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Κατάλογος Τεχνικών Προδιαγραφών σύμφωνα με το ΦΕΚ 2221Β’/30-7-2012 
 
 
1. Τ.Π. Άρθρο Α1: Καθαίρεση επιχρισμάτων 

ΕΤΕΠ 1501-14-02-01-01, Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας 
 
 
2. Τ.Π. Άρθρο Α2: Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων 

Παράρτημα «2. Τ.Π. Α2: Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων» 
 
 
3. Τ.Π. Άρθρο Α3: Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους 

Παράρτημα «3. Τ.Π. Α3: Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους» 
 
 
4. Τ.Π. Άρθρο Α4: Καθαιρέσεις πλινθοδομών 

ΕΤΕΠ 1501-14-02-02-01, Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα 
 
 
5. Τ.Π. Άρθρο Α5: Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 

ΕΤΕΠ 1501-01-03-00-00, Ικριώματα 
 
 
6. Τ.Π. Άρθρο Α6: Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών 

ΕΤΕΠ 1501-15-02-02-02, Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους 
 
 
7. Τ.Π. Άρθρο Α7: Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπόγειων 
δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών 

ΕΤΕΠ 1501-08-01-03-01, Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
ΕΤΕΠ 1501-08-01-03-02, Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

 
 
8. Τ.Π. Άρθρο Β1: Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 

ΕΤΕΠ 1501-05-02-01-00, Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών 
επενδεδυμένες με σκυρόδεμα 
 
 
9. Τ.Π. Άρθρο Β2: Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού 

ΕΤΕΠ 1501-01-01-01-00, Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
ΕΤΕΠ 1501-01-01-02-00, Διάστρωση σκυροδέματος 
ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00, Συντήρηση του σκυροδέματος 
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ΕΤΕΠ 1501-01-01-04-00, Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
ΠΕΤΕΠ 01-01-05-00, Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

 
 
10. Τ.Π. Άρθρο Β3: Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

ΕΤΕΠ 1501-01-02-01-00, Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 
 
 
11. Τ.Π. Άρθρο Γ1: Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 

ΕΤΕΠ 1501-03-03-01-00, Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου 
 
 
12. Τ.Π. Άρθρο Γ2: Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 

ΕΤΕΠ 1501-03-03-01-00, Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου 
 
 
13. Τ.Π. Άρθρο Γ3: Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες 

ΕΤΕΠ 1501-03-07-10-01, Ψευδοροφές με γυψοσανίδες 
 
 
14. Τ.Π. Άρθρο Γ4: Οπτοπληνθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτόπλινθους 6x9x19 cm 

ΕΤΕΠ 1501-03-02-02-00, Τοίχοι από οπτόπλινθους 
 
 
15. Τ.Π. Άρθρο Δ1: Αφοδευτήρας με καζανάκι υψηλής πίεσης 

ΕΤΕΠ 1501-04-04-01-01 Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών 
αποβλήτων 

ΕΤΕΠ 1501-04-04-03-01, Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί 
ΕΤΕΠ 1501-04-04-03-02, Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα 

(ΑΜΚ) 
ΕΤΕΠ 1501-04-04-03-0, Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής  

 
 
16. Τ.Π. Άρθρο Δ2: Νιπτήρας με κολώνα, αναμικτική μπαταρία και καθρέπτη με ντουλαπάκι 

ΕΤΕΠ 1501-04-04-01-01 Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών 
αποβλήτων 

ΕΤΕΠ 1501-04-04-03-01, Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί 
ΕΤΕΠ 1501-04-04-03-02, Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα 

(ΑΜΚ) 
ΕΤΕΠ 1501-04-04-03-0, Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής  
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17. Τ.Π. Άρθρο Δ3: Υλικά (σωλήνες, βάνες, σιφώνια, κλπ) και εργασίες σύνδεσης ειδών 
υγιεινής με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης 

ΕΤΕΠ 1501-04-04-01-01 Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών 
αποβλήτων 
 
 
18. Τ.Π. Άρθρο Δ4: Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) με συμπαγές 
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 

ΕΤΕΠ 1501-04-01-04-02, Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 
εύκαμπτους ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες 
 
 
19. Τ.Π. Άρθρο Δ5: Καλώδιο μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού σήματος 10 ζευγών 

Παράρτημα «19. Τ.Π. Άρθρο Δ5: Καλώδιο μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού σήματος 10 
ζευγών» 
 
 
20. Τ.Π. Άρθρο Ε1: Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 

ΕΤΕΠ 1501-03-07-02-00, Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές 
 
 
21. Τ.Π. Άρθρο Ε2: Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1 

ΕΤΕΠ 1501-03-07-02-00, Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές 
 
 
22. Τ.Π. Άρθρο Ε3: Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη 
πάχους 70 mm 

ΕΤΕΠ 1501-03-06-02-02, Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων 
 
 
23. Τ.Π. Άρθρο Ε4: Επένδυση τοίχων ή οροφών με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50mm 

Παράτημα «23. Τ.Π. Άρθρο Ε4: Επένδυση τοίχων ή οροφών με πλάκες πετροβάμβακα 
πάχους 50mm» 
 
 
24. Τ.Π. Άρθρο Ε5: Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια 

ΕΤΕΠ 1501-03-07-02-00, Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές 
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25. Τ.Π. Άρθρο Στ1: Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες 
Παράρτημα «25. Τ.Π. Άρθρο Στ1: Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, 

μονόφυλλες» 
 
 
26. Τ.Π. Άρθρο Στ2: Είσοδος από προφίλ αλουμινίου δίφυλλη ανοιγόμενη με διπλό 
υαλοπίνακα με αέριο argon στο ενδιάμεσο διαστάσεων 5-16-4mm και σταθερό φεγγίτη, 
αυτόματη με κλειδαριά ηλεκτρική, πληκτρολόγιο και μαγνητικά κλειδιά 

ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00, Κουφώματα αλουμινίου 
ΕΤΕΠ 1501-03-08-07-02, Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό 

 
 
27. Τ.Π. Άρθρο Στ3: Είσοδος από προφίλ αλουμινίου μονόφυλλη ανοιγόμενη με διπλό 
υαλοπίνακα με αέριο argon στο ενδιάμεσο διαστάσεων 5-16-4mm και σταθερό φεγγίτη 

ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00, Κουφώματα αλουμινίου 
ΕΤΕΠ 1501-03-08-07-02, Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό 

 
 
28. Τ.Π. Άρθρο Στ4: Είσοδος από προφίλ αλουμινίου δίφυλλη ανοιγόμενη με διπλό 
υαλοπίνακα με αέριο argon στο ενδιάμεσο διαστάσεων 5-16-4mm και σταθερό φεγγίτη και δύο 
εκατέρωθεν πλαϊνά σταθερά 

ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00, Κουφώματα αλουμινίου 
ΕΤΕΠ 1501-03-08-07-02, Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό 

 
 
29. Τ.Π. Άρθρο Στ5: Είσοδος από προφίλ αλουμινίου μονόφυλλη συρόμενη με διπλό 
υαλοπίνακα με αέριο argon στο ενδιάμεσο διαστάσεων 4-10-4mm και σταθερό φεγγίτη και 
πλευρικά σταθερό φύλλο με φεγγίτη 

ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00, Κουφώματα αλουμινίου 
ΕΤΕΠ 1501-03-08-07-02, Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό 

 
 
30. Τ.Π. Άρθρο Στ6: Σταθερό φύλλο από προφίλ αλουμινίου με διπλό υαλοπίνακα με αέριο 
argon στο ενδιάμεσο διαστάσεων 5-16-4mm και σταθερό φεγγίτη 

ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00, Κουφώματα αλουμινίου 
ΕΤΕΠ 1501-03-08-07-02, Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό 

 
 
31. Τ.Π. Άρθρο Στ7: Σταθερό υαλοστάσιο από προφίλ αλουμινίου με διπλό υαλοπίνακα με 
αέριο argon στο ενδιάμεσο διαστάσεων 5-16-4mm 

ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00, Κουφώματα αλουμινίου 
ΕΤΕΠ 1501-03-08-07-02, Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό 
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32. Τ.Π. Άρθρο Στ8: Παράθυρο από προφίλ αλουμινίου ανοιγόμενο και ανακλινόμενο με 
διπλό υαλοπίνακα με αέριο argon στο ενδιάμεσο διαστάσεων 5-16-4mm 

ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00, Κουφώματα αλουμινίου 
ΕΤΕΠ 1501-03-08-07-02, Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό 

 
 
33. Τ.Π. Άρθρο Στ9: Παράθυρο δίφυλλο ανοιγόμενο από PVC με διπλό υαλοπίνακα με αέριο 
argon στο ενδιάμεσο διαστάσεων 4-16-4, σίτα και ρολό 

ΕΤΕΠ 1501-03-08-04-00, Κουφώματα από συνθετικά υλικά 
ΕΤΕΠ 1501-03-08-07-02, Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό 

 
 
34. Τ.Π. Άρθρο Στ10: Παράθυρο μονόφυλλο ανοιγόμενο από PVC με διπλό υαλοπίνακα με 
αέριο argon στο ενδιάμεσο διαστάσεων 4-16-4, σίτα και ρολό 

ΕΤΕΠ 1501-03-08-04-00, Κουφώματα από συνθετικά υλικά 
ΕΤΕΠ 1501-03-08-07-02, Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό 

 
 
35. Τ.Π. Άρθρο Στ11: Μπαλκονόπορτα δίφυλλη ανοιγόμενη από PVC με διπλό υαλοπίνακα 
με αέριο argon στο ενδιάμεσο διαστάσεων 4-16-4, σίτα και ρολό 

ΕΤΕΠ 1501-03-08-04-00, Κουφώματα από συνθετικά υλικά 
ΕΤΕΠ 1501-03-08-07-02, Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό 

 
 
36. Τ.Π. Άρθρο Στ12: Παράθυρο από προφίλ αλουμινίου ανοιγόμενο και ανακλινόμενο με 
διπλό υαλοπίνακα με αέριο argon στο ενδιάμεσο διαστάσεων 4-16-4mm και σίτα 

ΕΤΕΠ 1501-03-08-04-00, Κουφώματα από συνθετικά υλικά 
ΕΤΕΠ 1501-03-08-07-02, Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό 

 
 
37. Τ.Π. Άρθρο Ζ1: Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα 
υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με 
σπατουλάρισμα 

ΕΤΕΠ 1501-03-10-01-00, Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 
ΕΤΕΠ 1501-03-10-02-00, Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων 

 
 
38. Τ.Π. Άρθρο Ζ2: Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

ΕΤΕΠ 1501-03-10-01-00, Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 
ΕΤΕΠ 1501-03-10-02-00, Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων 
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39. Τ.Π. Άρθρο Ζ3: Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα 
υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως 

ΕΤΕΠ 1501-03-10-05-00, Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών 
 
 
40. Τ.Π. Άρθρο Ζ4: Αντισκωριακές βαφές 

ΕΤΕΠ 1501-03-10-03-00, Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών 
επιφανειών 
 
 
41. Τ.Π. Άρθρο Ζ5: Καθαρισμός και επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα 

Παράρτημα «41. Τ.Π. Άρθρο Ζ5: Καθαρισμός και επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό 
διάλυμα» 
 
 
42. Τ.Π. Άρθρο Ζ6: Αποξήλωση υπάρχοντων δικτύων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων 

Παράρτημα «42. Τ.Π. Άρθρο Ζ6: Αποξήλωση υπάρχοντων δικτύων ισχυρών και 
ασθενών ρευμάτων» 
 
 
43. Τ.Π. Άρθρο Ζ7: Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών 

Παράρτημα «43. Τ.Π. Άρθρο Ζ7: Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών» 
 
 
44. Τ.Π. Άρθρα Η1 έως Μ1: Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκρομηχανολογικών 

Παράρτημα «44. Τ.Π. Άρθρα Η1 έως Μ1: Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκρομηχανολο-
γικών» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
2. Τ.Π. Άρθρο Α2: Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων 

 
1. Αντικείμενο 
 
Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής είναι η αποξήλωση ξύλινων, 

σιδηρών ή/και οποιουδήποτε άλλου υλικού κατασκευής κουφωμάτων εγκατεστημένων επί 
κτιρίου. 

 
2. Πεδίο εφαρμογής - χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός 
 
Η τεχνική προδιαγραφή αφορά την αποξήλωση ξύλινων, σιδηρών ή/και οποιουδήποτε 

άλλου υλικού κουφωμάτων, οιασδήποτε διάστασης και σε οποιοδήποτε ύψος της κατασκευής. 
Η εργασία θα πρέπει να είναι έντεχνη, προσεκτική και με τέτοιο τρόπο που δεν θα 
τραυματίζεται η περιβάλλουσα τοιχοποιία. Επίσης θα προετοιμάζεται με τις απαραίτητες 
διορθώσεις (σε τοιχοποιία και κάσα) η τοποθέτηση του νέου κουφώματος. 

Οι αποξηλώσεις θα εκτελούνται με τον εξής τρόπο: 
Όπου το κούφωμα μπορεί να λυθεί με κατσαβίδι ή κλειδί θα χρησιμοποιείτε το 

αντίστοιχο εργαλείο. 
Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις θα γίνετε χρήση σφύρας χειρός και καλεμιού ή/και 

τροχού και πάντα με την απαιτούμενη προσοχή. 
 
3. Μέθοδος εκτέλεσης εργασιών 
 
Τα προς καθαίρεση κουφώματα θα αποσυναρμολογούνται τμήμα - τμήμα όπου είναι 

δυνατόν και χωρίς να διαλύσουν και να διασκορπιστούν τζάμια και άλλα υλικά θα 
συγκεντρώνονται σε κατάλληλους κάδους ή containers για απόρριψη. Τα υπόλοιπα σταθερά 
και μη λυόμενα τμήματα των κουφωμάτων με την απαιτούμενη προσοχή στην περιμετρική 
τοιχοποιία θα αφαιρούνται με τη χρήση σφύρας χειρός και καλεμιού ή/και τροχού και θα 
απορρίπτονται με τον ίδιο τρόπο. Εν συνεχεία θα προετοιμάζεται το άνοιγμα για την 
τοποθέτηση του νέου κουφώματος σύμφωνα με την μελέτη. 

 
4. Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας 
 
Η εργασία θεωρείται περαιωθείσα από τον εργολάβο όταν εντέχνος έχει αποξηλωθεί το 

παλαιό κούφωμα, έχουν απορριφθεί τα τμήματά του στον κατάλληλο κάδο συλλογής, οι κάδοι 
έχουν απομακρυνθεί από το εργοτάξιο και απορριφθεί σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης και 
απόρριψης και έχει προετοιμαστεί το άνοιγμα για να δεχθεί το νέο κούφωμα. 

Τα τυχόν αποκαλυπτόμενα εν λειτουργία δίκτυα (ακόμα και όσα πιστεύεται ότι είναι ή 
πρόκειται να είναι στο μέλλον εν λειτουργία) θα επισημαίνονται και προστατεύονται ώστε να 
εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για το λόγο που κατασκευάστηκαν. 
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5. Όροι και απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος 
 
5.1. Γενικές απαιτήσεις 
Έχει υποχρεωτική εφαρμογή η προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-15-04-00 στην οποία 

αναλύονται οι απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και τα ληπτέα 
μέτρα προστασίας και περιορισμού των επιπτώσεων. 

Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 «Ελάχιστες Προδιαγραφές 
ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 92/57ΕΟΚ». 

 
5.2. Προστασία εργαζομένων 
Ισχύουν υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1501-15-04-00. 
Τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που 

χρησιμοποιείτε κατά περίπτωση. 
Ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι 

υποχρεωτικά εφοδιασμένοι και να κάνουν χρήση τα ακόλουθα μέσα μαζικής προστασίας 
(ΜΑΠ): 

α. Προστατευτική ενδυμασία – ΕΛΟΤ ΕΝ 863 
β. Προστασία χεριών και βραχιόνων – ΕΛΟΤ ΕΝ 388 
γ. Προστασία κεφαλιού – ΕΛΟΤ ΕΝ 397 
δ. Προστασία ποδιών – ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20345 
ε. Προστασία ακοής – ΕΛΟΤ ΕΝ 458 
 
6. Τρόπος επιμέτρησης 
 
Η αποξήλωση των κουφωμάτων επιμετράται σε τετραγωνικά μέτρα (m2), με βάσει τις 

διαστάσεις των ανοιγμάτων, όπως αυτό θα μετρηθεί κατά την εκτέλεση των εργασιών. 
Στις ως άνω επιμετρούμενες εργασίες περιλαμβάνονται: 
α. Η προσκόμιση και λειτουργία του πάσης φύσεως απασχολούμενου εξοπλισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των αναλώσιμων για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας καθώς και των 
κάδων απόρριψης και μεταφοράς σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης των αχρήστων. 

β. Το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό. 
γ. Οι πρόσθετες δυσχερείς εκτελέσεις των αποξηλώσεων. 
δ. Η μεταφορά των προϊόντων αποξήλωσης σε κάδους απόρριψης, η φόρτωσή τους επί 

κατάλληλου οχήματος και η διάθεσή τους σε εγκεκριμένο χώρο. 
 ε. Η επισήμανση και η προστασία των τυχών δικτύων που βρίσκονται εν λειτουργία ή 

βρίσκονται προσωρινά σε αδράνεια. 
στ. Τα χορηγούμενα στο προσωπικό ΜΑΠ. 
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, 

καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της 
ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συμπαραμαρτυρούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και 
έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους. 

Ειδικότερα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω: 
α. Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών. 
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β. Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού. 
γ. Η διάθεση και απασχόληση του απαιτούμενου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων 

για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα τεχνική προδιαγραφή. 
δ. Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την 

εκτέλεση των εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.  
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3. Τ.Π. Άρθρο Α3: Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους 
 
1 Αντικείμενο 
 
Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι η καθαίρεση - αποξήλωση 

πλακοστρώσεων δαπέδων όταν εκτελούνται ανεξάρτητα από τις εκσκαφές ή λοιπές εργασίες 
κατεδαφίσεων. 

 
2 Πεδίο εφαρμογής - χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός 
 
Η μεμονωμένη αποξήλωση πλακοστρώσεων δαπέδων εντός και εκτός του κτιρίου. 
Πρόκειται για εργασίες καθαιρέσεων, που η εκτέλεσή τους είναι ευχερέστερη των 

συνήθων κατεδαφίσεων κατασκευών, αλλά απαιτείται προσοχή για το ενδεχόμενο ύπαρξης 
υποκειμένων ή εγκιβωτισμένων δικτύων σε χαμηλό βάθος (π.χ. δίκτυα ύδρευσης και 
αποχέτευσης εντός κτιρίων καθώς και ηλεκτρικά δίκτυα). 

Οι αποξηλώσεις θα εκτελούνται με κρουστικό εξοπλισμό, του μεγέθους και 
δυναμικότητας που υπαγορεύουν οι επί τόπου συνθήκες: 

- Αερόσφυρες για την χαλάρωση και θραύση στοιχείων δαπέδων από πλακίδια συνήθων 
διαστάσεων, ή τμημάτων μεγαλύτερων στοιχείων που δεν μπορούν να θραυτούν με μεγαλύτερο 
εξοπλισμό (άκρες, γωνίες, επαφή με λοιπά στοιχεία). 

 
3 Μέθοδος εκτέλεσης των εργασιών 
 
Τα προς καθαίρεση δάπεδα θα τεμαχίζονται με την χρήση του κρουστικού εξοπλισμού 

και στην συνέχεια τα αποσπώμενα τεμάχια θα φορτώνονται προς μεταφορά και οριστική 
απόθεση, με χρήση εξοπλισμού κατάλληλου μεγέθους κατά περίπτωση. 

Επισημαίνεται ότι όταν η εργασία αποξήλωσης των πλακοστρώσεων εκτελείται 
ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές (περίπτωση την οποία καλύπτει η παρούσα 
προδιαγραφή), απαιτείται ιδιαίτερη διαχείριση των προϊόντων αποξηλώσεων. 

Τα προϊόντα αυτά είναι ακατάλληλα για την κατασκευή επιχώσεων πάσης φύσεως και 
πρέπει, οπωσδήποτε, να απομακρύνονται από το εργοτάξιο, αφού τεμαχιστούν κατάλληλα, 
ώστε να μην προεξέχουν από τα οχήματα μεταφοράς. 

Εάν προβλέπονται και πρόσθετες εργασίες (ισοπεδώσεις κ.λπ.), θα εκτελούνται μετά 
την αποσύνθεση και αποξήλωση των δαπέδων. 

Εάν υπάρχουν ενσωματωμένες σωληνώσεις στο σκυρόδεμα των δαπέδων ή των τοίχων, 
ή αμέσως κάτω από αυτές, καθώς επίσης φρεάτια ή λοιπές κατασκευές που προβλέπεται να 
παραμείνουν άθικτες, οι εργασίες αποξήλωσης θα εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή στην 
περιοχή πλησίον αυτών, κατ' ανάγκη δε μόνον με χρήση χειρωνακτικών μέσων (σφυρί και 
καλέμι). 

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται υπό την επίβλεψη έμπειρου τεχνικού (εργοδηγού 
ή ειδικευμένου χωματουργού). 

Ο χειρισμός του μηχανικού εξοπλισμού θα γίνεται μόνον από αδειούχους χειριστές. 
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4 Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας 
 
Η εργασία θεωρείται περαιωθείσα όταν έχει αποξηλωθεί και τεμαχιστεί το υπάρχον 

δάπεδο ή η επένδυση από σκυρόδεμα στην προβλεπόμενη από την μελέτη έκταση, τα δε 
προϊόντα αποξήλωσης έχουν μεταφερθεί προς οριστική απόθεση εκτός εργοταξίου. 

Η καθαίρεση δεν θα επεκτείνεται πέραν του πάχους του δαπέδου από σκυρόδεμα και 
το υπόστρωμα θα παραδίδεται ομαλό για την εκτέλεση των υπολοίπων προβλεπομένων 
εργασιών. 

Τα τυχόν αποκαλυπτόμενα δίκτυα εν λειτουργία θα προστατεύονται (π.χ. με τάκους ή 
πρόσδεση από πασσάλους) και θα επισημαίνονται με ανακλαστικό δικτυωτό πλέγμα ή άλλο 
τρόπο που θα καθορίσει η Υπηρεσία. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα λαμβάνονται μέτρα περιορισμού της σκόνης με 
τακτική διαβροχή των επιφανειών αποξήλωσης και των παραγομένων προϊόντων. 

Επισημαίνονται επίσης οι κείμενες Ελληνικές και Κοινοτικές διατάξεις περί ανωτάτων 
ορίων θορύβου κατά την εκτέλεση των εργασιών, ιδιαίτερα κατά την εκτέλεση των εργασιών 
σε κατοικημένες περιοχές (π.χ. ανώτατη στάθμη θορύβου αεροσυμπιεστών 80db[A]). 

 
5 Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος 
 
5.1 Γενικές απαιτήσεις 
Έχει υποχρεωτική εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία 

αναλύονται οι απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα 
προστασίας/περιορισμού επιπτώσεων. 

Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές 
ασφαλείας και Υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ" (ΦΕΚ 212/Α/29-8-96). 

Η εκτέλεση των αποξηλώσεων στοιχείων από σκυρόδεμα συνεπάγεται υψηλές στάθμες 
θορύβου και παραγωγή σκόνης. 

 
5.2 Προστασία εργαζομένων 
Ισχύουν υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-

00. 
Τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που 

χρησιμοποιείται κατά περίπτωση. 
Ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι 

υποχρεωτικά εφοδιασμένοι με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ): 
 
Πίνακας 1 - Μέσα ατομικής προστασίας 

Προστατευτική ενδυμασία ΕΛΟΤ EN 863 
Προστασία χεριών και βραχιόνων ΕΛΟΤ EN 388 
Προστασία κεφαλιού ΕΛΟΤ EN 397 
Προστασία ποδιών ΕΛΟΤ EN ISO 20345 
Προστασία ακοής ΕΛΟΤ EN 458 
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6 Τρόπος επιμέτρησης 
 
Η αποξήλωση πλακών επί εδάφους επιμετράται σε τετραγωνικά μέτρα, με βάση την 

επιφάνεια της όπως αυτή θα μετρηθεί κατά την εκτέλεση των εργασιών. 
Στις ως άνω επιμετρούμενες εργασίες περιλαμβάνονται: 
α. Η προσκόμιση και λειτουργία του πάσης φύσεως απασχολουμένου μηχανικού 

εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της σταλίας των αυτοκινήτων μεταφοράς των προϊόντων 
αποξήλωσης. 

β. Το απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό. 
γ. Οι πρόσθετες δυσχέρειες εκτέλεσης των αποξηλώσεων στις ζώνες υποκειμένων ή 

εγκιβωτισμένων στοιχείων. 
δ. Ο τεμαχισμός με μετάθραυση ή κοπή του υπάρχοντος οπλισμού των προκύπτοντων 

κατά την αποξήλωση τεμαχίων. 
ε. Η φόρτωση των προϊόντων αποξηλώσεων επί αυτοκινήτου προς μεταφορά για 

οριστική απόθεση. 
στ. Η επισήμανση και προστασία (με πρόσδεση ή υποθέματα) των αποκαλυπτομένων 

δικτύων πάσης φύσεως. 
ζ. Η λήψη μέτρων περιορισμού της σκόνης κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 
η. Τα χορηγούμενα στο προσωπικό ΜΑΠ. 
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, 

καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της 
ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και 
έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν 
επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω: 

α. Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών 
β. Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο 
γ. Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο 
δ. Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού. 
ε. Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων 

για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής. 
στ. Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την 

εκτέλεση των εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση. 
ζ. Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη 

και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των 
τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις 
δοκιμές και τους ελέγχους. 

Η μεταφορά των προϊόντων αποξήλωσης επιμετράται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στα συμβατικά τεύχη του έργου. 

Επισημαίνεται ότι η επιμέτρηση των εργασιών αποξήλωσης πλακοστρώσεων δαπέδων 
θα γίνεται αποκλειστικά με βάση την παρούσα Προδιαγραφή. Οι λοιπές μέθοδοι 
καθαιρέσεων/κατεδαφίσεων στοιχείων από οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα (όπως οι μέθοδοι 
των Προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01, 1501-15-02-01-02, 1501-15-02-01-03), δεν 
έχουν εφαρμογή στην περίπτωση αποξήλωσης πλακών επί εδάφους. 
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19. Τ.Π. Άρθρο Δ5: Καλώδιο μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού σήματος 10 ζευγών 
 
1. Αντικείμενο 
 
Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής είναι η προμήθεια αγωγού 

μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού σήματος 10 ζευγών συνεστραμμένο ανά ζεύγη. 
 
2. Καλώδιο 
 
Το τηλεπικοινωνιακό καλώδιο 10 ζευγών το οποίο πρέπει να προμηθευτεί ο ανάδοχος 

και να εγκαταστήσει θα προέρχεται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική 
διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

Το καλώδιο θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των προτύπων του ΕΛΟΤ και να 
φέρει επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το τηλεφωνικό καλώδιο θα πρέπει να πληροί και τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 
α. Αριθμός ζευγών: 10 συνεστραμμένοι ανά ζεύγη 
β. Αγωγός: Μονόκλωνος από καθαρό χαλκό 
γ. Τύπος καλωδίου: τηλεφώνου ΡΕΤ 
δ. Ονομαστική διατομή: 0,6mm2 
ε. Προδιαγραφές: DIN VDE 0816 
στ. Θερμοκρασία κατά την εγκατάσταση: -20 - +50οC 
ζ. Θερμοκρασία μόνιμα εγκατεστημένου: -30 - +70οC 
η. Μόνωση: Κάθε αγωγός είναι μονωμένος με PE, και συνολικά και τα 10 ζεύγη θα 

είναι μονωμένα με PE και θα έχουν θωράκιση από φύλλο αλουμινίου 
 
3. Μέθοδος εγκατάστασης 
 
Η εγκατάσταση του τηλεπικοινωνιακού καλωδίου θα γίνει σε εξωτερικό χώρο και θα 

ακολουθηθεί η εξής διαδικασία για την εγκατάστασή του: 
α. Θα ανοιχθεί τάφρος πλάτους 0,40m και βάθους 0,70m 
β. Θα τοποθετηθεί μία στρώση άμμου πάχους 0,10m προς εξυγίανση και προστασία του 

καλωδίου 
γ. Εν συνεχεία θα τοποθετηθεί αγωγός πολυαιθυλενίου διαμέτρου DN 63mm 
δ. Μέσα από του αγωγό πολυαιθυλενίου θα διέλθει το τηλεπικοινωνιακό καλώδιο 
ε. θα εγκιβωτιστεί ο αγωγός πολυαιθυλενίου DN 63mm με άμμο μέχρι 0,10m πάνω από 

αυτόν 
στ. Το υπόλοιπο το ορύγματος θα επαναπληρωθεί με υλικά εκσκαφής 
ζ. Τελικό στάδιο είναι η ένωση του καλωδίου και στις δύο του άκρες, από τη μία με το 

δίκτυο παρόχου τηλεπικοινωνιακού σήματος και από την άλλη με το εσωτερικό 
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο του κτιρίου. 

Κατά τα άλλα έχουν εφαρμογή οι τεχνικές προδιαγραφές ΕΤΕΠ 1501-08-01-03-01 
Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων, ΕΤΕΠ 1501-08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων, ΕΤΕΠ 1501-04-01-04-02 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 
εύκαμπτους ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες. 
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4. Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος 
 
4.1 Γενικές απαιτήσεις 
Έχει υποχρεωτική εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία 

αναλύονται οι απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα 
προστασίας/περιορισμού επιπτώσεων. 

Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές 
ασφαλείας και Υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ" (ΦΕΚ 212/Α/29-8-96). 

Η εκτέλεση των αποξηλώσεων στοιχείων από σκυρόδεμα συνεπάγεται υψηλές στάθμες 
θορύβου και παραγωγή σκόνης. 

 
4.2 Προστασία εργαζομένων 
Ισχύουν υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-

00. 
Τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που 

χρησιμοποιείται κατά περίπτωση. 
Ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι 

υποχρεωτικά εφοδιασμένοι με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ): 
 
Πίνακας 1 - Μέσα ατομικής προστασίας 

Προστατευτική ενδυμασία ΕΛΟΤ EN 863 
Προστασία χεριών και βραχιόνων ΕΛΟΤ EN 388 
Προστασία κεφαλιού ΕΛΟΤ EN 397 
Προστασία ποδιών ΕΛΟΤ EN ISO 20345 
Προστασία ακοής ΕΛΟΤ EN 458 

 
5. Τρόπος επιμέτρησης 
 
Η τοποθέτηση υπόγειο τηλεπικοινωνιακού καλωδίου επιμετράται σε μέτρα μήκους (m), 

με βάση το αξονικό μήκος τοποθέτησης του καλωδίου όπως αυτό θα μετρηθεί κατά την 
εκτέλεση των εργασιών. 

Στις ως άνω επιμετρούμενες εργασίες περιλαμβάνονται: 
α. Η προσκόμιση και λειτουργία του πάσης φύσεως απασχολουμένου μηχανικού 

εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της σταλίας των αυτοκινήτων μεταφοράς των προϊόντων 
αποξήλωσης. 

β. Το απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό. 
γ. Οι πρόσθετες δυσχέρειες εκτέλεσης των αποξηλώσεων στις ζώνες υποκειμένων ή 

εγκιβωτισμένων στοιχείων. 
δ. Η φόρτωση των περισσευόντων προϊόντων επί αυτοκινήτου προς μεταφορά για 

οριστική απόθεση. 
ε. Η επισήμανση και προστασία (με πρόσδεση ή υποθέματα) των αποκαλυπτομένων 

δικτύων πάσης φύσεως. 
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στ. Η λήψη μέτρων περιορισμού της σκόνης κατά την διάρκεια εκτέλεσης των 
εργασιών. 

ζ. Τα χορηγούμενα στο προσωπικό ΜΑΠ. 
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, 

καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της 
ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και 
έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν 
επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω: 

α. Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών 
β. Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο 
γ. Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο 
δ. Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού. 
ε. Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων 

για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής. 
στ. Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την 

εκτέλεση των εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση. 
ζ. Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη 

και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των 
τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις 
δοκιμές και τους ελέγχους. 

Η τοποθέτηση του τηλεφωνικού καλωδίου επιμετράται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στα συμβατικά τεύχη του έργου. 
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23. Τ.Π. Άρθρο Ε4: Επένδυση τοίχων ή οροφών με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50mm 
 
1. Αντικείμενο 
 
Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής είναι η επένδυση τοίχων ή οροφών 

με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50mm. 
 
2. Απαιτήσεις 
 
2.1. Ενσωματούμενα υλικά 
Ως θερμομονωτικά υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλάκες ή πάπλωμα 

πετροβάμβακα πάχους κατ’ ελάχιστον 50mm και πυκνότητας τουλάχιστον 50kgr/m3. Τα 
απαιτούμενα βασικά χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα: 

α. Συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ≤0,037W/mK. 
β. Πυροπροστασία, κατηγορία αντίδρασης σε πυρκαγιάς Α1, άκαυστο υλικό. 
γ. Ηχομόνωση. 
δ. Αντοχή στη γήρανση 
ε. Το υλικό θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τους 

ανθρώπους και το περιβάλλον. 
στ. Υδατοαπορρόφηση < 1kgr/m2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12087 και 3kgr/m2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

1609. 
ζ. Συντελεστή αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ≤1. 
 
2.2. Αποδεκτά υλικά 
Τα υλικά που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες 

που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΝ ΕΝ ISO 9001 από 
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

Τα ενσωματούμενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις των προτύπων του ΕΛΟΤ  που 
αναφέρονται παραπάνω. 

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις και θα θέρουν σήμανση 
CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
2.3. Μέθοδος μεταφοράς και αποθήκευσης υλικών 
Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο εργοτάξιο 

μετά προσοχής, για την αποφυγή φθορών και αλλοιώσεων. Μέχρι την τοποθέτησή τους θα 
φυλάσσονται σε χώρο που θα εξασφαλίζει από υγρασία, σκόνη, υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία 
και λοιπούς βλαπτικούς παράγοντες. 

 
3. Μέθοδος κατασκευής – Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας 
 
3.1. Εξειδικευμένο – πιστοποιημένο προσωπικό 
Η εφαρμογή των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και από 

έμπειρο προσωπικό. Είναι επιθυμητό το συνεργείο να είναι πιστοποιημένο από τον επίσημο 
φορέα και μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εταιρειών Μόνωσης. 
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3.2. Γενικές απαιτήσεις τοποθέτησης μόνωσης 
Πριν από την εφαρμογή της μόνωσης η επιφάνεια θα καθαρίζεται επιμελώς. Επίσης θα 

έχουν τοποθετηθεί όλα τα άλλα στοιχεία του έργου (πχ καλωδιώσεις, φωτιστικά σώματα κλπ), 
ώστε όταν κατασκευαστεί η μόνωση να μην υπάρχει πιθανότητα καταστροφής της. Στο σημείο 
που θα συναντά κάποιο στοιχείο, η μόνωση θα κόβεται επιμελώς και θα επικαλύπτεται με 
κατάλληλο υλικό για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή της. 

 
4. Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή 
 
4.1. Ενσωματούμενα κύρια υλικά 
Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τα παρακάτω συνεπάγεται 

απόρριψη της κατασκευής: 
Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων (πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κατασκευαστή κλπ) 

ενσωματούμενων υλικών. 
Οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η ακεραιότητα του παραλαμβανόμενου υλικού. 

Ελαττωματικά, φθαρμένα, διαβρωμένα ή παραποιημένα υλικά δεν θα παραλαμβάνονται. 
 
4.2. Οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης 
Εξαρτήματα ή τμήματα των υλικών που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή 

παραποίηση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αποκατάστασης αυτών με δαπάνη 
του αναδόχου. 

Η εφαρμογή της μόνωσης θα εκτελείται και θα ελέγχεται σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστικού οίκου: 

α. Διαπίστωση πάχους μόνωσης μικρότερου του προβλεπόμενου, θα δίδονται εντολές 
αποξήλωσης των μη αποδεκτών τμημάτων της μόνωσης και ανακατασκευής της με δαπάνη του 
αναδόχου. 

β. Διαπίστωση ανεπαρκών ή ελλειπόντων θερμομονωτικών στηριγμάτων, θα δίδονται 
εντολές συμπλήρωσης / ανακατασκευής με δαπάνες του αναδόχου. 

γ. Διαπίστωση διακοπής της μόνωσης, θα δίδονται εντολές συμπλήρωσης / 
ανακατασκευής με δαπάνες του αναδόχου. 

 
4.3. Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια 
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με το σχέδιο της εγκεκριμένης μελέτης ώστε να 

διαπιστωθεί εάν έχει τοποθετηθεί σε όλο το μήκος και το πλάτος η μόνωση και τα 
προβλεπόμενα εξαρτήματα. 

 
5. Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλεια και προστασία περιβάλλοντος 
 
5.1. Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών 
α. Φορτοεκφορτώσεις υλικών 
β. Χρήση σκαλωσιάς, εργασία σε ύψος 
γ. Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων 
δ. Χρήση κόλλας 
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5.2. Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων 
Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας 

προσωρινών και κινητών εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το 
ΠΔ 305/96) και η Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (ΠΔ 17/96, ΠΔ 
159/99 κλπ). 

Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής θα είναι προσωπικό 
με επαρκή εμπειρία στις εργασίες μονώσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1. 

Ο Τεχνικός Υγείας και Ασφάλειας του Εργοταξίου είναι υπεύθυνος για: 
α. Την ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας (όλου του προσωπικού 

που ανήκει είτε στον ανάδοχο, είτε στους υπεργολάβους του) 
β. Τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας προσωπικού και τρίτων 
γ. Την ασφαλή τοποθέτηση των σκαλωσιών για την κατασκευή των δικτύων και την 

τοποθέτηση του εξοπλισμού ή τη χρήση ασφαλών και κατάλληλων ανυψωτικών μέσων 
δ. Την τήρηση των κανόνων υγιεινής κατά τη διάρκεια της κατασκευής 
ε. Λήψη προστατευτικών μέτρων για ζημιές από τρίτους 
στ. Έλεγχο για την επάρκεια του φωτισμού 
ζ. Έλεγχο ηλεκτρολογικών διατάξεων ασφαλείας χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού. 
Υποχρεωτική είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση 

των εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 
 
Προστατευτική 
ενδυμασία 

ΕΛΟΤ EN 863: Προστατευτική ενδυμασία – μηχανικές 
ιδιότητες – Μέθοδος δοκιμής: αντοχή σε διάτρηση 

Προστασία χεριών και 
βραχιόνων 

ΕΛΟΤ EN 388: Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών 
κινδύνων 

Προστασία κεφαλιού ΕΛΟΤ EN 397: Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας 
Προστασία ποδιών ΕΛΟΤ EN ISO 20345: Μέσα ατομικής προστασίας – 

Υποδήματα τύπου ασφαλείας 
Προστασία οφθαλμών ΕΟΤ ΕΝ 166: Μέσα ατομικής προστασίας ματιών - 

προδιαγραφές 
Προστασία ακοής ΕΛΟΤ EN 458: Μέσα προστασίας της ακοής – 

Συστάσεις για την επιλογή, τη χρήση και τη συντήρηση – 
έγγραφο καθοδήγησης 

 
6. Τρόπος επιμέτρησης εργασίας 
 
Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφάνειας της 

μόνωσης επί της οποίας εφαρμόστηκε η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή. 
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες 

καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση ενέργειας, 
καθώς και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά 
τα ανωτέρω κατασκευή μόνωσης τοίχων και οροφών. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι 
περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω: 

α. Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών 
β. Η μεταφορά και η προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο 
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γ. Η ενσωμάτωσή τους στο έργο 
δ. Η φθορά και απομείωση των υλικών, η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού 
ε. Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη 

και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, καθώς 
και των τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, 
κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους 

στ. όλο το απαιτούμε εργατοτεχνικό προσωπικό 
ζ. Τα χορηγούμενα στο προσωπικό ΜΑΠ. 
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25. Τ.Π. Άρθρο Στ1: Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες 
 
1. Αντικείμενο 
Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής είναι η προμήθεια και 

εγκατάσταση μίας μονόφυλλης, ανοιγόμενης μεταλλικής πόρτας λεβητοστασίου. 
 
2. Προδιαγραφές 
 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προμηθευτεί και να τοποθετήσει σε σημείο που θα του 

υποδειχθεί από την υπηρεσία ή και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου μία μονόφυλλη, 
ανοιγόμενη μεταλλική πόρτα πυρασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτούμενες διαστάσεις. 

Η πόρτα θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από 
διαπιστευμένο Φορέα και θα πρέπει να αντιστέκεται στη μετάδοση της φωτιάς τουλάχιστον για 
90 λεπτά της ώρας. 

Η κατασκευή της θα αποτελείτε από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP 
ελαχίστου πάχους 2,0mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), 
θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP 
ελάχιστου πάχους 1,5mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητας τουλάχιστον 
140kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με 
μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλεμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας 
εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό 
επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι 
ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας 

 
3. Τοποθέτηση 
 
Η τοποθέτηση της πόρτας πυραντίστασης θα γίνει με βάσεις τις οδηγίες του 

εργοστασίου κατασκευής της. Η κάσα θα πακτωθεί επί της τοιχοποιίας και η πλήρωση του 
διάκενου θα γίνει με τσιμεντοκονία των 600kgr τσιμέντου (αριάνι). Η τοποθέτηση και η 
ρύθμιση της πόρτας και όλων των εξαρτημάτων της θα γίνει από τον ανάδοχο. 

 
4. Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλεια και προστασία περιβάλλοντος 
 
4.1. Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών 
α. Φορτοεκφορτώσεις υλικών 
β. Χρήση σκαλωσιάς, εργασία σε ύψος 
γ. Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων 
δ. Χρήση κόλλας 
 
4.2. Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων 
Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας 

προσωρινών και κινητών εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το 
ΠΔ 305/96) και η Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (ΠΔ 17/96, ΠΔ 
159/99 κλπ). 
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Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής θα είναι προσωπικό 
με επαρκή εμπειρία στις εργασίες μονώσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1. 

Ο Τεχνικός Υγείας και Ασφάλειας του Εργοταξίου είναι υπεύθυνος για: 
α. Την ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας (όλου του προσωπικού 

που ανήκει είτε στον ανάδοχο, είτε στους υπεργολάβους του) 
β. Τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας προσωπικού και τρίτων 
γ. Την ασφαλή τοποθέτηση των σκαλωσιών για την κατασκευή των δικτύων και την 

τοποθέτηση του εξοπλισμού ή τη χρήση ασφαλών και κατάλληλων ανυψωτικών μέσων 
δ. Την τήρηση των κανόνων υγιεινής κατά τη διάρκεια της κατασκευής 
ε. Λήψη προστατευτικών μέτρων για ζημιές από τρίτους 
στ. Έλεγχο για την επάρκεια του φωτισμού 
ζ. Έλεγχο ηλεκτρολογικών διατάξεων ασφαλείας χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού. 
Υποχρεωτική είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση 

των εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 
 
Προστατευτική 
ενδυμασία 

ΕΛΟΤ EN 863: Προστατευτική ενδυμασία – μηχανικές 
ιδιότητες – Μέθοδος δοκιμής: αντοχή σε διάτρηση 

Προστασία χεριών και 
βραχιόνων 

ΕΛΟΤ EN 388: Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών 
κινδύνων 

Προστασία κεφαλιού ΕΛΟΤ EN 397: Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας 
Προστασία ποδιών ΕΛΟΤ EN ISO 20345: Μέσα ατομικής προστασίας – 

Υποδήματα τύπου ασφαλείας 
Προστασία οφθαλμών ΕΟΤ ΕΝ 166: Μέσα ατομικής προστασίας ματιών - 

προδιαγραφές 
Προστασία ακοής ΕΛΟΤ EN 458: Μέσα προστασίας της ακοής – 

Συστάσεις για την επιλογή, τη χρήση και τη συντήρηση – 
έγγραφο καθοδήγησης 

 
5. Επιμέτρηση 
 
Η επιμέτρηση της πόρτας πυραντίστασης γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επί 

πλήρως και εντέχνος εγκατεστημένης επί του κτιρίου βάση της παρούσας Τεχνικής 
Προδιαγραφής. 

Στις ως άνω επιμετρούμενες εργασίες περιλαμβάνονται: 
α. Η προσκόμιση και λειτουργία του πάσης φύσεως απασχολουμένου μηχανικού 

εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της σταλίας των αυτοκινήτων μεταφοράς των προϊόντων 
αποξήλωσης. 

β. Το απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό. 
γ. Οι πρόσθετες δυσχέρειες εκτέλεσης του έργου. 
δ. Η φόρτωση των περισσευόντων προϊόντων επί αυτοκινήτου προς μεταφορά για 

οριστική απόθεση. 
ε. Η επισήμανση και προστασία (με πρόσδεση ή υποθέματα) των αποκαλυπτομένων 

δικτύων πάσης φύσεως. 
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στ. Η λήψη μέτρων περιορισμού της σκόνης κατά την διάρκεια εκτέλεσης των 
εργασιών. 

ζ. Τα χορηγούμενα στο προσωπικό ΜΑΠ. 
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, 

καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της 
ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και 
έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν 
επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω: 

α. Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών 
β. Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο 
γ. Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο 
δ. Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού. 
ε. Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων 

για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής. 
στ. Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την 

εκτέλεση των εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση. 
ζ. Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη 

και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των 
τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις 
δοκιμές και τους ελέγχους. 

Η τοποθέτηση της πόρτας πυραντίστασης επιμετράται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στα συμβατικά τεύχη του έργου. 
  



Σελίδα 24 από 44 
 

41. Τ.Π. Άρθρο Ζ5: Καθαρισμός και επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα 
 
1. Αντικείμενο 
 
Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής είναι ο καθαρισμός από σαθρά 

υλικά και ξένα στοιχεία της επιφάνειας εφαρμογής και η επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό 
διάλυμα. 

 
 
2. Καθαρισμός της επιφάνειας για την εφαρμογή του ελαστομερές ασφαλτικού 
 
Για τον καθαρισμό της επιφάνειας από σαθρά υλικά και ξένα στοιχεία έχει εφαρμογή η 

Τεχνική Προδιαγραφή 1501-14-01-01-01, «Καθαρισμός επιφάνειας σκυροδέματος από 
αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά». 

 
3. Απαιτήσεις 
 
Οι επιμέρους στρώσεις του συστήματος στεγανοποίησης θα είναι συμβατές μεταξύ τους  

και θα παράγονται με διαδικασία πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΜ ISO 9001. 
Τα πιστοποιητικά των υλικών θα προέχονται από διαπιστευμένο εργαστήριο σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025. 
 
4. Προετοιμασία της επιφάνειας 
 
Μετά τον καθαρισμό της επιφάνειας εφαρμογής του ελαστομερούς, θα 

αποκατασταθούν όλες οι ατέλειες με κατάλληλη ρητίνη και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης 
του εργοστασίου παραγωγής της. Εν συνεχεία και εφόσον έχει σταθεροποιηθεί και στεγνώσει 
η ρητίνη τότε και μόνο τότε θα αρχίσουν οι εργασίες της επάλειψης του ασφαλτικού. 

 
5. Ελαστομερές ασφαλτικό 
 
Για την επάλειψη της επιφάνειας με ελαστομερές υλικό έχει εφαρμογή η Τεχνική 

προδιαγραφή 1501-03-06-01-01, «Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές 
μεμβράνες». 
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42. Τ.Π. Άρθρο Ζ6: Αποξήλωση υπάρχοντων δικτύων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων 
 
1. Αντικείμενο 
 
Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής είναι η αποξήλωση των 

υπάρχοντων δικτύων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων που είναι εγκατεστημένα στο κτίριο. 
 
2. Εργασίες 
 
Στο υπάρχον κτίριο είναι εγκατεστημένα δίκτυα ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. Με 

την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναλύονται οι εργασίες για την αποξήλωση του και τη 
διαμόρφωση των επιφανειών για την επόμενη εργασία. 

Η αποξήλωση θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις του Κύριου του έργου και τα 
οριζόμενα στα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης. Το πρώτο στάδιο των εργασιών είναι το 
άνοιγμα των εξωτερικών καναλιών και των κουτιών διακλάδωσης των καλωδίων και η 
απομάκρυνσή τους από το χώρο των εργασιών. Εν συνεχεία θα αποξηλωθούν και θα 
απομακρυνθούν από το χώρο του έργου όλοι οι πριζο-διακόπτες, ισχυρών και ασθενών, που 
είναι εγκατεστημένοι στο κτίριο είτε αυτοί είναι επί τοίχου, είτε είναι επί των καναλιών 
εγκατεστημένοι. Επόμενο στάδιο είναι η αποξήλωση και απομάκρυνση των καλωδίων, 
ισχυρών και ασθενών, είτε αυτά βρίσκονται εντός της τοιχοποιίας είτε εντός των εξωτερικών 
καναλιών. Στη συνέχεια θα αποξηλωθούν τα κανάλια από την τοιχοποιία του κτιρίου και τα 
κουτιά διακλάδωσης και διακοπτών - πριζών από την τοιχοποιία. Τέλος θα προετοιμαστεί η 
επιφάνεια τις τοιχοποιίας με κλείσιμο των οπών από τη στήριξη των καναλιών και την 
αφαίρεση των κουτιών διακλάδωσης και διακοπτών – πριζών του δικτύου ώστε να είναι έτοιμη 
για τον χρωματισμό της και την τοποθέτηση των νέων καναλιών των καλωδίων. 

Οποιαδήποτε άλλη εργασία που δεν προδιαγράφεται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή 
αλλά σαφώς υπόκειται στην αποξήλωση του δικτύου ισχυρών και ασθενών ρευμάτων 
επιμετράται με το παρών άρθρο του τιμολογίου. 

 
3. Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος 
 
3.1 Γενικές απαιτήσεις 
Έχει υποχρεωτική εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία 

αναλύονται οι απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα 
προστασίας/περιορισμού επιπτώσεων. 

Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές 
ασφαλείας και Υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ" (ΦΕΚ 212/Α/29-8-96). 

Η εκτέλεση των αποξηλώσεων στοιχείων από σκυρόδεμα συνεπάγεται υψηλές στάθμες 
θορύβου και παραγωγή σκόνης. 

 
3.2 Προστασία εργαζομένων 
Ισχύουν υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-

00. 



Σελίδα 26 από 44 
 

Τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που 
χρησιμοποιείται κατά περίπτωση. 

Ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι 
υποχρεωτικά εφοδιασμένοι με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ): 

 
Πίνακας 1 - Μέσα ατομικής προστασίας 

Προστατευτική ενδυμασία ΕΛΟΤ EN 863 
Προστασία χεριών και βραχιόνων ΕΛΟΤ EN 388 
Προστασία κεφαλιού ΕΛΟΤ EN 397 
Προστασία ποδιών ΕΛΟΤ EN ISO 20345 
Προστασία ακοής ΕΛΟΤ EN 458 

 
4. Επιμέτρηση εργασιών 
 
Η επιμέτρηση γίνεται σε τεμάχια, ουσιαστικά θα επιμετρηθεί ένα (1) τεμάχιο, για την 

αποξήλωση του δικτύου ισχυρών και ασθενών ρευμάτων και στους τρεις ορόφους του κτιρίου 
επί της οποίας εφαρμόστηκε η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή σύμφωνα με τις υποδείξεις του 
Κύριου του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης. 

Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες 
καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση ενέργειας, 
καθώς και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά 
τα ανωτέρω αποξήλωση των δικτύων εκτός ή εντός της τοιχοποιίας και της οροφής του κτιρίου. 
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω: 

α. Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών 
β. Η μεταφορά και η προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο 
γ. Η ενσωμάτωσή τους στο έργο 
δ. Οι σκαλωσιές που θα χρειαστούν για εργασία σε ύψος με τα απαραίτητα μέτρα 

ασφαλείας. 
ε. Η φθορά και απομείωση των υλικών, η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού 
στ. Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη 

και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, καθώς 
και των τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, 
κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους 

ζ. όλο το απαιτούμε εργατοτεχνικό προσωπικό 
η. Τα χορηγούμενα στο προσωπικό ΜΑΠ. 
θ. Η συλλογή και απόρριψη των υλικών που θα προκύψουν από τις εργασίες. 
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43. Τ.Π. Άρθρο Ζ7: Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών 
 
1. Αντικείμενο 
 
Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής είναι η κατασκευή λείας 

επιφάνειας με τη χρήση στόκου για την προετοιμασία του τελικού χρωματισμού. 
 
2. Υλικό σπατουλαρίσματος 
 
Το υλικό του σπατουλαρίσματος πρέπει να είναι λεπτόκοκκο, να έχει καλή πρόσφυση 

στο υλικό βάσης, να σκληραίνει και να τρίβεται όπως και οι επιστρώσεις και να εξασφαλίζει 
την ισχυρή πρόσφυση των επόμενων στρώσεων. 

 
3. Μέθοδος σπατουλαρίσματος 
 
Το σπατουλάρισμα θα εκτελείται με διαδοχικά, κατά την ίδια κατεύθυνση περάσματα 

της φορτωμένης με υλικό σπάτουλας πάνω στις επιφάνειες, ώστε να γεμίζουν οι πόροι και να 
προκύπτει ενιαία επιφάνεια. Μετά την εφαρμογή της πρώτης στρώσης, το υλικό θα αφήνεται 
να στεγνώσει επαρκώς και στη συνέχεια θα ξύνονται με κατάλληλο εργαλείο τυχόν εξοχές και 
εν συνεχεία θα τρίβεται για να γίνει λείο. Πριν την εφαρμογή της δεύτερης στρώση κάθετα ως 
προς την πρώτη, θα απομακρύνεται η σκόνη από τον τοίχο από την λείανση της πρώτης 
στρώσης. Μετά το τέλος και της δεύτερης στρώσης ομοίως με την πρώτη θα  αφήνεται να 
στεγνώσει επαρκώς και στη συνέχεια θα ξύνονται με κατάλληλο εργαλείο τυχόν εξοχές και 
τέλος θα τρίβεται καλά με ψιλό γυαλόχαρτο σε τάκο ή σε παλμικό τριβείο ώστε η τελική 
επιφάνεια να είναι απολύτως λεία. Τυχών ατέλειες θα διορθώνονται με τοπικό στοκάρισμα και 
τρίψιμο. Οι επιφάνειες που έχουν τριφτεί για να γίνουν λείες από το σπατουλάρισμα καθώς και 
ο υπόλοιπος χώρος θα καθαρίζεται από τη σκόνη για να είναι έτοιμος για την επόμενη εργασία. 
Τα υλικά που θα προκύψουν προς απόρριψη θα μεταφέρονται κατά το τέλος των εργασιών στο 
χώρο φόρτωσης προς απόρριψη. 

 
4. Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος 
 
4.1 Γενικές απαιτήσεις 
Έχει υποχρεωτική εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία 

αναλύονται οι απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα 
προστασίας/περιορισμού επιπτώσεων. 

Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές 
ασφαλείας και Υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ" (ΦΕΚ 212/Α/29-8-96). 

Η εκτέλεση των αποξηλώσεων στοιχείων από σκυρόδεμα συνεπάγεται υψηλές στάθμες 
θορύβου και παραγωγή σκόνης. 
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4.2 Προστασία εργαζομένων 
Ισχύουν υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-

00. 
Τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που 

χρησιμοποιείται κατά περίπτωση. 
Ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι 

υποχρεωτικά εφοδιασμένοι με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ): 
 
Πίνακας 1 - Μέσα ατομικής προστασίας 

Προστατευτική ενδυμασία ΕΛΟΤ EN 863 
Προστασία χεριών και βραχιόνων ΕΛΟΤ EN 388 
Προστασία κεφαλιού ΕΛΟΤ EN 397 
Προστασία ποδιών ΕΛΟΤ EN ISO 20345 
Προστασία ακοής ΕΛΟΤ EN 458 

 
5. Επιμέτρηση εργασιών 
 
Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφάνειας του 

σπατουλαρίσματος επί της οποίας εφαρμόστηκε η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή. 
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες 

καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση ενέργειας, 
καθώς και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά 
τα ανωτέρω κατασκευή σπατουλαρίσματος τοίχων και οροφών. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά 
όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω: 

α. Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών 
β. Η μεταφορά και η προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο 
γ. Η ενσωμάτωσή τους στο έργο 
δ. Οι σκαλωσιές που θα χρειαστούν για εργασία σε ύψος με τα απαραίτητα μέτρα 

ασφαλείας. 
ε. Η φθορά και απομείωση των υλικών, η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού 
στ. Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη 

και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, καθώς 
και των τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, 
κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους 

ζ. όλο το απαιτούμε εργατοτεχνικό προσωπικό 
η. Τα χορηγούμενα στο προσωπικό ΜΑΠ. 
θ. Η συλλογή και απόρριψη των υλικών που θα προκύψουν από τις εργασίες. 
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44. Τ.Π. Άρθρα Η1 έως Μ1: Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκρομηχανολογικών 
 

1. Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος κλιματισμού 
 

1.1 Προδιαγραφές υλικών & εξοπλισμού 
Το σύστημα κλιματισμού που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι αερόψυκτο, αντλία 

θερμότητας απ’ ευθείας εκτόνωσης, πολυδιαιρούμενο μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου 
R410A. 

Οι εξωτερικές και οι εσωτερικές μονάδες του συστήματος θα είναι προσυγκροτημένες 
και ελεγμένες στο εργοστάσιο κατασκευής τους, πλήρεις με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα 
λειτουργίας και ελέγχου. 

Επίσης θα είναι κατασκευασμένες & πιστοποιημένες σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς 
κανονισμούς ασφάλειας και θα διαθέτουν σήμανση CE. 

Το εργοστάσιο κατασκευής τους θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008 (όσον 
αφορά στο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας στην λειτουργία και διαχείριση) & κατά ISO 
14001:2004 (όσον αφορά την εναρμόνιση της λειτουργίας και διαχείρισης στους 
περιβαλλοντικούς). 

Ο κατασκευαστής των εξωτερικών μονάδων θα είναι ο ίδιος με των εσωτερικών 
μονάδων, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης συμβατότητα και άριστος έλεγχος. 

Το σύστημα θα αποτελείται από μία ή περισσότερες εξωτερικές μονάδες οι οποίες θα 
είναι συνδεδεμένες με ψυκτικές σωληνώσεις και καλώδια επικοινωνίας με τις εσωτερικές 
μονάδες. 

Σε περίπτωση που το σύστημα αποτελείται από περισσότερες από μια εξωτερικές 
μονάδες, δεν θα απαιτείται η τοποθέτηση κοινής σωλήνωσης υψηλής πίεσης (common high 
pressure pipe). 

Η ποσότητα του ψυκτικού μέσου το οποίo θα κυκλοφορεί στο σύστημα δεν θα είναι 
σταθερή αλλά θα μεταβάλλεται ανάλογα με την απαιτούμενη ισχύ από τις εσωτερικές μονάδες. 
Αντίστοιχα θα μεταβάλλεται και η αποδιδόμενη ισχύς των εξωτερικών μονάδων έτσι ώστε η 
κατανάλωση ενέργειας να μειώνεται και το σύστημα να μπορεί να ανταπεξέλθει γρήγορα και 
αποδοτικά στις τυχόν αυξομειώσεις του απαιτούμενου φορτίου. 

 
1.2 Εξωτερικές μονάδες 
Γενική περιγραφή 
Το εξωτερικό περίβλημα της μονάδας θα είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα 

επικαλλυμένο με πολυεστερική βαφή και ψημένο σε ειδικό φούρνο, για υψηλές αντοχές στην 
διάβρωση. Τα σημεία εξόδου του αέρα από τους ανεμιστήρες και τους συμπυκνωτές θα 
διαθέτουν  μεταλλικό προστατευτικό με πλαστική επικάλυψη, ώστε να είναι κατάλληλες για 
εξωτερική τοποθέτηση. 

Οι μονάδες θα μπορούν να συνδεθούν σε συστοιχίες 2, 3 ή 4 μονάδων, οι οποίες θα 
μπορούν να συνδεθούν ψυκτικά μεταξύ τους , ώστε να προκύψει ένα ενιαίο ψυκτικό κύκλωμα. 

Σε μια συστοιχία, μία εκ των μονάδων θα είναι η κύρια μονάδα ενώ οι υπόλοιπες θα 
είναι δευτερεύουσες (Main Units & Sub  Units). Ο κατασκευαστής θα διαθέτει μία σειρά 
μονάδων με εύρος ισχύος που θα ξεκινάει από 5ΗΡ μέχρι 20ΗΡ, ενώ η απορροή του αέρα θα 
γίνεται κατακόρυφα. 
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Οι εξωτερικές μονάδες θα είναι σε ενιαίο προσυγκροτημένο  κέλυφος και κατά 
συνέπεια  θα χρησιμοποιούν  ένα ενσωματωμένο σύστημα σωληνώσεων, το οποίο εξαλείφει 
την ανάγκη τοποθέτησης σωληνώσεων μεταξύ των εξωτερικών μονάδων. 

Θα λειτουργεί με νέο οικολογικό ψυκτικό μέσο R-410A, ένα φρέον απόλυτα οικολογικό 
προς το περιβάλλον, δεδομένου ότι δεν περιέχει  καμιά ουσία που είναι επιβλαβής για το 
στρώμα του όζοντος. Επιπροσθέτως με την χρήση του, επιτρέπεται η μείωση των μεγεθών των 
ψυκτικών σωληνώσεων, καθώς και η πλήρωση του ψυκτικού. Η δυνατότητα μείωσης της 
διαμέτρου των ψυκτικών σωληνώσεων σε σχέση με τo R-407C, επιτυγχάνεται διότι μειώνεται 
η κατάθλιψη του ψυκτικού και συνεπώς,  η απώλεια συμπίεσης είναι μικρότερη για την ίδια 
ικανότητα με αυτή του R-407C. 

Όλα τα μηχανικά ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά μέρη της μονάδας θα βρίσκονται εντός 
ενισχυμένου περιβλήματος κατασκευασμένου από χαλυβδοελάσματα βαμμένα με ειδική 
συνθετική βαφή φούρνου ώστε να παρέχουν υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία. 

Η πρόσβαση προς τα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη της μονάδας θα γίνεται μέσω 
ειδικών αφαιρούμενων καλυμμάτων εξασφαλίζοντας τη σωστή και εύκολη συντήρηση. 

Οι μονάδες θα είναι κατάλληλες για τροφοδότηση από τριφασική παροχή ρεύματος 400 
V / 50 Hz. 
 

1.3 Συμπιεστής 
Η μονάδα θα διαθέτει ερμητικού τύπου σπειροειδείς συμπιεστές (scroll) υψηλού 

βαθμού απόδοσης και τεχνολογίας κατασκευής. 
Οι  συμπιεστές θα είναι υψηλής πίεσης (High pressure scroll compressors) ώστε να 

εξασφαλίζεται η σωστή λίπανση τους ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία (όπως το έδρανο 
στην κεφαλή του συμπιεστή) και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας, αυξάνοντας 
έτσι τη διάρκεια ζωής τους. 

Τα πλεονεκτήματα του συμπιεστή scroll υψηλής πίεσης είναι: 
Νέο  βελτιστοποιημένο έδρανο το οποίο αυξάνει σημαντικά την αξιοπιστία 
Ασύμμετρη διαδρομή του scroll η οποία μειώνει σε σημαντικό βαθμό την απώλεια 

εισαγωγής και διαρροής  
Σχεδιασμός του κυκλώματος λαδιού ο οποίος μειώνει σημαντικά την απώλεια 

θερμότητας 
Βελτιωμένο σύστημα λίπανσης ώστε να παρέχει λίπανση ακριβείας στον συμπιεστή 
Δεν απαιτείτε η χρήση αντλίας λαδιού 
 Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται η ψυκτική ικανότητα , ο τύπος καθώς και ο 

αριθμός των συμπιεστών ή ο αριθμός των modules ανά εξωτερική μονάδα. 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤ. 
ΜΟΝΑΔΩΝ 
(hp) 

5,6,8,10,12 14,16,18,20,22,24 26,28,30,34,36 

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 
(Tύπος) 

Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Inverter 
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ 
MODULES 2 Inverter 

ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ 
MODULES 3 Inverter 
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Ο συμπιεστής Inverter ρυθμίζει συνεχώς τις στροφές του μεταβάλλοντας τη συχνότητα 
και τη τάση λειτουργίας του. Λόγω της συνεχούς μεταβολής συχνότητας και τάσης τα 
τυλίγματα του κινητήρα είναι ειδικά κατασκευασμένα ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και 
ομαλή λειτουργία. Επιπρόσθετα, υπάρχει ειδικό έλασμα συγκράτησης των ελατηρίων του 
συμπιεστή για απόλυτη ασφάλεια σε υψηλές ταχύτητες περιστροφής. 

Η συχνότητα μεταβάλλεται από 30 έως 115Hz όχι βηματικά αλλά σε απεριόριστα 
βήματα  λειτουργίας, εξασφαλίζοντας πραγματικό γραμμικό έλεγχο της λειτουργίας του 
συμπιεστή, σύμφωνα με την εσωτερική ζήτηση. 

Οι συμπιεστές διαθέτουν ειδική ηλεκτρική αντίσταση για την αποφυγή συμπύκνωσης 
του λαδιού σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

Θα έχουν δυνατότητα διασύνδεσης με εσωτερικές ως εξής: 
 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ 
ΙΣΧΥΣ (Hp) 

EΛΑΧΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

   
6,5 1 8 
7,8 1 9 
10,4 2 13 
13,0 2 16 
15,6 2 19 
15,6 2 19 
18,2 2 23 
20,8 2 26 
23,4 2 26 
26,0 2 33 
28,6 2 36 
31,2 2 40 
31,2 2 40 
33,8 2 40 
36,4 2 47 
39,0 2 50 
41,6 4 53 
44,2 4 56 
46,8 4 59 

 
Οι συμπιεστές θα είναι της ιδίας κατασκευάστριας εταιρείας των εξωτερικών μονάδων. 
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Οι εξωτερικές μονάδες θα έχουν αποδόσεις ως εξής: 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  
ΤΥΠΟΣ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ 
ΙΣΧΥΣ (Hp) 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ kW 

Ψύξη Θέρμανση 

5 6,5 14,0 16,0 
6 7,8 16.0 18.0 
8 10,4 22.4 25.0 
10 13,0 28,0 31,5 
12 15,6 33,5 37,5 
12-P 15,6 33,5 37,5 
14 18,2 40,0 45,0 
16 20,8 45,0 50,0 
18 23,4 50,4 56,0 
20 26,0 56,0 63,0 
22 28,6 61.5 69.0 
24 31,2 69,0 77,5 
24-P 31,2 69,0 77,5 
26 33,8 73.0 82.5 
28 36,4 80,0 90,0 
30 39,0 85,0 95,0 
32 41,6 90,0 100,0 
34 44,2 95.0 106.0 
36 46,8 100,0 112,0 

 
Παρατηρήσεις : 
1. Η ονομαστική ψυκτική και θερμαντική ικανότητα θα είναι η συνδυασμένη ικανότητα 

του και βασίζεται στο JIS 158616. 
2. Οι αποδόσεις θα ισχύουν για τις εξής συνθήκες: 
Ψύξη: θερμοκρασία περιβάλλοντος = 35°CDB 
: θερμοκρασία εσωτερικού χώρου = 27°CDB/19°CWB 
Θέρμανση: θερμοκρασία περιβάλλοντος =  7°CDB/6°CWB 
: θερμοκρασία εσωτερικού χώρου =  20°DB 
Οι μονάδες θα έχουν υψηλό συντελεστή απόδοσης, ρυθμό ενεργειακής αποδοτικότητας 

και ιδιαίτερα χαμηλή στάθμη θορύβου  ως εξής: 
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ΔΙΣΩΛΗΝΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  
ΤΥΠΟΣ 

ΜΕΓΙΣΤΗ  
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ 
ΙΣΧΥΣ (Hp) 

EER COP dB(A) 

 6,5 4.49 4.80 55 (52) 
5 7,8 4.56 4.58 56 (52) 
6 10,4 4.66 4.67 58 (53) 
8 13,0 4.20 4.44 59 (54) 
10 15,6 3.93 4.11 61 (56) 
12 15,6 4.70 4.73 61 (56) 
12-P 18,2 4.58 4.59 61 (56) 
14 20,8 4.65 4.67 61 (56) 
16 23,4 4.48 4.68 62 (57) 
18 26,0 4.19 4.31 63 (58) 
20 28,6 4.11 4.35 64 (59) 
22 31,2 3.91 4.09 64 (59) 
24 31,2 4.64 4.64 64 (59) 
24-P 33,8 4.53 4.66 64 (59) 
26 36,4 4.30 4.39 64 (59) 
28 39,0 4.24 4.42 65 (60) 
30 41,6 4.09 4.24 65 (60) 
32 44,2 4.05 4.27 66 (61) 
34 46,8 3.93 4.11 66 (61) 
36     

 
Παρατηρήσεις:   
Η στάθμη ηχητικής πίεσης θορύβου έχει μετρηθεί στις ακόλουθες συνθήκες : 
1 μέτρο από την μπροστινή επιφάνεια της μονάδας  
1,5 μέτρο από το επίπεδο του δαπέδου 
 Η στάθμη ηχητικής πίεσης εντός της παρένθεσης αναφέρεται στην νυκτερινή 

λειτουργία 
 

1.4 Σύστημα ανεμιστήρα εξωτερικής μονάδας – εναλλάκτης θερμότητας 
Η εξωτερική μονάδα θα διαθέτει ανεμιστήρες μεταβαλλόμενων στροφών.  
Η μεταβολή των στροφών των κινητήρων ανεμιστήρων, είναι συνεχής μέσω θυρίστορ 

σε απεριόριστα βήματα λειτουργίας. Ο έλεγχος των στροφών βασίζεται στην πίεση κατάθλιψης 
του ψυκτικού μέσου, εξασφαλίζοντας σωστή ασφαλή και αποδοτική λειτουργία ακόμη και 
κάτω από ακραίες θερμοκρασίες.  

Το σύστημα ανεμιστήρα των τριφασικών εξωτερικών μονάδων θα διαθέτει σύστημα 
δύο πτερυγίων που είναι πολύ περισσότερο αεροδυναμικό σε σχέση με τα προηγούμενα, 
γεγονός  που παρέχει αύξηση της επιφάνειας επαφής με τον αέρα. Με αυτή την σχεδίαση 
επιτυγχάνεται μείωση της στάθμης θορύβου κατά 2db, αύξηση του όγκου ροής αέρα κατά 25% 
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και ταυτόχρονα, σημειώνεται σημαντική μείωση εισόδου κινητήρα της τάξης του 8%. Χάρη δε 
στο μακρύ κωνοειδές στόμιο, επιτυγχάνεται αύξηση της στατικής πίεσης έως 60 Pa. 

Ο ανεμιστήρας θα είναι κατασκευασμένος από συνθετικό υλικό (Mica polypropylene), 
το οποίο ελαχιστοποιεί τους κραδασμούς και λόγω της ειδικά επεξεργασμένης επιφάνειας του, 
αποτρέπει τη δημιουργία τυρβώδους ροής με αποτέλεσμα την ιδιαίτερα χαμηλή στάθμη 
θορύβου. 

Η στάθμη θορύβου της μονάδας θα κυμαίνεται από 41-66 Db(A) εξαρτώμενη από το 
μέγεθος, τις στροφές του συμπιεστή Inverter και τις στροφές του κάθε ανεμιστήρα. 

Τα παραπάνω θα είναι μετρημένα σε ανηχοϊκό θάλαμο, σε απόσταση 1 m από το service 
panel της μονάδος και 1.5 m από τη στάθμη δαπέδου. 

Ο εναλλάκτης θερμότητας της μονάδας θα είναι κατασκευασμένος από χαλκοσωλήνες 
με εσωτερικό σπείρωμα και φύλλα αλουμινίου με σχισμές, για αύξηση της επιφάνειας 
εναλλαγής και του συντελεστή απόδοσης.  

Ο εναλλάκτης θα έχει υποστεί αφύγρανση, έλεγχο διαρροής και ειδική κατεργασία για 
αντιδιαβρωτική προστασία, στο εργοστάσιο κατασκευής του. 

‘Ολα τα παραπάνω εξασφαλίζουν μεγάλο εύρος λειτουργίας και ιδιαίτερα μικρή πτώση 
απόδοσης της μονάδας σε ακραίες εξωτερικές θερμοκρασίες, τόσο  

σε λειτουργία θέρμανσης όσο και σε λειτουργία ψύξης. 
Το εύρος λειτουργίας και η πτώση απόδοσης της μονάδας δίνονται στους πίνακες που 

ακολουθούν: 
Λειτουργία σε θέρμανση : Από Τεξ – 20 o CWB έως Τεξ + 15 o CWB 
Λειτουργία σε ψύξη : Από Τεξ – 5 o CDB έως Τεξ + 43 o CDB 
 
Λειτουργία θέρμανσης 

Eξωτερική  
θερμοκρασία (oC) 

Πτώση  
απόδοσης (%) 

0 oC 6% 
-5 oC 14% 
-10 oC 24% 

 
Λειτουργία ψύξης 

Eξωτερική  
θερμοκρασία (oC) 

Πτώση  
απόδοσης (%) 

40 oC 4% 
 

H διαδικασία απόψυξης, βασίζεται σε ειδικό πρόγραμμα το οποίο λαμβάνει υπόψη του, 
το χρόνο λειτουργίας της μονάδας και τη διαφορά μεταξύ εξωτερικής θερμοκρασίας 
(περιβάλλον) και της θερμοκρασίας εξάτμισης στον εναλλάκτη της μονάδας. 

Κατά τη λειτουργία της απόψυξης ο συμπιεστής Inverter λειτουργεί στο μέγιστο των 
στροφών του (115Ηz), για ελαχιστοποίηση του χρόνου διαδικασίας. 

Η λειτουργία Defrost δεν διαρκεί ποτέ  πάνω από 10 λεπτά. 
Η εξωτερική μονάδα έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με εσωτερικές μονάδες διαφόρων 

τύπων και αποδόσεων από 0,6ΗΡ εως και 10ΗΡ. H ισχύς των εσωτερικών μονάδων σε ένα 
σύστημα θα μπορεί να ανέλθει έως το 130% της ονομαστικής ισχύος της εξωτερικής μονάδας, 
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καλύπτοντας έτσι είτε ετεροχρονισμό στη λειτουργία των εσωτερικών μονάδων είτε διαφορές 
στον προσανατολισμό των χώρων. 

H εξωτερική μονάδα έχει δυνατότητα ελέγχου της απόδοσης από 2 -100%, ώστε ακόμη 
και η πλέον μικρή εσωτερική μονάδα να μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα χωρίς συνεχή ON-
OFF του συμπιεστή γεγονός που θα προκαλούσε τόσο το πάγωμα του στοιχείου, όσο και τη 
γρήγορη φθορά του συμπιεστή. 

Η σύνδεση των εσωτερικών με την εξωτερική μονάδα γίνεται μέσω δικτύου ψυκτικών 
σωληνώσεων και ειδικών ψυκτικών εξαρτημάτων (refnet joints-collecter’s). 

Οι ψυκτικές σωληνώσεις είναι είτε ενιαίας είτε κλιμακούμενης διατομής, ώστε να 
εξασφαλίζεται  αφ’ ενός η ευκολία στην εγκατάσταση και αφ’ ετέρου η δυνατότητα προσθήκης 
κάποιων εσωτερικών μονάδων στο υπάρχον δίκτυο, χωρίς να απαιτείται αντικατάσταση του 
συνόλου των σωληνώσεων ή μέρους αυτών. 

Το πραγματικό μήκος σωληνώσεων έχει τη δυνατότητα να φτάσει τα: 
165 m απόστασης εξωτερικής και δυσμενέστερης εσωτερικής 
 90 m απόστασης πρώτης διακλάδωσης και δυσμενέστερης εσωτερικής  
 1.000 m συνολικού μήκους σωληνώσεων. 

 Η υψομετρική διαφορά μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικών μονάδων μπορεί να φτάσει 
τα 50 m, ενώ η υψομετρική διαφορά μεταξύ δύο εσωτερικών μονάδων του ιδίου κυκλώματος 
μπορεί να φτάσει τα 30 m. 

Λόγω του εκτεταμένου μήκους σωληνώσεων μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικών 
μονάδων, η μονάδα θα διαθέτει ελαιοδιαχωριστή ώστε να εξασφαλίζεται η ροή λαδιού στους 
συμπιεστές της μονάδας. 

Η μονάδα θα διαθέτει πλήθος ασφαλιστικών διατάξεων όπως διακόπτη υψηλής πίεσης, 
θερμικό προστασίας συμπιεστή, θερμικό προστασίας ανεμιστήρα, προστασία έναντι 
υπερεντάσεως για το Inverter, τηκτές ασφάλειες, χρονικό καθυστέρησης 3 min έναντι συχνών 
εκκινήσεων κ.λπ. 

Όλες οι εσωτερικές μονάδες για τον βέλτιστο έλεγχο απόδοσης θα διαθέτουν 
ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα και τέσσερα αισθητήρια θερμοκρασίας μέτρησης  

εισόδου αέρα 
εξόδου αέρα  
υγρού 
αερίου   
Το σύστημα θα προσφέρει προστασία στους παρευρισκόμενους έναντι ψυχρών 

ρευμάτων αέρα δίνοντας τη δυνατότητα να οριστεί η ελάχιστη θερμοκρασία αέρα προσαγωγής 
των εσωτερικών μονάδων από 10°C έως και 14°C.   

Το σύστημα θα διαθέτει αυτόματο έλεγχο της ποσότητας του ψυκτικού μέσου, και θα 
προστατεύει έναντι υπερπλήρωσης και ανεπαρκής πλήρωσης ψυκτικού μέσου.   

Διαθέτει επίσης σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών και σύστημα παροχής πληροφοριών 
σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος.  

Ο κωδικός βλάβης ή οι πληροφορίες δίνονται με ψηφιακή ένδειξη σε οθόνη η οποία 
είναι  εγκατεστημένη σε πλακέτα της εξωτερικής μονάδας. 

Οι πληροφορίες που μπορούμε να αντλήσουμε σχετικά με τη λειτουργία του 
συστήματος θα είναι: 
Συνολική ισχύς εσωτερικών μονάδων που βρίσκονται υπό συνθήκες ζήτησης φορτίου 
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Συχνότητα λειτουργίας συμπιεστή inverter 
Αριθμός συμπιεστών που βρίσκονται σε λειτουργία 
Βήμα λειτουργίας εξωτερικού ανεμιστήρα 
Θέση λειτουργίας εκτονωτικών βαλβίδων εξωτερικής μονάδας 
Πίεση κατάθλιψης 
Πίεση αναρρόφησης 
Θερμοκρασία αερίου στην έξοδο του συμπιεστή (κατάθλιψη) 
Θερμοκρασία εξάτμισης κατά τη λειτουργία της θέρμανσης 
Εξωτερική θερμοκρασία 
Ένταση ρεύματος συμπιεστών 
Θέση λειτουργίας εκτονωτικής βαλβίδας κάθε εσωτερικής μονάδας 
Θερμοκρασία υγρού ψυκτικού μέσου στον εναλλάκτη κάθε εσωτερικής μονάδας 
Θερμοκρασία αερίου ψυκτικού μέσου στον εναλλάκτη κάθε εσωτερικής μονάδας 
Θερμοκρασία αέρα στην επιστροφή κάθε εσωτερικής μονάδας 
Θερμοκρασία αέρα στην έξοδο κάθε εσωτερικής μονάδας 
Ικανότητα κάθε εσωτερικής μονάδας 
Αιτία παύσης λειτουργίας για κάθε εσωτερικής μονάδας 
Ένδειξη τελευταίου κωδικού βλάβης που είχε σαν αποτέλεσμα την παύση λειτουργίας 

της εξωτερικής μονάδας 
Αιτία παύσης του inverter 
Συνολική ισχύς των εγκατεστημένων εσωτερικών μονάδων 
Συνολικός αριθμός εγκατεστημένων εσωτερικών μονάδων 

 
1.5 Εσωτερικές μονάδες  
Γενική περιγραφή 
Οι εσωτερικές μονάδες θα είναι προσυγκροτημένες και λειτουργικά ελεγμένες στο 

εργοστάσιο κατασκευής τους και  έτοιμες για σύνδεση με τα δίκτυα ψυκτικού μέσου, 
συμπυκνωμάτων και παροχής ισχύος. 

Oι μονάδες θα διαθέτουν εναλλάκτη θερμότητας, κατασκευασμένο από χαλκοσωλήνες 
με εσωτερικό σπείρωμα και φύλλα αλουμινίου με σχισμές, για αύξηση της επιφάνειας 
εναλλαγής και του συντελεστή απόδοσης.   Ο εναλλάκτης θα έχει υποστεί αφύγρανση, έλεγχο 
διαρροής και ειδική επεξεργασία για αντιδιαβρωτική προστασία στο εργοστάσιο κατασκευής 
του. 

Ο ανεμιστήρας των εσωτερικών μονάδων θα είναι πολλαπλών πτερυγίων 
φυγοκεντρικού τύπου, στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένος ώστε να εξασφαλίζει ιδιαίτερα 
χαμηλή στάθμη θορύβου και απουσία ανεπιθύμητων ταλαντώσεων και κραδασμών.  

Οι εσωτερικές μονάδες θα είναι εξοπλισμένες με ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα για 
τον έλεγχο της ροής του ψυκτικού μέσου. Ο έλεγχος της βαλβίδας θα γίνεται μέσω 
microcomputer που λαμβάνει υπόψη του την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου (set point), τη 
θερμοκρασία προσαγωγής αέρα στο χώρο και τη θερμοκρασία επιστροφής αέρα από το χώρο.  

Οι εσωτερικές μονάδες τύπου καναλάτης καθώς και κασέτας ψευδοροφής δύο ή 
τεσσάρων κατευθύνσεων  θα διαθέτουν αντλία συμπυκνωμάτων με μανομετρικό 50 cm. 
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H διεύθυνση (address) κάθε εσωτερικής μονάδας θα μπορεί να ενεργοποιηθεί είτε 
αυτόματα κατά την εκκίνηση του συστήματος, είτε μέσω ρύθμισης σε ρυθμιστικό διακόπτη 
(dip switch) της πλακέτας της μονάδας. 

Μέσω ρύθμισης σε dip switch μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί η αυτόματη 
επανεκκίνηση κάθε εσωτερικής μονάδας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και επαναφοράς.  

Η μονάδα λειτουργεί χωρίς να χάσει τις αρχικές τις ρυθμίσεις. (Auto restart after power 
failure). 

Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα έχουν τη δυνατότητα αύξησης ή μείωσης της απόδοσής 
τους κατά  2.500 BTU/H. Η αυξομείωση γίνεται μέσω ρύθμισης σε dip switch στην πλακέτα 
της μονάδας, το οποίο ενεργεί στο εύρος λειτουργίας της εκτονωτικής βαλβίδας. 

Τέλος οι εσωτερικές μονάδες θα είναι κατάλληλες για λειτουργία με μονοφασικό ρεύμα 
σε τάση 230 V. 

Θα τοποθετηθούν μονάδες δαπέδου εμφανούς τύπου σε όλους τους χώρους της 
εγκατάστασης. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
 
Οι μονάδες δαπέδου εμφανούς και κρυφού τύπου θα έχουν: 
Εύρος ψυκτικής απόδοσης από 2,8 kW έως 7,1 kW σε τέσσερα μεγέθη τόσο για τα 

εμφανή όσο και για τα κρυφά μοντέλα 
Προσαγωγή αέρα κατακόρυφα προς τα πάνω 

 
 
 
 

 
Χαμηλή στάθμη θορύβου και συμπαγείς διαστάσεις  
Δυνατότητα χρήσης ασύρματου χειριστηρίου 

 
Οι μονάδες δαπέδου θα έχουν αποδόσεις ως εξής: 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΟΣ 
ΤΥΠΟΣ 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ kW ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(mm) 
(MxΠxY) 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΑΕΡΑ (m3/h) 

 Ψύξη Θέρμανση  
1.0 2,80 3,20 1045 x 220 x 630 360/420/510 
1.5  4,00 4,80 1170 x 220 x 630 540/600/720 
2.0  5,60 6,30 1420 x 220 x 630 660/840/960 
2.5  7,10 8,50 1420 x 220 x 630 660/840/960 
 

Οι αποδόσεις θα ισχύουν για τις εξής συνθήκες: 
 
Ψύξη  : θερμοκρασία περιβάλλοντος = 35ºCDB 

: θερμοκρασία εσωτερικού χώρου = 27 ºCDB/19º CWB 
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 Θέρμανση : θερμοκρασία περιβάλλοντος =  7 ºCDB/6º CWB 
: θερμοκρασία εσωτερικού χώρου = 20ºCDB 

 
Θα έχουν ιδιαίτερα χαμηλή στάθμη θορύβου ως κάτωθι: 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
 ΤΥΠΟΣ 

ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ dB(A) 

 Υψηλή Μεσαία Χαμηλή 
1.0 35 32 29 
1.5  38 35 31 
2.0  39 36 32 
2.5  42 38 34 

 
Παρατήρηση  
Η στάθμη ηχητικής πίεσης θορύβου έχει μετρηθεί στις ακόλουθες συνθήκες : 
1 μέτρο από την μπροστινή επιφάνεια της μονάδας  
1,5 μέτρο από το επίπεδο του δαπέδου 

 
1.6 Έλεγχος εσωτερικών μονάδων 
Η επιθυμητή θερμοκρασία θα ελέγχεται και θα επιτυγχάνεται μέσω μικροεπεξεργαστή, 

όπου θα γίνεται η επεξεργασία των διαφόρων παραμέτρων (θερμοκρασία αέρα επιστροφής, 
θερμοκρασίες αέριου και υγρού ψυκτικού, επιθυμητή θερμοκρασία χώρου κ.λπ.) και οι 
διορθωτικές ρυθμίσεις (άνοιγμα-κλείσιμο εκτονωτικές, ταχύτητα ανεμιστήρα). 

Κάθε εσωτερική μονάδα θα διαθέτει τοπικό χειριστήριο-θερμοστάτη.  
Πρόκειται για ενσύρματο τοπικό χειριστήριο μέσω του οποίου δίνονται οι εξής 

δυνατότητες ελέγχου: 
Έναρξη –  παύση λειτουργίας (On-Off). 
Επιλογή λειτουργίας (Heat-Cool-Fan-Dry-Auto). 
Επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα (Hi-Med-Low). 
Ρύθμιση θερμοκρασίας ανά 1οC .  
Χρήση θερμοστάτη επί του χειριστηρίου. 
Προαιρετικές λειτουργίες όπως κλείδωμα, εξοικονόμηση ενέργειας και έξυπνη 

διατήρηση θερμοκρασίας δωματίου. 
Επιλογή κίνησης περσίδων (στα μοντέλα με αυτή τη δυνατότητα) 
Τέσσερεις ρυθμίσεις  χρονοδιακόπτη ανά εβδομάδα. 
Σε περίπτωση προβλημάτων με την παροχή ρεύματος, οι λειτουργίες ασφαλείας 

διατηρούν τον χρονοδιακόπτη. 
Αποθήκευση των παραμέτρων λειτουργίας εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας πριν 

την τελευταία παύση του συστήματος. 
Αυτοδιάγνωση χειριστηρίου με παροχή κωδικών βλάβης έως και 45, σε περίπτωση 

παρουσίας προβλήματος.  
Ομάδες χειρισμού εσωτερικών μονάδων (από 1 έως 16 μονάδες σε κάθε ομάδα). 
Δυνατότητα ρύθμισης και επιβεβαίωσης θέσης εσωτερικής μονάδας (address) 
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Μέσω της οθόνης υγρών κρυστάλλων δίνονται οι παρακάτω ενδείξεις: 
Ένδειξη λειτουργίας (RUN) 
Ένδειξη επιλογής λειτουργίας (Heat-Cool-Fan-Dry) 
Ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα (Hi-Med-Low) 
Ένδειξη θερμοκρασίας (SET-POINT) 
Ένδειξη κίνησης περσίδας (στα μοντέλα που έχουν αυτή την δυνατότητα) 
Ένδειξη λειτουργίας Defrost 
Ένδειξη ALARM με ταυτόχρονη εμφάνιση κωδικού βλάβης 
Ένδειξη ρύπανσης φίλτρων 
Tρέχουσες παράμετροι λειτουργίας εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας 

 
1.7 Κεντρικός ελεγκτής χειριστήριο 

Για τον καλύτερο έλεγχο του συστήματος θα πραγματοποιηθεί τοποθέτηση κεντρικού 
ελεγκτή με οθόνη υγρών κρυστάλλων. 

Πρόκειται για κεντρικό χειριστήριο (central station) μέσω του οποίου μπορούμε να 
ελέγξουμε είτε 16 εσωτερικές μονάδες, είτε 8 group των 16 μονάδων σύνολο 128 εσωτερικές 
μονάδες. 

Μέσω του κεντρικού χειριστηρίου θα δίνονται οι κάτωθι δυνατότητες ελέγχου: 
Έναρξη – παύση λειτουργίας (On-Off) κάθε εσωτερικής μονάδας ή group 
Επιλογή τρόπου λειτουργίας (Heat-Cool-Fan-Dry-Auto) και θερμοκρασίας 
Ρύθμιση παροχής αέρα και κίνησης περσίδων 
Εμφάνιση κωδικών βλάβης στην οθόνη 
Επιλογή προτεραιότητας ελέγχου (Κεντρικό- τοπικό) 

 
1.8 Περιεκτικότητα σε ψυκτικό μέσο 
Το κάθε σύστημα θα περιέχει την ελάχιστη δυνατή ποσότητα σε ψυκτικό μέσο για 

λόγους μείωσης της ποσότητας κατά την αντικατάστασή του σε περίπτωση συντήρησης αλλά 
και για λόγους περιβαλλοντολογικούς. Το ψυκτικό μέσο θα είναι R410a. 
 

1.9 Ψυκτικές σωληνώσεις 
Το συνολικό πραγματικό μήκος σωληνώσεων σε κάθε σύστημα θα έχει την δυνατότητα 

να φτάσει τα 1.000 μέτρα, ενώ η μέγιστη απόσταση μεταξύ των εξωτερικών μονάδων και της 
πιο απομακρυσμένης εσωτερικής θα είναι 200 μέτρα. Η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ 
των εξωτερικών μονάδων και της πιο απομακρυσμένης εσωτερικής θα μπορεί να φτάσει τα 50 
μέτρα. Η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ δύο εσωτερικών μονάδων που ανήκουν στο ίδιο 
ψυκτικό κύκλωμα είναι 20 μέτρα. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ της πρώτης διακλάδωσης στο 
ψυκτικό κύκλωμα και της πιο απομακρυσμένης μονάδας είναι 90 μέτρα. 

Οι ψυκτικές σωλήνες θα είναι χάλκινες, μονωμένες με μονωτικό υλικό τύπου 
ARMAFLEX ελάχιστου πάχους 13 mm κατάλληλο για θερμοκρασίες άνω των 120°C για τις 
γραμμές αερίου και άνω των 70°C για τις γραμμές υγρού με αυτοκόλλητη πλαστική ταινία 
(ψυκτική ταινία με κόλλα). Στο δίκτυο της ψυκτικής εγκατάστασης θα χρησιμοποιηθούν 
διακλαδωτήρες του αυτού τύπου με τις σωληνώσεις, ειδικής κατασκευής (joints), τα οποία θα 
προμηθεύσει ο ίδιος προμηθευτής των κλιματιστικών μηχανημάτων και θα είναι της αυτής 
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κατασκευάστριας εταιρείας. Κάθε τέτοιο σετ διακλαδωτήρα θα περιλαμβάνει τη μόνωσή του, 
καπάκια και ειδική στεγανοποιητική - σταθεροποιητική ταινία. 

Τα δίκτυα έως τα σημεία σύνδεσης με τις εσωτερικές μονάδες θα οδεύουν εντός της 
ψευδοροφής. Για τη στήριξη των δικτύων θα χρησιμοποιηθούν ειδικοί αναρτήρες ανά 1,50 
μέτρα. 
 

1.10 Ηλεκτρολογική σύνδεση συσκευών κλιματισμού – σύνδεση κεντρικών & 
τοπικών ελεγκτών. 

Το σύστημα VRV θα τροφοδοτείται από νέο κεντρικό ηλεκτρολογικό πίνακα, η θέση 
του οποίου αποτυπώνεται στο σχέδιο των ηλεκτρολογικών ισχυρών. Ο πίνακας θα 
περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες ασφαλιστικές διατάξεις για την τροφοδοσία τόσο των 
εσωτερικών, όσων και των εξωτερικών μονάδων (ασφάλειες, ρελέ διαφυγής, κ.τ.λ.). Οι 
ασφάλειες, το διακοπτικό υλικό κ.τ.λ. που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι επώνυμου 
κατασκευαστικού οίκου, Ευρωπαϊκής προέλευσης (ενδεικτικού τύπου ABB, SIEMENS, 
κ.τ.λ.). 

Η ηλεκτρική τροφοδοσία των εσωτερικών μονάδων, θα πραγματοποιηθεί από τις 
ασφάλειες του νέων πινάκων ανά επίπεδο και δεν θα ξεπερνά τις τρεις μονάδες ανά ασφάλεια 
των 10 Αmp. 

Οι οδεύσεις των καλωδίων από τους ηλεκτρολογικούς πίνακες προς τις εσωτερικές και 
εξωτερικές συσκευές κλιματισμού, καθώς επίσης και των καλωδίων επικοινωνίας, θα 
πραγματοποιηθούν εντός της ψευδοροφής σε μεταλλικές εσχάρες (μία εσχάρα για τα καλώδια 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας - εσχάρα ισχυρών, και ξεχωριστή εσχάρα για τα καλώδια 
επικοινωνίας - εσχάρα ασθενών). Οι εσχάρες θα είναι διάτρητες κατασκευασμένες από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,50 χλστ. (για πλάτη έως και 400 χλστ) και 
πάχους τουλάχιστον 2,0 χλστ. (για μεγαλύτερα πλάτη), πλευρικού ύψους 60χλστ. και πλάτους 
αναλόγως των καλωδίων. Οι σχάρες θα εγκατασταθούν με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα 
διαμόρφωσης που θα είναι γαλβανισμένα. Οι εσχάρες θα τοποθετηθούν σε κονσόλες, οι οποίες 
θα στερεωθούν στον τοίχο, στο δάπεδο ή σε ειδικό αναρτήρα από την οροφή όπως απαιτείται. 
Η μέγιστη απόσταση στερέωσης μεταξύ 2 κονσολών είναι 1,5 μ. Για παρακάμψεις και 
διασταυρώσεις καθώς επίσης για τη μετάβαση σε σχάρες καλωδίων διαφορετικού πλάτους ή 
σε εσχάρες σε διαφορετικά επίπεδα καθώς και για την μετάβαση από οριζόντια σε κάθετη 
εσχάρα θα χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα συνδετικά εξαρτήματα. 

Σε εμφανή σημεία όδευσης, η διέλευση των καλωδίων θα πραγματοποιηθεί εντός 
πλαστικού ηλεκτρολογικού καναλιού με καπάκι, σε απόχρωση παρόμοια με αυτή της 
τοιχοποιίας. 

Οι ελεγκτές των εσωτερικών μονάδων, καθώς επίσης και οι κεντρικοί ελεγκτές θα 
τοποθετηθούν σε θέσεις, όπου θα υποδείξει η υπηρεσία, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή 
ευχρηστία και λειτουργικότητα. 

Ο τύπος των καλωδίων ηλεκτρικής τροφοδοσίας & επικοινωνίας που θα 
χρησιμοποιηθούν, θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του 
προσφερόμενου εξοπλισμού. 

Η ηλεκτρολογική σύνδεση των συσκευών κλιματισμού καθώς επίσης και η μεταξύ τους 
επικοινωνία, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του 
προσφερόμενου εξοπλισμού. 
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Οι εγκαταστάσεις θα εκτελεστούν σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD 384, των όρων των 
τεχνικών περιγραφών και προδιαγραφών του έργου. 
 

2. Προδιαγραφές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
 
Όλα τα υλικά και εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ευρωπαϊκής 

προέλευσης και θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE. 
Οι πίνακες θα είναι σύγχρονης κατασκευής, μεταλλικοί είτε πλαστικοί κατάλληλοι για 

επίτοιχη τοποθέτηση, με βαθμό προστασίας ΙΡ40 και σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD 384. 
Η κατασκευή τους θα είναι τέτοια ώστε τα διάφορα μέσα σε αυτόν όργανα διακοπής, 

χειρισμού, ασφάλισης, ένδειξης, κ.λ.π να είναι εύκολα προσιτά μετά την αφαίρεση των 
μετωπικών πλακών, να είναι σε κανονικές θέσεις τοποθετημένα και να είναι δυνατή η άνετη 
αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτηση τους χωρίς μεταβολή της κατάστασης των 
παρακείμενων οργάνων. 

Οι αγωγοί κάθε κυκλώματος θα συνδέονται μόνο σε κλέμμες που θα έχουν κατάλληλη 
σήμανση των κυκλωμάτων.  Η εσωτερική διανομή των πινάκων θα τηρεί ένα προκαθορισμένο 
σύστημα σήμανσης των φάσεων ώστε η ίδια φάση να έχει πάντα την ίδια θέση (R, S, T) και το 
ίδιο χρώμα. Επίσης τα δύο άκρα των καλωδίων ή αγωγών της εσωτερικής διανομής θα φέρουν 
χαρακτηριστικούς αριθμούς. 

Θα προβλεφθεί εφεδρικός χώρος τουλάχιστον 30% για τυχόν σύνδεση μελλοντικών 
αναχωρήσεων. 

Οι εσχάρες θα είναι διάτρητες κατασκευασμένες από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 
τουλάχιστον 1,50 χλστ. (για πλάτη έως και 400 χλστ) και πάχους τουλάχιστον 2,0 χλστ. (για 
μεγαλύτερα πλάτη), πλευρικού ύψους 60χλστ. και πλάτους αναλόγως των καλωδίων. Οι 
σχάρες θα εγκατασταθούν με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα διαμόρφωσης που θα είναι 
γαλβανισμένα. Θα τοποθετηθούν σε κονσόλες, οι οποίες θα στερεωθούν στον τοίχο, στο 
δάπεδο ή σε ειδικό αναρτήρα από την οροφή όπως απαιτείται. Η μέγιστη απόσταση στερέωσης 
μεταξύ 2 κονσολών είναι 1,5 μ. Για παρακάμψεις, διασταυρώσεις καθώς επίσης για τη 
μετάβαση σε εσχάρες καλωδίων διαφορετικού πλάτους ή σε εσχάρες σε διαφορετικά επίπεδα 
καθώς και για την μετάβαση από οριζόντια σε κάθετη εσχάρα θα χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα 
συνδετικά εξαρτήματα. 

Οι εγκαταστάσεις θα εκτελεστούν σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD 384, των όρων των 
τεχνικών περιγραφών και προδιαγραφών του έργου. 

 
2.1 Αγωγοί και καλώδια Ισχυρών Ρευμάτων 

Τα πολυπολικά αδιάβροχα καλώδια τύπου Η05VV-U θα έχουν θερμοπλαστική μόνωση 
από ύλη από PVC και θα είναι απόλυτα σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙΙ, άρθρο 135 κατηγορία 3α 
των ελληνικών κανονισμών και με τους γερμανικούς κανονισμούς VDE 0250, 0233, 0283, και 
DIN 47705. 

Καλώδια τύπου J1VV-R θα έχουν μανδύα και επένδυση από θερμοπλαστικό. 
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Σωλήνες προστασίας-κουτιά 
Η στερέωση των σωληνώσεων επί των τοίχων θα γίνεται με τσιμέντο πάχους 1 εκ. 

τουλάχιστον απαγορευμένης της χρήσης γύψου. Το κονίαμα που επικαλύπτει τους χωνευτούς 
σωλήνες δεν πρέπει να προσβάλλει το υλικό τους. 

Σωληνώσεις ορατές θα στηρίζονται σε κατάλληλα στηρίγματα ανά 1m και καλώδια 
ορατά ανά 0,30m. 

Τα διάφορα εξαρτήματα για τη στερέωση των σωληνώσεων επί των επιφανειών του 
κτιρίου όπως στηρίγματα τοίχου, αναρτήρες οροφής, ελάσματα ανάρτησης, άλλα ελάσματα 
ειδικής μορφής πρέπει να είναι μεταλλικά, εγκεκριμένου τύπου και όπου αυτό απαιτείται από 
την κατηγορία του χώρου θα είναι γαλβανισμένα.  

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ σωλήνα και της τελικής στρώσης των επιχρισμάτων θα 
είναι 8 mm. Δεν επιτρέπεται η ένωση σωλήνων εάν η απόσταση μεταξύ των κουτιών δεν 
υπερβαίνει το 1m. 

Οι παντός είδους ενώσεις σωλήνων εντός του πάχους των τοίχων ή οροφών 
απαγορεύεται. Οι κενοί σωλήνες θα καλύπτονται με πώμα στα άκρα τους. Τα ελεύθερα άκρα 
των μονωτικών σωλήνων πρέπει να εφοδιάζονται με προστόμια εισόδου. Οι γωνίες και οι 
σύνδεσμοι τύπου Τ δεν πρέπει να χωνεύονται εντελώς εντός της τοιχοποιΐας. Όλες οι 
σωληνώσεις θα τοποθετούνται κατά τρόπο μη δυνάμενο να προκαλέσει συσσώρευση νερού 
(σχηματισμός θυλάκων νερού). 

Τα κουτιά ενώσεων πρέπει να είναι ευπρόσιτα κάθε στιγμή. Οι διακλαδώσεις πρέπει να 
εκτελούνται εντός κουτιών. Οι επιτρεπόμενες καμπυλώσεις χωρίς την μεσολάβηση κουτιού 
διακλάδωσης δεν θα υπερβαίνει τις δύο. Η ελάχιστη διάμετρος των κουτιών διακλάδωσης θα 
είναι 70mm. Τα κουτιά διακοπτών, διακλάδωσης θα βρίσκονται στην επιφάνεια της τελικής 
στρώσης των επιχρισμάτων. Οι σωληνώσεις στα σημεία εισόδου των κουτιών θα συναντούν 
αυτά κάθετα. Οι αγωγοί των κυκλωμάτων θα έχουν τους χρωματισμούς φάσεων ουδετέρου και 
γειώσεως και θα ενώνονται ή θα διακλαδίζονται εντός των κουτιών μέσω διακλαδωτήρων 
πορσελάνης "ΚΑΨ". Απαγορεύονται οι διακλαδώσεις με συστροφή αγωγών. 

Η απογύμνωση των άκρων θα γίνεται προσεκτικά για την αποφυγή ελάττωσης της 
μηχανικής αντοχής αυτών. Ο αγωγός γείωσης και ο ουδέτερος θα είναι της ίδιας μόνωσης με 
τους άλλους αγωγούς του κυκλώματος και θα τοποθετούνται μέσα στον ίδιο σωλήνα με τους 
υπόλοιπους αγωγούς. Τα κουτιά και εξαρτήματα σύνδεσης πρέπει να είναι εγκεκριμένου 
τύπου. Οι συνδέσεις και διακλαδώσεις των εντός σωλήνων εγκατεστημένων αγωγών πρέπει να 
εκτελούνται εντός ευπρόσιτων κουτιών κατάλληλα συνδεδεμένων με τους σωλήνες. Η 
σύνδεση κοχλιοτομημένων σωλήνων με τα κουτιά θα εκτελεστεί με κοχλιώσεις του σωλήνα 
επί του κουτιού. Η ελάχιστη διάσταση των κουτιών θα είναι 70mm. Τα κουτιά διακλαδώσεων 
θα είναι κυκλικά ή ορθογωνικά ή τετράγωνα, κατάλληλα για τον τύπο του σωλήνα ή του 
καλωδίου που προορίζονται. Τα στεγανά κουτιά θα έχουν δείκτη προστασίας ΙΡ 55. 

 
Διακόπτες-Ρευματοδότες 

Γενικά προβλέπονται δύο βασικοί τύποι διακοπτών: οι συνηθισμένοι και οι στεγανοί. 
Τα είδη των διακοπτών θα είναι: απλός, κομμυτατέρ, αλέ-ρετούρ όλοι τύπου πίεσης. 
Οι στεγανοί διακόπτες θα πρέπει εκτός από τη στεγανότητα, να έχουν και αυξημένη 

μηχανική αντοχή και να είναι κατάλληλοι τόσο για χωνευτή όσο και για ορατή εγκατάσταση. 
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Οι χρησιμοποιούμενοι μη στεγανοί διακόπτες θα είναι διμερείς χωνευτοί με μοχλίσκο 
(TUMBLER) εξαιρετικά ισχυρής κατασκευής με βάση από πορσελάνη, 10Α/250V, με 
τετράγωνο κάλυμμα. 

Οι χρησιμοποιούμενοι στεγανοί διακόπτες θα είναι 10Α/250V, κατάλληλοι για χωνευτή 
ή ορατή εγκατάσταση, με βάση από πορσελάνη, χρώματος λευκού, προστασίας Ρ31, κατά DIN 
40050. Ειδικά για τους χώρους λουτρό, κουζίνα οι διακόπτες θα είναι προστασίας PRR κατά 
DIN 40050. 

Οι χρησιμοποιούμενοι μη στεγανοί ρευματοδότες θα είναι: 
Διμερείς χωνευτοί, εξαιρετικά ισχυρής κατασκευής, με βάση από πορσελάνη, τριών 

ακροδεκτών σε τριγωνική διάταξη, με τετράγωνο κάλυμμα, χρώματος λευκού, 16Α/250V. 
Διμερείς χωνευτοί, εξαιρετικά ισχυρής κατασκευής, με βάση από πορσελάνη μετα 

πλευρικών επαφών (ΣΟΥΚΟ) δύο ακροδεκτών, με τετράγωνο κάλυμμα, χρώματος λευκού, 
16A/250V. 

Για την περίπτωση που οι σωληνώσεις είναι χωνευτές θα χρησιμοποιηθούν στεγανοί 
ρευματοδότες (16Α/250V) μετά πλευρικών επαφών γείωσης (ΣΟΥΚΟ), δύο ακροδεκτών 
εξαιρετικά ισχυρής κατασκευής, με βάση από πορσελάνη, με εμπρόσθιο κάλυμμα προστασίας 
των επαφών, κατάλληλοι για ορατή ή χωνευτή εγκατάσταση εντός του επιχρίσματος. 

 
Πίνακες 

Οι πίνακες θα είναι ηλεκτρικοί, ακίνδυνοι, μπροστινής όψης. Θα είναι κατάλληλοι για 
δίκτυο 380/220V, 50 Hz και θα αποτελούνται από τα παρακάτω: 

- Μεταλλικά ερμάρια, κατάλληλα για ορατή ή χωνευτή τοποθέτηση. 
- Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα από διαφανή ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ 
- Μεταλλική πλάκα. 
Το πλαίσιο θα κατασκευαστεί από λαμαρίνα 1,0 mm με προστασία έναντι διάβρωσης. 

Η πόρτα του πίνακα θα στερεωθεί πάνω σε μεταλλικό πλαίσιο. Στο εσωτερικό της πόρτας θα 
στερεωθεί, μέσα σε ζελατίνα, σχεδιάγραμμα με τη λεπτομερή συνδεσμολογία του πίνακα. 

Οι αγωγοί κάθε κυκλώματος θα συνδέονται μόνο με κλέμμες που θα έχουν κατάλληλη 
πινακίδα για την αναγραφή των κυκλωμάτων. 

Η εσωτερική διανομή των πινάκων θα πρέπει να τηρεί ένα προκαθορισμένο σύστημα 
σήμανσης των φάσεων, ώστε η ίδια φάση να έχει πάντα την ίδια θέση (L1-L2-L3) και το ίδιο 
χρώμα. Επίσης τα δύο άκρα των καλωδίων ή αγωγών της εσωτερικής διανομής θα πρέπει να 
φέρουν χαρακτηριστικούς αριθμούς. 

Γενικά ο πίνακας θα είναι άριστος και συγχρόνου κατασκευής, με προστασία ΙΡ 30. 
 

Μικροαυτόματοι 
Οι μικροαυτόματοι χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, 

διακόπτουν αυτόματα ένα κύκλωμα σε περίπτωση υπερέντασης ή βραχυκυκλώματος. Προς 
τούτο περιλαμβάνουν διμεταλλικό στοιχείο για προστασία έναντι υπερέντασης και μαγνητικό 
πεδίο ταχείας απόζευξης για προστασία έναντι βραχυκυκλώματος. 

Οι μικροαυτόματοι αποζεύγνυνται όταν το ρεύμα βραχυκύκλωσης φθάσει από 3,5 - 5 
φορές την ονομαστική τους ένταση. Πρέπει να είναι σύμφωνοι με το VDE 0691. 

Οι μικροαυτόματοι στη βάση τους φέρουν οπές για να μπορούν να στερεώνονται με 
κοχλίες και να είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε ράγες. 
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Διακόπτες 
Οι διακόπτες έως 100Α θα είναι τύπου ράγας τάσης 500V, έντασης συνεχούς ροής 

ισχύος ζεύξης και απόζευξης κατ’ ελάχιστο ίση προς την αντίστοιχη στην ονομαστική ένταση 
συνεχούς ροής με τάση 220/380V, αριθμού χειρισμών κατ΄ ελάχιστο ίσου προς 40.000. 

 
Φωτιστικά Σώματα 

Τα φωτιστικά σώματα στα γραφεία και στους διαδρόμους θα είναι φθορισμού, οροφής, 
ανηρτημένο ή ψευδοροφής 2x58 W ή  4x18 W όπως εμφανίζεται στα σχέδια της μελέτης. 

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι αρίστης ποιότητας και μορφής. 
Η εγκατάσταση των φωτιστικών αρχίζει από τη σύνδεσή τους με το τροφοδοτικό 

καλώδιο και περιλαμβάνει τη σύνδεση προς τους διακλαδωτήρες (κλέμενς) ευρισκόμενους 
εντός του φωτιστικού, προσαρμογή αυτών στις οροφές, ψευδοροφές, τοίχους κ.λ.π., όπως 
επίσης και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την στήριξη ή την αποκατάσταση των επιφανειών. 

Τα φωτιστικά συμπεριλαμβάνουν τις βάσεις των, καλύμματα και τα πάσης φύσεως 
εξαρτήματα στερέωσης και αφής των λαμπτήρων (τους λαμπτήρες φθορισμού), τις διατάξεις 
στερέωσης ή ανάρτησης μεμονομένων ή σε συνεχείς σειρές. 

Όλα τα εξαρτήματα στερέωσης και αφής των λαμπτήρων, καθώς και οι λαμπτήρες θα 
είναι αρίστης ποιότητας και θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς VDE. 
 

2.2 Σύστημα Πυρανίχνευσης 
Το σύστημα πυρανίχνευσης θα είναι σύμφωνο με το ΕΛΟΤ ΕΝ 54 και τις απαιτήσεις 

της πυροσβεστικής υπηρεσίας, βάσει του Π.Δ. 15/2014 (ΦΕΚ Β’3149/24.11.2014). 
 

Ο Συντάκτης Ελέγχθηκε 
Ο Προϊστάμενος 

Θεωρήθηκε 
Η Διευθύντρια 
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