αφορούν την ισχύ
της εγκατάστασης ώστε να εντοπίζονται σκιές, σκόνη ή οποιαδήποτε παρατεταμένη
μείωση ισχύος των Φ/Β πλαισίων και να διασφαλίζεται ακόμα περισσότερο η
απόδοση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος.
Το σύστημα αδιάλειπτης καταγραφής παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος θα
είναι συμβατό με την τεχνολογία του Αντιστροφέα. Το σύστημα επιτήρησης θα μπορεί
να καταγράφει και να αποθηκεύει τα δεδομένα έτσι ώστε να επιτρέπει τη συνεχή
ανάλυση της απόδοσης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος.
3.14

Δοκιμές - Θέση σε λειτουργία

Μετά από την παράδοση και εγκατάσταση του συνόλου του Φωτοβολταϊκού
Συστήματος και ύστερα από την επιτυχή διασύνδεσή του με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ
(έτοιμο για πλήρη παραγωγική λειτουργία) θα εκτελεστούν, οι απαιτούμενοι έλεγχοι δοκιμές.
Ζ.
1.1

ΥΛΙΚΑ
Με τον όρο «υλικά» χαρακτηρίζουμε πρωτογενείς ύλες ή σύνθετες
κατασκευές, συσκευές, μηχανήματα κλπ. που διατίθεται έτοιμο στο εμπόριο
και μπορεί να ενσωματωθεί στο έργο αυτούσιο ή ύστερα από επεξεργασία. Για
να χαρακτηριστεί όμως κάτι σαν υλικό θα πρέπει πλέον της ανωτέρω ιδιότητας
δηλαδή της ενσωμάτωσής του αυτούσιο στο έργο, επί πλέον να είναι
τυποποιημένο υλικό που κυκλοφορεί στην αγορά με συγκεκριμένες
προδιαγραφές.

1.2

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα, καινούρια,
άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα εγκεκριμένα
πρότυπα. Θα ανταποκρίνονται στα εγκεκριμένα δείγματα και θα συνοδεύονται
από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ελέγχου των ιδιοτήτων τους και της
ποιότητάς τους και θα περιέχονται στο επίσημο Τεχνικό Φυλλάδιο της
εταιρείας που τα παράγει. Όλα τα εισαγόμενα υλικά που θα υποβληθούν για
έγκριση στην Υπηρεσία θα πρέπει να συνοδεύονται με το ελληνικό Τεχνικό
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Φυλλάδιο (αν υπάρχει) αλλά απαραίτητα από το πρωτότυπο Τεχνικό Φυλλάδιο
της χώρας παραγωγής.

1.3

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα αποθηκεύονται, θα διακινούνται, θα
χρησιμοποιούνται και θα ενσωματώνονται στο έργο σύμφωνα με τις
προδιαγραφές αυτές και τις οδηγίες των παραγωγών ή των κατασκευαστών
τους.

1.4

Οι ποσότητες των προσκομιζομένων και αποθηκευμένων υλικών θα είναι
τόσες ώστε να μην διακόπτεται ο ρυθμός των εργασιών από τις συνήθεις
διακυμάνσεις της αγοράς και των μεταφορών και θα ανταποκρίνονται στις
προβλέψεις για το συγκεκριμένο έργο.

1.5

Η αποθήκευση των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνεται σε κατάλληλους χώρους
με φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου. Για λόγους ασφάλειας ο Εργοδότης
μπορεί να ζητήσει τη λήψη ειδικών μέτρων κατά την αποθήκευση υλικών.

1.6

Η αποθήκευση των προσκομιζομένων υλικών θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο και
χρονικό διάστημα, ώστε να αποφεύγεται και η παραμικρή αλλοίωση σε αυτά
(σύσταση, φυσική και χημική, αντοχές, και λοιπές χαρακτηριστικές φυσικές και
χημικές ιδιότητες, εμφάνιση κλπ.) και θα ακολουθούνται οι υποδείξεις του
παραγωγού ή κατασκευαστή τους.

1.7

Η αποθήκευση των υλικών (η οποία θα είναι εντός του εργοταξίου) θα γίνεται
έτσι ώστε να είναι δυνατός κάθε στιγμή οποιοσδήποτε έλεγχος από τον
εργοδότη και να διευκολύνεται η κατανάλωσή τους αντίστοιχα με τη σειρά
προσκόμισής τους.

1.8

Η προσκόμιση και διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνεται με φροντίδα
και δαπάνες του αναδόχου κατά τους ενδεδειγμένους τρόπους ώστε αυτά να
μην υφίστανται ζημιές ή άλλες αλλοιώσεις.
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1.9

Υλικά που δεν ανταποκρίνονται στα εγκεκριμένα δείγματα και τις
προδιαγραφές αυτές ή αλλοιώθηκαν κατά τη μεταφορά, αποθήκευση, ή λόγω
λήξης προθεσμίας χρήσης, κλπ., ή έχουν χρησιμοποιηθεί κατά άστοχο τρόπο
στο

έργο

θα απομακρύνονται αμέσως από το εργοτάξιο και θα

αντικαθίστανται με φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου από κατάλληλα νέα.

1.10

Για να εγκριθούν τα υλικά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά
δοκιμών που πληρούν όλες τις επί μέρους απαιτήσεις ενός και του αυτού
κανονισμού και από δύο δείγματα του κάθε υλικού.

1.11

Η τοποθέτηση των υλικών στο έργο θα γίνεται από εκπαιδευμένα ή
εξουσιοδοτημένα συνεργεία από τις εταιρείες παραγωγής ή τους νόμιμους
αντιπροσώπους τους και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες που
αναφέρουν.

Η.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Με τον όρο προσωπικό νοούνται όλοι όσοι ασχολούνται με εντολή του αναδόχου
κατά οποιοδήποτε τρόπο στην κατασκευή του έργου.

1.1

Το απασχολούμενο προσωπικό στο έργο θα είναι έμπειρο και εξειδικευμένο
(τουλάχιστον πενταετής απασχόληση στον τομέα του) και θα διαθέτει όλα τα
απαιτούμενα από τις ισχύουσες διατάξεις και ρυθμίσεις της σύμβασης αυτής
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τον χειρισμό των διαφόρων μηχανημάτων
ή την εκτέλεση της ανατιθέμενης σε αυτό εργασίας (π.χ. ηλεκτροσυγκολλητές,
χειριστές μηχανημάτων, κλπ.).

1.2

Το προσωπικό θα είναι κατανεμημένο σε συνεργεία με πλήρη οργάνωση και
θα καλύπτει όλες τις βαθμίδες της οργάνωσης αυτής π.χ μηχανικοί, εργοδηγοί
ή αρχιτεχνίτες, τεχνίτες εξειδικευμένοι, βοηθοί, εργάτες, κλπ. που θα
υπόκεινται στην έγκριση του Εργοδότη.
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Θ.

ΕΡΓΑΣΙΑ

Με τον όρο «Εργασία», χαρακτηρίζουμε το σύνθετο αποτέλεσμα μιας διεργασίας που
πραγματοποιείται στο στενό ή διευρυμένο εργοτάξιο (εργαστηριακοί και άλλοι
παρεμφερείς χώροι, όπου προετοιμάζονται υλικά για την ενσωμάτωσή τους στο έργο
και όπου έχει σαν αποτέλεσμα μία σύνθετη κατασκευή ή ένα λιγότερο ή περισσότερο
αυτοτελές στοιχείο από αυτά που απαρτίζουν το έργο.

1.1 Καμιά εργασία δεν θα εκτελείται χωρίς προηγουμένως να έχει δοθεί έγκριση,
εφόσον ο ανάδοχος δηλώσει ρητά ότι αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και τον
κίνδυνο των εργασιών αυτών.

1.2 Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να
κατασκευάζει δείγματα και να ειδοποιεί τον επιβλέποντα για τον έλεγχο και την
έγκρισή τους.

1.3 Μετά την αποπεράτωση κάθε εργασίας θα απομακρύνονται τα πλεονάζοντα, τα
άχρηστα και θα καθαρίζονται οι χώροι με προσοχή ώστε να μην προκαλούνται ζημιές,
φθορές, κ.λπ. στις τελειωμένες εργασίες. Επίσης θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα
μέτρα ασφαλείας για αποφυγή ζημιών, ατυχημάτων κ.λπ. και το έργο θα παραμένει
καθαρό, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, με εβδομαδιαίο τακτικό
καθάρισμα των χώρων, μέχρι την οριστική παράδοσή του.
1.4 Τελειωμένες εργασίες θα προστατεύονται κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο από
οποιεσδήποτε φθορές και θα παραδίδονται σε άριστη κατάσταση. Διαφορετικά δεν
θα γίνονται δεκτές και θα ακολουθείται η διαδικασία της σχετικής παραγράφου.
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Σεπτέµβριος 2021
Θεωρήθηκε
Οι Συντάξαντες

Η ∆ιευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών
& Περιβάλλοντος

Στέφανος Κοντογιάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείµενο

Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς συµβατικούς
όρους µε βάση τους οποίους, σε συνδυασµό µε τους όρους που περιέχονται στα λοιπά τεύχη
δηµοπρατήσεως και τα στοιχεία της µελέτης, θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο που θα αναδειχτεί, τα
Έργα κάθε φύσεως που δηµοπρατούνται για λογαριασµό του ∆ήµου Καισαριανής.

Άρθρο 2ο ∆ιατάξεις που ισχύουν
2.1)
Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του,
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων:
- του Ν.4412/2016 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως Ν.4782/21) «∆ηµόσιες Συµβάσεις
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)»
(Α’ 147),
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του
άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής
δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267)
«∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική
περίοδο 2007 -2013»,
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
- του ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’
52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον
απαιτείται)
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» ,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις”,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
όπως ισχύει ,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα
και στοιχεία”,
- της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των ειδικότερων
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων »,
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).
2.2)
Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε µε το ν.
3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του
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Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονοµαστικοποίηση ων µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων
Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των
νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθµ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά µε τα ‘’∆ικαιολογητικά
,
για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’
καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών υπ’
αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισµός χωρών στις οποίες λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”.
2.3)

Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας».

2.4)

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού
και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική
εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και
αν δεν αναφέρονται ρητά.

Άρθρο 3ο

Σειρά µε την οποία ισχύουν τα τεύχη της δηµοπρατήσεως και τα λοιπά στοιχεία
της µελέτης

Τα τεύχη της δηµοπρασίας αλληλοσυµπληρώνονται, σε περίπτωση δε ασυµφωνίας µεταξύ των όρων
που περιέχονται σ' αυτά, η σειρά µε την οποία ισχύουν τα παραπάνω τεύχη, καθορίζεται πάγια, όπως
παρακάτω, εκτός εάν σε ειδικές περιπτώσεις, ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη της ∆ηµοπρασίας ή
την ΕΣΥ.
1. Το συµφωνητικό (σύµβαση)
2. H ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας
3. Η Οικονοµική Προσφορά
4. Το Τιµολόγιο Μελέτης
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ)
6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ)
7. Η Τεχνική Περιγραφή του Έργου
8. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα παραρτήµατά τους,
9. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.)
10. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης
11. Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι
εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η
περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη, ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί
τροποποίησης των µελετών του έργου.
12. Το Χρονοδιάγραµµα / Πρόγραµµα Κατασκευής του έργου που θα εγκριθεί τελικά από την
Υπηρεσία.
Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενες των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο,
επειδή είναι δηµοσιευµένα κείµενα :
(α) Τα εγκεκριµµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004.
(β) Οι Ευρωκώδικες.
(γ) Oι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) του ΥΠΟΜΕ∆Ι
(δ) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.
(ε) Οι διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 305/2011 Περί Εµπορίας ∆οµικών Προϊόντων και τα
Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα της ΕΕ.
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Άρθρο 4ο

Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου.

1. Η συµµετοχή στη δηµοπρασία µε υποβολή προσφοράς, αποτελεί αµάχητο τεκµήριο, ότι οι
διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφτεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθέτηση του έργου και
έχουν πλήρη γνώση των γενικών και ειδικών τοπικών συνθηκών της κατασκευής του, κυρίως σε ότι
αφορά:
α. Τις κάθε φύσεως πηγές υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής αποθέσεως προϊόντων
εκσκαφής, τις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών.
β. Τη δυνατότητα εξασφαλίσεως επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού γενικά,
(καταλλήλων προσόντων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών του έργου και της
νοµοθεσίας), νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος και οδών προσπελάσεως.
γ. Τις µετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως, τις διάφορες διακυµάνσεις της στάθµης
των υπόγειων υδάτων, των υδάτων των ποταµών, χειµάρρων, παλίρροιας ή παρόµοιες φυσικές
συνθήκες στον τόπο των έργων.
δ. Τη διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα των
κατάλληλων και εκµεταλλεύσιµων υλικών που βρίσκονται στην περιοχή, το είδος και τα µέσα
(µηχανήµατα, υλικά, υπηρεσίες) που θα χρειαστούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση
των εργασιών.
ε. Τη δυνατότητα έγκαιρης προµήθειας από την Ελλάδα ή το εξωτερικό των µηχανηµάτων και
υλικών που τυχόν απαιτούνται.
στ. Οποιαδήποτε άλλα θέµατα που κατά οποιονδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν τις
εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος τους, σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης.
2. Παράλειψη του διαγωνιζόµενου να επισκεφτεί τον τόπο του έργου και κατατοπιστεί σε όλα τα
παραπάνω σχετικά µε την εκτέλεση του έργου στο οποίο αναφέρεται αυτή η σύµβαση, µε κανένα
τρόπο δεν µπορεί να παρουσιαστεί σαν δικαιολογία για οποιαδήποτε παρερµηνεία των όρων και
απαιτήσεων που περιλαµβάνονται σ' αυτή, ούτε τον απαλλάσσει από την ευθύνη για πλήρη
συµµόρφωσή του στις συµβατικές του υποχρεώσεις.
3. Επίσης, ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει, µε σκοπό τη συµµόρφωσή του, τα εγκεκριµένα
διαγράµµατα και σχέδια της µελέτης, όπως και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας που
περιλαµβάνονται στο φάκελο της δηµοπρασίας και αποτελούν µαζί µε τη διακήρυξη τη βάση της
προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και αναλαµβάνει χωρίς επιφύλαξη, να εκτελέσει όλες τις
υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους.
4. Τα στοιχεία που σχετίζονται µε τη φύση, τη θέση του έργου και εξαρτώνται από τις συνθήκες του
εδάφους, όπως π.χ. χαρακτηρισµός εδάφους, ύπαρξη υπόγειων υδάτων, κλπ. είναι ενδεικτικά στη
µελέτη και ο διαγωνιζόµενος είναι υποχρεωµένος να σταθµίσει τη προσφορά του σύµφωνα µε αυτά
που αυτός θεωρεί πραγµατικά δεδοµένα.
5. Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος βρει ασυµφωνίες ή παραλείψεις στα Σχέδια ή
προδιαγραφές ή στα λοιπά στοιχεία της Συµβάσεως ή εάν αµφιβάλλει για την έννοιά τους, πρέπει
να ειδοποιήσει αµέσως την αρµόδια Υπηρεσία, για να λάβει διευκρινίσεις, πριν υποβάλλει την
προσφορά του. Για να ληφθεί υπόψη τέτοια αίτηση για παροχή διευκρινίσεως, πρέπει αυτή να
υποβληθεί εγγράφως στην αρµόδια Υπηρεσία επτά (7) ηµέρες τουλάχιστον πριν από την ηµέρα
που έχει καθοριστεί για τη διενέργεια του διαγωνισµού. Οι διευκρινίσεις αυτές γνωστοποιούνται σε
κάθε διαγωνιζόµενο που θα απευθυνθεί εγγράφως στην Υπηρεσία, τέσσερις (4) τουλάχιστον
ηµέρες πριν από την ηµέρα που έχει καθοριστεί για τη διενέργεια του διαγωνισµού.

Άρθρο 5ο

Περιεχόµενο των τιµών µονάδος του Τιµολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον
ανάδοχο

Οι διαγωνιζόµενοι κατά τη σύνταξη των προσφορών τους, πρέπει να έχουν υπόψη τους, ότι στις
συµβατικές τιµές µονάδος και στο χρηµατικό ποσό που καθορίζεται µε βάση το συνολικό άθροισµα
των δαπανών και το εργολαβικό ποσοστό για γενικά ή και σε επισφαλή έξοδα, εργαλεία,
εγκαταστάσεις, κλπ. για κάθε είδους βάρη και υποχρεώσεις του αναδόχου, περιλαµβάνονται εκτός
από αυτά που περιγράφονται στο άρθρο 138 του Ν.4412/2016 (ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΑΥΤΟΎ
ΌΠΩΣ Ν.4782/21) (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και τα παρακάτω :
α. Η προµήθεια όλων των υλικών και µικροϋλικών γενικά που χρειάζονται για την εκτέλεση του έργου,
ελεύθερων στον τόπο των έργων, η µεταφορά τους µέχρι τον τόπο που θα χρησιµοποιηθούν, η
κατεργασία και η τοποθέτηση υλικών και µικροϋλικών. Γενικά, η αξία κάθε υλικού και η δαπάνη
κάθε εργασίας για την πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους των στοιχείων της εργολαβίας, κατά τους
κανόνες της τέχνης και τις γενικές αρχές αντοχής, λειτουργικότητας και αισθητικής, άρτια και
επιµεληµένη αποπεράτωση της εργασίας και η αξία κάθε έµµεσης εργασίας και σχετικής δαπάνης,
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έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στη διατύπωση κάθε µιας εργασίας, αλλά είναι αναγκαία για
την άρτια αποπεράτωση του έργου σύµφωνα µε τα παραπάνω, εκτός αν άλλως ορίζεται στα
συµβατικά τεύχη.
β. Τα µεταφορικά των εργατοτεχνιτών και του κάθε είδους προσωπικού του, όπως και οι σχετικές
δαπάνες διαµονής, ιατρικής και φαρµακευτικής περίθαλψης.
γ. Οι αποζηµιώσεις λόγω εργατικών ατυχηµάτων.
δ. Οι δαπάνες γραφείου του αναδόχου, υπαλλήλων του για διεύθυνση και επιστασία των έργων.
ε. Οι εισφορές προς το Ι.Κ.Α. και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς, τα δώρα για τις εορτές
του Πάσχα, των Χριστουγέννων κι αδείας και γενικά οι έκτακτες παροχές και αυξήσεις µισθών και
ηµεροµισθίων του εργατοτεχνικού, επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, όπως αυτά
καθορίζονται κάθε φορά κατά την εργατική νοµοθεσία.
στ.Η δαπάνη για προµήθεια και µεταφορά του ύδατος από οποιαδήποτε απόσταση, όπως και η
δαπάνη για την εξασφάλιση του ηλεκτρικού ρεύµατος που απαιτείται για την εργολαβία.
ζ. Τα ικριώµατα γενικά.
η. Έξοδα και φθορές εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και εργαλείων γενικά, φθορές και αποσβέσεις των
εργαλείων, οργάνων και µηχανηµάτων.
θ. Η διάνοιξη δρόµων, όπου χρειάζεται, για την προσπέλαση όλων των σηµείων του έργου.
ι. Οι δαπάνες για µεταφορές και γενικά µεταφορές µηχανηµάτων, εργαλείων ή υλικών από το
εξωτερικό, οι οποίες µεταφορές πρέπει κατά προτίµηση να γίνονται µε πλοία που έχουν Ελληνική
σηµαία, όπως και οι κάθε φύσεως δασµοί και τα έξοδα τελωνειακών διατυπώσεων, όπου
απαιτούνται.
ια. Οι τόκοι και οι αποσβέσεις, γενικά, κεφαλαίων κινήσεως και εγγυοδοσιών.
ιβ. Οι ασφάλειες υλικών, µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων όταν απαιτούνται από την Ειδική
Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ).
ιγ. Οι ασφάλειες για ολόκληρη την αξία του έργου που καθορίζεται µε τη σύµβαση, για κινδύνους
άµεσης απώλειας ή βλάβης που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία, µε εξαίρεση τους
κινδύνους πολέµου, ανώτερη βία, κλπ., στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 157 του
Ν.4412/2016 (ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΑΥΤΟΎ ΌΠΩΣ Ν.4782/21), όποτε απαιτούνται από
την ΕΣΥ.
ιδ. Τα τέλη χαρτοσήµου συµβολαίων, αποδείξεων, πιστοποιήσεων, πληρωµών, καθώς και των
ειδών που εισάγονται από το εξωτερικό και των υλικών κάθε φύσεως, που προορίζονται για
κατασκευή (ενσωµάτωση ή εγκατάσταση) του υπόψη έργου, όλα τα παραπάνω όπως κάθε
φορά ορίζονται από το Κράτος.
ιε. Έξοδα δηµοσιεύσεων γενικώς που έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή του διαγωνισµού του έργου.
ιστ. Τα κάθε φύσεως έξοδα για την εφαρµογή των κανονισµών ασφαλείας που ισχύουν.
ιζ. Εκπόνηση των λεπτοµερών κατασκευαστικών σχεδίων και των σχετικών υπολογισµών,
µε
βάση τη µελέτη που χορηγείται από την Υπηρεσία, όπως και η λήψη πλήρων τοπογραφικών
στοιχείων, όταν αυτά δεν περιλαµβάνονται στην παραπάνω µελέτη.
ιη. Σύνταξη όλων των επιµετρικών και λοιπών στοιχείων και λογαριασµών της εργολαβίας.
ιθ. Οι δαπάνες σύνταξης των σχεδίων "εξ εκτελέσεως" (As Built) και των οδηγιών λειτουργίας και
συντήρησης, µεταφρασµένων στην Ελληνική γλώσσα.
κ. Εργαστηριακές εξετάσεις για την έρευνα της αντοχής του εδάφους, για δοκιµασίες των υλικών και
για έλεγχο των κατασκευών, είτε σε εργαστήριο που θα ιδρυθεί µε δαπάνες του αναδόχου, είτε σε
άλλα αναγνωρισµένα εργαστήρια που εγκρίνονται από την Υπηρεσία, είτε και στον τόπο των
έργων µε τη χρήση καταλλήλου εξοπλισµού.
κα. ∆οκιµασίες, µετρήσεις-πιστοποιήσεις: υλικού, εξοπλισµού τµήµατος ή και ολόκληρης
εγκατάστασης στον τόπο του έργου µε τη χρήση καταλλήλου πιστοποιηµένου και
διακριβωµένου εξοπλισµού σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα, κανονισµούς και τις υποδείξεις
της επίβλεψης. Κάθε άλλη µέτρηση, έλεγχο, δοκιµασία ή/και πιστοποίηση που προβλέπεται
από την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή τα λοιπά συµβατικά τεύχη.
κβ. Στέγαση των Γραφείων Επιβλέψεως της Υπηρεσίας στα εργοτάξια και εγκαταστάσεις αυτών.
κγ. Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική παραλαβή.
κδ. Η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά νοµοθετικά.

Άρθρο 6ο

Υπερβάσεις ποσοτήτων κλπ. σε αναλυτικούς προϋπολογισµούς

Σε περίπτωση που ο συµβατικός προϋπολογισµός του έργου που δηµοπρατείται µε συµπλήρωση
τιµολογίου, δίνεται αναλυτικός, χωριστά για διάφορα κτίρια ή διάφορες θέσεις, χωρίς να υπάρχει και
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ενιαίος συγκεντρωτικός, αυτονόητο είναι ότι οι τιµές του συµβατικού ενιαίου τιµολογίου ισχύουν για
ολόκληρο το έργο, έστω και αν σε κάποιο χωριστό προϋπολογισµό δεν υπάρχει αντίστοιχη ποσότητα.
Ακόµα η αναθεώρηση ή οι υπερβάσεις ποσοτήτων εξετάζονται πάντοτε αθροιστικά και στο σύνολο του
έργου.

Άρθρο 7ο

Έλεγχος – Προσαρµογή - Συµπλήρωση µελετών του έργου

1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της σχετικής µελέτης του έργου και να
υποδείξει εγκαίρως και εγγράφως τυχόν ατέλειες ή σφάλµατά της ως και των κατασκευαστικών
σχεδίων, τα οποία επιδρούν δυσµενώς στην καλή κατασκευή, λειτουργία ή/και ευστάθεια του έργου
καθώς και να προτείνει τις απαραίτητες διορθώσεις και συµπληρώσεις παραµένοντας αποκλειστικά
υπεύθυνος για την καλή κατασκευή, λειτουργία ή/και ευστάθεια των έργων που κατασκευάζονται
από αυτόν.
2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε βάση τις µελέτες που θα του χορηγηθούν, τις έγγραφες
οδηγίες της Υπηρεσίας και τις εγκεκριµένες από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. προδιαγραφές εκπονήσεως
µελετών να προβεί στην εφαρµογή των µελετών στο έδαφος, στις αναπασσαλώσεις και
χωροσταθµίσεις των αξόνων των έργων, στον έλεγχο και λήψη των συµπληρωµατικών στοιχείων
που απαιτούνται για συµπλήρωση και προσαρµογή των στοιχείων της µελέτης που έχουν εγκριθεί,
όπως επίσης και στη σήµανση της ζώνης καταλήψεως των έργων.
3. Ο καθορισµός από τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τη Συγγραφή
Υποχρεώσεων των οιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα
µε τις προβλεπόµενες επί µέρους διατάξεις και τον τρόπο εκτέλεσης των κατασκευών, δεν
απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να λάβει όλα τα µέτρα για την άρτια εκτέλεση και
εµφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευής που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή εξοπλισµό ή
εγκατάσταση ή λειτουργία του έργου.
4. Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν κάτι δεν ορίζεται από τα
σχέδια λεπτοµερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας, ή από τις οδηγίες - διαταγές της
Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου (π.χ., τοίχος, διαχώρισµα, κατώφλι, επίχρισµα,
κιγκλίδωµα, εξάρτηµα, εξοπλισµός, καλωδίωση, τµήµα εγκατάστασης κλπ.) πρέπει να είναι άρτιο
σε ότι αφορά την άµεση σύνδεσή του µε τα λοιπά (εσωτερικά ή γειτονικά) τµήµατα του έργου.
5. Ειδικά για την εγκατάσταση των πάσης φύσεως µηχανηµάτων και ηλεκτροµηχανολογικού,
τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού εξοπλισµού, ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει
κατασκευαστικά σχέδια και µελέτες συνδέσεως αυτών, επειδή οι µελέτες αυτές εξαρτώνται από τον
τύπο του µηχανήµατος που θα εκλέξει ο ανάδοχος (µέσα στα όρια φυσικά που καθορίζονται από
τη σύµβαση) και εποµένως δεν είναι δυνατή η σχεδίασή των από την Υπηρεσία.
6. Όσα αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους του άρθρου αυτού, θα εκτελούνται µε µέριµνα του
αναδόχου, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση.

Άρθρο 8ο
1.

2.

3.

Προέλευση-Έλεγχος-Έγκριση υλικών και ετοίµων ή ηµικατεργασµένων προιόντων

Ο ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά που προδιαγράφονται για την
κατασκευή του έργου και τα έτοιµα ή ηµικατεργασµένα προϊόντα κατά προτίµηση α) από την
εγχώρια βιοµηχανία β) από τις χώρες της Ε.Ε., γ) από άλλες χώρες, εφόσον τηρούνται αυστηρά οι
Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης, οι διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 305/2011 Περί Εµπορίας
∆οµικών Προϊόντων και ο εξοπλισµός/υλικά/προϊόντα διαθέτουν τα κατάλληλα Πιστοποιητικά,
σήµανση «CE» καθώς και Πιστοποίηση ότι είναι σύµφωνα µε τα Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά
Πρότυπα της ΕΕ.
Για ειδικά υλικά, συσκευές και µηχανήµατα, για τα οποία δεν προβλέπεται, από τα συµβατικά
τεύχη, έλεγχος στο στάδιο του διαγωνισµού, ο εργολάβος έχει υποχρέωση να υποβάλλει
PROSPECTUS του εργοστασίου κατασκευής µε τεχνικές πληροφορίες, από τις οποίες να
αποδεικνύεται το σύµφωνο µε τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Η παραγγελία των
υλικών θα γίνει µετά από σχετική έγκριση των παραπάνω στοιχείων που θα έχουν υποβληθεί.
Αυτή η κατ' αρχήν έγκριση, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη του για την εξασφάλιση,
σύµφωνα µε τη σύµβαση, της επίδοσης και απόδοσης του υλικού.
Ο ανάδοχος έχει επίσης υποχρέωση να εκτελεί, σύµφωνα µε κρίση της Υπηρεσίας, δειγµατοληψίες
υλικών, τα οποία προτίθεται να χρησιµοποιήσει για τις διάφορες κατασκευές και να τα εξετάσει µε
βάση τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών της Υπηρεσίας, της χώρας, της χώρας
προέλευσης ή να προσκοµίζει βεβαίωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, ότι αυτά συµφωνούν προς
τις εγκεκριµένες Προδιαγραφές, εφόσον υπάρχουν τέτοιες.
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4.

5.

6.

7.

8.

Ειδικά για τα υλικά που κατασκευάζονται στην Ελλάδα (όπως καλώδια ή σωλήνες κάθε φύσεως,
κλπ.) η ποιότητα των οποίων ελέγχεται από το εργοστάσιο κατασκευής, ο ανάδοχος έχει
υποχρέωση να ειδοποιεί την Υπηρεσία 15 ηµέρες πριν από τη σχετική δοκιµασία για να
παρακολουθήσουν από αυτή οι παραπάνω έλεγχοι και δοκιµασίες, εφόσον προβλέπεται στην ΕΣΥ,
άλλως θα προσκοµίζονται τα πιστοποιητικά δοκιµών του εργοστασίου κατασκευής.
Υλικά που προβλέπονται από τη µελέτη (όπως π.χ. υδραυλικοί υποδοχείς, µπαταρίες, κρουνοί,
κλείθρα, χειρολαβές, πλαστικά δάπεδα, ψευδοροφές, υλικά θερµοµόνωσης, κουφώµατα,
διακόπτες, φωτιστικά σώµατα, εξοπλισµός λεβητοστασίου, φωτοβολταϊκά συστήµατα κ.α.) δεν θα
προσκοµίζονται στο έργο και δεν θα τοποθετούνται χωρίς προηγουµένως να προσκοµισθούν
δείγµατα και εγκριθούν από την Επίβλεψη και τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ή αν προβλέπεται από
την ΕΣΥ, από την Προϊσταµένη Αρχή.
Τα παραπάνω δείγµατα θα υποβάλλονται έχοντας πάνω τους καρτέλα στην οποία θα
αναγράφονται: ο αριθµός του έργου, ο αριθµός τιµολογίου, η χώρα προελεύσεως, το εργοστάσιο
κατασκευής και ο τύπος υλικού. Για εργασίες που εκτελούνται έξω από το εργοτάξιο (όπως π.χ.
κουφώµατα, έπιπλα, κλπ.) ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ενηµερώνει έγκαιρα την επίβλεψη, για
να είναι δυνατός ο έλεγχος στα στάδια κατασκευής.
Καµία παράταση της συµβατικής προθεσµίας για την αποπεράτωση του όλου έργου και καµία
αποζηµίωση δεν θα δοθεί στον ανάδοχο, για λόγους καθυστερήσεώς του να εκτελέσει τις
δοκιµασίες που απαιτούνται ή δίνεται εντολή να γίνουν ή για λόγους απορρίψεως ή
αντικαταστάσεως ακατάλληλων υλικών.
Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τα καλύτερα σε ποιότητα που υπάρχουν στην
αγορά χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα. Όπου στα συµβατικά τεύχη αναγράφεται ενδεικτικός τύπος
ορισµένου κατασκευαστή, αυτός δίνεται για να καθοριστούν το επιθυµητό επίπεδο ποιότητας,
αποδόσεων και τεχνικών χαρακτηριστικών και για διευκόλυνση της επιλογής από τον ανάδοχο. Ο
ανάδοχος όµως µπορεί να προτείνει υλικό οποιουδήποτε κατασκευαστή, ισοδύναµο µε το
οριζόµενο, της ισοδυναµίας υποκείµενης στην έγκριση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.

Άρθρο 9ο

Εργαστηριακός Έλεγχος Υλικών

1. Μόλις ο ανάδοχος εγκατασταθεί υποχρεώνεται να µεριµνήσει µε δαπάνες του για την εκτέλεση των
παρακάτω εργασιών.
α. Να εξετάσει ώστε όλα τα αδρανή υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για επιχώσεις, υποβάσεις και
σκυροδέµατα να µην έχουν προσµίξεις οι οποίες θα επιδράσουν δυσµενώς επί της αντοχής του
έργου.
β. Να εξετάσει αν τα παραπάνω υλικά είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους
συµβατικούς όρους της εργολαβίας.
γ. Οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνουν µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου σε
εργαστήριο του ΥΠΕΧΩ∆Ε ή σε ιδιωτικό εργαστήριο µε την έγκριση της Υπηρεσίας και τα
αποτελέσµατα αυτά πρέπει να υποβληθούν στην Προϊσταµένη Αρχή για έγκριση.
δ. Σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου ο ανάδοχος υποχρεώνεται, µε µέριµνά του και µε
δαπάνες του να εξετάσει τακτικά τα αδρανή υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για επιχώσεις,
υποβάσεις, σκυροδέµατα και ασφαλτοµίγµατα, αν είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές,
τους συµβατικούς όρους της εργολαβίας και τις εγκεκριµένες µελέτες ανάθεσης.
ε. Υλικά και εργασίες, οι οποίες δεν θα είναι σύµφωνες µε τις παραπάνω απαιτήσεις των
προδιαγραφών και µελετών, θα απορρίπτονται από την Επίβλεψη της Υπηρεσίας.
στ. Όλες αυτές οι εξετάσεις, δοκιµασίες και έλεγχοι, µετά από την εξέτασή τους και την έγκρισή τους
ή όχι από την Επίβλεψη της Υπηρεσίας θα υποβάλλονται για ενηµέρωση στην Προϊσταµένη
Αρχή µαζί µε τα παραπάνω συµπληρωµατικά στοιχεία :
(1) Για τους ελέγχους συµπυκνώσεις οι θέσεις τους
(2) Για τους ελέγχους αδρανών υλικών, ταπήτων και σκυροδεµάτων, η ηµεροµηνία λήψεως.
2. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεώνεται να µεριµνήσει, µε δαπάνες του, για την ίδρυση στο εργοτάξιο
εργαστηρίου, εφόσον τούτο προβλέπεται στους ειδικούς όρους το οποίο θα πρέπει να έχει όλα τα
απαραίτητα όργανα και το απαιτούµενο προσωπικό, ώστε να είναι δυνατές, οι παραπάνω
εξετάσεις, δοκιµασίες και έλεγχοι, καθώς επίσης η εύρεση της βέλτιστης υγρασίας, η παρασκευή
και συντήρηση δοκιµίων σκυροδέµατος και ότι άλλο προβλέπουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές του
έργου.
3. Ο Κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον ανάδοχο να µεριµνήσει µε δαπάνες του,
ώστε οι παραπάνω έλεγχοι, εξετάσεις και δοκιµασίες να γίνονται σύµφωνα µε τους υφιστάµενους
κανονισµούς σε ΚΕ∆Ε ή ΠΕ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε, ανεξάρτητα ή παράλληλα µε τους ελέγχους που θα
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γίνονται σε τυχόν υφιστάµενο εργοταξιακό εργαστήριο. Επίσης, στα παραπάνω εργαστήρια θα
γίνονται και όλοι οι έλεγχοι, εξετάσεις και δοκιµασίες, οι οποίες δεν µπορούν να γίνουν στο
εργοταξιακό εργαστήριο, πάντοτε µε µέριµνα και δαπάνες του αναδόχου.

Άρθρο 10ο Τιµές µονάδος νέων εργασιών
1. Οι τιµές µονάδος νέων εργασιών καταρτίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 138 του Ν.4412/2016 (ΚΑΙ
ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΑΥΤΟΎ ΌΠΩΣ Ν.4782/21) (ΒΙΒΛΙΟ Ι).
2. Για τον κανονισµό τιµών µονάδος νέων εργασιών, όπου προβλέπεται από το Νόµο ότι θα
εφαρµόζονται τα εγκεκριµένα ή συµβατικά αναλυτικά τιµολόγια (αναλύσεις τιµών), διευκρινίζεται ότι
αυτά θα εφαρµόζονται, άσχετα από τα µέσα τα οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν από τον
ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών, (δηλαδή µεγάλου ή µικρού αριθµού µηχανηµάτων, των
γνωστών ή άλλων τύπων, αν είναι καινούργια ή όχι, εργατικών χεριών συνολικά ή µερικά, σε µικρή
ή µεγάλη αναλογία κλπ.).
3. Στην ΕΣΥ αναφέρονται ποια εγκεκριµένα ή συµβατικά τιµολόγια (αναλύσεις τιµών) ισχύουν για τις
τιµές µονάδας νέων εργασιών του έργου.

Άρθρο 11ο Προκαταβολές
1. Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολών στον ανάδοχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 138
του Ν.4412/2016 (ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΑΥΤΟΎ ΌΠΩΣ Ν.4782/21) (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και εφόσον
και µόνο, η χορήγηση αυτών έχει προβλεφθεί από τη ∆ιακήρυξη της δηµοπρασίας και δεν ορίζεται
διαφορετικά στην Ε.Σ.Υ.
2. Η χορήγηση προκαταβολής γίνεται µε αίτηση του αναδόχου και επιβαρύνεται αυτή µε τόκο που
ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν.4412/2016 (ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΑΥΤΟΎ ΌΠΩΣ Ν.4782/21) (ΒΙΒΛΙΟ Ι).
3. Πρόσθετη Προκαταβολή, λόγω αύξησης της συµβατικής δαπάνης του έργου (µε έγκριση
συγκριτικού πίνακα ή νέα σύµβαση), δεν θα χορηγείται.

Άρθρο 12ο Ασφάλιση Προσωπικού
1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, ανεξάρτητα από το εάν το έργο εκτείνεται µέσα ή έξω από
ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ, να ασφαλίζει σ' αυτό, όλο το προσωπικό που απασχολεί, σύµφωνα
µε τις διατάξεις για το ΙΚΑ και τους λοιπούς, κατά το νόµο, οργανισµούς κοινωνικής ασφαλίσεως.
2. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ασφαλίζει κατά ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες,
αναγνωρισµένες από το κράτος, το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό που απασχολεί σε
εργοτάξια του έργου, εάν αυτό δεν υπάγεται στις διατάξεις περί ΙΚΑ. Η εκπλήρωση της παραπάνω
υποχρεώσεως του αναδόχου βεβαιώνεται µε την προσκόµιση στην Υπηρεσία των σχετικών
ασφαλιστηρίων συµβολαίων.
3. Σε περίπτωση που δεν προσκοµισθούν τα ασφαλιστήρια συµβόλαια, η Υπηρεσία δικαιούται να
εφαρµόσει ανάλογη κράτηση από το λογαριασµό του και µέχρι να τα προσκοµίσει. Εάν ο ανάδοχος
παραλείψει τη σύναψη των παραπάνω ασφαλειών ή παραλείψει την καταβολή των ασφαλίστρων,
η Υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη της ασφάλειας ή την καταβολή των ασφαλίστρων για
λογαριασµό του αναδόχου και παρακρατεί τα ποσά που δαπανήθηκαν για λογαριασµό του.
4. Ο ανάδοχος που θα αναδειχτεί έχει υποχρέωση µε την υπογραφή της σύµβασης, να υποβάλλει
δήλωση στο αρµόδιο υποκατάστηµα του ΙΚΑ για την εργολαβία που ανέλαβε, δίνοντας πλήρη
στοιχεία γι' αυτό (είδος, περιοχή εκτελέσεως, προϋπολογισµό, κλπ.).
5. Ο ανάδοχος που, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ΑΝ 1846/51 θεωρείται εργοδότης, έχει υποχρέωση
να καταβάλλει εγκαίρως και ανελλιπώς στο ΙΚΑ και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς τις
νόµιµες εισφορές πάνω στους µισθούς και τα ηµεροµίσθια, όπως κάθε φορά ορίζονται, που
βαρύνουν τόσο αυτόν τον ίδιο όσο και το εργατοτεχνικό και κάθε φύσεως προσωπικό που θα
προσληφθεί από αυτόν, το οποίο θα απασχοληθεί στο υπόψη έργο.

Άρθρο 13ο Τήρηση Νόµων, Αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων
1. Ο ανάδοχος, που είναι υπεύθυνος για τη τήρηση των Νόµων κλπ., όπως ορίζεται στο Ν.4412/2016
(ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΑΥΤΟΎ ΌΠΩΣ Ν.4782/21), έχει υποχρέωση να ανακοινώσει χωρίς
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καθυστέρηση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και εντολές που του απευθύνουν ή
κοινοποιούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, διάφορες αρχές, σχετικά µε µέτρα που
υποδεικνύονται για έλεγχο υγείας, ασφαλείας, κοινής ησυχίας, ρυπάνσεως περιβάλλοντος, κλπ.
2. Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την ασφάλεια τόσο των έργων, όσο
και του προσωπικού του και του προσωπικού του εργοδότη, όπως και γενικά κάθε τρίτου,
ευθύνεται δε απόλυτα, αστικά και ποινικά, για κάθε ατύχηµα, ζηµιά ή βλάβη, που τυχόν επισυµβεί
στο προσωπικό που εργάζεται ή συναλλάσσεται στο εργοτάξιο ή στο προσωπικό του εργοδότη ή
σε κάθε τρίτο, λόγω µη λήψεως από αυτόν ή το προσωπικό του, των µέτρων ασφαλείας που
ενδείκνυνται, αλλά και από οποιαδήποτε άλλη αιτία, όπως και για τα τυχαία.
Κατά συνέπεια καθίσταται αποκλειστικά υπόχρεος για την πληρωµή προστίµου, χρηµατικής
ποινής, αποζηµιώσεως και κάθε άλλης ποινικής ή αστικής ευθύνης, που θα προκύψει κατά
οποιονδήποτε τρόπο, άµεσα ή έµµεσα, από την εκτέλεση των έργων (Εργατικά Ατυχήµατα-Αστικά
Αδικήµατα κλπ.).
3. Οµοίως ο Ανάδοχος του έργου οφείλει να συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες αστυνοµικές ή λιµενικές
διατάξεις.
4. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την έκδοση όλων
των απαιτούµενων από το Νόµο αδειών (όχι αυτών που προβλέπονται για την ανέγερση
οικοδοµών) και καθίσταται, ουσιαστικά και αποκλειστικά, υπεύθυνος για κάθε παράβαση από τις
ισχύουσες διατάξεις του τρόπου εκτελέσεως των εργασιών. Είναι επίσης υποχρεωµένος να
µεριµνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των απαιτούµενων στοιχείων που προβλέπονται
από το Νόµο και να εφαρµόσει τα επιβαλλόµενα µέτρα ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια των
εργασιών.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα κυριότερα εξ αυτών:
• Π.∆. 97/78 – ΦΕΚ 20/A/17.02.1978
• Π.∆. 778/1980 – ΦΕΚ 193/A/26.08.1980
• Ν 1568/85

- ΦΕΚ 177/A/18.10.1985

• Π.∆. 307/86 – ΦΕΚ 135/A/29.08.1986
• Π.∆. 396/94 – ΦΕΚ 220/A/19.12.1994
• Π.∆. 105/95 – ΦΕΚ 67/A/10.4.1995
• Π.∆. 17/96 – ΦΕΚ 11/A/18.01.1996
• Π.∆. 305/96 – ΦΕΚ 212/A/29.08.1996
• Π.∆. 304/00 – ΦΕΚ 241/A/3.11.2000
• Π.∆. 42/03 – ΦΕΚ 44/A/21.02.2003
Άρθρο 14ο Ευθύνη Αναδόχου
1. Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΑΥΤΟΎ ΌΠΩΣ Ν.4782/21), τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα και
αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, ο δε κάθε φύσεως έλεγχος που θα ασκηθεί
από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη.
2. Οµοίως ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα
χρησιµοποιηθούν γενικά, τη χρησιµοποίησή τους και την εκτέλεση της εργασίας γενικά, σύµφωνα
µε τους όρους της παρούσης, των σχετικών Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών συµβατικών
τευχών που έχουν εγκριθεί και των σχεδίων.

Άρθρο 15ο Σήµανση κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις όπου εκτελούνται εργασίες, να
τοποθετεί τα σήµατα και πινακίδες ασφαλείας που απαιτούνται ανάλογα µε τη φύση των έργων
(συγκοινωνιακά, υδραυλικά, οικοδοµικά, κλπ.) και να επιµελείται τη συντήρησή τους. Στις θέσεις που
είναι επικίνδυνες για την κυκλοφορία θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόµατα σήµατα που
αναλάµπουν (FLASH LIGHTS). Οµοίως θα χρησιµοποιούνται, όπου παρουσιάζεται ανάγκη, και
τροχονόµοι, υπάλληλοι του αναδόχου, για ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων για
απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στις οδούς, παρακαµπτήριους και προσπελάσεις και γενικά σε
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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όλα τα εργοτάξια του έργου, ηµέρα και νύχτα. Τα παραπάνω µέτρα θα λαµβάνονται µε ευθύνη και
δαπάνες του αναδόχου. Ο ανάδοχος ευθύνεται, ποινικά και αστικά, για κάθε ατύχηµα που οφείλεται
στη µη λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας.

Άρθρο 16ο Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας
1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υπάρχουν
εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.∆.∆., οι οποίες πρέπει να µετατοπισθούν από
τους κυρίους τους.
2. Ο ανάδοχος δεν θα έχει καµία οικονοµική ή τεχνική ανάµιξη µε τις εργασίες αυτές (εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στην ΕΣΥ), έχει υποχρέωση όµως αυτός να διευκολύνει, χωρίς πρόφαση, την
εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, χωρίς να δικαιούται από το λόγο αυτό, ιδιαίτερη αποζηµίωση
λόγω καθυστερήσεως ή δυσχερειών που παρουσιάζονται στις εργασίες που εκτελούνται από
αυτόν.
3. Όταν τα έργα ή µέρος τους κατασκευάζονται σε περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις, πρέπει
να ληφθεί µέριµνα, να µην δηµιουργηθεί βλάβη στις κατασκευές και εγκαταστάσεις που υπάρχουν
(αποθήκες, οδούς, κτίρια, φωτεινή σήµανση, καλώδια ηλεκτρικής παροχής και τηλεφώνων,
αποχετεύσεις, υδρεύσεις, κλπ.).
4. Πριν από την έναρξη των πάσης φύσεως χωµατουργικών εργασιών, θα αναζητηθούν και θα
εντοπισθούν τα τυχόν υπόγεια δίκτυα (καλώδια, σωλήνες) τα οποία µε οποιοδήποτε τρόπο
διέρχονται υπογείως από την περιοχή του έργου.
5. Η κατά τόπους ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα χορηγήσει στον ανάδοχο όλα τα διαθέσιµα στοιχεία που
υπάρχουν σ' αυτήν (οδηγίες, σχέδια) τα οποία αφορούν στα δίκτυα τα οποία υπάρχουν στην
περιοχή του έργου. Βάσει αυτών θα αναζητηθούν και θα εντοπισθούν από τον ανάδοχο όλα τα
υφιστάµενα δίκτυα, (υπόγεια, επίγεια, εντός ή εκτός κτιρίων, αφανή ή εµφανή, ανάλογα µε τη φύση
του έργου). Η αναζήτηση και ο εντοπισµός θα γίνουν µέσω ανιχνευτού µετάλλου, ο οποίος θα
εργάζεται χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή χαρακτηριστικού σήµατος στα δίκτυα. Με τον ανιχνευτή
θα γίνει ο εντοπισµός της οδεύσεως των δικτύων και µε δοκιµαστικές τοµές, εκσκαφές
(προκειµένου για υπόγεια δίκτυα), θα προσδιοριστεί και η φύση του δικτύου (τηλεφωνικό καλώδιο,
ηλεκτρικό καλώδιο, σωλήνες υδρεύσεως, κλπ.).
6. Τα αποτελέσµατα της αναζήτησης και εντοπισµού θα αποτυπωθούν πάνω σε σχέδιο κάτοψης της
περιοχής του έργου. Πάνω σ' αυτό, µε χαρακτηριστική γραµµογραφία, θα παριστάνονται και οι
προτεινόµενες λύσεις για τη διαφύλαξη του δικτύου, δηλαδή η προστασία επί τόπου µε
εγκιβωτισµό εντός σκυροδέµατος, ή η µετατόπιση εκτός περιοχής εργασιών µε προσθήκη νέου
τµήµατος.
7. Το σχέδιο αυτό θα υποβληθεί στην Προϊστάµενη Αρχή το ταχύτερο, µετά την εγκατάσταση του
αναδόχου. Το σχέδιο θα συνοδεύεται µε περιγραφή για προστασία ή µετατόπιση των δικτύων.
Ειδικότερα, στην περίπτωση της επί τόπου προστασίας, (και προκειµένου για υπόγεια δίκτυα), το
καλώδιο ή ο σωλήνας υδρεύσεως θα τοποθετείται µέσα σε πλαστικό σωλήνα διαµέτρου 16 εκ., ο
οποίος θα εγκιβωτιστεί σε σκυρόδεµα (Β-160) τετραγωνικής διατοµής διαστάσεων 45Χ45εκ .
8. Η εργασία προστασίας ή µετατόπισης θα εκτελεστεί µετά την έγκρισή της από την Προϊστάµενη
Αρχή.
9. Με βάση τα παραπάνω, ουδεµία ζηµία από τον ανάδοχο επί υφισταµένων δικτύων είναι αποδεκτή.
Αν παρά ταύτα κατά την κατασκευή του έργου προξενηθεί από τον ανάδοχο βλάβη στα δίκτυα, η
αποκατάστασή της θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ίδιο. Στην περίπτωση αυτή, η αποκατάσταση θα
εκτελεστεί από τον ανάδοχο, σύµφωνα µε οδηγίες της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
10. Η αποκατάσταση του βλαµµένου δικτύου, που θα προξενηθεί από τον ανάδοχο, ανάλογα µε τη
φύση του δικτύου, θα εκτελείται όπως παρακάτω περιγράφεται :
α. Υπόγειο τηλεφωνικό καλώδιο: θα αποκαθίσταται άµεσα, µε προσωρινό τρόπο, η συνέχεια των
επικοινωνιών και ακολούθως θα αντικαθίσταται το βλαµµένο καλώδιο µε νέο σε όλο το µήκος το
οποίο περιλαµβάνεται µεταξύ των πλησιέστερων συνδέσµων και σε µήκος όχι µεγαλύτερο των
σαράντα (40) µέτρων καλωδίου.
β. Ηλεκτρικό καλώδιο µέσης ή χαµηλής τάσης: θα αντικαθίσταται µε νέο καλώδιο, το τµήµα του
υφιστάµενου δικτύου, το οποίο βρίσκεται δέκα (10) µέτρα εκατέρωθεν της βλάβης.
γ. Αγωγός δικτύου ύδρευσης: θα αντικαθίσταται µε νέο σωλήνα, το τµήµα το οποίο βρίσκεται δέκα
(10) µέτρα περίπου εκατέρωθεν της βλάβης.
δ. Αγωγός καυσίµου: θα αντικαθίσταται, µε νέο αγωγό, το τµήµα το οποίο βρίσκεται δεκαπέντε
(15) περίπου µέτρα εκατέρωθεν της βλάβης.
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11. Η εργασία αναζητήσεως και εντοπισµού µέσω ανιχνευτού µετάλλων δεν πληρώνεται ιδιαίτερα,
αλλά η δαπάνη της περιλαµβάνεται αναλογικά στις τιµές µονάδος του έργου.

Άρθρο 17ο Σχέδια από την εκτέλεση (As Built)- Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης
1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, µετά την αποπεράτωση του όλου έργου και
ένα (1) τουλάχιστον µήνα πριν από την προσωρινή παραλαβή του, να παραδώσει στην Υπηρεσία,
διαµέσου του Επιβλέποντος µηχανικού, µία σειρά σχεδίων σε χαρτί και µε την υπογραφή του,
καθώς και σε ψηφιακή µορφή (Αutocad εκδ. 2000 τουλάχιστον) σε CD, όλων των έργων που
εκτελέστηκαν, όπως αυτά κατασκευάστηκαν τελικά, δηλαδή συµπεριλαµβανοµένων των
τροποποιήσεων και διορθώσεων, οι οποίες ίσως έγιναν στα σχέδια που εγκρίθηκαν αρχικά.
2. Πριν από τη σύνταξη των παραπάνω σχεδίων, ο ανάδοχος πρέπει να αναζητήσει από την
Υπηρεσία πρόσθετες πληροφορίες σε ότι αφορά τις λεπτοµέρειες των σχεδίων. Ειδικότερα, τα
σχέδια πρέπει να περιλαµβάνουν τα παρακάτω :
α. Να σηµειώνονται επί των σχεδίων εξ εκτελέσεως των νέων υπογείων δικτύων, τα παλιά υπόγεια
δίκτυα που εντοπίστηκαν κατά τις εργασίες εκσκαφής για την τοποθέτηση των νέων δικτύων.
β. Όλες οι θέσεις αλλαγής κατευθύνσεως των νέων δικτύων θα εξαρτώνται από σταθερά σηµεία,
στα δε ευθύγραµµα τµήµατα η εξάρτηση θα γίνεται στα διαστήµατα L/5, όπου L το ευθύγραµµο
µήκος σε µέτρα (αλλά πάντως όχι µικρότερο από πενήντα µέτρα).
γ. Ως σταθερά σηµεία εξαρτήσεως θα λαµβάνονται άκρα σταθερών και µονίµων κατασκευών
(κτιρίων, δρόµων, αποθηκών, κλπ.) θα αποφεύγεται δε να λαµβάνονται ως τέτοια, σηµεία που
υπάρχει η πιθανότητα να µετακινηθούν ή καταστραφούν (στύλοι φωτισµού, συγκεντρώσεις
υλικών, µικρά δέντρα, κλπ.).
Επί των σχεδίων εξ εκτελέσεως των νέων υπογείων δικτύων να σηµειώνεται η επισήµανση που
έγινε στα υπόγεια δίκτυα στις χαρακτηριστικές θέσεις τους, όπως είναι αλλαγές κατευθύνσεων,
σύνδεσµοι διακλάδωσης, σύνδεσµοι υψηλής τάσης, κλπ.
δ. Η επισήµανση των πάσης φύσεως δικτύων θα γίνεται όπως προβλέπεται στις αντίστοιχες
προδιαγραφές του δικτύου, µε την ακόλουθη τροποποίηση: Το ενδεικτικό σηµείο θα
τοποθετείται παραπλεύρως του δικτύου σε απόσταση 40-60 εκ. θα φτάνει µέχρι βάθος 70 εκ.
και στην άνω επιφάνεια του θα σηµειώνεται εγχάρακτα µε βέλος, η κατεύθυνση που βρίσκεται
το δίκτυο.
ε. Στις θέσεις όπου τα νέα δίκτυα πέρασαν από φρεάτια ή σωληνώσεις (υφιστάµενες ή νέες), θα
γίνεται ιδιαίτερη υπόδειξη στο σχέδιο και µάλιστα εφόσον η διάβαση των δικτύων είναι
πολυδιαυλική θα καθορίζεται και θέση της σωλήνωσης από την οποία πέρασε.
στ. Στην περίπτωση όπου λόγω στενότητας χώρου ή για λόγους οικονοµικούς, νέο δίκτυο
τοποθετήθηκε σε παλιό χαντάκι που επανασκάφτηκε, τότε στο σχέδιο εξ εκτελέσεως θα
παριστάνονται µε διαφορετική γραµµογραφία και τα δύο ή τρία δίκτυα, η δε σχετική τους θέση
στο σχέδιο (δεξιό, αριστερό, µεσαίο) θα ανταποκρίνεται στην πραγµατική σχετική θέση.
ζ. η κλίµακα των σχεδίων εξ εκτελέσεως των υπογείων δικτύων θα καθορίζεται από την
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, έτσι ώστε τα σχέδια να είναι ευανάγνωστα και να ανταποκρίνονται στον
προορισµό τους.
3. Ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει, µαζί µε τα σχέδια από την εκτέλεση πλήρεις οδηγίες
λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων και στα Ελληνικά, όπως και τεχνικά εγχειρίδια και
καταλόγους ανταλλακτικών σε τρία (3) αντίτυπα, των Μηχανηµάτων που τυχόν εγκαταστάθηκαν
από αυτόν και για κάθε µια θέση.
4. Σε περίπτωση αµέλειας του αναδόχου για την εκτέλεση αυτής της υποχρέωσης η Υπηρεσία
προβαίνει στην εκτέλεσή της σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου.

Άρθρο 18ο Υλικά έργου -Προσωρινές Εγκαταστάσεις του αναδόχου - Προστατευτικές
κατασκευές
1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να φυλάσσει, µε δαπάνη του, τα υλικά, µηχανήµατα, εργαλεία που
του παραδίδει ο κύριος του έργου για χρήση ή ενσωµάτωση και είναι υπεύθυνος για κάθε
καταστροφή ή απώλειά τους, από πληµµελή χρήση ή διαφύλαξη.
2. Όλες οι προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαµοι διαµονής, εργαστήρια,
γραφεία, κλπ.) που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα ανεγερθούν µε
µέριµνα, δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου, σε θέσεις που θα επιτρέπονται από την Υπηρεσία και
τις λοιπές αρµόδιες αρχές.
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3. Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη, υποστήριξη, υποθεµελίωση ή άλλη προστασία
υπάρχουσας γειτονικής κατασκευής, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί στις απαραίτητες
κατασκευές, όπως και να λάβει κάθε άλλο µέτρο, για να αποφύγει την πρόκληση ζηµιών σε τρίτους
ή στην Υπηρεσία ή και στο έργο.

Άρθρο 19ο Καθαρισµός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων
1. O ανάδοχος έχει υποχρέωση, µε δαπάνες του και πριν παραδώσει για χρήση κάθε τµήµα του
έργου, όπως και µετά την περάτωση όλου του έργου, να αφαιρέσει και αποµακρύνει από τους
γύρω από αυτό το τµήµα, χώρους και γενικά από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που
απαιτήθηκε και προβλέπεται από το προηγούµενο άρθρο 18 της παρούσης, τα απορρίµµατα,
εργαλεία και ικριώµατα, µηχανήµατα, υλικά που πλεονάζουν, χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές
εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κλπ., να σηκώσει (καταστρέψει, κλπ.) κάθε βοηθητικό έργο που θα
του υποδείξει η Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήµιο για την µετέπειτα λειτουργία (π.χ., των κτιρίων),
να ισοπεδώσει τους χώρους που αυτά ήταν αφηµένα ή εγκατεστηµένα κλπ., να παραδώσει δε
τελείως καθαρές τόσο τις κατασκευές, όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου και γενικά να
µεριµνήσει για κάθε τι άλλο που απαιτείται για την παράδοση του έργου για εύρυθµη λειτουργία
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης ή όπως προδιαγράφεται από την ΕΣΥ και τα λοιπά
συµβατικά τεύχη του έργου.
2. Οµοίως ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, εφόσον κατά τη κρίση της Υπηρεσίας δεν υπάρχει πλέον ο
λόγος ύπαρξης, να καθαιρέσει, αποκοµίσει, κλπ., κάθε προστατευτική κατασκευή που
κατασκευάστηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασίες και παραγωγή υλικών) που επιβλήθηκε από
οποιοδήποτε λόγο για να αποφευχθούν κάθε φύσεως ζηµιές, ατυχήµατα, κλπ., σε ιδιοκτησίες,
οικοδοµές, δέντρα, αγρούς, καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε φύσεως
έργα, όπως και να αποµακρύνει τα περιφράγµατα των εργοταξίων.
3. Εάν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη υπόµνηση από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δεν
προβεί στην έναρξη και µέσα σε εύλογο χρόνο περάτωση των παραπάνω εργασιών, αυτές
εκτελούνται σε βάρος του αναδόχου και η δαπάνη που έγινε εκπίπτει από την πρώτη πληρωµή
προς αυτόν, πέρα από τη µη έκδοση βεβαίωσης για εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου ή τµήµατός
του γι' αυτό το λόγο.

Άρθρο 20ο Πρόγραµµα κατασκευής έργων
1. Ο ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες, εκτός και αν ορίζεται
διαφορετικά στην ΕΣΥ, από την υπογραφή της συµβάσεως να συντάξει και υποβάλλει στην
Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα που να απεικονίζει αναλυτικά την έναρξη, τη διαδοχή και τη διάρκεια
όλων των επί µέρους εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν για την ολοκλήρωση του έργου,
µέσα στην τυχόν τµηµατική και ολική προθεσµία αποπεράτωσής του, όπως ορίζει το άρθρο 145
Ν.4412/2016 (ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΑΥΤΟΎ ΌΠΩΣ Ν.4782/21).
2. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, κατά τη σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος, να συνεργαστεί µε τον
επιβλέποντα µηχανικό για να εξετάσουν µαζί τα θέµατα που υπάρχουν και να επιλέξουν τις
κατάλληλες δραστηριότητες που θα εισαχθούν στο χρονοδιάγραµµα. Το χρονοδιάγραµµα µε
υπογραφή και του επιβλέποντος µηχανικού θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έγκριση.
3. Σε κάθε περίπτωση µεταβολής των γενικών προϋποθέσεων της εκτέλεσης του έργου ή ύπαρξης
καθυστερήσεων µε υπαιτιότητα του αναδόχου ή της Υπηρεσίας και σε κλίµακα που να επιδρά στην
τήρηση του Προγράµµατος, αυτό θα ανασυντάσσεται από τον ανάδοχο, θα προσαρµόζεται στις
νέες συνθήκες και θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έγκριση, µαζί µε αναλυτική αιτιολογική
έκθεση των αιτιών που προκάλεσαν την ανασύνταξη.
4. Ανάλογα µε την τεχνική και οικονοµική σηµασία του έργου, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, θα
συντάσσεται το χρονοδιάγραµµα µε τη µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης ή κατά απλούστερο τρόπο.

Άρθρο 21ο Επίβλεψη κατασκευής του έργου
Πέρα από το ότι προβλέπεται στο σχετικό µε την επίβλεψη κατασκευής του έργου, άρθρο 136 του
Ν.4412/2016 (ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΑΥΤΟΎ ΌΠΩΣ Ν.4782/21) ισχύουν τα παρακάτω :
α. Ο επιβλέπων το έργο και οι βοηθοί του δεν είναι εξουσιοδοτηµένοι να µεταβάλλουν τις διατάξεις
των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, χωρίς έγγραφη έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής γι'
αυτό, η παρουσία αυτών που ασκούν την επίβλεψη δεν απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από τις
υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύµβαση.
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β. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέτει επαρκή µεταφορικά µέσα για την κίνηση όλου του
προσωπικού της Υπηρεσίας που ασκεί την επίβλεψη του έργου, τόσο από την πλησιέστερη πόλη
προς την περιοχή των έργων, όσο και µέσα στην περιοχή αυτή, όλες δε οι σχετικές δαπάνες για
την κίνηση αυτού του προσωπικού, βαρύνουν τον ανάδοχο.
Άρθρο 22ο Επιµετρήσεις Εργασιών
1. Για τις επιµετρήσεις των εκτελεσθέντων έργων εφαρµόζονται οι διατάξεις οι αναφερόµενες στο
άρθρο 151 του Ν.4412/2016 (ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΑΥΤΟΎ ΌΠΩΣ Ν.4782/21).
2. Πέρα από τα παραπάνω, σε ότι αφορά τον τρόπο επιµετρήσεως των διαφόρων ειδών των
εργασιών, ισχύουν τα Τιµολόγια της εργολαβίας.
3. Για τις εργασίες για τις οποίες δεν ορίζεται µε τα παραπάνω στοιχεία ο τρόπος επιµετρήσεως, θα
επιµετρηθούν και θα πληρωθούν οι µονάδες εργασιών που πραγµατικά θα εκτελεστούν και δεν θα
ληφθούν υπόψη τυχόν υφιστάµενες συνήθειες για ιδιωτικά έργα.

Άρθρο 23ο ∆οκιµές Εγκαταστάσεων
1. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και όταν ολοκληρωθεί η περάτωση των εργασιών των
εγκαταστάσεων, ο ανάδοχος του έργου υποχρεώνεται να προβαίνει στις απαιτούµενες δοκιµές µε
δικά του µέσα και όργανα και µε δικές του δαπάνες. Οι δοκιµές θα επαναλαµβάνονται µέχρι να
επιτευχθούν τα απαιτητά αποτελέσµατα. οπότε θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµών, το οποίο θα
συνυπογράφεται από τον ανάδοχο και τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και θα επισυνάπτεται στο
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου.
2. Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, τις ισχύουσες προδιαγραφές
και τις απαιτήσεις των αρµοδίων οργάνων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
3. Οι δοκιµές θα πρέπει να γίνονται έγκαιρα µε τρόπο ώστε τυχούσα αστοχία της εγκαταστάσεως να
µην έχει επιπτώσεις στις ακολουθούσες εργασίες.
4. Τονίζεται ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες ∆ιατάξεις οι επιτυχείς δοκιµές αποτελούν προϋπόθεση για
την έκδοση βεβαίωσης περατώσεως εργασιών.

Άρθρο 24ο Χρήση έργου πριν από την αποπεράτωση
1. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να λάβει στην κατοχή της ή να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε τµήµα
του έργου που έχει περατωθεί ή έχει µερικά εκτελεστεί. Αυτή όµως η κατοχή ή χρήση δεν θεωρείται
ότι αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε εργασίας που δεν έχει εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους
της σύµβασης. Εάν η κατοχή ή χρήση από τον εργοδότη τµηµάτων του έργου καθυστερήσει την
πρόοδο των υπολοίπων εργασιών, αυτό θα ληφθεί υπόψη από την Υπηρεσία η οποία θα δώσει
ανάλογη αύξηση των προθεσµιών αποπεράτωσης του έργου, ύστερα από αίτηση που θα
υποβάλλει νοµότυπα ο ανάδοχος.
Σε περίπτωση που η Υπηρεσία αποφασίσει να προβεί στην κατοχή ή χρήση τµήµατος του όλου
έργου, πλήρως αποπερατωµένου ή όχι, διατάσσει την διοικητική παραλαβή του, όπως προβλέπεται
από το άρθρο 169 του Ν.4412/2016 (ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΑΥΤΟΎ ΌΠΩΣ Ν.4782/21).

Άρθρο 25ο Υποχρέωση συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο
Ο χρόνος εγγύησης, δηλαδή συντήρησης των έργων γενικά ορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες, εκτός
αν ορίζεται αλλιώς στην ΕΣΥ. Γενικά για το χρόνο εγγύησης ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 171
του Ν.4412/2016 (ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΑΥΤΟΎ ΌΠΩΣ Ν.4782/21).

Άρθρο 26ο Παροχή ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος
1. Τοπική παροχή ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος δεν διατίθεται. Εφόσον όµως κατά την κρίση της
Υπηρεσίας υπάρχει σχετική επάρκεια σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, όταν το έργο εκτελείται µέσα
στο χώρο τους, είναι δυνατό να διατίθεται ηλεκτρική ισχύς ή και ύδωρ µε πληρωµή που θα
συµφωνηθεί και σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς περί ασφαλείας.
2. Τις γεννήτριες, µετασχηµατιστές, καλώδια σύνδεσης, κλπ., που µπορεί να απαιτηθούν, πρέπει να
προµηθευθεί και εγκαταστήσει ο ανάδοχος µε φροντίδα και δαπάνη δική του.
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Άρθρο 27ο Μέτρα υγιεινής - Πρώτες Βοήθειες
Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει, µε δική του δαπάνη, σε κατάλληλες θέσεις χώρους υγιεινής
(υποχρεωτικά WC, προαιρετικά ντούς) για χρήση αυτών που ασχολούνται στα έργα και θα φροντίζει
να διατηρούνται καθαρά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Υπουργείου Εργασίας. Οφείλει επίσης να
εγκαταστήσει στον τόπο των έργων στοιχειώδες φαρµακείο µε επαρκή εφοδιασµό για να µπορεί να
παρέχει ικανοποιητικές πρώτες βοήθειες σε µικροτραυµατισµούς κατά την εκτέλεση των έργων.

Άρθρο 28ο Εκρηκτικές Ύλες
Ο ανάδοχος θα προµηθεύεται τις εκρηκτικές ύλες που θα απαιτηθούν, όπου επιτρέπεται η χρήση
τους, τόσο για την όρυξη υλικών όσο και για τους εκβραχισµούς στον τόπο των έργων, και
υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις που ορίζονται από τις αρµόδιες αρχές ασφαλείας, ως προς την
προµήθεια, µεταφορά, διαφύλαξη, διάθεση και επιστροφή των ποσοτήτων που τυχόν δεν θα
χρησιµοποιηθούν.

Άρθρο 29ο Καιρικές Συνθήκες
Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου υπολογίζεται γενικά µε τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην
περιοχή. Κατόπιν αυτού ουδεµία παράταση δικαιολογείται εκτός αν επικρατήσουν ασυνήθεις για την
περιοχή καιρικές συνθήκες.

Άρθρο 30ο Γενικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 138 του Ν.4412/2016 (ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΑΥΤΟΎ ΌΠΩΣ
Ν.4782/21), ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µην παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από τους
άλλους εργολήπτες (αναδόχους) οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν από τον κύριο του έργου σε
εργασίες οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στην παρούσα εργολαβία. Επίσης ο ανάδοχος
υποχρεώνεται να διευκολύνει τον κύριο του έργου και τους άλλους εργολήπτες ή προµηθευτές και
να ρυθµίζει τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών µέσα στο πλαίσιο του εγκεκριµένου
χρονοδιαγράµµατος ώστε να µην τους παρεµβάλλει εµπόδια.
2. Σύµφωνα µε τις ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες του έργου και τις οδηγίες της Επίβλεψης, ο
ανάδοχος υποχρεούται να µορφώνει ή να διανοίγει στα εκτελούµενα υπ’ αυτόν παντός είδους
τµήµατα του κτιρίου, τις απαιτούµενες οπές διόδου ή φωλιές ή αύλακες εντοιχίσεως των σωλήνων
ή εξαρτηµάτων των διαφόρων ηλεκτροµηχανολογικών έργων του.
3. Οπωσδήποτε απαγορεύεται η µόρφωση από τον ανάδοχο οπών ή φωλεών στα από οπλισµένο
σκυρόδεµα τµήµατα των κτιρίων, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού.
4. Στις συµβατικές τιµές της εργολαβίας περιλαµβάνονται, πλην της δαπάνης διανοίξεως και η
δαπάνη αποκαταστάσεως των µορφουµένων ή διανοιγοµένων φωλεών, οπών ή αυλάκων για την
τοποθέτηση των σωληνώσεων των διαφόρων εγκαταστάσεων.

Άρθρο 31ο Γενικά Έξοδα - Εργολαβικό Όφελος - Κρατήσεις
1(α).
1(β)

2.

Το ποσοστό για γενικά έξοδα, όφελος κλπ Αναδόχου είναι δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί της
πραγµατικής δαπάνης για υλικά και ηµεροµίσθια εργατοτεχνιτών του Αναδόχου κλπ.
Οι πληρωµές του Αναδόχου από τους εκδιδόµενους λογαριασµούς για εργασίες µε βάση τις
τιµές µονάδας, στις οποίες περιλαµβάνονται ποσοστό γενικών εξόδων, οφέλους κλπ
(εργολαβικό ποσοστό), υπόκεινται στις κατά νόµο κρατήσεις .
Κατά τη σύνταξη των τιµών µονάδας, οι βασικές τιµές των υλικών που ελήφθησαν υπόψη,
περιλαµβάνουν τις παντός είδους επιβαρύνσεις των, δηλαδή φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς
φόρους κλπ, για τα οποία ισχύει η παρ. 6 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016 (ΚΑΙ ΤΙΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΑΥΤΟΎ ΌΠΩΣ Ν.4782/21). Τα παραπάνω ισχύουν και για τις νέες τιµές
µονάδας που πιθανόν να συνταχθούν.

Άρθρο 32ο Περί Φ.Π.Α
Σχετικά µε τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ισχύουν γενικά οι διατάξεις περί Φ.Π.Α., δηλαδή ο
Κύριος του έργου (Υπηρεσία) καταβάλλει στον ανάδοχο Φ.Π.Α.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΑΔΑ: ΩΥ6ΚΩΕΨ-ΗΞ6
ΕΡΓΟ: ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ’’

Άρθρο 33ο Τόπος ∆ιαµονής αναδόχου
Πέρα από όσα ορίζονται στο άρθρο 135 του Ν.4412/2016 (ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΑΥΤΟΎ ΌΠΩΣ
Ν.4782/21), ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ορίσει τον αντίκλητό του κατά την υπογραφή της σύµβασης και
όταν το έργο εκτελείται µακριά από την έδρα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ο ανάδοχος υποχρεούται,
εφόσον του ζητηθεί από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, να ορίσει αντίκλητό του µε έδρα την περιοχή
εκτέλεσης του έργου.

Άρθρο 34ο Τροποποίηση όρων της ΓΣΥ
Η υπηρεσία µπορεί στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων να τροποποιεί άρθρα της ΓΣΥ, εφόσον
συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Σεπτέµβριος 2021
Θεωρήθηκε
Οι Συντάξαντες

Η ∆ιευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών
& Περιβάλλοντος

Ειρήνη Ταµπάκη

Κωνσταντοπούλου Βασιλική

Πολιτικός Μηχανικός

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Στέφανος Κοντογιάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΑΔΑ: ΩΥ6ΚΩΕΨ-ΗΞ6

ΔΗΜΟ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΤ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ
ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ
ΚΩΓΗΚΟ ΑΡΘΡΟΤ

ΚΩΓΗΚΟ
ΑΝΑΘ.

ΑΡ.
ΣΗΜΟΛ

ΜΟΝ.
ΜΔΣΡ.

ΠΟΟΣ.

10.01.02.ΟΙΚ
10.07.01.ΟΙΚ

1104.ΟΙΚ
1136.ΟΙΚ

1
2

ton
ton.Κm

150
7192,5

22.20.01.ΟΙΚ

2236.ΟΙΚ

3

Μ2

50

Α4

Φορτοεκφόρτωςθ υλικϊν επί αυτοκινιτου ι ςε ηϊα, με μθχανικά μζςα.
Μεταφορζσ με αυτοκίνθτο δια μζςου οδϊν καλισ βατότθτασ.
Κακαίρεςθ πλακοςτρϊςεων δαπζδων παντόσ τφπου και οιουδιποτε πάχουσ Χωρίσ να
καταβάλλεται προςοχι για τθν εξαγωγι ακεραίων πλακϊν.
Αποξιλωςθ ξυλίνων ι ςιδθρϊν κουφωμάτων.

22.45.ΟΙΚ

2275.ΟΙΚ

4

Μ2

649

Α5

Αποξιλωςθ υφιςταμζνου λζβθτα με καυςτιρα φυςικοφ αερίου ι πετρελαίου.

Ν8452.191.1

ΗΛΜ28

11

τεμ.

1

Α6
Α7

Ν8552.181.1
Ν8558.13.1

ΗΛΜ37
ΗΛΜ37

15
16

τεμ.
τεμ.

1
27

Ν8558.112.1

ΗΛΜ37

18

τεμ.

3

Ν8605.181.1
Ν8694.51.1

ΗΛΜ22
ΗΛΜ27

21
24

τεμ.
τεμ.

3
1

ΝΑΟΙΚ 22.10.02

ΟΙΚ 2226

29

Μ3

20

Α12
Α13
Α14

Αποξιλωςθ υφιςτάμενου ψυκτικοφ ςυγκροτιματοσ παραγωγισ ψυχροφ νεροφ.
Aποξιλωςθ τοπικισ κλιματιςτικισ μονάδασ FCU.
Aποξιλωςθ αυτόνομθσ ςυςκευισ αντλίασ κερμότθτασ διαιροφμενου τφπου (split unit).
Αποξιλωςθ κυκλοφορθτι νεροφ.
Κακαιρζςεισ ςτο λεβθτοςτάςιο.
Κακαίρεςθ ςτοιχείων καταςκευϊν από άοπλο ςκυρόδεμα, με χριςθ κρουςτικοφ
εξοπλιςμοφ μειωμζνθσ απόδοςθσ
Κακαίρεςθ επιχριςμάτων
Κακαίρεςθ οροφοκονιαμάτων
Αποξιλωςθ υπάρχοντοσ φωτιςτικοφ ςϊματοσ.

ΝΑΟΙΚ 22.23
ΝΑΟΙΚ 22.54
Ν8975.181.1

ΟΙΚ 2252
ΟΙΚ 2252
ΗΛΜ59

30
31
27

Μ2
Μ2
τεμ.

800
200
360

Β1

Επιςκευι ενανκρακωμζνου ςκυροδζματοσ

ΝΑΟΙΚ Ν\77.74.3

ΟΙΚ 3216

32

ΜΜ

800

Β2

Επιςκευι ρθγματϊςεων με ενζςεισ εποξειδικισ ρθτίνθσ

ΑΣΕΚ 18

ΟΙΚ3611

33

m

20

Δ1

Aυτόνομθ κλιματιςτικι μονάδα διαιροφμενου τφπου (SPLIT UNIT), τεχνολογίασ
INVERTER, ενεργειακισ κλάςθσ τουλάχιςτον A++, με ΕSEER>7, για εξοικονόμθςθ
ενζργειασ, ψυκτικισ ιςχφοσ 9.000 BTU/H.

Ν8558.21.1

ΗΛΜ37

17

τεμ.

3

Δ2

Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα ανεμιςτιρα ςτοιχείου (F.C.U.), παροχισ 300 CFM .

Ν8536.22.1

ΗΛΜ32

12

τεμ.

12

Δ3

Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα ανεμιςτιρα ςτοιχείου (F.C.U.), παροχισ 400 CFM.
Ψυκτικό ςυγκρότθμα παραγωγισ ψυχροφ νεροφ θλεκτροκίνθτο, υδρόψυκτο, με
ςυντελεςτι απόδοςθσ ESEER κατ' ελάχιςτο 6 κατά το πρότυπο EN 14511 και ψυκτικό
μζςο R410a, ιςχφοσ τουλάχιςτον 220kWc.
Κυκλοφορθτισ - Αντλία νεροφ, θλεκτρονικισ ρφκμιςθσ ςτροφϊν (inverter), παροχισ 5
Μ3/Η ςτα 6 ΜΤ, περίπου.
Κυκλοφορθτισ - Αντλία νεροφ, θλεκτρονικισ ρφκμιςθσ ςτροφϊν (inverter), παροχισ 40
Μ3/Η ςτα 10 ΜΤ, περίπου.
Πλιρθσ αναβάκμιςθ λεβθτοςταςίου με λζβθτα ςυμπφκνωςθσ ιςχφοσ περίπου 290kW
(250 Μcal/h)
Για τθν προμικεια, προςκόμιςθ και εγκατάςταςθ τθσ κερμικισ μόνωςθ ςωλινων
δικτφων κζρμανςθσ - ψφξθσ, με εφκαμπτο ςυνκετικό καουτςοφκ, ενδεικτικοφ τφπου
ARMAFLEX.

Ν8536.22.2

ΗΛΜ32

13

τεμ.

15

Ν8551.115.1

ΗΛΜ37

14

τεμ.

1

Ν8605.41.5

ΗΛΜ22

19

τεμ.

1

Ν8605.41.40

ΗΛΜ22

20

τεμ.

2

Ν8693.66.5

ΗΛΜ27

22

Σεμ

1

Ν8694.26.1.2

ΗΛΜ40

23

κ.α.

1

Ν8973.12.2.1

ΗΛΜ59

26

τεμ.

360

Ν8845.92.153

ΗΛΜ52

25

Σεμ.

1

Ν8998.119.1

ΗΛΜ56

28

θμείο

100

75.31.02.ΟΙΚ

7532.ΟΙΚ

7

Μ2

65

Ν65.18.04.98.ΟΙΚ

6528.ΟΙΚ

6

Μ2

649

Ν61.02.99.1.ΟΙΚ

6118.ΟΙΚ

5

Μ2

225

Ν78.10.105.1.ΟΙΚ

7809.ΟΙΚ

8

Μ2

1159

Ν79.12.170.2.ΟΙΚ

7912.ΟΙΚ

9

Μ2

831
1

Α/Α

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΑ

Α.ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ, ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ
Α1
Α2
Α3

Α8
Α9
Α10
Α11

Β.ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ

Γ. ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

Δ4
Δ5
Δ6
Δ7
Δ8
Δ9
Δ10
Δ11

Φωτιςτικό ςϊμα οροφισ ι ψευδοροφισ, με λαμπτιρεσ LED ιςχφοσ κατά μζγιςτο 33W.
Για τθν προμικεια, προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ενόσ Φ/Β
ςυςτιματοσ ιςχφοσ 53,6 kWp.
θμείο ελζγχου εγκατάςταςθσ BMS (υςτιματοσ Παρακολοφκθςθσ των
Εγκαταςτάςεων).

E. ΔΠΔΝΓΤΔΗ-ΔΠΗΣΡΩΔΗ
Ε1

Ποδιζσ παρακφρων από μάρμαρο / εξαιρετικά ςκλθρό μάρμαρο πάχουσ 2 cm.
ΤΝΟΛΟ: Ε.ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΕΠΙΣΡΩΕΙ

Σ1

Κουφϊματα αλουμινίου ςτακερά ι ςυρόμενα ι ανοιγόμενα.
φςτθμα ςκίαςθσ / φυςικοφ φωτιςμοφ οροφισ, ςτακερό, ςτεγανό, φωτοδιαπερατό
και αυτοεξαεριηόμενο.

Σ. ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΗΝΔ Ή ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ
Σ2

Ε. ΛΟΗΠΑ,ΣΔΛΔΗΩΜΑΣΑ

Ν8062.91.1

ΗΛΜ5

10

τεμ.

Ζ4

Ολοκλθρωμζνο Πιςτοποιθμζνο φςτθμα εξωτερικισ κερμομόνωςθσ, με γραφιτοφχα
διογκωμζνθ πολυςτερίνθ (EPS200) πάχουσ 5εκ και τελικθ επιφάνεια από ακρυλικο
ζγχρωμο επιχριςμα.
Θερμοχγρομόνωςθ δϊματοσ με κερμομονωτικζσ πλάκεσ εξθλαςμζνθσ πολυςτερίνθσ
πάχουσ 7cm και τελικι επιφάνεια από τςιμεντόπλακεσ.
Εργαςίεσ προςαρμογισ των υδρορροϊν και των θλεκτρικϊν καλωδίων που
εφάπτονται τθσ εξωτερικισ τοιχοποιίασ και του δϊματοσ.
Καταςκευι wc ΑμεΑ ςε υπάρχον κτίριο

ΝΑΟΙΚ Ν\64.06.30.14

ΟΙΚ 64.06

34

τεμ.

1

Ζ5

Xρωματιςμοί επιφανειϊν επιχριςμάτων με πλαςτικό ανάγλυφο χρϊμα τφπου RELIEF

ΝΑΟΙΚ 77.83

ΟΙΚ 7788

35

Μ2

2800

Ζ6

Ανακαίνιςθ παλαιϊν χρωματιςμζνων επιφανειϊν με διπλι ςτρϊςθ ελαιοχρϊματοσ

ΝΑΟΙΚ 77.91

ΟΙΚ 7791

36

Μ2

4700

Ζ1
Ζ2
Ζ3

ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ επτζμβριοσ 2021
Θεωρθκθκε
Οι υντάξαντεσ
Ειρινθ Σαμπάκθ
Πολιτικόσ Μθχανικόσ
τζφανοσ Κοντογιάννθσ
Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ

Η Διευκφντρια Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν
& Περιβάλλοντοσ
Κωνςταντοποφλου Βαςιλικι
Αρχιτζκτων Μθχανικόσ

ΑΔΑ: ΩΥ6ΚΩΕΨ-ΗΞ6

ΔΗΜΟ ΚΑΚΑΡΚΑΝΗ
ΕΝΕΡΓΕΚΑΚΗ ΑΝΑΒΑΙΜΚΗ ΣΟΤ ΚΣΚΡΚΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΑΡΧΕΚΟΤ ΚΑΚΑΡΚΑΝΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ
ΚΩΓΗΚΟ ΑΡΘΡΟΤ

ΚΩΓΗΚΟ
ΑΝΑΘ.

ΑΡ.
ΣΗΜΟΛ

ΜΟΝ.
ΜΔΣΡ.

10.01.02.ΟΙΚ
10.07.01.ΟΙΚ

1104.ΟΙΚ
1136.ΟΙΚ

1
2

ton
ton.Κm

22.20.01.ΟΙΚ

2236.ΟΙΚ

3

Μ2

50

7,90

395,00

Α4

Φορτοεκφόρτωςθ υλικϊν επί αυτοκινιτου ι ςε ηϊα, με μθχανικά μζςα.
Μεταφορζσ με αυτοκίνθτο δια μζςου οδϊν καλισ βατότθτασ.
Κακαίρεςθ πλακοςτρϊςεων δαπζδων παντόσ τφπου και οιουδιποτε πάχουσ Χωρίσ να
καταβάλλεται προςοχι για τθν εξαγωγι ακεραίων πλακϊν.
Αποξιλωςθ ξυλίνων ι ςιδθρϊν κουφωμάτων.

22.45.ΟΙΚ

2275.ΟΙΚ

4

Μ2

649

16,80

10.903,20

Α5

Αποξιλωςθ υφιςταμζνου λζβθτα με καυςτιρα φυςικοφ αερίου ι πετρελαίου.

Ν8452.191.1

ΗΛΜ28

11

τεμ.

1

489,58

489,58

Α6
Α7

Αποξιλωςθ υφιςτάμενου ψυκτικοφ ςυγκροτιματοσ παραγωγισ ψυχροφ νεροφ.
Aποξιλωςθ τοπικισ κλιματιςτικισ μονάδασ FCU.
Aποξιλωςθ αυτόνομθσ ςυςκευισ αντλίασ κερμότθτασ διαιροφμενου τφπου (split unit).
Αποξιλωςθ κυκλοφορθτι νεροφ.
Κακαιρζςεισ ςτο λεβθτοςτάςιο.
Κακαίρεςθ ςτοιχείων καταςκευϊν από άοπλο ςκυρόδεμα, με χριςθ κρουςτικοφ
εξοπλιςμοφ μειωμζνθσ απόδοςθσ
Κακαίρεςθ επιχριςμάτων
Κακαίρεςθ οροφοκονιαμάτων
Αποξιλωςθ υπάρχοντοσ φωτιςτικοφ ςϊματοσ.

Ν8552.181.1
Ν8558.13.1

ΗΛΜ37
ΗΛΜ37

15
16

τεμ.
τεμ.

1
27

563,00
55,06

563,00
1.486,62

Ν8558.112.1

ΗΛΜ37

18

τεμ.

3

73,42

220,26

Ν8605.181.1
Ν8694.51.1

ΗΛΜ22
ΗΛΜ27

21
24

τεμ.
τεμ.

3
1

36,71
350,00

110,13
350,00

ΝΑΟΙΚ 22.10.02

ΟΙΚ 2226

29

Μ3

20

118,80

2.376,00

ΝΑΟΙΚ 22.23
ΝΑΟΙΚ 22.54
Ν8975.181.1

ΟΙΚ 2252
ΟΙΚ 2252
ΗΛΜ59

30
31
27

Μ2
Μ2
τεμ.

800
200
360

5,60
9,00
7,34

4.480,00
1.800,00
2.642,40

Α/Α

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΑ

Α1
Α2

ΠΟΟΣ. ΣΗΜΖ ΜΟΝ.

ΓΑΠΑΝΖ
ΜΔΡΗΚΖ

ΓΑΠΑΝΖ
ΟΛΗΚΖ

Α.ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ, ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ

Α3

Α8
Α9
Α10
Α11
Α12
Α13
Α14

150
7192,5

1,50
0,20

225,00
1.438,50

ΤΝΟΛΟ: Α.ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΚΚΑ ΚΑΙΑΚΡΕΕΚ

27.479,69

Β.ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ
Β1

Επιςκευι ενανκρακωμζνου ςκυροδζματοσ

Β2

Επιςκευι ρθγματϊςεων με ενζςεισ εποξειδικισ ρθτίνθσ

ΝΑΟΙΚ Ν\77.74.3

ΟΙΚ 3216

32

ΜΜ

800

15,00

12.000,00

ΑΣΕΚ 18

ΟΙΚ3611

33

m

20

66,80

1.336,00

ΤΝΟΛΟ: B.ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΑ

13.336,00

Γ. ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ
Δ1

Aυτόνομθ κλιματιςτικι μονάδα διαιροφμενου τφπου (SPLIT UNIT), τεχνολογίασ
INVERTER, ενεργειακισ κλάςθσ τουλάχιςτον A++, με ΕSEER>7, για εξοικονόμθςθ
ενζργειασ, ψυκτικισ ιςχφοσ 9.000 BTU/H.

Ν8558.21.1

ΗΛΜ37

17

τεμ.

3

640,26

Δ2

Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα ανεμιςτιρα ςτοιχείου (F.C.U.), παροχισ 300 CFM .

Ν8536.22.1

ΗΛΜ32

12

τεμ.

12

686,84

8.242,08

Δ3

Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα ανεμιςτιρα ςτοιχείου (F.C.U.), παροχισ 400 CFM.
Ψυκτικό ςυγκρότθμα παραγωγισ ψυχροφ νεροφ θλεκτροκίνθτο, υδρόψυκτο, με
ςυντελεςτι απόδοςθσ ESEER κατ' ελάχιςτο 6 κατά το πρότυπο EN 14511 και ψυκτικό
μζςο R410a, ιςχφοσ τουλάχιςτον 220kWc.
Κυκλοφορθτισ - Αντλία νεροφ, θλεκτρονικισ ρφκμιςθσ ςτροφϊν (inverter), παροχισ 5
Μ3/Η ςτα 6 ΜΤ, περίπου.
Κυκλοφορθτισ - Αντλία νεροφ, θλεκτρονικισ ρφκμιςθσ ςτροφϊν (inverter), παροχισ 40
Μ3/Η ςτα 10 ΜΤ, περίπου.
Πλιρθσ αναβάκμιςθ λεβθτοςταςίου με λζβθτα ςυμπφκνωςθσ ιςχφοσ περίπου 290kW
(250 Μcal/h)
Για τθν προμικεια, προςκόμιςθ και εγκατάςταςθ τθσ κερμικισ μόνωςθ ςωλινων
δικτφων κζρμανςθσ - ψφξθσ, με εφκαμπτο ςυνκετικό καουτςοφκ, ενδεικτικοφ τφπου
ARMAFLEX.

Ν8536.22.2

ΗΛΜ32

13

τεμ.

15

722,84

10.842,60

Ν8551.115.1

ΗΛΜ37

14

τεμ.

1

38.101,96

38.101,96

Ν8605.41.5

ΗΛΜ22

19

τεμ.

1

1.419,85

1.419,85

Ν8605.41.40

ΗΛΜ22

20

τεμ.

2

3.360,06

6.720,12

Ν8693.66.5

ΗΛΜ27

22

Σεμ

1

21.000,00

21.000,00

Ν8694.26.1.2

ΗΛΜ40

23

κ.α.

1

1.500,00

1.500,00

Ν8973.12.2.1

ΗΛΜ59

26

τεμ.

360

78,12

28.123,20

Ν8845.92.153

ΗΛΜ52

25

Σεμ.

1

44.000,00

44.000,00

Ν8998.119.1

ΗΛΜ56

28

θμείο

100

130,00

13.000,00

75.31.02.ΟΙΚ

7532.ΟΙΚ

7

Μ2

65

84,00

5.460,00

Ν65.18.04.98.ΟΙΚ

6528.ΟΙΚ

6

Μ2

649

220,00

142.780,00

Ν61.02.99.1.ΟΙΚ

6118.ΟΙΚ

5

Μ2

225

180,00

40.500,00

Δ4
Δ5
Δ6
Δ7
Δ8
Δ9
Δ10
Δ11

Φωτιςτικό ςϊμα οροφισ ι ψευδοροφισ, με λαμπτιρεσ LED ιςχφοσ κατά μζγιςτο 33W.
Για τθν προμικεια, προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ενόσ Φ/Β
ςυςτιματοσ ιςχφοσ 53,6 kWp.
θμείο ελζγχου εγκατάςταςθσ BMS (υςτιματοσ Παρακολοφκθςθσ των
Εγκαταςτάςεων).
ΤΝΟΛΟ: Δ.ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΚΚΕ ΕΡΓΑΚΕ

1.920,78

174.870,59

E. ΔΠΔΝΓΤΔΗ-ΔΠΗΣΡΩΔΗ
Ε1

Ποδιζσ παρακφρων από μάρμαρο / εξαιρετικά ςκλθρό μάρμαρο πάχουσ 2 cm.
ΤΝΟΛΟ: Ε.ΕΠΕΝΔΤΕΚ ΕΠΚΣΡΩΕΚ

Σ1

Κουφϊματα αλουμινίου ςτακερά ι ςυρόμενα ι ανοιγόμενα.
φςτθμα ςκίαςθσ / φυςικοφ φωτιςμοφ οροφισ, ςτακερό, ςτεγανό, φωτοδιαπερατό και
αυτοεξαεριηόμενο.
ΤΝΟΛΟ: Σ.ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΞΤΛΚΝΕ Θ ΜΕΣΑΛΛΚΚΕ

5.460,00

Σ. ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΗΝΔ Ή ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ
Σ2

183.280,00

Ε. ΛΟΗΠΑ,ΣΔΛΔΗΩΜΑΣΑ

Ζ4

Ολοκλθρωμζνο Πιςτοποιθμζνο φςτθμα εξωτερικισ κερμομόνωςθσ, με γραφιτοφχα
διογκωμζνθ πολυςτερίνθ (EPS200) πάχουσ 5εκ και τελικθ επιφάνεια από ακρυλικο
ζγχρωμο επιχριςμα.
Θερμοχγρομόνωςθ δϊματοσ με κερμομονωτικζσ πλάκεσ εξθλαςμζνθσ πολυςτερίνθσ
πάχουσ 7cm και τελικι επιφάνεια από τςιμεντόπλακεσ.
Εργαςίεσ προςαρμογισ των υδρορροϊν και των θλεκτρικϊν καλωδίων που εφάπτονται
τθσ εξωτερικισ τοιχοποιίασ και του δϊματοσ.
Καταςκευι wc ΑμεΑ ςε υπάρχον κτίριο

Ζ5

Xρωματιςμοί επιφανειϊν επιχριςμάτων με πλαςτικό ανάγλυφο χρϊμα τφπου RELIEF

ΝΑΟΙΚ 77.83

ΟΙΚ 7788

35

Μ2

2800

8,00

22.400,00

Ζ6

Ανακαίνιςθ παλαιϊν χρωματιςμζνων επιφανειϊν με διπλι ςτρϊςθ ελαιοχρϊματοσ
ΤΝΟΛΟ: Ζ.ΛΟΚΠΑ, ΣΕΛΕΚΩΜΑΣΑ

ΝΑΟΙΚ 77.91

ΟΙΚ 7791

36

Μ2

4700

4,50

21.150,00

Ζ1
Ζ2
Ζ3

Ν78.10.105.1.ΟΙΚ

7809.ΟΙΚ

Ν79.12.170.2.ΟΙΚ

7912.ΟΙΚ

Ν8062.91.1

ΗΛΜ5

ΝΑΟΙΚ Ν\64.06.30.14

ΟΙΚ 64.06

ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ
557.071,28

ΓΔ + ΟΔ 18%
ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΡΓΟΤ
ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΔ ΓΑΠΑΝΔ 15%
ΑΞΙΑ ΜΔΣΑ ΣΙ ΓΑΠΑΝΔ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ
ΑΞΙΑ ΜΔΣΑ ΣΙ ΓΑΠΑΝΔ
ΔΠΙΒΑΡΤΝΗ ΦΠΑ 24%

100.272,83
657.344,11
98.601,62
755.945,73
3.825,69
759.771,41
182.345,14

ΤΝΟΛΗΚΖ ΚΑΣΆ ΣΖΝ ΜΔΛΔΣΖ ΓΑΠΑΝΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

942.116,55

Θεωρθκθκε
Οι υντάξαντεσ
Ειρινθ Σαμπάκθ
Πολιτικόσ Μθχανικόσ
τζφανοσ Κοντογιάννθσ
Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ

Η Διευκφντρια Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν
& Περιβάλλοντοσ
Κωνςταντοποφλου Βαςιλικι
Αρχιτζκτων Μθχανικόσ

Μ2

1159

55,00

63.745,00

9

Μ2

10

τεμ.

831

50,00

41.550,00

1

2.000,00

34

2.000,00

τεμ.

1

1.800,00

1.800,00

152.645,00

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ

ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ επτζμβριοσ 2021

8
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Α/Α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Αποξήλωςη ξφλινων ή ςιδηρϊν κουφωμάτων.
Αποξήλωςη υπάρχοντοσ φωτιςτικοφ ςϊματοσ.
Αποξήλωςη μαρμάρινων ποδιϊν παραθφρων και κατωφλιϊν.
Αποξήλωςη υφιςταμζνου λζβητα.
Aποξήλωςη αυτόνομησ ςυςκευήσ αντλίασ θερμότητασ διαιροφμενου τφπου (split - unit).
Aποξήλωςη τοπικήσ κλιματιςτικήσ μονάδασ FCU.
Αποξήλωςη υφιςτάμενου ψυκτικοφ ςυγκροτήματοσ παραγωγήσ ψυχροφ νεροφ.
Αποξήλωςη κυκλοφορητή
Διάφορα (καθαιρζςεισ ςε λεβητοςτάςιο, κλπ) / επιχρίςματα, οροφοκονιάματα κλπ
Καθαιρζςεισ μονϊςεων δϊματοσ
ΤΝΟΛΟ

ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ επτζμβριοσ 2021
Θεωρηθηκε
Οι υντάξαντεσ
Ειρήνη Σαμπάκη
Πολιτικόσ Μηχανικόσ
τζφανοσ Κοντογιάννησ
Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ

Η Διευθφντρια Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν
& Περιβάλλοντοσ
Κωνςταντοποφλου Βαςιλική
Αρχιτζκτων Μηχανικόσ

ΜΟΝ. ΜΔΣΡ.

ΠΟΟΣ.

ΒΑΡΟ ΜΟΝΑΓΑ

ΤΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟ (tn)

ΔΤΡΩ/tn

ΔΙΦΟΡΑ Α.Δ.Κ.Κ.

Μ2
τεμ.
M2
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
Μ2

649
360
50
1
3
27
1
3
1
831

32
2
50
600
30
15
1600
20
2500
75

20,77
0,72
2,50
0,60
0,09
0,41
1,60
0,06
2,50
62,33

0,40
0,40
5,00
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
12,89

8,31
0,29
12,50
0,24
0,04
0,16
0,64
0,02
1,00
803,37

826,57

ΑΔΑ: ΩΥ6ΚΩΕΨ-ΗΞ6

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά
Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.
1.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως
περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα
εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα
λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την
απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου
προκύπτει το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό
κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό
αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1

Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματωμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς,
έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.

1.2

Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματωμένων και μη, κυρίων και
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών,
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με
τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες
των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών
περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του
Τιμολογίου.
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία
μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών
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και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης.
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ.
πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.
Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα
διαχείρισή τους.
1.3

Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας,
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.),
νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά
τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως
προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών
οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και
των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που
απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.4

Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία
εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων
και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε
κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους
δημοπράτησης.

1.5

Οι
δαπάνες
εγκατάστασης
και
λειτουργίας
μονάδων
παραγωγής
προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους
δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο),
σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η
κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η
εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές
δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών
στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους
στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των
εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από
σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό
αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς
όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων
έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α)

Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί
από το Δημόσιο
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(β)

Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για
τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

1.6

Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,

1.7

Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες
των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των
εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών
σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών,
ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση
της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις,
ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.

1.8

Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των
πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους
λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία
υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.)

1.9

Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού
μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για
συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί
τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση,
οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και
λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του
έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη
αιτία.

1.10

Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών
υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα
οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά
πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε
να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές,
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων

1.11

Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις
μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:
(α)

σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα,
δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),

(β)

στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),

(γ)

στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους
αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),
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(δ)

στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω
εμποδίων,

(ε)

στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε
τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανοιγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.&
Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,
(ζ)

1.12

σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή
του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού
δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων
στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται
απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά
των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και
φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει
από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση
και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την
απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την
περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.

1.13

Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου,
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη
των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν
απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και
σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα
θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας
[ΟΚΩ]),

1.14

Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που
απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους
με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων
κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως
επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην
Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.15

Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν
αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη.

1.16

Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων
Ο.Κ.Ω.
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1.17

Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών
εντός κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης
προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών
διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων
νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα
έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη
δημοπράτησης.

1.18

Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και
ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών.

1.19

Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα
διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα
απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη
επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των
προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη
αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.20

Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων
Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις
εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και
φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.

1.21

Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι
αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού
του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων
μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα
του Αναδόχου.

1.22

Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης
φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία
κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού
και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης
από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση,
συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης
των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς
ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών
προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των
χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους.

1.23

Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την
εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός,
δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.

1.24

Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών,
φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων
συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα
τεύχη δημοπράτησης.
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1.25

Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ.

1.26

Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις
αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.27

Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης,
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.),
τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1)

τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,

(2)

θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν
λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις
χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων
(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως
δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν
συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες
διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι
κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα
επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των
εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ του
προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου
Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:
(α)

Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα
οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
(1)

Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση
κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων,
εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(2)

Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του
Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(3)

Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και
χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(4)

Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη
διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού
ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

(5)

Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά
την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων
κατά τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς
Όρους.

(6)

Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού
γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως
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προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το
πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης.

(β)

(7)

Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.

(8)

Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(9)

Για φόρους.

(10)

Για εγγυητικές.

(11)

Ασφάλισης του έργου.

(12)

Προσυμβατικού σταδίου.

(13)

Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.

(14)

Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και
λοιπών εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για
μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών,
εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης,
απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου
συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση).

Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
(1)

Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών
(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα
με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων)

(2)

Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την
προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε
περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται
υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανοιγμένες
περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις.
Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο
(π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.

(3)

Νομικής υποστήριξης

(4)

Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση

(5)

Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ.
χρήση αυτοκινήτων

(6)

Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς
προσωπικού

(7)

Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση
προς αυτούς

(8)

Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο

(9)

Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος

(10)

Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της
επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας
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Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει
τον Κύριο του Έργου.
Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά
χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο
παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή
εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να
αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους
σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:
(1)

Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και
ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ.

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου
και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας,
θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα
της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το
λόγο:
DN / DM
όπου

DN:

Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα

DM:

Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται
στο παρόν Τιμολόγιο.

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως
μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος.
(2)

Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή
αναλόγου

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής
πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της
χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με
βάση το λόγο:
DN / 12
όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.
(3)

Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της
συμβατικής ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του
μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240
mm, με βάση το λόγο:
ΒN / 240
όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων
του παρόντος Τιμολογίου.
Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με
απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται
με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα
στους γενικούς όρους του παρόντος.
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ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1
(10.01.02.ΟΙΚ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 1104.ΟΙΚ
Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά
μέσα
Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή
αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλικιών, άμμου, αμμοχάλικου,
ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί
οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου. Τιμή ανά
τόνο
(1 ton)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(1.50)

ΑΡΘΡΟ 2
(10.07.01.ΟΙΚ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 1136.ΟΙΚ
Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας
Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά
χιλιόμετρο αποστάσεως. Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο
(1 ton.Κm)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

( 0.20)

ΑΡΘΡΟ 3
(22.20.01.ΟΙΚ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 2236.ΟΙΚ
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε
πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή
ακεραίων πλακών
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και
οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας,
πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το
κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος,
με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο
(1 m2)
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Ε Υ Ρ Ω: ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

( 7.90)

ΑΡΘΡΟ 4
(22.45.ΟΙΚ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 2275.ΟΙΚ
Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων
Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων.
Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η
απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά
στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή
του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. Τιμή ανά
τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή
πλαισίου
(1 Μ2)
Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

( 16.80)

ΑΡΘΡΟ 5
(Ν61.02.99.1.ΟΙΚ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 6118.ΟΙΚ
Σύστημα σκίασης / φυσικού φωτισμού οροφής, σταθερό, στεγανό,
φωτοδιαπερατό και αυτοεξαεριζόμενο αποτελούμενο από:
- περσίδες αλουμινίου πλάτους 127mm ηλεκτροστατικά
βαμμένες σε χρώμα RAL επιλογής της επιβλέπουσας αρχής
- περσίδες από συμπαγές πολυκαρβονικό υλικό κάλυψης UV2,
πάχους 2mm, πλάτος 100mm και μήκος όσο το μήκος της
κατασκευής, σε γαλακτερό ή διάφανο χρώμα (επιλογή της
επιβλέπουσας αρχής)
και κάθε απαιτούμενο υλικό, μικροϋλικό και δαπάνη
(ειδικά τεμάχια - κορφιάδες, στηρίγματα, κλπ) και εργασία
εγκατάστασης και παράδοσης του συστήματος έτοιμου προς χρήση
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο κατασκευής
(1 Μ2)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ

( 180.00)

ΑΡΘΡΟ 6
(Ν65.18.04.98.ΟΙΚ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 6528.ΟΙΚ
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Κουφώματα αλουμινίου σταθερά ή συρόμενα ή ανοιγόμενα
Κουφώματα αλουμινίου, ιδίου τύπου με τα υφιστάμενα που
θα αντικατασταθούν (σταθερά ή συρόμενα ή ανοιγόμενα, περί
οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα), οποιασδήποτε αναλογίας
διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου και σχεδίου σύμφωνου με τα
υφιστάμενα. Ήτοι προμήθεια, προσκόμιση και πλήρης
εγκατάσταση κουφώματος αλουμινίου, με θερμοδιακοπή 24mm, με
διπλό θερμομονωτικό υαλοπίνακα με ενδιάμεσο κενό 16mm,
πλήρωση με Argon κατά 90%, εξωτερικό ενεργειακό υαλοπίνακα
πάχους 5mm με εσωτερική επίστρωση χαμηλής εκπομπής (Low-e)
και εσωτερικό υαλοπίνακα laminated 3+3mm με ενδιάμεση
μεμβράνη PVB. Ο επιτυγχανόμενος πιστοποιημένος συντελεστής
θερμοπερατότητας του κουφώματος (πλαίσιο και υαλοπίνακας),
δεν θα υπερβαίνει το Uw≤2,30W/m2°K. Ο συντελεστής
θερμοπερατότητας των υαλοπινάκων θα είναι Ug≤1,3W/M2°Κ. Η
κατασκευή και τοποθέτηση θα γίνουν σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της παρούσας και τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ
03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". Τα συστήματα πρέπει να
είναι πιστοποιημένα σε θέματα αεροδιαπερατότητας,
υδατοστεγανότητας και αντοχής στην ανεμοπίεση από επίσημα
εργαστήρια και θα φέρουν σήμα CE. Ο κατασκευαστής θα παρέχει
γραπτή εγγύηση, τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας, στην
διάρκεια της οποίας θα είναι υποχρεωμένος να προβεί σε πλήρη
αντικατάσταση του υαλοπίνακα, σε περίπτωση εμφάνισης
υδρατμών. Οι διατομές αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθούν θα
είναι προχρωματισμένες με ηλεκτροστατική βαφή "πούδρας" με
πολυεστερικά χρώματα αποχρώσεων εκλογής της επιβλέψεως. Η
επιφανειακή επεξεργασία των επιλέξιμων προϊόντων θα πρέπει
να είναι πιστοποιημένη κατά QUALICOAT. Στην τιμή
περιλαμβάνονται επίσης η προμήθεια και τοποθέτηση του
περιμετρικού μηχανισμού ασφάλισης του κουφώματος, του
μηχανισμού ανάκλησης, της μεμβράνης στεγάνωσης, της
μεμβράνης φράγματος υδρατμών, της γωνίας αλουμινίου και όλων
των υλικών και μικροϋλικών, συμπεριλαμβανομένων των πάσης
φύσεως παρεμβυσμάτων (απαγορεύεται η χρήση φούσκας, αφρώδους
φούσκας ή σιλικόνης), των μηχανισμών και εξαρτημάτων
ανοίγματος των κουφωμάτων (πόμολα, κλπ), του σκελετού κάσσας
πλαισίου (ψευτόκασσα), ο οποίος θα είναι από στραντζαριστή
γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2,0mm και διατομής ορθογωνικής
ή Π, των αρμοκάλυπτρων και κάθε απαιτούμενη εργασία πλήρης
αποκατάστασης των επιφανειών (μερεμέτια) περιλαμβανομένου
και του χρωματισμού των σχετικών επιφανειών, η σφράγιση των
αρμών, ως και κάθε άλλη πιθανή εργασία που θα απαιτηθεί για
την πλήρη και έντεχνη περάτωση των εργασιών
(1 Μ2)
Ε Υ Ρ Ω: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ

ΑΡΘΡΟ 7

( 220.00)
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(75.31.02.ΟΙΚ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 7532.ΟΙΚ
Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο
πάχους 2 cm
Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με
φυσικούς λίθους". Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά
των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης,
και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής
(ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης,
αρμολογήματος και καθαρισμού Oι τιμές του παρόντος άρθρου
αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra). Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο
(1 Μ2)
Ε Υ Ρ Ω: ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

( 84.00)

ΑΡΘΡΟ 8
(Ν78.10.105.1.ΟΙΚ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 7809.ΟΙΚ
Ολοκληρωμένο Πιστοποιημένο Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης,
με γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη (EPS200) πάχους 5εκ και
τελική επιφάνεια από ακρυλικό έγχρωμο επίχρισμα
Ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με
διογκωμένη πολυστερίνη (EPS200) και οργανικά έτοιμα
επιχρίσματα, αποτελούμενο από
α. Θερμομονωτικές πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης
πολυστερίνης, (με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας κατά
μέγιστο λ=0,033 W/m°Κ), με σήμανση CE για χρήση σε συστήματα
εξωτερικής θερμομόνωσης και εγκεκριμένες σύμφωνα με την
ETΑG004 και το πρότυπο ΕΝ13499, πάχους 5cm βάσει της
μελέτης, εφαρμοσμένες σε επίπεδη και καθαρή επιφάνεια
απαλλαγμένη από σκόνες, βρωμιές και λίπη τοποθετημένες
σταυρωτά (όπως η τουβλοδομή) εφαρμοσμένες στα δομικά
στοιχεία με κόλλα υψηλής συγκολλητικής ικανότητας,
κατάλληλης για ανόργανα υποστρώματα, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του συστήματος. Η τοποθέτηση των πλακών της
πολυστερίνης γίνεται σταυρωτά σε όλες τις επιφάνειες και
ειδικά στις γωνίες του κτιρίου ώστε να μην δημιουργούνται
ενιαίοι κάθετοι αρμοί. Τυχόν κενά στις ενώσεις των πλακών θα
πληρούνται με θερμομονωτικό αφρό περιορισμένης
αναφλεξιμότητας κλάση Β1 βάσει EN 13501. Σε κάθε σημείο του
κτιρίου όπου σταματά η θερμομόνωση (π.χ. στους λαμπάδες και
τα πρέκια των κουφωμάτων, ποδιές παραθύρων κλπ.) θα
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χρησιμοποιείται αυτοδιογκούμενη ταινία στεγάνωσης, για να
εξασφαλιστεί η στεγάνωση του συστήματος στα σημεία αυτά. Η
ταινία τοποθετείται επί του σταθερού στοιχείου σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από την μελέτη και πιέζεται επ' αυτού με την
θερμομονωτική πλάκα. Η χρήση πιστοποιημένων με CE και
κατάλληλων για το υπόστρωμα βυσμάτων, για την μηχανική
στερέωση των θερμομονωτικών πλακών, θα πρέπει να γίνεται
βάσει των υποδείξεων του πιστοποιητικού ETΑ και των λοιπών
προδιαγραφών του συστήματος. Στο κάτω μέρος θα γίνει
τοποθέτηση οδηγού έναρξης αλουμινίου στον τοίχο. Οι οδηγοί
βιδώνονται στο υπόστρωμα με κενό μεταξύ τους 3mm ανά
τεμάχιο, λόγω συστολοδιαστολών του υλικού (αλουμίνιο) και
επιπεδώνονται με αλφάδι.
β. Ινοπλισμένος τσιμεντοειδής έτοιμος προς χρήση σοβάς
σε μορφή πάστας, με πιστοποίηση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN
13499, υψηλής ελαστικότητας, με υψηλή αντοχή στις μηχανικές
καταπονήσεις που επιτρέπει τον εμποτισμό υαλοπλέγματος για
την πλήρη αντιρρηγματική προστασία του συστήματος με
κατανάλωση ~3,5 kg/m2, ο οποίος απλώνεται ομοιόμορφα στο
σύνολο της επιφάνειας των θερμομονωτικών πλακών και εντός
του οποίου, όσο είναι ακόμα υγρός, εμβαπτίζεται υαλόπλεγμα
ανθεκτικό στα αλκάλια, σταθερών διαστάσεων, με μεγάλη
ικανότητα απορρόφησης τάσεων (1700N/50mm), με επικάλυψη 10εκ
στο σημείο συνάντησης των λωρίδων σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του συστήματος. Θα ακολουθήσει δεύτερη στρώση
υαλοπλέγματος και τελική στρώση σοβά για την πλήρη κάλυψη
του υαλοπλέγματος.
γ. Αφού προηγηθεί κατάλληλο έγχρωμο αστάρι, θα
επακολουθήσει τελική επικάλυψη με οργανικό έτοιμο προς χρήση
σοβά, με ενσωματωμένη προστασία ενάντια στα άλγη και τους
μύκητες, χρωματισμένο στην μάζα του σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της μελέτης, με κατανάλωση ~2,3 kg/m2. Ο τελικός
σοβάς πρέπει να είναι ιδιαίτερα ελαστικός, ανθεκτικός σε
μηχανικές καταπονήσεις, εξαιρετικά ανθεκτικός σε
μικροοργανισμούς, υψηλής υδρατμοδιαπερατότητας και
υδροφοβίας. Το σύστημα σαν προϊόν θα πρέπει να φέρει σήμανση
CE συστήματος βάσει της τεχνικής έγκρισης ETΑ από αρμόδιο
κοινοποιημένο φορέα πιστοποίησης. Ο επιτυγχανόμενος
συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας θα είναι Ug≤0,45
W/m2°k (Ζώνη Β).
Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση γωνιοκράνων και η διαμόρφωση
σκοτιών, ακμών, ειδικών επιφανειών, καθώς και η δαπάνη
ικριωμάτων. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου του έργου, ο απαραίτητος εξοπλισμός για
εργασία πλήρους εφαρμογής, σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή και τις εντολές της υπηρεσίας.
Η εξωτερική θερμομόνωση θα ακολουθεί το ανάγλυφο του
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κτιρίου και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και
τους κανόνες της Τέχνης, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης
θερμομόνωση της εξωτερικής παράπλευρης επιφάνειας του
κτιρίου. Η μόνωση, σε ύψος μέχρι 1,5m από το δάπεδο θα είναι
ενισχυμένη, μεγαλύτερης πυκνότητας (30kg/m3 έναντι
15mkg/m3), σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επενδυμένης επιφάνειας
(1 Μ2)
Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

( 55.00)

ΑΡΘΡΟ 9
(Ν79.12.170.2.ΟΙΚ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 7912.ΟΙΚ
Θερμοϋγρομόνωση δώματος με θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης
πολυστερίνης πάχους 7cm και τελική επιφάνεια από
τσιμεντόπλακες κατασκευαζόμενη όπως πιο κάτω αναλυτικά
περιγράφεται:
- Πλήρης καθαρισμός της επιφάνειας πλάκας του δώματος
και εξομάλυνσή της (απόξεση προεξεχόντων σκύρων, γέμισμα με
τσιμεντοκονίαμα μικροκοιλοτήτων, κλπ) και επάλειψη με δύο
στρώσεις σε σταυροειδή μορφή με ελαστομερές ασφαλτικό
γαλάκτωμα.
- Ακολουθεί διάστρωση πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης,
πάχους 7 εκ. (ή πάχους σύμφωνα με τη μελέτη), με μέγιστο
συντελεστή αγωγιμότητας λ=0,033W/m°K.
- Στη συνέχεια γίνεται διάστρωση στρώματος ρύσεων,
πάχους ≥5cm, από κυψελωτό κονιόδεμα περλιτομπετόν ή
αφρομπετόν σε δύο στρώσεις και κατασκευή λουκιών
τσιμεντοκονίας περιμετρικά και κατά μήκος όλων των
κατακόρυφων στοιχείων του δώματος
- Ακολουθεί διάστρωση διάτρητου ασφαλτωμένου χάρτη
(PΑPIER PERFORE) επί της ασφαλτόκολλας και διάστρωση
ασφαλτικής μεμβράνης στεγανότητας ενδεικτικού τύπου ESHΑDIEN
SP που αποτελείται από ειδικό ελαστομερές ενισχυμένο
ασφαλτόπανο των 6.00kg/m2, πάχους min 3mm οπλισμένο με
σταυρωτό πολυεστερικό ύφασμα Η πιο πάνω μεμβράνη γυρίζει στα
στηθαία και γενικά στις κατακόρυφες επιφάνειες ανέρχεται
κατά 20 έως 30 εκ. στερεούμενη μηχανικά με ανοξείδωτη λάμα
(πάχους 1,5 mm), βίδες και βύσματα. Η λάμα σφραγίζεται με
ελαστομερή μαστίχη πολυουρεθανικής βάσης. Το ασφαλτόπανο
στις κατακόρυφες επιφάνειες θα είναι με έγχρωμες ψηφίδες
- Η τελική επίστρωση γίνεται με τσιμεντόπλακες δια
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τσιμεντοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου.
Δηλαδή, υλικά στον τόπο του έργου και εργασία
τελειωμένης κατασκευής, τοποθέτησης και σε λειτουργία
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και
τις οδηγίες της επίβλεψης. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η
αποξήλωση της υφισταμένης μόνωσης - επικάλυψης των δωμάτων,
καθώς και η απομάκρυνση των αποξηλωθέντων υλικών, σε χώρο
νόμιμα λειτουργούσας μονάδας ανακύκλωσης. Τιμή ανά
τετραγωνικό μέτρο
(1 Μ2)
Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΗΝΤΑ

( 50.00)

ΑΡΘΡΟ 10
(Ν8062.91.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5
Εργασίες προσαρμογής των υδρορροών και των ηλεκτρικών
καλωδίων που εφάπτονται της εξωτερικής τοιχοποιίας και του
δώματος
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται:
- η αντικατάσταση των φθαρμένων υδρορροών
- η μετακίνηση και επέκταση καθ ύψος των υφιστάμενων
υδρορροών (στο δώμα και στις εξωτερικές τοιχοποιίες)
- η προσαρμογή της όδευσης των ηλεκτρικών καλωδίων που
εφάπτονται της εξωτερικής τοιχοποιίας καθώς και η
αντικατάσταση όπου αυτό κρίνεται επιβεβλημένο
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της
μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση
και εργασία εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των
ικριωμάτων, ανυψωτικών μέσων, κλπ. Όλες οι εργασίες θα
γίνουν από εξειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τις
οδηγίες της επιβλέπουσας αρχής, τις προδιαγραφές των υλικών
και τις οδηγίες του προμηθευτή για το κάθε υλικό. Στην τιμή
περιλαμβάνεται και η μεταφορά των προϊόντων αποξήλωσης σε
οποιαδήποτε οριζόντια και κατακόρυφη απόσταση και η
συσσώρευση σε σημεία για φόρτωση πάνω σε αυτοκίνητο με σκοπό
την απομάκρυνση
(1 Τεμ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ

ΑΡΘΡΟ 11

( 2,000.00)
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(Ν8452.191.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 28
Αποξήλωση υφισταμένου λέβητα με καυστήρα φυσικού αερίου ή
πετρελαίου δηλαδή αποσύνδεση του λέβητα από τις σωληνώσεις
(νερού και πετρελαίου ή φυσικού αερίου), τον καπναγωγό και
τις ηλεκτρικές συνδέσεις (αυτοματισμού, προσεκτική αποξήλωση
του λέβητα και της βάσης έδρασης (αν απαιτείται). Η όλη
εργασία θα εκτελεστεί με κάθε επιμέλεια, χωρίς να προκληθούν
ζημιές στις εγκαταστάσεις του κτιρίου (οικοδομικές, κλπ) οι
οποίες εάν συμβούν, θα αποκαθίστανται αδαπάνως. Στην τιμή
μονάδας περιλαμβάνεται και η μεταφορά των προϊόντων
αποξήλωσης σε οποιαδήποτε οριζόντια και κατακόρυφη απόσταση
και η συσσώρευση και φόρτωση πάνω σε αυτοκίνητο και η
απομάκρυνση των αποξηλωθέντων υλικών σε χώρο νόμιμα
λειτουργούσας μονάδας ανακύκλωσης.
(1 τεμ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

( 489.58)

ΑΡΘΡΟ 12
(Ν8536.22.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32
Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.),
μεγέθους 300 αποτελούμενη από στοιχεία νερού με
χαλκοσωλήνες, από φυγοκεντρικό ανεμιστήρα, λεκάνη
συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων, φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου
κλπ., με φίλτρο νερού, δύο βάνες αποκοπής, τη δίοδη βαλβίδα
με τον ηλεκτροκινητήρα της συνδεδεμένο με το στοιχείο και
τις σωληνώσεις, τον διακόπτη τριών ταχυτήτων, τον διακόπτη
χειμώνα - θέρους και τον θερμοστάτη διπλής ενέργειας,
controler ελέγχου, τις συρματώσεις αυτοματισμού, τα όργανα
σύνδεσης με το δίκτυο (βάνες, εξαεριστικά, κλπ) και τα λοιπά
απαιτούμενα εξαρτήματα, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική
Περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης,
δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά και εργασία
τοποθέτησης, σύνδεσης, δοκιμών και πλήρης εγκατάστασης για
την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνεται
και το χειριστήριο της μονάδας
(1 τεμ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

ΑΡΘΡΟ 13
(Ν8536.22.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32
Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.),

( 686.84)
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μεγέθους 400 αποτελούμενη από στοιχεία νερού με
χαλκοσωλήνες, από φυγοκεντρικό ανεμιστήρα, λεκάνη
συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων, φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου
κλπ., με φίλτρο νερού, δύο βάνες αποκοπής, τη δίοδη βαλβίδα
με τον ηλεκτροκινητήρα της συνδεδεμένο με το στοιχείο και
τις σωληνώσεις, τον διακόπτη τριών ταχυτήτων, τον διακόπτη
χειμώνα - θέρους και τον θερμοστάτη διπλής ενέργειας,
controler ελέγχου, τις συρματώσεις αυτοματισμού, τα όργανα
σύνδεσης με το δίκτυο (βάνες, εξαεριστικά, κλπ) και τα λοιπά
απαιτούμενα εξαρτήματα, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική
Περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης,
δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά και εργασία
τοποθέτησης, σύνδεσης, δοκιμών και πλήρης εγκατάστασης για
την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνεται
και το χειριστήριο της μονάδας
(1 τεμ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

ΑΡΘΡΟ 14
(Ν8551.115.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 37
Ψυκτικό συγκρότημα παραγωγής ψυχρού νερού ηλεκτροκίνητο,
υδρόψυκτο, με συντελεστή απόδοσης ESEER κατ' ελάχιστο 6 κατά
το πρότυπο EN 14511 και ψυκτικό μέσο R410a, ισχύος
τουλάχιστον 220kWc με τέσσερις ερμητικούς συμπιεστές scroll
σε παράλληλη διάταξη, εξοπλισμένους με αντίσταση στο
στροφοθάλαμο του καθενός, ηλεκτρονική προστασία
υπερθέρμανσης με χειροκίνητη επαναφορά και διπολικό
ηλεκτρικό κινητήρα. Στην μονάδα περιλαμβάνονται:
- Σειριακή κάρτα επικοινωνίας με BMS (πρωτόκολλο ModBus)
- Extra ηχομόνωση στην καμπίνα των συμπιεστών
- Μανόμετρα υψηλής και χαμηλής πίεσης
- Βάνες απομόνωσης συμπιεστών
- Εργοστασιακά αντιδονητικά στηρίγματα
Η βάση και ο σκελετός είναι κατασκευασμένα από
γαλβανισμένα εν θερμώ φύλλα χάλυβα, κατάλληλου πάχους. Η
μονάδα θα φέρει πιστοποίηση "CE" και θα είναι συμβατή με τις
οδηγίες 2014/30/EC EMC, 2014/35/EC, 2014/68/EC και
2009/125/EC.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα
υλικά, μικροϋλικά και δαπάνες, σύμφωνα με την Τεχνική

( 722.84)
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Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση με τα δίκτυα νερού με την
βοήθεια αντικραδασμικών παρεμβυσμάτων και ηλεκτρικής
ενέργειας ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία, περιλαμβανομένης και της αντικραδασμικής βάσης
έδρασης του ψύκτη.
(1 τεμ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ
ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
( 38,101.96)

ΑΡΘΡΟ 15
(Ν8552.181.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 37
Αποξήλωση υφιστάμενου ψυκτικού συγκροτήματος παραγωγής
ψυχρού νερού δηλαδή αποσύνδεση του συγκροτήματος από τα
δίκτυα νερού και ηλεκτρικού ρεύματος και προσεκτική
αποξήλωση του συγκροτήματος και της βάσης έδρασής του (αν
απαιτείται). Η όλη εργασία θα εκτελεστεί με κάθε επιμέλεια,
χωρίς να προκληθούν ζημιές στις εγκαταστάσεις του κτιρίου
(οικοδομικές, κλπ) οι οποίες εάν συμβούν, θα αποκαθίστανται
αδαπάνως. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η μεταφορά
των προϊόντων αποξήλωσης σε οποιαδήποτε οριζόντια και
κατακόρυφη απόσταση και η συσσώρευση σε σημεία για φόρτωση
πάνω σε αυτοκίνητο με σκοπό την απομάκρυνση.
(1 τεμ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ

( 563.00)

ΑΡΘΡΟ 16
(Ν8558.13.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 37
Αποξήλωση τοπικής κλιματιστικής μονάδας FCU δηλαδή
αποσύνδεση της μονάδας από την ηλεκτρική παροχή και τα
υδραυλικά δίκτυα (νερού και αποχέτευσης συμπυκνωμάτων,
προσεκτική αποξήλωση της μονάδας, των σωληνώσεων νερού, τις
σωληνώσεις αποχέτευσης συμπυκνωμάτων, καλωδιώσεων και κάθε
υλικό ή μικροϋλικό (στηρίγματα, κλπ). Η όλη εργασία θα
εκτελεστεί με κάθε επιμέλεια, χωρίς να προκληθούν ζημιές
στις εγκαταστάσεις του κτιρίου (οικοδομικές, κλπ) οι οποίες
εάν συμβούν, θα αποκαθίστανται αδαπάνως. Στην τιμή μονάδας
περιλαμβάνεται και η μεταφορά των προϊόντων αποξήλωσης σε
οποιαδήποτε οριζόντια και κατακόρυφη απόσταση και η
συσσώρευση σε σημεία για φόρτωση πάνω σε αυτοκίνητο με σκοπό
την απομάκρυνση
(1 τεμ.)
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Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

( 55.06)

ΑΡΘΡΟ 17
(Ν8558.21.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 37
Αυτόνομη κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (SPLIT
UNIT), τεχνολογίας INVERTER, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον
A++, με ΕSEER>7, για εξοικονόμηση ενέργειας, ψυκτικής ισχύος
9.000 BTU/H, με την εξωτερική και εσωτερική μονάδα, τις
σωληνώσεις και καλωδιώσεις σύνδεσης της εξωτερικής με την
εσωτερική μονάδα, τις σωληνώσεις αποχέτευσης των
συμπυκνωμάτων, το χειριστήριο, τις μεταλλικές κατασκευές και
τα υλικά στήριξης των δύο μονάδων και όλα τα απαιτούμενα
υλικά και μικροϋλικά, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και
Προδιαγραφές της μελέτης, πλήρης, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση, τοποθέτηση, διάνοιξη των απαραίτητων οπών σε
οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, σύνδεση, δοκιμές,
ρυθμίσεις και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 τεμ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

( 640.26)

ΑΡΘΡΟ 18
(Ν8558.112.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 37
Αποξήλωση αυτόνομης συσκευής αντλίας θερμότητας διαιρούμενου
τύπου (split - unit) δηλαδή αποσύνδεση του συγκροτήματος από
την ηλεκτρική παροχή και το δίκτυο αποχέτευσης
συμπυκνωμάτων, αποσύνδεση της εξωτερικής και της εσωτερικής
μονάδας μεταξύ τους, προσεκτική αποξήλωση των δύο μονάδων
(εξωτερικής και εσωτερικής), των σωληνώσεων ψυκτικού υγρού
σύνδεσης των δύο μονάδων, τις σωληνώσεις αποχέτευσης
συμπυκνωμάτων και κάθε υλικό ή μικροϋλικό (στηρίγματα, κλπ).
Η όλη εργασία θα εκτελεστεί με κάθε επιμέλεια, χωρίς να
προκληθούν ζημιές στις εγκαταστάσεις του κτιρίου
(οικοδομικές, κλπ) οι οποίες εάν συμβούν, θα αποκαθίστανται
αδαπάνως. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η μεταφορά
των προϊόντων αποξήλωσης σε οποιαδήποτε οριζόντια και
κατακόρυφη απόσταση και η συσσώρευση σε σημεία για φόρτωση
πάνω σε αυτοκίνητο με σκοπό την απομάκρυνση.
(1 τεμ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

ΑΡΘΡΟ 19

( 73.42)

ΑΔΑ: ΩΥ6ΚΩΕΨ-ΗΞ6

(Ν8605.41.5) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 22
Κυκλοφορητής - Αντλία νερού, ηλεκτρονικής ρύθμισης στροφών
(inverter), παροχής 5 Μ3/Η στα 6 ΜΣΥ, περίπου. Στην τιμή
μονάδας περιλαμβάνονται:
- ο ηλεκτρονικός κυκλοφορητής, τύπου inverter
- τα όργανα διακοπής και ελέγχου σύνδεσης του
κυκλοφορητή με τα δίκτυα (βάνες αποκοπής, αντεπίστροφη,
φίλτρο νερού, αντικραδασμικοί σύνδεσμοι, μανόμετρα, κλπ) και
κάθε απαιτούμενο υλικό, μικροϋλικό και δαπάνη, σύμφωνα με
την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, συνδέσεις, δοκιμές και
παράδοση του κυκλοφορητή με τον εξοπλισμό του σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
(1 τεμ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ
ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

( 1,419.85)

ΑΡΘΡΟ 20
(Ν8605.41.40) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 22
Κυκλοφορητής - Αντλία νερού, ηλεκτρονικής ρύθμισης στροφών
(inverter), παροχής 40 Μ3/Η στα 10 ΜΣΥ, περίπου. Στην τιμή
μονάδας περιλαμβάνονται:
- ο ηλεκτρονικός κυκλοφορητής, τύπου inverter
- τα όργανα διακοπής και ελέγχου σύνδεσης του
κυκλοφορητή με τα δίκτυα (βάνες αποκοπής, αντεπίστροφη,
φίλτρο νερού, αντικραδασμικοί σύνδεσμοι, μανόμετρα, κλπ) και
κάθε απαιτούμενο υλικό, μικροϋλικό και δαπάνη, σύμφωνα με
την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, συνδέσεις, δοκιμές και
παράδοση του κυκλοφορητή με τον εξοπλισμό του σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
(1 τεμ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ
ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
( 3,360.06)

ΑΡΘΡΟ 21
(Ν8605.181.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 22
Αποξήλωση κυκλοφορητή νερού δηλαδή αποσύνδεση του υπάρχοντος

ΑΔΑ: ΩΥ6ΚΩΕΨ-ΗΞ6

κυκλοφορητή από τα τροφοδοτικά δίκτυα (νερού και ηλεκτρικού
ρεύματος) και αποξήλωση. Η όλη εργασία θα εκτελεστεί με κάθε
επιμέλεια, χωρίς να προκληθούν ζημιές στις εγκαταστάσεις του
κτιρίου (οικοδομικές, κλπ) οι οποίες εάν συμβούν, θα
αποκαθίστανται αδαπάνως. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται
και η μεταφορά των προϊόντων αποξήλωσης σε οποιαδήποτε
οριζόντια και κατακόρυφη απόσταση και η συσσώρευση σε σημεία
για φόρτωση πάνω σε αυτοκίνητο με σκοπό την απομάκρυνση.
(1 τεμ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

( 36.71)

ΑΡΘΡΟ 22
(Ν8693.66.5) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 27
Πλήρης αναβάθμιση λεβητοστασίου με λέβητα συμπύκνωσης ισχύος
περίπου 290κW (250 Μcal/h)
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται:
- Λέβητας συμπύκνωσης με ανοξείδωτο εναλλάκτη ανάκτησης
της θερμότητας των καυσαερίων. Η απόδοση του θα είναι
τουλάχιστον 96% σε συμβατική λειτουργία και 101% σε
λειτουργία συμπύκνωσης και θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις
οικολογικού σχεδιασμού για θερμαντήρες χώρου του Κανονισμού
813/2013/ΕΕ και θα διαθέτει σήμανση συμμόρφωσης CE. Στην
τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση του
υφιστάμενου καυστήρα με νέο φυσικού αερίου κατάλληλο για
λειτουργία με λέβητα συμπύκνωσης.
- Διάταξη αντιστάθμισης με πίνακα ελέγχου που θα φέρει ο
λέβητας και θα περιλαμβάνει ηλεκτρονικά προγραμματισμένη
ρύθμιση της θερμοκρασίας προσαγωγής του νερού του λέβητα, με
ενεργοποίηση της λειτουργίας του καυστήρα σύμφωνα με την
εξωτερική θερμοκρασία και σε σχέση με την εσωτερική
θερμοκρασία, συμπεριλαμβανομένων των απαιτουμένων αισθητήρων
και ηλεκτρονικού θερμοστάτη χώρου (μετά των καλωδίων
σύνδεσης)
- Δύο κυκλοφορητές τεχνολογίας inverter, ενεργειακής
απόδοσης κατά την οδηγία ΕrP για κυκλοφορητές, επαρκούς
παροχής και μανομετρικού σύμφωνα με τη μελέτη.
- Κλειστό δοχείο διαστολής κατάλληλης χωρητικότητας
σύμφωνα με τη μελέτη, με βαλβίδα ασφαλείας και αυτόματο
πλήρωσης.
- Λοιπά υλικά και μικροϋλικά όπως μανόμετρα, θερμόμετρα,
υδροστάτες, δείκτες στάθμης νερού, φίλτρο νερού και αερίου,
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βάνες διακοπής εκατέρωθεν όλων των οργάνων, ανόδιο.
- Τροποποίηση, αναδιάταξη σωλήνων και συλλεκτών
προσαγωγής και επιστροφής, καθώς και όλων των σωληνώσεων του
λεβητοστασίου μέχρι και τις κεντρικές στήλες του κτιρίου ή
την έξοδο από τον χώρο του λεβητοστασίου. Όλες οι σωληνώσεις
και τα ειδικά τεμάχια, νοούνται πλήρως μονωμένα με
ελαστομερές υλικό, ενδεικτικού τύπου armaflex. Στην τιμή
συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση και αντικατάσταση των
φθαρμένων υλικών του λεβητοστασίου (σωλήνες, συλλέκτες, κλπ)
- Προσυγκροτημένη μονάδα ανύψωσης των συμπυκνωμάτων, που
θα περιλαμβάνει δοχείο συλλογής και αντλία απομάκρυνσης των.
Νοείται πλήρως συνδεδεμένη μέχρι και την κοντινότερη
αποχέτευση.
- κιτ αδρανοποίησης των συμπυκνωμάτων και μαγνητικό
φίλτρο
- Λοιπές σωληνώσεις σύνδεσης με δίκτυα νερού.
- Τον καπναγωγό συνδέσεως μέχρι τη καπνοδόχο από
ομοπολυμερές πολυπροπυλένιο (PPH), κατά το Πρότυπο EN 14471,
διαμέτρου ίσης προς την διάμετρο εξόδου καυσαερίων του
λέβητα.
- Την καπνοδόχο από ομοπολυμερές πολυπροπυλένιο (PPH),
κατά το Πρότυπο EN 14471, ικανών διαστάσεων, τοποθετημένη
εντός της υφιστάμενης καπνοδόχου, ύψους περίπου 15m
- Τον πίνακα ελέγχου, τον ηλεκτρικό πίνακα κινήσεως και
την ηλεκτρική εγκατάσταση κινήσεως του λεβητοστασίου.
Περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση από τον κεντρικό πίνακα
μέχρι τον πίνακα του λέβητα.
- Τα όργανα ασφαλείας και αυτόματης λειτουργίας αυτών.
και κάθε απαιτούμενο υλικό, μικροϋλικό και δαπάνη,
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της
μελέτης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι απαιτούμενες
αποξηλώσεις, η συγκέντρωση των αποξηλωθέντων υλικών και η
μεταφορά και απόθεση τους σε χώρο που θα υποδείξει η
Υπηρεσία.
Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα φέρουν σήμανση CE και
οι κατασκευαστές τους θα είναι πιστοποιημένοι κατά ISO9001.
Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες τροποποίησης, σύνδεσης με
το υφιστάμενο δίκτυο Κεντρικής Θέρμανσης καθώς και οι
απαιτούμενες δοκιμές. Δύναται ο ανδοχος, για να επιτύχει τις
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απαιτούμενες αποδόσεις, να εγκαταστήσει περισσότερες της
μίας μονάδες, με τους απαιτούμενους αυτοματισμούς
ταυτόχρονης λειτουργίας, με δική του αποκλειστική
επιβάρυνση.
(1 Τεμ)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ

( 21,000.00)

ΑΡΘΡΟ 23
(Ν8694.26.1.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40
Για την προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση της θερμικής
μόνωση σωλήνων δικτύων θέρμανσης - ψύξης, με εύκαμπτο
συνθετικό καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών θερμομονωτικών εξαρτημάτων
ανάρτησης του σωλήνα (για αποφυγή θερμογέφυρων), πλήρης,
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της
μελέτης, δηλαδή μονωτικό υλικό σε μορφή σωλήνων, με τα υλικά
και μικροϋλικά για την στερέωση του υλικού και την
στεγανοποίηση των εγκαρσίων και κατά μήκος αρμών και με την
εργασία για πλήρη κατασκευή της μόνωσης.
(1 κ.α.)
Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ

( 1,500.00)

ΑΡΘΡΟ 24
(Ν8694.51.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 27
Καθαιρέσεις στο λεβητοστάσιο
Εργασίες καθαιρέσεων στο λεβητοστάσιο, δηλαδή εργασίες
καθαίρεσης όλων των υλικών και μικροϋλικών του
λεβητοστασίου, όπως σωληνώσεις, μονώσεις, βάνες, όργανα
ελέγχου, υλικά ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (καλώδια, πίνακες,
κλπ). Δηλαδή αποξήλωση μετά μεγάλης προσοχής όλων των
παραπάνω υλικών και μικροϋλικών. Η όλη εργασία θα εκτελεστεί
με κάθε επιμέλεια, χωρίς να προκληθούν ζημιές στις
εγκαταστάσεις του κτιρίου (οικοδομικές, κλπ) οι οποίες εάν
συμβούν, θα αποκαθίστανται αδαπάνως. Στην τιμή μονάδας
περιλαμβάνεται και η μεταφορά των προϊόντων αποξήλωσης σε
οποιαδήποτε οριζόντια και κατακόρυφη απόσταση, η φόρτωση
πάνω σε αυτοκίνητο και η απομάκρυνση σε χώρο νόμιμα
λειτουργούσας μονάδας ανακύκλωσης.
(1 Τεμ)
Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

( 350.00)
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ΑΡΘΡΟ 25
(Ν8845.92.153) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία ενός Φ/Β συστήματος ισχύος 53,6 kWp που
περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες και
τον Η/Μ εξοπλισμό, όπως μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πλαίσια
απόδοσης >18%, μεταλλικές βάσεις στήριξης, αντιστροφέα
κατάλληλης ισχύος, ηλεκτρικούς πίνακες και σύνδεση τους με
τον κεντρικό πίνακα του κτιρίου, καλωδιώσεις, σύστημα
γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας και την σύνδεση με τα
κεντρικά συστήματα γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας του
κτιρίου (συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης ελέγχου, μετρήσεων,
επιδιορθώσεων και παράδοσης των γειώσεων και της
αντικεραυνικής προστασίας του κτιρίου σε σωστή λειτουργία),
κλπ, πλήρες, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, συνδέσεις, δοκιμές και
παράδοση του συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Το
Φ/Β σύστημα θα συνδεθεί με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ για τον
συμψηφισμό της ηλεκτρικής ενέργειας (net metering). Δεν
περιλαμβάνεται η δαπάνη σύνδεσης, η οποία θα επιβαρύνει τον
κύριο του έργου, αλλά περιλαμβάνεται η απαιτούμενη πλήρης
τεκμηρίωση (έγγραφα, μελέτη, διαδικασία κατάθεσης και
υποστήριξης) προς τον ΔΕΔΔΗΕ για να τεθεί σε λειτουργία το
Σύστημα
(1 Τεμ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ

( 44,000.00)

ΑΡΘΡΟ 26
(Ν8973.12.2.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59
Φωτιστικό σώμα οροφής ή ψευδοροφής, με λαμπτήρες LED ισχύος
κατά μέγιστο 33W
Φωτιστικό σώμα LED 33W, στεγασμένων χώρων, οροφής,
ψευδοροφής ή αναρτημένο, αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση
από ατσάλι βαμμένο ηλεκτροστατικά.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Φωτεινή απόδοση τουλάχιστον 120 Lm/W
- LED chip υψηλής απόδοσης τελευταίας γενιάς.
- Καθαρό φως χωρίς IR/UV ακτινοβολία με απόχρωση neutral
ή warm.
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- Φωτεινή ροή τουλάχιστον 4.700 lm.
- Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 50.000 ώρες με απόδοση 80%
της αρχικής φωτεινής ροής. Θα δίδεται εγγύηση καλής
λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών.
- Συνδεσμολογία για λειτουργία σε 230V-50/60Hz με dimmer
ή 1-10VDC driver.
- Εκκινητής ηλεκτρονικός με συντελεστή ισχύος >0.9 και
δείκτη ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Α3.
- Θα φέρει σήμανση CE και θα συμμορφώνεται με την οδηγία
RoΗs και ENEC (κατ' ελάχιστον το led chipset). Θα
διατίθενται φωτοτεχνικά δεδομένα και ο κατασκευαστής θα
είναι πιστοποιημένος κατά ISO9001 και 14001.
Ήτοι φωτιστικό πλήρες με εργασία πλήρους εγκατάστασης.
Περιλαμβάνεται και το πιθανόν απαιτούμενο καλώδιο σύνδεσης
του φωτιστικού στη νέα θέση
(1 τεμ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

( 78.12)

ΑΡΘΡΟ 27
(Ν8975.181.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59
Αποξήλωση υπάρχοντος φωτιστικού σώματος, δηλαδή διακοπή της
ηλεκτρικής παροχής, αποσύνδεση του φωτιστικού σώματος από τα
τροφοδοτικά καλώδια και αποξήλωση του φωτιστικού και των
λαμπτήρων. Η όλη εργασία θα εκτελεστεί με κάθε επιμέλεια,
χωρίς να προκληθούν ζημιές στις εγκαταστάσεις του κτιρίου
(οικοδομικές, κλπ) οι οποίες εάν συμβούν, θα αποκαθίστανται
αδαπάνως. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η μεταφορά
των προϊόντων αποξήλωσης σε οποιαδήποτε οριζόντια και
κατακόρυφη απόσταση, η φόρτωση πάνω σε αυτοκίνητο και η
απομάκρυνση σε χώρο νόμιμα λειτουργούσας μονάδας ανακύκλωσης
(1 τεμ.)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

( 7.34)

ΑΡΘΡΟ 28
(Ν8998.119.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 56
Σημείο ελέγχου εγκατάστασης BMS (Συστήματος Παρακολούθησης
των Εγκαταστάσεων)
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Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η αναλογία δαπάνης όλου
του εξοπλισμού, δηλαδή:
- η κεντρική μονάδα του συστήματος με τον προγραμματισμό
όλων των λειτουργιών
- ο τοπικός κατανεμητής των καλωδίων ελέγχου των σημείων
των εγκαταστάσεων
- οι αισθητήρες ελέγχου, προστασίας, εντολών και
μετρήσεων όλων των ελεγχομένων σημείων,
- τα απομακρυσμένα κέντρα ελέγχου (ΑΚΕ),
- οι καλωδιώσεις διασύνδεσης όλων των σημείων ελέγχου
και εντολών με τα ΑΚΕ, καθώς και την καλωδίωση διασύνδεσης
των ΑΚΕ μεταξύ τους και με την κεντρική μονάδα,
- τo σύνολο των περιφερειακών οργάνων ελέγχου
(αισθητήρια, πιεζοστάτες, μορφομετατροπείς, κλπ)
με την εργασία πλήρους εγκατάστασης των αισθητηρίων,
οργάνων ελέγχου, εντολών, κατανεμητών, καλωδιώσεων του
κεντρικού συστήματος κλπ και παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο προγραμματισμός
του συστήματος και η εκπαίδευση του χειρισμού του
συστήματος, στο προσωπικό που θα υποδειχθεί από την
επιβλέπουσα αρχή. Τιμή ανά ελεγχόμενο σημείο
(1 Σημείο)
Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ

( 130.00)

ΑΡΘΡΟ 29
(ΝΑΟΙΚ 22.10.02) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΟΙΚ 2226
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού
εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης.
Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων
των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με
διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού
και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση
των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και
η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".
Καθαιρέσεις στοιχείων στα οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί βαρύς
εξοπλισμός, ή όταν απαιτείται γεωμετρική ακρίβεια των παρειών του
παραμένοντος τμήματος του δομήματος. Εκτέλεση των εργασιών χωρίς χρήση
υδραυλικής σφύρας, αλλά μόνον με χρήση αεροσφυρών διαφόρων τύπων (βαρέων
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έως ελαφρών). Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του
προς καθαίρεση στοιχείου καθιστούν ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.10.01,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην Μελέτη του Εργου.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (1 Μ3) καθαιρούμενου όγκου σκυροδέματος
Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

( 118.80)

ΑΡΘΡΟ 30
(ΝΑΟΙΚ 22.23) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΟΙΚ 2252
Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,
μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων,
τσιμεντοκονιαμάτων και θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους,
σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο
καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων προς
φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1 Μ2) πραγματικής επιφανείας
Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(5.60)

ΑΡΘΡΟ 31
(ΝΑΟΙΚ 22.54) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΟΙΚ 2252
Καθαίρεση οροφοκονιάματος σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασία,
με τα απαιτούμενα ικριώματα και την συσσώρευση των προϊόντων προς
φόρτωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01
"Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1 Μ2) πραγματικής επιφανείας
Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΝΕΑ

(9.00)

ΑΡΘΡΟ 32
(ΝΑΟΙΚ Ν\77.74.3) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΟΙΚ 3216
Επισκευή ενανθρακωμένων τμημάτων σκυροδέματος σε υποστυλώματα ,δοκούς
και οροφές. Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής:
•
•

•

Καθαίρεση αποσαθρωμένων σκυροδεμάτων
Προστασία οξειδωμένου οπλισμού που περιλαμβάνει τον πλήρη καθαρισμό
των ράβδων με συρματόβουρτσα ,καθάρισμα (πλύσιμο με νερό) και την
διάστρωση υλικού εποξειδικής σύστασης σε 2 στρώσεις και
Πλήρωση κενών σκυροδέματος και επικάλυψη του οξειδωμένου
(αποκαλυφθέντος) οπλισμού με εποξειδικό επισκευαστικό κονίαμα.
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Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται υλικά, εργασία καθώς και η καθαίρεση
αποσαθρωμένων σκυροδεμάτων, ο καθαρισμός της επιφανείας και η μεταφορά των
προϊόντων καθαίρεσης σε οποιαδήποτε απόσταση. (1 ΜΜ)
Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ

(15.00)

ΑΡΘΡΟ 33
(ΑΤΕΚ 18) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΟΙΚ 3611
Επισκευή ρηγματώσεων με ενέσεις εποξειδικής ρητίνης ήτοι:
α) Αφαίρεση των επιχρισμάτων κατά μήκος της ρωγμής και σε πλάτος 10 cm
εκατέρωθεν αυτής επεκτεινόμενης και κατά 30 cm εκατέρωθεν των άκρων της
για τον εντοπισμό της ρωγμής.
β) Καθαρισμός με συρμάτινη βούρτσα της ρωγμής για την απομάκρυνση
υπολειμμάτων επιχρισμάτων και σαθρών τμημάτων σκυροδέματος.
γ) Επιμελής καθαρισμός με πεπιεσμένο αέρα της ρωγμής σε όλο το μήκος και βάθος
της για την αφαίρεση της σκόνης.
δ) Έκπλυση των ρωγμών με νερό και ξήρανση με πεπιεσμένο αέρα.
ε) Τοποθέτηση σωληνίσκων μικρής διαμέτρου ανά αποστάσεις ανάλογες προς
το εύρος της ρωγμής. Σε τριχοειδείς ρωγμές οι αποστάσεις κυμαίνονται μεταξύ
10 - 15 cm, σε μεγαλύτερες ρωγμές μεταξύ 20 - 30 cm. Η στερέωση των
σωληνίσκων γίνεται με πλαστικό στόκο 1/2 - 1 ώρα νωρίτερα από τη σφράγιση της
ρωγμής, ώστε ο στόκος να έχει σκληρυνθεί και να μη μετακινούνται οι σωληνίσκοι
κατά τη σφράγιση της ρωγμής.
στ) Επιφανειακή σφράγιση της ρωγμής με στόκο και των σωληνίσκων κατά το
πλείστο του ύψους αυτών.
ζ) Διεξαγωγή των ενέσεων εποξειδικής ρητίνης κατά τη μέθοδο STRUCTURAL
CONCRETΕ BONDING PROCESS (S.C.B.P.) με εποξειδικά υλικά CONCRESIVE 1380
και 1411, μετρούμενα κατά τις προδιαγραφές ASTM & AASHTO. Η καταλληλότητα
της ρητίνης χαρακτηρίζεται:
ζ1) Από το συμβιβστό της σε σχέση με τον διατιθέμενο μηχανικό
εξοπλισμό για τίς ρητενέσεις.
ζ2) Από τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά δηλαδή αντοχή
συνάφειας με το σκυρόδεμα μεγαλύτερη της εφελκυστικής αντοχής του
σκυροδέματος σε κάμψη.Μέτρο ελαστικότητος μεγαλύτερο ή ίσο του
1/10 του μέτρου ελαστικότητας του σκυροδέματος. Διατήρηση των
παραπάνω χαρακτηριστικών ανεξάρτητα από τις συνθήκες υγρασίας του
περιβάλλοντος (από πλήρη ξηρασία ως πλήρη κορεσμό)
η) Οι ρητινενέσεις αρχίζουν από κάτω προς τα πάνω, προς αποφυγή εγκλωβισμού
αέρα μέσα στη ρωγμή. Μετά την εξίδρωση του ενέματος από τον αμέσως
επόμενο σωληνίσκο, διακόπτεται προσωρινά η ένεση, αφαιρείται ο σωλήνας
προσαγωγής του ενέματος, σφραγίζεται ο σωληνίσκος και συνεχίζεται η ένεση
από τον αμέσως επόμενο σωληνίσκο. Η ίδια εργασία επαναλαμβάνεται μέχρι το
τέλος της ρωγμής.
θ) Αφαίρεση των σωληνίσκων και των βοηθητικών υλικών σφράγισης της ρωγμής.
Καθαίρεση οροφοκονιάματος σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασία,
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Τιμή ανά μέτρο (1 m) συγκόλλησης ρωγμής
Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(66.80)

ΑΡΘΡΟ 34
(ΝΑΟΙΚ Ν\64.06.30.14) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΟΙΚ 64.06
Δημιουργία χώρου WC,σύμφωνο με τις προδιαγραφές και τον ειδικό εξοπλισμό για
χρήση από ΑμεΑ, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Η επιλογή και προμήθεια των εξαρτημάτων (είδη υγιεινής, σωληνώσεις - βρύσες καζανάκια κ.α.) θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας και σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις των ειδών
υγιεινής με το σύνολο των εξαρτημάτων τους πλήρη (λεκάνη χαμηλής πίεσης με
κάλλυμα και νιπτήρας), η προμήθεια και εγκατάσταση των ειδικών εξαρτημάτων
(καθρέπτης με εταζέρα, σαπουνοθήκη, χαρτοθήκη, πετσετοκρεμάστρα κλπ), οι
υδραυλικές εργασίες σύνδεσης με τα δίκτυα, οι απομονώσεις των Η/Μ
εγκαταστάσεων κατά την διάρκεια των εργασιών, η προμήθεια, μεταφορά και
τοποθέτηση των εξοπλισμών στον τόπο του έργου, η φορτοεκφόρτωση και
συναρμολογήσεις και η εργασία πλήρους τοποθέτησής των στο έργο με τα υλικά και
μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε
κανονική λειτουργία.
Τιμή ανά τεμάχιο
Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ

(1,800.00)

ΑΡΘΡΟ 35
(ΝΑΟΙΚ 77.83) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΟΙΚ 7788
Xρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF.
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).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1 Μ2)
Ε Υ Ρ Ω: ΟΚΤΩ

(8.00)

ΑΡΘΡΟ 36
(ΝΑΟΙΚ 77.91) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΟΙΚ 7791
Ανακαίνιση οποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, με διπλή στρώση
ελαιοχρώματος, με την απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15%
της επιφανείας των παλαιών χρωμάτων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1 Μ2)
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Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(4.50)

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Σεπτέµβριος 2021
Θεωρήθηκε
Οι Συντάξαντες

Η ∆ιευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών
& Περιβάλλοντος

Ειρήνη Ταµπάκη

Κωνσταντοπούλου Βασιλική

Πολιτικός Μηχανικός

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Στέφανος Κοντογιάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός
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ΓΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΗΜΑΡΦΔΙΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΣΙΜΕ ΒΑΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ - ΜΙΘΩΜΑΣΩΝ
Χρόνος: Γ' τρίμηνο 2012
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ

ΚΩΔΙΚΟ ΤΛΙΚΟΤ

ΕΙΔΟ
ΜΟΝΑΔΑ

ΒΑΙΚΗ ΣΙΜΗ
(ΕΤΡΩ)

1

Φορτοεκφόρτωςθ υλικϊν επί αυτοκινιτου ι ςε ηϊα, με μθχανικά
μζςα.

010.01.02.ΟΙΚ

ton

1,65

2

Μεταφορζσ με αυτοκίνθτο δια μζςου οδϊν καλισ βατότθτασ.

010.07.01.ΟΙΚ

ton.K

0,35

022.20.01.ΟΙΚ

m2

7,90

022.45.ΟΙΚ

Μ2

16,80

Ν061.02.99.ΟΙΚ

Μ2

180,00

Ν065.18.04.98.ΟΙΚ

Μ2

220,00

075.31.02.ΟΙΚ

Μ2

84,00

Ν078.10.105.ΟΙΚ

Μ2

55,00

Ν079.12.170.2.ΟΙΚ

Μ2

50,00

Ν273.91.1

Τεμ

2.000,00

Ν514.51.1

Τεμ

350,00

Ν514.66.5

Τεμ

21.000,00

Ν524.26.1.2

κ.α.

1.500,00

3
4

Κακαίρεςθ πλακοςτρϊςεων δαπζδων παντόσ τφπου και οιουδιποτε
πάχουσ Χωρίσ να καταβάλλεται προςοχι για τθν εξαγωγι ακεραίων
πλακϊν.
Αποξιλωςθ ξυλίνων ι ςιδθρϊν κουφωμάτων.

5

Σφςτθμα ςκίαςθσ / φυςικοφ φωτιςμοφ οροφισ, ςτακερό, ςτεγανό,
φωτοδιαπερατό και αυτοεξαεριηόμενο, με περςίδεσ αλουμινίου και
ςυμπαγείσ πολυκαρβονικζσ περςίδεσ, πλιρεσ.

6

Κουφϊματα αλουμινίου ςτακερά ι ςυρόμενα ι ανοιγόμενα.

7
8
9
10
11
12

Ποδιζσ παρακφρων από ςκλθρό / εξαιρετικά ςκλθρό μάρμαρο πάχουσ
2 cm.
Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα εξωτερικισ κερμομόνωςθσ, με γραφιτοφχα
διογκωμζνθ πολυςτερίνθ (EPS200) πάχουσ 5εκ και τελικθ επιφάνεια
από ακρυλικο ζγχρωμο επιχριςμα.
Θερμουγρομόνωςθ δϊματοσ, με τελικι επιφάνεια από
τςιμεντόπλακεσ.
Εργαςίεσ προςαρμογισ των υδρορροϊν και των θλεκτρικϊν
καλωδίων που εφάπτονται τθσ εξωτερικισ τοιχοποιίασ και του
δϊματοσ.
Κακαιρζςεισ ςτο λεβθτοςτάςιο.
Πλιρθσ αναβάκμιςθ λεβθτοςταςίου με λζβθτα ςυμπφκνωςθσ
ικανότθτασ 290kW (250 Μcal/H).

13

Για τθν προμικεια, προςκόμιςθ και εγκατάςταςθ τθσ κερμικισ
μόνωςθσ ςωλινων δικτφων κζρμανςθσ - ψφξθσ, πλιρεσ.

14

Σφαιρικι βάνα (ball valve), ορειχάλκινθ ι πλαςτικι, διαμζτρου 1 1/4
INS.

610.1.4

τεμ.

11,09

15

Σφαιρικι βάνα (ball valve), ορειχάλκινθ ι πλαςτικι, διαμζτρου 2 INS.

610.1.6

τεμ.

26,04

612.1.4

τεμ.

20,85

612.1.6

τεμ.

36,80

Ν729.22.1

τεμ.

450,00

Ν729.22.2

τεμ.

480,00

744.115.1

τεμ.

36.000,00

Ν758.21.1

τεμ.

400,00

Ν785.41.5

τεμ.

1.000,00

Ν785.41.40

τεμ.

2.500,00

Ν788.3.5

τεμ.

14,96

Ν788.3.7

τεμ.

34,36

789.4.5

τεμ.

45,51

789.4.7

τεμ.

62,86

795.
Ν861.92.153

τεμ.
Τεμ.

22,00
44.000,00

Ν871.12.2.1

τεμ.

55,00

Ν924.119.1

Σθμεί

130,00

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Βαλβίδα αντεπιςτροφισ ορειχάλκινθ με γλωττίδα (κλαπζ), διαμ. 1 1/4
INS.
Βαλβίδα αντεπιςτροφισ ορειχάλκινθ με γλωττίδα (κλαπζ), διαμ. 2
INS.
Τοπικι κλιματιςτικι μονάδα ανεμιςτιρα - ςτοιχείου (F.C.U.),
μεγζκουσ 300.
Τοπικι κλιματιςτικι μονάδα ανεμιςτιρα - ςτοιχείου (F.C.U.),
μεγζκουσ 400.
Ψυκτικό ςυγκρότθμα παραγωγισ ψυχροφ νεροφ θλεκτροκίνθτο,
υδρόψυκτο, ικανότθτασ τουλάχιςτον 220kWc.
Aυτόνομθ κλιματιςτικι μονάδα διαιροφμενου τφπου (SPLIT UNIT),
ψυκτικισ ιςχφοσ 9.000 BTU/H.
Κυκλοφορθτισ - αντλία νεροφ, θλεκτρονικισ ρφκμιςθσ ςτροφϊν
(inverter), παροχισ 5 Μ3/Η ςτα 6 ΜΣΥ, περίπου.
Κυκλοφορθτισ - αντλία νεροφ, θλεκτρονικισ ρφκμιςθσ ςτροφϊν
(inverter), παροχισ 40 Μ3/Η ςτα 10 ΜΣΥ, περίπου.
Φίλτρο νεροφ ορειχάλκινο, κοχλιωτό, διαμζτρου κοχλιωτό, διαμ. 1
1/4INS.
Φίλτρο νεροφ ορειχάλκινο, κοχλιωτό, διαμζτρου κοχλιωτό, διαμ. 2INS.
Σφνδεςμοσ μεταλλικόσ αντικραδαςμικόσ, κοχλιωτισ ςφνδεςθσ,
ονομ.διαμ. 32 ΜΜ.
Σφνδεςμοσ μεταλλικόσ αντικραδαςμικόσ, κοχλιωτισ ςφνδεςθσ,
ονομ.διαμ. 50 ΜΜ.
Μανόμετρο με κρουνό περιοχισ ενδείξεων 0 μζχρι 10 ΑΤΜ.
Πλιρεσ Φ/Β ςφςτθμα ιςχφοσ 53,6 kWp.
Φωτιςτικό ςϊμα οροφισ ι ψευδοροφισ, με λαμπτιρεσ led ιςχφοσ
33W.
Σθμείο ελζγχου, εγκατάςταςθσ BMS (κεντρικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου
και παρακολοφκθςθσ των εγκαταςτάςεων).

ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ επτέμβπιορ 2021
Θεωπήθηκε

Θεωρικθκε
Οι ςντάξαντερ
Διπήνη Σαμπάκη
Πολιτικόρ Μησανικόρ
τέυανορ Κοντογιάννηρ
Μησανολόγορ Μησανικόρ

Η Γιεςθύντπια Σεσνικών Τπηπεσιών
& Πεπιβάλλοντορ
Κωνσταντοπούλος Βασιλική
Απσιτέκτων Μησανικόρ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

Το παρόν Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας αφορά στην εκτέλεση Οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών και
συντάσσεται σύµφωνα µε το Π∆305/96, την Εγκύκλιο 130159/7.5.97 του Υπουργείου Εργασίας.
Σύµφωνα µε το Άρθρο 3, παρ. 1 του Π∆305/96 υπάρχει υποχρέωση απασχόλησης συντονιστή για
θέµατα Ασφάλειας και Υγείας κατά την διάρκεια του έργου, αφού προβλέπεται ότι θα είναι παρόντα
συγχρόνως περισσότερα του ενός συνεργεία και επίσης απαιτείται εκ των προτέρων, γνωστοποίηση
το περιεχόµενο της οποίας θα είναι σύµφωνο µε το Άρθρο 12, Παράρτηµα 3 του Π∆305/96.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

2.

Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συµπληρωθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης και την
ανάληψη του έργου από συγκεκριµένο ανάδοχο. Θα πρέπει επίσης να τροποποιείται η ταυτότητα του
έργου µετά από κάθε αλλαγή των στοιχειών της κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

1

Έργο

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»

ΟΥ

Κύριος έργου

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

3

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία

Τεχνική Υπηρεσία

4

Επιβλέπουσα Υπηρεσία

Τεχνική Υπηρεσία

5

Προϊσταµένη Αρχή

Τεχνική Υπηρεσία

Συντονιστές
6

για

θέµατα

ασφαλείας και υγειάς κατά την
εκπόνηση της µελέτης του έργου

7
8

Έναρξη εργασιών
Συµβατική

πρόβλεψη

διαρκείας του έργου

9

Είδος έργου

10

Είδος εργοταξίου

11

Εγκριτικές αποφάσεις

12

Ανάδοχος

13

Επιβλέποντες

14

Βοηθοί επιβλέποντες
Συντονιστές

15

της

Οικοδοµικά, Η/Μ

για

θέµατα

ασφαλείας και υγειάς κατά την
εκτέλεση του έργου

16

Υπεργολάβοι -αντικείµενο
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17

Αριθµός συνεργείων

18

Μέγιστος αριθµός εργαζοµένων

19

Στοιχεία αναδόχου

Στοιχεία όπως εγκρίσεις και προβλεπόµενη διάρκεια έργου περιγράφονται στην διακήρυξη του έργου.

Επισηµαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών ενεργειακής αναβάθµισης,
είναι πιθανό να λειτουργεί το ∆ηµαρχείο και εποµένως, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει
τα εξής:

α)

Τον κατάλληλο προγραµµατισµό των εργασιών ώστε να µην δηµιουργούνται
προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία του ∆ηµαρχείου.

β)

Την εκτέλεση των εργασιών µε ιδιαίτερη προσοχή και σε συνεργασία µε την Επίβλεψη
και την Τεχνική Υπηρεσία, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι οχλήσεις των εργαζοµένων
και των δηµοτών.

3.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ∆ΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω

∆εν αναµένεται να υπάρξει εµπλοκή µε υφιστάµενα δίκτυα Ο.Κ.Ω, αλλά προ της ενάρξεως εργασιών
εκσκαφών θα ερευνηθεί µε τη συνεργεία αρµόδιων φορέων η ύπαρξη και η θέση στο χώρο του
εργοταξίου δικτύων ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου, ύδατος κλπ. και θα γίνει είτε µεταφορά είτε
αποµόνωση τους.

4.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

Το Εργοτάξιο θα αποµονωθεί από τα υπόλοιπα κτίρια µε πρόχειρα κινητά χωρίσµατα και θα
υπάρχουν σε εµφανή σηµεία πινακίδες που θα αναγράφουν “Απαγορεύεται η είσοδος στους µη
έχοντες εργασία”. Ενώ µε τον εξωτερικό χώρο του κτιρίου θα διαχωρίζεται µε την µόνιµη εξωτερική
θύρα του κτιρίου.

5.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

Στο Εργοτάξιο θα υπάρχουν διάδροµοι κυκλοφορίας (Π∆1073/81) πλάτους 1,50 µέτρα περιµετρικά
της εκσκαφής. Οι διάδροµοι θα διατηρούνται καθαροί και ελεύθεροι από αντικείµενα και εργαλεία.

6.

ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ

Η αποθήκευση υλικών και εργαλείων θα γίνεται σε χώρο των κτιρίων που θα κλειδώνει. Η φόρτωση
υλικών θα γίνεται από οχήµατα που θα σταθµεύουν παρά το πεζοδρόµιο.
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7.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

∆εν προβλέπεται να υπάρχουν επικίνδυνα υλικά που να απαιτούν ειδική µεταχείριση και ειδικές
συνθήκες αποκοµιδής.

8.

∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Χώρος εστίασης, δεν απαιτείται αφού βάση του αρθρου109 του Π∆1073/81 είναι υποχρεωτικός όταν ο
αριθµός απασχολούµενων είναι άνω των 70 ατόµων κάτι που δεν ισχύει για το έργο αυτό. Υπάρχει
παροχή πόσιµου νερού από το δίκτυο της πόλης.
Επίσης κατά την έννοια του παρ. 14.1.1 και 14.2.2 του παραρτήµατος IV µέρος Α του Π∆305/96 δεν
απαιτείται η ύπαρξη αποδυτηρίων ή ντους διότι οι εργαζόµενοι δεν απαιτείται να φορούν ειδικά ρούχα.
Στην αποθήκη θα φυλάσσονται τα κράνη και λοιπά µέσα ατοµικής προστασίας. Θα υπάρχει πρόχειρο
µικρό φαρµακείο Ά βοηθειών που θα περιέχει τα είδη που αναφέρονται στο άρθρο 110 του Π∆1073/81
για εντός πόλεως έργα.

9.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ

Για την εργασία σε ύψος από την επιφάνεια του εδάφους θα χρησιµοποιηθούν προσωρινές
κατασκευές που ονοµάζονται ικριώµατα. Θα τηρηθούν τα Π∆1073/81(άρθρα 34-36). Το πλάτος των
διαδρόµων εργασίας των ικριωµάτων θα είναι επαρκές. Ο ελεύθερος διάδροµος θα είναι τουλάχιστον
60εκ, το ελάχιστο πλάτος θα είναι ανάλογο της χρήσης όπως δίνεται στο Π∆1073/81, άρθρο 34 παρ.1.
Τα ικριώµατα θα είναι ξύλινα ή µεταλλικά και θα απαγορεύεται η διέλευση από κάτω αυτά.
Η πρόσβαση των ικριωµάτων θα γίνεται µε κλίµακες που θα δηµιουργηθούν σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές ασφαλείας του Π∆1073/81.
Τα ξύλινα ικριώµατα δεν θα χρησιµοποιηθούν σε µεγάλα ύψη και η ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί θα
είναι υγιής ενώ µετά από κάθε χρήση θα γίνεται συντήρηση. Τα καρφιά που θα χρησιµοποιηθούν δεν
θα είναι παλιά και σκουριασµένα. Τα κτυπήµατα κατά τη κατασκευή θα είναι τέτοια που να µην
τραυµατίζουν την ξυλεία. Η στήριξη της κατασκευής σε σταθερά σηµεία εδάφους ή δαπέδου επί
κατασκευή θα γίνεται µε επιµεληµένη προσοχή.
Τα µεταλλικά ικριώµατα θα συναρµολογούνται και θα στηρίζονται µε προσοχή από υπεύθυνα
ειδικευµένα άτοµα. Θα γίνεται συχνή συντήρηση και έλεγχος. Θα ληφθούν πρόσθετα µέτρα όπως η
εξωτερική κάλυψη της κατασκευής µε πανί, η τοποθέτηση προστατευτικών εξωστών ανά ένα ή δύο
ορόφους ώστε σε περίπτωση πτώσεως το ύψος να µην υπερβαίνει τα τρία ή έξι µέτρα αντίστοιχα, η
τοποθέτηση σοβατεπιού στην εξωτερική πλευρά του ικριώµατος ύψους 10εκ, ώστε τα αντικείµενα
πιθανόν να πέσουν σε αυτό να παραµείνουν σε αυτό.
Σε εργασίες που αφορούν κεκλιµένες στέγες ή ανοικτές περιµετρικές ταράτσες, οι εργαζόµενοι θα είναι
εξοικειωµένοι µε το ύψος και θα φορούν ειδικά αντιολισθητικά παπούτσια και ζώνες ασφαλείας.
Για τις κλίµακες εφαρµογή έχει το άρθρο 43 του Π∆1073/81. Οι κλίµακες πρέπει θα είναι βατές και
επαρκώς φωτισµένες, ενώ σε περίπτωση κλιµάκων µε περισσότερα από πέντε σκαλοπάτια θα έχουν
στηθαίο για προστασία από πτώση. Όλες οι φορητές κλίµακες που θα χρησιµοποιηθούν στο
εργοτάξιο θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές του Π∆ της 22.12.1993.
Κατά την κίνηση τους οι εργαζόµενοι επί φορητών κλιµάκων, δεν θα κρατούν εργαλεία ή άλλα βαριά
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αντικείµενα τα οποία είτε θα είναι προσδεµένα στη µέση τους είτε θα µεταφέρονται µε σχοινιά.
∆εν θα χρησιµοποιηθούν ειδικής κατασκευής ικριώµατα, οπότε θα εφαρµοσθούν διατάξεις των
Π∆1073/81 και Π∆778/80 χωρίς απαίτηση µελέτης κατασκευής τους.

10.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α. Οικοδοµικές εργασίες κτιρίου.

Περιλαµβάνονται:

Θερµοϋγροµόνωση

δώµατος,

αντικατάσταση

κουφωµάτων,

εξωτερική

θερµοµόνωση τοίχων, αντικατάσταση επικάλυψης αιθρίου, αποκατάσταση µερεµετιών (τοπικά
επιχρίσµατα, επιστρώσεις, επενδύσεις, χρωµατισµοί στεγανοποιήσεις, κλπ).

Β. Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Περιλαµβάνονται: Αντικατάσταση Λέβητα και εφθαρµένων σωληνώσεων και θερµοµονώσεων του
δικτύου κλιµατισµού, αποξηλώσεις, αντικατάσταση υδρόψυκτου ψύκτη, αντικατάσταση αντλιών
συστήµατος ψύξης, αντικατάσταση FCU, αντικατάσταση κλιµατιστικών συσκευών διαιρούµενου
τύπου, εγκατάσταση BMS, αντικατάσταση φωτιστικών σωµάτων, εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού
συστήµατος.

11.

ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α. Κυρίως οικοδοµικές εργασίες: πτώση από ύψος, πτώσεις αντικειµένων, ατµοσφαιρικές επιδράσεις,
αστοχίες σε ικριώµατα και κλίµακες, συσκευές ανύψωσης, κίνηση και λειτουργία µηχανηµάτων
διακίνησης υλικών και , µηχανές – εργαλεία και εξοπλισµοί, ηλεκτροπληξία, ξυλότυποι, εργασίες σε
στέγη κλπ. Εκτίµηση κινδύνου χαµηλή.
Β. Εγκαταστάσεις: Όπως παρ. Α και κίνδυνοι από εγκαταστάσεις διανοµής ενέργειας, κίνδυνοι από
ηλεκτρικό ρεύµα, πυρκαγιά, κλπ. Εκτίµηση κινδύνου χαµηλή.
Γ. Άλλοι κίνδυνοι: Μικροτραυµατισµοί, ασθένειες, ατµοσφαιρικές επιδράσεις, διάφορες εργασίες κλπ.
Εκτίµηση κινδύνου χαµηλή.

12.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

12.1

Χρήση και προστασία από ηλεκτρικό ρεύµα.

Σε κάθε τεχνικό έργο είναι δεδοµένη η συνύπαρξη ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού και σιδήρου. Θα γίνει
κατασκευή ηλεκτρικού συστήµατος (δίκτυο – καλωδίωση – παροχές και ηλεκτρικός εξοπλισµός) που
θα είναι αποτελεσµατικό, ασφαλές, ελέγξιµο και επεκτάσιµο. Για την κατασκευή του δικτύου θα
χρησιµοποιηθούν υλικά που θα είναι σε καλή κατάσταση και κατάλληλων προδιαγραφών. Ο
εξοπλισµός θα είναι καλά συντηρηµένος και το προσωπικό θα είναι έµπειρο και θα εφαρµόζει τα
σχετικά µέτρα και κανόνες ασφαλείας για την χρήση του εξοπλισµού.
Θα τηρηθεί ο Κανονισµός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και το Π∆1073/81.
ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

5

ΑΔΑ: ΩΥ6ΚΩΕΨ-ΗΞ6
ΕΡΓΟ: ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ’’

Οι ηλεκτρικοί πίνακες θα είναι µεταλλικοί ή στεγανοί πλαστικοί και θα κλειδώνουν. Θα είναι γειωµένοι
µε σταθερή γείωση και θα φέρουν αυτόµατο ρελέ διαφυγής για προστασία από ηλεκτροπληξία. Η
συντήρηση θα γίνεται από αδειούχο εγκαταστάτη, το όνοµα, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του
ηλεκτρολόγου θα αναγράφονται σε πινακίδα επί του ηλεκτρικού πίνακα. Τα κλειδιά θα τα έχει αρµόδιο
πρόσωπο.
Οι µεταφορές οπλισµού, σωλήνων κλπ. οι εγκαταστάσεις µηχανηµάτων, αναβατορίων κλπ. καθώς και
η προσέγγιση αντλιών σκυροδέµατος θα πραγµατοποιούνται µακριά από ηλεκτροφόρους αγωγούς.
Οι φορητές µπαλαντέζες θα βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και θα λειτουργούν σε ρεύµα (42V).
Όπου χρησιµοποιείται εξοπλισµός µε ηλεκτρικό ρεύµα 220/380V, τα καλώδια τροφοδοσίας θα
ακολουθούν διαδροµές µακριά από διακίνηση προσωπικού, οχηµάτων υλικών κλπ. Τα καλώδια
τροφοδοσίας θα είναι ελεύθερα από αιχµηρά αντικείµενα, λάδια πετρελαιοειδή και ότι είναι δυνατό να
προκαλέσει φθορά των καλωδίων. Θα χρησιµοποιηθούν ρευµατολήπτες και ρευµατοδότες στεγανού
τύπου.
Η όλη εγκατάσταση θα είναι γειωµένη.

12.2

Συσκευές ανύψωσης.

Θα τηρούνται οι προδιαγραφές του Π∆1073/81 άρθρα 45-71. Κάθε συσκευή ή εξάρτηµα θα
σχεδιάζεται, θα κατασκευάζεται σωστά και θα εγκαθίσταται ώστε να έχει την κατάλληλη αντοχή και
ασφάλεια ανάλογα µε την χρήση. Θα συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Θα υπάρχει αναγραφή
του µέγιστου επιτρεπόµενου φορτίου ενώ τα σχοινιά και τα συρµατόσχοινα θα ελέγχονται ώστε να
βρίσκονται πάντα σε καλή κατάσταση. Ο χειρισµός τους θα γίνεται από ειδικευµένα άτοµα.

12.3

Οχήµατα – µηχανήµατα διακίνησης υλικών.

Όλα τα οχήµατα και τα µηχανήµατα διακίνησης υλικών θα πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές του
Π∆1073/81. Θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση, θα συντηρούνται και θα αποφεύγεται κάθε
µετατροπή που δεν είναι σύµφωνη µε τη νοµοθεσία.
Θα φέρουν κατάλληλα προστατευτικά συστήµατα ώστε ο οδηγός ή χειριστής να προστατεύεται από
σύνθλιψη σε περίπτωση ανατροπής του µηχανήµατος ή πτώσης αντικειµένων.
Η χρήση τους θα γίνεται από άτοµα που θα είναι κάτοχοι της προβλεπόµενης από τη νοµοθεσία
άδειας.

12.4

Φέροντες οργανισµοί από µέταλλο ή σκυρόδεµα, ξυλότυποι

Οι φέροντες οργανισµοί από µέταλλο, ξύλο ή σκυρόδεµα και τα στοιχεία τους, οι ξυλότυποι ή τα
προσωρινά στηρίγµατα και οι αντιστηρίξεις θα συναρµολογούνται και αποσυναρµολογούνται υπό την
επίβλεψη αρµόδιου προσώπου.
Θα δίνεται προσοχή να λαµβάνονται όλα τα προληπτικά µέτρα ώστε να αποφεύγεται ατύχηµα σε
περίπτωση προσωρινής αστάθειας του έργου. Οι ξυλότυποι, τα προσωρινά στηρίγµατα και οι
αντιστηρίξεις θα σχεδιάζονται και θα υπολογίζονται, θα κατασκευάζονται και θα συντηρούνται έτσι
ώστε να αντέχουν χωρίς κίνδυνο σε όλες τις καταπονήσεις.
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12.5

Εγκαταστάσεις.

Σε µηχανοστάσια ή ηλεκτρικούς πίνακες ή λεβητοστάσια θα υπάρχουν πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως
6 κιλών για περίπτωση πυρκαγιάς.
Εργασίες ανοικτής φλόγας, κοπής, συγκολλήσεων θα εκτελούνται σε ακίνδυνες περιοχές και µε
προσοχή για κίνδυνο ανάφλεξης, µακριά από εύφλεκτα υλικά ή καύσιµα

χρώµατα. Θα απαγορεύεται

το κάπνισµα.

13.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΙΝ∆ΥΝΟ

Οι εργαζόµενοι θα προστατεύονται από ατµοσφαιρικές επιδράσεις µε τη χρήση µέσων ατµοσφαιρικής
προστασίας.
Σε εργασίες σφυροκόπησης τα κοπίδια κλπ. θα κρατούνται από δεύτερο άτοµο µε λαβίδα ενώ σε
εργασίες συγκολλήσεως αλλά και ασχολίας µε το ασβέστιο θα φορούν ειδικά γυαλιά.
∆εν θα αφήνονται στα δάπεδα κοφτερά ή αιχµηρά αντικείµενα, εξέχοντα καρφιά κλπ θα αφαιρούνται ή
θα αναδιπλώνονται. Στο τέλος της ηµέρας θα γίνεται καθαρισµός του χώρου εργασίας.
Κάθε εργαζόµενος θα έχει στη διάθεση του ατοµικό εξοπλισµό προστασίας, κράνος και ανάλογα µε
την περίσταση ειδικά γυαλιά, υποδήµατα και γάντια.
Κατά την εργασία επίσης θα συστήνεται η χρήση από τους εργαζόµενους στολής εργασίας. ∆εν θα
φοράνε γραβάτες, ζώνες, ταυτότητες, δαχτυλίδια ή άλλα εξέχοντα αντικείµενα. ∆εν θα επιτρέπεται η
ανάπαυση ή ο ύπνος στο εργοτάξιο και η χρήση οινοπνευµατωδών ποτών.
∆εν θα υπάρχουν εργασίες κατά την εκτέλεση του παρόντος έργου που ενέχουν ειδικούς κινδύνους
σύµφωνα µε το παράρτηµα II του Π∆305/96, οπότε δεν απαιτούνται ειδικά µέτρα ασφαλείας.

14.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

Πέραν των πιο πάνω αναφερόµενων ειδικών µέτρων και διατάξεων θα πρέπει πάντοτε να τηρούνται
γενικά µέτρα προστασίας, τόσο ατοµικά όσο και συλλογικά.

•

Πριν την εγκατάσταση του εργοταξίου, ο χώρος θα περιφραχθεί επιµελώς

•

Θα ληφθεί µέριµνα για την προστασία των πολιτών µε την ανάρτηση σχετικών ενηµερωτικών
πινακίδων κλπ.

•

Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να έχουν ελέγξει την υγεία τους επειδή κάποιοι από αυτούς θα
χρειασθεί να εργασθούν σε µεγάλο ύψος.

•

Σε όλο το εργοτάξιο θα πρέπει να υπάρχει τάξη και καθαριότητα.

•

Θα υπάρχει πλήρης σηµατοδότηση που θα ενηµερώνει του ευρισκόµενους στο χώρο του
εργοταξίου για τα αναγκαία και προαιρετικά µέτρα ασφαλείας.

•

Η ασφαλής και καλή λειτουργία µηχανηµάτων και εργαλείων θα ελέγχεται τακτικά.

•

Τα υλικά για τις βοηθητικές κατασκευές (ικριώµατα) πρέπει να ελέγχονται πριν από τη
χρησιµοποίηση τους.
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•

Τήρηση κανόνων υγιεινής.

•

Χρήση απαραίτητων µέσων ατοµικής προστασίας εργαζοµένων, κράνη γυαλιά κλπ) θα γίνεται
µε ευθύνη του εργοδότη και του συντονιστή ασφαλείας.

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Σεπτέµβριος 2021
Θεωρήθηκε
Οι Συντάξαντες

Η ∆ιευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών
& Περιβάλλοντος

Ειρήνη Ταµπάκη

Κωνσταντοπούλου Βασιλική

Πολιτικός Μηχανικός

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Στέφανος Κοντογιάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός
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1.

ΓΕΝΙΚΑ

1.

ΕΡΓΟ

:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΤΟΥ

ΚΤΙΡΙΟΥ

ΤΟΥ

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
3. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

4. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Φ.Α.Υ. : ………
Ο Φάκελος ασφαλείας και υγείας του έργου περιλαμβάνει το μητρώο του έργου και
οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφαλείας και υγείας τα οποία θα πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες σε όλη την
διάρκεια ζωής του έργου (συντήρηση, μετατροπή, καθαρισμός κ.λπ.).
Οι οδηγίες αυτές θα εφαρμόζονται και κατά την κατασκευή του έργου.
2.

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

Κατά την φάση της κατασκευής μητρώο του έργου θεωρούνται τα σχέδια, οι
Τεχνικές Προδιαγραφές, η Τεχνική Έκθεση - Τεχνική Περιγραφή, τα τεύχη
υπολογισμών, και κάθε τεχνικό στοιχείο ή οδηγία περιλαμβάνεται στα Τεύχη
Δημοπράτησης και αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο της διακήρυξης και
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης κατασκευής του έργου.
Με την έναρξη και την πρόοδο της κατασκευής οι οποιεσδήποτε αλλαγές θα
τροποποιούν και θα συμπληρώνουν αντίστοιχα τα στοιχεία του Μητρώου και θα
ενσωματώνονται σε αυτό.
3.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

3.1 ΓΕΝΙΚΑ
Το αντικείμενο της παρούσας παραγράφου επικεντρώνεται στους κίνδυνους που
προκύπτουν από τον χαρακτήρα του έργου.
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3.1.1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εργασία
έχουν σαν αποτέλεσμα θανατηφόρα ατυχήματα τα οποία σε μεγάλο βαθμό θα
μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί.
Κυρίαρχες αίτιες για την εμφάνιση αυτών των κίνδυνων είναι οι εξής παράγοντες:
•

Κακός σχεδιασμός

•

Άγνοια των κινδύνων

•

Ανεπαρκής εκπαίδευση προσωπικού

•

Έλλειψη προσοχής

3.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο απασχόληση προσωπικού κάτω των 18
ετών.
Οι απασχολούμενοι στις εργασίες αυτές χωρίζονται σε δυο κατηγορίες
•

Όσοι από το προσωπικό δεν υποχρεώνονται από την φύση της εργασίας
τους να δουλεύουν σε περιορισμένους χώρους
Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η διερεύνηση της φυσικής κατάστασής
των και της υγείας των πέραν εκείνων που απαιτείται για την εκτέλεση της
δίκης τους εργασίας αν και καλό θα είναι να υποβάλλονται έτσι και αλλιώς
σε λεπτομερή ιατρική εξέταση.

•

Όσοι από το προσωπικό υποχρεώνονται από την φύση της εργασίας τους να
δουλεύουν σε περιορισμένους χώρους
Τα άτομα αυτά πρέπει να διαθέτουν τόσο τα κατάλληλα φυσικά προσόντα
για την εργασία τους όσο και την στοιχειώδη ικανότητα να συμμετέχουν
στην απαιτουμένη εκπαίδευσή τους. Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες
πρέπει να υποβληθούν πριν την έναρξη της εργασίας τους απαιτείται να
είναι όχι μόνον λεπτομερείς αλλά και προσαρμοσμένες στην φύση της
εργασίας την οποίαν πρόκειται να εκτελέσουν. Οι ιατρικές εξετάσεις πρέπει
ετησίως να επαναλαμβάνονται και τα αποτελέσματα τους να φυλάσσονται.

Η εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα παρακάτω.
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•

Καθορισμός και αναλυτική ενημέρωση για τα καθήκοντα κατά την εργασίας
τους. Ενημέρωση για τις λειτουργικές διαδικασίες εργασίας.

•

Ενημέρωση για τους πιθανούς κίνδυνους, τους βλαπτικούς παράγοντες και
ενδεχόμενες επιπτώσεις στην υγεία τους.

•

Χειρισμός εργαλείων, μηχανημάτων και οργάνων εργασίας.

•

Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση της εργασίας

•

Μέτρα διάσωσης, αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και παροχή Πρώτων
Βοηθειών.

•

Ενημέρωση για την υφιστάμενη Νομοθεσία και τις υποχρεώσεις του
προσωπικού.

•

Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας συμφωνά με την οδηγία 89/656/ΕΟΚ.

•

Ατομική και Ομαδική υγιεινής.

Η Εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά
διαστήματα και να συμπεριλαμβάνει
•

Χρήση εποπτικών μέσων.

•

Ασκήσεις πρακτικής εφαρμογής και επί τόπου κάτω από πραγματικές
συνθήκες.

•

Για την ενημέρωση των εργαζομένων καλόν θα είναι να εκδοθεί ένα μικρό
εύχρηστο και κυρίως κατανοητό έντυπο που θα περιέχει συνοπτικές
αναφορές στα παραπάνω σημεία.

•

Για την ενημέρωση του προσωπικού θα πρέπει

•

Να είναι ανηρτημένα σε κάθε εργοτάξιο, αντλιοστάσιο και εν γένει χώρο
εργασίας και συγκέντρωσης του προσωπικού Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών,
τηλέφωνα και διευθύνσεις πρώτης ανάγκης καθώς και σχέδιο αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών.

•

Να λαμβάνουν γνώση όλων των παραπάνω τα οποία πρέπει να τους
επεξήγονται σε τακτικές συγκεντρώσεις για την ενημέρωσή τους.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

4

ΑΔΑ: ΩΥ6ΚΩΕΨ-ΗΞ6
ΕΡΓΟ: ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ’’

3.2.1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
Για την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να φέρουν και να χρησιμοποιούνται από
αυτούς για την προστασία της υγείας και την αποφυγή ατυχημάτων προστατευτικές
ενδυμασίες. Η ένδυση αυτή πρέπει να τους προστατεύει αποτελεσματικά και να
αποτελείται τουλάχιστον από:
•

Γάντια εργασίας

•

Ελαστικά ενισχυμένα υποδήματα

•

Μάλλινες κάλτσες

•

Κράνη

3.2.2 ΑΤΟΜΙΚΗ - ΟΜΑΔΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
Μετά την εργασία οι εργαζόμενοι πρέπει να πλένονται σχολαστικά σε όλο το σώμα
(ντους) και στην χειρότερη περίπτωση τουλάχιστον στο πρόσωπο, τα χεριά και τους
βραχίονες με σαπούνι και ζεστό νερό.
Τα παραπάνω πρέπει να γίνονται και πριν την λήψη οποιασδήποτε τροφής, ποτού
και πριν το κάπνισμα (όπου αυτό επιτρέπεται).
Στους χώρους εργασίας πρέπει να απαγορεύεται στους εργαζομένους όταν η
προστασία της υγείας τους το επιβάλλει να τρώνε, να πίνουν και να καπνίζουν.
Απαραίτητο στοιχείο για την ομαδική υγιεινή είναι ο τακτικός καθαρισμός και η
συντήρηση τόσο των εγκαταστάσεων και χώρων που διατίθενται στο προσωπικό
όσο και των οχημάτων, εξοπλισμού και εργαλείων.
Επίσης πέραν της ατομικής φροντίδας από κάθε εργαζόμενο για τα είδη ένδυσης τα
οποία χρησιμοποιεί θα πρέπει να γίνεται οργανωμένα συχνός καθαρισμός και
απολύμανση υποδημάτων, φόρμας εργασίας, υποδημάτων, γαντιών και συχνή
ανανέωσή τους.
3.2.3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Σε όλες τις εργασίες οπού είναι πιθανόν να δημιουργηθεί επικίνδυνη ατμόσφαιρα
δεν επιτρέπεται να εργάζονται λιγότερα από δυο άτομα. Εκτός δε των χώρων
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εργασίας πρέπει να βρίσκονται και άλλοι εργαζόμενοι οι οποίοι πρέπει να κρατούν
επαφή με τους εργαζομένους εντός των χώρων αυτών και θα είναι έτοιμοι για
επέμβαση διάσωσης.
3.2.4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΩΝ – ΑΚΟΗΣ
A. Πέραν του αναγκαίου πλυσίματος που προαναφέρθηκε μια κατάλληλη κρέμα
λανολίνης πριν την έναρξη της εργασίας και μετά το πλύσιμο παρέχει προστασία
και εμποδίζει τους τραυματισμούς του δέρματος μειώνοντας έτσι τους κίνδυνους
μόλυνσης.
Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να δίνεται στο καθάρισμα και την επίδεση κάθε
αμυχής, κοψίματος, τραύματος κ.λπ. του δέρματος με υδατοστεγανό επίδεσμο
όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετά τον τραυματισμό είτε αυτός έχει συμβεί κατά
την εργασία είτε όχι. Η φροντίδα αυτή πρέπει να γίνεται χωρίς καθυστέρηση
όταν το δέρμα είναι υγρό η μουσκεμένο.
Εργαζόμενος που αποκτά χρόνιο δερματικό πρόβλημα πρέπει να απομακρύνεται
από την συγκεκριμένη εργασία. Κάθε ένας που υποφέρει από σοβαρό
τραυματισμό χωρίς στεγανό επίδεσμο πρέπει να απομακρύνεται προσωρινά
μέχρι την ανάρρωσή του.
Εάν παραστεί ανάγκη να δουλέψει κανείς χωρίς τα προστατευτικά γάντια
(εκτέλεση εργασιών με σκυρόδεμα ή τούβλα π.χ.) αμέσως μετά θα πρέπει να
πλένεται και να βάζει ειδικό αντισηπτικό.
B. Τα μάτια πρέπει να προστατεύονται από οποιαδήποτε επαφή με τα λύματα και
με αναθυμιάσεις επικίνδυνων ουσιών σε περιορισμένους χώρους. Δεν θα πρέπει
τα χέρια να έρχονται σε επαφή με τα μάτια και ιδιαίτερα όταν αυτά πιτσιλιστούν
ή ερεθιστούν δεν πρέπει να τρίβονται με τα χέρια.
Σε τέτοιες περιπτώσεις ο εργαζόμενος πρέπει να απομακρύνεται από το σημείο
εργασίας και να του παρέχονται οι πρώτες βοήθειες εάν δε είναι σοβαρή η
περίπτωση να μεταφέρεται για ιατρική φροντίδα.
Σε μερικές περιπτώσεις πρέπει να παρέχονται προστατευτικές διατάξεις για τα
μάτια.
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Γ. Το προσωπικό που απασχολείται μπορεί να εκτεθεί σε υπερβολικό θόρυβο τόσο
δουλεύοντας και άλλους περιορισμένους χώρους όσο και δίπλα σε γεννήτριες,
αντλίες και αλλά μηχανήματα.
Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει:
•

Να προβλέπεται ακουστική προστασία του εργαζομένου.

•

Να γίνεται απόπειρα μείωσης του θορύβου στην πηγή (ηχομόνωση).

Όταν δεν είναι δυνατή η μείωση του θορύβου στην πηγή και όταν η μέση
ατομική έκθεση στον θόρυβο υπερβαίνει τα 85-90 dB(A) πρέπει να προβλέπεται
ακουστική προστασία του εργαζομένου με την επισήμανση ότι φορώντας αυτή
την προστατευτική διάταξη δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε άλλους κίνδυνους.
3.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων επιβάλλεται πέραν της λήψης
των μέτρων ασφαλείας που κάθε φορά ενδείκνυνται να υπάρχει και να
εφαρμόζεται πάντα σε όλες τις εργασίες διαδικασίες οι οποίες στοχεύουν στην
ελάττωση και ει δυνατόν στην εξάλειψη των κίνδυνων αλλά και στην σωστή και
ολοκληρωμένη επίβλεψη και διοίκηση όλων των εργασιών.
Η λειτουργική αυτή διαδικασία πρέπει να προβλέπεται και να εφαρμόζεται σε όλα
τα σημεία όπου προετοιμάζονται ή εκτελούνται οι εργασίες, δηλαδή
•

Στο Εργοτάξιο

•

Στο σημείο εργασίας

και σε όλες τις διαδικασίες δηλαδή :
•

Στην διαδικασία της προετοιμασίας στο Εργοτάξιο.

•

Στην διαδικασία της προετοιμασίας στο σημείο εργασίας.

•

Κατά την λήξη της εργασίας στο Εργοτάξιο

και σε όλες τις καταστάσεις δηλαδή:
•

Στην εργασία ρουτίνας

•

Σε περίπτωση ατυχήματος
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•

Σε περίπτωση κατάστασης ανάγκης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Παρακάτω παρατίθεται ενδεικτικά ελαφρώς τροποποιημένο με βάση την
βιβλιογραφία ένα σχέδιο λειτουργικής διαδικασίας.
Το σχέδιο αυτό πρέπει:
•

Να προσαρμόζεται στις εξελίξεις της τεχνικής και της τεχνολογίας.

•

Να συζητείται περιοδικά ώστε να επισημαίνονται ελλείψεις, αδυναμίες και
λάθη του και να αναθεωρείται.

ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
•

Ο επικεφαλής αναθέτει την εργασία στο προσωπικό δίνοντας σε κάθε έναν
την θέση και τον ρολό του.

•

Γίνεται έλεγχος των αρχείων για λήψη πληροφοριών και ανεύρεση των
σχεδίων.

•

Ερευνάται εάν είναι γνωστά ελαττώματα ή τοπικοί κίνδυνοι.

•

Ερευνάται εάν επίκειται βροχόπτωση ή εάν αναμένονται αλλά επικίνδυνα
γεγονότα.

•

Ενημερώνεται το συνεργείο για την εργασία και τις παραπάνω πληροφορίες.

•

Πραγματοποιείται έλεγχος ποιοτικός και ποσοτικός των ατομικών μέσων
προστασίας, των ομαδικών μέσων και του εξοπλισμού εργασίας και
διάσωσης.

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
•

Εντοπίζονται

τα

πλησιέστερα

τηλέφωνα

για

ώρα

ανάγκης

και

γνωστοποιούνται στους εργαζομένους.
•

Σβήσιμο τσιγάρων και κάθε επικίνδυνης φωτιάς και φωτιστικού.

•

Έλεγχος για ασυνήθιστες οσμές ή άλλη ιδιαίτερη κατάσταση.
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•

Οπτικός έλεγχος της κατάστασης των κλιμάκων, των σκαλοπατιών κ.α.
εξαρτημάτων καθόδου.

•

Έλεγχος ατμοσφαίρας σε όλα τα επικίνδυνα σημεία εάν κριθεί ότι
απαιτείται.

•

Εάν ο έλεγχος δώσει ενδείξεις ή στοιχεία επικινδυνότητας της ατμόσφαιρας
συνεχίζεται ο αερισμός και εφ’ όσον δεν βελτιωθεί η κατάσταση σε
προκαθορισμένο χρόνο πρέπει να υπάρξει επικοινωνία για αναφορά και
οδηγίες με τον υπεύθυνο ή τον επιβλέποντα ώστε να αποφασιστεί είτε ο
μηχανικός αερισμός είτε η αναβολή της εργασίας.

•

Τελική προετοιμασία εξοπλισμού διάσωσης.

•

Τελικός έλεγχος των Μέσων Ατομικής Προστασίας όλων των μελών του
συνεργείου.

3.4 ΚΙΝΔΥΝΟΙ

3.4.1 ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ
Οι περισσότεροι τραυματισμοί στο έργο προκαλούνται από
•

Πτώση εξοπλισμού και υλικών πάνω στον εργαζόμενο.

•

Πτώση εργαζομένων από πρόχειρες σκάλες.

•

Γλίστρημα του εργαζομένου.

•

Πτώση στο νερό.

•

Εμπλοκή

σε

μηχανήματα

ή τραυματισμός από

λάθος λειτουργία

μηχανήματος.
•

Ηλεκτροπληξία

•

Για την αποφυγή τραυματισμών πρέπει

•

Να εφαρμόζονται οι σχετικές οδηγίες για την ένδυση του προσωπικού.

•

Να τηρούνται σχολαστικά οι λειτουργικές διαδικασίες.
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•

Να έχουν ληφθεί κατά τον σχεδιασμό τα κατάλληλα μέτρα όπως σε διάφορα
σημεία του παρόντος σημειώνονται.

3.5 ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

3.5.1 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
•

Για την περίφραξη και επισήμανση των θέσεων εργασίας και των
μηχανημάτων και οχημάτων πρέπει να εφαρμόζονται σχολαστικά οι
προβλέψεις των ειδικών διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της
υπουργικής

απόφασης

Προδιαγραφής

ΒΜ5/30058

Σημάνσεως

Έγκριση

Εκτελούμενων

Πρότυπης

Έργων

σε

Τεχνικής

οδούς

εντός

κατοικημένων περιοχών (ΦΕΚ Β 121/23-3-83).
•

Κάθε ανοικτό φρεάτιο θα πρέπει εφ’ όσον δεν εκτελούνται σε αυτό εργασίες
να

καλύπτεται

με

ειδική

εσχάρα

εξασφαλισμένη

από

οριζόντιες

μετακινήσεις και να επισημαίνεται με περίφραγμα από ορθοστάτες και
κάγκελα με έντονα ευδιάκριτα χρώματα (άσπρο-κόκκινο).
•

Προειδοποιητικά σήματα θα τοποθετούνται για την έγκαιρη προειδοποίηση
της κυκλοφορίας σε αποστάσεις τουλάχιστον 30 μέτρων και σύμφωνα με τις
τοπικές συνθήκες και τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.

3.5.2 ΕΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Κάθε συσκευή, όργανο μέτρησης και εξοπλισμός που χρησιμοποιείται και ιδιαίτερα
οι συσκευές ελέγχου καταλληλότητας ατμόσφαιρας πρέπει σε τακτά χρονικά
διαστήματα (π.χ. ανά μήνα) να ελέγχονται.
•

Υπεύθυνος για τον έλεγχο είναι ο ορισθείς ως διαχειριστής των ανωτέρω
ειδών.

3.5.3 ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Από την άφιξη του συνεργείου έως την λήψη μέτρων ατομικής υγιεινής
απαγορεύεται το φαγητό, το ποτό και το κάπνισμα.
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3.6 ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

3.6.1 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
•

Κράνος ασφαλείας.

•

Αντιεφιδρωτική κορδέλα κεφαλιού.

•

Φόρμα εργασίας.

•

Γάντια εργασίας.

•

Ελαστικά ενισχυμένα υποδήματα (μέχρι τον μηρό ή το γόνατο).

•

Μάλλινες κάλτσες.

Όλος ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να είναι ανθεκτικός και να ανταποκρίνεται στην
συγκεκριμένη αποστολή του .
Οι εργαζόμενοι πρέπει να φέρουν συνεχώς τον παραπάνω εξοπλισμό.
3.6.2 ΜΕΣΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
•

Κατάλληλα εργαλεία (συνήθη εργαλεία δουλειάς, κλειδιά καλυμμάτων
φρεατίων, εργαλειοθήκη χειρός κ.α.).

•

Υλικό πρώτων βοηθειών.

•

Υλικό σήμανσης και ασφάλειας οδών (κώνοι, εμπόδια, φωτιστικά,
προειδοποιητικές πινακίδες, σημαιάκια κ.ά.).

3.6.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Είναι βασικό για την ασφάλεια των εργαζομένων όλα τα όργανα, μηχανήματα
και εν γένει εξοπλισμός που προαναφέρθηκαν καθώς και ο εξοπλισμός διάσωσης:
•

Να είναι επιλεγμένα ώστε να ανταποκρίνονται στο ειδικό αυτό περιβάλλον
εργασίας.

•

Να κρατούνται καθαρά και καλά συσκευασμένα σε εύκολα αναγνωρίσιμες
συσκευασίες.

•

Να ελέγχονται, δοκιμάζονται και ρυθμίζονται τακτικά
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•

Να συντηρούνται τακτικά.

•

Να είναι γνωστή η λειτουργία τους στο προσωπικό.

•

Να είναι ευπρόσιτα και πάντα διαθέσιμα.

•

Να υπάρχουν διαθέσιμα περιφερειακά εξαρτήματα και μονάδες εφεδρείας.

3.7 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
•

Πρέπει να τηρούνται με σχολαστικότητα και ακρίβεια όλες οι σχετικές
διατάξεις των Ελληνικών Κανονισμών. Αναφέρουμε ενδεικτικά τον
Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Κανονισμούς Δ.Ε.Η.
κ.α.). Πρέπει επίσης να τηρούνται τα πρότυπα για την εγκατάσταση και
λειτουργία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, συσκευών και μηχανημάτων.

•

Δεν επιτρέπεται σε μη ειδικευμένο και χωρίς την νόμιμη άδεια να εγκαθιστά,
τροποποιεί ή παρεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο σε ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.

•

Οι ειδικές συνθήκες επιβάλλουν ειδική προσοχή συνεχώς και την
εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στεγανού τύπου.

•

Πριν από κάθε εργασία συντήρησης ή ακόμα και ρύθμισης στην
εγκατάσταση ή στον εξοπλισμό απαιτείται να προβούμε σε απομόνωση και
απαγόρευση

λειτουργίας

του

εξοπλισμού

(κλείδωμα

χειριστηρίων,

αφαίρεση ασφαλειών λειτουργίας, προειδοποιητικές πινακίδες κ.ά.). Τα
λουκέτα που τοποθετούνται στα χειριστήρια αφαιρούνται προσωπικά από
τους χείριστες μετά το πέρας της εργασίας και την απομάκρυνση των
εργαλείων και καθαρισμό του χώρου εργασίας και τα επιστρέφουν στον
επικεφαλής υπεύθυνο για την διακοπή και επαναλειτουργία της
εγκατάστασης.
3.8 ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
•

Για τα ανυψωτικά μηχανήματα γενικά πρέπει να εφαρμόζονται τα
προβλεπόμενα από το Π.Δ. 1073/81 ΦΕΚ Α260/81 και τις άλλες κείμενες
διατάξεις. Εδώ επισημαίνουμε ιδιαίτερα τα εξής :
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•

Τα μηχανοκίνητα και χειροκίνητα βαρούλκα πρέπει να έχουν φρένα και
ασφάλεια αναστροφής περιστροφής (καστάνια), τα γρανάζια τους να είναι
προφυλαγμένα και να καλύπτονται οι κοφτερές επιφάνειες.

•

Τα μηχανοκίνητα βαρούλκα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με οδηγό
συρματόσκοινου.

Τα

ελευθέρα

άκρα

ατράκτων

και

προεξέχοντα

περιστρεφόμενα μέρη πρέπει να είναι καλυμμένα όπως και τα κινητά
όργανα μετάδοσης κίνησης και οι ιμάντες εφ’ όσον βρίσκονται σε περιοχή
εργασίας ή κυκλοφορίας.
•

Στα χειροκίνητα βαρούλκα το στρόφαλο (μανιβέλα) πρέπει οπωσδήποτε να
εξασφαλίζεται από ολίσθηση η αθέλητο τράβηγμα. Δεν επιτρέπεται
στρόφαλο με στρεπτή χειρολαβή να έχουν θέσεις τριβής μεταξύ χειρολαβής
και άξονα.

•

Τα συρματόσκοινα των βαρούλκων πρέπει να είναι γερά στερεωμένα στο
τύμπανο με ενωτικές πλάκες η κλειδοσφήνες.

3.9 ΔΙΑΣΩΣΗ
Κάθε συνεργείο πρέπει να μπορεί να έλθει σε επικοινωνία ανά πασά στιγμή με την
έδρα της επιχείρησης ή το κεντρικό εργοτάξιο ή ακόμα και άλλες Υπηρεσίες
(Πυροσβεστική, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Αστυνομία, γιατρούς διαφορών σχετικών
ειδικοτήτων κ.ά.).
Η επικοινωνία αυτή καλό θα είναι να μπορεί να πραγματοποιείται τουλάχιστον
τηλεφωνικά.
Προς τούτο πρέπει κάθε συνεργείο να διαθέτει σε πρώτη ζήτηση πλήρη κατάλογο
με τα τηλέφωνα των προαναφερθέντων Υπηρεσιών και γιατρών
Για την εκτέλεση επιχειρήσεων διάσωσης πρέπει να υπάρχει ειδική εκπαίδευση
κατάλληλα επιλεγμένου μέρους του προσωπικού και τουλάχιστον δυο από κάθε
συνεργείο.
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3.9.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
Κάθε συνεργείο που δουλεύει πρέπει εκτός από τα σύνεργα της δουλείας και τον
ατομικό και ομαδικό εξοπλισμό που προαναφέρθηκε πρέπει να έχει μαζί του τα
παρακάτω εφόδια για την περίπτωση ανάγκης διάσωσης εργαζομένων.
•

Φαρμακείο με όλα τα απαραίτητα για την παροχή Πρώτων Βοηθειών.

•

Ο εξοπλισμός και τα φάρμακα πρέπει

•

να ελέγχεται τακτικότατα ώστε να είναι σε κατάσταση λειτουργίας και να
μην έχει παρέλθει η ημερομηνία ισχύος

•

να προστατεύεται από την ρύπανση

•

να είναι γνωστός ο χειρισμός του και η χρήση του σε όλους τους
εργαζομένους οι οποίοι πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με την χρήση του.

Ο εξοπλισμός διάσωσης καλό θα είναι να είναι διαθέσιμος για κάθε συνεργείο.
3.9.2 ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
Σύμφωνα με σχετική οδηγία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:
•

Υλικό πρώτων βοηθειών πρέπει να υπάρχει σε όλα τα μέρη που είναι
απαραίτητο λόγω των συνθηκών εργασίας. Το υλικό πρέπει να έχει την
κατάλληλη σήμανση και να είναι εύκολα προσιτό. Η διεύθυνση και το
τηλέφωνο της Υπηρεσίας πρώτων βοηθειών πρέπει να επισημαίνεται
ευκρινώς.
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Σεπτέµβριος 2021
Θεωρήθηκε

Οι Συντάξαντες
Υπηρεσιών

Η ∆ιευθύντρια Τεχνικών
& Περιβάλλοντος

Ειρήνη Ταµπάκη

Κωνσταντοπούλου Βασιλική

Πολιτικός Μηχανικός

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Στέφανος Κοντογιάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Προσωρινός αριθμός
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:
[][][][]/S [][][][][][]

0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ.
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Δημοσίευση σε εθνικό
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ])
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης
δημόσιας σύμβασης.

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
Δικτυακός τόπος (εφόσον
υπάρχει):
Πόλη:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Αρμόδιος επικοινωνίας:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο:
Χώρα:

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
099116022

www.kaisariani.gr
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
16121
ΤΑΜΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
2132010728

texniki@kessariani.gr
GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Σύντομη περιγραφή:
Αριθμός αναφοράς αρχείου
που αποδίδεται στον φάκελο
από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα (εάν
υπάρχει):

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
Ναι / Όχι
Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με
άλλους;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
Απάντηση:
-

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν)
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας
Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα
εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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ΑΔΑ: ΩΥ6ΚΩΕΨ-ΗΞ6
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο
από τη χώρα εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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ΑΔΑ: ΩΥ6ΚΩΕΨ-ΗΞ6
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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ΑΔΑ: ΩΥ6ΚΩΕΨ-ΗΞ6
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του κοινωνικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του εργατικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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ΑΔΑ: ΩΥ6ΚΩΕΨ-ΗΞ6
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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ΑΔΑ: ΩΥ6ΚΩΕΨ-ΗΞ6
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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ΑΔΑ: ΩΥ6ΚΩΕΨ-ΗΞ6
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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ΑΔΑ: ΩΥ6ΚΩΕΨ-ΗΞ6
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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ΑΔΑ: ΩΥ6ΚΩΕΨ-ΗΞ6
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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ΑΔΑ: ΩΥ6ΚΩΕΨ-ΗΞ6
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών,
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι
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Λήξη
Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων
που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι
πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα
πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων,εφόσον
συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας που αναφέρονται στην προκήρυξη. Για
κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού των (προ)επιλεγμένων υποψηφίων
Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες,
ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: Σε περίπτωση
που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να
αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα:
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.
3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή
να αποφασίσει σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά και λαμβάνοντας υπ΄ο/ ψιν:
• Την εισήγηση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος
• Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιω/ν (προσαρμογη/ στις Οδηγι/ες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ (Α΄147).
• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010), όπως έχει
τροποποιηθεί με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/9.8.2019)
• Το Σχέδιο κατάρτισης όρων της υπό σύνταξη Διακήρυξης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Tην έγκριση διενέργειας διαγωνισμού εκτέλεσης έργου, την έγκριση όρων Διακήρυξης
ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου και την σύναψη Δημόσιας Σύμβασης
εκτέλεσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» Εκτιμώμενης αξίας 759.771,41 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ).
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 240/2021
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Αντωνόπουλος Δημήτριος
3. Γαβρίλη Αγγελική (αν. μέλος)
4. Ζαρκαδούλας Νικόλαος (αν. μέλος)
5. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος)

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Καισαριανή
30/11/2021
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

