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Σ Δ Υ Ν Ι Κ Δ    Π Ρ Ο Γ Ι Α Γ Ρ Α Φ Δ  

ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ 

 
 
 
Σν παξφλ ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαηαζθεπήο ησλ παξαθάησ έξγσλ αλαθέξεηαη ζην είδνο θαη 

ζηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ζα εθηειεζζεί ε θάζε 

εξγαζία, γηα ηηο Παξεκβάζεηο Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο ζην θηίξην ηνπ Γπκλαζίνπ  Ηζηηαίαο. 

 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

1.1 Βαζηθνί όξνη 

1.1.1 Οη   πξνδηαγξαθέο   απηέο   πξνζδηνξίδνπλ, αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά δηαθνξεηηθά, ηηο ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο ηνπ εξγνδφηνπ. 

 

1.1.2 Όιεο νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειέζεη ν αλάδνρνο αλαθέξνληαη ζε θαηαζθεπέο πνπ εθηεινχληαη ζε 

νπνηνδήπνηε χςνο ή βάζνο απφ ηνπ εδάθνπο ή απφ ηνπ θάζε θνξά δαπέδνπ  εξγαζίαο,  είλαη 

θαηαζθεπέο νηνπδήπνηε ζρήκαηνο, κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ, δελ ηίζεηαη δε θαλέλαο πεξηνξηζκφο 

σο πξνο ηηο δπζθνιίεο, δπλαηφηεηεο θαη κέζα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο. 

 

1.1.3 ην ηεχρνο απηφ δίλνληαη επεμεγήζεηο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία γηα ηα θχξηα   ραξαθηεξηζηηθά,   

ηηο   εηδηθέο   απαηηήζεηο,   θαζψο   θαη   ηνλ   ηξφπν εθαξκνγήο ησλ πιηθψλ πνπ ζα 

ελζσκαησζνχλ ζην έξγν. 

 

1.1.4 Σνλίδεηαη φηη ζηηο ηηκέο Μνλάδαο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλεηαη θάζε πιηθφ, κηθξνχιηθν, εξγαζία ή 

κέζν, ην νπνίν είλαη αλαγθαίν γηα ηελ έληερλε θαη αζθαιή νινθιήξσζε ησλ θαηαζθεπψλ, έζησ θαη 

αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά. 

 

1.1.5 Οη θαλνληζκνί θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ ζα ηζρχνπλ γηα ηε θαηαζθεπή ησλ πην πάλσ    εξγαζηψλ,    

είλαη    απηνί   πνπ   ζα    αλαθεξζνχλ    ζηηο    επφκελεο  παξαγξάθνπο. 

 

1.1.6 „Όιεο απηέο νη εξγαζίεο θχξηεο ή βνεζεηηθέο, ζα εθηειεζηνχλ κε κέξηκλα ηνπ αλάδνρνπ. Κάζε δε 

δαπάλε ή ρξφλνο πνπ ζα απαηηεζεί, ζεσξείηαη φηη θαιχπηεηαη απφ ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα ή 

απφ ηε ζπκβαηηθή δηάξθεηα (πξνζεζκία) εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα φιεο ηηο εξγαζίεο νη νπνίεο δελ αλαθέξνληαη κελ ξεηά, αιιά ησλ νπνίσλ ε 

θαηαζθεπή πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηε ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ. 

 Δπίζεο ηα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα εξγαζίεο, πνπ ζα ππνρξεσζεί λα εθηειέζεη ν αλάδνρνο ιφγσ 

ηπραίσλ ή απξνβιέπησλ θαηαζηάζεσλ πνπ ελδερνκέλσο παξνπζηαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ π.ρ. θαηνιηζζήζεηο ιηζνδνκψλ, αληηθαηάζηαζε εδάθνπο κηθξήο θέξνπζαο 

ηθαλφηεηαο κε άιιν θαηαιιειφηεξν, κέηξα πξνζηαζίαο παγεηνχ θ.ιπ. 

 Σέινο ηα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα θάζε δαπάλε ή γηα θάζε θαζπζηέξεζε ζηε θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ 

πνπ νθείιεηαη ζε θαζαηξέζεηο θαη επαλαθαηαζθεπέο θαθφηερλσλ εξγαζηψλ, ζε απνκαθξχλζεηο κε 

θαηαιιήισλ πιηθψλ, ζε αιιαγέο κέζσλ θαη κεζφδσλ θαηαζθεπήο, ζε νπνηνπζδήπνηε ειέγρνπο ή 
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δνθηκαζίεο πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ θαη γεληθά ζε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ην Έξγν, 

εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηε χκβαζε ηνπ Έξγνπ. 

 

1.1.7 Ο αλάδνρνο πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο θάζε εξγαζίαο ή νκάδαο εξγαζηψλ, πξέπεη λα έρεη 

εθηειέζεη πιήξσο θαη  επηηπρψο φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ πξναπαηηνχληαη θαη   επίζεο   λα   πξνβεί   

ζηελ   θαηάιιειε   νξγάλσζε   ηνπ εξγνηαμίνπ.  

 Έξγα ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ είλαη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ηα εμήο: 

- Πεξίθξαμε πξφρεηξε ηνπ εξγνηαμίνπ. 

- Μέηξα αζθαιείαο αλζξψπσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, εληφο θαη εθηφο ηνπ εξγνηαμίνπ, ζχκθσλα κε 

ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο. 

- Μέηξα γηα ηε κείσζε, θαηά ην δπλαηφλ, ησλ νριήζεσλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο   ηνπ    

εξγνηαμίνπ    θαη    κέηξα   γηα   ηελ   πξνζηαζία    ηνπ πεξηβάιινληνο. 

-  Πξφβιεςε θαη εμαζθάιηζε αζθαινχο θπθινθνξίαο ζηνλ ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ νρεκάησλ θαη 

αλζξψπσλ. Οη ελδείμεηο ησλ ζρεηηθψλ δηαδξνκψλ, ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο, ησλ ρψξσλ 

ζπζζψξεπζεο πιηθψλ θ.ιπ. ζα γίλεηαη κε εχθνια αληηιεπηέο θαη επθξηλείο πηλαθίδεο. Αλ απαηηείηαη 

ζηε είζνδν ηνπ εξγνηαμίνπ ζα ππάξρεη ελδεηθηηθφ ζρεδηάγξακκα ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ έξγνπ κε 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. 

 Αλάινγεο ελδείμεηο θαη ζεκάλζεηο ζα εγθαηαζηαζνχλ θαη ζηελ κείδνλα πεξηνρή ηνπ εξγνηαμίνπ, 

ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε πξνζπέιαζε ζε απηφ θαη λα εθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ νδεγψλ ησλ 

νπνησλδήπνηε νρεκάησλ γηα θηλδχλνπο πνπ δεκηνπξγεί ε εξγνηαμηαθή εγθαηάζηαζε. 

-  Μεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ησλ απαξαηηήησλ κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο. 

- Δμαζθάιηζε ησλ απαηηνπκέλσλ παξνρψλ ειεθηξηζκνχ θαη χδξεπζεο θαη  θαηαζθεπή  φισλ ησλ 

απαξαηηήησλ  έξγσλ  θαη  εγθαηαζηάζεσλ (Γίθηπν   χδξεπζεο,   ζπζηήκαηα  αλχςσζεο  λεξνχ,   

δίθηπα   δηαλνκήο ειεθηξηθήο  ελεξγείαο,  εγθαηαζηάζεηο  ξεπκαηνιεςίαο  θαη  θσηηζκνχ, 

ζπζηήκαηα αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο απφ ειεθηξνπιεμία θ.ιπ.). 

- Ζιεθηξνθσηηζκφο ηνπ εξγνηαμίνπ κε ηνλ νπνίν λα επηηπγράλεηαη ε άλεηε θαη αζθαιήο θπθινθνξία 

ζ' απηφ θαηά ηε λχθηα. 

- Καηαζθεπή ηειεθσληθνχ δηθηχνπ γηα παξνρή ζην Γξαθείν ηνπ εξγνδφηε ζην   εξγνηάμην,   

ηειεθσληθήο   επηθνηλσλίαο.   Σν   δίθηπν   απηφ   ζα θαηαζθεπαζηεί εθφζνλ απαηηεζεί πέξαλ απφ 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Ο.Σ.Δ. 

- Σνπνζέηεζε   θαηαιιήισλ   ζεκάλζεσλ   κέξαο   θαη   λχθηαο   πνπ   λα επηζεκαίλνπλ ηα 

επηθίλδπλα ζεκεία ηνπ εξγνηαμίνπ. 

- Καηαζθεπή ησλ απαηηνπκέλσλ ρψξσλ εμππεξέηεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλάδνρνπ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνδφηε. 

- Όιεο   ηηο   απαηηνχκελεο   κεηξήζεηο,   ραξάμεηο,   ρσξνζηαζκήζεηο   θαη ηνπνζεηήζεηο εκθαλψλ 

θαη ζαθψλ πηλαθίδσλ κε ελδείμεηο ζρεηηθέο κε απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθάζηνηε 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Οη πην πάλσ ραξάμεηο ζα εμαζθαιίδνληαη έλαληη θζνξψλ ή θαηαζηξνθψλ 

ιφγσ εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ ή θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, νη δε πηλαθίδεο δελ ζα αιινηψλνληαη ιφγσ 

παξεκθεξψλ αηηηψλ. 

- Απνμήισζε εξγαζηψλ νξγαλψζεσο ηνπ εξγνηαμίνπ κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξννξηζκνχ ηνπο. 

- Απνκάθξπλζε απφ ην εξγνηάμην θάζε πιηθνχ, κεραλήκαηνο θ.ιπ. πνπ δελ ρξεζηκεχεη ζηε 

θαηαζθεπή ή εμνπιηζκφ ηνπ θηηξίνπ. 
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- Μέηξα πξνζηαζίαο ηνπ  εξγνηαμίνπ  θαη  εξγαζηψλ έλαληη  δηαθφξσλ θπζηθψλ   παξαγφλησλ   πνπ   

είλαη   δπλαηφλ   λα   πξνβιεθζνχλ   (π.ρ. θαηξηθψλ    ζπλζεθψλ,    θιηκαηνινγηθψλ    θηλδχλσλ,    

εηζξνήο    πδάησλ νπνζελδήπνηε πξνεξρνκέλσλ, παγεηνχ θ.ιπ.). 

- Αλάξηεζε ησλ εθάζηνηε θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ, ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο εξγαζίαο, θαηά ηξφπν 

πνπ λα δηαβάδνληαη εχθνια θαη λα είλαη πξνζηαηεπκέλα απφ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 Απηέο ηηο εξγαζίεο αιιά θαη θάζε άιιε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εξγνηαμηαθή νξγάλσζε θαη εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλνληαη κέζα ζην εξγνιαβηθφ φθεινο θαη ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν θαηαζθεπήο 

ηνπ θηηξίνπ. 

1.1.8 Όιεο νη  εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα  κε ηηο Μειέηεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί θαη εγθξηζεί απφ 

ηνλ εξγνδφηε. 

 Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο Δπηζηήκεο, ηεο Σέρλεο θαη ηεο θαιήο 

θαηαζθεπήο. 

 Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα δηέπεηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο θαηά πεξίπησζε Καλνληζκνχο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο θαη απφ ηε χκβαζε ηνπ Έξγνπ θαη θαηά ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε. 

 Οη κέζνδνη θαη ηα κέζα γηα ηελ εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο ζα είλαη ηεο επηινγήο ηνπ αλάδνρνπ. Θα 

πξέπεη φκσο λα εγγπψληαη ην ζχκθσλα κε ηε χκβαζε απνηέιεζκα. (Άξηζηε θαη ζχκθσλε κε ην 

ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Έξγνπ). ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο δηαπηζηψζεη φηη θάπνηα κέζνδνο ή 

θαη θάπνην κέζν θαηαζθεπήο είλαη επηδήκην γηα ην έξγν δηθαηνχηαη λα δηαηάμεη ηελ αληηθαηάζηαζε 

ηνπ ν δε αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί ρσξίο αληίξξεζε θαη θαζπζηέξεζε. 

 Δπίζεο αλ θάπνηα εξγαζία δελ πιεξεί ηνπο φξνπο απηψλ ησλ πξνδηαγξαθψλ, απηή ζα 

θαηεδαθίδεηαη ακέζσο είηε κε δηαηαγή ηνπ εξγνδφηε, είηε κε πξσηνβνπιία ηνπ αλάδνρνπ θαη ζα 

επαλαθαηαζθεπάδεηαη, επηηπγραλνκέλνπ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο απνηειέζκαηνο. Σα 

πξντφληα ηεο θαηεδάθηζεο ζα απνκαθξχλνληαη απφ ην εξγνηάμην θαη ζα επαλαζέηνληαη ζε ρψξνπο 

επηηξεπηνχο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. 

1.1.9 Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε 

πξνδηαγξαθέο, άξηζηεο πνηφηεηνο πνπ ζα εγγπάηαη θαηαζθεπή ζχκθσλε κε φινπο ηνπο θαλφλεο 

ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο. 

 Σα πιηθά δελ πξέπεη λα πεξηέρνπλ επηβιαβείο πξνζκίμεηο πνπ λα επηδξνχλ δπζκελψο ζηηο 

ηδηφηεηεο ησλ έξγσλ πνπ παξάγνληαη κε απηά, θαζψο επίζεο θαη ζηηο ηδηφηεηεο άιισλ γεηηνληθψλ 

έξγσλ. 

 Γηα φια ηα πιηθά πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν, ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, πξηλ απφ 

νπνηαδήπνηε ζρεηηθή παξαγγειία, λα πξνζθνκίδεη ζην εξγνηάμην δείγκαηα, πξνθεηκέλνπ ν 

Δπηβιέπσλ λα ηα ειέγμεη θαη δηαπηζηψζεη θαηά πφζνλ απηά αληαπνθξίλνληαη κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ην ηηκνιφγην θαη ελ ζπλερεία λα ηα εγθξίλεη. Σα δείγκαηα απηά ζα θπιάζζνληαη 

απφ ηελ Δπίβιεςε ζην εξγνηάμην είηε ζε θαηάιιειν ρψξν, πνπ ζα έρεη θαηαζθεπάζεη ν Αλάδνρνο, 

ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ ζηε ζπλέρεηα κε ηα πιηθά πνπ ζα πξνζθνκηζζνχλ ζην έξγν, ηα 

νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ίδηα κε ηα αληίζηνηρα δείγκαηα πνπ ζα έρνπλ εγθξηζεί. 

 Ζ  πξνκήζεηα  ησλ  πιηθψλ ζα είλαη ζε επαξθή πνζφηεηα ψζηε λα  κε δεκηνπξγείηαη θαλέλα 

πξφβιεκα ζηελ θαιή θαη έγθαηξε θαηαζθεπή. Ζ απνζήθεπζε ή ζπζζψξεπζε ησλ πιηθψλ ζην 

εξγνηάμην πξέπεη: 

- Να είλαη ηέηνηα ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη πιήξσο ε πνηφηεηα ηνπο έλαληη νηνπδήπνηε θηλδχλνπ ή 

επηδήκηνπ παξάγνληα. 

- Να πξνζηαηεχνληαη έλαληη θινπήο ή αθφκε θαη δνιηνθζνξάο. 
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- Να κε δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηε θπθινθνξία κέζα ζην εξγνηάμην θαη ζηελ νκαιή εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ. 

- Να είλαη ηερληθψο ρσξίο πξνβιήκαηα ε  κεηαθνξά ηνπο ζηνλ ηφπν θαηεξγαζίαο ηνπο. 

- Να είλαη πξνζηηά ζε νηνλδήπνηε έιεγρν θαη δεηγκαηνιεςία. 

- Να είλαη επρεξήο ε πηζηνπνίεζε ηεο πνζφηεηαο ηνπο απφ ηνλ εξγνδφηε. 

- Να κε δεκηνπξγνχλ θαλέλα πξφβιεκα ζηα κέηξα αζθαιείαο αλζξψπσλ ή   εγθαηαζηάζεσλ  ηφζν  

ηνπ   εξγνηαμίνπ   φζν   θαη μέλσλ πξνο ην εξγνηάμην. 

- Ο εξγνδφηεο ζα ειέγρεη ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ κε εξγαζηεξηαθέο κεζφδνπο. 

1.1.10 ε φιε ηελ πεξίνδν ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ζην εξγνηάμην ζα πξνΐζηαηαη πεπεηξακέλνο 

κεραληθφο ηεο έγθξηζεο ηνπ Δξγνδφηε. 

1.1.11 Κάζε πιηθφ πνπ χζηεξα απφ ηνπο πην πάλσ ειέγρνπο βξίζθεηαη φηη δελ πιεξεί ηηο απαηηνχκελεο 

πξνυπνζέζεηο πνηφηεηαο δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη ζα απνκαθξχλεηαη 

ακέζσο απφ ην εξγνηάμην. Σα απνκαθξπλφκελα γηα ηνλ ιφγν απηφ, πιηθά ζα κεηαθέξνληαη 

απνξξίπηνληαη ζε ηφπνπο επηηξεπηνχο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. 

 Σα πιηθά πνπ ζα θξηζνχλ, χζηεξα απφ ηηο ζρεηηθέο δνθηκαζίεο θαη εμεηάζεηο, θαηάιιεια ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Πξέπεη φκσο λα επηζεκαλζεί φηη ε νπνία 

απνδνρή απφ ηνλ εξγνδφηε θάπνηνπ πιηθνχ είλαη απνδνρή πξνζσξηλή πνπ νπδφισο απαιιάζζεη 

ηεο επζχλεο θαη ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

χκβαζεο θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. ε πεξίπησζε πνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 

ηνπ έξγνπ ή θαη ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ εγγχεζεο, απνθαιπθζεί θαθή πνηφηεηα πιηθνχ ή θαη ε 

νπνηαδήπνηε θαθνηερλία ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην θαθφηερλν πιηθφ, λα 

θαζαηξέζεη ηα έξγα πνπ είρε θαηαζθεπάζεη κε απηφ θαη λα επαλαθαηαζθεπάζεη απηά κε ρξήζε ησλ 

θαηάιιεισλ πιηθψλ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηίζεηαη ε φπνηα ακθηζβήηεζε ζρεηηθά κε 

πνηφηεηα πιηθνχ, κε πνηφηεηα θαηαζθεπήο θ.ιπ. αξκφδην απνθαληηθφ φξγαλν ζεζπίδεηαη ην 

θεληξηθφ θξαηηθφ εξγαζηήξην. 

1.1.12 Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλάδνρνπ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο πξέπεη λα είλαη ην θαηάιιειν γηα ηελ εξγαζία 

πνπ εθηειεί. Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα δεηεί απνδεηθηηθά θαηαιιειφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ 

(πηπρία, εκπεηξία θ.ιπ.) θαη επίζεο δηθαηνχηαη λα δεηεί ηελ απνκάθξπλζε απφ ην εξγνηάμην 

νηνπδήπνηε αθαηάιιεινπ ή κε ζπλεξγάζηκνπ κε ηνλ εξγνδφηε πξνζψπνπ. 

 Σν πξνζσπηθφ πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλν ζηνλ Νφκηκν αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ. 

1.1.13 Σα κεραληθά κέζα θαηαζθεπήο, επίζεο ηεο επηινγήο ηνπ αλάδνρνπ, πξέπεη λα είλαη ηα θαηάιιεια 

γηα ηελ εθάζηνηε εξγαζία, άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ζπληήξεζεο, λα αληηθαζίζηαληαη απφ εθεδξηθά ζε 

πεξίπησζε βιαβψλ θαη νη ρεηξηζηέο ηνπο έκπεηξνη θαη κε ην θαηάιιειν πηπρίν. 

 Σα κεραλήκαηα εθ' φζνλ ιεηηνπξγνχλ κε ειεθηξηθφ ξεχκα πξέπεη λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε 

πξνζηαζία έλαληη ειεθηξνπιεμίαο ή θαηά πξνηίκεζε λα  ιεηηνπξγνχλ κε ξεχκα κε ζαλαηεθφξν. 

 Ο εξγνδφηεο δηαθαηνχηαη επίζεο λα απαηηεί ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κε θαηάιιεισλ κεραλεκάησλ 

κε θαηάιιεια. 

1.1.14 ε φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο πνπ ν εξγνδφηεο δηαηάμεη ηελ θαηαδάθηζε θάπνηαο θαθφηερλεο 

εξγαζίαο, ή ηελ απνκάθξπλζε αθαηάιιεινπ πιηθνχ ή ηελ αιιαγή ηξφπνπ θαηαζθεπήο ή 

αληηθαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ή κεραλήκαηνο θ.ιπ., ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη 

αλαληίξξεηα θαη ακέζσο ηηο εληνιέο ηνπ εξγνδφηε, κε δηθαηνπκέλνπ θακηάο ρξεκαηηθήο 

απνδεκίσζεο ή παξάηαζεο πξνζεζκίαο. 
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1.2 Δξγαζίεο ραξάμεσλ θαη επηκεηξήζεσλ 

΄Οιεο νη εξγαζίεο ησλ ραξάμεσλ θαη ησλ επηκεηξήζεσλ, θαηά ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ, 

ζα γίλνληαη κε θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ ππφ ηνλ έιεγρν θαη επνπηεία ηνπ 

Δπηβιέπνληνο, ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηβιέςεσο, ην νπνίν ζα ελεξγεί θαη΄  εληνιή ε 

εμνπζηνδφηεζε ηνπ Δπηβιέπνληνο. 

 Γηα ηελ απξφζθνπηε εθηέιεζε απηψλ ησλ εξγαζηψλ, ππνρξενχηαη ν Αλάδνρνο λα δηαζέηεη, επί 

ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ην αλαγθαην ηερληθφ πξνζσπηθφ θαη φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα θαη κέζα. 

 

1.3 Υιηθά εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο 

 Σα πιηθά εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο, πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ εξγνζηάζηα επθήκσο γλσζηά 

γηα ηελ θαιή πνηφηεηα παξαγνκέλσλ πιηθψλ, λα πξνζθνκίδνληαη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 

ζπζθεπαζκέλα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά θαη λα ζπλνδεχνληαη κε ηα 

αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο. Σα πιηθά ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα πάληνηε κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, εθηφο αλ δνζεί δηαθνξεηηθή εληνιή απφ ηνλ Δπηβιέπνληα. 

 ΄Οια ηα πιηθά εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο, πξέπεη λα είλαη “πξψηεο δηαινγήο” θαη λα έρνπλ 

πηζηνπνίεζε πνηφηεηαο ISO θαη ζήκαλζε CE.  

 

1.4 Πξνέιεπζε πιηθώλ 

 Οη εθθξάζεηο “εγρψξηαο” ή “αιιήο πξνειεχζεσο”, φπνπ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ ζην ηηκνιφγην θαη 

αλαθέξνληαη ζηα πιηθά, κεραλήκαηα θαη ινηπά είδε, ηα νπνία πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη 

λα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν, απνηεινχλ έλδεημε πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηε δηαηχπσζε ηνπ 

αληηζηνίρνπ Πξαθηηθνχ Καζνξηζκνχ ηηκψλ πιηθψλ θαη εκεξνκηζζίσλ θαη φρη δέζκεπζε γηα ηνλ 

Αλάδνρν, φζνλ αθνξά ζηε ρψξα πξνειεχζεψο ηνπο. 

 

1.5 Αληηθείκελν πιεξσκήο 

 Ζ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ πιεξσκήο, φπσο απηφ αλαθέξεηαη ζε δηάθνξεο παξαγξάθνπο ηνπ 

παξφληνο, είλαη ελδεηθηηθή, κε ηελ έλλνηα φηη ελδερφκελα δελ εμαληιεί απηή φια ηα είδε ησλ 

αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ θαη ησλ δαπαλψλ. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη, ζην 

αληηθείκελν πιεξσκήο πεξηιακβάλεηαη θάζε εξγαζία ή δαπάλε πνπ αλαθέξεηαη ή  φρη ζηηο νηθείεο 

παξαγξάθνπο, ε νπνία φκσο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ πνπ πεξηγξάθεηαη ζ΄απηέο, εθηφο εθείλσλ πνπ ξεηά εμαηξνχληαη. 

 

1.6 Γείγκαηα - Γνθίκηα 

1.6.1 Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο αλεμαηξέησο ζα απαηηεζνχλ δείγκαηα ηφζν γηα ηα θχξηα φζν θαη γηα ηα 

βνεζεηηθά πιηθά. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ησλ δεηγκάησλ θαζνξίδεηαη ζηα επφκελα θεθάιαηα. 

1.6.2 Σν ίδην απαηηείηαη θαη γηα ηα δνθίκηα (δείγκαηα θαηαζθεπψλ) ηα νπνία ζα θαηαζθεπάδνληαη ζε 

εξγνηαμηαθέο ζπλζήθεο, ή αλ ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζε εξγνζηάζηα ζα ελζσκαηψλνληαη πιήξσο ζην 

εξγνηάμην, ζε ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηθλχεη ε επίβιεςε θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. 

1.6.3. Ο αξηζκφο ησλ δεηγκάησλ πιηθψλ, ησλ δεηγκάησλ θαηαζθεπψλ θαη ηα κεγέζε ηνπο θαζνξίδνληαη 

ηδηαίηεξα ζηα επφκελα θεθάιαηα. 

 

1.7.  εηξά εξγαζηώλ 
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1.7.1 Γηάθνξεο εξγαζίεο κπνξνχλ λα εθηεινχληαη παξάιιεια, αιιά θακηά εξγαζία δελ ζα θαιχπηεη ηελ 

πξνεγνχκελε θαζηζηψληαο ηελ αθαλή, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο. Κάζε εξγαζία ζα 

ειέγρεηαη ζε φηη αθνξά ηε ζσζηή θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο θαη αθνχ θξηζεί φηη κπνξεί λα θαιπθζεί 

απφ ηελ επφκελε εξγαζία ζα εγθξίλεη ε Δπίβιεςε ηελ έλαξμε ηεο ηειεπηαίαο. 

1.7.2 Γηα εξγαζίεο πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ εθηεινχληαη παξάιιεια θαη αιιειέλδεηα, ε Δπίβιεςε ζα 

ειέγρεη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ρσξηζηά θαη ζπλνιηθά. Οη εληνιέο απνμειψζεσλ απνηπρεκέλσλ ή 

θαθφηερλσλ θαηαζθεπψλ ζα εθηεινχληαη έζησ θαη αλ απφ ηελ θαζαίξεζε  επεξεάδεηαη  

νπνηαδήπνηε εξγαζία.  Δξγαζίεο πνπ δελ ζα αληαπνθξίλνληαη   ζηηο   Σερληθέο   Πξνδηαγξαθέο   

θαη   ζηα   δείγκαηα   πιηθψλ   θαη θαηαζθεπψλ δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. Ζ απνθαηάζηαζε κε 

πξφζζεηεο εξγαζίεο, εθφζνλ  είλαη   εθηθηφ   θαη   απνδεθηφ  απφ  ηελ  Δπίβιεςε,   ή   κε   

θαζαίξεζε   θαη αλαθαηαζθεπή, ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν. 

1.7.3 ε πεξίπησζε πνπ δίδεηαη εληνιή απφ ηελ επίβιεςε γηα ηελ θαηεδάθηζε εξγαζίαο ή ηκήκαηνο ηεο, 

ε θαζαίξεζε ζα γίλεηαη νινθιεξσηηθά κε πιήξε θαζαξηζκφ ησλ ππνθεηκέλσλ θαηαζθεπψλ. Σα 

πιηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ θαζαηξέζεηο δελ ζα επαλαρξεζηκνπνηνχληαη,   εθηφο   αλ   ε   

Δπίβιεςε   εγθξίλεη   δηαθνξεηηθά,   θαη   ζα απνκαθξχλνληαη απφ ην εξγνηάμην. 

1.7.4 Μεηά ηελ απνπεξάησζε θάζε εξγαζίαο, ζε θάζε ρψξν, ζα απνκαθξχλνληαη φια ηα άρξεζηα πιηθά 

θαη ζα θαζαξίδνληαη νη ρψξνη. Καηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ πιηθψλ ν Αλάδνρνο ζα έρεη πάξεη φια 

ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε : 

1.7.4.1 Γελ ζα δεκηνπξγνχληαη ζθφλεο ή επηβιαβή αησξνχκελα ζσκαηίδηα, ηφζν ζηελ αηκφζθαηξα φζν θαη 

ζηηο παξαθείκελεο εξγαζίεο. 

1.7.4.2 Σα θνληάκαηα γεληθά ζα απνκαθξχλνληαη ζε ζηεγαλά δνρεία εθφζνλ είλαη πδαξή ή λσπά. 

1.7.4.3 Τγξά ή ξεπζηά πιηθά φπσο θαη πιηθά ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο δελ ζα ρχλνληαη ζηα δίθηπα 

απνρεηεχζεσλ, αιιά ζα απνκαθξχλνληαη ζε ζηεγαλά δνρεία κε θνπκπσηά θαιχκκαηα αζθαιείαο. 

1.7.4.4 Ρεηάιηα κεηαιιηθψλ δηαηνκψλ, ζηδεξά εμαξηήκαηα, κεραλήκαηα, ηθξηψκαηα θαη νηηδήπνηε θέξεη 

αηρκέο δε ζα ζχξνληαη ζε θακηά επηθάλεηα ηνπ έξγνπ. 

1.7.4.5 Γειεηεξηψδεηο νπζίεο είηε γηα απνκάθξπλζε είηε γηα ηξέρνπζα ρξήζε ζα βξίζθνληαη θαη ζα 

κεηαθέξνληαη ζε θαηάιιεια δνρεία κε θαιχκκαηα αζθαιείαο θαη κε θαηάιιειε έλδεημε ζε εκθαλή 

ζεκεία ησλ δνρείσλ γηα ηελ επηθπλδπλφηεηά ηνπο. 

1.7.4.6 Ζ ζπζζψξεπζε ησλ πξνο απνκάθξπλζε αρξήζησλ, είηε πξνζσξηλή είηε γηα άκεζε θφξησζε, δελ 

ζα δεκηνπξγεί επλντθέο ζπλζήθεο ππξθαγηαο πνπ κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ζπηλζεξνβφια ή 

θινγνβφια εξγαιεία ή απφ απηναλάθιεμε 

 

1.8 Ιζρύνληεο Καλνληζκνί 

 Δθηφο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ηεχρνο απηφ, ηζρχνπλ θαη νη 

παξαθάησ Νφκνη, Γηαηάγκαηα, Απνθάζεηο θαη Καλνληζκνί, θαζψο θαη νη πξφηππεο Πξνδηαγξαθέο. 

  

1.8.1 Διιεληθφο Καλνληζκφο Φνξηίζεσο Γνκηθψλ ΄Δξγσλ, Β.Γ. 10.12.1945 - ΦΔΚ 325Α / 45 θαη 171 Α. 

 

1.8.2      EC1. Δπξσθψδηθαο 1. Βάζεηο ζρεδηαζκνχ θαη δξάζεηο επί ησλ θαηαζθεπψλ (CEN, ENV 1991-1, 2-
1, 2-3, 2-4, 3). 

 

1.8.3     Διιεληθφο Καλνληζκφο Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο (ΔΚΩ 2000). 

             Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο (ΔΑΚ2000) 
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1.8.4 Νένο Καλνληζκφο Μειέηεο θαη Καηαζθεπήο έξγσλ απφ θπξφδεκα, Τπ. Απνθ. Γ11 

ε/0/30123/21.10.1991 - ΦΔΚ 1068Β΄ /31.12.1991, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ απφθαζε ηνπ 

ΤΠΔΥΩΓΔ Γ11 Β / 13/3.3.95 (ΦΔΚ 227 Β΄/95). 

 

1.8.5 Νένο Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο, Τπ. Απφθ. Γ17α/08/32/Φ.Ν. 275/92 

ΦΔΚ 613 Β΄ / 12.10.92. 

 

1.8.6   Καλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο, Απφθ. Δ.Γ.Γ14/19164/28/.03/.1997 

ΦΔΚ 315 Β΄ /17.04.1997 

 

1.8.7   Νένο Καλνληζκφο Σερλνινγίαο Υαιχβσλ θπξνδέκαηνο (ΦΔΚ 1416/Β/17-07-2008 θαη ΦΔΚ 

2113/Β/13-10-2008) 

 

1.8.8 Πξνδηαγξαθέο γηα πιηθά - αλαινγίεο θαη εθαξκνγέο ηνπ Δθηνμεπνκέλνπ ζθπξνδέκαηνο A.C.I. 

Standard 506.2 - 77. 

 

1.8.9 Eπξσθψδηθαο 3 ΔΝV 1993-1-1 :  ρεδηαζκφο κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ. 

 

1.8.10    EC3, ENV 1993-1-2 (Tκήκα 1.2) : Μειέηε θνξέσλ ππφ ππξθατά. 

 

1.8.11    EC3, ENV 1993 - 1 - 4 (Σκήκα 1.4) : Αλνμείδσηνη ράιπβεο. 

 
1.8.12 Δπξσθψδηθαο 4.: ρεδηαζκφο πκκίθησλ Καηαζθεπψλ απφ ράιπβα θαη ζθπξφδεκα (CEN, ENV 

1994-1-1).  

 

1.8.13 Δπξσθψδηθαο 5 : ρεδηαζκφο μχιηλσλ θαηαζθεπψλ. 

 

1.8.14 Δπξσθψδηθαο 6 (ENV) : ρεδηαζκφο θαηαζθεπψλ απφ ηνηρνπνηΐα κέξνο 1 - 1 : Γεληθνί θαλφλεο γηα 

θηίξηα. Καλφλεο γηα άνπιε θαη σπιηζκέλε ηνηρνπνηΐα. 

 Οη απνθάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε εηδηθέο θαηαζθεπέο, ζε εγθξίζεηο ζηδεξνχ νπιηζκνχ θαη ζε 

ζπζηήκαηα πξνέληαζεο. 

 

 

 Γεληθά Μέηξα Αζθαιείαο  Δξγαδνκέλσλ 

 Ο αλάδνρνο ζα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο θαη πγηεηλήο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ 

θαζψο θαη ηα αλαγθαηα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θαηαζθεπψλ θαη1 εθαξκνγή ηνπ Ν. 2338/95 

θαη κε ηνπο πην θάησ Νφκνπο, Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα θαη Τπνπξγηθέο απνθάζεηο κε ηηο 

κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα 

 

1.8.19 Σν Π.Γ. 447/75 (ΦΔΚ 142 Α΄ / 17.7.75) “Πεξί αζθαιείαο ησλ αζρνινπκέλσλ κηζζσηψλ ζε 

νηθνδνκηθέο εξγαζίεο”. 

 

1.8.20 Σν Π.Γ. 778/80 (ΦΔΚ 193 Α΄ / 26.8.80) “Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ 

εξγαζηψλ”. 
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1.8.21 Σν Π.Γ. 1073/81 (ΦΔΚ  260 Α΄ / 16.9.81)  “Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ εηο 

εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηνο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ” 

 

1.8.22 Σν Ν. 1396/83  (ΦΔΚ 126 Α΄ / 15.9.83)  “Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο 

ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά  έξγα”. 

 

1.8.23 Σελ ΑΠ. 130646/84  (ΦΔΚ 154 Β΄ / 19.3.84) “Ζκεξνιφγην κέηξσλ αζθαιείαο”. 

 

1.8.24 Σν Ν. 1430/84 (ΦΔΚ 49Α΄ / 18.4.84) Κχξσζε ηεο κε αξηζκ. 62 Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο πνπ 

αθνξά ζηηο “δηαηάμεηο αζθαιείαο ζηελ Οηθνδνκηθή βηνκεραλία θαη ζηε ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε απηή”. 

 

1.8.25 Σελ ΑΠ. 13/325/87 (ΦΔΚ 467 Β΄ / 10.8.87)  χζηαζε Μηθηψλ Δπηηξνπψλ Διέγρνπ ζε νηθνδνκέο 

θαη εξγνηαμηαθά έξγα (ΚΤΡ : Ν. 1767/88 ΄Αξζξ. 19). 

 

1.8.26 Σν Π.Γ. 305./96 (ΦΔΚ 212 Α΄) Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 92/57/Δ.Ο.Κ. 

 

1.8.27 Σν Ν. 1568/85 (ΦΔΚ 177 Α΄/ 85)  “Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ”. 

 

1.8.28 Σν Π.Γ. 17/96 (ΦΔΚ 11 Α΄ / 96)  “Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/Δ.Δ θαη 91/383/Δ.Δ. 

1.8.29 Σν ΠΓ 315/87 (ΦΔΚ/149/Α/25-8-87) 

 

1.8.30 Σν ΠΓ 609/85 άξζξν 4 παξ. 4 

 

1.8.31 Σα Νέα Δληαία Σηκνιφγηα  (ΝΔΣ ΦΔΚ 363Β/19-02-2013), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ 

ζήκεξα. ηελ πεξίπησζε φπνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ εθδνζνχλ λέα Γηαηάγκαηα 

ΝΔΣ θαη ΠΣΠ, ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθσζεί κε απηά, απφ ην ρξφλν πνπ ζα 

ηίζεληαη ζε ηζρχ. 

 

1.9.  Γεληθνί όξνη αζθαιείαο. 

 

- Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ έρνπλ εθαξκνγή φινη νη λφκνη, πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, 

αζηπλνκηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ζηηο εξγαζίεο ηεο νηθνδνκηθήο βηνκεραλίαο.  

- Παξαθάησ κλεκνλεχνληαη νη θπξηφηεξεο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

1.9.1 Πξνεδξηθφ δηάηαγκα ππ‟ αξίζκ 17, 18-1-1996. Μέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 

πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζηα ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391 ΔΟΚ θαη 

91/383/ΔΟΚ. 

1.9.2 Τπνπξγηθή απφθαζε 16440/Φ10.4/445 – (ΦΔΚ 756), 28-9-1993. Καλνληζκφο παξαγσγήο θαη 

δηάζεζεο ζηελ αγνξά ζπλαξκνινγνχκελσλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή 

θαη ρξήζε κεηαιιηθψλ ζθαισζηψλ. 
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1.9.3 Τπνπξγηθή απφθαζε 31245 (ΦΔΚ 451), 24-6-1992. πζηάζεηο γηα θαηεδαθίζεηο θηηξίσλ. 

1.9.4 Οδεγία 92/57 ΔΟΚ. Δθεκεξίδα Δπξσπατθψλ θνηλνηήησλ αξηζ L 245/6. Διάρηζηεο 

πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά θαη θηλεηά 

εξγνηάμηα. 

1.9.5 Πξνεδξηθφ δηάηαγκα ππ‟ αξηζκ 225 (ΦΔΚ 106), 2-5-1989. Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηα ππφγεηα 

ηερληθά έξγα. 

1.9.6 Πξνεδξηθφ δηάηαγκα 294 (ΦΔΚ 138), 21-6-1988. Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ 

αζθαιείαο  θαη γηαηξνχ εξγαζίαο. 

1.9.7 Τπνπξγηθή απφθαζε 131325 (ΦΔΚ 467), 28-8-1987. χζηαζε κηθηψλ επηηξνπψλ ειέγρνπ ζε 

νηθνδνκέο θαη εξγνηαμηαθά έξγα. 

1.9.8 Νφκνο ππ‟ αξηζκ 1568 (ΦΔΚ 177), 18-10-1985. Τγηεηλή θαη αζθάιεηα εξγαδνκέλσλ. 

1.9.9 Νφκνο ππ‟ αξηζκ 1430 (ΦΔΚ 49), 181-4-1984.Κχξσζε ηεο 62
εο

 Γηεζλνχο χκβαζεο 

Δξγαζίαο πνπ αθνξά ηηο δηαηάμεηο αζθαιείαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία θαη ξχζκηζε 

ζεκάησλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κ‟ απηή. 

1.9.10 Τπνπξγηθή απφθαζε ππ‟ αξηζκ 130646 (ΦΔΚ 154), 19-3-1984. Ζκεξνιφγην κέηξσλ 

αζθαιείαο. 

1.9.11 Νφκνο ππ‟ αξηζκ 1396 (ΦΔΚ 126), 15-9-1983. Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ 

αζθαιείαο ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα.  

1.9.12 Πξνεδξηθφ δηάηαγκα ππ‟ αξηζκ 1073 (ΦΔΚ 260), 18-9-1981. Μέηξα αζθαιείαο θαηά ηελ 

εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε εξγνηάμηα θαη πάζεο θχζεσο έξγα αξκνδηφηεηαο πνιηηηθνχ κεραληθνχ.  

1.9.13 Πξνεδξηθφ δηάηαγκα ππ‟ αξηζκ 778 (ΦΔΚ 193Α), 16-8-1980. 

1.9.14 Τπνπξγηθή απφθαζε ππ‟ αξηζκ 6242 / 185 (ΦΔΚ 1525), 31-12-1973. 

 

Σποποποίηζη και ζςμπλήπυζη Κανονιζμού Δζυηεπικών Ηλεκηπικυν Δγκαηαζηάζευν.  

- ε εκθαλή ζεκεία ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπνζεηνχληαη θαηάιιεια «ζήκαηα θηλδχλνπ» θαη «ζήκαηα 

θπθινθνξίαο» πεδψλ θαη νρεκάησλ. Σα ζήκαηα απηά είλαη θσηηδφκελα θαηά ηε λχρηα θαη  

θαηά ηελ εκέξα φηαλ απαηηείηαη. 

 

1.10 Αηνκηθά κέηξα πξνζηαζίαο 

 Πξνζηαηεπηηθά   θξάλε   θαη   θαηάιιεια   ππνδήκαηα   ζα   θνξνχλ   φινη   νη εξγαδφκελνη ζην 

εξγνηάμην αλεμάξηεηα απφ ην ηη δνπιεηά θάλνπλ. 

 Θα    ρξεζηκνπνηνχληαη δψλεο  αζθαιείαο φηαλ  δελ  ππάξρεη άιινο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο 

πξνθχιαμεο απφ πηψζε. 

 Οκνίσο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη πξνζσπίδεο ή γάληηα, ζε εξγαζίεο πνπ κπνξεί λα βιάςνπλ ηα κάηηα 

ή ηα ρέξηα αληίζηνηρα. 

 Όια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κέηξα αζθαιείαο πξέπεη λα είλαη απνιχησο θαηάιιεια γηα ηελ 

απνθπγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θάζε θνξά θηλδχλνπ. 

 Δπίζεο πξέπεη λα βξίζθνληαη πάληα ζε θαιή θαηάζηαζε, λα ζπληεξνχληαη, λα  θαζαξίδνληαη  θαη  

λα απνζεθεχνληαη   κε  ηδηαίηεξε  θξνληίδα.   Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα θαηαβάιιεηαη γηα ηελ απνθπγή 

ειεθηξνπιεμηψλ απφ επαθή ή γεηηνλία     κε  ειεθηξνθφξα  θαιψδηα ησλ  νπιηζκψλ,   ησλ  

ζηνηρείσλ  ηνπ μπινηχπνπ,   ησλ   ζσιήλσλ,   ησλ   αλαβαηνξίσλ,   ησλ   κεραλεκάησλ,   ησλ 

απηνθηλήησλ, ηεο πξέζζαο ζθπξνδέκαηνο θ.ιπ. 

 Απαγνξεχεηαη ε παξακνλή  ή εξγαζία αηφκσλ θάησ απφ  κεηαθηλνχκελα θνξηία, γεξαλνχο, 

κπνχκα αληιίαο θ.ιπ. 
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 Απαγνξεχεηαη ε θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ ζην εξγνηάμην ή ε είζνδνο ζε απηφ 

πξνζψπσλ ζε θαηάζηαζε κέζεο. 

 Απαγνξεχεηαη επίζεο ε εθηέιεζε εξγαζηψλ κε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

 Οη εξγαζίεο επαλαιακβάλνληαη κφλν κεηά ηελ απνθαηάζηαζε αζθαιψλ ζπλζεθψλ θαη θαηφπηλ 

εγθξίζεσο ηνπ Δπηβιέπνληνο Μεραληθνχ αλαγξαθφκελεο ζην εκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθαιείαο ηνπ 

Έξγνπ. 

  

1.11 θάιεο – Γηάδξνκνη θπθινθνξίαο 

 Οη ζθάιεο θαη νη δηάδξνκνη θπθινθνξίαο ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξνί απφ κπάδα, δηάθνξα 

αληηθείκελα θαη άιια εκπφδηα θαη λα πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο πνπ νξίδνληαη ζηνπο 

αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο, ζε φηη αθνξά ηελ αληνρή ηνπο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαηά ηε ρξήζε. 

 

1.12 Ιθξηώκαηα 

 Ζ θαηαζθεπή θαη ε απνμήισζε  ησλ ηθξησκάησλ λα γίλεηαη απφ εηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο. 

 Ζ θαηαζθεπή    θαη ε απνμήισζε ησλ κεηαιιηθψλ ηθξησκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη   ζχκθσλα   κε   

ηηο   νδεγίεο   θαη   πξνδηαγξαθέο   ηνπ   εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπο. 

 Σα ζηαζεξά ηθξηψκαηα, πξηλ αθφκα αξρίζνπλ νη εξγαζίεο ζ' απηά, πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη λα 

εθδίδεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ Έξγνπ. Ζ 

βεβαίσζε απηή θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπίβιεςεο ζα ζεσξείηαη απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο θαη ν 

αξηζκφο ηεο ζα γξάθεηαη ζην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθαιείαο ηνπ Έξγνπ. 

 Σα ηθξηψκαηα ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζα είλαη πιήξε. 

 Απαγνξεχεηαη ε κεξηθή απνζπλαξκνιφγεζε ηνπο (πρ. αθαίξεζε καδεξηψλ δαπέδνπ ή θνππαζηψλ 

θ.ιπ.). 

 Ο ζθειεηφο ησλ ηθξησκάησλ απνηειείηαη απφ θαηαθφξπθα  θαη  νξηδφληηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο έηζη, φπσο κε ιεπηνκέξεηεο θαη ζρήκαηα πεξηγξάθεηαη ζηνλ Π.Γ. 778/80 

άξζξα 4 κέρξη θαη 16 θαη ζηελ ΔΣεΠ 01-03-00-00. Δηδηθφηεξα γηα ηα ηθξηψκαηα γίλεηαη αλαθνξά ζε 

παξαθάησ θεθάιαην. 

  

1.13 Αλνίγκαηα ζε ηνίρνπο ή ζε δάπεδα - ηεζαία - Αλνίγκαηα 

 Σα αλνίγκαηα ηνίρσλ ή δαπέδσλ, νη θαηαπαθηέο, ηα θξεάηηα, νη δεμακελέο θαη ηα άιια επηθίλδπλα 

ράζκαηα ζα έρνπλ πεξηκεηξηθή πεξίθξαμε. Απηή πξέπεη λα είλαη αζθαιήο θαη λα έρεη χςνο 

ηνπιάρηζηνλ ελφο κέηξνπ (1,00 κ.) κε θνππαζηή, ελδηάκεζε ξάβδν θαη ζσξάθην (ζνβαηεπί). Οη 

κηθξέο θαηαπαθηέο (κέρξη 0,15 κ2.) αληί γηα πεξίθξαμε κπνξνχλ λα πξνζηαηεπζνχλ κε αζθαιέο 

θάιπκκα. 

 

1.14 Γηαθίλεζε πιηθώλ 

 Ζ θφξησζε, εθθφξησζε, κεηαθνξά θαη ελαπφζεζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη έηζη, ψζηε λα κελ 

θηλδπλεχνπλ άηνκα ή θαηαζθεπέο απφ αλαηξνπή, πηψζε ή θαθνχο ρεηξηζκνχο. 

 Κακηά ξίςε απφ ςειά δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί, εθηφο εάλ ππάξρεη επηηεξεηήο πνπ ζα θξνληίδεη 

λα θξάζζεηαη ν επηθίλδπλνο ρψξνο, λα πξνζέρεη κελ πιεζηάζεη θαλείο θαη λα θαλνλίδεη πφηε ζα 

αξρίζεη ε ξίςε (Π.Γ. 1073/81 θαη άξζξν 90). 
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1.15 Δξγνηαμηαθά Μεραλήκαηα-Αλπςσηηθά κέζα 

1.15.1 Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ: 

 Πξέπεη νη  ελδείμεηο ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο φισλ ησλ  κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ θαη εξγαιείσλ 

λα είλαη ζηα Διιεληθά. Δπίζεο ζηα Διιεληθά ζα ππάξρνπλ νδεγίεο ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη 

αζθαιείαο, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο. 

 Θα ππάξρνπλ πηλαθίδεο θνληά ζην ρεηξηζηήξην ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, πνπ λα γξαθνχλ 

ηα δηάθνξα φξηα αζθαιείαο , φπσο κέγηζην θνξηίν, θιίζε ηεο θεξαίαο,  αληίβαξν θιπ. 

 Τπνρξεσηηθά ζα εμαζθαιίδεηαη ε επζηάζεηα ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ είηε είλαη ζε ιεηηνπξγία 

είηε φρη. Ζ έδξαζε κπεηνληέξαο, πξέζζαο θαη ινηπψλ εξγνηαμηαθψλ θαη αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ 

ζα γίλεηαη ζε ζηαζεξή, θαηά ην δπλαηφλ νξηδφληηα, αλζεθηηθή θαη αζθαιή ζέζε. Γηα ηελ επίηεπμε 

αζθαιψλ ρεηξηζκψλ απαηηείηαη ε εμαζθάιηζε ζπλερνχο νπηηθήο επαθήο ηνπ ρεηξηζηή κε ηα 

θηλνχκελα ζηνηρεία (βξαρίνλα, ζσιήλα, θ.ιπ.) αιιηψο απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία «θνπκαληαδφξνπ». 

1.15.2 Υεηξηζκφο - Λεηηνπξγία 

 Ο ρεηξηζκφο ησλ κεραλεκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη πάληα απφ άηνκα άλσ ησλ 18 εηψλ πνπ λα 

έρνπλ εκπεηξία, ή θαη άδεηα, αλ ην πξνβιέπεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία (Π.Γ. 1073/81 άξζξν 46α). 

 Οη ρεηξηζηέο πξέπεη λα έρνπλ ζε θάζε ζηηγκή πιήξε νξαηφηεηα θαη επνπηεία ηεο θφξησζεο, 

εθθφξησζεο, αλχςσζεο θαη κεηαθνξάο. 

 Όηαλ ην κεράλεκα ηειεηψζεη ηε δνπιεηά ηεο εκέξαο, ζα αθήλεηαη εληειψο αθηλεηνπνηεκέλν θαη 

ρσξίο θνξηίν.  

 Απαγνξεχεηαη λα θπθινθνξνχλ θνξηία πάλσ απφ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ή ζπγθέληξσζεο 

πξνζσπηθνχ. 

1.15.3 πληήξεζε -Έιεγρνη 

 Θα γίλεηαη έιεγρνο ζηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα θάζε θνξά πνπ ζα αιιάδνπλ ζέζε θαη πξηλ αθφκε 

αξρίζνπλ λα δνπιεχνπλ. Δπίζεο πξέπεη λα ειέγρνληαη κηα θνξά ηνπιάρηζηνλ ην ρξφλν. Οη 

παξαπάλσ έιεγρνη θαηαρσξνχληαη ζην εκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθαιείαο ηνπ Έξγνπ. 

 Πξέπεη λα επηζεσξνχληαη ηαθηηθά ηα ζπξκαηφζρνηλα θαη λα θαηαρσξνχληαη νη έιεγρνη ζην 

εκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθαιείαο ηνπ Έξγνπ. 

 

1.16 Πεξηβαιινληηθά κέηξα αζθαιείαο 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχληαη ζε φιεο ηηο θάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ λα ιακβάλεη ηα αλαγθαηα κέηξα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο πνπ 

αθνξνχλ ζε κφιπλζε αηκφζθαηξαο θαη εδάθνπο, ερνξχπαλζεο, πξφιεςεο ππξθαγηψλ θ.ιπ. 
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2.    ΓΔΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΣΧΝ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ 

2.1    Αληηθείκελν 

 ην παξφλ αλαθέξνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ βαζηθψλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζην έξγν. 

 Απνηειεί βαζηθή ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ ε πιήξεο ηεθκεξίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ πιηθψλ 

πνπ επηιέγνληαη κε έγγξαθα πηζηνπνίεζεο απφ εκεδαπά ή αιινδαπά επίζεκα αλαγλσξηζκέλα 

εξγαζηήξηα θαη νξγαληζκνχο. 

 Σα παξαθάησ αλαθεξφκελα, ηζρχνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ έθηφο θαη αλ πεξηγξάθεηαη 

δηαθνξεηηθά ζην αληίζηνηρν θεθάιαην ησλ ΔΣεΠ ησλ εξγαζηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν. 

 

2.2   Γεληθά 

 Οια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκα 

έγγξαθα πηζηνπνίεζεο αλαγλσξηζκέλσλ εξγαζηεξίσλ ή νξγαληζκψλ, απφ ηα νπνία ζα 

απνδεηθλχνληαη νη ηδηφηεηέο ηνπο θαη ζα πξνθχπηεη ε θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

ρξήζε, θαζψο θαη ηα αλάινγα έγγξαθα εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε πνηφηεηά 

ηνπο, νπφηε ζα επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή ηνπο ζην εξγνηάμην, πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζνχλ ζην 

έξγν. 

 

2.3   Κονίερ 

2.3.1   Νεπό 

 Σν λεξφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε παξαζθεπή ησλ θνληακάησλ, ησλ θνληνδεκάησλ θαη 

ζθπξνδεκάησλ ζα είλαη θαζαξφ, δηαπγέο θαη πφζηκν, πνπ δελ πεξηέρεη ζε δηάιπζε νμέα, αιθάιηα ή 

άιια νξγαληθά ζψκαηα θαη επηβιαβή πξφζκηθηα ηθαλά λα βιάςνπλ ηα ζπγθνιιεηηθά πιηθά ή λα 

πξνθαινχλ δπζκελείο επηδξάζεηο ζηελ ζθιήξπλζε θαη ηηο ινηπέο ηδηφηεηεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ή 

δπζκελείο ρεκηθέο επηδξάζεηο ζε ζηδεξνπιηζκνχο θαη ζε ηπρφλ άιιεο θαηαζθεπέο. 

 Σν λεξφ ζα πξνέξρεηαη απφ ην δίθηπν ηεο πφιεο θαη ζε πεξίπησζε φπνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα 

ζα πξνζθνκίδνληαη αλαιχζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά φηη ην λεξφ πνχ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην έξγν 

αληηζηνηρεί κε ην λεξφ πνπ πξνδηαγξάθεη ην πξφηππν ΔΠ ΔΛΟΣ 345.  

 ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, πνζίκνπ ή κε, ζα εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 2.2 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ 

345 θαη νη δνθηκαζίεο πνπ ην πξφηππν απηφ πξνδηαγξάθεη. 

 Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ρεκηθψλ πξνζκίμεσλ ζην λεξφ ζα ιεθζνχλ ππ'φςε θαη νη αληίζηνηρεο 

επηβιαβείο πξνζκίμεηο ησλ αδξαλψλ, έηζη ψζηε ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηνπο λα βξίζθεηαη κέζα ζηα 

επηηξεπφκελα φξηα. 

 Ο Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίδεη φιε ηελ απαηηνχκελε γηα ην έξγν πνζφηεηα ηνπ λεξνχ θαζψο επίζεο 

θαη ηελ δηνρέηεπζή ηνπ ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο.  

 Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ -345. 

2.3.2  Αζβέζηηρ 

 Θα είλαη ζε πνιηφ θαζαξφο ρσξίο πξνζκίμεηο, θαιά ζβεζκέλνο θαη σξηκαζκέλνο (ηνπιάρηζηνλ 16 

ψξεο) ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ παξαγσγνχ ή ηνπ πξνκεζεπηή ή ην εξγνηάμην. 

 Απφ ρεκηθήο άπνςεο ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ αζβέζηε ζε νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ θαη νμείδην ηνπ 

καγλεζίνπ ζα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 95%. 

 Γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε ηνπ πνιηνχ ηνπ αζβέζηε δελ ζα πεξηέρνληαη ζε απηφ ζξφκβνη, κηθξνί ιίζνη 

(άςεηα, άκκνο ή άιιεο αδξαλείο νπζίεο). 
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 Δηδηθά φηαλ ν αζβέζηεο πξννξίδεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή επηρξηζκάησλ, ζα απαγνξεχεηαη λα 

παίξλεηαη απφ ην θαηψηεξν ζηξψκα ηνπ πνιηνχ ηνπ αζβεζηφιαθθνπ κέρξη πάρνπο 10 cm απφ ηνλ 

ππζκέλα. 

 

2.3.3   Σζιμένηο 

 Σν ηζηκέλην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα πξνέξρεηαη απφ αλαγλσξηζκέλν εξγνζηάζην θαη ζα είλαη 

ηχπνπ Πφξηιαλη. 

 Σν ηζηκέλην ζα ζπκθσλεί κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Π.Γ.244/29.2.80 "Πεξί Καλνληζκνχ Σζηκέληνπ γηα 

ηα έξγα απφ ζθπξφδεκα" ΦΔΚ 69Α/28.3.80 θαη ηα ΔΠ ΔΛΟΣ 196.02, 196.03, 196.05 θαη ΔΠ 

ΔΛΟΣ 1111. 

 Γελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί αξγηιηθφ ηζηκέλην. 

 Σζηκέλην ηαρείαο πήμεσο ζα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ εξγνδφηε. 

 Ο αλάδνρνο ζα παξαδίδεη ζηνλ εξγνδφηε, πηζηνπνηεηηθφ, ζρεηηθφ κε δείγκα απφ θάζε πνζφηεηα 

ηζηκέληνπ πνπ πξνζθνκίδεηαη ζην εξγνηάμην.  

 Σν πηζηνπνηεηηθφ ζα απνδεηθλχεη φηη ην δείγκα, χζηεξα απφ ηηο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο, 

ρεκηθέο αλαιχζεηο θαη ηερληθέο δνθηκαζίεο, θξίζεθε θαηάιιειν γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ζην έξγν, 

αληαπνθξηλφκελν ζηηο απαηηήζεηο ησλ Καλνληζκψλ. 

 Ζ εμέηαζε ησλ δεηγκάησλ ζα γίλεηαη απφ ην Κξαηηθφ εξγαζηήξην (ΚΔΓΔ), ή απφ άιιν εξγαζηήξην 

ηεο έγθξηζεο ηνπ εξγνδφηε. 

 Ζ εθάζηνηε δεηγκαηνιεςία κπνξεί λα γίλεηαη πάληνηε παξνπζία ηνπ εξγνδφηε, ην δε δείγκα ζα 

απνζηέιιεηαη ζην εξγαζηήξην κε ηξφπν αδηάβιεην. 

 Γεηγκαηνιεςία ζα γίλεηαη εθηφο απφ ηηο πνζφηεηεο πνπ πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην θαη απφ ηηο 

πνζφηεηεο πνπ είλαη ελαπνζεθεπκέλεο ζ'απηφ, εθ'φζνλ ππάξρνπλ ή δεκηνπξγνχληαη ιφγνη πνπ ην 

επηβάιινπλ. 

 Σν ηζηκέλην ζα ρξεζηκνπνηείηαη κε ηε ζεηξά πνπ πξνζθνκίδεηαη ζην εξγνηάμην. 

 Κάζε απνζηνιή ηζηκέληνπ ζα απνζεθεχεηαη ρσξηζηά θαη επδηάθξηηα. 

 Ζ αλάκημε ηζηκέλησλ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο δελ ζα επηηξαπεί. 

 Φξέζθν ηζηκέλην απφ εξγνζηάζην δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη αλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ππεξβαίλεη ηνπο 

50°C. 

 Δθ' φζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ηζηκέλην ρχκα, ηνχην ζα απνζεθεχεηαη ζε εηδηθά κεηαιιηθά SILOS πνπ 

ζα ην πξνζηαηεχνπλ πιήξσο απφ νπνηαδήπνηε αιινίσζε. 

 Σα SILOS απηά ζα ηα εγθξίλεη θάζε θνξά ν εξγνδφηεο πξηλ εγθαηαζηαζνχλ ζην εξγνηάμην θαη ζα 

ηα επηζεσξεί ζην δηάζηεκα ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο ζ'απηφ. 

 SILOS ηα νπνία ηεθκεξησκέλα απνξξίπηνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζα απνκαθξχλνληαη απφ ην 

εξγνηάμην. 

 Δθ'φζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ηζηκέλην ζε ζάθθνπο ηφηε: 

 Οη ζάθθνη ζα είλαη αλζεθηηθνί, θαηάιιεια θιεηφκελνη, πξνζθέξνληεο ηελ απαηηνχκελε πξνζηαζία 

απφ ηηο δπζκελείο θαηξηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ζα θιείνληαη αεξνζηεγψο θαη ζα 

βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ρσξίο θακηά θζνξά. 

 Σν πεξηερφκελν ησλ ζάθθσλ ζα δπγίδεη 50 kg. 

 Οη ζάθθνη ζα απνζεθεχνληαη ζε θιεηζηή αεξηδφκελε απνζήθε θαη πάλσ ζε μχιηλν δάπεδν πνπ ζα 

βξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ 0.20 m πάλσ απφ ην έδαθνο θαη ε απνζήθε απηή ζα είλαη ηεο έγθξηζεο ηνπ 

εξγνδφηε. 
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 Σζηκέλην πνπ ε απνζήθεπζή ηνπ δελ πιεξεί ηνπο πην πάλσ φξνπο ή ηζηκέλην κε φγθνπο ή βψινπο 

πνπ λα κελ απνζπληίζεληαη κε ειαθξή πίεζε δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζα απνκαθξχλεηαη απφ ην 

εξγνηάμην. 

2.3.4   Γύτορ 

 Θα είλαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο, πξφζθαηα ςεκέλε, θαζαξή, θαιά θνληνπνηεκέλε θαη καιαθή 

ζηελ πθή θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηα ΔΠ ΔΛΟΣ 779, 780, 781, 782 θαη 783. 

2.3.5  Δηοιμα κονιάμαηα με βάζη ηον αζβέζηη ή ηο ηζιμένηο ή και ηα δύο 

 Θα παξνπζηάδνπλ ηδηφηεηεο ίδηεο ή θαιχηεξεο απφ ηα αληίζηνηρα επί ηφπνπ παξαζθεπαδφκελα 

θνληάκαηα. 

 Ζ αληηζηνηρία ζα πηζηνπνηείηαη απφ επίζεκα ζε ηζρχ έγγξαθα αλαγλσξηζκέλσλ εξγαζηεξίσλ ηεο 

ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ πιηθνχ. 

 Θα ζπλνδεχνληαη επίζεο απφ νδεγίεο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο, ηελ νλνκαηνινγία ησλ θπξίσλ 

ζπζηαηηθψλ ηνπ, ηνλ ρξφλν θαη ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη θάζε άιιε ρξήζηκε γηα ηελ 

θαηαζθεπή πιεξνθνξία. 

2.3.6   Δνιζσύζειρ κονιαμάηυν 

 Ζ αλαθνξά γίλεηαη γηα πιέγκαηα (πιαζηηθά) νπιηζκνχ, ίλεο νπιηζκνχ, ηαηλίεο πθαληέο ή κή πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο νπιηζκφο απφ αλφξγαλεο θπζηθέο ή ηερλεηέο ίλεο, δηαηνκέο απφ καιαθφ 

γαιβαληζκέλν ράιπβα γηα ηελ δηακφξθσζε απνιήμεσλ, γσληψλ, ζθνηηψλ, αξκψλ θ.ιπ., ίλεο 

αλνμείδσηνπ ράιπβα, δηθηπσηά γαιβαληζκέλα ή αλνμείδσηα πιέγκαηα. 

 Θα ζπλνδεχνληαη απφ θαηάινγν ηδηνηήησλ (αληνρέο, αληνρή ζην ρξφλν θ.ιπ.) θαη έγγξαθα 

πηζηνπνίεζεο, νδεγίεο ρξήζεο, ηνλ ρξφλν θαη ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη θάζε άιιε ρξήζηκε 

γηα ηελ θαηαζθεπή πιεξνθνξία. 

2.3.7   Βεληιυηικά κονιαμάηυν 

 Σα πξφζζεηα γηα ηελ βειηίσζε νξηζκέλσλ ηδηνηήησλ λσπψλ ή ζθιεξπκέλσλ θνληακάησλ ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ εξγνδφηε. 

 Ζ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζα γίλεηαη χζηεξα απφ ζρνιαζηηθνχο ειέγρνπο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο 

βειηίσζεο πνπ πξάγκαηη πξνθαινχλ θαη ησλ ηπρφλ δπζκελψλ παξελεξγεηψλ πνπ ελδερνκέλσο λα 

έρνπλ. 

 Σα πξφζζεηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν ζα είλαη εγθεθξηκέλα απφ δεκφζην ή 

επηζηεκνληθφ θνξέα Διιεληθφ ή ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ζα δνζνχλ νπνηαδήπνηε ζηνηρεία θξηζνχλ απαξαίηεηα απφ 

ηνλ εξγνδφηε (πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηνχ, πηζηνπνηεηηθά εγθξίζεσλ, εξγαζηεξηαθνχο 

ειέγρνπο θ.ιπ.). 

 Ζ δνζνινγία θαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ επηβξαδπληή ή πιαζηηθνπνηεηή ή ξενπνηεηή θ.ιπ., ζα 

πξνζδηνξηζηνχλ ηφζν απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνκεζεπηή φζν θη απφ ηα εηδηθά δνθίκηα 

ειέγρνπ, πνπ ζα πξνβιεθζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 Μεγάιε πξνζνρή ζα δίλεηαη πάληα ζηνλ ρψξν αλάκημεο ησλ πξνζκίθησλ, γηα ηελ επίηεπμε 

νκνγελνχο κείγκαηνο. 

 

2.3.8   Διδικά έηοιμα κονιάμαηα 

 Ζ ρξήζε ηνπο ζα εγθξίλεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή κειέηε ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηελ αλάγθε 

ρξήζεο ηνπο. Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη νη δηαδηθαζίεο ζα είλαη νη αλαθεξφκελεο γηα ηα 

πξφζζεηα ζηα θνληάκαηα. 
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2.4.   Φςζικά πεηπώδη ςλικά  

2.4.1  Φςζικά πεηπώδη ςλικά 

 Σα θπζηθά πεηξψδε πιηθά ζα πξνέξρνληαη απφ ζπιινγή ή απφ ζξαχζε πςειήο αληνρήο 

(ηνπιάρηζηνλ 650 kg/cm2) πεηξψκαηνο πγηνχο θαη αλζεθηηθνχ ζε ηξηβή, θξνχζε θαη θαηξηθέο 

κεηαβνιέο, θαζαξά, ρσξίο θπηηθέο, αξγηιηθέο, νξγαληθέο θαη άιιεο θπζηθέο (εχζξππηα, 

απνζαζξψζηκα πιηθά) θαη ρεκηθέο πξνζκίμεηο (θσζθνξηθέο, αινγνλνχρεο, κνιπβδνχρεο θ.ιπ.), κε 

θαλνληθνχ ζρήκαηνο (ζηξνγγπιφ - θπβηθφ) θφθθνπο κεγέζνπο πνπ θαζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε. 

 Ηζρχνπλ γηα: 

1. Ακκν θνληακάησλ απφ 0 έσο 3 mm ή Π.Σ.Π. Σ 87 ΦΔΚ 993/67 θαηά αλαθεξφκελα ζην ζρεηηθφ 

άξζξν ηνπ ΝΔΣ. 

2. Φπζηθά αδξαλή γηα ζθπξφδεκα ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηερλνινγίαο ζθπξνδέκαηνο  

 ΦΔΚ 266 Β‟/85. 

 Απφ ηε κειέηε ζα πξνζδηνξίδεηαη ε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

θάζε πεξίπησζε θαη θάζε θνξηίν απφ ηα πξνζθνκηδφκελα αδξαλή ζα ζπλνδεχεηαη απφ 

ελππφγξαθν δειηίν θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο. 

 Θα πξνζθνκίδνληαη δείγκαηα ζηηο απαηηνχκελεο πνζφηεηεο γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ρσξίο 

ηδηαίηεξε ακνηβή ή άιιε απνδεκίσζε. 

 Ο εξγνδφηεο ζα έρεη ην δηθαησκα λα δεηήζεη ρσξίο επηβάξπλζή ηνπ ηε δηελέξγεηα ελφο ειέγρνπ αλά 

80 m3 ζθχξσλ, 40 m3 γαξκπηιίνπ θαη 80 m3 άκκνπ ή ελφο ειέγρνπ πξίλ απφ θάζε δηάζηξσζε ή 

νπφηε ρσξίο κεηαβνιή ηεο ζχλζεζεο ησλ αδξαλψλ δηαπηζησζεί κεηαβνιή ησλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη 

ηδηαίηεξα ηεο θάζηζεο. 

 ην εξγνηάμην ζα εγθαηαζηαζνχλ πιήξεο ζεηξά θνζθίλσλ, δπγνχ αθξηβείαο, θνχξλνπ θ.ιπ. 

ζπζθεπψλ θαη ζα ππάξρεη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ γηα ηνλ επί ηφπνπ έιεγρν ηεο θνθθνκεηξηθήο 

ζχλζεζεο ησλ αδξαλψλ. 

 Σα αδξαλή πιηθά ζα θπιάζζνληαη πξνθπιαγκέλα απφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. παγεηφο) 

θαηά ηξφπν ψζηε λα κε δηαηαξάζζεηαη ε ζχλζεζή ηνπο θαη ε θπζηθή θαη ρεκηθή θαζαξφηεηά ηνπο. 

2.4.2   Μαπμαπόζκονη 

 Ζ καξκαξφζθνλε ζα είλαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο, άζπξε, νκνηφκνξθε θαη απαιιαγκέλε απφ 

μέλεο νπζίεο θαη αλάινγα ηνπ πξννξηζκνχ ηεο  ιεπηφθνθθε, ιεπηφηαηε  (ηειείσο θνληνπνηεκέλε) ή 

ρνλδξφθνθθε (ξχδη) Νν 1-3 κε πιήξε θαη νκαιή θνθθνκεηξηθή ζχλζεζε. 

2.4.3  Αμμορ θαλάζζηρ 

 Ζ άκκνο ζαιάζζεο ζα είλαη ιεπηφθνθθνο κε πιήξε θαη νκαιή θνθθνκεηξηθή ζχλζεζε απφ 0 - 1 

mm, πιπκέλε, θαζαξή θαη φπσο ζηα ζρεηηθά άξζξα θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

 

2.5   ίδηπορ - Μέηαλλα 

2.5.1  ίδηπορ για μεηαλλικέρ καηαζκεςέρ 

 Ζ  επηινγή ησλ δηαηνκψλ θαη ησλ θξακάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν ζα είλαη ζχκθσλε 

κε ηηο αληίζηνηρα νξηδφκελεο ζηελ κειέηε. 

 Ο αλάδνρνο ζα δειψζεη ζηνλ εξγνδφηε ηα ζρεηηθά ζε ηζρχ λεφηεξα Δπξσπατθά πξφηππα θαη 

θαλνληζκνχο πνπ ζα εθαξκφζεη θαη ζα παξαδψζεη ηνπιάρηζηνλ δχν αληίηππα απφ απηνχο ζηνλ 

εξγνδφηε. 



Κ Σ Η Ρ Η Ο  Γ Τ Μ Ν Α  Η Ο Τ  Η  Σ Η Α Η Α   

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ 

18 

 

 Οη δηαηνκέο θαη ηα θξάκαηα ζα έρνπλ φιεο ηηο ηδηφηεηεο θαη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη ζηελ κειέηε θαη ζα πηζηνπνηνχληαη απφ ηζρχνληα έγγξαθα αλαγλσξηζκέλσλ 

εξγαζηεξίσλ. 

 Κάζε θνξηίν απφ ηα πην πάλσ πιηθά ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα ελππφγξαθα 

παξαζηαηηθά εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο ζηα νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε πνηφηεηά ηνπο. 

 Ο εξγνδφηεο ρσξίο επηβάξπλζή ηνπ ζα έρεη ην δηθαησκα λα δεηήζεη ηελ δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθψλ 

ειέγρσλ θαηαζηξεπηηθψλ ή φρη απφ αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη ησλ 

άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πην πάλσ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα πνπ ζα δεισζνχλ. 

 Ο αλάδνρνο ζα παξάζρεη ηα απαηηνχκελα γηα ηνπο ειέγρνπο δνθίκηα ζηνλ ρψξν πνπ ζα 

δηελεξγεζνχλ δνθηκέο. 

2.5.2   ίδηπορ ανοξείδυηορ 

  Σα θξάκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηνπ ηχπνπ 300. 

 Γηα ηελ επηινγή θαη ηελ απνδνρή ζην εξγνηάμην ζα εθαξκφδνληαη φζα αλαθέξνληαη γηα ηνλ ζίδεξν 

ησλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ. 

2.5.3  ίδηπορ γαλβανιζμένορ 

 Σν πάρνο ηεο επίζηξσζεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 300 κm, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ 

κειέηε. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηζηξψζεσλ ζα πηζηνπνηνχληαη κε έγγξαθα αλαγλσξηζκέλσλ 

εξγαζηεξίσλ, ζχκθσλα κε ην ISO/12752. 

 Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη γηα ηνλ ζίδεξν ησλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ. 

 

2.6 ιδηπικά κοςθυμάηυν 

 Βιέπε θεθάιαην “Κνπθψκαηα” ηνπ παξφληνο. 

 

2.7 Ταλοπίνακερ - καθπέπηερ 

 Βιέπε θεθάιαην “Κνπθψκαηα” ηνπ παξφληνο. 

 

2.8 ηεγανοποιηηικά, μονυηικά και απμοπληπυηικά ςλικά 

 Βιέπε θεθάιαην “Μνλψζεηο” ηνπ παξφληνο. 
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3. ΠΡΟΔΡΓΑΙΔ  - ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ 

 

3.1 ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ  

 

3.1.1 Όια ηα πξντφληα απνμειψζεσλ, θαζαηξέζεσλ θαη θαηεδαθίζεσλ ζα απνκαθξπλζνχλ απφ ην 

εξγνηάμην θαη ζα απνξξηθζνχλ ζε ρψξνπο πνπ επηηξέπνπλ νη αξκφδηεο Αξρέο, κε εμαίξεζε εθείλα 

πνπ ξεηά θαζνξίδνληαη ζηηο παξνχζεο (ΣΠΔ&ΣΠΡ) φηη ζα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ, ηα νπνία θαη 

ζα παξαδνζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν γηα θχιαμε, ζε ρψξν πνπ ζα νξίζεη ε Τπεξεζία. 

3.1.2 Όιεο νη εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ θαη δηαηξήζεσλ ζα γίλνπλ απζηεξά κε ήπηα κε θαηαζηξνθηθά κέζα, 

πνπ δελ δηαηαξάζζνπλ ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δνκηθψλ κειψλ, ησλ δηαθνζκεηηθψλ θαη ησλ 

κνξθνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ. 

3.1.3 Οη εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ νπηνπιηλζνδνκψλ αθνινπζνχλ ηελ ΔΣεΠ 14-02-02-01. 

3.1.4 Οη απνμειψζεηο ησλ θνπθσκάησλ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη νη επηθάλεηεο 

(ιακπάδεο, πνδηέο, πξέθηα) απνθαζίζηαληαη ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

3.1.5 Οη απνθαηαζηάζεηο ζε επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο πξνβιέπνληαη ζηελ ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ 

1504, κε ρξήζε πξντφλησλ πνπ θέξνπλ  ζήκαλζε CE, ρεκηθψο ζπκβαηψλ κεηαμχ ηνπο, 

εγθεθξηκέλσλ απφ ηελ Τπεξεζία, κεηά απφ ηεθκεξησκέλε κε ηερληθά ζηνηρεία πξφηαζε ηνπ 

Αλαδφρνπ. 

3.1.6 Όπνπ απαηηείηαη ε ρξήζε ηθξησκάησλ θαη πξνζηαζίαο απηψλ αθνινπζείηαη ε  ΔΣεΠ 01-03-00-00 
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4. ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ 

 

4.1   Αληηθείκελν 

 ην παξφλ αλαθέξνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (πιηθά θαη ηξφπνο εθηέιεζεο) φισλ ησλ 

πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θνπθσκάησλ, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 

πεξηγξαθή θαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε φζα πεξηιακβάλνληαη ζηα ζρεηηθά 

θεθάιαηα ησλ ΝΔΣ θαη φζα πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

4.2   Κνπθώκαηα αινπκηλίνπ 

 

 Σν ζχλνιν ησλ θνπθσκάησλ (παξάζπξα) ζα είλαη  απφ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην, 

κε ζεξκνδηαθνπή, πςειήο αληνρήο, πςειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, βηνκεραληθήο 

θαηαζθεπήο, πξνεξρφκελα απφ πηζηνπνηεκέλε θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ΗSO 9001 παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, κε δηάηαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο αλάινγα κε ηελ "ζεηξά" ηνπο, ηελ 

κειέηε θαη ηνλ πίλαθα θνπθσκάησλ. 

 Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ειαζηηθά ζθξάγηζεο απφ  TPV - ΔPDM, απεξηφξηζηεο αληνρήο, κε 

δπλαηφηεηα ππνδνρήο δηπινχ παινπίλαθα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, κε κέγηζην ζπληειεζηή  

ζεξκνπεξαηφηεηαο Uf=2.2W/m2*K, ρξψκαηνο επηινγήο ηεο επίβιεςεο (ρξσκαηηζηά ή ιεπθνχ 

ρξψκαηνο). Όια ηα θνπθψκαηα ζα είλαη ζεξκνδηαθνπηφκελα, ζα δηαζέηνπλ κεραληζκνχο πνπ 

θιείλνπλ ζε πνιιαπιά ζεκεία, επηπέδνπ αζθαιείαο WK3, πηζηνπνηεκέλε αεξνζηεγαλφηεηα 

θαηεγνξίαο IV, 0,5m3/h/m2. ηα παξάζπξα ηα νπνία είλαη ζε κεγάιν χςνο ηνπνζεηνχληαη 

εηδηθνί κεραληζκνί αλνίγκαηνο ρεηξνθίλεηνη.  

  Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε ΔΣεΠ 03-08-03-00. 

 

4.3   Μεηαιιηθέο Θύξεο 

 Σν ζχλνιν ησλ εμσηεξηθψλ ζπξψλ αληηθαζίζηαηαη κε λέεο κνλφθπιιεο ή δίθπιιεο ζχξεο 

βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, κε ή ρσξίο θεγγίηεο, ζπξίδεο ή πεξζίδεο, 

κε ζπξφθπιια απφ δχν θχιια ιακαξίλαο DKP, ειάρηζηνπ πάρνπο 1,5 mm, κε πιήξσζε απφ 

νξπθηνβάκβαθα ησλ 50 kg/m3, θάζζα δξνκηθή ή κπαηηθή απφ ζηξαηδαξηζηή ιακαξίλα DKP 

πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,5 mm, κε ειαζηηθά παξεκβχζκαηα, αληηζθσξηαθή πξνζηαζία κε δχν 

ζηξψζεηο βεξληθνρξψκαηνο ζπλζεηηθψλ ξεηηλψλ, ελαιιαθηηθά ηα θχιια ζα είλαη 

ειεθηξνζηαηηθά βακκέλα ζε ρξψκα επηινγήο ηεο ππεξεζίαο. 

  Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε ΔΣεΠ 03-08-02-00. 

Σα λέα θνπθψκαηα εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή ηνπνζεηνχληαη ζε ςεπηφθαζζεο 

κεηαιιηθέο απφ δηάηξεηε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 1,5mm. 

 

4.4. ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΔ 

 Όινη νη παινπίλαθεο ζηα θνπθψκαηα ηεο παξνχζαο ζα είλαη δηπινί ζεξκνκνλσηηθνί ζπλνιηθνχ 

πάρνπο 26 mm (θξχζηαιιν TRIPLEX LAMINATE 3+3 mm εζσηεξηθά, θελφ 14 mm, θξχζηαιιν 

TRIPLEX LAMINATE 3+3 mm εμσηεξηθά), πιήξσο ηνπνζεηεκέλνη κε ειαζηηθά παξεκβχζκαηα θαη 

ζηιηθφλε. 

 Μέγηζηνο πληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο Ug 1,6  W/m2K. 

 Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ΔΣεΠ θσδ. 03-08-07-02. 
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5.    ΜΟΝΧΔΙ  

 

5.1. Αληηθείκελν  

 Αληηθείκελν ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη νη κνλψζεηο (ζεξκνκφλσζε) ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

έξγνπ. 

 

5.2. Πξόηππα - Καλνληζκνί 

Θα εθαξκνζζνχλ γεληθά ηα πξφηππα ΔΛΟΣ 396, 450, 514, ΔΛΟΣ ΔΝ 934-2, ζπκπιεξσκέλα απφ 

αληίζηνηρα επξσπατθά πξφηππα θαη ηελ θσδ. ΔΣεΠ 03-06-02-01 & 03-06-02-02 ζπκπιεξσκέλα 

απφ αληίζηνηρα επξσπατθά πξφηππα. 

 

5.3. Υιηθά - Καηαζθεπή 

 

5.3.1   ύζηημα εξυηεπικήρ θεπμομόνυζηρ ηοίσυν με πλάκερ από εξηλαζμένη πολςζηεπίνη, 

πάσοςρ 100mm (λ=0,031 W/mK) και ειδικό επίσπιζμα ζε πλαζηικό πλέγμα 

 Σνπνζεηνχληαη ζηνπο ηνίρνπο ηνπ θηηξίνπ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

θσδ. ΔΣεΠ 03-06-02-01. 

 

5.3.2  Δπάλειτη επιθανειών ζκςποδέμαηορ με ελαζηομεπέρ αζθαληικό γαλάκηυμα 

 Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ θσδ. ΔΣεΠ 03-06-02-02. 

 

5.3.2  Φεςδοποθή ιζόπεδη ή ανιζόπεδη από γςτοζανίδερ, ζςμπεπιλαμβανομένυν όλυν ηυν 

ειδικών ηεμασίυν, κοςηέλυν, κλπ. Με θεπμομόνυζη από πλάκερ γπαθιηούσος 

διογκυμένηρ πολςζηεπίνηρ  (EPS), πάσοςρ 100mm (λ=0,031 W/mK) 

 Σνπνζεηνχληαη εζσηεξηθά ζηηο νξνθέο ηνπ θηηξίνπ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ηζρχνπλ ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ θσδ. ΔΣεΠ 03-06-02-02. 

 

5.4. Γείγκαηα 

  Θα πξνζθνκηζζνχλ δείγκαηα 200x300 mm ή έλα ηεκάρην απφ φια ηα πιηθά θαη θάζε δηαζέζηκε 

πιεξνθνξία γηα απηά απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζεί ε θαηαιιειφηεηά 

ηνπο θαη λα εγθξηζεί ε ρξήζε ηνπο. 

 

5.5.  Δξγαζία 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ απφ εηδηθεπκέλα θαη έκπεηξα (ηνπιάρηζηνλ 10 εηνχο εκπεηξίαο) 

ζπλεξγεία χζηεξα απφ ηελ θαηαζθεπή ζρεηηθψλ δεηγκάησλ φπνπ ζα εγθξηζνχλ απφ ηνλ εξγνδφηε. 

 




