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Καηάινγνο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ ζύκθωλα κε ην ΦΔΚ 2221Β’/30-7-2012 

 

 

1. Σ.Π. Α1:Καζαίξεζε κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα, 

Με εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζφδσλ θαζαίξεζεο 

 

ΔΣΔΠ 1501-15-02-01-01 Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά 

κέζα. 

 

 

2. Σ.Π. Α2:Απνμήισζε μχιηλσλ ή ζηδεξψλ θνπθσκάησλ 

 

(Βιέπε παξάξηεκα «2. Σ.Π. Α2:Απνμήισζε μχιηλσλ ή ζηδεξψλ θνπθσκάησλ») 

 

 

3. Σ.Π. Α3: Γηάλνημε νπψλ, θσιεψλ ή αλνηγκάησλ ζε πιηλζνδνκέο, Γηα αλνίγκαηα 

επηθάλεηαο άλσ ησλ 2,00m
2
 θαη σο 2,50m

2
 

 

ΔΣΔΠ 1501-14-02-01-01 Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ ηνηρνπνηίαο 

ΔΣΔΠ 1501-14-02-02-01 Σνπηθή αθαίξεζε ηνηρνπνηίαο κε κεραληθά κέζα 

 

 

4. Σ.Π. Α4:Απνμήισζε ππάξρνλησλεξκαξίσλ 

 

(βιέπε παξάξηεκα «4. Σ.Π. Α4:Απνμήισζε ππάξρνλησλεξκαξίσλ») 

 

 

5. Σ.Π. Γ1:Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα 

 

ΔΣΔΠ 1501-03-03-01-00 Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ 

 

 

6. Σ.Π. Γ2: Μεηαιιηθφο ζθειεηφο ηνηρνπεηάζκαηνο 

 

(βιέπε παξάξηεκα «6. Σ.Π. Γ2: Μεηαιιηθφο ζθειεηφο ηνηρνπεηάζκαηνο») 

 

 

7. Σ.Π. Γ3: Γπςνζαλίδεο, Γπςνζαλίδεο θνηλέο, επίπεδεο, πάρνπο 12,5 mm 

 

(βιέπε παξάξηεκα «7. Σ.Π. Γ3: Γπςνζαλίδεο, Γπςνζαλίδεο θνηλέο, επίπεδεο, πάρνπο 12,5 

mm») 

 

 

8. Σ.Π. Γ1: Καλάιηα θαισδίσλ ηειεθψλνπ θαη ππνινγηζηψλ 

 

ΔΣΔΠ 1501-04-20-01-06 Πιαζηηθά θαλάιηα θαισδίσλ 
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9. Σ.Π. Γ2: Καιψδην UTP-cat6 

 

(Βιέπε παξάξηεκα «9. Σ.Π. Γ2: Καιψδην UTP-cat6») 

 

 

10. Σ.Π Γ3: Μνλάδα επεμεξγαζίαο ρεκηθψλ απνβιήησλ 

 

(Βιέπε παξάξηεκα «10. Σ.Π Γ3: Μνλάδα επεμεξγαζίαο ρεκηθψλ απνβιήησλ») 

 

 

11. Σ.Π. Γ4: Πιήξεο ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ 

 

(Βιέπε παξάξηεκα «11. Σ.Π. Γ4: Πιήξεο ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ») 

 

 

12. Σ.Π. Γ5: Μέζα ππξαζθάιεηαο θαη έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ 

 

(Βιέπε παξάξηεκα «12. Σ.Π. Γ5: Μέζα ππξαζθάιεηαο θαη έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ») 

 

 

13. Σ.Π. Γ6: Καιψδηα ηχπνπ JIVV-U (ΝΤΤ), 3 x 2,5mm 

 

ΔΣΔΠ 1501-04-20-02-01 Αγσγνί - θαιψδηα δηαλνκήο ελέξγεηαο 

 

 

14. Σ.Π. Γ7: Ρεπκαηνδφηεο 

 

(Βιέπε Παξάξηεκα «14. Σ.Π. Γ7: Ρεπκαηνδφηεο») 

 

 

15. Σ.Π. Γ8: Γηαθφπηεο θψησλ 

 

(Βιέπε Παξάξηεκα «15. Σ.Π. Γ8: Γηαθφπηεο θψησλ») 

 

 

16. Σ.Π. Γ9:Φσηηζηηθά ζψκαηα 

 

(Βιέπε παξάξηεκα «16. Σ.Π. Γ9: Φσηηζηηθά ζψκαηα») 

 

 

17. Σ.Π. Γ10:Δπηηνίρην Rack θαη patch panel 

 

(Βιέπεπαξάξηεκα «17. Σ.Π. Γ10:Δπηηνίρην Rack θαη patch panel») 

 

 

18. Σ.Π. Γ11: Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ηχπνπ θισβνχ Faraday 

 

ΔΣΔΠ 1501-04-50-01-00 πιιεθηήξην ζχζηεκα ζπζηεκάησλ αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο 
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ΔΣΔΠ 1501-04-50-02-00 Αγσγνί θαζφδνπ ζπζηεκάησλ αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο 

 

19. Σ.Π. Δ1: Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε ρξψκαηα πδαηηθήο 

δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο, Δζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ 

κε ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ζηπξεληναθξπιηθήο- αθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο 

 

ΔΣΔΠ 1501-03-10-02-00 Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ 

 

 

20. Σ.Π. Δ2: Καηψθιηα θαη πεξηδψκαηα (κπνξληνχξεο) επηζηξψζεσλ απφ κάξκαξν, 

Καηψθιηα απφ κάξκαξν ζθιεξφ έσο εμαηξεηηθά ζθιεξφ, πάρνπο 3 cm θαη πιάηνπο 11 - 30 

cm 

 

ΔΣΔΠ1501-03-07-03-00 Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο 

 

 

21. Σ.Π. Δ3: Σππνπνηεκέλα θνπθψκαηα απφ αινπκίλην κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή, 

Κνπθψκαηα απφ αλνδησκέλν αινπκίλην βάξνπο έσο 12 kg/m
2
 

 

Λφγσ ηνπ φηη έρεη αλαζηαιεί ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηεο ΔΣΔΠ 1501-03-08-03-00 

«Κνπθψκαηα αινπκηλίνπ» θαη θαηφπηλ ηεο ζχζηαζεο ηνπ ΤπΤΜΔΓΙ γίλεηαη ρξήζε ηεο 

ΠΔΣΔΠ 03-08-03-00 πνπ αθνξά ην ίδην αληηθείκελν. 

 

 

22. Σ.Π. Δ4: Ταινπίλαθεο δηαθαλείο δηπινί πάρνπο 4-16-4 

 

ΔΣΔΠ 1501-03-08-07-02 Γηπινί παινπίλαθεο κε ελδηάκεζν θελφ 

 

 

23. Σ.Π. Δ5: ηέγε μχιηλε γηα επηζηέγαζε κε γαιιηθά θιπ θεξακίδηα ή ηερλεηέο 

πιάθεο, ηέγε μχιηλε, αλνίγκαηνο έσο 6,00 m 

 

(Βιέπε παξάξηεκα «23. Σ.Π. Δ5: ηέγε μχιηλε γηα επηζηέγαζε κε γαιιηθά θιπ θεξακίδηα ή 

ηερλεηέο πιάθεο, ηέγε μχιηλε, αλνίγκαηνο έσο 6,00 m») 

 

 

24. Σ.Π. Δ6:Δπηθεξάκσζε κε θεξακίδηα γαιιηθνχ ηχπνπ 

 

ΔΣΔΠ 1501-03-05-01-00 Δπηθεξακψζεηο ζηεγψλ 

 

 

25. Σ.Π. η1: Δξκάξηα θνπδίλαο επί δαπέδνπ κε ηππνπνηεκέλα 

 

ΔΣΔΠ 1501-03-09-01-00 Δληνηρηζκέλα ή ζηαζεξά έπηπια 
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26. Σ.Π. η2: Θχξα πιήξεο μχιηλε δξνκηθή κε αξκνθάιππηξα θαη ζηηο δχν φςεηο 

 

ΔΣΔΠ 1501-03-08-01-00 Ξχιηλα θνπθψκαηα 

 

 

27. Σ.Π. Ε1:Καζαξηζκφο πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

 

Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ απφ ζθνππίδηα πάζεο ινγήο θαη 

απηνθπνχο βιάζηεζεο ζα γίλεη ρξήζε ησλ θαλφλσλ θαη πξνδηαγξαθψλ ηεο ΔΣΔΠ1501-02-

01-01-00 «Καζαξηζκφο, εθρέξζσζε θαη θαηεδαθίζεηο ζηε δψλε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ». 

 

 

28. Σ.Π. Ε2:Νένο ςπθηηθφο ζάιακνο 

 

(Βιέπε παξάξηεκα «28. Σ.Π. Ε2: Νένο ςπθηηθφο ζάιακνο») 

 

 

29. Σ.Π. Ε3:Νηπηήξαο 

 

ΔΣΔΠ 1501-04-04-03-01 Τδξαπιηθνί Τπνδνρείο Κνηλνί 

 

 

30. Σ.Π. Ε4:Νεξνρχηεο 

 

ΔΣΔΠ 1501-04-04-03-01 Τδξαπιηθνί Τπνδνρείο Κνηλνί 

 

 

31. Σ.Π. Ε5:Μπαηαξία 

 

ΔΣΔΠ 1501-04-04-03-01 Τδξαπιηθνί Τπνδνρείο Κνηλνί 

 

 

32. Σ.Π. Ε6:Τιηθά θαη εξγαζία εγθαηάζηαζεο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο 

πδξαπιηθψλ 

 

ΔΣΔΠ 1501-04-04-03-01 Τδξαπιηθνί Τπνδνρείο Κνηλνί 

 

 

33. Σ.Π. Ε7:χζηεκα εμαεξηζκνχ εξγαζηεξίνπ ηνπιάρηζηνλ 1000m
3
/h 

 

(Βιέπε παξάξηεκα «33. Σ.Π. Ε7: χζηεκα εμαεξηζκνχ εξγαζηεξίνπ ηνπιάρηζηνλ 

1000m
3
/h») 

 

 

34. Σ.Π. Ε8:Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ιεβεηνζηαζίνπ 

 

(Βιέπε παξάξηεκα «34. Σ.Π. Ε8: Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ιεβεηνζηαζίνπ») 
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35. Σ.Π. Ε9:Κφζηνο κεηεγθαηάζηαζεο (εξγαζία, θιπ) 

 

(Βιέπε παξάξηεκα «35. Σ.Π. Ε9: Κφζηνο κεηεγθαηάζηαζεο (εξγαζία, θιπ)») 



Σελίδα 6 από 38 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

2. Σ.Π. Α2:Απνμήισζε μχιηλσλ ή ζηδεξψλ θνπθσκάησλ 

 

1. Αληηθείκελν 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο είλαη απνμήισζε μχιηλσλ ή 

ζηδεξψλ θνπθσκάησλ. 

 

2. Πεδίν εθαξκνγήο - ρξεζηκνπνηνύκελνο εμνπιηζκόο 

 

Η ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ απνμήισζε μχιηλσλ, ζηδεξψλ ή/θαη νπνηνπδήπνηε 

άιινπ πιηθνχ θνπθσκάησλ, νηαζδήπνηε δηάζηαζεο θαη ζε νπνηνδήπνηε χςνο ηεο 

θαηαζθεπήο. Η εξγαζία ζα πξέπεη λα είλαη έληερλε, πξνζεθηηθή θαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ δελ 

ζα ηξαπκαηίδεηαη ε πεξηβάιινπζα ηνηρνπνηία. Δπίζεο ζα πξνεηνηκάδεηαη κε ηηο απαξαίηεηεο 

δηνξζψζεηο ε ηνπνζέηεζε ηνπ λένπ θνπθψκαηνο. 

Οη απνμειψζεηο ζα εθηεινχληαη κε ηνλ εμήο ηξφπν: 

Όπνπ ην θνχθσκα κπνξεί λα ιπζεί κε θαηζαβίδη ή θιεηδί ζα ρξεζηκνπνηείηε ην 

αληίζηνηρν εξγαιείν. 

Γηα ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο ζα γίλεηε ρξήζε ζθχξαο ρεηξφο θαη θαιεκηνχ θαη πάληα 

κε ηελ απαηηνχκελε πξνζνρή. 

 

3. Μέζνδνο εθηέιεζεο εξγαζηώλ 

 

Σα πξνο θαζαίξεζε θνπθψκαηα ζα απνζπλαξκνινγνχληαη ηκήκα - ηκήκα φπνπ είλαη 

δπλαηφλ θαη ρσξίο λα δηαιχζνπλ θαη λα δηαζθνξπηζηνχλ ηδάκηα θαη άιια πιηθά ζα 

ζπγθεληξψλνληαη ζε θαηάιιεινπο θάδνπ ή containers γηα απφξξηςε. Σα ππφινηπα ζηαζεξά 

θαη κε ιπφκελα ηκήκαηα ησλ θνπθσκάησλ κε ηελ απαηηνχκελε πξνζνρή ζηελ πεξηκεηξηθή 

ηνηρνπνηία ζα αθαηξνχληαη κε ηε ρξήζε ζθχξαο ρεηξφο θαη θαιεκηνχ θαη ζα απνξξίπηνληαη κε 

ηνλ ίδην ηξφπν. Δλ ζπλερεία ζα πξνεηνηκάδεηαη ην άλνηγκα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ λένπ 

θνπθψκαηνο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

 

4. Απαηηήζεηο ηειεηωκέλεο εξγαζίαο 

 

Η εξγαζία ζεσξείηαη πεξαησζείζα απφ ηνλ εξγνιάβν φηαλ εληέρλνο έρεη απνμεισζεί 

ην παιαηφ θνχθσκα, έρνπλ απνξξηθζεί ηα ηκήκαηά ηνπ ζηνλ θαηάιιειν θάδν ζπιινγήο θαη 

απφξξηςεο θαη έρεη πξνεηνηκαζηεί ην άλνηγκα γηα λα δερζεί ην λέν θνχθσκα. 

Σα ηπρφλ απνθαιππηφκελα ελ ιεηηνπξγία δίθηπα (αθφκα θαη φζα πηζηεχεηαη φηη είλαη ή 

πξφθεηηαη λα είλαη ζην κέιινλ ελ ιεηηνπξγία) ζα πξνζηαηεχνληαη ψζηε λα εμαθνινπζνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ιφγν πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ. 

 

5. Όξνη θαη απαηηήζεηο πγείαο θαη αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

5.1. Γεληθέο απαηηήζεηο 

Έρεη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ε πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ΣΟ 1501-15-04-00 ζηελ νπνία 

αλαιχνληαη νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ηα ιεπηέα 

κέηξα πξνζηαζίαο θαη πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ. 
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Δπηζεκαίλνληαη επίζεο νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 305/1996 «Διάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/57ΔΟΚ». 

 

5.2. Πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ 

Ιζρχνπλ ππνρξεσηηθά φζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ 1501-15-04-00. 

Σα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηε θαηά πεξίπησζε. 

Αλεμαξηήησο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα είλαη 

ππνρξεσηηθά εθνδηαζκέλνη θαη λα θάλνπλ ρξήζε ηα αθφινπζα κέζα καδηθήο πξνζηαζίαο 

(ΜΑΠ): 

α. Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία – ΔΛΟΣ ΔΝ 863 

β. Πξνζηαζία ρεξηψλ θαη βξαρηφλσλ – ΔΛΟΣ ΔΝ 388 

γ. Πξνζηαζία θεθαιηνχ – ΔΛΟΣ ΔΝ 397 

δ. Πξνζηαζία πνδηψλ – ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 20345 

ε. Πξνζηαζία αθνήο – ΔΛΟΣ ΔΝ 458 

 

6. Σξόπνο επηκέηξεζεο 

 

Η απνμήισζε ησλ θνπθσκάησλ επηκεηξάηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m
2
), κε βάζεη ηηο 

δηαζηάζεηο ησλ αλνηγκάησλ, φπσο απηφ ζα κεηξεζεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

ηηο σο άλσ επηκεηξνχκελεο εξγαζίεο πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η πξνζθφκηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πάζεο θχζεσο απαζρνινχκελνπ εμνπιηζκνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαιψζηκσλ γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη 

ησλ θάδσλ απφξξηςεο θαη κεηαθνξάο ζε εγθεθξηκέλν ρψξν δηάζεζεο ησλ αρξήζησλ. 

β. Σν απαηηνχκελν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ. 

γ. Οη πξφζζεηεο δπζρεξείο εθηειέζεηο ησλ απνμειψζεσλ. 

δ. Η κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ απνμήισζεο ζε θάδνπο απφξξηςεο, ε θφξησζή ηνπο 

επί θαηάιιεινπ νρήκαηνο θαη ε δηάζεζή ηνπο ζε εγθεθξηκέλν ρψξν. 

 ε. Η επηζήκαλζε θαη ε πξνζηαζία ησλ ηπρψλ δηθηχσλ πνπ βξίζθνληαη ελ ιεηηνπξγία. 

ζη. Σα ρνξεγνχκελα ζην πξνζσπηθφ ΜΑΠ. 

Γελ επηκεηξνχληαη ρσξηζηά, δηφηη είλαη ελζσκαησκέλεο, φιεο νη αλαγθαίεο εξγαζίεο, 

θαζψο θαη ηα πάζεο θχζεσο πιηθά θαη εμνπιηζκφο, ε εμαζθάιηζε θαη ε θαηαλάισζε ηεο 

ελέξγεηαο, θαζψο θαη θάζε άιιε ζπκπαξακαξηπξνχζα δξάζε απαηηνχκελε γηα ηελ πιήξε θαη 

έληερλε θαηά ηα αλσηέξσ θαηαζθεπή ηνπο. 

Δηδηθφηεξα ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, δελ επηκεηξνχληαη ρσξηζηά ηα παξαθάησ: 

α. Η πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ αλαιψζηκσλ ή κε πιηθψλ. 

β. Η θζνξά θαη απνκείσζε ησλ πιηθψλ θαη ε απφζβεζε θαη νη ζηαιίεο ηνπ 

εμνπιηζκνχ. 

γ. Η δηάζεζε θαη απαζρφιεζε ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή. 

δ. Η ζπγθέληξσζε ησλ απνξξηκκάησλ πάζεο θχζεσο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο πξνο νξηζηηθή απφζεζε. 

Η κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ απνμήισζεο επηκεηξάηαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα 

ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ. 
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4. Σ.Π. Α4:Απνμήισζε ππάξρνλησλεξκαξίσλ 

 

1. Αληηθείκελν 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο είλαη απνμήισζε εξκαξίσλ πνπ 

ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλα. 

 

2. Πεδίν εθαξκνγήο - ρξεζηκνπνηνύκελνο εμνπιηζκόο 

 

Η ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ απνμήισζε νπνηνπδήπνηε πιηθνχ απφ ην νπνίν 

είλαη θαηαζθεπαζκέλα ηα εγθαηεζηεκέλα εξκάξηα, νηαζδήπνηε δηάζηαζεο (κήθνο, πιάηνο, 

χςνο) θαη ζε νπνηνδήπνηε χςνο επί ηεο θαηαζθεπήο. Η εξγαζία ζα πξέπεη λα είλαη έληερλε, 

πξνζεθηηθή θαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ δελ ζα ηξαπκαηίδεηαη ε πεξηβάιινπζα ηνηρνπνηία. 

Οη απνμειψζεηο ζα εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε θαηζαβηδηψλ ή θιεηδηψλ θαη φρη 

ρεηξσλαθηηθήο ή κεραληθήο ζθχξαο. 

 

3. Μέζνδνο εθηέιεζεο εξγαζηώλ 

 

Σα πξνο απνμήισζε εξκάξηα ζα απνζπλαξκνινγνχληαη ηκήκα - ηκήκα φπνπ είλαη 

δπλαηφλ θαη ρσξίο λα δηαιχζνπλ θαη λα δηαζθνξπηζηνχλπιηθά ζα ζπγθεληξψλνληαη ζε 

θαηάιιειεο ζέζεηο γηα ηελ ηειηθή ηνπο δηάζεζε (επαλαρξεζηκνπνίεζε ή απφξξηςε). Δλ 

ζπλερεία ζα πξνεηνηκάδεηαη ε ηνηρνπνηία απφ ηα ζεκάδηα ηεο ζηεξέσζεο θαη ηεο απνμήισζεο 

ησλ εξκαξίσλζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

 

4. Απαηηήζεηο ηειεηωκέλεο εξγαζίαο 

 

Η εξγαζία ζεσξείηαη πεξαησζείζα απφ ηνλ εξγνιάβν φηαλ εληέρλνο έρεη απνμεισζεί 

ην ππάξρνλ εξκάξην, έρεη κεηαθεξζεί ζην ρψξν ζπγθέληξσζεο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ή 

απφξξηςεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θχξηνπ ηνπ έξγνπ θαη έρεη πξνεηνηκαζηεί ν ηνίρνο πνπ 

απνθαιχθζεθε απφ ηα ζεκάδηα ηεο ζηεξέσζεο θαη ηεο απνμήισζεο. 

Σα ηπρφλ απνθαιππηφκελα ελ ιεηηνπξγία δίθηπα (αθφκα θαη φζα πηζηεχεηαη φηη είλαη ή 

πξφθεηηαη λα είλαη ζην κέιινλ ελ ιεηηνπξγία) ζα πξνζηαηεχνληαη ψζηε λα εμαθνινπζνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ιφγν πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ. 

 

5. Όξνη θαη απαηηήζεηο πγείαο θαη αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

5.1. Γεληθέο απαηηήζεηο 

Έρεη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ε πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ΣΟ 1501-15-04-00 ζηελ νπνία 

αλαιχνληαη νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ηα ιεπηέα 

κέηξα πξνζηαζίαο θαη πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ. 

Δπηζεκαίλνληαη επίζεο νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 305/1996 «Διάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/57ΔΟΚ». 

 

5.2. Πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ 

Ιζρχνπλ ππνρξεσηηθά φζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ 1501-15-04-00. 
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Σα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηε θαηά πεξίπησζε. 

Αλεμαξηήησο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα είλαη 

ππνρξεσηηθά εθνδηαζκέλνη θαη λα θάλνπλ ρξήζε ηα αθφινπζα κέζα καδηθήο πξνζηαζίαο 

(ΜΑΠ): 

α. Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία – ΔΛΟΣ ΔΝ 863 

β. Πξνζηαζία ρεξηψλ θαη βξαρηφλσλ – ΔΛΟΣ ΔΝ 388 

γ. Πξνζηαζία θεθαιηνχ – ΔΛΟΣ ΔΝ 397 

δ. Πξνζηαζία πνδηψλ – ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 20345 

ε. Πξνζηαζία αθνήο – ΔΛΟΣ ΔΝ 458 

 

6. Σξόπνο επηκέηξεζεο 

 

Η απνμήισζε ησλ εξκαξίσλ επηκεηξάηαη ζε κέηξα κήθνπο (m), κε βάζεη ηηο 

πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπο, φπσο απηφ ζα κεηξεζεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

ηηο σο άλσ επηκεηξνχκελεο εξγαζίεο πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η πξνζθφκηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πάζεο θχζεσο απαζρνινχκελνπ εμνπιηζκνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαιψζηκσλ γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη 

ησλ θάδσλ απφξξηςεο θαη κεηαθνξάο ζε εγθεθξηκέλν ρψξν δηάζεζεο ησλ αρξήζησλ. 

β. Σν απαηηνχκελν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ. 

γ. Οη πξφζζεηεο δπζρεξείο εθηειέζεηο ησλ απνμειψζεσλ. 

δ. Η κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ απνμήισζεο ζην κέξνο απνζήθεπζεο ή ζε θάδνπο 

απφξξηςεο, ε θφξησζή ηνπο επί θαηάιιεινπ νρήκαηνο θαη ε δηάζεζή ηνπο ζε εγθεθξηκέλν 

ρψξν αλάινγα κε ηηο εληνιέο ηνπ θχξηνπ ηνπ έξγνπ. 

 ε. Η επηζήκαλζε θαη ε πξνζηαζία ησλ ηπρψλ δηθηχσλ πνπ βξίζθνληαη ελ ιεηηνπξγία. 

ζη. Σα ρνξεγνχκελα ζην πξνζσπηθφ ΜΑΠ. 

Γελ επηκεηξνχληαη ρσξηζηά, δηφηη είλαη ελζσκαησκέλεο, φιεο νη αλαγθαίεο εξγαζίεο, 

θαζψο θαη ηα πάζεο θχζεσο πιηθά θαη εμνπιηζκφο, ε εμαζθάιηζε θαη ε θαηαλάισζε ηεο 

ελέξγεηαο, θαζψο θαη θάζε άιιε ζπκπαξακαξηπξνχζα δξάζε απαηηνχκελε γηα ηελ πιήξε θαη 

έληερλε θαηά ηα αλσηέξσ θαηαζθεπή ηνπο. 

Δηδηθφηεξα ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, δελ επηκεηξνχληαη ρσξηζηά ηα παξαθάησ: 

α. Η πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ αλαιψζηκσλ ή κε πιηθψλ. 

β. Η θζνξά θαη απνκείσζε ησλ πιηθψλ θαη ε απφζβεζε θαη νη ζηαιίεο ηνπ 

εμνπιηζκνχ. 

γ. Η δηάζεζε θαη απαζρφιεζε ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή. 

δ. Η ζπγθέληξσζε ησλ απνξξηκκάησλ πάζεο θχζεσο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο πξνο νξηζηηθή απφζεζε. 

Η κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ απνμήισζεο επηκεηξάηαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα 

ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ. 
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6. Σ.Π. Γ2: Μεηαιιηθφο ζθειεηφο ηνηρνπεηάζκαηνο 

 

1. Αληηθείκελν 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο είλαη ε θαηαζθεπή θαηάιιεινπ 

κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ γηα ηελ ζηήξημε γπςνζαλίδσλ ηνηρνπεηάζκαηνο. 

 

2. Πεδίν εθαξκνγήο - ρξεζηκνπνηνύκελνο εμνπιηζκόο 

 

Η ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ γηα ηελ ζηήξημε, 

ζηεξέσζε γπςνζαλίδσλ ηνηρνπεηάζκαηνο, νηαζδήπνηε δηάζηαζεο θαη ζε νπνηνδήπνηε χςνο. 

Η εξγαζία ζα πξέπεη λα είλαη έληερλε, πξνζεθηηθή θαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ δελ ζα 

ηξαπκαηίδεηαη ε πεξηβάιινπζα ηνηρνπνηία παξά κφλν ζηα ζεκεία ζηεξέσζεο ηνπ ζθειεηνχ. 

Δπίζεο ζα πξνεηνηκάδεηαη ε ηνπνζέηεζε ηεο γπςνζαλίδαο. 

Γηα ηηο εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ηνπ κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ ζηήξημεο ηεο γπςνζαλίδαο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ειεθηξηθά θξνπζηηθά δξάπαλα γηα ηελ δηάλνημε ησλ νπψλ ζηεξέσζεο ηνπ 

ζθειεηνχ, ειεθηξηθά ή/θαη επαλαθνξηηδφκελα δξαπαλνθαηζάβηδα γηα ην βίδσκα ησλ 

κπνπινληψλ θαη θαηάιιεια ςαιίδηα θαη ζηδεξνπξίνλα γηα ην θφςηκν ησλ κεηαιιηθψλ πξνθίι. 

 

3. Μέζνδνο εθηέιεζεο εξγαζηώλ 

 

Ο πξνο θαηαζθεπή κεηαιιηθφο ζθειεηφο ζηήξημεο ηνπ ηνηρνπεηάζκαηνο ζα 

ηνπνζεηείηε ηκήκα - ηκήκα αξρίδνληαο απφ ην πάησκα θαη ζπλερίδνληαο πξνο ην ηαβάλη κε 

νξηδφληηα θαη θάζεηα θνκκάηηα ζθειεηνχ. πγθεθξηκέλα ζα ηνπνζεηείηε κεηαιιηθφ πξνθίι 

πεξηκεηξηθά ηνπ ππφ αλέγεξζε ηνηρνπεηάζκαηνο θαζψο θαη εζσηεξηθά απηνχ ζε δηαζηάζεηο 

πνπ δελ ζα μεπεξλάλε ηα 60 εθαηνζηά απφ πξνθίι ζε πξνθίι. Δλ ζπλερεία ζα πξνεηνηκάδεηαη 

ν ζθειεηφο θαη ε ππάξρνπζα ηνηρνπνηία γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο γπςνζαλίδαο ζχκθσλα κε 

ηελ κειέηε. 

Γηα ηελ ζσζηή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα ζεκαδεχεηαη επί ηνπ εδάθνπο ε ζέζε ηνπ 

ηνηρνπεηάζκαηνο ψζηε λα κελ παξεθθιίλσ ηεο ζέζεο ηνπ. 

 

4. Απαηηήζεηο ηειεηωκέλεο εξγαζίαο 

 

Η εξγαζία ζεσξείηαη πεξαησζείζα απφ ηνλ εξγνιάβν φηαλ εληέρλνο έρεη ηνπνζεηεζεί ν 

κεηαιιηθφο ζθειεηφο γηα ηελ ζηήξημε, ζηεξέσζε ηεο γπςνζαλίδαο θαη έρεη πξνεηνηκαζηεί γηα 

ηελ ηνπνζέηεζή ηεο. 

Σα ηπρφλ απνθαιππηφκελα ελ ιεηηνπξγία δίθηπα (αθφκα θαη φζα πηζηεχεηαη φηη είλαη ή 

πξφθεηηαη λα είλαη ζην κέιινλ ελ ιεηηνπξγία) ζα πξνζηαηεχνληαη ψζηε λα εμαθνινπζνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ιφγν πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ. Δάλ θαηά ηε δηάηξεζε ηεο ηνηρνπνηίαο 

γηα ηελ ζηήξημε ηνπ ζθειεηνχ θαηαζηξαθεί ηκήκα ή νιηθά ελ ιεηηνπξγία δίθηπν ν εξγνιάβνο 

ππνρξενχηαη λα ην αληηθαηαζηήζεη κε ίδηα ή αλψηεξε πνηφηεηαο πιηθά. 

 

5. Όξνη θαη απαηηήζεηο πγείαο θαη αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

5.1. Γεληθέο απαηηήζεηο 
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Έρεη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ε πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ΣΟ 1501-15-04-00 ζηελ νπνία 

αλαιχνληαη νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ηα ιεπηέα 

κέηξα πξνζηαζίαο θαη πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ. 

Δπηζεκαίλνληαη επίζεο νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 305/1996 «Διάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/57ΔΟΚ». 

 

5.2. Πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ 

Ιζρχνπλ ππνρξεσηηθά φζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ 1501-15-04-00. 

Σα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηε θαηά πεξίπησζε. 

Αλεμαξηήησο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα είλαη 

ππνρξεσηηθά εθνδηαζκέλνη θαη λα θάλνπλ ρξήζε ηα αθφινπζα κέζα καδηθήο πξνζηαζίαο 

(ΜΑΠ): 

α. Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία – ΔΛΟΣ ΔΝ 863 

β. Πξνζηαζία ρεξηψλ θαη βξαρηφλσλ – ΔΛΟΣ ΔΝ 388 

γ. Πξνζηαζία θεθαιηνχ – ΔΛΟΣ ΔΝ 397 

δ. Πξνζηαζία πνδηψλ – ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 20345 

ε. Πξνζηαζία αθνήο – ΔΛΟΣ ΔΝ 458 

 

6. Σξόπνο επηκέηξεζεο 

 

Η θαηαζθεπή ηνπ κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ γηα ηελ ζηήξημε ηεο γπςνζαλίδαο επηκεηξάηαη 

ζε ρηιηφγξακκα βάξνπο (Kgr), κε βάζεη ηηο δηαζηάζεηο ησλ ηνηρνπεηαζκάησλ, φπσο απηφ ζα 

κεηξεζεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

ηηο σο άλσ επηκεηξνχκελεο εξγαζίεο πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η πξνζθφκηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πάζεο θχζεσο απαζρνινχκελνπ εμνπιηζκνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαιψζηκσλ γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη 

ησλ θάδσλ απφξξηςεο θαη κεηαθνξάο ζε εγθεθξηκέλν ρψξν δηάζεζεο ησλ αρξήζησλ. 

β. Σν απαηηνχκελν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ. 

γ. Οη πξφζζεηεο δπζρεξείο εθηειέζεηο ηεο θαηαζθεπήο. 

δ. Η κεηαθνξά ησλ κεηαιιηθψλ πξνθίι απφ ηνλ ηφπν αγνξάο ζην εξγνηάμην, ηελ 

θχιαμή ηνπο ζε απηφ θαη ηελ εθ λένπ κεηαθνξά ηνπο ζηε ζέζε πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ. 

 ε. Η επηζήκαλζε θαη ε πξνζηαζία ησλ ηπρψλ δηθηχσλ πνπ βξίζθνληαη ελ ιεηηνπξγία. 

ζη. Σα ρνξεγνχκελα ζην πξνζσπηθφ ΜΑΠ. 

Γελ επηκεηξνχληαη ρσξηζηά, δηφηη είλαη ελζσκαησκέλεο, φιεο νη αλαγθαίεο εξγαζίεο, 

θαζψο θαη ηα πάζεο θχζεσο πιηθά θαη εμνπιηζκφο, ε εμαζθάιηζε θαη ε θαηαλάισζε ηεο 

ελέξγεηαο, θαζψο θαη θάζε άιιε ζπκπαξακαξηπξνχζα δξάζε απαηηνχκελε γηα ηελ πιήξε θαη 

έληερλε θαηά ηα αλσηέξσ θαηαζθεπή ηνπο. 

Δηδηθφηεξα ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, δελ επηκεηξνχληαη ρσξηζηά ηα παξαθάησ: 

α. Η πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ αλαιψζηκσλ ή κε πιηθψλ. 

β. Η θζνξά θαη απνκείσζε ησλ πιηθψλ θαη ε απφζβεζε θαη νη ζηαιίεο ηνπ 

εμνπιηζκνχ. 

γ. Η δηάζεζε θαη απαζρφιεζε ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή. 

δ. Η ζπγθέληξσζε ησλ απνξξηκκάησλ πάζεο θχζεσο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο πξνο νξηζηηθή απφζεζε. 
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Η κεηαθνξά ησλ κεηαιιηθψλ πξνθίι επηκεηξάηαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ. 

 

 

 

7. Σ.Π. Γ3: Γπςνζαλίδεο, Γπςνζαλίδεο θνηλέο, επίπεδεο, πάρνπο 12,5 mm 

 

1. Αληηθείκελν 

 

Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηηο απαηηήζεηο πιηθψλ θαη εξγαζηψλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνηρνπεηαζκάησλ ηειηθήο επηθάλεηαο απφ γπςνζαλίδα ζηεξηδφκελα ζε κεηαιιηθφ 

ζθειεηφ. Οη δηαζηάζεηο, νη κνξθέο θαη ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο 

κειέηεο ηνπ έξγνπ. 

ηηο θαηαζθεπέο απηέο δελ πεξηιακβάλνληαη βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο ζηήξημεο ηνπ 

ηνηρνπεηάζκαηνο ζηε βάζε, πιατλά θαη νξνθή ηνπ. Σα ηνηρνπεηάζκαηα λννχληαη ηειεησκέλα 

κε φια ηα εμαξηήκαηα θαη κε ελζσκαησκέλα άιια ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, φπσο δίθηπα 

ειεθηξνθσηηζκνχ, δεδνκέλσλ θιπ. 

 

2. Πεδίν εθαξκνγήο - ρξεζηκνπνηνύκελνο εμνπιηζκόο 

 

Η ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε γπςνζαλίδσλ επί θαηαζθεπαζκέλνπ 

κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ, ηελ ζηεξέσζε ηνπο επί ηνπ ζθειεηνχ, νηαζδήπνηε δηάζηαζεο θαη ζε 

νπνηνδήπνηε χςνο. Η εξγαζία ζα πξέπεη λα είλαη έληερλε, πξνζεθηηθή θαη κε ηέηνην ηξφπν 

πνπ δελ ζα ηξαπκαηίδεηαη ε γπςνζαλίδα, ν ζθειεηφο ζηνλ νπνίν ζηεξεψλεηαη εθηφο απφ ηα 

ζεκεία ζηεξέσζεο θαη ε πεξηβάιινπζα θαηαζθεπή. Δπίζεο ζα πξνεηνηκάδεηαη ε επηθάλεηα 

ηεο γπςνζαλίδαο γηα ζηνθάξηζκα θαη βάςηκν. 

Γηα ηηο εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ηεο γπςνζαλίδαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ φια εθείλα ηα 

εξγαιεία, θφθηεο γπςνζαλίδαο, βηδνιφγνη θιπ θαη ν βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο, ηθξηψκαηα, 

ζθάιεο θιπ γηα ηελ έληερλε θαηαζθεπή ηνπ ηνηρνπεηάζκαηνο. 

 

3. Μέζνδνο θαηαζθεπήο 

 

3.1. πλεξγείν 

Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ησλ γπςνζαλίδσλ ηνπ ηνηρνπεηάζκαηνο ζα εθηεινχληαη απφ 

έκπεηξα θαη εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηερληθνχ κε εκπεηξία ζε παξφκνηα 

έξγα. 

Σα ζπλεξγεία θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη ππνρξεσκέλα: 

α. Να ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο, λα δηαζέηνπλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ). 

β. Να δηαζέηνπλ φινλ ηνλ απαηηνχκελν γηα ηελ εξγαζία εμνπιηζκφ. 

γ. Να δηαηεξνχλ ηνλ πην πάλσ εμνπιηζκφ θαζαξφ θαη ζε άξηζηε ιεηηνπξγηθά 

θαηάζηαζε θαη λα απνθαζηζηνχλ ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ ρσξίο θαζπζηέξεζε. 

δ. Να ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο εληνιέο ηεο επίβιεςεο. 

ε. Να θαηαζθεπάζνπλ δείγκα εξγαζίαο γηα έγθξηζε απφ ηελ επίβιεςε ηνπιάρηζηνλ 

1,50m
2
 ζε ζέζε πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ απηφλ. Σν δείγκα ζα παξακείλεη κέρξη ην πέξαο ηνπ 

έξγνπ σο νδεγφο αλαθνξάο θαη φιεο νη ζρεηηθέο εξγαζίεο ζα ζπγθξίλνληαη κε απηφ. 

 

3.2 Υξφλνο έλαξμεο εξγαζηψλ 
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Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ησλ γπςνζαλίδσλ κπνξνχλ λα αξρίζνπλ κεηά ηελ: 

α. Σελ θαηαζθεπή ησλ κεηαιιηθψλ πιαηζίσλ ζηα νπνία ζα αλαξηεζνχλ νη 

γπςνζαλίδεο. 

β. Σελ θαηαζθεπή ησλ ηνίρσλ αθφκα θαη απηψλ μεξάο δφκεζεο. 

γ. Σελ θαηαζθεπή ησλ επηρξηζκάησλ. 

δ. Σελ θαηαζθεπή ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ θιπ, δηθηχσλ πνπ δηέξρνληαη κέζα απφ 

ην ηνηρνπέηαζκα επί ηνπ κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ. 

Δπηπξφζζεηα νη εξγαζίεο κε θνληάκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί ηνπιάρηζηνλ 

ηέζζεξηο εβδνκάδεο λσξίηεξα, ψζηε λα έρεη ζπκπιεξσζεί ε δηαδηθαζία πήμεο ηνπο. 

 

3.3 Σνπνζέηεζε 

Η εγθαηάζηαζε ησλ γπςνζαλίδσλ ζα γίλεη ζε ζπκθσλία κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο 

ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα ΦΤΤ. Κάζε άιιε εξγαζία εληφο ηνπ 

ηνηρνπεηάζκαηνο ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί πξηλ αξρίζεη ε ηνπνζέηεζε ηεο 

γπςνζαλίδαο. 

Δάλ απαηηεζνχλ δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηνπ ηνηρνπεηάζκαηνο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε, 

ζα πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή γηα ηελ παξνρή πξφζβαζεο θαη δηφδνπ γηα λα απνθεπρζεί ε 

απνζπλαξκνιφγεζε νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ηνπ ηνηρνπεηάζκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ απηφ 

νθείιεηαη ζε παξάιεηςε ζπγθεθξηκέλνπ ζπλεξγείνπ, απηφ βαξχλεηαη θαη κε ην θφζηνο ηεο 

απνθαηάζηαζεο. 

 

3.4 Πξνζηαζία 

Σκήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ξσγκέο, θνπζθψκαηα ιαθνπβίηζεο, μεζσξηάζκαηα θαη 

άιια ειαηηψκαηα ζα απνκαθξχλνληαη θαη ζα αληηθαζίζηαληαη απφ άιια πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο. 

Γηα ιφγνπο θαιχηεξεο πξνζηαζίαο, ε ηνπνζέηεζε ησλ γπςνζαλίδσλ  ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ: 

α. Έρνπλ ζηεγλψζεη φιεο νη επηθάλεηαο ζην ρψξν. 

β. Η ζεξκνθξαζία θαη ε πγξαζία ζην θηίξην βξίζθνληαη ζηα επίπεδα πνπ πξννξίδνληαη 

γηα ζπλήζε ρξήζε. 

Δπίζεο ζα γίλνπλ πξνβιέςεηο , ψζηε λα απνηξαπεί ε ξχπαλζε άιισλ εξγαζηψλ ιφγσ 

ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο. 

Όια ηα πιηθά ζα απνζεθεχνληαη ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο. Σα θχιια ηεο γπςνζαλίδαο ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα απνζεθεχνληαη 

θαηά ηξφπν, ψζηε λα απνθεχγεηαη ην μεζψξηαζκα, ηα θνπζθψκαηα, ν ζρεκαηηζκφο πγξαζίαο 

θαη ηα ζπαζίκαηα. Οη απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζα δηέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. 

 

4. Όξνη θαη απαηηήζεηο πγείαο – αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

4.1 Γεληθέο απαηηήζεηο 

Έρεη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ε πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ΣΟ 1501-15-04-01-00, ζηελ 

νπνία αλαιχνληαη νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη ηα ιεπηέα 

κέηξα πξνζηαζίαο θαη πεξηνξηζκνχ επηπηψζεσλ. 

Δπηζεκαίλνληαη επίζεο νη δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 305/1996 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε 

κε ηελ νδεγία 92/57ΔΟΚ» (ΦΔΚ 212/Α/29-8-96). 
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4.2 Πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ 

Ιζρχνπλ ππνρξεσηηθά φζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ 1501-15-04-00. 

Σα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηε θαηά πεξίπησζε. 

Αλεμαξηήησο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα είλαη 

ππνρξεσηηθά εθνδηαζκέλνη θαη λα θάλνπλ ρξήζε ηα αθφινπζα κέζα καδηθήο πξνζηαζίαο 

(ΜΑΠ): 

α. Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία – ΔΛΟΣ ΔΝ 863 

β. Πξνζηαζία ρεξηψλ θαη βξαρηφλσλ – ΔΛΟΣ ΔΝ 388 

γ. Πξνζηαζία θεθαιηνχ – ΔΛΟΣ ΔΝ 397 

δ. Πξνζηαζία πνδηψλ – ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 20345 

 

4.3 Καζαξηζκφο ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη ηαθηηθά αλά εβδνκάδα νη ρψξνη ζα 

θαζαξίδνληαη γηα λα εμαζθαιίδνληαη νη ζπλζήθεο αζθαινχο, νκαιήο θαη ζσζηήο εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε εξγαζίαο ζα θαζαξίδεηαη ν ρψξνο θαη ν 

πεξηβάιινλ ηνπ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή θαηαζθεπή ηνπο. 

Με ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνδνρή ηνπο απφ ηνλ 

εξγνδφηε, αλά απηνηειέο ηκήκα ηνπ έξγνπ, ζα απνζχξεηαη ν εμνπιηζκφ ηνπ ζπλεξγείνπ 

θαηαζθεπήο, ζα απνκαθξχλνληαη ηα πιηθά πνπ πεξίζζεςαλ, ζα θαζαξίδνληαη ηα παηψκαηα, 

ζα απνθνκίδνληαη ηα άρξεζηα πξνο απφξξηςε θαη ζα παξαδίδνληαη νη ρψξνη ζε θαηάζηαζε 

ηθαλή γηα ηελ εθθίλεζε ησλ πεξαηηέξσ εξγαζηψλ. 

 

5. Σξόπνο επηκέηξεζεο 

 

Η επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα έηνηκνπ ηνηρνπεηάζκαηνο 

δχν φςεσλ, κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γπςνζαλίδσλ (πάρνο, ηχπνο) θαη ηελ κνξθή ηεο 

επηθάλεηαο (επίπεδε, θακπχιε), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηζκέλα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ 

έξγνπ. 

Ο κεηαιιηθφο ζθειεηφο ζηήξημεο ηεο γπςνζαλίδαο, είηε επηκεηξάηαη ηδηαηηέξσο, είηε 

ζεσξείηε αλνηγκέλνο ζηελ σο άλσ επηκεηξνχκελε επηθάλεηα, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα 

ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ. 

Γελ επηκεηξνχληαη ρσξηζηά, δηφηη είλαη ελζσκαησκέλεο, φιεο νη αλαγθαίεο εξγαζίεο, 

θαζψο θαη ηα πάζεο θχζεσο πιηθά θαη εμνπιηζκφο, ε εμαζθάιηζε θαη ε θαηαλάισζε ηεο 

ελέξγεηαο, θαζψο θαη θάζε άιιε ζπκπαξνκαξηπξνχζα δξάζε απαηηνχκελε γηα ηελ πιήξε θαη 

έληερλε  θαηά ηα αλσηέξσ θαηαζθεπή ηνπο. Δηδηθφηεξα ελδεηθηηθά αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, 

δελ επηκεηξψληαη ρσξηζηά ηα παξαθάησ: 

α. Η πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ αλαιψζηκσλ ή κε πιηθψλ. 

β. Η κεηαθνξά θαη πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηνπο ζην έξγν. 

γ. Η ελζσκάησζε ή ε ρξήζε ηνπο ζην έξγν. 

δ. Η θζνξά θαη απνκείσζε ησλ πιηθψλ θαη ε απφζβεζε θαη νη ζηαιίεο ηνπ 

εμνπιηζκνχ. 

ε. Η δηάζεζε θαη απαζρφιεζε ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή. 

ζη. Η ζπγθέληξσζε ησλ απνξξηκκάησλ πάζεο θχζεσο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο πξνο νξηζηηθή απφζεζε. 

Η κεηαθνξά ησλ γπςνζαλίδσλ επηκεηξάηαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ. 
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9. Σ.Π. Γ2: Καιψδην UTP-cat6 

 

Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ ηνπνζέηεζε θαισδίνπ 

ηειεθψλνπ θαη δεδνκέλσλ ηεζζάξσλ (4) δεπγψλ ηχπνπ UTP cat6. 

 

1. Καιώδην ηύπνπ UTP cat6 

 

Γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ κε ην patchpanel, ησλ ηειεθψλσλ 

κε ην θέληξν ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαιψδην ηεζζάξσλ δεπγψλ ηχπνπ UTP cat6. Σν θαιψδην ηεο 

θαηεγνξίαο UTP cat6 είλαη θηηαγκέλν απφ ηέζζεξα δεχγε πεξηπιεγκέλσλ κνλσκέλσλ 

κεηαιιηθψλ ηλψλ πνπ πεξηβάιινληαη απφ έλαλ θνηλφ καλδχα. 

Η ίλα ησλ θαισδίσλ απνηειείηαη απφ ράιθηλν αγσγφ κε κνλσηηθφ πεξίβιεκα. Οη ίλεο 

έρνπλε ρξσκαηηθφ θψδηθα (έλα πνξηνθαιί, έλα πξάζηλν, έλα κπιε, έλα θαθέ, έλα ιεπθφ-

πνξηνθαιί, έλα ιεπθφ-πξάζηλν, έλα ιεπθφ-κπιε θαη έλα ιεπθφ-θαθέ) θαη αξηζκνχληαη απφ 1 

κέρξη 8. χκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή ANSI/TIA-568-B.2-1, νη ίλεο ζα πξέπεη λα έρνπλ 

δηάκεηξν απφ 22 κέρξη 24 γθέηηδ γηα λα αληαπνθξηζεί ην θαιψδην ζηηο δηεπθξηληζκέλεο 

αλάγθεο (κεηαθνξά δεδνκέλσλ 10/100/1000kbps). Σα ηέζζεξα δεχγε ζπγθξαηνχληαη κεηαμχ 

ηνπο απφ έλα καλδχα απφ PVC, PE θιπ. Δπηπξνζζέησο ην θαιψδην ζα πξέπεη λα θέξεη 

κεηαιιηθή ζσξάθηζε γηα λα κελ επεξεάδεηαη απφ ηα ηπρφλ ηζρπξά ξεχκαηα πνπ ζα 

ηνπνζεηεζνχλ καδί ηνπ ζηα θαλάιηα θαη ζχξκα ην νπνίν ρξεζηκεχεη γηα ηελ ηάλπζε ηνπ 

θαισδίνπ θαη ελίνηε θαη σο γείσζε. 

Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά, 

απνζήθεπζε θαη θχιαμε ηνπ θαισδίνπ κέρξη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα 

θαζνξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ. 

Σκήκαηα ηνπ θαισδίνπ ηα νπνία είλαη θζαξκέλα, θνκκέλα ή έρνπλ φπνην άιιν 

ειάηησκα ζα πξέπεη απνξξίπηνληαη θαη λα κελ εγθαζίζηαληαη ζην έξγν. Δπίζεο ην θαιψδην 

ζα πξέπεη λα είλαη εληαίν ζε φιν ην κήθνο ηνπ θαη λα κελ έρεη ζπλδέζεηο. 

 

2. Σνπνζέηεζε θαιωδίνπ UTP cat6 

 

Σα θαιψδηα αζζελψλ ξεπκάησλ ζα ηνπνζεηεζνχλ εληφο πιαζηηθψλ θαλαιηψλ (βιέπε 

ηερληθή πξνδηαγξαθή 1501-04-20-01-06) ζε μερσξηζηφ ζάιακν ζε ζρέζε κε ηα θαιψδηα πνπ 

ζα κεηαθέξνπλ ηζρπξά ξεχκαηα. Κάζε θαιψδην UTP cat6 ζα μεθηλάεη απφ κία θαη κφλν ζέζε 

ζην patchpanel θαη ζα θαηαιήγεη ζε κία θαη κνλαδηθή πξίδα δεδνκέλσλ. 

Γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ θαισδίνπ κε ηηο πξίδεο θαη ηα βχζκαηα ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο 

T568A θαη T568B. Αλ θαη ε πξνδηαγξαθή T568B είλαη θαηά πνιχ ε επξχηαηα 

ρξεζηκνπνηεκέλε κέζνδνο, θαη νη δπν είλαη ζπκβαηέο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη. 

Θέιεη πξνζνρή φκσο λα κελ κπεξδεπηνχλ. 

 

3. Όξνη θαη απαηηήζεηο πγείαο – αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

3.1 Γεληθέο απαηηήζεηο 
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Έρεη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ε πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ΣΟ 1501-15-04-01-00, ζηελ 

νπνία αλαιχνληαη νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη ηα ιεπηέα 

κέηξα πξνζηαζίαο θαη πεξηνξηζκνχ επηπηψζεσλ. 

Δπηζεκαίλνληαη επίζεο νη δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 305/1996 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε 

κε ηελ νδεγία 92/57ΔΟΚ» (ΦΔΚ 212/Α/29-8-96). 

 

3.2 Πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ 

Ιζρχνπλ ππνρξεσηηθά φζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ 1501-15-04-00. 

Σα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηε θαηά πεξίπησζε. 

Αλεμαξηήησο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα είλαη 

ππνρξεσηηθά εθνδηαζκέλνη θαη λα θάλνπλ ρξήζε ηα αθφινπζα κέζα καδηθήο πξνζηαζίαο 

(ΜΑΠ): 

α. Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία – ΔΛΟΣ ΔΝ 863 

β. Πξνζηαζία ρεξηψλ θαη βξαρηφλσλ – ΔΛΟΣ ΔΝ 388 

γ. Πξνζηαζία θεθαιηνχ – ΔΛΟΣ ΔΝ 397 

δ. Πξνζηαζία πνδηψλ – ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 20345 

 

3.3 Καζαξηζκφο ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη ηαθηηθά αλά εβδνκάδα νη ρψξνη ζα 

θαζαξίδνληαη γηα λα εμαζθαιίδνληαη νη ζπλζήθεο αζθαινχο, νκαιήο θαη ζσζηήο εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε εξγαζίαο ζα θαζαξίδεηαη ν ρψξνο θαη ν 

πεξηβάιινλ ηνπ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή θαηαζθεπή ηνπο. 

Με ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνδνρή ηνπο απφ ηνλ 

εξγνδφηε, αλά απηνηειέο ηκήκα ηνπ έξγνπ, ζα απνζχξεηαη ν εμνπιηζκφ ηνπ ζπλεξγείνπ 

θαηαζθεπήο, ζα απνκαθξχλνληαη ηα πιηθά πνπ πεξίζζεςαλ, ζα θαζαξίδνληαη ηα παηψκαηα, 

ζα απνθνκίδνληαη ηα άρξεζηα πξνο απφξξηςε θαη ζα παξαδίδνληαη νη ρψξνη ζε θαηάζηαζε 

ηθαλή γηα ηελ εθθίλεζε ησλ πεξαηηέξσ εξγαζηψλ. 

 

4. Δπηκέηξεζε 

 

Η επηκέηξεζε ηνπ θαισδίνπ γίλεηαη ζε κέηξα κήθνπο κε  βάζε ην πξαγκαηηθφ 

εγθαηεζηεκέλν δίθηπν. 

Γελ επηκεηξάηαη ρσξηζηά, δηφηη είλαη ελζσκαησκέλα ζηελ ηηκή ηα εμήο: 

α. Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά, ε απνζήθεπζε θαη ε θχιαμε ηνπ θαισδίνπ κέρξη ηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπ. 

β. Η κεηαθνξά απφ ηε ζέζε θχιαμεο ζην ρψξν ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ θαισδίνπ. 

γ. Η ηνπνζέηεζε ηνπ θαισδίνπ εληφο ηνπ πιαζηηθνχ θαλαιηνχ θαζψο θαη ηα 

πξνζσξηλά θαη ηα κφληκα ζηεξίγκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε ηνπνζέηεζε ηνπ 

θαισδίνπ. 

δ. Όιεο νη απαηηνχκελεο ζπλδέζεηο κε ηηο πξίδεο θαη ηα βχζκαηα ή φπνπ αιινχ ζα 

πξέπεη λα μεθηλάεη θαη λα θαηαιήγεη ην θαιψδην. 

ε. Σν απαξαίηεην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ρξεηάδεηαη απφ ηελ πξνκήζεηα ηνπ 

θαισδίνπ κέρξη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ θαη ηελ δνθηκή ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

ζη. Σα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ ζσζηή θαη ρσξίο πξνβιήκαηα ηνπνζέηεζε ηνπ 

θαισδίνπ. 

δ. Σα απαξαίηεηα βχζκαηα γηα ηελ ζχλδεζή ηνπ. 
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10. Σ.Π Γ3: Μνλάδα επεμεξγαζίαο ρεκηθψλ απνβιήησλ 

 

Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ πξνκήζεηα κίαο κνλάδαο επεμεξγαζίαο 

ρεκηθψλ απνβιήησλ γηα ην Δξγαζηήξην ηνπ ηκήκαηνο Διέγρνπ Γάιαηνο Λάξηζαο. 

 

1. Πξνκήζεηα κνλάδαο επεμεξγαζίαο ρεκηθώλ απνβιήηωλ 

 

Ο αλάδνρνο ζε ζπκθσλία κε ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή/θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

Σκήκαηνο Διέγρνπ Γάιαηνο ζα πξνκεζεπηεί κία κνλάδα επεμεξγαζίαο ρεκηθψλ απνβιήησλ, 

ζα ηε κεηαθέξεη ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ, ζα ηελ απνζεθεχζεη θαη ζα ηελ θπιάμεη. Δλ 

ζπλερεία ζα ηελ ηνπνζεηήζεη ζηε ζέζε πνπ ζα ππνδεηρζεί εληφο ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ζα ηε 

ζπλδέζεη κε ην δίθηπν ηεο απνρέηεπζεο. 

 

2. Όξνη θαη απαηηήζεηο πγείαο – αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

2.1 Γεληθέο απαηηήζεηο 

Έρεη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ε πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ΣΟ 1501-15-04-01-00, ζηελ 

νπνία αλαιχνληαη νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη ηα ιεπηέα 

κέηξα πξνζηαζίαο θαη πεξηνξηζκνχ επηπηψζεσλ. 

Δπηζεκαίλνληαη επίζεο νη δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 305/1996 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε 

κε ηελ νδεγία 92/57ΔΟΚ» (ΦΔΚ 212/Α/29-8-96). 

 

2.2 Πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ 

Ιζρχνπλ ππνρξεσηηθά φζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ 1501-15-04-00. 

Σα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηε θαηά πεξίπησζε. 

Αλεμαξηήησο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα είλαη 

ππνρξεσηηθά εθνδηαζκέλνη θαη λα θάλνπλ ρξήζε ηα αθφινπζα κέζα καδηθήο πξνζηαζίαο 

(ΜΑΠ): 

α. Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία – ΔΛΟΣ ΔΝ 863 

β. Πξνζηαζία ρεξηψλ θαη βξαρηφλσλ – ΔΛΟΣ ΔΝ 388 

γ. Πξνζηαζία θεθαιηνχ – ΔΛΟΣ ΔΝ 397 

δ. Πξνζηαζία πνδηψλ – ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 20345 

 

2.3 Καζαξηζκφο ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη ηαθηηθά αλά εβδνκάδα νη ρψξνη ζα 

θαζαξίδνληαη γηα λα εμαζθαιίδνληαη νη ζπλζήθεο αζθαινχο, νκαιήο θαη ζσζηήο εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε εξγαζίαο ζα θαζαξίδεηαη ν ρψξνο θαη ν 

πεξηβάιινλ ηνπ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή θαηαζθεπή ηνπο. 
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Με ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνδνρή ηνπο απφ ηνλ 

εξγνδφηε, αλά απηνηειέο ηκήκα ηνπ έξγνπ, ζα απνζχξεηαη ν εμνπιηζκφ ηνπ ζπλεξγείνπ 

θαηαζθεπήο, ζα απνκαθξχλνληαη ηα πιηθά πνπ πεξίζζεςαλ, ζα θαζαξίδνληαη ηα παηψκαηα, 

ζα απνθνκίδνληαη ηα άρξεζηα πξνο απφξξηςε θαη ζα παξαδίδνληαη νη ρψξνη ζε θαηάζηαζε 

ηθαλή γηα ηελ εθθίλεζε ησλ πεξαηηέξσ εξγαζηψλ. 

 

 

 

3. Δπηκέηξεζε 

 

Η επηκέηξεζε ζα γίλεη ζε ηεκάρηα πιήξσο εγθαηεζηεκέλσλ θαη ελ ιεηηνπξγία 

κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ρεκηθψλ απνβιήησλ. 

Γελ επηκεηξάηαη ρσξηζηά, δηφηη είλαη ελζσκαησκέλα ζηελ ηηκή ηα εμήο: 

α. Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά, ε απνζήθεπζε θαη ε θχιαμε ηεο κνλάδαο. 

β. Η κεηαθνξά απφ ηε ζέζε θχιαμε ζηε ζέζε ηεο ηειηθήο ηνπνζέηεζεο. 

γ. Η ηνπνζέηεζή ηεο ζε πξνζσξηλή θαη ελ ζπλερεία ζηελ ηειηθή ηεο ζέζε γηα ηε 

ζχλδεζή ηεο κε ην δίθηπν ηεο απνρέηεπζεο θαη ην δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

δ. Όια ηα απαξαίηεηα ζηεξίγκαηα, ζηξηθψληαθιπ γηα ηε ζσζηή θαη έληερλε 

ηνπνζέηεζή ηεο. 

ε. Σν απαξαίηεην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ρξεηάδεηαη απφ ηελ πξνκήζεηα 

ηεοκνλάδαο κέρξη ηελ ηνπνζέηεζή ηεο θαη ηελ δνθηκή ιεηηνπξγίαο ηεο. 

ζη. Σα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ ζσζηή θαη ρσξίο πξνβιήκαηα ηνπνζέηεζε ηεο 

κνλάδαο επεμεξγαζίαο. 

δ. Δπίζεο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα θίιηξα απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ θαη αλ 

είλαη θαηαζθεπαζκέλα γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. 
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11. Σ.Π. Γ4: Πιήξεο ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ 

 

Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ ηνπνζέηεζε 

ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ ελ πιήξε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία. 

 

1. ύζηεκα ζπλαγεξκνύ 

 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε δηθά ηνπ κέζα θαη πξνζσπηθφ λα πξνκεζεπηεί, λα 

κεηαθέξεη, λα απνζεθεχζεη θαη λα θπιάμεη ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ ή φπνπ αιινχ θξίλεη 

ζθφπηκν φια ηα ζπζηήκαηα θαη ππνζπζηήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ πιήξε αληηθιεπηηθή 

πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ. 

Σν ζχζηεκα γηα λα ζεσξεζεί πιήξεο ζα πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ 

ζπζηήκαηα θαη ππνζπζηήκαηα: 

α. Κεληξηθφ πίλαθα - ρεηξηζηήξην ηνπ ζπζηήκαηνο κε ελζσκαησκέλν πιεθηξνιφγην (1 

ηεκ) ζην νπνίν ζα δίδνληαη νη εληνιέο φπιηζεο, αθφπιηζεο ηνπ ζπλαγεξκνχ, ζήκα παληθνχ 

θιπ. 

β. Δμσηεξηθέο απηφλνκεο ελεξγεηαθά θαξν-ζεηξήλεο (2 ηεκ) κε tamper πξνζηαζίαο 

αθνπζηηθήο ηζρχο κεγαιχηεξεο ησλ 115dB(A) ζην 1m θαη θιαο 60 αλαιακπψλ αλά ιεπηφ.  

γ. Δζσηεξηθή θαξν-ζεηξήλα αθνπζηηθήο ηζρχο ηνπιάρηζηνλ 110dB(A) ζην 1m θαη 

θιαο 60 αλαιακπψλ αλά ιεπηφ. 

δ. Αληρλεπηέο θίλεζεο (2 ηεκ) κε tamper πξνζηαζίαο θάιπςεο έσο 12m ζε αθηίλα 90
ν
. 

ε. Παγίδεο γηα φια ηα παξάζπξα θαη ηηο πφξηεο ηνπ θηηξίνπ. 

ζη. Σελ απαξαίηεηε θαισδίσζε γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

ππνζπζηεκάησλ κε ην θεληξηθφ πίλαθα γηα ηελ πιήξε θαη νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 

2. Σνπνζέηεζε ζπλαγεξκνύ 

 

Σν ζχζηεκα ηνπ ζπλαγεξκνχ ζα ηνπνζεηεζεί, ζα δηαζπλδεζεί κε ηα πεξηθεξεηαθά 

ζπζηήκαηά ηνπ θαη ζα ειεθηξνδνηεζεί απφ θαηάιιειν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα 

δηαζέζεη γη’ απηφ ην ζθνπφ ν αλάδνρνο. 

Ο θεληξηθφο πίλαθαο - ρεηξηζηήξην ζα ηνπνζεηεζεί ζε ζεκείν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ 

ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ φπσο επίζεο νη ζέζεηο ησλ ηξηψλ θαξν-ζεηξήλσλ θαη ησλ δχν αληρλεπηψλ 

θίλεζεο. Οη παγίδεο ζε πφξηεο θαη παξάζπξα ζα ηνπνζεηεζνχλ εζσηεξηθά θαη κε ηξφπν πνπ 

λα κελ κπνξνχλ λα απελεξγνπνηεζνχλ ή/θαη βξαρπθπθισζνχλ θαη λα κελ δίλνπλ ζήκα 

παξαβίαζεο. 

 

3. Όξνη θαη απαηηήζεηο πγείαο - αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

3.1 Γεληθέο απαηηήζεηο 
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Έρεη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ε πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ΣΟ 1501-15-04-01-00, ζηελ 

νπνία αλαιχνληαη νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη ηα ιεπηέα 

κέηξα πξνζηαζίαο θαη πεξηνξηζκνχ επηπηψζεσλ. 

Δπηζεκαίλνληαη επίζεο νη δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 305/1996 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε 

κε ηελ νδεγία 92/57ΔΟΚ» (ΦΔΚ 212/Α/29-8-96). 

 

3.2 Πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ 

Ιζρχνπλ ππνρξεσηηθά φζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ 1501-15-04-00. 

Σα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηε θαηά πεξίπησζε. 

Αλεμαξηήησο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα είλαη 

ππνρξεσηηθά εθνδηαζκέλνη θαη λα θάλνπλ ρξήζε ηα αθφινπζα κέζα καδηθήο πξνζηαζίαο 

(ΜΑΠ): 

α. Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία – ΔΛΟΣ ΔΝ 863 

β. Πξνζηαζία ρεξηψλ θαη βξαρηφλσλ – ΔΛΟΣ ΔΝ 388 

γ. Πξνζηαζία θεθαιηνχ – ΔΛΟΣ ΔΝ 397 

δ. Πξνζηαζία πνδηψλ – ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 20345 

 

3.3 Καζαξηζκφο ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη ηαθηηθά αλά εβδνκάδα νη ρψξνη ζα 

θαζαξίδνληαη γηα λα εμαζθαιίδνληαη νη ζπλζήθεο αζθαινχο, νκαιήο θαη ζσζηήο εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε εξγαζίαο ζα θαζαξίδεηαη ν ρψξνο θαη ν 

πεξηβάιινλ ηνπ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή θαηαζθεπή ηνπο. 

Με ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνδνρή ηνπο απφ ηνλ 

εξγνδφηε, αλά απηνηειέο ηκήκα ηνπ έξγνπ, ζα απνζχξεηαη ν εμνπιηζκφ ηνπ ζπλεξγείνπ 

θαηαζθεπήο, ζα απνκαθξχλνληαη ηα πιηθά πνπ πεξίζζεςαλ, ζα θαζαξίδνληαη ηα παηψκαηα, 

ζα απνθνκίδνληαη ηα άρξεζηα πξνο απφξξηςε θαη ζα παξαδίδνληαη νη ρψξνη ζε θαηάζηαζε 

ηθαλή γηα ηελ εθθίλεζε ησλ πεξαηηέξσ εξγαζηψλ. 

 

4. Δπηκέηξεζε 

 

Η επηκέηξεζε ζα γίλεη ηππηθά ζε ηεκάρηα πιήξσο εγθαηεζηεκέλσλ ζπζηεκάησλ 

αληηθιεπηηθήο πξνζηαζίαο. Οπζηαζηηθά ζα επηκεηξεζεί έλα ηεκάρην ην νπνίν θαη ζα θαιχπηεη 

φιν ην θηίξην. 

Γελ επηκεηξάηαη ρσξηζηά, δηφηη είλαη ελζσκαησκέλα ζηελ ηηκή ηα εμήο: 

α. Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά, ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε εθ λένπ κεηαθνξά απφ ηνλ 

ηφπν θχιαμεο ζην ηφπν ηεο ηνπνζέηεζεο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ ζπλαγεξκνχ θαη ησλ 

θαισδηψζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην εδάθην 1 ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο κε 

κέζα θαη πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαζέζεη ν αλάδνρνο. 

β. Σελ έληερλε απφ θαηάιιειν πξνζσπηθφ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ εμαξηεκάησλ πνπ 

απαξηίδνπλ ην ζχζηεκα γηα ηελ πιήξε θαη νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγία ηνπ. 

γ. Σελ ζχλδεζε ησλ ππνζπζηεκάησλ κέζσ θαισδίνπ απφ θαηάιιειν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ. 

δ. Σν απαξαίηεην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ρξεηάδεηαη απφ ηελ πξνκήζεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο κέρξη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ θαη ηελ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

ε. Σα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ ζσζηή θαη ρσξίο πξνβιήκαηα ηνπνζέηεζε ηνπ. 
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ζη. Σα ηπρψλ ηθξηψκαηα, ζθάιεο θιπ γηα λα ηνπνζεηεζνχλ ηα ππνζπζηήκαηα ζην 

θαηάιιειν χςνο. 

δ. Σα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο πρ. ζηεξίγκαηα, βίδεο θιπ. 

 

 

 

 

 

 

12. Σ.Π. Γ5: Μέζα ππξαζθάιεηαο θαη έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ 

 

Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηα κέζα ππξαζθάιεηαο θαζψο θαη ηελ 

έθδνζε ηνπ απαηηνχκελνπ πηζηνπνηεηηθνχ γηα ηε λφκηκε ιεηηνπξγία  ηνπ Σκήκαηνο Διέγρνπ 

Γάιαηνο ηεο Λάξηζαο. 

 

1. Μέζα ππξαζθάιεηαο  

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεπηεί, λα κεηαθέξεη, λα απνζεθεχζεη θαη λα 

θπιάμεη κε δηθά ηνπ κέζα, πξνζσπηθφ θαη εξγαζία φινλ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ 

ππξαζθάιεηα ηνπ θηηξίνπ ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 388 κέξνο Β’ ηεο 19εο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 

2016 «Μέηξα θαη κέζα ππξνπξνζηαζίαο γξαθείσλ».  

Δπίζεο ζα πξέπεη λα θξνληίζεη λα πξάμεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ψζηε λα 

εμαζθαιίζεη ην απαξαίηεην πηζηνπνηεηηθφ αζθάιεηαο γηα ηε λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ 

θαη ηδηαίηεξα ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

 

2. Σνπνζέηεζε κέζωλ ππξαζθάιεηαο 

 

Μεηά ην πέξαο φισλ ησλ νηθνδνκηθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ θαη πξηλ 

ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη φια ηα κέζα ππξαζθάιεηαο 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν. Θα πξέπεη λα δηαζέζεη ην θαηάιιειν εξγαηνηερληθφ 

πξνζσπηθφ γηα ηελ έληερλε θαη νξζή απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ. 

 

3. Δπηκέηξεζε 

 

Η επηκέηξεζε ζα γίλεη ηππηθά ζε ηεκάρηα πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο θαη 

πηζηνπνηεηηθνχ ππξαζθάιεηαο. Οπζηαζηηθά ζα επηκεηξεζεί έλα ηεκάρην ην νπνίν θαη ζα 

θαιχπηεη φιν ην θηίξην. 

Γελ επηκεηξάηαη ρσξηζηά, δηφηη είλαη ελζσκαησκέλα ζηελ ηηκή ηα εμήο: 

α. Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά, ε απνζήθεπζε θαη ε θχιαμε φισλ ησλ πιηθψλ πνπ 

απνηεινχλ ηα κέζα ππξφζβεζεο θαη ελ ζπλερεία ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζηελ ηειηθή ηνπο ζέζε. 

β. Σα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ ζσζηή θαη ρσξίο πξνβιήκαηα ηνπνζέηεζε ηνπο. 

γ. Σα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

κέζσλ ππξαζθάιεηαο. 

δ.  Σν απαξαίηεην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ απφ ηελ πξνκήζεηα κέρξη ηελ έληερλε 

ηνπνζέηεζε θαη ηηο ηπρφλ δνθηκέο πνπ ζα απαηηεζνχλ. 

ε. Σε δηάζεζε ηνπ θαηάιιεινπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ έθδνζε ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ αζθαιείαο. 
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14. Σ.Π. Γ7: Ρεπκαηνδφηεο 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο είλαη ε πξνκήζεηα θαη ε 

ηνπνζέηεζε επί πιαζηηθνχ θαλαιηνχ ηχπνπ Legrand πξίδαο ξεχκαηνο έληαζεο 16Α θαη ηάζεο 

250V. 

 

1. Πξίδα ξεύκαηνο ηζρύνο 16Α, 250V 

 

Η ξεπκαηνδφηεζε ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ ζα γίλεηαη απφ πξίδεο ξεχκαηνο έληαζεο 

16Α θαη ηάζεο 250V, νη νπνίεο ζα εγθαηαζηαζνχλ επί πιαζηηθνχ θαλαιηνχ (βιέπε ΔΣΔΠ 

1501-04-20-01-06). Η πξίδα ζα πξέπεη λα είλαη αζθαιείαο, ηχπνπ schuko,έληαζεο 16Α, ηάζεο 

250V θαη λα δηαζέηεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα εγθαηαζηαζεί επί 

πιαζηηθνχ θαλαιηνχ.  

Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ πξνκήζεηα, ηε κεηαθνξά, ηελ 

απνζήθεπζε θαη ηε θχιαμε ησλ πξηδψλ κέρξη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηα 

θαζνξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ. 

Πξίδεο νη νπνίεο είλαη θζαξκέλεο, ζπαζκέλεο ή έρνπλ νπνηνδήπνηε ειάηησκα ζα 

πξέπεη απνξξίπηνληαη θαη λα κελ εγθαζίζηαληαη ζην έξγν. 

 

2. Σνπνζέηεζε πξηδώλ 

 

Οη πξίδεο ζα ηνπνζεηεζνχλ επίησλ πιαζηηθψλ θαλαιηψλ (βιέπε ηερληθή πξνδηαγξαθή 

1501-04-20-01-06) ζην ζάιακν πνπ κεηαθέξεη ηα θαιψδηα ηζρπξψλ ξεπκάησλ. Πξηλ ηελ 

ηνπνζέηεζε ζα πξέπεη λα γίλεη ε ζχλδεζε κε ην θαηάιιειν θαιψδην γηα ηελ πιήξε θαη 

αδηάθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο απφ ην δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

3. Όξνη θαη απαηηήζεηο πγείαο – αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

3.1 Γεληθέο απαηηήζεηο 

Έρεη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ε πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ΣΟ 1501-15-04-01-00, ζηελ 

νπνία αλαιχνληαη νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη ηα ιεπηέα 

κέηξα πξνζηαζίαο θαη πεξηνξηζκνχ επηπηψζεσλ. 

Δπηζεκαίλνληαη επίζεο νη δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 305/1996 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε 

κε ηελ νδεγία 92/57ΔΟΚ» (ΦΔΚ 212/Α/29-8-96). 

 

3.2 Πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ 

Ιζρχνπλ ππνρξεσηηθά φζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ 1501-15-04-00. 
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Σα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηε θαηά πεξίπησζε. 

Αλεμαξηήησο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα είλαη 

ππνρξεσηηθά εθνδηαζκέλνη θαη λα θάλνπλ ρξήζε ηα αθφινπζα κέζα καδηθήο πξνζηαζίαο 

(ΜΑΠ): 

α. Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία – ΔΛΟΣ ΔΝ 863 

β. Πξνζηαζία ρεξηψλ θαη βξαρηφλσλ – ΔΛΟΣ ΔΝ 388 

γ. Πξνζηαζία θεθαιηνχ – ΔΛΟΣ ΔΝ 397 

δ. Πξνζηαζία πνδηψλ – ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 20345 

 

3.3 Καζαξηζκφο ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη ηαθηηθά αλά εβδνκάδα νη ρψξνη ζα 

θαζαξίδνληαη γηα λα εμαζθαιίδνληαη νη ζπλζήθεο αζθαινχο, νκαιήο θαη ζσζηήο εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε εξγαζίαο ζα θαζαξίδεηαη ν ρψξνο θαη ν 

πεξηβάιινλ ηνπ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή θαηαζθεπή ηνπο. 

Με ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνδνρή ηνπο απφ ηνλ 

εξγνδφηε, αλά απηνηειέο ηκήκα ηνπ έξγνπ, ζα απνζχξεηαη ν εμνπιηζκφ ηνπ ζπλεξγείνπ 

θαηαζθεπήο, ζα απνκαθξχλνληαη ηα πιηθά πνπ πεξίζζεςαλ, ζα θαζαξίδνληαη ηα παηψκαηα, 

ζα απνθνκίδνληαη ηα άρξεζηα πξνο απφξξηςε θαη ζα παξαδίδνληαη νη ρψξνη ζε θαηάζηαζε 

ηθαλή γηα ηελ εθθίλεζε ησλ πεξαηηέξσ εξγαζηψλ. 

 

4. Δπηκέηξεζε 

 

Η επηκέηξεζε ησλπξηδψλ γίλεηαη ζε ηεκάρηα κε  βάζε ηηο πξαγκαηηθέο 

εγθαηεζηεκέλεοπξίδεο ζην δίθηπν. 

Γελ επηκεηξάηαη ρσξηζηά, δηφηη είλαη ελζσκαησκέλα ζηελ ηηκή ηα εμήο: 

α. Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά, ε απνζήθεπζε θαη ε θχιαμε ησλ πξηδψλ κέρξη ηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπο. 

β. Η κεηαθνξά απφ ηε ζέζε θχιαμεο ζην ρψξν ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπο. 

γ. Η ηνπνζέηεζε ησλ πξηδψλ επί ηνπ πιαζηηθνχ θαλαιηνχ θαζψο θαη ηα πξνζσξηλά 

θαη ηα κφληκα ζηεξίγκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε ηνπνζέηεζε ηνπο. 

δ. Όιεο νη απαηηνχκελεο ζπλδέζεηο κε ην θαηάιιειν θαιψδην γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. 

ε. Σν απαξαίηεην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ρξεηάδεηαη απφ ηελ πξνκήζεηα ησλ 

πξηδψλ κέρξη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θαη ηελ δνθηκή ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

ζη. Σα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ ζσζηή θαη ρσξίο πξνβιήκαηα ηνπνζέηεζε ησλ 

πξηδψλ. 
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15. Σ.Π. Γ8: Γηαθφπηεο θψησλ 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο είλαη ε πξνκήζεηα θαη ε 

ηνπνζέηεζε επί πιαζηηθνχ θαλαιηνχ ηχπνπ Legrand δηαθφπηεο θψησλ έληαζεο 10Α θαη 

ηάζεο 250V. 

 

1. Γηαθόπηεο θώηωλ έληαζεο 10Α θαη ηάζεο 250V 

 

Η ξεπκαηνδφηεζε ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζα γίλεηαη απφ δηαθφπηεο ξεχκαηνο 

έληαζεο 10Α θαη ηάζεο 250V, νη νπνίεο ζα εγθαηαζηαζνχλ επί πιαζηηθνχ θαλαιηνχ (βιέπε 

ΔΣΔΠ 1501-04-20-01-06). Ο δηαθφπηεο ζα πξέπεη λα είλαη έληαζεο 10Α, ηάζεο 250V θαη λα 

δηαζέηεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα εγθαηαζηαζεί επί πιαζηηθνχ 

θαλαιηνχ.  

Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ πξνκήζεηα, ηε κεηαθνξά, ηελ 

απνζήθεπζε θαη ηε θχιαμε ησλ δηαθνπηψλ κέρξη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηα 

θαζνξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ. 

Γηαθφπηεο νη νπνίνη είλαη θζαξκέλνη, ζπαζκέλνη ή έρνπλ νπνηνδήπνηε ειάηησκα ζα 

πξέπεη απνξξίπηνληαη θαη λα κελ εγθαζίζηαληαη ζην έξγν. 

 

2. Σνπνζέηεζε δηαθνπηώλ θώηωλ 

 

Οη δηαθφπηεο ζα ηνπνζεηεζνχλ επί ησλ πιαζηηθψλ θαλαιηψλ (βιέπε ηερληθή 

πξνδηαγξαθή 1501-04-20-01-06) ζην ζάιακν πνπ κεηαθέξεη ηα θαιψδηα ηζρπξψλ ξεπκάησλ. 

Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεη ε ζχλδεζή ηνπο κε ην θαηάιιειν θαιψδην γηα 

ηελ έλαπζε θαη δηαθνπή ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο πνπ ειέγρνπλ. 

 

3. Όξνη θαη απαηηήζεηο πγείαο – αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

3.1 Γεληθέο απαηηήζεηο 

Έρεη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ε πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ΣΟ 1501-15-04-01-00, ζηελ 

νπνία αλαιχνληαη νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη ηα ιεπηέα 

κέηξα πξνζηαζίαο θαη πεξηνξηζκνχ επηπηψζεσλ. 

Δπηζεκαίλνληαη επίζεο νη δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 305/1996 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε 

κε ηελ νδεγία 92/57ΔΟΚ» (ΦΔΚ 212/Α/29-8-96). 

 

3.2 Πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ 



Σελίδα 25 από 38 
 

Ιζρχνπλ ππνρξεσηηθά φζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ 1501-15-04-00. 

Σα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηε θαηά πεξίπησζε. 

Αλεμαξηήησο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα είλαη 

ππνρξεσηηθά εθνδηαζκέλνη θαη λα θάλνπλ ρξήζε ηα αθφινπζα κέζα καδηθήο πξνζηαζίαο 

(ΜΑΠ): 

α. Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία – ΔΛΟΣ ΔΝ 863 

β. Πξνζηαζία ρεξηψλ θαη βξαρηφλσλ – ΔΛΟΣ ΔΝ 388 

γ. Πξνζηαζία θεθαιηνχ – ΔΛΟΣ ΔΝ 397 

δ. Πξνζηαζία πνδηψλ – ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 20345 

 

3.3 Καζαξηζκφο ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη ηαθηηθά αλά εβδνκάδα νη ρψξνη ζα 

θαζαξίδνληαη γηα λα εμαζθαιίδνληαη νη ζπλζήθεο αζθαινχο, νκαιήο θαη ζσζηήο εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε εξγαζίαο ζα θαζαξίδεηαη ν ρψξνο θαη ν 

πεξηβάιινλ ηνπ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή θαηαζθεπή ηνπο. 

Με ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνδνρή ηνπο απφ ηνλ 

εξγνδφηε, αλά απηνηειέο ηκήκα ηνπ έξγνπ, ζα απνζχξεηαη ν εμνπιηζκφ ηνπ ζπλεξγείνπ 

θαηαζθεπήο, ζα απνκαθξχλνληαη ηα πιηθά πνπ πεξίζζεςαλ, ζα θαζαξίδνληαη ηα παηψκαηα, 

ζα απνθνκίδνληαη ηα άρξεζηα πξνο απφξξηςε θαη ζα παξαδίδνληαη νη ρψξνη ζε θαηάζηαζε 

ηθαλή γηα ηελ εθθίλεζε ησλ πεξαηηέξσ εξγαζηψλ. 

 

4. Δπηκέηξεζε 

 

Η επηκέηξεζε ησλ δηαθνπηψλ γίλεηαη ζε ηεκάρηα κε  βάζε ηνπο πξαγκαηηθά 

εγθαηεζηεκέλνπο δηαθφπηεο ζην δίθηπν. 

Γελ επηκεηξάηαη ρσξηζηά, δηφηη είλαη ελζσκαησκέλα ζηελ ηηκή ηα εμήο: 

α. Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά, ε απνζήθεπζε θαη ε θχιαμε ησλ δηαθνπηψλ κέρξη ηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπο. 

β. Η κεηαθνξά απφ ηε ζέζε θχιαμεο ζην ρψξν ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπο. 

γ. Η ηνπνζέηεζε ησλ δηαθνπηψλ επί ηνπ πιαζηηθνχ θαλαιηνχ θαζψο θαη ηα πξνζσξηλά 

θαη ηα κφληκα ζηεξίγκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε ηνπνζέηεζε ηνπο. 

δ. Όιεο νη απαηηνχκελεο ζπλδέζεηο κε ην θαηάιιειν θαιψδην γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο 

θαη ηελ έλαπζε θαη ζβέζε ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. 

ε. Σν απαξαίηεην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ρξεηάδεηαη απφ ηελ πξνκήζεηα ησλ 

πξηδψλ κέρξη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θαη ηελ δνθηκή ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

ζη. Σα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ ζσζηή θαη ρσξίο πξνβιήκαηα ηνπνζέηεζε ησλ 

δηαθνπηψλ. 
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16. Σ.Π. Γ9: Φσηηζηηθά ζψκαηα 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο είλαη ε πξνκήζεηα θαη ε 

ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηζρχνο 4 x30Watt θαη ηάζεο 250V. 

 

1. Φωηηζηηθά ζώκαηα ηζρύνο 4x30Watt θαηηάζεο 250V 

 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα πξέπεη λα είλαη νξζνγσληθήο δηαηνκήο 60x60cm νξνθήο, 

νξαηφ κε 4 ιπρλίεο ηζρχνο 30 Wattέθαζηε, απνηεινχκελν απφ κεηαιιηθή βάζε, βακκέλε κε 

ιεπθφ ρξψκα θαη κε αληαλαθιαζηηθή νξνθή. 

Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ πξνκήζεηα, ηε κεηαθνξά, ηελ 

απνζήθεπζε θαη ηε θχιαμε ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ κέρξη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζχκθσλα 

κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ. 

Φσηηζηηθά ζψκαηα ηα νπνία είλαη θζαξκέλα, ζπαζκέλα ή έρνπλ νπνηνδήπνηε 

ειάηησκα ζα πξέπεη απνξξίπηνληαη θαη λα κελ εγθαζίζηαληαη ζην έξγν. 

 

2. Σνπνζέηεζε θωηηζηηθώλ ζωκάηωλ 

 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα ηνπνζεηεζνχλ επί ηελ νξνθήο ηνπ θηηξίνπ. Πξηλ ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεη ε ζχλδεζε κε ην θαηάιιειν θαιψδην γηα ηελ πιήξε θαη 

νξζή ιεηηνπξγία ηνπο απφ ην δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

3. Όξνη θαη απαηηήζεηο πγείαο – αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

3.1 Γεληθέο απαηηήζεηο 

Έρεη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ε πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ΣΟ 1501-15-04-01-00, ζηελ 

νπνία αλαιχνληαη νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη ηα ιεπηέα 

κέηξα πξνζηαζίαο θαη πεξηνξηζκνχ επηπηψζεσλ. 

Δπηζεκαίλνληαη επίζεο νη δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 305/1996 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε 

κε ηελ νδεγία 92/57ΔΟΚ» (ΦΔΚ 212/Α/29-8-96). 

 

3.2 Πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ 

Ιζρχνπλ ππνρξεσηηθά φζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ 1501-15-04-00. 

Σα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηε θαηά πεξίπησζε. 
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Αλεμαξηήησο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα είλαη 

ππνρξεσηηθά εθνδηαζκέλνη θαη λα θάλνπλ ρξήζε ηα αθφινπζα κέζα καδηθήο πξνζηαζίαο 

(ΜΑΠ): 

α. Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία – ΔΛΟΣ ΔΝ 863 

β. Πξνζηαζία ρεξηψλ θαη βξαρηφλσλ – ΔΛΟΣ ΔΝ 388 

γ. Πξνζηαζία θεθαιηνχ – ΔΛΟΣ ΔΝ 397 

δ. Πξνζηαζία πνδηψλ – ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 20345 

 

3.3 Καζαξηζκφο ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη ηαθηηθά αλά εβδνκάδα νη ρψξνη ζα 

θαζαξίδνληαη γηα λα εμαζθαιίδνληαη νη ζπλζήθεο αζθαινχο, νκαιήο θαη ζσζηήο εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε εξγαζίαο ζα θαζαξίδεηαη ν ρψξνο θαη ν 

πεξηβάιινλ ηνπ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή θαηαζθεπή ηνπο. 

Με ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνδνρή ηνπο απφ ηνλ 

εξγνδφηε, αλά απηνηειέο ηκήκα ηνπ έξγνπ, ζα απνζχξεηαη ν εμνπιηζκφ ηνπ ζπλεξγείνπ 

θαηαζθεπήο, ζα απνκαθξχλνληαη ηα πιηθά πνπ πεξίζζεςαλ, ζα θαζαξίδνληαη ηα παηψκαηα, 

ζα απνθνκίδνληαη ηα άρξεζηα πξνο απφξξηςε θαη ζα παξαδίδνληαη νη ρψξνη ζε θαηάζηαζε 

ηθαλή γηα ηελ εθθίλεζε ησλ πεξαηηέξσ εξγαζηψλ. 

 

4. Δπηκέηξεζε 

 

Η επηκέηξεζε ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ γίλεηαη ζε ηεκάρηα κε  βάζε ηα πξαγκαηηθά 

εγθαηεζηεκέλαθσηηζηηθά ζην θηίξην. 

Γελ επηκεηξάηαη ρσξηζηά, δηφηη είλαη ελζσκαησκέλα ζηελ ηηκή ηα εμήο: 

α. Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά, ε απνζήθεπζε θαη ε θχιαμε ησλ θσηηζηηθψλ κέρξη ηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπο. 

β. Η κεηαθνξά απφ ηε ζέζε θχιαμεο ζην ρψξν ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπο. 

γ. Η ηνπνζέηεζε ησλ θσηηζηηθψλ επί ηεο νξνθήο θαζψο θαη ηα πξνζσξηλά θαη ηα 

κφληκα ζηεξίγκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε ηνπνζέηεζε ηνπο. 

δ. Όιεο νη απαηηνχκελεο ζπλδέζεηο κε ην θαηάιιειν θαιψδην γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. 

ε. Σν απαξαίηεην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ρξεηάδεηαη απφ ηελ πξνκήζεηα ησλ 

θσηηζηηθψλ κέρξη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θαη ηελ δνθηκή ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

ζη. Σα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ ζσζηή θαη ρσξίο πξνβιήκαηα ηνπνζέηεζε ηνπο. 

δ. Οη ηέζζεξηο ιπρλίεο πνπ απαηηνχληαη αλά θσηηζηηθφ ζψκα ηζρχνο 30Watt έθαζηε 

θαη ηάζεο 250V. 
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17. Σ.Π. Γ10:Δπηηνίρην Rack θαη patch panel 

 

Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε 

ελφο επηηνίρηνπ rack δηάζηαζεο 20 ηληζψλ θαη ελφο patchpanel 48 ports. 

 

1. Rack 20 ηληζώλ 

 

Η πξνδηαγξαθή πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα, ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ζην ρψξν 

ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ζηε ζέζε πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ 

ή/θαη ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο κειέηεο ελφο επηηνίρηνπ networkcabinet ή αιιηψο rack 

δηάζηαζεο 20 ηληζψλ κε δηπιφ άλνηγκα, έλα ζην έκπξνζζελ ηκήκα ηνπ θαη έλα ζην νπίζζην 

ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ patchpanel θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ην δίθηπν ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηε δνκεκέλε θαισδίσζε (θαιψδηα UTP) πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ 

ζην θηίξην. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη θαη φια ηα πιηθά, κηθξνυιηθά θαη εξγαζία γηα ηελ 

πιήξε θαη έληερλε ηνπνζέηεζε ηνπ rack επί ηνπ ηνίρνπ. 

 

2. Patchpanel 48 ports 

 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαη 

ε ηνπνζέηεζε εληφο ηνπ rack ελφο patchpanel 48 ports. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη φια ηα 

πιηθά, κηθξνυιηθά θαη ε εξγαζία πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ ζηεξαίσζε ηνπ patchpanel εληφο 

ηνπ rack θαζψο θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ηα δίθηπα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη δεδνκέλσλ ηνπ 

θηηξίνπ. 

 

3. Δπηκέηξεζε 

 

Η Δπηκέηξεζε ηνπ rack θαη ηνπ patchpanel γίλεηαη ζε ηεκάρηα εγθαηεζηεκέλα επί ησλ 

ζέζεσλ πνπ ζα ππνδεηρζνχλ. 

Γελ επηκεηξάηαη ρσξηζηά, δηφηη είλαη ελζσκαησκέλα ζηελ ηηκή ηα εμήο: 

α. Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά, ε απνζήθεπζε θαη ε θχιαμε ηνπ rack θαη ηνπ patchpanel 

κέρξη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο. 

β. Η κεηαθνξά απφ ηε ζέζε θχιαμεο ζην ρψξν ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπο. 

γ. Η ηνπνζέηεζε ηνπ rack επί ηνπ ηνίρνπ θαζψο θαη ηα πξνζσξηλά θαη ηα κφληκα 

ζηεξίγκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε ηνπνζέηεζε ηνπ. Η ηνπνζέηεζε ηνπ patchpanel 

εληφο ηνπ rack θαη φια ηα απαηηνχκελα πιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηελ ζηήξημε ηνπ θαη ηελ 

ζχλδεζή ηνπ κε ηα δίθηπα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη δεδνκέλσλ ηνπ θηηξίνπ. 
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δ. Όιεο νη απαηηνχκελεο ζπλδέζεηο κε ην δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ησλ 

δεδνκέλσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. 

ε. Σν απαξαίηεην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ρξεηάδεηαη απφ ηελ πξνκήζεηα κέρξη 

ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θαη ηελ δνθηκή ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

ζη. Σα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ ζσζηή θαη ρσξίο πξνβιήκαηα ηνπνζέηεζε ηνπο. 

δ. Σα ινηπά πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαζψο θαη ε εξγαζία θαη ην εξγαηνηερληθφ 

πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηηο ηπρψλ εμηξά εξγαζίεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά 

ηελ ηνπνζέηεζε. 

 

 

 

 

 

23. Σ.Π. Δ5: ηέγε μχιηλε γηα επηζηέγαζε κε γαιιηθά θιπ θεξακίδηα ή ηερλεηέο πιάθεο, 

ηέγε μχιηλε, αλνίγκαηνο έσο 6,00 m 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο είλαη ε θαηαζθεπή μχιηλεο ζηέγεο 

γηα ηελ ζηέγαζε θηηξίνπ ζην νπνίν ζπλαζξνίδνληαη ή/θαη ζηεγάδνληαη άλζξσπνη. 

 

1. Τιηθά 

 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ζηέγεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα θάησζε πιηθά: 

α. Γξνκηθή μπιεία πειεθεηή, θαηεγνξίαο θαη’ ειάρηζηνλ C22-10Δ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 

338 γηα ηηο δνθίδεο (απινχο ακείβνληεο) ή ηα δεπθηά απιήο κνξθήο, ηηο ηεγίδεο, ηηο 

δηαδνθίδεο, ηνπο ζηξσηήξεο, ηνπο θνξπθνδνθνχο, ηνπο ζπλδέζκνπο ησλ δεπθηψλ θαη ηηο 

επηηεγίδεο 4x6 cm. 

β. ηδεξνχο ζπλδέζκνπο γηα ηα ηδηλέηηα, ηηο αγθάιεο αλάξηεζεο ειθπζηήξσλ θ.ι.π. 

γ. Γεληθά πιηθά θαη κηθξνυιηθά πνπ ηπρψλ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηελ έληερλε θαηαζθεπή 

ηεο ζηέγεο 

Με επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά, ε απνζήθεπζε θαη ε 

θχιαμε ησλ πιηθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ζηέγεο θαζψο θαη ε εθ λένπ κεηαθνξά ηνπο ζηε 

ζέζε πνπ ηειηθά ζα θαηαζθεπαζηεί. Σκήκαηα ησλ πιηθψλ ηα νπνία είλαη θζαξκέλα, 

ζθαζκέλα θαη γεληθά ειαηησκαηηθά ζα αληηθαζίζηαληαη κε επζχλε θαη θφζηνο ηνπ αλαδφρνπ 

θαη δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν. 

 

2. Δξγαζίεο - πξνζωπηθό 

 

Γηα ηελ έληερλε θαη ζηαηηθψο νξζή θαηαζθεπή ηεο ζηέγεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

δηαζέζεη ζην εξγνηάμην ην απαηηνχκελν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ, ηα απαξαίηεηα εξγαιεία 

θαη ηα ηθξηψκαηα πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ζε νηνδήπνηε χςνο απφ 

ην έδαθνο. 

Η θαηαζθεπή ηεο ζηέγεο ζα είλαη θαηάιιειε γηα λα δερζεί επηζηέγαζε απφ θεξακίδηα 

γαιιηθά ή ξσκατθά θιπ (εθηφο απφ βπδαληηλά) ή ηερλεηέο πιάθεο επίπεδεο ή θπκαηνεηδείο, 

ζχκθσλα κε ηελ ζηαηηθή κειέηε. Δπίζεο ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηελ θαηαζθεπάζεη 

κνλνθιηλήο ή πνιπθιηλήο, νπνηαζδήπνηε θάηνςεο ζχκθσλα κε ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο 

 

3. Όξνη θαη απαηηήζεηο πγείαο – αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 
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3.1 Γεληθέο απαηηήζεηο 

Έρεη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ε πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ΣΟ 1501-15-04-01-00, ζηελ 

νπνία αλαιχνληαη νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη ηα ιεπηέα 

κέηξα πξνζηαζίαο θαη πεξηνξηζκνχ επηπηψζεσλ. 

Δπηζεκαίλνληαη επίζεο νη δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 305/1996 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε 

κε ηελ νδεγία 92/57ΔΟΚ» (ΦΔΚ 212/Α/29-8-96). 

 

3.2 Πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ 

Ιζρχνπλ ππνρξεσηηθά φζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ 1501-15-04-00. 

Σα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηε θαηά πεξίπησζε. 

Αλεμαξηήησο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα είλαη 

ππνρξεσηηθά εθνδηαζκέλνη θαη λα θάλνπλ ρξήζε ηα αθφινπζα κέζα καδηθήο πξνζηαζίαο 

(ΜΑΠ): 

α. Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία – ΔΛΟΣ ΔΝ 863 

β. Πξνζηαζία ρεξηψλ θαη βξαρηφλσλ – ΔΛΟΣ ΔΝ 388 

γ. Πξνζηαζία θεθαιηνχ – ΔΛΟΣ ΔΝ 397 

δ. Πξνζηαζία πνδηψλ – ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 20345 

 

3.3 Καζαξηζκφο ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη ηαθηηθά αλά εβδνκάδα νη ρψξνη ζα 

θαζαξίδνληαη γηα λα εμαζθαιίδνληαη νη ζπλζήθεο αζθαινχο, νκαιήο θαη ζσζηήο εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε εξγαζίαο ζα θαζαξίδεηαη ν ρψξνο θαη ν 

πεξηβάιινλ ηνπ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή θαηαζθεπή ηνπο. 

Με ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνδνρή ηνπο απφ ηνλ 

εξγνδφηε, αλά απηνηειέο ηκήκα ηνπ έξγνπ, ζα απνζχξεηαη ν εμνπιηζκφ ηνπ ζπλεξγείνπ 

θαηαζθεπήο, ζα απνκαθξχλνληαη ηα πιηθά πνπ πεξίζζεςαλ, ζα θαζαξίδνληαη ηα παηψκαηα, 

ζα απνθνκίδνληαη ηα άρξεζηα πξνο απφξξηςε θαη ζα παξαδίδνληαη νη ρψξνη ζε θαηάζηαζε 

ηθαλή γηα ηελ εθθίλεζε ησλ πεξαηηέξσ εξγαζηψλ. 

 

4. Δπηκέηξεζε 

 

Η επηκέηξεζε ηεο ζηέγεο γίλεηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m
2
) νξηδφληηαο πξνβνιήο ηεο 

ζηέγεο ζχκθσλα κε ηηο πξαγκαηηθέο θαηαζθεπαζζείζεο δηαζηάζεηο. 

Γελ επηκεηξάηαη ρσξηζηά, δηφηη είλαη ελζσκαησκέλα ζηελ ηηκή ηα εμήο: 

α. Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά, ε απνζήθεπζε θαη ε θχιαμε ηεο μπιείαο θαη ησλ 

κεηαιιηθψλ ζπλδέζκσλ κέρξη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο. 

β. Η κεηαθνξά απφ ηε ζέζε θχιαμεο ζην ρψξν ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπο. 

γ. Η ηνπνζέηεζε ησλ πιηθψλ ζε πξνζσξηλή θαη ηελ ηειηθήο ηνπο ζέζε θαζψο θαη ηα 

πξνζσξηλά θαη ηα κφληκα ζηεξίγκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε ηνπνζέηεζε ηνπο. 

δ. Όιεο νη απαηηνχκελεο ζπλδέζεηο ησλ πιηθψλ θαη ηα κηθξνυιηθά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ηειείσζε ηνπ έξγνπ. 

ε. Σν απαξαίηεην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ρξεηάδεηαη απφ ηελ πξνκήζεηα ησλ 

πιηθψλ κέρξη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θαη ηελ δνθηκή ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

ζη. Σα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ ζσζηή θαη ρσξίο πξνβιήκαηα ηνπνζέηεζε ηνπο. 

δ. Σα ηθξηψκαηα θαη γεληθά φπνηεο ζηεξίμεηο ρξεηαζηνχλ. 
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28. Σ.Π. Ε2: Νένο ςπθηηθφο ζάιακνο 

 

Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ θαηαζθεπή ελφο λένπ ςπθηηθνχ ζαιάκνπ 

ζην Ιλζηηηνχην Βηνκεραληθψλ θαη Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ θαηά πξνηεξαηφηεηα φισλ ησλ 

άιισλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

 

1. Ψπθηηθόο ζάιακνο 

 

Ο ςπθηηθφο ζάιακνο πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ζην θηίξην ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Βηνκεραληθψλ 

θαη Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ θαη φρη ζην λέν θηίξην ηνπ Σκήκαηνο Διέγρνπ Γάιαηνο Λάξηζαο 

ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο απαηηήζεηο: 

α. Η ζέζε ηνπ ζαιάκνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ Ιλζηηηνχηνπ 

Βηνκεραληθψλ θαη Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ θαη ζα έρεη δηαζηάζεηο 5,00 x 7,00 x 2,25m 

(εζσηεξηθά) θαη’ ειάρηζηνλ. 

β. ε φιεο ηηο πιεπξέο, ην δάπεδν θαη ηελ νξνθή ζα ηνπνζεηεζνχλ κφληκα ηα 

θαηάιιεια πάλει γηα ηε δηαηήξεζε ηεο επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο εληφο ηνπ ζαιάκνπ. 

γ. Η πφξηα ζα είλαη θαη απηή θαηάιιεια ζεξκνκνλσκέλε θαη ζα έρεη θαζαξφ άλνηγκα 

0,90 x 1,90m (θαη’ ειάρηζηνλ). 

δ. Η επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ηνπ ζαιάκνπ είλαη 4-6
o
C ε νπνία ζα ξπζκίδεηαη κε ην 

θαηάιιειν κεραληθφ ζχλνιν. 

ε. Γηα ηελ ξχζκηζε ηεο πγξαζίαο ζε επίπεδα κεηαμχ ηνπ 15-30% κε επηζπκεηή ζην 

15% ζα ηνπνζεηεζεί αθπγξαληήξαο. 

 

2. Όξνη θαη απαηηήζεηο πγείαο – αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

2.1 Γεληθέο απαηηήζεηο 

Έρεη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ε πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ΣΟ 1501-15-04-01-00, ζηελ 

νπνία αλαιχνληαη νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη ηα ιεπηέα 

κέηξα πξνζηαζίαο θαη πεξηνξηζκνχ επηπηψζεσλ. 

Δπηζεκαίλνληαη επίζεο νη δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 305/1996 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε 

κε ηελ νδεγία 92/57ΔΟΚ» (ΦΔΚ 212/Α/29-8-96). 

 

2.2 Πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ 

Ιζρχνπλ ππνρξεσηηθά φζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ 1501-15-04-00. 
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Σα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηε θαηά πεξίπησζε. 

Αλεμαξηήησο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα είλαη 

ππνρξεσηηθά εθνδηαζκέλνη θαη λα θάλνπλ ρξήζε ηα αθφινπζα κέζα καδηθήο πξνζηαζίαο 

(ΜΑΠ): 

α. Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία – ΔΛΟΣ ΔΝ 863 

β. Πξνζηαζία ρεξηψλ θαη βξαρηφλσλ – ΔΛΟΣ ΔΝ 388 

γ. Πξνζηαζία θεθαιηνχ – ΔΛΟΣ ΔΝ 397 

δ. Πξνζηαζία πνδηψλ – ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 20345 

 

2.3 Καζαξηζκφο ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη ηαθηηθά αλά εβδνκάδα νη ρψξνη ζα 

θαζαξίδνληαη γηα λα εμαζθαιίδνληαη νη ζπλζήθεο αζθαινχο, νκαιήο θαη ζσζηήο εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε εξγαζίαο ζα θαζαξίδεηαη ν ρψξνο θαη ν 

πεξηβάιινλ ηνπ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή θαηαζθεπή ηνπο. 

Με ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνδνρή ηνπο απφ ηνλ 

εξγνδφηε, αλά απηνηειέο ηκήκα ηνπ έξγνπ, ζα απνζχξεηαη ν εμνπιηζκφ ηνπ ζπλεξγείνπ 

θαηαζθεπήο, ζα απνκαθξχλνληαη ηα πιηθά πνπ πεξίζζεςαλ, ζα θαζαξίδνληαη ηα παηψκαηα, 

ζα απνθνκίδνληαη ηα άρξεζηα πξνο απφξξηςε θαη ζα παξαδίδνληαη νη ρψξνη ζε θαηάζηαζε 

ηθαλή γηα ηελ εθθίλεζε ησλ πεξαηηέξσ εξγαζηψλ. 

 

3. Δπηκέηξεζε 

 

Η επηκέηξεζε ηνπ ςπθηηθνχ ζαιάκνπ γίλεηαη ζε ηεκάρηα θαηαζθεπαζκέλνπ θαη 

παξαδνκέλνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

Γελ επηκεηξάηαη ρσξηζηά, δηφηη είλαη ελζσκαησκέλα ζηελ ηηκή ηα εμήο: 

α. Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά, ε απνζήθεπζε θαη ε θχιαμε ησλ πάλει δηαηήξεζεο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο κέρξη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θαζψο θαη ε εξγαζία πνπ ρξεηάδεηαη γηα απηφ ην 

ζθνπφ. 

β. Η κεηαθνξά απφ ηε ζέζε θχιαμεο ζην ρψξν ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπο. 

γ. Η ηνπνζέηεζε ησλ πάλει δηαηήξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε πξνζσξηλή, αλ 

ρξεηάδεηαη, θαη ελ ζπλερεία ζηελ ηειηθή ηνπο ζέζε θαζψο θαη ηα πξνζσξηλά θαη ηα κφληκα 

ζηεξίγκαηα θαη φπνην άιιν πιηθφ θαη κηθξνυιηθφ απαηηείηαη γηα ηελ έληερλε ηνπνζέηεζε ηνπο 

κε ηελ εξγαζία. 

δ. Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά, ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ 

κεραληθνχ ζπλφινπ πνπ απαηηείηαη γηα λα δηαηεξείηαη ε ζεξκνθξαζία ζηαζεξή ζηνπο 4-6
o
C, 

θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά γηα ηελ ζηήξημε, ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ κε ηελ εξγαζία. 

ε. Όιεο νη απαηηνχκελεο ζπλδέζεηο κε ηα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο ηνπ κεραληθνχ 

ζπλφινπ θαζψο θαη ησλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη. 

ζη. Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά, ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε θαη ε ηνπνζέηεζε ηεο 

ζεξκνκνλσκέλεο πφξηα κε ηα ησλ εξγαζηψλ πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ. 

δ. Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά, ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ 

αθπγξαληήξα γηα ηελ ξχζκηζε ηεο πγξαζίαο ζε επίπεδα κεηαμχ ηνπ 15-30% κε επηζπκεηή ζην 

15%. 

ε. Σν απαξαίηεην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ρξεηάδεηαη απφ ηελ πξνκήζεηα ησλ 

πιηθψλ κέρξη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θαη ηελ δνθηκή ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
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ζ. Σα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ ζσζηή θαη ρσξίο πξνβιήκαηα θαηαζθεπή ηνπ 

ςπθηηθνχ ζαιάκνπ. 

η. Σα ηθξηψκαηα θαη γεληθά φπνηεο ζηεξίμεηο ρξεηαζηνχλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Σ.Π. Ε7: χζηεκα εμαεξηζκνχ εξγαζηεξίνπ ηνπιάρηζηνλ 1000m
3
/h 

 

Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα θαη ηελ ηνπνζέηεζε 

ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ ηνπ λένπ εξγαζηεξίνπ δπλακηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 1000m
3
/h. 

 

1. ύζηεκα εμαεξηζκνύ 

 

Ο εμαεξηζκφο ησλ ρψξσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα γίλεηαη κέζσ δηθηχνπ αεξαγσγψλ απφ 

γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, ζηνκίσλ εμαεξηζκνχ απφ αινπκίλην θαη ελφο θπγνθεληξηθνχ 

αλεκηζηήξα δηπιήο αλαξξφθεζεο εληφο ερνκνλσκέλνπ θηβσηίνπ. Η θαηάζιηςε ηνπ 

αλεκηζηήξα ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ γίλεηαη κέζσ ζηνκίνπ βξνρήο λσπνχ. 

Σν ζχζηεκα εμαεξηζκνχ ζα επηηπγράλεη έσο έμη (6) ελαιιαγέο ηνπ αέξα ηελ ψξα, ζην 

ρψξν. 

Ο θξέζθνο αέξαο ζα εηζέξρεηαη κέζσ ησλ παξαζχξσλ. 

Οη αλεκηζηήξεο ζα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

Παξνρή 1.000m
3
/h 

Σχπνο Φπγνθεληξηθφο δηπιήο αλαξξφθεζεο 

Κηλεηήξαο 0,25KW, 220V, 900 rpm 

Γηαζηάζεηο θηβσηίνπ (MxYxΠ) 60x60x60cm 

Μεηάδνζε θίλεζεο Άκεζε 

Σα ζηφκηα εμαεξηζκνχ ζα είλαη απφ αλνδηνκέλν αινπκίλην κε κία ζεηξά ζηαζεξψλ 

πηεξπγίσλ. 

 

2. Γίθηπν αεξαγωγώλ 

 

Γηα ηελ απαγσγή αέξα ρακειήο πίεζεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη αεξαγσγνί 

θαηαζθεπαζκέλνη απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα. Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ιακαξίλαο 

ζα είλαη 0,8 ρηι γηα δηαζηάζεηο αεξαγσγνχ κέρξη 80cm θαη 1 ρηι γηα κεγαιχηεξν απφ 80cm. 

Σα ζπξηάξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα έρνπλ πάρνο ιακαξίλαο κία δηάζηαζε 

κεγαιχηεξε απφ ην πάρνο ηεο ιακαξίλαο ησλ αεξαγσγψλ. 

Η ρξεζηκνπνίεζε ιακαξηλφβηδσλ ζηελ θαηαζθεπή ησλ αεξαγσγψλ απαγνξεχεηαη. 

Η αλάξηεζε απηψλ ζα γίλεηαη κε ληίδεο κε ζπείξσκα κεγάινπ κήθνπο γηα απμνκείσζε 

ηνπ χςνπο ηνπ αεξαγσγνχ. Απφ ηηο ληίδεο ζα αλαξηάηαη νξηδφληηα ζηδεξνγσληά πάλσ ζηελ 

νπνία ζα επηθάζεηαη ν αεξαγσγφο. Οη ληίδεο ζα αλαξηψληαη κε θνριίσζε κέζσ 
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απηνδηαηξεηηθψλ βπζκάησλ νξνθήο. Σα ζηεξίγκαηα δελ ζα απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 

πεξηζζφηεξν απφ 2,5 κέηξα. 

 

3. Όξνη θαη απαηηήζεηο πγείαο – αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

3.1 Γεληθέο απαηηήζεηο 

Έρεη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ε πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ΣΟ 1501-15-04-01-00, ζηελ 

νπνία αλαιχνληαη νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη ηα ιεπηέα 

κέηξα πξνζηαζίαο θαη πεξηνξηζκνχ επηπηψζεσλ. 

Δπηζεκαίλνληαη επίζεο νη δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 305/1996 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε 

κε ηελ νδεγία 92/57ΔΟΚ» (ΦΔΚ 212/Α/29-8-96). 

 

3.2 Πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ 

Ιζρχνπλ ππνρξεσηηθά φζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ 1501-15-04-00. 

Σα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηε θαηά πεξίπησζε. 

Αλεμαξηήησο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα είλαη 

ππνρξεσηηθά εθνδηαζκέλνη θαη λα θάλνπλ ρξήζε ηα αθφινπζα κέζα καδηθήο πξνζηαζίαο 

(ΜΑΠ): 

α. Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία – ΔΛΟΣ ΔΝ 863 

β. Πξνζηαζία ρεξηψλ θαη βξαρηφλσλ – ΔΛΟΣ ΔΝ 388 

γ. Πξνζηαζία θεθαιηνχ – ΔΛΟΣ ΔΝ 397 

δ. Πξνζηαζία πνδηψλ – ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 20345 

 

3.3 Καζαξηζκφο ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη ηαθηηθά αλά εβδνκάδα νη ρψξνη ζα 

θαζαξίδνληαη γηα λα εμαζθαιίδνληαη νη ζπλζήθεο αζθαινχο, νκαιήο θαη ζσζηήο εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε εξγαζίαο ζα θαζαξίδεηαη ν ρψξνο θαη ν 

πεξηβάιινλ ηνπ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή θαηαζθεπή ηνπο. 

Με ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνδνρή ηνπο απφ ηνλ 

εξγνδφηε, αλά απηνηειέο ηκήκα ηνπ έξγνπ, ζα απνζχξεηαη ν εμνπιηζκφ ηνπ ζπλεξγείνπ 

θαηαζθεπήο, ζα απνκαθξχλνληαη ηα πιηθά πνπ πεξίζζεςαλ, ζα θαζαξίδνληαη ηα παηψκαηα, 

ζα απνθνκίδνληαη ηα άρξεζηα πξνο απφξξηςε θαη ζα παξαδίδνληαη νη ρψξνη ζε θαηάζηαζε 

ηθαλή γηα ηελ εθθίλεζε ησλ πεξαηηέξσ εξγαζηψλ. 

 

4. Δπηκέηξεζε 

 

Η επηκέηξεζε ηεο ζηέγεο γίλεηαη ζε ηεκάρηα νινθιεξσκέλνπ θαη εγθαηεζηεκέλνπ 

ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ. 

Γελ επηκεηξάηαη ρσξηζηά, δηφηη είλαη ελζσκαησκέλα ζηελ ηηκή ηα εμήο: 

α. Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά, ε απνζήθεπζε θαη ε θχιαμε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ 

εμαξηεκάησλ ηνπ κέρξη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο. 

β. Η κεηαθνξά απφ ηε ζέζε θχιαμεο ζην ρψξν ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπο. 

γ. Η ηνπνζέηεζε ησλ πιηθψλ ζε πξνζσξηλή θαη ηελ ηειηθήο ηνπο ζέζε θαζψο θαη ηα 

πξνζσξηλά θαη ηα κφληκα ζηεξίγκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε ηνπνζέηεζε ηνπο. 

δ. Όιεο νη απαηηνχκελεο ζπλδέζεηο ησλ πιηθψλ θαη ηα κηθξνυιηθά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ηειείσζε ηνπ έξγνπ. 
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ε. Σν απαξαίηεην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ρξεηάδεηαη απφ ηελ πξνκήζεηα ησλ 

πιηθψλ κέρξη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θαη ηελ δνθηκή ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

ζη. Σα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ ζσζηή θαη ρσξίο πξνβιήκαηα ηνπνζέηεζε ηνπο. 

δ. Σα ηθξηψκαηα θαη γεληθά φπνηεο ζηεξίμεηο ρξεηαζηνχλ. 

ε. Όιεο νη εξγαζίεο απφ ηελ πξνκήζεηα κέρξη ηελ ηειηθή δνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Σ.Π. Ε8: Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ιεβεηνζηαζίνπ 

 

Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο θαη ηελ ζπληήξεζε 

ηνπ ππάξρνληνο ιεβεηνζηαζίνπ. 

 

1. Έιεγρνο 

 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνβεί κε ην θαηάιιειν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα 

δηαζέζεη ζε πιήξε θαη ιεπηνκεξή έιεγρν ηνπ ππάξρνληνο ιεβεηνζηαζίνπ ψζηε λα εληνπίζεη 

φιεο ηηο πηζαλέο βιάβεο πξνο απνθαηάζηαζή ηνπο θαη ηα ζεκεία πνπ ρξεηάδνληαη ζπληήξεζε 

ή/θαη θαζαξηζκφ. 

 

2. πληήξεζε 

 

Μεηά ηνλ έιεγρν ν αλάδνρνο ζα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε ησλ ειαηησκαηηθψλ 

ηκεκάησλ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ θαη ζηε ζπληήξεζε θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ππνινίπνπ. Μεηά 

ην πέξαο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ θαη ηνλ δνθηκαζηηθφ έιεγρν πνπ ζα εθηειεζηεί ν ιέβεηαο ζα 

πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ηφζν ηνπ λφκνπ φζν θαη ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. 

 

3. Πηζηνπνηεηηθά ιεηηνπξγίαο 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη ην θαηάιιειν ηερληθφ πξνζσπηθφ ψζηε λα 

ειεγρζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα θαη λα εθδψζεη ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά γηα ηε λφκηκε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηά ην ηέινο ηεο ζπληήξεζεο. 

 

4. Όξνη θαη απαηηήζεηο πγείαο – αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

4.1 Γεληθέο απαηηήζεηο 

Έρεη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ε πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ΣΟ 1501-15-04-01-00, ζηελ 

νπνία αλαιχνληαη νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη ηα ιεπηέα 

κέηξα πξνζηαζίαο θαη πεξηνξηζκνχ επηπηψζεσλ. 
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Δπηζεκαίλνληαη επίζεο νη δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 305/1996 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε 

κε ηελ νδεγία 92/57ΔΟΚ» (ΦΔΚ 212/Α/29-8-96). 

 

4.2 Πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ 

Ιζρχνπλ ππνρξεσηηθά φζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ 1501-15-04-00. 

Σα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηε θαηά πεξίπησζε. 

Αλεμαξηήησο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα είλαη 

ππνρξεσηηθά εθνδηαζκέλνη θαη λα θάλνπλ ρξήζε ηα αθφινπζα κέζα καδηθήο πξνζηαζίαο 

(ΜΑΠ): 

α. Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία – ΔΛΟΣ ΔΝ 863 

β. Πξνζηαζία ρεξηψλ θαη βξαρηφλσλ – ΔΛΟΣ ΔΝ 388 

γ. Πξνζηαζία θεθαιηνχ – ΔΛΟΣ ΔΝ 397 

δ. Πξνζηαζία πνδηψλ – ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 20345 

 

4.3 Καζαξηζκφο ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη ηαθηηθά αλά εβδνκάδα νη ρψξνη ζα 

θαζαξίδνληαη γηα λα εμαζθαιίδνληαη νη ζπλζήθεο αζθαινχο, νκαιήο θαη ζσζηήο εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε εξγαζίαο ζα θαζαξίδεηαη ν ρψξνο θαη ν 

πεξηβάιινλ ηνπ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή θαηαζθεπή ηνπο. 

Με ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνδνρή ηνπο απφ ηνλ 

εξγνδφηε, αλά απηνηειέο ηκήκα ηνπ έξγνπ, ζα απνζχξεηαη ν εμνπιηζκφ ηνπ ζπλεξγείνπ 

θαηαζθεπήο, ζα απνκαθξχλνληαη ηα πιηθά πνπ πεξίζζεςαλ, ζα θαζαξίδνληαη ηα παηψκαηα, 

ζα απνθνκίδνληαη ηα άρξεζηα πξνο απφξξηςε θαη ζα παξαδίδνληαη νη ρψξνη ζε θαηάζηαζε 

ηθαλή γηα ηελ εθθίλεζε ησλ πεξαηηέξσ εξγαζηψλ. 

 

5. Δπηκέηξεζε 

 

Η επηκέηξεζε γίλεηαη ζε ηεκάρηα ιεβεηνζηαζίσλ ηα νπνία έρνπλ ειεγρζεί, ζπληεξεζεί 

θαη έρνπλ παξαδνζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία κε ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά λνκηκφηεηαο. 

Γελ επηκεηξάηαη ρσξηζηά, δηφηη είλαη ελζσκαησκέλα ζηελ ηηκή ηα εμήο: 

α. Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά, ε απνζήθεπζε θαη ε θχιαμε φισλ ησλ απαξαίηεησλ 

πιηθψλ πνπ αληηθαηαζηαζνχλ κέρξη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο. 

β. Η κεηαθνξά απφ ηε ζέζε θχιαμεο ζην ρψξν ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπο. 

γ. Η ηνπνζέηεζε ησλ πιηθψλ ζε πξνζσξηλή θαη ηελ ηειηθήο ηνπο ζέζε θαζψο θαη ηα 

πξνζσξηλά θαη ηα κφληκα ζηεξίγκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε ηνπνζέηεζε ηνπο. 

δ. Όιεο νη απαηηνχκελεο ζπλδέζεηο ησλ πιηθψλ θαη ηα κηθξνυιηθά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ηειείσζε ηνπ έξγνπ. 

ε. Σν απαξαίηεην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ρξεηάδεηαη απφ ηελ πξνκήζεηα ησλ 

πιηθψλ κέρξη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θαη ηελ δνθηκή ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

ζη. Σα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ ζσζηή θαη ρσξίο πξνβιήκαηα ηνπνζέηεζε ηνπο. 

δ. Όιεο νη εξγαζίεο απφ ηελ πξνκήζεηα κέρξη ηελ ηειηθή δνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 

 

 

 



Σελίδα 37 από 38 
 

35. Σ.Π. Ε9: Κφζηνο κεηεγθαηάζηαζεο (εξγαζία, θιπ) 

 

Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ 

γηα ηε κεηαθνξά απφ ηελ αξρηθή ζηελ ηειηθή ζέζε ησλ αληηθεηκέλσλ (πιηθά, εμνπιηζκφο θιπ) 

πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ Σκήκαηνο Διέγρνπ Γάιαηνο ηεο Λάξηζαο. 

 

1. πιινγή, κεηαθνξά θαη επαλαηνπνζέηεζε αληηθεηκέλωλ 

 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπιιέμεη φπνην αληηθείκελν ηνπ ππνδεηρζεί είηε 

απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ Σκήκαηνο Διέγρνπ Γάιαηνο ηεο Λάξηζαο είηε απφ ηνλ θχξην ηνπ 

έξγνπ θαη λα ην ζπζθεπάζεη επηκειψο ψζηε λα κελ θαηαζηξαθεί θαηά ηελ κεηαθνξά. Θα 

πξέπεη λα δηαζέζεη γηα ην ζθνπφ απηφ ην απαξαίηεην θαη θαηάιιειν εξγαηνηερληθφ 

πξνζσπηθφ θαζψο θαη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα απηή ηελ εξγαζία. 

Δλ ζπλερεία ν αλάδνρνο ζα κεηαθέξεη ηα αληηθείκελα πνπ ζπλέιεμε θαη ζπζθεχαζε 

ζην φρεκα πνπ ζα ηα κεηαθέξεη ζηε λέα ζέζε. Σν φρεκα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν θαη 

λφκηκν γηα απηήλ ηελ εξγαζία. Απφ ην φρεκα ζα πξέπεη λα ηα κεηαθέξεη ζηε λέα ηνπο ζέζε. 

Σέινο ζα πξέπεη λα απνζπζθεπάζεη θαη αλ επαλαηνπνζεηήζεη ή/ θαη επαλαζπλδέζεη ηα 

αληηθείκελα πνπ κεηέθεξε. Η φιε εξγαζία ζα πξέπεη λα γίλεη απφ ην θαηάιιεια 

θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ ψζηε λα απνθεπρζεί ε θαηαζηξνθή ηνπ κεηαθεξφκελνπ πιηθνχ. 

 

2. Όξνη θαη απαηηήζεηο πγείαο – αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

2.1 Γεληθέο απαηηήζεηο 

Έρεη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ε πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ΣΟ 1501-15-04-01-00, ζηελ 

νπνία αλαιχνληαη νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη ηα ιεπηέα 

κέηξα πξνζηαζίαο θαη πεξηνξηζκνχ επηπηψζεσλ. 

Δπηζεκαίλνληαη επίζεο νη δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 305/1996 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε 

κε ηελ νδεγία 92/57ΔΟΚ» (ΦΔΚ 212/Α/29-8-96). 

 

2.2 Πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ 

Ιζρχνπλ ππνρξεσηηθά φζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ 1501-15-04-00. 

Σα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηε θαηά πεξίπησζε. 

Αλεμαξηήησο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα είλαη 

ππνρξεσηηθά εθνδηαζκέλνη θαη λα θάλνπλ ρξήζε ηα αθφινπζα κέζα καδηθήο πξνζηαζίαο 

(ΜΑΠ): 

α. Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία – ΔΛΟΣ ΔΝ 863 

β. Πξνζηαζία ρεξηψλ θαη βξαρηφλσλ – ΔΛΟΣ ΔΝ 388 

γ. Πξνζηαζία θεθαιηνχ – ΔΛΟΣ ΔΝ 397 

δ. Πξνζηαζία πνδηψλ – ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 20345 

 

2.3 Καζαξηζκφο ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη ηαθηηθά αλά εβδνκάδα νη ρψξνη ζα 

θαζαξίδνληαη γηα λα εμαζθαιίδνληαη νη ζπλζήθεο αζθαινχο, νκαιήο θαη ζσζηήο εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε εξγαζίαο ζα θαζαξίδεηαη ν ρψξνο θαη ν 

πεξηβάιινλ ηνπ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή θαηαζθεπή ηνπο. 
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Με ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνδνρή ηνπο απφ ηνλ 

εξγνδφηε, αλά απηνηειέο ηκήκα ηνπ έξγνπ, ζα απνζχξεηαη ν εμνπιηζκφ ηνπ ζπλεξγείνπ 

θαηαζθεπήο, ζα απνκαθξχλνληαη ηα πιηθά πνπ πεξίζζεςαλ, ζα θαζαξίδνληαη ηα παηψκαηα, 

ζα απνθνκίδνληαη ηα άρξεζηα πξνο απφξξηςε θαη ζα παξαδίδνληαη νη ρψξνη ζε θαηάζηαζε 

ηθαλή γηα ηελ εθθίλεζε ησλ πεξαηηέξσ εξγαζηψλ. 

 

3. Δπηκέηξεζε 

 

Η επηκέηξεζε γίλεηαη ηππηθά ζε ηεκάρηα. Οπζηαζηηθά ζα επηκεηξεζεί έλα (1) ηεκάρην 

κεηεγθαηάζηαζεο. 

Γελ επηκεηξάηαη ρσξηζηά, δηφηη είλαη ελζσκαησκέλα ζηελ ηηκή ηα εμήο: 

α. Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά, ε απνζήθεπζε θαη ε θχιαμε φισλ ησλ απαξαίηεησλ 

πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηε ζπζθεπαζία ησλ αληηθεηκέλσλ θιπ πνπ ζα κεηαθεξζνχλ 

θαζψο θαη ε εξγαζία πνπ ρξεηάδεηαη. 

β. Η εξγαζία πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηε ζπιινγή θαη ηε ζπζθεπαζία κε ηα πιηθά ηνπ α. 

εδαθίνπ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα ππνδεηρζνχλ . 

γ. Σν πξνζσπηθφ θαη ε εξγαζία γηα ηε κεηαθνξά ησλ αληηθεηκέλσλ απφ ηε ζέζε 

ζπιινγήο ζην φρεκα κεηαθνξάο. 

δ. Σν θαηάιιειν φρεκα κε ηα ησλ εμφδσλ ηνπ (θαχζηκα, ηπρφλ δηφδηα θιπ) θαη ην 

πξνζσπηθφ γηα ηε κεηαθνξά ησλ αληηθεηκέλσλ απφ ηελ αξρηθή ζέζε ζηελ ηειηθή. 

ε. Σν πξνζσπηθφ θαη ε εξγαζία γηα ηε κεηαθνξά ησλ αληηθεηκέλσλ απφ ην φρεκα 

κεηαθνξάο ζηελ ηειηθή ηνπο ζέζε. 

ζη. Σν πξνζσπηθφ θαη ε εξγαζία γηα ηελ απνζπζθεπαζία, ηελ ηνπνζέηεζε ή/θαη ηε 

ζχλδεζε κε ηα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ κεηαθέξζεθαλ. 

δ. Η απνκάθξπλζε ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη φπνησλ 

άιισλ άρξεζησλ πιηθψλ. 

ε. Όια ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ ζσζηή θαη ρσξίο πξνβιήκαηα κεηαθνξά ησλ 

ππνδεηθλπφκελσλ αληηθεηκέλσλ. 

 
 
 
 


