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1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Στα πλαίσια της ενεργειακής μελέτης του κολυμβητηρίου, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο 

αντίστοιχο τεύχος, προτείνονται μέτρα και τεχνικές οι οποίες θα εξασφαλίζουν την ενεργειακά 

αποδοτική, περιβαλλοντικά ορθή και οικονομικά βιώσιμη λειτουργία του Ανοικτού Δημοτικού 

Κολυμβητηρίου Αμαρουσίου.   

Οι κύριες ενεργειακές απαιτήσεις και ως εκ τούτου το ενεργειακό λειτουργικό κόστος του 

κολυμβητηρίου συνίστανται σε τρεις βασικές κατηγορίες:  

• Ενεργειακές απαιτήσεις για τη θέρμανση της ανοικτής Κολυμβητικής Δεξαμενής  

• Ενεργειακές απαιτήσεις για την παραγωγή Ζεστών Νερών Χρήσης  

• Ενεργειακές απαιτήσεις για τη θέρμανση – κλιματισμό του κτιρίου αποδυτηρίων και χώρων 

εξυπηρέτησης κοινού 

Το κύριο πρόβλημα, στο οποίο επικεντρώθηκε η παρούσα πρόταση, είναι η θέρμανση της 

Κολυμβητικής Δεξαμενής, καθώς η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας στους 26 oC του μεγάλου 

και εκτεθειμένου στο περιβάλλον όγκου νερού απαιτεί μεγάλη ποσότητα ενέργειας με αποτέλεσμα 

την ύπαρξη υψηλού λειτουργικού κόστους. Παράλληλα εξετάζεται η αναβάθμιση του συστήματος 

παραγωγής ζεστών νερών χρήσης και η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου αποδυτηρίων και 

εξυπηρέτησης κοινού.  

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης προτείνονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις: 

Α) Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας για τη θέρμανση της 

κολυμβητικής δεξαμενής:  

- Υγρομόνωση της κολυμβητικής δεξαμενής για τη μείωση των απωλειών ύδατος και 

ενέργειας μέσω της αναπλήρωσης νερού  

- Εγκατάσταση αυτόματου κινητού ισοθερμικού καλύμματος για την κάλυψη της 

κολυμβητικής δεξαμενής κατά τη διάρκεια που δεν εξυπηρετεί το κοινό, με στόχο τη μείωση 

των ενεργειακών απωλειών 

- Ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης της ανοικτής κολυμβητικής 

δεξαμενής μέσω:  
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o Της εγκατάστασης Αντλίας Θερμότητας Αέρος -Νερού, η οποία θα λειτουργεί σε 

παράλληλη διάταξη με το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης της Κολυμβητικής 

Δεξαμενής με λέβητα και καυστήρα αερίου. 

o Της αναβάθμισης του μηχανοστασίου αντικαθιστώντας τα παλαιά και αμόνωτα 

δίκτυα και τοποθετώντας νέες αντλίες και κυκλοφορητές τεχνολογίας Inverter. 

Β) Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίου και συστήματος παραγωγής Ζεστών Νερών 

Χρήσεις: 

- Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω  της εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών και 

νέων θερμοδοχείων Ζεστών Νερών Χρήσης για την κάλυψη των ενεργειακών καταναλώσεων 

για την παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης και συνεπικουρικά για τη θέρμανση της 

κολυμβητικής δεξαμενής 

- Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου, με την εγκατάσταση νέων 

ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου με διπλούς υαλοπίνακες, την προσθήκη εξωτερικής 

θερμομόνωσης του κελύφους (τοιχοποιίας και φέροντος οργανισμού) και την εγκατάσταση 

νέου συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού των χώρων με μονάδα VRF υψηλής απόδοσης. 

 

1.2. ΣΥΝΟΨΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αμαρουσίου, βρίσκεται επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών 65.  

Αποτελείται από δυο θερμαινόμενες κολυμβητικές δεξαμενές, μία κύρια η οποία έχει διαστάσεις 

33,33 m x 25,00 m και βάθος 2.2m, με συνολικά 8 διαδρομές και μια κολυμβητική δεξαμενή 

εκμάθησης διαστάσεων 12.5mx10,0m και βάθους από 0.35 έως 1m. 

Οι κύριες εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου είναι:  

 Οι δύο κολυμβητικές δεξαμενές συνολικής επιφάνειας 950 m2 και όγκου 1890m3. 

 Το Κτήριο γραμματείας, αποδυτηρίων και χώρων εξυπηρέτησης κοινού με επιφάνεια 

θερμαινόμενων χώρων περίπου 345 τ.μ.  
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1.2.1 Υφιστάμενη Κατάσταση:  

Σύστημα Θέρμανσης Κολυμβητικής Δεξαμενής:  

Το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης των δυο Κολυμβητικών Δεξαμενών και παραγωγής ΖΝΧ, 

αποτελείται από συστοιχία λεβήτων με καυστήρα φυσικού αερίου οι οποίοι μέσω πλακοειδών 

εναλλακτών θερμότητας θερμαίνουν τα ανακυκλοφορούντα νερά της κάθε Κ.Δ.  

Συγκεκριμένα, η κύρια κολυμβητική δεξαμενή, θερμαίνεται από λέβητα- καυστήρα ισχύος 

1200kWth και αντίστοιχα δυο εναλλάκτες ενώ η βοηθητική κολυμβητική δεξαμενή, θερμαίνεται 

από το λέβητα παραγωγής ΖΝΧ, ισχύος 270 kWth μέσω ενός πλακοειδή εναλλάκτη.  

Το δίκτυο σωληνώσεων του λεβητοστασίου αποτελείται από σιδηροσωλήνα σε όλο το μήκος του, 

με φθαρμένη μόνωση. Σε πολλά σημεία αυτού εμφανίζονται μικροδιαρροές, ενώ εσωτερικά των 

σωληνώσεων έχουν πραγματοποιηθεί επικαθήσεις αλάτων με αποτέλεσμα τη απομείωση της 

διατομής και την χαμηλή απόδοση του συστήματος θέρμανσης. Οι κυκλοφορητές – αντλίες οι 

οποίες αναλαμβάνουν τη διανομή θερμότητας προς τους εναλλάκτες, είναι σταθερών στροφών, με 

υψηλή ενεργειακή κατανάλωση. Στα πλαίσια της ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης του 

κολυμβητηρίου προτείνεται η αποξήλωση των υφιστάμενων δικτύων και η εγκατάσταση νέων 

μονωμένων σωληνώσεων PPR και η αντικατάσταση των υφιστάμενων κυκλοφορητών με νέους 

Inverter κινητήρες IE5.  

 

Παραγωγή και Διανομή Ζεστών Νερών Χρήσης 

Η κάλυψη των αναγκών του κολυμβητηρίου σε Ζεστά Νερά Χρήσης πραγματοποιείται μέσω του 

λέβητα – καυστήρα αερίου, ισχύος 270 kWth. Για την αποθήκευση των ΖΝΧ χρησιμοποιούνται δύο 

θερμοδοχεία διπλής ενέργειας και όγκου 2.000 lit το καθένα, τα οποία είναι συνδεδεμένα 

παράλληλα μεταξύ τους. Το ένα εκ των δυο θερμοδοχείων είναι χωρίς μόνωση με αποτέλεσμα τις 

μεγάλες απώλειες θερμότητας καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.  

Το δίκτυο νερού χρήσης προς τα λουτρά των αποδυτηρίων αποτελείται από πολυστρωματική 

σωλήνα Φ22 χωρίς μόνωση και χαλκό Φ16, σε διάταξη ομπρέλα. Η ανακυκλοφορία των ΖΝΧ 

πραγματοποιείται μέσω δυο κυκλοφορητών. Λόγω της μικρής διατομής του δικτύου, εμφανίζεται 
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μεγάλη πτώση πίεσης κατά τη χρήση και ελλιπής εξυπηρέτηση των λουτρών. Για την αντιμετώπιση 

αυτού του θέματος, έχει πρόσφατα εγκατασταθεί δεξαμενή 4000lt νερού και πιεστικό το οποίο 

τροφοδοτεί το δίκτυο ζεστών νερών προκειμένου να αυξηθεί η παροχή και η πίεση. Παρόλα αυτά, 

για την εύρυθμη και ορθή λειτουργία του συστήματος διανομής νερών χρήσης, είναι απαραίτητη η 

αποξήλωση του υφιστάμενου και η εγκατάσταση νέου δικτύου μεγαλύτερης διατομής, με μόνωση 

και με διάταξη συλλεκτών ανά λουτρό. 

 

Σύστημα ανακυκλοφορίας νερών ανοικτής κολυμβητικής δεξαμενής 

Το σύστημα ανακυκλοφορίας νερών, αποτελείται από δυο κύριες και μια εφεδρική αντλία. 

Συνδέεται με δεξαμενή πλήρωσης και τη διάταξη χημικού καθαρισμού. Λόγω της παλαιότητας των 

σωληνώσεων και διαρροών της κύριας κολυμβητικής δεξαμενής, υπάρχει συνεχόμενη απαίτηση για 

πλήρωση της δεξαμενής (περίπου 20 - 40 m3/μέρα) το οποίο επιβαρύνει τόσο το ενεργειακό κόστος 

όσο και τη συνολική κατανάλωση χρήσης νερού.  

 

Θέρμανση – Ψύξη Κτηρίου 

Η θέρμανση του κτιρίου πραγματοποιείται με τη χρήση θερμαντικών σωμάτων τα οποία είναι 

συνδεδεμένα με το λέβητα αερίου ενώ η ψύξη μέσω μονάδων split unit.  

 

1.2.2. Ενεργειακό Λειτουργικό Κόστος  

Από τη μέχρι τώρα εμπειρία λειτουργίας του Κολυμβητηρίου, η εγκατάσταση χαρακτηρίζεται 

ενεργοβόρα, με υψηλό λειτουργικό κόστος και κόστος συντήρησης.  

Με βάση τα αποτελέσματα της ενεργειακής προσομοίωσης χρήσης του κολυμβητηρίου, τα οποία 

συγκλίνουν και με τα δεδομένα καταναλώσεων, η τυπική ετήσια ενεργειακή απαίτηση ανά μονάδα 

επιφάνειας νερού, ανέρχεται σε 4-5 MWh/m2 το έτος. 

Δηλαδή, η συνολική ενεργειακή απαίτηση ισούται περίπου με 4.500 MWh(th) ή αντίστοιχα 5200 

MWh πρωτογενούς ενέργειας. Αυτό ισοδυναμεί με εκπομπή 980 τόνων CO2. 

Το ετήσιο κόστος πλήρους λειτουργίας ανέρχεται, περίπου σε 180.000 (χιλιάδες) ευρώ. 
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1.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ.  

 

Τα προτεινόμενα μέτρα ενεργειακής εξοικονόμησης της μελέτης είναι συνοπτικά τα κάτωθι:  

1) Εγκατάσταση ισοθερμικού καλύμματος για το σκέπασμα της κολυμβητικής δεξαμενής τις ώρες 

όπου δεν γίνεται χρήση αυτής.  

2) Η στεγάνωση της κολυμβητικής δεξαμενής για τη μείωση των απωλειών ύδατος και ενέργειας  

3) Η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας αέρος 350kW σε παράλληλη διάταξη με το υφιστάμενο 

σύστημα θέρμανσης  

4) Η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και νέων θερμοδοχείων ΖΝΧ για την παραγωγή ζεστών 

νερών χρήσης. Εγκατάσταση νέων σωληνώσεων για το σύστημα ύδρευσης και λειτουργίας των 

λουτρών.  

5) Συνολική ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου εξυπηρέτησης για τη μείωση του λειτουργικού 

κόστους θέρμανσης / ψύξης του κτιρίου το οποίο περιλαμβάνει: 

a. Τοποθέτηση ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου 

b. Εξωτερική θερμοπρόσοψη του κτιρίου 

c. Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού με τη χρήση μονάδων VRF για τη θέρμανση και 

ψύξη των χώρων.  

 

Με το σύνολο των παραπάνω παρεμβάσεων υπολογίζεται ότι θα επιτευχθεί τουλάχιστον 50% 

εξοικονόμηση ενέργειας εκπομπών CO2 και λειτουργικού κόστους. 

 

 

2.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 

2.1.1. Γενικά Στοιχεία 

Μετά την σχετική έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι υφιστάμενες συνδέσεις παροχής νερού και 

ηλεκτρικής ενέργειας επαρκούν για την πραγματοποίηση των παρεμβάσεων που προτείνονται. 
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Δυνατότητες Παροχών 

Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνει από το υπάρχων υποσταθμό Μ/Τ της ΔΕΗ. 

 

2.1.2. Γενικοί Κανονισμοί 

 Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις μελετήθηκαν σύμφωνα με τους ισχύοντες στην Ελλάδα 

κανονισμούς οι οποίοι θα ακολουθηθούν και κατά την κατασκευή των αντίστοιχων εγκαταστάσεων. 

Στις περιπτώσεις που δεν υπήρχαν αντίστοιχοι κανονισμοί εφαρμόσθηκαν οι Γερμανικοί και 

Αμερικανικοί κανονισμοί. Για την σύνταξη των επί μέρους μελετών λήφθηκαν υπόψη: 

Για την μελέτη των Κολυμβητικών δεξαμενών οι ισχύοντες Ελληνικοί και Διεθνείς Κανονισμοί, το DIN 19643 και 

Προδιαγραφές της Γ.Γ.Α. και συγκεκριμένα: 

 Η Υ.Α. Γ1/443/1973 - Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και 

λειτουργίας αυτών και οι τροποποιήσεις αυτής  

 Υγειον.Διατ. Γ4/1150/1976, (ΦΕΚ 937/Β/17.7.1976) «Περί τροποποιήσεως και 

συμπληρώσεως της υπ’ αριθ. Γ1/443/15 Ιανουαρίου 1973 Υγειονομικής διατάξεως (ΦΕΚ 

87/Β/24 Ιανουαρίου 1973)» 

 Υ.Α. ΔΥΓ2/80825/05/2006, (ΦΕΚ 120/Β/2.2.2006) «Τροποποίηση της υπ αριθ Γ1/443/1973 

(87/Β) Υγ. Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ Γ4/1150/1976 (937/Β) όμοια περί 

λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών» 

 Εγκ. ΔΥΓ2/99932/06/22.3.2007«Οδηγίες-διευκρινίσεις εφαρμογής των Υγειονομικών 

Διατάξεων «για τη λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών» 

 Το Εγχειρίδιο εξοικονόμησης ενέργειας στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα - Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού- Διεύθυνση Μελετών Αθλητικών Έργων/ ΑΔΑ 4Α5ΜΓ-5ΟΗ  

 Τεχνικές Προδιαγραφές Κολυμβητικών Δεξαμενών Υδατοσφαίρισης- Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού- Διεύθυνση Μελετών Αθλητικών Έργων  

 Τεχνική Περιγραφή Βιοκλιματικού Κολυμβητηρίου με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Τύπου 

ΒΚ1 -. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού - Διεύθυνση Μελετών Αθλητικών Έργων 

 

Για την μελέτη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων, ο ΕΛΟΤ ΗD 384, οι 

κανονισμοί της ΔΕΗ και οι κανονισμοί V.D.E., DIN και οι οδηγίες της ΔΕΗ. 

 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=717&item_id=7819
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=1584&item_id=11266
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2.2. ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ   

 

Οι κύριες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην ενεργειακή 

αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αμαρουσίου είναι: 

 Ενεργειακά Βελτιωμένο Υβριδικό Σύστημα Θέρμανσης και παραγωγής ΖΝΧ το οποίο 

αποτελείται από:  

o Αντλία θερμότητας αέρος, ισχύος 350kWth, τοποθετημένη στο δώμα του κτιρίου.  

o Υφιστάμενοι λέβητες με καυστήρα Φυσικού Αερίου 1200 και 270kW αντίστοιχα  

o Δοχείο αδρανείας με εναλλάκτη 1.000lt, τοποθετημένο εντός του Μηχανοστασίου 

(υπόγειο) συνδεδεμένο με την αντλία θερμότητας.  

o Δύο (2) Πλακοειδής εναλλάκτες τιτανίου για την θέρμανση των νερών της Μεγάλης 

Κολυμβητικής Δεξαμενής (Κ.Δ.) τοποθετημένους εντός μηχανοστασίου οι οποίοι 

συνδέονται με το δοχείο αδρανείας της Αντλίας Θερμότητας 

o Δύο (2) υφιστάμενους πλακοειδής εναλλάκτες συνδεδεμένοι με το υφιστάμενο 

σύστημα λέβητα -καυστήρα Φυσικού Αερίου  

o Ένας (1) νέος πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας για θέρμανση της μικρής 

κολυμβητικής δεξαμενής συνδεδεμένος με το υφιστάμενο σύστημα λέβητα – 

καυστήρα αερίου./  

o Αντλίες κυκλοφορίας νερού στο πρωτεύον και δευτερεύον κύκλωμα της αντλίας και 

των εναλλακτών (τοποθετημένοι σύμφωνα με τα σχέδια).  

o Ηλεκτρολογικοί πίνακες, δοχεία, σωληνώσεις κτλ (εντός του μηχανοστασίου)  

 Διάταξη Αυτοματισμού – Παραλληλισμού υφιστάμενου και νέου συστήματος θέρμανσης 

και παραγωγής ΖΝΧ    αποτελούμενο από:  

o Αισθητήρια θερμοκρασίας σε καθορισμένα σημεία επι του σχεδίου 

o Πίνακα αυτοματισμού  

o Πίνακα ελέγχου - Οπτικοποιημένο περιβάλλον.  

 Ηλιακό Σύστημα Εξαναγκασμένης Ανακυκλοφορίας για την Παραγωγή Ζεστών Νερών 

Χρήσης, το οποίο αποτελείται από 

o Ηλιακούς Συλλέκτες 20 τ.μ. οι οποίοι τοποθετούνται στη στέγη του κτιρίου 
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o Νέο Θερμοδοχείο διπλής ενέργειας 2000 lt τοποθετείται στο χώρο του 

μηχανοστασίου (υπόγειο), παραπλεύρως της υφιστάμενης διάταξης Ζεστών Νερών 

Χρήσης)  

o Κυκλοφορητής, σωληνώσεις, δοχεία διαστολής κτλ (σύμφωνα με τα σχέδια)  

 

 

 

2.3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Γενικά 

Στο αντικείμενο της εγκατάστασης περιλαμβάνονται: 

 Η κατασκευή του δικτύου του κλειστού κυκλώματος των ηλιακών συλλεκτών 

 Η αποξήλωση του υφιστάμενου δικτύου διανομής θερμού – κρύου νερού στα λουτρά  

 Η κατασκευή των νέων δικτύων διανομής ζεστού νερού. 

 Η κατασκευή των συστημάτων της κεντρικής παρασκευής του ζεστού νερού χρήσης (boiler, 

αυτοματισμοί). 

 

Για το σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση των σωλήνων της εγκατάστασης τηρήθηκε πλήρως η 

ΤΟΤΕΕ 2411/86 η οποία θα τηρηθεί και κατά την κατασκευή του έργου. 

 

Παρασκευή και Διανομή Ζεστού Νερού Χρήσης 

 

Για την Παρασκευή ΖΝΧ  θα τοποθετηθεί ένα (1) νέο θερμοδοχείο διπλής ενεργείας (ΘΔ-1), 

χωρητικότητας 2000lt το οποίο θα τροφοδοτείται από το σύστημα των ηλιακών συλλεκτών. Το νέο 

θερμοδοχείο θα αποτελεί σημείο προθέρμανσης των ΖΝΧ μέσω των ηλιακών συλλεκτών και θα 

συνδεθεί εν σειρά με το υφιστάμενο θερμοδοχείο 4000lt (ΘΔ-2) το οποίο θερμαίνεται από τον 

λέβητα – καυστήρα αερίου ισχύος 270kW.  

Η διανομή των θερμών νερών προς τα λουτρά θα πραγματοποιηθεί μέσω δικτύου σωληνώσεων το 

οποίο θα αναχωρεί από το κύριο θερμοδοχείο ΘΔ-2.  
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Περιγραφή συστήματος Παρασκευής και Διανομής Ζεστού Νερού Χρήσης  

 

Στα πλαίσια της ενεργειακής αναβάθμισης του συστήματος παραγωγής ΖΝΧ, προτείνεται να 

εγκατασταθεί πλήρες ηλιακό σύστημα εξαναγκασμένης ανακυκλοφορίας υψηλής απόδοσης, 

συνολικής συλλεκτικής επιφάνειας 33 m2, το οποίο θα συμβάλλει στην μερική κάλυψη των ετήσιων 

λειτουργικών ενεργειακών αναγκών και καταναλώσεων. Οι συλλέκτες θα τοποθετηθούν στη στέγη 

του κτιρίου σε κλίση 45ο με Νότιο προσανατολισμό. Η εγκατάσταση θα γίνει με χρήση κατάλληλων 

βάσεων.  

Το σύστημα περιλαμβάνει: 

 

 Το πεδίο των ηλιακών συλλεκτών 20 τμ 

 Το υφιστάμενο θερμοδοχείο ΘΔ-2 4000lt 

 Το νέο θερμοδοχείο διπλής ενεργείας, χωρητικότητας 4000lt 

 

 Τον λέβητα ζεστού νερού (υφιστάμενος) 

 Τους αυτοματισμούς, τους κυκλοφορητές και τα υδραυλικά δίκτυα  
 

Ο νέος εξοπλισμός αποτελείται από ηλιακούς συλλέκτες που τοποθετούνται σε βάσεις στην στέγη 

του  

κτιρίου, τα δοχεία αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης, οι κυκλοφορητές, ο λοιπός εξοπλισμός που 

τοποθετείται στον χώρο όπου βρίσκεται εγκατεστημένο το υφιστάμενο μπόιλερ ΖΝΧ.  

 

Από τον υφιστάμενο εξοπλισμό θα χρησιμοποιηθεί ο υπάρχων λέβητας και κυκλοφορητής που 

θερμαίνει τα υφιστάμενα μπόιλερ. 

 

Συνολικά θα εγκατασταθούν 10 τμ επιλεκτικοί συλλέκτες, στην στέγη του κτιρίου εμβαδού 2,00m2 

έκαστος. Η εγκατάσταση των συλλεκτών θα γίνει υπο κλίση 45ο με σκοπό την βέλτιστη απόδοση σε 

ετήσια βάση. Το συνολικό εμβαδό των ηλιακών συλλεκτών θα ανέρχεται σε 20 m2. Στον χώρο των 

υφιστάμενων μπόιλερ θα εγκατασταθούν συνολικά 1 νέο δοχείο αποθήκευσης ζεστού νερού το 

οποίο θα συνδεθεί σε σειρά με το ένα υφιστάμενο θερμαντήρα νερού. Το νέο δοχείο θα είναι 

χωρητικότητας 4000lt και θα διαθέτει  εναλλάκτη  ο οποίος θα τροφοδοτείται από το κλειστό 

κύκλωμα των ηλιακών συλλεκτών.  
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Ο υπολογισμός των αναγκών σε ζεστά νερά χρήσης του γυμναστηρίου έγινε βάση των απαιτήσεων 

που προδιαγράφονται από την Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ 20701-1/2010. 

 

Ο νέος θερμαντήρας θα είναι μονωμένος και η θέρμανση του νερού χρήσης θα γίνεται μέχρι 

θερμοκρασίας 550C. Στο εν λόγω θερμοδοχείο, δεν εγκαθίστατε άλλη πηγή ενέργειας. Το υπόλοιπο 

σύστημα (υφιστάμενη εγκατάσταση) ως έχει. Στην περίπτωση που επιτυγχάνεται η θέρμανση του 

νέου θερμοδοχείου άπο τους ηλιακούς συλλέκτες, τότε μέσω τρίοδης μεταγωγικής βάνας, το θερμό 

ρευστό του κυκλώματος των ηλιακών συλλεκτών θα μεταφέρεται σε εναλλάκτη θερμότητας 

εγκατεστημένο εντός δοχείο αδρανείας 2000 lt, το οποίο χρησιμοποιείται για τη θέρμανση της 

Κολυμβητικής δεξαμενής. Με αυτό τον τρόπο, ένα μέρος της ηλιακής ενέργειας, χρησιμοποιείται 

και στην θέρμανση της Κ.Δ. Η επιλογή θέσης της τρίοδης βάνας, πραγματοποιείται μέσω ελεγκτή 

ηλιακού συστήματος και την εγκατάσταση των αντίστοιχων αισθητηρίων στο ηλιακό πεδίο, στο 

θερμοδοχείο και στο δοχείο αδρανείας θέρμανσης της Κ.Δ.  

 

Ανακυκλοφορία ΖΝΧ 

Το ζεστό νερό θα ανακυκλοφορεί, σύμφωνα με την υφιστάμενη διάταξη. Η ανακυκλοφορία γίνεται 

με κυκλοφορητή που έχει τοποθετηθεί στον κεντρικό κλάδο επιστροφής του δικτύου. Ο 

κυκλοφορητής θα πρέπει να ρυθμιστεί να ενεργοποιείται μέσω θερμοστάτη κάτω ορίου όταν η 

θερμοκρασία του νερού θα είναι μικρότερη των 350C. O θερμοστάτης θα είναι τοποθετημένος στον 

κλάδο επιστροφής. 

  

Σύνδεση Ηλιακών Συλλεκτών 

Οι συλλέκτες θα συνδέονται σε δύο συστοιχίες των πέντε και οι συστοιχίες θα συνδέονται μεταξύ 

τους με αντεπίστροφο σύστημα (reverse return ), όπως στα σχέδια, ώστε το σύστημα να είναι 

πλήρως  υδραυλικά εξισορροπημένο προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ενεργειακή του 

αποδοτικότητα. 

Η κυκλοφορία του ρευστού στο κλειστό ηλιακό κύκλωμα παραγματοποιείται μέσω διάταξης 

ανακυκλοφορίας η οποία περιλαμβάνει κυκλοφορητή, βάνες πλήρωσης- εξαέρωσης, ρυθμιστική 

βάνα, βάνες απομόνωσης και θερμόμετρα- μανόμετρα στην κάθε γραμμή. 

Το ρευστό στο κύκλωμα των ηλιακών συλλεκτών συνιστάται να είναι μίγμα προπυλενο γλυκόλης 

και  νερού με συγκεκριμένη αναλογία (προτείνεται 10 - 20% γλυκόλη). 
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Το δίκτυο πριν την εκκινηση του συστήματος, θα πρέπει να καθαριστεί από τοιχόν υπολοίπατα 

σκόνης, λάσπης, κτλ, να εξαερωθεί πλήρως και να πληρωθεί με την κατάλληλη αναλογία 

αντιψυκτικού. Η όλη διαδικασία θα πραγματοποιειθεί μέσω εξωτερικής αντλίας και δεξαμενής, 

κατάλληλης για καταθρισμό – εξαέρωση ηλιακών κυκλωμάτων. 

 

Δίκτυα Σωληνώσεων 

 

Τα νέα δίκτυα θα κατασκευαστούν από χάλκινους σωλήνες  κατά DIN 1786 / ΕΛΟΤ616. Οι χάλκινοι  

σωλήνες θα είναι χωρίς ραφή (solid drawn) και θα είναι κατασκευασμένοι από υλικό κατά DIN 

17671/φύλλο (1). 

Τα εξαρτήματα θα είναι είτε τριχοειδούς συγκόλλησης, είτε με συμπίεση βιδωτά ή φλαντζωτά, 

σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς. Οι καμπύλες θα κατασκευαστούν από υλικό των ιδίων 

προδιαγραφών με τον παρακείμενο σωλήνα και θα συγκολληθούν είτε με ασημοκόλληση, είτε με 

χαλκοκόλληση. 

Οι ενώσεις χαλκοσωλήνων με χαλύβδινους σωλήνες ή στοιχεία (π.χ. boiler κτλ) θα γίνονται μέσω 

κατάλληλων συνδέσμων, που θα είναι της έγκρισης της επίβλεψης, ώστε να αποφευχθούν  

φαινόμενα ηλεκτρόλυσης. Οι ενώσεις θα είναι επισκέψιμες. 

 

Μόνωση Σωληνώσεων 

 
Όλες οι σωληνώσεις της εγκατάστασης ζεστου νερου χρήσης θα μονωθούν προς αποφυγή θερμικών 

απωλειών και υγροποιήσεων. Η μόνωση των σωληνώσεων θα εκτελεστεί με κογχύλια από ειδικό 

συνθετικό μονωτικό υλικό. Το υλικό μόνωσης θα είναι τύπου ARMAFLEX και τα πάχη τους θα είναι 

σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-1-2010. Οι μονώσεις στις εξωτερικές σωληνώσεις θα διαθέτουν 

επιπλέον στρώση προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία (UV Protection).    
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2.4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ  ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

 

Υφιστάμενη Κατάσταση  

 

Οι βασικές εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου είναι:  

• Η κύρια κολυμβητική δεξαμενή, διαστάσεων 33,30m x 25,00 m, βάθους 2,2m. 

• Η κολυμβητική δεξαμενή εκμάθησης διαστάσεων 12,50 m x 10,00m και βάθους 0.35-1,0m. 

Το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης των δυο Κολυμβητικών Δεξαμενών και παραγωγής ΖΝΧ, 

αποτελείται από συστοιχία λεβήτων με καυστήρα φυσικού αερίου οι οποίοι μέσω πλακοειδών 

εναλλακτών θερμότητας θερμαίνουν τα ανακυκλοφορούντα νερά της κάθε Κ.Δ.  

Συγκεκριμένα, η κύρια κολυμβητική δεξαμενή, θερμαίνεται από λέβητα- καυστήρα ισχύος 

1200kWth και αντίστοιχα δυο εναλλάκτες ενώ η βοηθητική κολυμβητική δεξαμενή, θερμαίνεται 

από το λέβητα παραγωγής ΖΝΧ, ισχύος 270 kWth μέσω ενός πλακοειδή εναλλάκτη.  

Το δίκτυο σωληνώσεων του λεβητοστασίου αποτελείται από σιδηροσωλήνα σε όλο το μήκος του, 

με φθαρμένη μόνωση. Σε πολλά σημεία αυτού εμφανίζονται μικροδιαρροές, ενώ εσωτερικά των 

σωληνώσεων έχουν πραγματοποιηθεί επικαθήσεις αλάτων με αποτέλεσμα τη απομείωση της 

διατομής και την χαμηλή απόδοση του συστήματος θέρμανσης. 

Οι κυκλοφορητές – αντλίες οι οποίες αναλαμβάνουν τη διανομή θερμότητας προς τους εναλλάκτες, 

είναι σταθερών στροφών, με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση. 
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Νέα Διάταξη- Ενεργειακά Βελτιομένο Υβριδικό Σύστημα Θέρμανσης της Κολυμβητικής Δεξαμενής- 

Παραλληλισμός με υφιστάμενο  

 

Γενική διάταξη  

Στα πλαίσια της ενεργειακής αναβάθμισης του κολυμβητηρίου Αμαρουσίου και με κριτήριο την 

μείωση του ενεργειακού λειτουργικού κόστους, εγκαθίσταται Ενεργειακά βελτιωμένο υβριδικό 

σύστημα θέρμανσης, το οποίο αποτελείται από:  

 Αντλία θερμότητας αέρος, θερμικής ισχύος 350 kWth (σε συνθήκες Tair=7C, Twater 40-45 

οC) (ενδεικτικού τύπου CXAF -100 του οίκου Trane), η οποία εγκαθίσταται στο δώμα του 

κτιρίου, σε μεταλλική βάση. Στα σημεία σύνδεσεις του πλαισίου της αντλίας θερμότητας με 

τη μεταλλική βάση, παρεμβάλλονται αντικραδασμικά εφέδρανα.  

 Μονωμένο Δοχείο Αδρανείας με ενσωματωμένο εναλλάκτη για την αποθήκευση θερμών 

νερών 1.000lt όγκου νερού. Ο εναλλάκτης θερμότητας εντός του δοχείου, χρησιμοποιείται 

για την αποθήκευση της περίσσιας ηλιακής ενέργειας, από το σύστημα παραγωγής ΖΝΧ 

(προηγούμενη παράγραφο).  

 Πλακοειδής εναλλάκτες θερμότητας (Π.Κ.3 – Π.Κ. 4) ισχύος 200 kWth έκαστος (σύμφωνα με 

το πρόγραμμα που περιγράφεται στο Σχέδιο Λειτουργικού Διαγράμματος της Εγκατάστασης.  

 Αντλίες πρωτεύοντος και δευτερεύοντος κυκλώματος, αισθητήρια θερμοκρασίας, πίεσης, 

αυτοματισμοί, σωληνώσεις- δίκτυα, ασφαλιστικές δικλείδες, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, 

κτλ). Το δοχείο αδρανείας, οι αντλίες (με εξαίρεση την αντλία κυκλοφορίας της Α.Θ.), οι 

εναλλάκτες θερμότητας και ο λοιπός εξοπλισμός εγκαθίσταται στο υπόγειο του 

κολυμβητηρίου (μηχανοστάσιο).  

 Υφιστάμενους λέβητες με καυστήρες αερίου.  

Το νέο σύστημα θέρμανσης θα τοποθετηθεί παράλληλα με το υφιστάμενο σύστημα λέβητα –

καυστήρα και θα καλύπτει τις ανάγκες θέρμανσης της κύριας κολυμβητικής δεξαμενής. Η δεξαμενή 

εκμάθησης θα συνεχίσει να θερμαίνεται με το υφιστάμενο σύστημα.  

Για τον έλεγχο λειτουργίας πηγών ενέργειας χρησιμοποιείται αυτοματισμός προτεραιότητας 

λειτουργίας, με προτεραιότητα την αντλία θερμότητας για θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως 4 0C. 

Για μικρότερη θερμοκρασία προτεραιότητα  λαμβάνει ο υφιστάμενος λέβητας φυσικού αερίου. Η 
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επιλογή και εναλλαγή πηγών ενέργειας γίνεται με κριτήριο τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας για 

την επίτευξη θερμοκρασίας λειτουργίας Κ.Δ. 26 oC.  

 

Γενική Αρχή Λειτουργίας 

 

Η αντλία θερμότητας αέρος, αναλαμβάνει την παραγωγή Ζεστών Νερών τα οποία αποθηκεύονται 

σε δοχείο αδρανείας 1.000lt. Η θερμοκρασία του δοχείου καθορίζεται στους 45 oC (Set Point Α.Θ. 

40-45 oC). Η εγκατάσταση του δοχείου αυτού είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Α.Θ. 

Η θέρμανση των νερών της κολυμβητικής δεξαμενής, πραγματοποιείται διαμέσου πλακοειδών 

εναλλακτών θερμότητας (Π.Ε.3-Π.Ε.4 σύμφωνα με το σχέδιο), οι οποίοι τοποθετούνται παράλληλα 

στη ροή ανακυκλοφορίας των νερών φίλτρανσης της Κ.Δ. Η κυκλοφορία των νερών μεταξύ Κ.Δ. και 

εναλλακτών καθώς και εναλλακτών και δοχείου αδρανείας, πραγματοποιείται μέσω αντλιών (Κ2, 

Κ3, Κ4, Κ5) οι οποίες είναι εγκαταστημένες στο χώρο του μηχανοστασίου. Οι αντλίες αυτές έχουν 

δυνατότητα μεταβολής της παροχής τους, σύμφωνα με την πτώση πίεσης και θερμοκρασίας.  

Στην περίπτωση όπου το φορτίο της Κ.Δ. δεν καλύπτεται από την αντλία θερμότητας, τότε εκκινείτε 

η υφιστάμενη διάταξη λέβητα- καυστήρα αερίου,  η οποία διαθέτει ομοίως εναλλάκτες θερμότητας 

(Π.Ε.1- Π.Ε.2), παράλληλα τοποθετημένους στην ανακυκλοφορία της κολυμβητικής δεξαμενής.  

Ο έλεγχος των πηγών θέρμανσης πραγματοποιείται από εξωτερικό ελεγκτή, όπως περιγράφεται 

προηγουμένως.  

Για τη διατήρηση των θερμοκρασιών της κολυμβητικής δεξαμενής και με δεδομένη τη χρήση 

ισοθερμικού καλύμματος, η λειτουργία του συστήματος θέρμανσης των νερών είναι συνεχής. Δεν 

διακόπτεται κατά της νυχτερινές ώρες ή τις ώρες που δεν λειτουργεί η κολυμβητική δεξαμενή. 

 

Αντλία Θερμότητας  

Η παραγωγή ζεστού νερού θα γίνεται από μια αντλία θερμότητας αέρος νερού ισχύος 350kW 

(ενδεικτικού τύπου CXAF 100 SE του οίκου Trane), η οποία θα είναι τοποθετημένη στο δώμα του 

κτιρίου. Δια μέσω μονωμένων σωληνώσεων και κυκλοφορητών το νερό θα αποθηκεύεται σε 

δοχείου αδρανείας 1000lt, εντός του μηχανοστασίου.  
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Η αντλία θερμότητας θα είναι με ψυκτικό μέσο R410a, δύο ανεξάρτητων ψυκτικών κυκλωμάτων, 

εφοδιασμένη με δυο συμπιεστές σπειροειδούς τύπου (scroll)  σε κάθε κύκλωμα πλήρως 

συναρμολογημένη (μηχανικά και ηλεκτρικά ως σύνολο) στο εργοστάσιο κατασκευής και θα 

περιλαμβάνει συμπιεστές, εξατμιστή, ηλεκτρονική/ες εκτονωτική/ες βαλβίδα/ες,  αερόψυκτο 

συμπυκνωτή/ες, τετράοδη βαλβίδα, διατάξεις εκκίνησης, διατάξεις ασφάλειας, πίνακα ελέγχου και 

μικροεπεξεργαστή ελέγχου λειτουργίας. Οι απόδοση της αντλίας θερμότητας θα πληρεί 

τουλάχιστον τα παρακάτω μεγέθη  

- Θερμική ισχύς σε 100% του φορτίου: 342,70 (kW) 

- Απορροφούμενη ισχύς σε 100% του φορτίου ψύξη: 127.62(kW) 

- Απορροφούμενη ισχύς σε 100% του φορτίου θέρμανση: 108.45(kW 

- Συνθήκες λειτουργίας θέρμανσης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή είσοδος/έξοδος: 40/45 

(°C). Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7 (°C). 

- Βαθμός απόδοσης σε 100% φορτίο COP: 3.16 (kW/kW) 

- Sound power level: 93 dB(A) 

 

Πλακοειδείς εναλλάκτες θέρμανσης  

Εντός του μηχανοστασίου θα εγκατασταθούν δυο νέοι πλακοειδείς εναλλάκτες θέρμανσης, των 

οποίων τα λειτουργικά χαρακτηριστικά (θερμοκρασίες λειτουργίας, η πτώση πίεσης, και οι 

παροχές) δίδονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

Πίνακας 1 Χαρακτηριστικά Πλακοειδών εναλλακτών θερμότητας 

  Πρόγραμμα Εναλλάκτη Θερμότητας ΠΕ3-ΠΕ4 - Πρόγραμμα Θέρμανσης 

    Πρωτεύον   Δευτερεύον    

  Θερμική Ισχύς Εναλλάκτη Qsource 200.00 kW  Qload 200.00 kW   

  Συνολική Παροχή  m 34.45 m³/h  m 34.45 m³/h   

  Θερμοχωρητικότητα ρευστού Cp 4.18 kJ/Kg.K  Cp 4.18 kJ/Kg.K   

  Θερμοκρασία Εισόδου  Τ1 45.00 ºC  Τ3 25.00 ºC   

  Θερμοκρασία Εξόδου Τ2 40.00 ºC  Τ4 30.00 ºC   

  Διαφορά Θερμοκρασίας ΔΤ 5.00 ºC  ΔΤ 5 ºC   

  Επιθυμητή πτώση πίεσης   30.00 kPa    30kPa    

 

Το πρωτεύον κύκλωμα των εναλλακτών θερμότητας είναι Δοχείο Αδρανείας – ΠΕ, ενώ το 

δευτερεύον ΠΕ – ανακυκλοφορία κύριας κολυμβητικής δεξαμενής.  



 

Σελίδα 16 από 21 

  

Οι εναλλάκτες θερμότητας θα συνδεθούν διαμέσου κυκλοφορητών και σωληνώσεων με το 

δοχείο αδρανείας της αντλίας θερμότητας και το κύριο δίκτυο ανακυκλοφορίας.  

Παράλληλα στην όλη εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθούν και οι υφιστάμενοι εναλλάκτες 

θερμότητας που είναι συνδεδεμένοι με το λέβητα Φ.Α.  

Οι νέοι εναλλάκτες θα είναι πλακοειδείς με πλάκες ανοξείδωτου χάλυβα με παρεμβύσματα από 

NBR High Temparature κουμπωτά και όχι κολλητά (NITRIL HT HANG ON). Το δε πλαίσιο θα είναι 

χαλύβδινο με εποξική βαφή. Όλες οι είσοδοι-έξοδοι θα έχουν λάστιχο (rubberliner) για επιπλέον 

προστασία του πλαισίου.  

Ο εναλλάκτης θα αποτελείται από λίγα μέρη και θα έχει ευκολία συντήρησης. Θα μπορεί να λυθεί 

και να καθαριστεί (εάν και όταν απαιτείται) χωρίς να χρειαστεί να αποσυνδεθούν σωληνώσεις 

κτλ.  

Ο συνδυασμός πλακών θα είναι τέτοιος που θα μεγιστοποιεί την θερμική απόδοση με την ελάχιστη 

πτώση πίεσης και τις ελάχιστες διάσταση του εναλλάκτη.  

Τα στεγανοποιητικά (gaskets) ελαστικά θα είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να μην χάνουν την 

ελαστικότητα τους ακόμη και μετά από άνοιγμα των πλακών του εναλλάκτη. Τα στεγανοποιητικά 

θα είναι αποσπώμενα-κουμπωτά (hang on) και όχι κολλητά και θα αντέχουν για θερμοκρασίες 

έως 1400C. Η κάθε πλάκα θα «κλειδώνει» πάνω στο πλαίσιο κατά τρόπο που αφενός θα 

αποκλείει την ολίσθηση μεταξύ των πλακών και αφετέρου την λάθος τοποθέτηση τους μετά τον 

καθαρισμό. Θα είναι εύκολα επεκτάσιμος με την απλή προσθήκη παραπάνω πλακών στο ίδιο 

πλαίσιο, χωρίς να αποσυνδεθούν οι σωληνώσεις (υποσημείωση: όλες από τη μία πλευρά).  

Σε κάθε πλακοειδή εναλλάκτη (και στους υφιστάμενους και στους νέους), στις θέσεις σύνδεσης 

των σωληνώσεων πρωτεύοντος και δευτερεύοντος κυκλώματος, θα εγκατασταθούν ταφ με 

βάνες απομόνωσης, οι οποίες θα δίνουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης εξωτερικού 

καθαρισμού των εναλλακτών. Επίσης, σε κάθε εναλλάκτη τοποθετούνται κυάθια για τον έλεγχο 

της θερμοκρασίας. 
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Κυκλοφορητές- Αντλίες 

Συνολικά εγκαθίστανται 5 νέες αντλίες/ κυκλοφορητές τα τεχνικά στοιχεία της κάθε μίας 

παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 
Πίνακας 2: Νέοι Κυκλοφορητές και Αντλίες  

ΑΑ ΠΑΡΟΧΗ ΜΣΥ ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΘΕΣΗ ΣΤΟ 
ΔΙΚΤΥΟ  

ΙΣΧΥΣ 

m³/h m DN  kW(el) 

Κ1 59 8.5 65 ΝΒΕ- 65-20090 GRUNDFOS -ΜΕ 
INVERTER CUE 3*380 

ΑΝΤΛΙΑ - 
ΔΟΧΕΙΟ 

2.10 

K2 30 10 65 MAGNA 1 65-150F GRUNDFOS ΔΟΧΕΙΟ - ΠΕ 3 1.23 

K3 35 8.5 65 MAGNA 1 65-150F GRUNDFOS ΔΟΧΕΙΟ - ΠΕ 4 1.23 

K4 35 8.5 65 MAGNA 1 65-120F GRUNDFOS ΠΕ-3 / ΔΙΚΤΥΟ 0.75 

K5 35 8.5 65 MAGNA 1 65-120F GRUNDFOS ΠΕ-4/ ΔΙΚΤΥΟ 0.75 

 

Η αντλία Κ1, αναλαμβάνει να κυκλοφορεί τα θερμά νερά μεταξύ αντλίας θερμότητας και δοχείου 

αδρανείας. 

Οι κυκλοφορητές Κ2 και Κ3 αντιστοιχούν στο πρωτεύον κύκλωμα των πλακοειδών εναλλακτών 

ΠΕ3-ΠΕ4 (Δοχείο αδρανείας – Εναλλάκτες), ενώ οι κυκλοφορητές Κ4 και Κ5 στο δευτερεύον 

κύκλωμα των εναλλακτών.  

Όλοι οι νέοι κυκλοφορητές θα είναι υδρολύπαντη, κυκλοφορεί τα νερά μεταξύ αντλίας 

θερμότητας αέρος και του αντίστοιχου εναλλάκτη (ΠΕ-2). 

Η αντλία Κ1 θα είναι μονοβάθμια, φυγοκεντρική, σπειροειδούς κελύφους, χωρίς αυτόματη 

πλήρωση, με αξονικό στόμιο αναρρόφησης, ακτινικό στόμιο εκκένωσης και οριζόντιο άξονα. Η 

Αντλία θα είναι απευθείας ζεύξης με τις κύριες διαστάσεις τους να συμμορφώνονται είτε με το 

πρότυπο EN733 είτε με το πρότυπο ISO2858. Θα είναι εφοδιασμένη με Inverter κινητήρα.  

Οι κυκλοφορητές Κ2 έως Κ5, θα είναι υδρολύπαντοι, με κινητήρα μεταβλητών στροφών και θα 

διαθέτουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης με την οδηγία EuP 2013 – 2015. Θα διαθέτουν 

δυνατότητα ελέγχου αναλογικής πίεσης. σταθερής πίεσης και λειτουργία σταθερής 

καμπύλης/σταθερής ταχύτητας. 
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Σωληνώσεις- Οδεύσεις 

Όλες οι σωληνώσεις θα είναι από πολυπροπυλαίνιο PPR SDR 7,4  PN20, διατομής σύμφωνα με 

τα σχέδια. Οι συνδέσεις τα σωληνώσεων θα πραγματοποιούνται με τεχνική θερμικών 

κολλήσεων, με τη χρήση ειδικής συσκευής εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή των 

σωληνώσεων και σύμφωνα με της οδηγίες του. Η συγκόλληση των σωληνώσεων θα 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία της ΠΕΤΕΠ 04-01-04-01 ή άλλης εγκεκριμένης 

μεθοδολογίας. 

 

Οριζόντιες οδεύσεις:  

Απο την αντλία θερμότητας έως το δοχείο αδρανείας στο μηχανοστάσιο και από αυτό, έως την 

αντλία θερμότητας, τα ρευστά θα μεταφέρονται μέσω πλαστικών σωληνώσεων PPR SDR 7,4  3ης 

γενιάς.  

Το δίκτυο θα αποτελείται από δυο σωληνώσεις (προσαγωγής και επιστροφής) για την κάλυψη 

των θερμικών φορτίων της κολυμβητικής δεξαμενής.  

 

Σωληνώσεις εντός μηχανοστασίου  

Οι σωλήνες εντός του μηχανοστασίου θα οδεύσουν σύμφωνα με τα σχέδια. Η στήριξη των 

οριζόντιων τμημάτων θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ειδικής ράγας με τη βοήθεια 

γαλβανισμένων χαλύβδινων στηριγμάτων. Η αγκύρωση στα οικοδομικά υλικά θα γίνει με 

εκτονωτικά μεταλλικά βύσματα και κοχλίες. 

 Για εξασφάλιση των δικτύων σωληνώσεων θερμού νερού και των συσκευών, οργάνων κ.λπ., που 

συνδέονται με αυτά, από ανάπτυξη υπερβολικών πιέσεων, από τις συστολοδιαστολές που 

συνοδεύουν την αυξομείωση της θερμοκρασίας του νερού, προβλέπεται η εγκατάσταση, στο 

Μηχανοστάσιο, δύο (2) κλειστών δοχείων διαστολής, χωρητικότητας 400 lit έκαστον. Επίσης, θα 

εγκατασταθεί δοχείο διαστολής 300 lit στο κύκλωμα ΓΑΘ- Εναλλάκτη κολυμβητικής δεξαμενής. 

 

Καθαρισμός - Δοκιμή Πίεσης -Εξαέρωσης. 

Κάθε κλάδος των δικτύων που θα εγκατασταθούν και πριν παραδοθεί σε λειτουργία θα 

υποβληθεί σε καθαρισμό και εξαέρωση με εξωτερική αντλία και εν συνεχεία δοκιμή πίεσης.  
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Για τον καθαρισμό του δικτύου θα χρησιμοποιηθεί δεξαμενή 100lt, στην οποία δια μέσω 

εξωτερικής αντλίας θα πραγματοποιείται ανακυκλοφορία νερών. Το νερό να ανανεώνεται 

προοδευτικά έως ότου η ανακυκλοφορία πραγματοποιείται με καθαρό νερό.  

Μετά το περας αυτής της διαδικασίας, και αφού ανοιχτούν και καθαριστούν τα φίλτρα της 

εγκατάστασης της αντλίας από τυχόν λάσπες, γρέζια κτλ, το δίκτυο θα πληρωθεί και εν συνεχεία 

θα πραγματοποιηθεί δοκιμή πίεσης σε πίεση 6 Bar. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν 

διαρροές, τότε αυτές θα αποκατασταθούν με ευθύνη του αναδόχου και η δοκιμή θα 

επαναληφθεί. 

 

ΜΟΝΩΣΕΙΣ  ΣΩΛΗΝΩΝ 

Η θερμομόνωση των σωλήνων PPR στην αντλία θερμότητας και όλα τα υπέργεια εξωτερικά 

τμήματα αυτής, θα μονωθούν με φύλλο πετροβάμβακα πάχους 5cm και επικάλυψη από φύλλο 

ανοξείδωτου χάλυβα πάχους 0,60mm κατ’ελάχιστο. 

Οι λοιποί σωλήνες του συστήματος θέρμανσης θα μονωθούν σε όλο το μήκος τους με εύκαμπτο 

συνθετικό καουτσούκ με λ(10οC)=0,037Wmok. Η μόνωση θα προστατεύεται με ισοθερμικό 

κάλυμμα από φύλλο αλουμινίου ελάχιστου πάχους 0,60mm, ασφαλισμένου καταλλήλως 

(περτσίνια ή σύνδεσμος μανδάλωσης), ώστε να προλαμβάνεται η φθορά της στεγάνωσης της 

θερμομόνωσης. 

 

2.5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

Γενικά 

Tο Σύστημα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει από ένα κεντρικό σημείο την παρακολούθηση της 

λειτουργίας, τον τηλεχειρισμό, την τηλερύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας, την ανίχνευση 

σφαλμάτων και βλαβών, την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και τις πληροφορίες προληπτικής 

συντήρησης, των ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών και άλλων εγκαταστάσεων του Kτιρίου. 
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2.6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 729.093,47 € (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ). Η μέγιστη 

δαπάνη από το πρόγραμμα Φιλόδημος είναι 600.000 ευρώ. Άρα ο Δήμος θα καλύψει με ιδίους πόρους το 

ποσό των 129.093,47 ευρώ. 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίδεται συνοπτικά το κόστος των προβλεπόμενων εργασιών: 

Είδη Εργασιών  Δαπάνη (€)  

1. Εργασίες Προϋπολογισμού  433.293,01  

1.1. ΟΜΑΔΑ Α: Χωματουργικά, καθαιρέσεις.  12.730,41  

1.2. ΟΜΑΔΑ Γ: Τοιχοδομές, τοιχοπετάσματα, επιχρίσματα.  1.142,40  

1.3. ΟΜΑΔΑ Δ: Δίκτυα - Ηλεκτρομηχανολογικά  255.514,09  

1.3.1. ΥΔΡΕΥΣΗ  190.202,40  

1.3.1.1. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ  52.178,95  

1.3.1.2. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΒΑΝΝΕΣ  8.578,15  

1.3.1.3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  128.376,60  

1.3.1.4. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ  1.068,70  

1.3.2. ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ  18.788,07  

1.3.2.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ VRV  18.011,47  

1.3.2.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ  776,60  

1.3.3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ  46.523,62  

1.3.3.1. ΚΑΛΩΔΙΑ - ΣΩΛΗΝΕΣ  13.447,35  

1.3.3.2. ΠΙΝΑΚΕΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ  31.336,17  

1.3.3.3. ΣΧΑΡΕΣ - ΚΑΝΑΛΙΑ  1.740,10  

1.4. ΟΜΑΔΑ Ε: Επενδύσεις, επιστρώσεις.  142.031,41  

1.5. ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές.  14.485,15  

1.6. ΟΜΑΔΑ Ζ: Λοιπά, τελειώματα  7.389,55  

Εργασίες Προϋπολογισμού   433.293,01  

Προστίθεται Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  77.992,74  

Απρόβλεπτα (%)  15,00%  76.692,86  

Σύνολο :   587.978,61  

Φ.Π.Α. (%)  24,00%  141.114,86  

Γενικό Σύνολο :   729.093,47  
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2.7. ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

 Τελικό Κόστος Εγκατάστασης (περιλαμβανομένου ΓΕ-ΕΟ και ΦΠΑ): 729.093,47 €  

 Ετήσια εξοικονόμηση χρημάτων: 70.000 € 

Προκύπτει χρόνος απόσβεσης: περίπου 11 έτη. 

Στην παραπάνω εκτίμηση της απόσβεσης, δεν έχουν συμπεριληφθεί αναμενόμενες εκπτώσεις κατά 

τη διάρκεια της δημοπράτησης του έργου, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε χρόνο απόσβεσης 

από 6 έως 7 έτη. 

 

 

 

 

          ΜΑΡΟΥΣΙ 04-12-2019 

 

  ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

Δ/ΝΣΗΣ 

    
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 

ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

  
  
 

          

              
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ  ΜΑΡΙΑ ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΟΥ  
  ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

  
 
  

          

              
  ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ           
  ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ           

 



 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33 / 2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΜΕΛΕΤΩΝ  Κ.Α.: 61-7311.001 

ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ   

Τ.Κ. 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ CPV: 45259900-6 

Τηλ.: 213-2038-140 NUTS EL 301 

   

   

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 587.978,61 € 

 ΦΠΑ 24%: 141.114,86 € 

 ΣΥΝΟΛΟ: 729.093,47 € 

   

   

   

   
 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ :            

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αρ. Άρθρο Τιμή

Τιμ. Αναθεώρησης ( € ) Μερική ( € ) Ολική ( € )

1. Εργασίες Προϋπολογισμού

1.1. ΟΜΑΔΑ Α:                                       

Χωματουργικά, καθαιρέσεις.

1

Αποξήλωση και απομάκρυνση 

παλαιάς υφιστάμενης 

καπνοδόχου.

ΑΤΗΕ Ν8467.20 001 ΗΛΜ 27 100% κ. α. 1 1.960,74 1.960,74

2

Αποξήλωση υφιστάμενων 

καλωδιώσεων και πινάκων 

μηχανοστασίου ή και αποξήλωση 

λοιπών στοιχείων ηλεκτρικής 

εγκατάστασης.

ΑΤΗΕ Ν9383.1 002 ΗΛΜ 60 100% κ. α. 1 4.987,00 4.987,00

3
Καθαιρέσεις. Αποξήλωση 

ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.45 003 ΟΙΚ 2275 100% m2 126,26 16,80 2.121,17

4
Ικριώματα - Αντιστηρίξεις. 

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά.

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 23.3 004 ΟΙΚ 2303 100% m2 516 5,60 2.889,60

5

Ικριώματα - Αντιστηρίξεις. 

Επενδύσεις πρόσοψης 

ικριωμάτων.

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 23.14 005 ΟΙΚ 2314.1 100% m2 516 0,65 335,40

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.21.1 436,50

Α θροισμα Εργασιών : 12.730,41 12.730,41

1.2. ΟΜΑΔΑ Γ: Τοιχοδομές, 

τοιχοπετάσματα, επιχρίσματα.

1

Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. 

Επιχρίσματα τριπτά -τριβιδιστά 

με μαρμαροκονίαμα.

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.31 007 ΟΙΚ 7131 100% m2 102 11,20 1.142,40

Α θροισ μα Εργασιών : 1.142,40 1.142,40

1.3. ΟΜΑΔΑ Δ: Δίκτυα -

Ηλεκτρομηχανολογικά
1.3.1. ΥΔΡΕΥΣΗ

1.3.1.1. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

1

Μονωμένος σωλήνας ΡΡΡ Φ 20 

SDR 7.4 κατάλληλος για 

ύδρευση/θέρμανση

ΑΤΗΕ Ν9322.4.1 008 ΗΛΜ 8  100% m 90 14,41 1.296,90

2

Μονωμένος σωλήνας ΡΡΡ Φ 25 

SDR 7.4 κατάλληλος για 

ύδρευση/θέρμανση

ΑΤΗΕ Ν9322.4.2 009 ΗΛΜ 8  100% m 256 18,58 4.756,48

3

Μονωμένος σωλήνας ΡΡΡ Φ 32 

SDR 7.4 κατάλληλος για 

ύδρευση/θέρμανση

ΑΤΗΕ Ν9322.4.3 010 ΗΛΜ 8  100% m 55 21,59 1.187,45

4

Μονωμένος σωλήνας ΡΡΡ Φ 40 

SDR 7.4 κατάλληλος για 

ύδρευση/θέρμανση

ΑΤΗΕ Ν9322.4.4 011 ΗΛΜ 8  100% m 360 24,59 8.852,40

5

Μονωμένος σωλήνας ΡΡΡ Φ 50 

SDR 7.4 κατάλληλος για 

ύδρευση/θέρμανση

ΑΤΗΕ Ν9322.4.5 012 ΗΛΜ 8  100% m 66 29,55 1.950,30

6

Μονωμένος σωλήνας ΡΡΡ Φ 63 

SDR 7.4 κατάλληλος για 

ύδρευση/θέρμανση

ΑΤΗΕ Ν9322.4.6 013 ΗΛΜ 8  100% m 101 38,50 3.888,50

Σε Μεταφορά : 21.932,03 13.872,81

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕ

006 ΟΙΚ 2238 100% m2

Δαπάνη
Μονάδα ΠοσότηταΕίδος ΕργασίαςΑ/Α Κωδικός Άρθρου 

6
97 4,50Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 

επιστρώσεων τοίχων παντός 



Α/Α Είδος Εργασίας Κωδικός Αρ. Άρθρο Τιμή

Άρθρου Τιμ. Αναθεώρησης ( € ) Μερική ( € ) Ολική ( € )

Απο Μεταφορά : 21.932,03 13.872,81

7

Μονωμένος σωλήνας ΡΡΡ Φ90 

SDR 7.4 κατάλληλος για 

ύδρευση/θέρμανση

ΑΤΗΕ Ν9322.4.7 014 ΗΛΜ8 100% m 92 62,80 5.777,60

8

Μονωμένος σωλήνας ΡΡΡ Φ110 

SDR 7.4 κατάλληλος για 

ύδρευση/θέρμανση

ΑΤΗΕ Ν9322.4.8 015 ΗΛΜ8 100% m 68 86,81 5.903,08

9

Μονωμένος σωλήνας ΡΡΡ Φ125 

SDR 7.4 κατάλληλος για 

ύδρευση/θέρμανση

ΑΤΗΕ Ν9322.4.9 016 ΗΛΜ8 100% m 114 103,44 11.792,16

10

Σωλήνα μονωμένη 

πολυστρωματική Φ16χ2 τύπου 

PeXal με προστατευτικό σωλήνα 

πολυαιθυλενίου για δίκτυο 

υδρευσης Φ16χ2mm

ΑΤΗΕ Ν9760.1 017 ΗΛΜ7 100% m 777 5,49 4.265,73

11

Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 

15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 

mm

ΑΤΗΕ 8041.5.1 018 ΗΛΜ7 100% m 12 7,08 84,96

12

Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 

22 mm πάχους τοιχώματος 1.0 

mm

ΑΤΗΕ 8041.7.2 019 ΗΛΜ7 100% m 47 11,70 549,90

13

Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 

28 mm πάχους τοιχώματος 1.2 

mm

ΑΤΗΕ 8041.8.2 020 ΗΛΜ7 100% m 49 14,39 705,11

14

Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 

35 mm πάχους τοιχώματος 1.5 

mm

ΑΤΗΕ 8041.9.2 021 ΗΛΜ7 100% m 47 20,42 959,74

15
Ρακόρ χαλκοσωλήνα Διαμέτρου 

DΝ15

ΑΤΗΕ Ν8037.1.1
022

ΗΛΜ7 100% Τεμ.
6

6,72 40,32

16
Ρακόρ χαλκοσωλήνα Διαμέτρου 

DΝ20

ΑΤΗΕ Ν8037.1.2 023 ΗΛΜ7 100% Τεμ.
8

8,48 67,84

17
Ρακόρ χαλκοσωλήνα Διαμέτρου 

DΝ25

ΑΤΗΕ Ν8037.1.3 024 ΗΛΜ7 100% Τεμ.
8

12,56 100,48

Α 52.178,95 52.178,95

1.3.1.2. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΒΑΝΝΕΣ

1

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) 

ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη 

Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins

ΑΤΗΕ 8131.2.1 025 ΗΛΜ 11 100% Τεμ. 33 14,91 492,03

2
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) 

ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins

ΑΤΗΕ Ν8106.1
026

ΗΛΜ 11 100% Τεμ. 22 17,55 386,10

3
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) 

ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins

ΑΤΗΕ Ν8106.2 027 ΗΛΜ 11 100% Τεμ. 10 20,07 200,70

4
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) 

ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 ins

ΑΤΗΕ Ν8106.3 028 ΗΛΜ 11 100% Τεμ. 46 24,82 1.141,72

5
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) 

ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/4

ΑΤΗΕ Ν8106.4 029 ΗΛΜ 11 100% Τεμ. 8 28,89 231,12

6

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) 

ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/2 ins

ΑΤΗΕ Ν8106.5 030 ΗΛΜ 11 100% Τεμ. 12 32,80 393,60

7
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) 

ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 2 ins

ΑΤΗΕ Ν8106.6 031 ΗΛΜ 11 100% Τεμ. 16 53,90 862,40

8
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) 

ορειχάλκινη Διαμέτρου 4 ins

ΑΤΗΕ 8104.10 032 ΗΛΜ 11 100% Τεμ. 7 151,40 1.059,80

9

Βαλβίδα αντεπιστροφής 

ορειχάλκινηΜε γλωτίδα (κλαπέ) 

συνδεομένη με σπείρωμα 

Διαμέτρου 1 1/4 ins

ΑΤΗΕ 8125.1.4 033 ΗΛΜ 11 100% Τεμ. 2 32,40 64,80

10

Συλλέκτης ύδρευσης 5 

κυκλωμάτων διατομής 1'' με 

βάνες αποκοπής

ΑΤΗΕ Ν8603.1 034 ΗΛΜ4 100% Τεμ. 1 60,35 60,35

11

Συλλέκτης ύδρευσης 8 

κυκλωμάτων διατομής 1'' με 

βάνες αποκοπής

ΑΤΗΕ Ν8603.2 035 ΗΛΜ4 100% Τεμ. 1 116,79 116,79

12

Συλλέκτης ύδρευσης 12 

κυκλωμάτων διατομής 1'' με 

βάνες αποκοπής 

ΑΤΗΕ Ν8603.3 036 ΗΛΜ4 100% Τεμ. 2 162,71 325,42

Σε Μεταφορά : 5.334,83 66.051,76

Δαπάνη

θροισμα Εργασιών :

Μονάδα Ποσότητα



Α/Α Είδος Εργασίας Κωδικός Αρ. Τιμή

Άρθρου Τιμ. ( € ) Μερική ( € ) Ολική ( € )

Απο Μεταφορά : 5.334,83 66.051,76

13

Συλλέκτης ύδρευσης 14 

κυκλωμάτων διατομής 1'' με 

βάνες αποκοπής

ΑΤΗΕ Ν8603.4 037 ΗΛΜ 4 100% Τεμ. 2 192,88 385,76

14

Κρουνός εκροής (βρύση) 

ορειχάλκινοςκοινός ορειχάλκινος 

κοινός ορειχάλκινος Διαμέτρου 

1/2 ins

ΑΤΗΕ 8138.1.2 038 ΗΛΜ 11 100% Τεμ. 1 8,96 8,96

15
Μανόμετρο με κρουνό περιοχής 

ενδείξεων 0 έως 10 atm

ΑΤΗΕ 8641 039 ΗΛΜ 11 100% Τεμ. 8 62,28 498,24

16
Φίλτρο νερού ή ατμού Κοχλιωτό 

Διαμέτρου 1 1/4 ins
ΑΤΗΕ 8608.1.5 040 ΗΛΜ 12 100% Τεμ. 5 47,97 239,85

17

Μειωτής πιέσεως ρευστού 

κοχλιωτός Ονομ. διαμέτρου 1 1/4 

ins

ΑΤΗΕ 8637.4 041 ΗΛΜ 12 100% Τεμ. 1 232,12 232,12

18
Αυτόματος πλήρωσης με 

μανόμετρο
ΑΤΗΕ Ν8114.3 042 ΗΛΜ 11 100% Τεμ.

2
122,92 245,84

19

Πίνακας υδρολυψίας 

πτυσσόμενος με ποδαρικά 

διαστάσεων 71x60cm.

ΑΤΗΕ Ν9765.1 043 ΗΛΜ 11 100% Τεμ. 3 74,14 222,42

20

Νέος κεντρικός συλλέκτης 

ύδρευσης από ΡΡΡ Φ90 6 

αναχωρήσεων με παροχόμετρο 

σε κάθε αναχώρηση και βάνες 

αποκοπής

ΑΤΗΕ Ν8601.7 044 ΗΛΜ 5 100% Τεμ. 1 1410,13 1.410,13

Α θροισμα Εργασιών : 8.578,15 8.578,15

1.3.1.3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1

Ηλιακός συλλέκτης 

υπερεπιλεκτικής επιφάνειας 

διάσταση 1x2m πλήρης

ΑΤΗΕ Ν8615.2 045 ΗΛΜ 32 100% Τεμ. 20 606,47 12.129,40

Θερμαντήρας νερού ΖΝΧ ΑΤΗΕ 046 ΗΛΜ 32 100% 1 2831,97 2.831,97

3

Δοχείο αδρανείας, κυλινδρικό, με 

εναλλάκτη θερμότητας και 

θερμική μόνωση, με ανόδειο 

μαγνησίου. Χωρητικότητας 1000 

lt

ΑΤΗΕ Ν8473.40.8 047 ΗΛΜ 23 100% Τεμ. 1 1367,74 1.367,74

4

Κυκλοφορητής κλειστού 

κυκλώματος ηλιακών συλλεκτών, 

με ελεκτή λειτουργίας. Παροχή 

3m3/h και μανομετρικό 6m (Solar 

Kit)

ΑΤΗΕ Ν8605.2.1 048 ΗΛΜ 21 100% Τεμ. 1 812,13 812,13

5
Κυκλοφορητής Inverter παροχής 

3m3/h και μανομετρικό 9μΣΥ

ΑΤΗΕ Ν8605.2.2 049 ΗΛΜ 21 100% Τεμ. 2 952,53 1.905,06

6
Κυκλοφορητής Ιnverter παροχής 

2.5m3/h και μανομετρικό 6μΣΥ
ΑΤΗΕ Ν8605.2.3 050 ΗΛΜ 21 100% Τεμ. 3 520,53 1.561,59

7

Κυκλοφορητής Ιnverter παροχής 

59m3/h και μανομετρικό 8.5 μΣΥ

ΑΤΗΕ Ν8605.2.4 051 ΗΛΜ 21 100% Τεμ. 1 5291,97 5.291,97

8
Κυκλοφορητής Ιnverter παροχής 

30m3/h και μανομετρικό 10 μΣΥ
ΑΤΗΕ Ν8605.2.5 052 ΗΛΜ 21 100% Τεμ. 2 2711,85 5.423,70

9

Κυκλοφορητής Ιnverter παροχής 

30mι3/h και μανομετρικό 8.5 μΣΥ

ΑΤΗΕ Ν8605.2.6 053 ΗΛΜ 21 100% Τεμ. 2 2365,17 4.730,34

10
Δοχείο διαστολής Κλειστό με 

μεμβράνη - Χωρητικότητας 140 lt

ΑΤΗΕ 8473.1.7 054 ΗΛΜ 23 100% Τεμ. 1 485,46 485,46

11
Δοχείο διαστολής Κλειστό με 

μεμβράνη - Χωρητικότητας 200 lt
ΑΤΗΕ 8473.1.8 055 ΗΛΜ 23 100% Τεμ. 1 535,44 535,44

12
Δοχείο διαστολής Κλειστό με 

μεμβράνη - Χωρητικότητας 300 lt 

ΑΤΗΕ Ν8473.1.9 056 ΗΛΜ 23 100% Τεμ. 1 916,91 916,91

Σε Μεταφορά : 37.991,71 74.629,91

Δαπάνη

4000 λτ τριπλής ενεργίας με 

θερμική μόνωση, εναλλάκτες, με 

ανοξείδωτους κάδους και 

μεγέθους όπως φαίνεται στα 

σχέδια και προδιαγράφεται στη 

Ν8257.100.1

Τεμ.

2

Μονάδα ΠοσότηταΆρθρο Αναθεώρησης



Α/Α Είδος Εργασίας Κωδικός Αρ. Άρθρο Τιμή

Άρθρου Τιμ. Αναθεώρησης ( € ) Μερική ( € ) Ολική ( € )

Απο Μεταφορά : 37.991,71 74.629,91

13
Δοχείο διαστολής Κλειστό με 

μεμβράνη - Χωρητικότητας 400 lt

ΑΤΗΕ Ν8473.1.12 057 ΗΛΜ 23 100% Τεμ. 1 1135,18 1.135,18

14

Πλακοειδής εναλλάκτης τιτανίου 

για τη θέρμανση της 

κολυμβητικής δεξαμενής ισχύος 

80kW με πτώση πίεσης 40kPa 

και θερμοκρασίες λειτουργίας 

πρωτεύον 45 C-55 C και 

δευτερεύον 32 C-42 C

ΑΤΗΕ Ν8470.2 058 ΗΛΜ 28 100% Τεμ. 1 2845,26 2.845,26

15

Πλακοειδής εναλλάκτης τιτανίου 

για τη θέρμανση της 

κολυμβητικής δεξαμενής ισχύος 

150kW με πτώση πίεσης 40kPa 

και θερμοκρασίες λειτουργίας 

πρωτεύον 45 C-55 C και 

δευτερεύον 32 C-42 C

ΑΤΗΕ Ν8470.5 059 ΗΛΜ 28 100% Τεμ. 2 5995,26 11.990,52

16

Προμήθεια και εγκατάσταση

Αντλίας Θερμότητας Αέρος -

Νερού, ισχύος 350kW

ΑΤΗΕ Ν8562.1.1 060 ΗΛΜ 37 100% Τεμ. 1 70774,2 70.774,20

17

Καπνοδόχος διπλού τοιχώματος 

ΙΝΟΧ με εσωτερική μόνωση 

50mm εσωτερικής διαμέτρου 

35cm ύψους 8.00m

ΑΤΗΕ Ν8466.1 061 ΗΛΜ 34 100% Τεμ. 1 1390,67 1.390,67

18

Καπνοδόχος διπλού τοιχώματος 

ΙΝΟΧ με εσωτερική μόνωση 

50mm εσωτερικής διαμέτρου 

25cm ύψους 8.00m

ΑΤΗΕ Ν8466.2 062 ΗΛΜ 34 100% Τεμ. 1 1196,96 1.196,96

19
Αντιδονητική βάση Αντλιας 

Θερμότητας στο Δώμα

ΑΤΗΕ Ν8615.6 063 ΗΛΜ 100% κ. α. 1 1052,1 1.052,10

Α 128.376,60 128.376,60

1.3.1.4, ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

1

Θερμική μόνωση σωληνώσεων, 

ζεστού - κρύου νερού, με 

εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ 

με μ>=7000 κατά DIN 52615, 

λ<=0,034 w/mK στους 0 °C κατά 

DIN 52612, πάχος 9 mm, για 

μόνωση σωλήνων έως 1'' πλήρης

ΑΤΗΕ Ν8539.20.2.5 064 ΗΛΜ 40 100% m 64 3,8 243,20

2

Θερμική μόνωση σωληνώσεων, 

ζεστού - κρύου νερού, με 

εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ 

με μ>=7000 κατά DIN 52615, 

λ<=0,034 w/mK στους 0°C κατά 

DIN 52612, για μόνωση σωλήνων 

από 1 1/4'' έως 4'' πλήρης.

ΑΤΗΕ Ν8539.20.2.6 065 ΗΛΜ 40 100% m 50 16,51 825,50

Α 1.068,70 1.068,70

1.3.2. ΘΕΡΜΑΝΣΗ-

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

m

1.3.2.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ VRV m

1

Ζεύγος διακλαδωτήρων (joint) για 

τις ψυκτικές σωληνώσεις των 

συστημάτων VRV. Ενδ. Τύπου 

ARBLN01621

ΑΤΗΕ Ν8041.70.2 066 ΗΛΜ7 100% m 3 86,17 258,51

2
Μονωμένοι ψυκτικοί σωλήνες 

διατομής 1/4''

ΑΤΗΕ Ν8042.51 067 ΗΛΜ7 100% m 36 5,75 207,00

3
Μονωμένοι ψυκτικοί σωλήνες 

διατομής 1/2''

ΑΤΗΕ Ν8042.52
068

ΗΛΜ7 100% m 38 7,39 280,82

4
Μονωμένοι ψυκτικοί σωλήνες 

διατομής 3/8''

ΑΤΗΕ Ν8042.53 069 ΗΛΜ7 100% m 27 6,57 177,39

5
Μονωμένοι ψυκτικοί σωλήνες 

διατομής 3/4''

ΑΤΗΕ Ν8042.54 070 ΗΛΜ7 100% m 13 10,7 139,10

10

Εσωτερική κλιματιστική μονάδα 

δαπέδου τύπου κονσόλας, 

ψυκτικής ισχύος 2,8kW και 

θερμικής 3,2 kW Ενδ. τύπου 

ΑRNU09GQAΑ4 

ΑΤΗΕ Ν8430.6.20 071 ΗΛΜ 32 100% Τεμ. 3 516,32 1.548,96

Σε Μεταφορά : 2.611,78 204.075,21

              

Δαπάνη
Μονάδα Ποσότητα

θροισμα Εργασιών :

θροισμα Εργασιών :



Α/Α Είδος Εργασίας Κωδικός Αρ. Άρθρο Τιμή

Άρθρου Τιμ. Αναθεώρησης ( € ) Μερική ( € ) Ολική ( € )

Απο Μεταφορά : 2.611,78 204.075,21

11

Εσωτερική κλιματιστική μονάδα 

δαπέδου τύπου κονσόλας, 

ψυκτικής ισχύος 4.5ΙkW και 

θερμικής 5,0 kW Ενδ. τύπου 

ΑRNU15GQΑΑ4

ΑΤΗΕ Ν8430.6.21 072 ΗΛΜ 32 100% Τεμ. 1 670,82 670,82

17

Μονάδα μεταβλητής ροής 

ψυκτικού μέσου R410, 6 ίππων, 

ψυκτικής ισχύος 15.9kW με 

βαθμό απόδοσης ΕΕR 

τουλάχιστον 4,99 και θερμικής 

ισχύος16.7 kW με βαθμό 

απόδοσης CΟΡ τουλάχιστον 5.64 

ενδ. τύπου ΑRUΜ080LΤΕ5

ΑΤΗΕ Ν8574.30 073 ΗΛΜ 32 100% Τεμ. 1 8042,47 8.042,47

21

Εσχάρες καλωδίων 

γαλβανισμένες Εσχάρα 

καλωδίων ύψους 50 μμ Πλάτους 

300 mm

ΑΤΗΕ Ν8799.5.4 074 ΗΛΜ 34 100% m 120 55,72 6.686,40

Α 18.011,47 18.011,47

1.3.2.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ -

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ

Κατασκευές από χαλύβδινα ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 075 ΥΔΡ 6751 100% Kg 330 2,10 693,00

προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την 

αντισκωριακή προστασία και την 

βαφή, επί τόπου του έργου. 

Κατασκευές με περιορισμένη 

μηχανουργική επεξεργασία

11.5.2

Αντισκωριακή προστασία ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 076 ΥΔΡ 6751 100% Kg 330 0,120 39,60

χαλυβδίνων κατασκευών. 

Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής 

επάλειψης (αστάρι, rust primer) 

με υλικό εποξειδικής βάσεως.

11.7.1

Τελική βαφή χαλυβδίνων ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 077 ΥΔΡ 6751 100% Kg 210 0,180 37,80

κατασκευών. Τελική βαφή 

χαλυβδίνων κατασκευών σε μη 

διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω 

από την στάθμη 

επεξεργαζομένων υγρών, χωρίς 

κίνδυνο διαβροχής.

11.8.1

Τελική βαφή χαλυβδίνων ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 078 ΥΔΡ 6751 100% Kg 20 0,310 6,20

κατασκευών σε διαβρωτικό 

περιβάλλον

11.8.4

Α 776,60 776,60

1.3.3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

1.3.3.1. ΚΑΛΩΔΙΑ -ΣΩΛΗΝΕΣ

1

Εγκατάσταση νέων καλωδιώσεων 

και ηλεκτρικών σωληνώσεων 

μηχανοστασίου με τα ίδια 

χαρακτηριστικά με αυτά που θα 

αποξηλωθούν.

ΑΤΗΕ Ν8774.6.6 079 ΗΛΜ 45 100% κ. α. 1 9850,00 9.850,00

2
Αγωγός γυμνός χάλκινος 

Πολύκλωνος Διατομής: 35 mm2

ΑΤΗΕ 8757.2.4 080 ΗΛΜ 45 100% m 65 6,33 411,45

3
Αγωγός γυμνός χάλκινος 

Πολύκλωνος Διατομής: 50 mm2

ΑΤΗΕ 8757.2.5 081 ΗΛΜ 45 100% m 38 8,05 305,90

4

Βελτίωση υφιστάμενης γείωσης 

ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 

ώστε να επιτεχθεί αντίσταση 

γείωσης μικρότερη από 1Ω.

ΑΤΗΕ Ν8845.1 082 ΗΛΜ 45 100% κ. α. 1 2880,00 2.880,00

Α θροι μα Εργασιών : 13.447,35 13.447,35

1.3.3.2. ΠΙΝΑΚΕΣ -

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Αντικατάσταση Ηλεκτρικού ΑΤΗΕ-Ν N8841.253.6 083 ΗΛΜ 52 100% Τεμ. 1 4630,00 4.630,00

πίνακα "ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ" με νέο 

πίνακα

Σε Μεταφορά : 4.630,00 236.310,63

1

θροισμα Εργασιών :

1

4

3

Μονάδα Ποσότητα
Δαπάνη

2

θροισμα Εργασιών :



Κωδικός Αρ. Άρθρο Τιμή

Άρθρου Τιμ. Αναθεώρησης ( € ) Μερική ( € ) Ολική ( € )

Απο Μεταφορά : 4.630,00 236.310,63

Αντικατάσταση Ηλεκτρικού ΑΤΕΚ N8841.253.8 084 ΗΛΜ 52 100% Τεμ. 1 830,00 830,00

πίνακα "ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ" 

με νέο πίνακα

Αντικατάσταση Ηλεκτρικού ΑΤΗΕ-Ν N8841.253.9 085 ΗΛΜ 52 100% Τεμ. 5 2150,00 10.750,00

πίνακα " ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΙΣΙΝΑΣ" με νέο πίνακα

4

Ηλεκτρολογικός Πίνακας 

αυτοματισμού παραλληλισμού 

συστήματος ΖΝΧ με λέβητα 

φυσικού αερίου

ΑΤΕΚ Ν8841.253.14 086 ΗΛΜ 52 100% Τεμ. 1 4535,52 4.535,52

5
ΒΜ5- Αυτοματισμός ελέγχου 

τριών πηγών ενέργειας.

ΑΤΕΚ Ν8841.253.11 087 ΗΛΜ 52 100% κ. α.
1

8750,00 8.750,00

6
Πίλαρ ηλεκτροδότησης Αντλίας 

Θερμότητας στο Δώμα πλήρες

ΑΤΗΕ Ν9348.4 088 ΗΛΜ 52 100% Τεμ. 1 1840,65 1.840,65

Α 31.336,17 31.336,17

Ι.3.3.3. ΣΧΑΡΕΣ - ΚΑΝΑΛΙΑ

1

Εσχάρες καλωδίων 

γαλβανισμένες Εσχάρα 

καλωδίων ύψους 50 μμ Πλάτους 

100 mm

ΑΤΗΕ Ν8799.5.2 089 ΗΛΜ 34 100% m 40 27,82 1.112,80

2

Εσχάρες καλωδίων 

γαλβανισμένες Εσχάρα 

καλωδίων ύψους 50 μμ Πλάτους 

200 mm

ΑΤΗΕ Ν8799.5.3 090 ΗΛΜ 34 100% m 15 41,82 627,30

Α 1.740,10 1.740,10
1.4. ΟΜΑΔΑ Ε: Επενδύσεις, 

επιστρώσεις.

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 091 ΟΙΚ 7326.1 100% m2 97 31,00 3.007,00

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 

πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. 

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 

πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά

2
Εξωτερική θερμομόνωση 

κελύφους κτηρίου

ΟΙΚ Ν79.47.1 092 ΟΙΚ 7934 100%
m2

230 48,00 11.040,00

3

Ισοθερμικό κάλυμμα για δημόσιο 

κολυμβητήριο τύπου mousse, 

πάχους 6mm, μεγίστου βάρους 

500gr/m2 πολυστρωματικό 

συμπαγές και αφρώδες, 100% 

από πολυαιθυλένιο σύμφωνα με 

τη μέθοδο των συμπιεσμένων 

κλειστών κυψελών.

ΑΤΗΕ Ν9800.2 093 ΟΙΚ 7912 100%

m2

823 42,27 34.788,21

4

Ηλεκτρικός άξονας τύλιξης 

ισοθερμικού καλύμματος 

κολυμβητηρίου με control 

ελέγχου, μήκους13m, πλήρες.

ΑΤΗΕ Ν9800.1 094 ΥΔΡ 6751 100% Τεμ. 2 9018,60 18.037,20

5

Τοποθέτηση υγρομόνωσης τύπου 

linear στην κολυμβητική δεξαμενή 

(ανα τετραγωνικό μέτρο)

ΟΙΚ Ν79.8.1 095 ΟΙΚ 7903 100% m2 1193 63,00 75.159,00

Α 142.031,41 142.031,41
1.5. ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Κατασκευές 

ξύλινες ή μεταλλικές.

1

Τυποποιημένα κουφώματα από 

αλουμίνιο με ηλεκτροστατική 

βαφή με θερμοδιακοπή, με UW 

=2,5 W/m2Κ ή μικρότερου.

ΟΙΚ Ν65.1.2.3 096 ΟΙΚ 6501 100% m2 34,55 245,00 8.464,75

Κατασκευές από αλουμίνιο. ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 097 ΟΙΚ 6502 100% m2 12,46 165,00 2.055,90

Υαλόθυρες αλουμινίου 

ανοιγόμενες. Υαλόθυρες από 

ηλεκτροστατικά βαμμένο 

αλουμίνιο. Υαλόθυρες 

ανοιγόμενες, μονόφυλλες,

χωρίς φεγγίτη

Σε Μεταφορά : 10.520,65 411.418,31

θροισμα Εργασιών :

θροισμα Εργασιών :

Δαπάνη
Μονάδα ΠοσότηταΕίδος ΕργασίαςΑ/Α

2

3

1

2

θροισμα Εργασιών :



Κωδικός Αρ. Άρθρο Τιμή

Άρθρου Τιμ. Αναθεώρησης ( € ) Μερική ( € ) Ολική ( € )

Απο Μεταφορά : 10.520,65 411.418,31

3

Κατασκευές από αλουμίνιο. 

Θύρες αλουμινίου χωρίς 

υαλοστάσιο.

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.5 098 ΟΙΚ 6502 100% m2 9,9 175,00 1.732,50

4

Σιδηρουργικά διάφορα. 

Μεταλλικός σκελετός 

ψευδοροφής.

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.30 099 ΟΙΚ 6118 100% Kg 720 3,10 2.232,00

14.485,15 14.485,15
1.6. ΟΜΑΔΑ Ζ: Λοιπά, 

τελειώματα

Υαλουργικά. Διπλοί ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 100 ΟΙΚ 7609.2 100% m2 47,01 54,00 2.538,55

θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - 

ανακλαστικοί υαλοπίνακες. 

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού 

πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 

mm, κενό 12mm, κρύσταλλο 5 

mm)

76.27.2

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί 101 ΟΙΚ 7785.1 100% m2 150 10,10 1.515,00

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί 102 ΟΙΚ 7786.1 100% m2 110 13,50 1.485,00

Εσωτερικών επιφανειών με 

χρήση ακρυλικών χρωμάτων, 

ακρυλικής ή πολυβινυλικής 

βάσεως.

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 103 ΟΙΚ 7786.1 100% m2 30 12,40 372,00

επιφανειών γυψοσανίδων με 

χρώμα υδατικής διασποράς 

ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-

ακρυλικής βάσεως νερού. Με 

σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

5

Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. 

Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες 

ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 18 

mm

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.5.8 104 ΟΙΚ 7810 100% m2 15 16,80 252,00

6

Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών 

ινών πάχους 15 έως 20 mm, 

διαστάσεων 600x600 mm ή 

625x625 mm

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.30.1 105 ΟΙΚ 7809 100% m2 30 25,90 777,00

Διακοσμήσεις - Ειδικές ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 106 ΟΙΚ 7809 100% m2 25 18,00 450,00

καλύψεις. Γυψοσανίδες. 

Γυψοσανίδες ανθυγρές και 

πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 

18 mm

78.5.12

7.389,55 7.389,55

433.293,01
77.992,74

511.285,75

76.692,86

587.978,61

141.114,86

729.093,47

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ 

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc

ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

Αθροισμα Εργασιών : 

Εργασίες Προϋπολογισμού

Προστίθεται Γ.Ε & Ο.Ε (%)

4

7

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.81.1

1

2

επιφανειών επιχρισμάτων ή 

σκυροδέματος με χρώματα 

υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 
3

επιφανειών επιχρισμάτων με 

χρώματα υδατικής διασποράς, 

ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 

Α/Α Είδος Εργασίας Μονάδα Ποσότητα
Δαπάνη

Αθροισμα Εργασιών :

ΜΑΡΙΑ ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ   

18,00%

15,00%

Σύνολο :

Απρόβλεπτα (%)

Σύνολο :

24,00%

Γενικό Σύνολο :

Φ.Π.Α. (%)

ΜΑΡΟΥΣΙ 04-12-2019

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.80.2



 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33 / 2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΜΕΛΕΤΩΝ  Κ.Α.: 61-7311.001 
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ   

Τ.Κ. 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ CPV: 45259900-6 
Τηλ.: 213-2038-140 NUTS EL 301 

   
   
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 587.978,61 € 
 ΦΠΑ 24%: 141.114,86 € 
 ΣΥΝΟΛΟ: 729.093,47 € 
   
   

   
   

 
 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 



Σελίδα i από xix 

 

ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
Τιμαριθμική : 2012Γ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



Σελίδα ii από xix 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

   



Σελίδα iii από xix 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

 
   



Σελίδα iv από xix 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

   



Σελίδα v από xix 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

   



Σελίδα vi από xix 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

   



Σελίδα vii από xix 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

   



Σελίδα viii από xix 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

   



Σελίδα ix από xix 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

 
   



Σελίδα x από xix 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

   



Σελίδα xi από xix 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

   



Σελίδα xii από xix 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

   



Σελίδα xiii από xix 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

   



Σελίδα xiv από xix 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

   



Σελίδα xv από xix 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

   



Σελίδα xvi από xix 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

   



Σελίδα xvii από xix 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

   



Σελίδα xviii από xix 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

   



Σελίδα xix από xix 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

  

 



  Σελίδα 1 από 38 
 

 
 
 
 
 
 

Τιμολόγιο Μελέτης  
 

 

A.T.: 001  
 
ΑΤΗΕ N8467.20  Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιάς υφιστάμενης καπνοδόχου.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 27  100,00%  

 
      Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιάς υφιστάμενης καπνοδόχου. Στην τιμή περιλαμβάνεται ο 
διαχωρισμός της καμινάδας από τους λέβητες,  τους καπναγωγούς,  και την αποξήλωση και την 
απομάκρυνση  ρων υλικών, σε θέση και χώρο που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη του έργου.    
( 1 κ.α. )  Κατ' αποκοπήν  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 1960,74      
 

A.T.: 002  
 
ΑΤΗΕ Ν9383.1  Αποξήλωση υφιστάμενων καλωδιώσεων και πινάκων μηχανοστασίου 

ή και αποξήλωση λοιπών στοιχείων ηλεκτρικής εγκατάστασης.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Αποξήλωση υφιστάμενων καλωδιώσεων και πινάκων μηχανοστασίου ή και αποξήλωση λοιπών 
στοιχείων ηλεκτρικής εγκατάστασης, οποιοδήποτε τύπου και µεγέθους και µεταφορά του σε χώρο ή 
θέση που θα καθοριστεί από την επίβλεψη για αποθήκευση ή ανακύκλωση, δηλαδή διακοπή της 
τροφοδοτήσεως, συγκέντρωση για αποθήκευση και εξασφάλιση των καλωδίων. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται η εργασία για την αποξήλωση, την εξασφάλιση των καλωδίων και της ηλεκτρικής 
εγκατάστασης, την φόρτωση, την εκφόρτωση και την αποθήκευση  αν απαιτηθεί.    
( 1 κ.α. )  Κατ' αποκοπήν  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 4987,00      

 

A.T.: 003  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.45  Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  

 
      Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων 
και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με 
προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 



  Σελίδα 2 από 38 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 16,80      

 

A.T.: 004  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 23.3  Ικριώματα -  Αντιστηρίξεις. Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2303  100,00%  

 
       
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 ''Ικριώματα''. 
 
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η 
μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και 
αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών. 
 
Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν 
κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η 
κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές 
μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  
 
Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι 
εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος 
μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,60      

 

A.T.: 005  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 23.14  Ικριώματα -  Αντιστηρίξεις. Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2314.1  100,00%  

 
      Επένδυση πρόσοψης ικριωμάτων με λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεμένα με σύρμα ή 
συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώματος. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης και 
τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυσμένα. 
 
Επισημαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωμάτων είναι υποχρεωτική για όλες τις κατασκευές 
εντός κατοικημένων περιοχών. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΕΞΗΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,650      

 

A.T.: 006  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.21.1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να 

καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  



  Σελίδα 3 από 38 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2238  100,00%  

 
      Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών 
μαρμάρου οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. 
Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων 
καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,50      

 

A.T.: 007  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.31  Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 

μαρμαροκονίαμα.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7131  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά): 
- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο 
απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ 
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης 
- Η ύγρανση της επιφάνειας, 
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς 
και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί. 
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και 
ορίων κλπ 
γ)Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους, 
τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό   
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου, 
δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν: 
- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των κονιαμάτων 
(μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας 
του κονιάματος στα υλικά αυτά).  
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή). 
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας 
λόγω καιρικών συνθηκών). 
 
 
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε 
οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 ''Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου''. 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά 
εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 11,20      
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A.T.: 008  
 
ΑΤΗΕ Ν9322.4.1  Μονωμένος σωλήνας PPR Φ 20 SDR 7.4 κατάλληλος για 

ύδρευση/θέρμανση   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Μονωμένος σωλήνας PPR Φ 20 SDR 7.4 κατάλληλος για ύδρευση/θέρμανση πλήρης. 
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια ( γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ.) και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας σύμφωνα  με  την τεχνική περιγραφή, τις 
προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση και 
εργασία πλήρους εγκατάστασης.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 14,41      

 

A.T.: 009  
 
ΑΤΗΕ Ν9322.4.2  Μονωμένος σωλήνας PPR Φ 25 SDR 7.4 κατάλληλος για 

ύδρευση/θέρμανση   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Μονωμένος σωλήνας PPR Φ 25 SDR 7.4 κατάλληλος για ύδρευση/θέρμανση πλήρης. 
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια ( γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ.) και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας σύμφωνα  με  την τεχνική περιγραφή, τις 
προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση και 
εργασία πλήρους εγκατάστασης.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 18,58      

 

A.T.: 010  
 
ΑΤΗΕ Ν9322.4.3  Μονωμένος σωλήνας PPR Φ 32 SDR 7.4 κατάλληλος για 

ύδρευση/θέρμανση   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Μονωμένος σωλήνας PPR Φ 32 SDR 7.4 κατάλληλος για ύδρευση/θέρμανση πλήρης. 
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια ( γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ.) και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας σύμφωνα  με  την τεχνική περιγραφή, τις 
προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση και 
εργασία πλήρους εγκατάστασης.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 21,59      

 

A.T.: 011  
 
ΑΤΗΕ Ν9322.4.4  Μονωμένος σωλήνας PPR Φ 40 SDR 7.4 κατάλληλος για 

ύδρευση/θέρμανση   
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 
      Μονωμένος σωλήνας PPR Φ 40 SDR 7.4 κατάλληλος για ύδρευση/θέρμανση πλήρης. 
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια ( γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ.) και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας σύμφωνα  με  την τεχνική περιγραφή, τις 
προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση και 
εργασία πλήρους εγκατάστασης.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 24,59      

 

A.T.: 012  
 
ΑΤΗΕ Ν9322.4.5  Μονωμένος σωλήνας PPR Φ 50 SDR 7.4 κατάλληλος για 

ύδρευση/θέρμανση   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Μονωμένος σωλήνας PPR Φ 50 SDR 7.4 κατάλληλος για ύδρευση/θέρμανση πλήρης. 
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια ( γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ.) και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας σύμφωνα  με  την τεχνική περιγραφή, τις 
προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση και 
εργασία πλήρους εγκατάστασης.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 29,55      

 

A.T.: 013  
 
ΑΤΗΕ Ν9322.4.6  Μονωμένος σωλήνας PPR Φ 63 SDR 7.4 κατάλληλος για 

ύδρευση/θέρμανση   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Μονωμένος σωλήνας PPR Φ 63 SDR 7.4 κατάλληλος για ύδρευση/θέρμανση πλήρης. 
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια ( γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ.) και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας σύμφωνα  με  την τεχνική περιγραφή, τις 
προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση και 
εργασία πλήρους εγκατάστασης.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 38,50      

 

A.T.: 014  
 
ΑΤΗΕ Ν9322.4.7  Μονωμένος σωλήνας PPR Φ90 SDR 7.4 κατάλληλος για 

ύδρευση/θέρμανση   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Μονωμένος σωλήνας PPR Φ90 SDR 7.4 κατάλληλος για ύδρευση/θέρμανση πλήρης. 
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια ( γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ.) και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας σύμφωνα  με  την τεχνική περιγραφή, τις 
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προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση και 
εργασία πλήρους εγκατάστασης.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 62,80      

 

A.T.: 015  
 
ΑΤΗΕ Ν9322.4.8  Μονωμένος σωλήνας PPR Φ110 SDR 7.4 κατάλληλος για 

ύδρευση/θέρμανση   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Μονωμένος σωλήνας PPR Φ110 SDR 7.4 κατάλληλος για ύδρευση/θέρμανση πλήρης. 
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια ( γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ.) και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας σύμφωνα  με  την τεχνική περιγραφή, τις 
προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση και 
εργασία πλήρους εγκατάστασης.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 86,81      

 

A.T.: 016  
 
ΑΤΗΕ Ν9322.4.9  Μονωμένος σωλήνας PPR Φ125 SDR 7.4 κατάλληλος για 

ύδρευση/θέρμανση   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Μονωμένος σωλήνας PPR Φ125 SDR 7.4 κατάλληλος για ύδρευση/θέρμανση πλήρης. 
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια ( γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ.) και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας σύμφωνα  με  την τεχνική περιγραφή, τις 
προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση και 
εργασία πλήρους εγκατάστασης.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 103,44      

 

A.T.: 017  
 
ΑΤΗΕ Ν9760.1  Σωλήνα μονωμένη πολυστρωματική Φ16x2 τύπου PeXal με 

προστατευτικό σωλήνα πολυαιθυλενίου για δίκτυο υδρευσης Φ16χ2mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Σωλήνα μονωμένη πολυστρωματική Φ16x2 τύπου PeXal με προστατευτικό σωλήνα 
πολυαιθυλενίου για δίκτυο υδρευσης και τοποθέτηση εντός των δαπέδων, πλήρης τοποθετημένος με 
όλα τα απαιραίτητα υλικά και μικρουλικά και εργασίες διάνοιξης αύλακος σε πλάκα σκυροδέματος, 
αποκατάστασης, στήριξης, στερέωση και σύνδεσης    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,49      
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A.T.: 018  
 
ΑΤΗΕ 8041.5.1  Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  

 
      Χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 
(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, 
ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. Διαμέτρου 15 mm 
πάχους τοιχώματος 0,75 mm  
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,08      

 

A.T.: 019  
 
ΑΤΗΕ 8041.7.2  Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 22 mm πάχους τοιχώματος 1.0 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  

 
      Χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 
(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, 
ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. Διαμέτρου 22 mm 
πάχους τοιχώματος 1.0 mm  
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 11,70      

 

A.T.: 020  
 
ΑΤΗΕ 8041.8.2  Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 28 mm πάχους τοιχώματος 1.2 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  

 
      Χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 
(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, 
ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. Διαμέτρου 28 mm 
πάχους τοιχώματος 1.2 mm  
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 14,39      

 

A.T.: 021  
 
ΑΤΗΕ 8041.9.2  Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 35 mm πάχους τοιχώματος 1.5 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  

 
      Χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 
(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, 
ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. Διαμέτρου 35 mm 
πάχους τοιχώματος 1.5 mm  
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( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 20,42      

 

A.T.: 022  
 
ΑΤΗΕ Ν8037.1.1  Ρακόρ χαλκοσωλήνα Διαμέτρου DN15  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  

 
      Ρακόρ χαλκοσωλήνα πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα 
υλικά συνδέσεως    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,72      

 

A.T.: 023  
 
ΑΤΗΕ N8037.1.2  Ρακόρ χαλκοσωλήνα Διαμέτρου DN20  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  

 
      Ρακόρ χαλκοσωλήνα πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα 
υλικά συνδέσεως    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 8,48      

 

A.T.: 024  
 
ΑΤΗΕ N8037.1.3  Ρακόρ χαλκοσωλήνα Διαμέτρου DN25  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  

 
      Ρακόρ χαλκοσωλήνα πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα 
υλικά συνδέσεως    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 12,56      

 

A.T.: 025  
 
ΑΤΗΕ 8131.2.1  Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Τύπου 

γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 14,91      

 

A.T.: 026  
 
ΑΤΗΕ Ν8106.1  Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  

 
      Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη , βαρέως τύπου, με μοxλό xειρισμού (κλεισιμο 
με 1/4 της στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 17,55      

 

A.T.: 027  
 
ΑΤΗΕ Ν8106.2  Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  

 
      Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη , βαρέως τύπου, με μοxλό xειρισμού (κλεισιμο 
με 1/4 της στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 20,07      

 

A.T.: 028  
 
ΑΤΗΕ Ν8106.3  Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 1 ins  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  

 
      Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη , βαρέως τύπου, με μοxλό xειρισμού (κλεισιμο 
με 1/4 της στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 24,82      

 

A.T.: 029  
 
ΑΤΗΕ Ν8106.4  Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/4 ins  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  

 
      Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη , βαρέως τύπου, με μοxλό xειρισμού (κλεισιμο 
με 1/4 της στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 28,89      
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A.T.: 030  
 
ΑΤΗΕ Ν8106.5  Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/2 ins  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  

 
      Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη , βαρέως τύπου, με μοxλό xειρισμού (κλεισιμο 
με 1/4 της στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 32,80      

 

A.T.: 031  
 
ΑΤΗΕ Ν8106.6  Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 2 ins  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  

 
      Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη , βαρέως τύπου, με μοxλό xειρισμού (κλεισιμο 
με 1/4 της στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 53,90      

 

A.T.: 032  
 
ΑΤΗΕ 8104.10  Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη Διαμέτρου 4 ins  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  

 
      Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm με τα μικροϋλικά και την 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Διαμέτρου 4 ins  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 151,40      

 

A.T.: 033  
 
ΑΤΗΕ 8125.1.4  Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινηΜε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη 

με σπείρωμα Διαμέτρου 1 1/4 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα 
γιά επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως  Διαμέτρου 1 1/4 ins  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 32,40      
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A.T.: 034  
 
ΑΤΗΕ Ν8603.1  Συλλέκτης ύδρευσης 5 κυκλωμάτων διατομής 1'' με βάνες αποκοπής   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 4  100,00%  

 
      Συλλέκτης ύδρευσης 5 κυκλωμάτων διατομής 1'' με βάνες αποκοπής πλήρης εγκατεστημένος 
δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία. Ο 
συλλεκτοδιανομέας θα είναι ορειχάλκινος και σε κάθε έξοδό του θα υπάρχει ρυθμιστική βαλβίδα Φ1/2" 
γωνιακής ή ευθύγραμμης ροής, συνδεδεμένη με την έξοδο του συλλέκτη και με την σωλήνα με ρακόρ.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 60,35      

 

A.T.: 035  
 
ΑΤΗΕ Ν8603.2  Συλλέκτης ύδρευσης 8 κυκλωμάτων διατομής 1' 'με βάνες αποκοπής   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 4  100,00%  

 
      Συλλέκτης ύδρευσης 8 κυκλωμάτων διατομής 1' 'με βάνες αποκοπής πλήρης εγκατεστημένος 
δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία. Ο 
συλλεκτοδιανομέας θα είναι ορειχάλκινος και σε κάθε έξοδό του θα υπάρχει ρυθμιστική βαλβίδα Φ1/2" 
γωνιακής ή ευθύγραμμης ροής, συνδεδεμένη με την έξοδο του συλλέκτη και με την σωλήνα με ρακόρ.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 116,79      

 

A.T.: 036  
 
ΑΤΗΕ Ν8603.3  Συλλέκτης ύδρευσης 12 κυκλωμάτων διατομής 1'' με βάνες αποκοπής   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 4  100,00%  

 
      Συλλέκτης ύδρευσης 12 κυκλωμάτων διατομής 1'' με βάνες αποκοπής, πλήρης εγκατεστημένος 
δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία. Ο 
συλλεκτοδιανομέας θα είναι ορειχάλκινος και σε κάθε έξοδό του θα υπάρχει ρυθμιστική βαλβίδα Φ1/2" 
γωνιακής ή ευθύγραμμης ροής, συνδεδεμένη με την έξοδο του συλλέκτη και με την σωλήνα με ρακόρ.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 162,71      

 

A.T.: 037  
 
ΑΤΗΕ Ν8603.4  Συλλέκτης ύδρευσης 14 κυκλωμάτων διατομής 1'' με βάνες αποκοπής   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 4  100,00%  

 
      Συλλέκτης ύδρευσης 14 κυκλωμάτων διατομής 1'' με βάνες αποκοπής, πλήρης εγκατεστημένος 
δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία. Ο 
συλλεκτοδιανομέας θα είναι ορειχάλκινος και σε κάθε έξοδό του θα υπάρχει ρυθμιστική βαλβίδα Φ1/2" 
γωνιακής ή ευθύγραμμης ροής, συνδεδεμένη με την έξοδο του συλλέκτη και με την σωλήνα με ρακόρ.    
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( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 192,88      

 

A.T.: 038  
 
ΑΤΗΕ 8138.1.2  Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινοςκοινός ορειχάλκινος κοινός 

ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως  κοινός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 8,96      

 

A.T.: 039  
 
ΑΤΗΕ 8641  Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  

 
      Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm με κάθε μικροϋλικό και εργασία γιά 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 62,28      

 

A.T.: 040  
 
ΑΤΗΕ 8608.1.5  Φίλτρο νερού ή ατμού Κοχλιωτό Διαμέτρου 1 1/4 ins  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 12  100,00%  

 
      Φίλτρο νερού ή ατμού από χυτοσίδηρο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  
Κοχλιωτό Διαμέτρου 1 1/4 ins  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 47,97      

 

A.T.: 041  
 
ΑΤΗΕ 8637.4  Μειωτής πιέσεως ρευστού κοχλιωτός Ονομ. διαμέτρου 1 1/4 ins  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 12  100,00%  

 
      Μειωτής πιέσεως ρευστού κοχλιωτός με σώμα από χυτοσίδηρο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
τοποθέτηση, σύνδεση, ρύθμιση, έλεγχος και παράδοση σε κανονική λειτουργία  Ονομ. διαμέτρου 1 1/4 
ins  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 232,12      

 

A.T.: 042  
 
ΑΤΗΕ N8114.3  Αυτόματος πλήρωσης με μανόμετρο   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  

 
      Αυτόματος πλήρωσης με μανόμετρο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση, 
ρύθμιση, έλεγχος και παράδοση σε κανονική λειτουργία    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 122,92      

 

A.T.: 043  
 
ΑΤΗΕ Ν9765.1  Πίνακας υδρολυψίας πτυσσόμενος με ποδαρικά διαστάσεων 71x60cm.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  

 
      Πίνακας υδρολυψίας πτυσσόμενος με ποδαρικά διαστάσεων 71x60cm, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση, ρύθμιση, έλεγχος και παράδοση σε κανονική λειτουργία    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 74,14      

 

A.T.: 044  
 
ΑΤΗΕ Ν8601.7  Νέος κεντρικός συλλέκτης ύδρευσης από PPR Φ90 6 αναχωρήσεων με 

παροχόμετρο σε κάθε αναχώρηση και βάνες αποκοπής   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  
 
      Νέος κεντρικός συλλέκτης ύδρευσης από PPR Φ90 6 αναχωρήσεων με παροχόμετρο σε κάθε 
αναχώρηση και βάνες αποκοπής, πλήρως τοποθετημένος και συνδεδεμένος για πλήρη λειτουργία, επί 
τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις 
προδιαγραφες.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1410,13      

 

A.T.: 045  
 
ΑΤΗΕ Ν8615.2  Ηλιακός συλλέκτης υπερεπιλεκτικής επιφάνειας διάσταση 1x2m 

πλήρης   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 32  100,00%  
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      Ηλιακός συλλέκτης υπερεπιλεκτικής επιφάνειας διάσταση 1x2m πλήρης , με το σύνολο των 
εξαρτημάτων και υλικών του (βάση στήριξης στο δώμα γαλβανιζε βαρέως τύπου, ψυκτικό υγρό κλπ), 
εργασία τοποθέτησης και θεση σε πλήρη λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 606,47      

 

A.T.: 046  
 
ΑΤΗΕ Ν8257.100.1  Θερμαντήρας νερού  ΖΝΧ 4000 λτ τριπλής ενεργίας με θερμική μόνωση, 

εναλλάκτες, με ανοξείδωτους κάδους και μεγέθους όπως φαίνεται στα 
σχέδια και προδιαγράφεται στη μελέτη   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 32  100,00%  

 
      Θερμαντήρας νερού  ΖΝΧ 4000 λτ τριπλής ενεργίας με θερμική μόνωση, εναλλάκτες, με 
ανοξείδωτους κάδους και μεγέθους όπως φαίνεται στα σχέδια και προδιαγράφεται στη μελέτη , πλήρης 
δηλαδή θερμαντήρας  και μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ 

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 2831,97      
 

A.T.: 047  
 
ΑΤΗΕ Ν8473.40.8  Δοχείο αδρανείας, κυλινδρικό, με εναλλάκτη θερμότητας και θερμική 

μόνωση,  με ανόδειο μαγνησίου. Χωρητικότητας 1000 lt  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 23  100,00%  
 
      οχείο αδρανείας, κυλινδρικό, με εναλλάκτη θερμότητας και θερμική μόνωση,  με ανόδειο μαγνησίου, 
πλήρες με τα μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές 
γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 

ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 1367,74      
 

A.T.: 048  
 
ΑΤΗΕ Ν8605.2.1  Κυκλοφορητής κλειστού κυκλώματος ηλιακών συλλεκτών, με ελεκτή 

λειτουργίας. Παροχή 3m3/h και μανομετρικό 6m (Solar Kit)   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 21  100,00%  
 
      Κυκλοφορητής κλειστού κυκλώματος ηλιακών συλλεκτών, με ελεκτή λειτουργίας. Παροχή 3m3/h και 
μανομετρικό 6m (Solar Kit), εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, 
συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών 
λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 812,13      
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A.T.: 049  
 
ΑΤΗΕ Ν8605.2.2  Κυκλοφορητής Inverter παροχής 3m3/h και μανομετρικό 9μΣΥ   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 21  100,00%  

 
      Κυκλοφορητής Inverter παροχής 3m3/h και μανομετρικό 9μΣΥ, γιά εγκατάσταση θέρμανσης - 
κλιματισμού, δηλαδή αντλία, ηλεκτροκινητήρας, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό 
δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 952,53      

 

A.T.: 050  
 
ΑΤΗΕ Ν8605.2.3  Κυκλοφορητής Inverter παροχής 2.5m3/h και μανομετρικό 6μΣΥ   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 21  100,00%  

 
      Κυκλοφορητής Inverter παροχής 2.5m3/h και μανομετρικό 6μΣΥ , γιά εγκατάσταση θέρμανσης - 
κλιματισμού, δηλαδή αντλία, ηλεκτροκινητήρας, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό 
δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 520,53      

 

A.T.: 051  
 
ΑΤΗΕ Ν8605.2.4  Κυκλοφορητής Inverter παροχής 59m3/h και μανομετρικό 8.5 μΣΥ   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 21  100,00%  

 
      Κυκλοφορητής Inverter παροχής 59m3/h και μανομετρικό 8.5 μΣΥ κατάλληλου μανομετρικού ύψους, 
γιά εγκατάσταση θέρμανσης - κλιματισμού, δηλαδή αντλία, ηλεκτροκινητήρας, εξαρτήματα και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με 
φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ 

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 5291,97      
 

A.T.: 052  
 
ΑΤΗΕ Ν8605.2.5  Κυκλοφορητής Inverter παροχής 30m3/h και μανομετρικό 10 μΣΥ   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 21  100,00%  

 
      Κυκλοφορητής Inverter παροχής 30m3/h και μανομετρικό 10 μΣΥ, γιά εγκατάσταση θέρμανσης - 
κλιματισμού, δηλαδή αντλία, ηλεκτροκινητήρας, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
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τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό 
δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ 

ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 2711,85      
 

A.T.: 053  
 
ΑΤΗΕ Ν8605.2.6  Κυκλοφορητής Inverter παροχής 30m3/h και μανομετρικό 8.5 μΣΥ   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 21  100,00%  

 
      Κυκλοφορητής Inverter παροχής 30m3/h και μανομετρικό 8.5 μΣΥ, γιά εγκατάσταση θέρμανσης - 
κλιματισμού, δηλαδή αντλία, ηλεκτροκινητήρας, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό 
δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ 

ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 2365,17      
 

A.T.: 054  
 
ΑΤΗΕ 8473.1.7  Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη - Χωριτηκότητας 140 l  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 23  100,00%  

 
      Δοχείο διαστολής πλήρες με τα μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία  Κλειστό με μεμβράνη - 
Χωριτηκότητας 140 l  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 485,46      
 

A.T.: 055  
 
ΑΤΗΕ 8473.1.8  Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη - Χωριτηκότητας 200 l  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 23  100,00%  

 
      Δοχείο διαστολής πλήρες με τα μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία  Κλειστό με μεμβράνη - 
Χωριτηκότητας 200 l  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 535,44      
 

A.T.: 056  
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ΑΤΗΕ Ν8473.1.9  Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη - Χωριτηκότητας 300 l  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 23  100,00%  

 
      Δοχείο διαστολής πλήρες με τα μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία     
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 916,91      

 

A.T.: 057  
 
ΑΤΗΕ Ν8473.1.12  Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη - Χωριτηκότητας 400 l  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 23  100,00%  

 
      Δοχείο διαστολής πλήρες με τα μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία     
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1135,18      

 

A.T.: 058  
 
ΑΤΗΕ Ν8470.2  Πλακοειδής εναλλάκτης τιτανίου για τη θέρμανση της κολυμβητικής 

δεξαμενής ισχύος 80kW με πτώση πίεσης 40kPa και θερμοκρασίες 
λειτουργίας πρωτεύον 45 C-55 C και δευτερεύον 32 C-42 C   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 28  100,00%  

 
      εναλλάκτης τιτανίου για τη θέρμανση της κολυμβητικής δεξαμενής ισχύος 80kW με πτώση πίεσης 
40kPa και θερμοκρασίες λειτουργίας πρωτεύον 45 C-55 C και δευτερεύον 32 C-42 C , όπως στην 
τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές, πλήρως τοποθετημένος και συναρμολογημένος 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως προς τα δίκτυα, 
δοκιμών και παράδοση    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ 

ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 2845,26      
 

A.T.: 059  
 
ΑΤΗΕ Ν8470.5  Πλακοειδής εναλλάκτης τιτανίου για τη θέρμανση της κολυμβητικής 

δεξαμενής ισχύος 150kW με πτώση πίεσης 40kPa και θερμοκρασίες 
λειτουργίας πρωτεύον 45 C-55 C και δευτερεύον 32 C-42 C   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 28  100,00%  

 
      Πλακοειδής εναλλάκτης τιτανίου για τη θέρμανση της κολυμβητικής δεξαμενής ισχύος 150kW με 
πτώση πίεσης 40kPa και θερμοκρασίες λειτουργίας πρωτεύον 45 C-55 C και δευτερεύον 32 C-42 C, 
όπως στην τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές, πλήρως τοποθετημένος και 
συναρμολογημένος δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως 
προς τα δίκτυα, δοκιμών και παράδοση    
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( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ 

ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 5995,26      
 

A.T.: 060  
 
ΑΤΗΕ Ν8562.1.1  Προμήθεια και εγκατάσταση Αντλίας Θερμότητας Αέρος - Νερού, ισχύος 

350kW   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 37  100,00%  
 
      Προμήθεια και εγκατάσταση Αντλίας Θερμότητας Αέρος - Νερού, ισχύος 350kW. Η θερμαντική και 
η ψυκτική ισxύς της μονάδας θα είναι αυτές που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σxέδια της 
μελέτης. Η μονάδα νοεείται πλήρης με όλα τα υλικά, όργανα και εξαρτήματα (σωληνώσεις ψυκτικού 
κυκλώματος, μονωμένες με Armaflex, ηλεκτρική καλωδίωση και συνδεσμολογία εσωτερικής - 
εξωτερικής μονάδας, πλαστικός σωλήνας αποxέτευσης και σύνδεση αυτού με την πλησιέστερη 
υδρορρόη, xειριστήριο) καθώς και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης, για 
την ομαλή και αυτόματη λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 

ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 70774,20      
 

A.T.: 061  
 
ΑΤΗΕ Ν8466.1  Καπνοδόχος διπλού τοιχώματος INOX με εσωτερική μόνωση 50mm 

εσωτερικής διαμέτρου 35cm ύψους 8.00m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 34  100,00%  
 
      Καπνοδόχος από προκατασκευασμένα τμήματα διπλού τοιχώματος από χρωμονικελιούχο 
ωστενιτικό χάλυβα που περικλείει κεραμική ινώδη (κεραμοβάμβακας) μόνωση πάχους 50mm υψηλής 
πυκνότητας και υψηλής θερμοαντοχής (16000C). Τα τοιχώματα θα είναι κατασκευασμένα από λαμαρίνα 
INOX AISI 316L πάχους 0,5mm εσωτερικά και λαμαρίνα AISI 304 πάχους 0,5mm εξωτερικά.Πλήρης, 
δηλαδή υλικά, στηρίγματα πάσης φύσεως, κάλυμμα καπνοδόχου INOX και λοιπα μικρουλικά επι τόπου 
και εργασία τοποθέτησης.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1390,67      

 

A.T.: 062  
 
ΑΤΗΕ Ν8466.2  Καπνοδόχος διπλού τοιχώματος INOX με εσωτερική μόνωση 50mm 

εσωτερικής διαμέτρου 25cm ύψους 8.00m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 34  100,00%  
 
      Καπνοδόχος από προκατασκευασμένα τμήματα διπλού τοιχώματος από χρωμονικελιούχο 
ωστενιτικό χάλυβα που περικλείει κεραμική ινώδη (κεραμοβάμβακας) μόνωση πάχους 50mm υψηλής 
πυκνότητας και υψηλής θερμοαντοχής (16000C). Τα τοιχώματα θα είναι κατασκευασμένα από λαμαρίνα 
INOX AISI 316L πάχους 0,5mm εσωτερικά και λαμαρίνα AISI 304 πάχους 0,5mm εξωτερικά.Πλήρης, 
δηλαδή υλικά, στηρίγματα πάσης φύσεως, κάλυμμα καπνοδόχου INOX και λοιπα μικρουλικά επι τόπου 
και εργασία τοποθέτησης.    
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( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 1196,96      
 

A.T.: 063  
 
ΑΤΗΕ Ν8615.6  Αντιδονητική βάση Αντλιας Θερμότητας στο Δώμα   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ  100,00%  

 
      Αντιδονητική βάση Αντλιας Θερμότητας στο Δώμα. Θα κατασκευαστεί ειδική αντιδονητική βάση από 
μπετόν πάνω στην οποία τοποθετηθεί η αντλίας θερμότητας με ειδικά αντιδονητικά στηρίγματα δαπέδου 
( ενδεικτικού τύπου Vibro-MSH). Πλήρης, δηλαδή υλικά, στηρίγματα πάσης φύσεως και λοιπα 
μικρουλικά επι τόπου και εργασία τοποθέτησης.    
( 1 κ.α. )  Κατ' αποκοπήν  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1052,10      

 

A.T.: 064  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8539.20.2.5  

Θερμική μόνωση σωληνώσεων, ζεστού - κρύου νερού, με εύκαμπτο 
συνθετικό καουτσούκ με μ≥7000 κατά DIN 52615, λ≤0,034 w/mK στους 0 
°C κατά DIN 52612, πάχος 9 mm, για μόνωση σωλήνων έως 1'' πλήρης   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40  100,00%  

 
      Θερμική μόνωση σωληνώσεων, ζεστού - κρύου νερού, με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ με 
μ≥7000 κατά DIN 52615, λ≤0,034 w/mK στους 0 °C κατά DIN 52612, πυρασφάλεια Β1 κατά DIN 4102 
και πιστοποίηση ISO 9002, EN 29001, ενδεικτικού τύπου Idrtherm/Armaflex ή ισοδύναμου, πάχος 9 
mm, για μόνωση 
σωλήνων έως 1'' πλήρης, με τα μικροϋλικά για την στερέωση του υλικού και την στεγανοποίηση των 
αρμών (κόλλα, ταινία, κλπ) και σημείωση των σωλήνων με ιδιαίτερο χρώμα, σύμφωνα με την  
τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και 
μικροϋλικών, προσκόμιση και εργασία τοποθέτησης και πλήρους εγκατάστασης.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,80      

 

A.T.: 065  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8539.20.2.6  

Θερμική μόνωση σωληνώσεων, ζεστού - κρύου νερού, με εύκαμπτο 
συνθετικό καουτσούκ με μ≥7000 κατά DIN 52615, λ≤0,034 w/mK στους 
0°C κατά DIN 52612, για μόνωση σωλήνων από 1 1/4'' έως 4'' πλήρης.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40  100,00%  

 
      Θερμική μόνωση σωληνώσεων, ζεστού - κρύου νερού, με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ με 
μ≥7000 κατά DIN 52615, λ≤0,034 w/mK στους 0°C κατά DIN 52612, πυρασφάλεια Β1 κατά DIN 4102 
και πιστοποίηση ISO 9002, EN 29001, ενδεικτικού τύπου Idrotherm/Armaflex ή ισοδύναμου, πάχος 13 
mm, για μόνωση σωλήνων από 1 1/4'' έως 4'' πλήρης, με τα μικροϋλικά για την στερέωση του υλικού 
και την στεγανοποίηση των αρμών (κόλλα, ταινία κλπ) και σημείωση των σωλήνων με ιδιαίτερο χρώμα, 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια 
υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση και εργασία τοποθέτησης και πλήρους εγκατάστασης.    
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( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 16,51      

 

A.T.: 066  
 
ΑΤΗΕ Ν8041.70.2  Ζεύγος διακλαδωτήρων (joint) για τις ψυκτικές σωληνώσεις των 

συστημάτων VRV. Ενδ. Τύπου ARBLN01621  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
       Ζεύγος διακλαδωτήρων (joint) για τις ψυκτικές σωληνώσεις των συστημάτων VRV, με τα ειδικά 
θερμομονωτικά κοχύλια, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 86,17      

 

A.T.: 067  
 
ΑΤΗΕ Ν8042.51  Μονωμένοι ψυκτικοί σωλήνες διατομής 1/4''   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  

 
      Μονωμένοι ψυκτικοί σωλήνες διατομής 1/4'' τοποθετημένοι πλήρως, συμπεριλαμβανομένων 
απάντων των ειδικών τεμαχίων, όπως επίσης και των υλικών καθαρισμού και συγκολλήσεως, των 
υλικών στηρίξεως κλπ και της εργασίας δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,75      

 

A.T.: 068  
 
ΑΤΗΕ Ν8042.52  Μονωμένοι ψυκτικοί σωλήνες διατομής 1/2''   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  

 
      Μονωμένοι ψυκτικοί σωλήνες διατομής 1/2'' τοποθετημένοι πλήρως, συμπεριλαμβανομένων 
απάντων των ειδικών τεμαχίων, όπως επίσης και των υλικών καθαρισμού και συγκολλήσεως, των 
υλικών στηρίξεως κλπ και της εργασίας δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,39      

 

A.T.: 069  
 
ΑΤΗΕ Ν8042.53  Μονωμένοι ψυκτικοί σωλήνες διατομής 3/8''   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
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      Μονωμένοι ψυκτικοί σωλήνες διατομής 3/8'' τοποθετημένοι πλήρως, συμπεριλαμβανομένων 
απάντων των ειδικών τεμαχίων, όπως επίσης και των υλικών καθαρισμού και συγκολλήσεως, των 
υλικών στηρίξεως κλπ και της εργασίας δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,57      

 

A.T.: 070  
 
ΑΤΗΕ Ν8042.54  Μονωμένοι ψυκτικοί σωλήνες διατομής 3/4''   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  

 
      Μονωμένοι ψυκτικοί σωλήνες διατομής 3/4'' τοποθετημένοι πλήρως, συμπεριλαμβανομένων 
απάντων των ειδικών τεμαχίων, όπως επίσης και των υλικών καθαρισμού και συγκολλήσεως, των 
υλικών στηρίξεως κλπ και της εργασίας δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 10,70      

 

A.T.: 071  
 
ΑΤΗΕ Ν8430.6.20  Eσωτερική κλιματιστική  μονάδα δαπέδου τύπου κονσόλας, ψυκτικής 

ισχύος 2,8kW και θερμικής 3,2 kW Ενδ. τύπου ARNU09GQAA4  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 32  100,00%  
 
      Eσωτερική κλιματιστική  μονάδα δαπέδου τύπου κονσόλας, ψυκτικής ισχύος 2,8kW και θερμικής 3,2 
kW πλήρης (χειριστήριο, εξαρτήματα, καλωδιώσεις, μικροϋλικα κλπ) και της εργασίας πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως εις τα δίκτυα, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 516,32      

 

A.T.: 072  
 
ΑΤΗΕ Ν8430.6.21  Eσωτερική κλιματιστική  μονάδα δαπέδου τύπου κονσόλας, ψυκτικής 

ισχύος 4.5kW και θερμικής 5,0 kW Ενδ. τύπου ΑRNU15GQAA4  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 32  100,00%  
 
      Eσωτερική κλιματιστική  μονάδα δαπέδου τύπου κονσόλας, ψυκτικής ισχύος 4.5kW και θερμικής 5,0 
kWπλήρης (χειριστήριο, εξαρτήματα, καλωδιώσεις, μικροϋλικα κλπ) και της εργασίας πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως εις τα δίκτυα, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 670,82      

 

A.T.: 073  
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ΑΤΗΕ N8574.30  Μονάδα μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου R410, 6 ίππων, ψυκτικής 
ισχύος 15.9kW με βαθμό απόδοσης EER τουλάχιστον 4,99 και θερμικής 
ισχύος16.7kW με βαθμό απόδοσης COP τουλάχιστον 5.64 ενδ. τύπου 
ARUM080LTE5  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 32  100,00%  

 
      Μονάδα μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου R410, 6 ίππων, ψυκτικής ισχύος 15.9kW με βαθμό 
απόδοσης EER τουλάχιστον 4,99 και θερμικής ισχύος16.7kW με βαθμό απόδοσης COP τουλάχιστον 
5.64.Η μονάδα θα είναι πλήρης με όλα τα υλικά, όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική 
καλωδίωση,συνδεσμολογία εσωτε- ρικής-εξωτερικής μονάδας) καθώς και την εργασία 
τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκαταστάσεως,για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΧΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ 

ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 8042,47     
 

A.T.: 074  
 
ΑΤΗΕ Ν8799.5.4  Εσxάρες καλωδίων γαλβανισμένες Εσxάρα καλωδίων ύψους 50 μμ 

Πλάτους 300 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 34  100,00%  
 
      Εσxάρες καλωδίων γαλβανισμένες εν θερμώ απο διάτρητη λαμαρίνα εσxαρών, όπως αναφέρεται 
στην τεxνική περιγραφή και προδιαγραφή μετα των ειδικών γωνιακών εξαρτημάτων αλλαγής 
διεύθυνσης καθώς και των λοιπών εξαρτημάτων για τη στερέωση απο τοίxο ή ανάρτηση απο την οροφή 
πλήρως εγκατεστημένη, δηλ. προμήθεια, εγκατάσταση επι της εσxάρας και παράδοση.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 55,72      

 

A.T.: 075  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 11.5.2  Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την 

αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου. 
Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6751  100,00%  

 
      Κατασκευή στοιχείων από δομικό χάλυβα, από τυποποιημένες ή μή διατομές και χαλυβδόφυλλα 
διαφόρων παχών, ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025.  
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια του χάλυβα, των αναλωσίμων συγκόλλησης και κοπής, των εξαρτημάτων 
σύνδεσης στερέωσης κλπ (κοχλίες κλπ), η επεξεργασία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, σε 
μόνιμη εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών ή/και εν μέρει επί τόπου του έργου, η προσυναρμολόγηση 
των στοιχείων και η φόρτωση και μεταφορά τους επί τόπου του έργου προς οριστική 
συναρμολόγηση/τοποθέτηση (η οποία τιμολογείται ιδιαίτερα, σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ 11.09). 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή: 
 
(α) στις φέρουσες και μή κατασκευές από δομικό χάλυβα, των υδραυλικών και λοιπών έργων, σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη μελέτη.   
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(β) στην κατασκευή θυροφραγμάτων, συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών διωρύγων (τύπου AVIS, 
AVIO, AMIL κλπ), δοκών εμφράξεως ανοιγμάτων και εσχαρών παρακράτησης φερτών/επιπλεόντων 
(trash racks), βάσει εγκεκριμένων σχεδίων.  
 
Επισημαίνεται ότι η δαπάνη σχεδιασμού των κατασκευών της ως άνω παραγράφου (β), καθώς και τα 
τυχόν δικαιώματα επί σχετικών ευρεσιτεχνιών, δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας του παρόντος 
άρθρου. 
    
Αναλόγως του απαιτούμενου βαθμού επεξεργασίας των μορφοχαλύβων και της προβλεπόμενης 
αντισκωριακής προστασίας και βαφής έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα επιμέρους άρθρα.   
   
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών 
υπολογισμών του βάρους. 
 
Το άρθρο έχει εφαρμογή στις κοχλιωτές κατασκευές, και γενικά κατασκευές που απαιτούν διάτρηση ή 
στραντζάρισμα. 
 
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης χάλυβα ποιότητος S355J η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,20 €/kg    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,10      

 

A.T.: 076  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 11.7.1  Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών. Εφαρμογή διπλής 

αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής 
βάσεως.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6751  100,00%  

 
      Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία χαλυβδίνων κατασκευών μετά την διαμόρφωση των 
στοιχείων τους στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την προσκόμισή τους στο εργοτάξιο για 
την τελική συναρμολόγηση και ανέγερσή τους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 
''Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων''. 
 
Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου, ή εάν προκληθούν εκδορές των επιφανειών των 
στοιχείων κατά την φορτοεκφόρτωσή τους, θα γίνεται τοπική αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής 
προστασίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 08-07-02-01 ''Αντισκωριακή προστασία 
σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων''. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής 
 
Οι δύο στρώσεις του primer, πάχους ξηρού υμένα (SFΤ) 25 ± 5 μm εκάστη, θα είναι διαφορετικής 
απόχρωσης για να είναι εφικτό να ελεγχθεί ότι εφαρμόσθηκαν. Η προστατευτική επάλειψη εφαρμόζεται 
μετά την αμμοβολή/μεταλλοβολή και πριν από την έναρξη της μηχανουργικής επεξεργασίας.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,120      

 

A.T.: 077  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 11.8.1  Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών. Τελική βαφή χαλυβδίνων 

κατασκευών σε μη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από την στάθμη 
επεξεργαζομένων υγρών, χωρίς κίνδυνο διαβροχής.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6751  100,00%  
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      Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών στο εργοστάσιο ή το εργοτάξιο, σε δύο στρώσεις, με συνολικό 
πάχος ξηρού υμένα χρώματος (SFT) τουλάχιστον 125 μm, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 ''Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων''.    
 
Επισημαίνεται ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στην βαφή σωληνώσεων. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής 
 
Εφαρμογή σε χαλύβδινες κατασκευές υπό συνθήκες έκθεσης Κατηγορίας Α, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-
07-02-01. Ενδεικτικώς με χρήση των στην πρώτη στρώση εποξειδικού μαρμαρυγικού οξειδίου του 
σιδήρου δύο συστατικών και στην δεύτερη ελαιοχρώματος αλκυδικής σιλικόνης.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΔΕΚΑ  ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,180      

 

A.T.: 078  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 11.8.4  Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών Τελική βαφή χαλυβδίνων 

κατασκευών σε διαβρωτικό περιβάλλον  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6751  100,00%  
 
      Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών στο εργοστάσιο ή το εργοτάξιο, σε δύο στρώσεις, με συνολικό 
πάχος ξηρού υμένα χρώματος (SFT) τουλάχιστον 125 μm, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 ''Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων''.    
 
Επισημαίνεται ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στην βαφή σωληνώσεων. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής 
 
Εφαρμογή σε χαλύβδινες κατασκευές υπό συνθήκες έκθεσης Κατηγορίας Δ, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-
07-02-01, αφού έχει προηγηθεί γαλβάνισμα (υποχρεωτικό για τις συνθήκες αυτές έκθεσης). Ενδεικτικώς 
με χρήση κατάλληλου μέσου πρόσφυσης για γαλβανισμένες επιφάνειες (π.χ. wash primer) και δύο 
στρώσεις πολυαμιδικού υλικού εποξειδικού φωσφορικού ψευδαργύρου δύο συστατικών.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΝΤΑ  ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,310      

 

A.T.: 079  
 
ΑΤΗΕ N8774.6.6  Εγκατάσταση νέων καλωδιώσεων και ηλεκτρικών σωληνώσεων 

μηχανοστασίου με τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά που θα 
αποξηλωθούν.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 45  100,00%  

 
      Εγκατάσταση νέων καλωδιώσεων και ηλεκτρικών σωληνώσεων μηχανοστασίου με τα ίδια 
χαρακτηριστικά με αυτά που θα αποξηλωθούν, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών 
(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά 
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών 
σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία 
και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.    
( 1 κ.α. )  Κατ' αποκοπήν  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
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 (Αριθμητικώς): 9850,00      
 

A.T.: 080  
 
ΑΤΗΕ 8757.2.4  Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος Διατομής: 35 mm2  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 45  100,00%  

 
      Αγωγός γυμνός χάλκινος , δηλαδή αγωγός και μικρουλικά (στηρίγματα ή μονωτήρες, τάκοι, βίδες, 
γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως με στηρίγματα ή με μονωτήρες.  Πολύκλωνος 
Διατομής: 35 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,33      

 

A.T.: 081  
 
ΑΤΗΕ 8757.2.5  Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος Διατομής: 50 mm2  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 45  100,00%  

 
      Αγωγός γυμνός χάλκινος , δηλαδή αγωγός και μικρουλικά (στηρίγματα ή μονωτήρες, τάκοι, βίδες, 
γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως με στηρίγματα ή με μονωτήρες.  Πολύκλωνος 
Διατομής: 50 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 8,05      

 

A.T.: 082  
 
ΑΤΗΕ Ν8845.1  Βελτίωση υφιστάμενης γείωσης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ώστε να 

επιτεχθεί αντίσταση γείωσης μικρότερη από 1Ω.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 45  100,00%  
 
      Βελτίωση υφιστάμενης γείωσης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ώστε να επιτεχθεί αντίσταση γείωσης 
μικρότερη από 1Ω, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών και εργασία έμπηξης 
ηλεκτροδίων  σύνδεσής τους με τον xάλκινο αγωγό κατασκευής των φρεατίων και δοκιμών για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 κ.α. )  Κατ' αποκοπήν  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 2880,00      

 

A.T.: 083  
 
ΑΤHE-N 
Ν8841.253.6  

Αντικατάσταση Ηλεκτρικού  πίνακα "ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ" με νέο πίνακα   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Αντικατάσταση Ηλεκτρικού  πίνακα "ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ" με νέο πίνακα που 
θα έχει τουλάχιστον τις γραμμές του υφιστάμενου πίνακα. Ηλεκτρικός πίνακας σύμφωνα με τα σχέδια, 
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την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές πλήρης, αποτελούμενος από το ερμάριο, τη θύρα 
τη μετώπη, τη μπάρα χαλκού, με όλα τα όργανα του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) και 
με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, 
καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών 
μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, 
δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, 
εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των 
εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε 
λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 4630,00      

 

A.T.: 084  
 
ΑΤΕΚ Ν8841.253.8  Αντικατάσταση Ηλεκτρικού  πίνακα "YΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ" με νέο πίνακα   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Αντικατάσταση Ηλεκτρικού  πίνακα  "YΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 
ΥΠΟΓΕΙΟΥ"  με νέο πίνακα που θα έχει τουλάχιστον τις γραμμές του υφιστάμενου πίνακα, σύμφωνα με 
τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές πλήρης. Ο νέος πίνακας θα 
περιλαμβάνει τόσο τις υφιστάμενες γραμμές τροφοδοσίας με τα ίδια μεγέθη οργάνων προστασίας 
καθώς και την προσθήκη νέων γραμμών για την εξυπηρέτηση των νέων φορτίων(κλιματισμού, 
ρευματοδοτών, φωτισμού κλπ). Ο πίνακας θα είναι αποτελούμενος από το ερμάριο, τη θύρα τη μετώπη, 
τη μπάρα χαλκού, με όλα τα όργανα του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) και με τα 
απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις 
εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού 
με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια 
και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση 
ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και 
απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 830,00      

 

A.T.: 085  
 
ΑΤHE-N 
Ν8841.253.9  

Αντικατάσταση Ηλεκτρικού  πίνακα " YΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ" με νέο πίνακα   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Αντικατάσταση Ηλεκτρικού  πίνακα "" YΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ"" με 
νέο πίνακα που θα έχει τουλάχιστον τις γραμμές του υφιστάμενου πίνακα, σύμφωνα με τα σχέδια, την 
τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές πλήρης. Ο νέος πίνακας θα περιλαμβάνει τόσο τις 
υφιστάμενες γραμμές τροφοδοσίας με τα ίδια μεγέθη οργάνων προστασίας καθώς και την προσθήκη 
νέων γραμμών για την εξυπηρέτηση των νέων φορτίων(κλιματισμού, ρευματοδοτών, φωτισμού κλπ). Ο 
πίνακας θα είναι αποτελούμενος από το ερμάριο, τη θύρα τη μετώπη, τη μπάρα χαλκού, με όλα τα 
όργανα του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) και με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές 
εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας 
κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο 
πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής 
συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του 
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τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών 
καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 2150,00      

 

A.T.: 086  
 
ΑΤΕΚ 
Ν8841.253.14  

Ηλεκτρολογικός Πίνακας αυτοματισμού παραλληλισμού συστήματος 
ΖΝΧ με λέβητα φυσικού αερίου   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Ηλεκτρολογικός Πίνακας αυτοματισμού παραλληλισμού συστήματος ΖΝΧ με λέβητα φυσικού 
αερίου, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές πλήρης.  Ο 
πίνακας θα είναι αποτελούμενος από το ερμάριο, τη θύρα τη μετώπη, τη μπάρα χαλκού, με όλα τα 
όργανα του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) και με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές 
εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας 
κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο 
πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής 
συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του 
τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών 
καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 4535,52      
 

A.T.: 087  
 
ΑΤΕΚ 
Ν8841.253.11  

BMS- Αυτοματισμός ελέγχου τριών πηγών ενέργειας.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      BMS- Αυτοματισμός ελέγχου τριών πηγών ενέργειας, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή 
και τις τεχνικές προδιαγραφές πλήρης. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα αιαθητήρια, οι καλωδιώσεις, το 
κέντρο ελέγχου BMS (Κεντρικός μικρουπολογιστής με σταθεροποιητή τάσης), υπολογιστής τελευταίας 
τεχνολογίας με 8 GB RAM και οθόνη Led 24’’, με εκτυπωτή και σταθεροποιητή τάσης 1200VA, με 
πρόγραμμα απεικονίσεων, κατά τα άλλα όπως στην τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της μελέτης, με τα απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης και τις εργασίες προγραμματισμού και απεικονίσεων, 
για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Ο ανάδοχος πριν την εγκατάσταση θα πρέπει να 
παράδοση πλήρη μελέτη αυτοματισμού με βάση τα υλικά που θα προνηθεύσει και θα εγκαταστήσει. Η 
εγκατάση του αυτοματισμού θα ξεκινήσει μετά την εγκριση της μελέτης από Τεχνική Υπηρεσία. 
Δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων,  συνδέσεως των 
εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε 
λειτουργία.    
( 1 κ.α. )  Κατ' αποκοπήν  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 8750,00      

 

A.T.: 088  
 
ΑΤΗΕ Ν9348.4  Πίλαρ ηλεκτροδότησης Αντλίας Θερμότητας στο Δώμα πλήρες   
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα (ΠΙΛΑΡ) ηλεκτροδότησης 
Αντλίας Θερμότητας στο Δώμα, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη 
δημοπράτησης. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για: 
α. το μεταλλικό ερμάριο (Πίλαρ) 
β. τη βάση του από οπλισμένο σκυρόδεμα 
γ. τη στεγανή διανομή πλήρως εξοπλισμένη με ασφαλειοδιακόπτες, με απαιτούμενο αριθμό 
αναχωρήσεων και οργάνων προστασίας, διανομής και μέτρησης ως φαίνονται στα σχέδια της μελέτης 
δ. το φωτιστικό σώμα με το λαμπτήρα και διακόπτη χειριστού. 
ε. το ρευματοδότη 16 Α 
στ. τους βιομηχανικούς ρευματοδότες 63Α 
στ. τα απαιτούμενα υλικά και την εργασία για την σύνδεση με την γείωση του κτιρίου. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο 
ενσωμάτωσης του πίλαρ και όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων και των μικροϋλικών 
συνδέσεων κλπ., η δαπάνη  της γείωσης, η δαπάνη της εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης, 
με τις εισερχόμενες και εξερχόμενες γραμμές, η δαπάνη σύνδεσης της γείωσης η δαπάνη ελέγχων, 
δοκιμών και ρυθμίσεων και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για παράδοση της 
κατασκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο ηλεκτρικού πίνακα πίλαρ ηλεκτροδότησης.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1840,65      

 

A.T.: 089  
 
ΑΤΗΕ Ν8799.5.2  Εσxάρες καλωδίων γαλβανισμένες Εσxάρα καλωδίων ύψους 50 μμ 

Πλάτους 100 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 34  100,00%  
 
      Εσxάρες καλωδίων γαλβανισμένες εν θερμώ απο διάτρητη λαμαρίνα εσxαρών, όπως αναφέρεται 
στην τεxνική περιγραφή και προδιαγραφή μετα των ειδικών γωνιακών εξαρτημάτων αλλαγής 
διεύθυνσης καθώς και των λοιπών εξαρτημάτων για τη στερέωση απο τοίxο ή ανάρτηση απο την οροφή 
πλήρως εγκατεστημένη, δηλ. προμήθεια, εγκατάσταση επι της εσxάρας και παράδοση.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 27,82      

 

A.T.: 090  
 
ΑΤΗΕ Ν8799.5.3  Εσxάρες καλωδίων γαλβανισμένες Εσxάρα καλωδίων ύψους 50 μμ 

Πλάτους 200 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 34  100,00%  
 
      Εσxάρες καλωδίων γαλβανισμένες εν θερμώ απο διάτρητη λαμαρίνα εσxαρών, όπως αναφέρεται 
στην τεxνική περιγραφή και προδιαγραφή μετα των ειδικών γωνιακών εξαρτημάτων αλλαγής 
διεύθυνσης καθώς και των λοιπών εξαρτημάτων για τη στερέωση απο τοίxο ή ανάρτηση απο την οροφή 
πλήρως εγκατεστημένη, δηλ. προμήθεια, εγκατάσταση επι της εσxάρας και παράδοση.    
( 1 m )  Μέτρο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 41,82      

 

A.T.: 091  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.26.3  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 

πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 
πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7326.1  100,00%  

 
      Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-02-00 ''Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές'', τοποθετούμενα μετά 
την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 
0,04 m³ ασβέστου ή κολλητά με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με 
πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, 
με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι 
φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η 
διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, 
ρευματοδοτών κλπ,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ     
 (Αριθμητικώς): 31,00      

 

A.T.: 092  
 
ΟΙΚ Ν79.47.1  Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους κτηρίου   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7934  100,00%  

 
      Εξωτερική θερμομόνωση του κελύφους του κτηρίου, με τυποποιημένο και πιστοποιημένο σύστημα 
που αποτελείται   από  θερμομονωτικές   πλάκες  τύπου  εξηλασμένης   ή   διογκωμένης  πολυστερίνης  
με συντελεστή λ=0.033 W / (mK) ή μικρότερο, πάχους  7 cm, με όλα τα παρελκόμενα, όπως οδηγούς 
στήριξης θερμομονωτικών πλακών, βίδες οδηγών στήριξης, ειδικά τεμάχια πολυστερίνης, γωνιόκρανα, 
ειδικά υαλοπλέγματα, κόλλες και ακρυλικούς σοβάδες 
Στις εργασίες πλήρους κατασκευής περιλαμβάνονται: 
1)  η προετοιμασία της επιφάνειας, με την αποκατάσταση των προβληματικών σημείων με έτοιμα 
επισκευαστικά κονιάματα καθώς και σταθεροποίηση της βασικής στρώσης με αστάρι σε περίπτωση 
αφαίρεσης σαθρού τελικού επιχρίσματος 
2)  η τοποθέτηση του μεταλλικού οδηγού στήριξης με νεροσταλλάκτη στη βάση του κτηρίου για την 
τοποθέτηση της πρώτης σειράς θερμομονωτικών πλακών και η σφράγιση με κορδόνι αρμών και ειδική 
μαστίχη 
3)  η εφαρμογή ινοπλισμένης, ρητινούχας κόλλας τσιμεντοειδούς βάσης στα ειδικά τεμάχια γωνιών 
του κτηρίου και ανοιγμάτων και κόλληση τους στην τοιχοποιία 
4) η εφαρμογή της παραπάνω κόλλας σε όλη την επιφάνεια στις θερμομονωτικές πλάκες για την 
κόλληση τους στην τοιχοποιία 
5)  η μηχανική στήριξη των πλακών με τα ειδικά βύσματα 
6)  οι ενισχύσεις των άκρων με τα ειδικά τεμάχια (ειδικά σταθερά ανισοσκελή γωνιόκρανα από PVC για 
τις εξωτερικές γωνίες του κτηρίου, εύκαμπτα γωνιόκρανα από PVC για τις εσωτερικές γωνίες του 
κτηρίου, ειδικά σταθερά γωνιόκρανα από PVC με νεροσταλλάκτη για τις οριζόντιες αρχιτεκτονικές 
προεξοχές, ειδικά υαλοπλέγματα ανοιγμάτων) 
7)  η τοποθέτηση κόλλας και του υαλοπλέγματος (160 gr/m2) με αλληλοεπικάλυψη αυτού. 
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8)  η εφαρμογή του έτοιμου, ακρυλικού, υδαταπωθητικού, έγχρωμου τελικού σοβά, κατάλληλου για την 
διαμόρφωση λείων επιφανειών πάχους 1,5 mm κατ’ ελάχιστον, σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας. 
Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. Όλη η εργασία 
θα γίνει από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο συνεργείο και όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα είναι 
αποκλειστικά αυτά που αναφέρονται στο επίσημο εγχειρίδιο ανάλογα του ολοκληρωμένου συστήματος 
μόνωσης του κελύφους του κτηρίου.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ     
 (Αριθμητικώς): 48,00      

 

A.T.: 093  
 
ΑΤΗΕ Ν9800.2  Ισοθερμικό κάλυμμα για δημόσιο κολυμβητήριο τύπου mousse, πάχους  

6mm, μεγίστου βάρους 500gr/m2 πολυστρωματικό συμπαγές και 
αφρώδες, 100% από πολυαιθυλένιο σύμφωνα με τη μέθοδο των 
συμπιεσμένων κλειστών κυψελών.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  OIK 7912  100,00%  

 
      Ισοθερμικό κάλυμμα για δημόσιο κολυμβητήριο τύπου mousse, πάχους  6mm, μεγίστου βάρους 
500gr/m2 πολυστρωματικό συμπαγές και αφρώδες, 100% από πολυαιθυλένιο σύμφωνα με τη μέθοδο 
των συμπιεσμένων κλειστών κυψελών.Οι δύο πλευρές του καλύπτονται από γερά θερμοκολλημένες 
στρώσεις πολυαιθυλενίου. Η άνω στρώση είναι ιδιαίτερα ισχυρή και ανθεκτική στο σχίσιμο και τον 
ελκυσμό ενώ η κάτω στρώση είναι αδιαπέραστη από τους υδρατμούς μειώνοντας δραστικά την εξάτμιση 
του νερού και περιορίζοντας τις θερμικές απώλειες . Το κάλυμμα είναι ανθεκτικό σε υψηλές και πολύ 
χαμηλές θερμοκρασίες εύρος (-20°C ~+45°C), έχει ουδέτερο ΡΗ και διαθέτει υψηλή αντοχή σε κάθε 
μέθοδο απολύμανσης του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής. Κάθε φύλλο συνδέεται με το επόμενο και 
με το μηχανισμό περιτύλιξης με ανοξείδωτα μπουντούζια. Για τη διαδικασία της εκτύλίξης υπάρχει 
σύστημα με σωλήνα που επιτρεπει στο κάλυμμα να επιπλεει. Στο σωλήνα προσαρμόζεται σχοινί για 
τον απομακρυσμένο έλεγχο του καλύμματος. Στη τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και 
μεταφοράς όλων των υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου, και εργασία τελειωμένης κατασκευής 
σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης και του προμηθευτή.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 42,27      

 

A.T.: 094  
 
ΑΤΗΕ Ν9800.1  Ηλεκτρικός άξονας τύλιξης ισοθερμικού καλύμματος κολυμβητηρίου με 

control ελέγχου, μήκους13m, πλήρες.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6751  100,00%  
 
      Ηλεκτρικός άξονας τύλιξης ισοθερμικού καλύμματος κολυμβητηρίου με control ελέγχου, μήκους13m, 
πλήρες, όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.  
Προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης ασφαλούς στερέωσης, 
ρύθμισης και θέσης σε κανονική και πλήρη λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9018,60      

 

A.T.: 095  
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ΟΙΚ N79.8.1  Τοποθέτηση υγρομόνωσης τύπου linear στην κολυμβητική δεξαμενή 
(ανα τετραγωνικό μέτρο)   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7903  100,00%  

 
      Τοποθέτηση υγρομόνωσης τύπου linear στην κολυμβητική δεξαμενή (ανα τετραγωνικό μέτρο). 
Εχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς 
εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες 
επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής 
και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.   
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια του  υλικού επί τόπου, ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας  και η 
εφαρμογή του υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) κολυμβητικής δεξαμενής.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 63,00      

 

A.T.: 096  
 
ΟΙΚ Ν65.1.2.3  Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή με 

θερμοδιακοπή,  με Uw =2,5 W/m2K ή μικρότερου.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6501  100,00%  
 
      ‘Ετοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής, 
προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των 
επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την ''σειρά'' τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 ''Κουφώματα Αλουμινίου'', πλήρως τοποθετημένα 
και στερεωμένα με δυνατότητα υποδοχής   υαλοπίνακα 24 mm, με θερμοδιακοπή και συντελεστή 
θερμοπερατότητος συνολικά του κουφώματος σε συνδυασμό με τους υαλοπίνακες Uw = 2,5  W/m2K ή 
μικρότερου, ανοιγόμενα και ανακλινόμενα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται     οι   μηχανισμοί λειτουργίας 
και ασφαλείας, με την εργασία τοποθέτησής τους. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων αλουμινίου, 
τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεχθούν από καταλόγους 
προμηθευτών ώς προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων σύμφωνα με τις 
οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 245,00      

 

A.T.: 097  
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 
65.2.1.1  

Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες. 
Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Υαλόθυρες 
ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6502  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι:  
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,  
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,  
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%.  
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:  
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm,  
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm  
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm. 
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm. 
δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών αυτών, 
εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους.. 
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 
mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm,  
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα αποτούμενα 
μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την 
εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης. 
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών 
διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση. 
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο 
άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα . 
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται 
ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44. 
 
Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων,σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00 ''Κουφώματα Αλουμινίου''. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 165,00      

 

A.T.: 098  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.5  Κατασκευές από αλουμίνιο. Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6502  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι:  
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,  
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,  
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%.  
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:  
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm,  
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm  
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm. 
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm. 
δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
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δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών αυτών, 
εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους.. 
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 
mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm,  
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα αποτούμενα 
μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την 
εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης. 
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών 
διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση. 
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο 
άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα . 
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται 
ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44. 
 
 
Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, 
οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00 ''Κουφώματα 
Αλουμινίου''. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 175,00      

 

A.T.: 099  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.30  Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6118  100,00%  

 
      Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚέχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή 
εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και 
λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ 
γαλβανισμένα, 
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ),  
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 
 
(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, 
στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η 
τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς 
κατασκευής. 
 
 
Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε οποιοδήποτε ύψος 
από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή διατομές 
γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και 
κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής 
αγκύρωσης, και γενικά μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά 
καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.  
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
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 (Αριθμητικώς): 3,10      
 

A.T.: 100  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.27.2  Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 

υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, 
(κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7609.2  100,00%  

 
      Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί 
(LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού 
φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 ''Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο 
κενό''. πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, 
με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ     
 (Αριθμητικώς): 54,00      

 

A.T.: 101  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.80.2  Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα 

υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή 
στυρενιο-ακριλικής βάσεως.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7785.1  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για 
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, 
διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της 
κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από 
ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, 
φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις 
κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του 
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 ''Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων''.  
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Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά 
και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 10,10      

 

A.T.: 102  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.81.1  Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή 

σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα. 
Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7786.1  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για 
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, 
διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της 
κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από 
ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, 
φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις 
κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του 
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με υδατικής διασποράς 
χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με την 
μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 ''Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος'', 03-10-02-00 ''Χρωματισμοί 
επιφανειών επιχρισμάτων''. 
 
Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής διασποράς 
ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις. Υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου,ικριώματα και εργασία. 
  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,50      
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A.T.: 103  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.84.2  Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα 

υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής 
βάσεως νερού. Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7786.1  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για 
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, 
διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της 
κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από 
ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, 
φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις 
κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του 
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 
''Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων''. 
Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα 
με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφήτικότητάς της) και 
διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί 
τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 12,40      

 

A.T.: 104  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.5.8  Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες ανθυγρές, 

επίπεδες, πάχους 18 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7810  100,00%  
 
      Οι επιφάνειες των ειδικών καλύψεων (ψευδοροφές διαφόρων τύπων κλπ) επιμετρώνται με βάση το 
εξωτερικό τους περίγραμμα, χωρίς να αφαιρούνται οι οπές και αποτμήσεις που γίνονται για την 
τοποθέτηση φωτιστικών ή την διέλευση λοιπών κατασκευαστικών στοιχείων και εξαρτημάτων 
εγκαταστάσεων, όταν η επιφάνεια κάθε οπής ή απότμησης είναι έως 0,50 m2. 
Τυχόν μεγαλύτερες οπές ή αποτμήσεις θα αφαιρούνται. 
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Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για την 
επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m², 
επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως).  
 
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.  
 
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου μικρότερου από  
0.72 m², οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 16,80      

 

A.T.: 105  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.30.1  Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm,  

διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7809  100,00%  
 
      Οι επιφάνειες των ειδικών καλύψεων (ψευδοροφές διαφόρων τύπων κλπ) επιμετρώνται με βάση το 
εξωτερικό τους περίγραμμα, χωρίς να αφαιρούνται οι οπές και αποτμήσεις που γίνονται για την 
τοποθέτηση φωτιστικών ή την διέλευση λοιπών κατασκευαστικών στοιχείων και εξαρτημάτων 
εγκαταστάσεων, όταν η επιφάνεια κάθε οπής ή απότμησης είναι έως 0,50 m2. 
Τυχόν μεγαλύτερες οπές ή αποτμήσεις θα αφαιρούνται. 
 
Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων διαστάσεων 
αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε 
σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 ''Ψευδοροφές με γυψοσανίδες''.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
  
α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους 
επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  
β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων 
της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος  
γ) Η  προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της 
Υπηρεσίας. 
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 25,90      

 

A.T.: 106  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.5.12  Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες ανθυγρές 

και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7809  100,00%  
 
      Οι επιφάνειες των ειδικών καλύψεων (ψευδοροφές διαφόρων τύπων κλπ) επιμετρώνται με βάση το 
εξωτερικό τους περίγραμμα, χωρίς να αφαιρούνται οι οπές και αποτμήσεις που γίνονται για την 
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τοποθέτηση φωτιστικών ή την διέλευση λοιπών κατασκευαστικών στοιχείων και εξαρτημάτων 
εγκαταστάσεων, όταν η επιφάνεια κάθε οπής ή απότμησης είναι έως 0,50 m². 
Τυχόν μεγαλύτερες οπές ή αποτμήσεις θα αφαιρούνται. 
 
Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για την 
επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m², 
επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως).  
 
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.  
 
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου μικρότερου από  
0.72 m², οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ     
 (Αριθμητικώς): 18,00 

  
 
 
 

    

 
 
        ΜΑΡΟΥΣΙ  04-12-2019 

 

  ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
Δ/ΝΣΗΣ      

    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ      

    
                

                   
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ  ΜΑΡΙΑ ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΟΥ       
  ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ      

   
                 

                   
  ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ               
  ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ                

 

 
 
 
 



 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33 / 2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΜΕΛΕΤΩΝ  Κ.Α.: 61-7311.001 

ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ   

Τ.Κ. 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ CPV: 45259900-6 

Τηλ.: 213-2038-140 NUTS EL 301 

   

   

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 587.978,61 € 

 ΦΠΑ 24%: 141.114,86 € 

 ΣΥΝΟΛΟ: 729.093,47 € 

   

   

   

   
 
 

 
ΕΤΕΠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΤΙΤΛΟΣ:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ       ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ      ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ    ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕ 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET ΜΕ ΕΤΕΠ 

 

Α/Α 
 

Είδος Εργασίας 
 

Αρ. Τιμ. 
 

Κωδικός Άρθρου 
 

Κωδ. ΕΤΕΠ 
 

 

1. Εργασίες Προϋπολογισμού 
   

 1.1. ΟΜΑΔΑ Α Χωματουργικά, καθαιρέσεις.    

1 Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιός υφιστάμενης καπνοδόχου. 001 ATHE Ν8467.20  

2 Αποξήλωση υφιστάμενων καλωδιώσεων και πινάκων μηχανοστασίου ή και 002 ATHE Ν9383.1 
 

αποξήλωση λοιπών στοιχείων ηλεκτρικής εγκατάστασης.  

3 Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων. 003 NET ΟΙΚ-Α 22.45  

4 Ικριώματα - Αντιστηρίξεις. Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά. 004 NET ΟΙΚ-Α 23.3 ΠΕΤΕΠ 
01-03-00-00 

5 Ικριώματα - Αντιστηρίξεις. Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων. 005 ΝΕΤΟΙΚ-Α 23.14 
 

6 
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να 

006 

NET ΟΙΚ-Α 22.21.1  

καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

1.2. ΟΜΑΔΑ Γ Τοιχοδομές, τοιχοπετάσματα, επιχρίσματα. 

 

1 Αρμολογήματα - Επιχρίσματα Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 007 NET ΟΙΚ-Α 71.31 ΕΛΟΤΤΠ 1501- 

μαρμαροκονίαμα. 

1.3. ΟΜΑΔΑ Δ: Δίκτυα - Ηλεκτρομηχανολογικά 

1.3.1. ΥΔΡΕΥΣΗ 

1.3.1.1. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 

03-03-01-00 

1 Μονωμένος σωλήνας PPR Φ 20 SDR 7.4 κατάλληλος για ύδρευση/θέρμανση 008 ATHE Ν9322.4.1 
 

2 Μονωμένος σωλήνας PPR Φ 25 SDR 7.4 κατάλληλος για ύδρευση/θέρμανση 009 ATHE Ν9322.4.2 
 

3 Μονωμένος σωλήνας PPR Φ 32 SDR 7.4 κατάλληλος για ύδρευση/θέρμανση 010 ATHE Ν9322.4.3 
 

4 Μονωμένος σωλήνας PPR Φ 40 SDR 7.4 κατάλληλος για ύδρευση/θέρμανση 011 ATHE Ν9322.4.4 
 

5 Μονωμένος σωλήνας PPR Φ 50 SDR 7.4 κατάλληλος για ύδρευση/θέρμανση 012 ATHE Ν9322.4.5 
 

6 Μονωμένος σωλήνας PPR Φ 63 SDR 7.4 κατάλληλος για ύδρευση/θέρμανση 013 ATHE Ν9322.4.6 
 

7 Μονωμένος σωλήνας PPR Φ90 SDR 7.4 κατάλληλος για ύδρευση/θέρμανση 014 ATHE Ν9322.4.7  

8 Μονωμένος σωλήνας PPR Φ110 SDR 7.4 κατάλληλος για ύδρευση/θέρμανση 015 ATHE Ν9322.4.8 
 

9 Μονωμένος σωλήνας PPR Φ125 SDR 7.4 κατάλληλος για ύδρευση/θέρμανση 016 ATHE Ν9322.4.9  

10 Σωλήνα μονωμένη πολυστρωματική Φ16χ2 τύπου PeXal με προστατευτικό 017 ATHE Ν9760.1 
 

σωλήνα πολυαιθυλενίου για δίκτυο ύδρευσης Φ16Χ2mm  

11 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm 018 ΑΤΗΕ 8041.5.1  

12 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 22 mm πάχους τοιχώματος 1.0 mm 019 ΑΤΗΕ 8041.7.2 
 

13 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 28 mm πάχους τοιχώματος 1.2 mm 020 ΑΤΗΕ 8041.8.2 
 

14 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 35 mm πάχους τοιχώματος 1.5 mm 021 ΑΤΗΕ 8041.9.2  

15 Ρακόρ χαλκοσωλήνα Διαμέτρου DN15 022 ΑΤΗΕ Ν8037.1.1 
 

16 Ρακόρ χαλκοσωλήνα Διαμέτρου DN20 023 ΑΤΗΕ Ν8037.1.2 
 

17 
Ρακόρ χαλκοσωλήνα Διαμέτρου DN25 

 1.3.1.2. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΒΑΝΝΕΣ 

024 ΑΤΗΕ Ν8037.1.3  

1 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Τύπου γωνιακή 025 ΑΤΗΕ 8131.2.1 
 

Διαμέτρου 1/2 ins  

2 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins 026 ΑΤΗΕ Ν8106.1  

3 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 314 ins 027 ΑΤΗΕ Ν8106.2  



 

 
 

 
Είδος Εργασίας 

 
 

Αρ. Τιμ 
. 

Κωδικός Άρθρου 
 

Κωδ. ΕΤΕΠ 
 

4 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 ins 028 ATHE Ν8106.3 
 

5 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/4 ins 029 ATHE Ν8106.4  

6 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/2 ins 030 ATHE Ν8106.5 
 

7 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 2 ins 031 ATHE Ν8106.6  

8 Συρταρωτή βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη Διαμέτρου 4 ins 032 ΑΤΗΕ 8104.10  

9 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με 

033 ΑΤΗΕ 8125.14 
 

σπείρωμα Διαμέτρου 1 1/4 ins  

10 Συλλέκτης ύδρευσης 5 κυκλωμάτων διατομής 1" με βάνες αποκοπής 034 ATHE Ν8603.1  

11 Συλλέκτης ύδρευσης 8 κυκλωμάτων διατομής 1' 'με βάνες αποκοπής 035 ΑΤΗΕ Ν8603.2 
 

12 Συλλέκτης ύδρευσης 12 κυκλωμάτων διατομής 1" με βάνες αποκοπής 036 ΑΤΗΕ Ν8603.3 
 

13 Συλλέκτης ύδρευσης 14 κυκλωμάτων διατομής 1" με βάνες αποκοπής 037 ΑΤΗΕ Ν8603.4  

14 
Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος 

038 ΑΤΗΕ 8138.12 
 

Διαμέτρου 1/2 ins  

15 Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm 039 ΑΤΗΕ 8641  

16 Φίλτρο νερού ή ατμού Κοχλιωτό Διαμέτρου 1 1/4 ins 040 ΑΤΗΕ 8608.15 
 

17 Μειωτής πιέσεως ρευστού κοχλιωτός Ονομ. διαμέτρου 1 1/4 ins 041 ΑΤΗΕ 8637.4  

18 Αυτόματος πλήρωσης με μανόμετρο 042 ΑΤΗΕ Ν8114.3 
 

19 Πίνακας υδροληψίας πτυσσόμενος με ποδαρικά διαστάσεων 71x60cm. 043 ΑΤΗΕ Ν9765.1 
 

20 

Νέος κεντρικός συλλέκτης ύδρευσης από PPR Φ90 6 αναχωρήσεων με 044 ΑΤΗΕ Ν8601.7  

παροχόμετρο σε κάθε αναχώρηση και βάνες αποκοπής  

1.3.1.3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

1 Ηλιακός συλλέκτης υπερεπιλεκτικής επιφάνειας διάσταση 1χ2πι πλήρης Θερμαντήρας 

νερού ΖΝΧ 4000 λτ τριπλής ενεργειας με θερμική μόνωση, 

045 ΑΤΗΕ Ν8615.2  

2 εναλλάκτες, με ανοξείδωτους κάδους και μεγέθους όπως φαίνεται στα σχέδια και 

προδιαγράφεται στη μελέτη 
046 ΑΤΗΕ Ν8257.100.1  

3 
Δοχείο αδρανείας, κυλινδρικό, με εναλλάκτη θερμότητας και θερμική μόνωση, 

047 ΑΤΗΕ Ν8473.40.8 
 

με ανόδιο μαγνησίου. Χωρητικότητας 1000 It  

4 
Κυκλοφορητής κλειστού κυκλώματος ηλιακών συλλεκτών, με ελεκτή 

048 ΑΤΗΕ Ν8605.2.1 
 

λειτουργίας. Παροχή 3m3/h και μανομετρικό 6m (Solar Kit)  

5 Κυκλοφορητής Inverter παροχής 3m3/h και μανομετρικό 9μΣΥ 049 ΑΤΗΕ Ν8605.2.2  

6 Κυκλοφορητής Inverter παροχής 2.5m3/h και μανομετρικό 6μΣΥ 050 ΑΤΗΕ Ν8605.2.3 
 

7 Κυκλοφορητής Inverter παροχής 59m3/h και μανομετρικό 8.5 μΣΥ 051 ΑΤΗΕ Ν8605.2.4  

8 Κυκλοφορητής Inverter παροχής 30m3/h και μανομετρικό 10 μΣΥ 052 ΑΤΗΕ Ν8605.2.5 
 

9 Κυκλοφορητής Inverter παροχής 30m3/h και μανομετρικό 8.5 μΣΥ 053 ΑΤΗΕ Ν8605.2.6  

10 Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη - Χωρητικότητας 140 I 054 ΑΤΗΕ 8473.17 
 

11 Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη - Χωρητικότητας 200 I 055 ΑΤΗΕ 8473.18 
 

12 Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη - Χωρητικότητας 300 I 056 ΑΤΗΕ Ν8473.1.9 
 

13 
Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη - Χωρητικότητας 400 I 
Πλακοειδής εναλλάκτης τιτανίου για τη θέρμανση της κολυμβητικής δεξαμενής 

057 ΑΤΗΕ Ν8473.1.12  

14 ισχύος 80kW με πτώση πίεσης 40kPa και θερμοκρασίες λειτουργίας πρωτεύον 45 C-

55 C και δευτερεύον 32 C-42 C 
Πλακοειδής εναλλάκτης τιτανίου για τη θέρμανση της κολυμβητικής δεξαμενής 

058 ΑΤΗΕ Ν8470.2  

15 ισχύος 150kW με πτώση πίεσης 40kPa και θερμοκρασίες λειτουργίας πρωτεύον 45 C-

55 C και δευτερεύον 32 C-42 C 
059 ΑΤΗΕ Ν8470.5  

16 Προμήθεια και εγκατάσταση Αντλίας Θερμότητας Αέρος - Νερού, ισχύος 350kW 060 ΑΤΗΕ Ν8562.1.1  

17 
Καπνοδόχος διπλού τοιχώματος ΙΝΟΧ με εσωτερική μόνωση 50mm 

061 ΑΤΗΕ Ν8466.1 
 

εσωτερικής διαμέτρου 35cm ύψους 8.00m  

18 
Καπνοδόχος διπλού τοιχώματος ΙΝΟΧ με εσωτερική μόνωση 50mm εσωτερικής 

διαμέτρου 25cm ύψους 8.00m 062 ΑΤΗΕ Ν8466.2 
 

19 
Αντιδονητική βάση Αντλίας Θερμότητας στο Δώμα 

1.3.1.4. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
Θερμική μόνωση σωληνώσεων, ζεστού - κρύου νερού, με εύκαμπτο συνθετικό 

063 ΑΤΗΕ Ν8615.6  

1 καουτσούκ με μ>7000 κατά DIN 52615, λ<0,034 w/mK στους 0 °C κατά DIN 52612, 

πάχος 9 mm, για μόνωση σωλήνων έως 1" πλήρης 
064 ΑΤΗΕ Ν8539.20.2.5  



 

 
Είδος Εργασίας 

 
Αρ. Τιμ. 

 
Κωδικός Άρθρου 

 
Κωδ. ΕΤΕΠ 

 
 

Θερμική μόνωση σωληνώσεων, ζεστού - κρύου νερού, με εύκαμπτο συνθετικό 
   

2 καουτσούκ με μ>7000 κατά DIN 52615, λ<0,034 w/πιΚ στους 0°C κατά DIN 52612, για 

μόνωση σωλήνων από 1 1/4" έως 4" πλήρης. 

1.3.2. ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 1.3.2.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ VRV 

065 ΑΤΗΕ Ν8539.20.2.6  

1 Ζεύγος διακλαδωτήρων (joint) για τις ψυκτικές σωληνώσεις των συστημάτων 066 ΑΤΗΕ Ν8041.70.2 
 

VRV. Ενδ. Τύπου ARBLN01621  

2 Μονωμένοι ψυκτικοί σωλήνες διατομής 1/4" 067 ΑΤΗΕ Ν8042.51  

3 Μονωμένοι ψυκτικοί σωλήνες διατομής 1/2" 068 ΑΤΗΕ Ν8042.52 
 

4 Μονωμένοι ψυκτικοί σωλήνες διατομής 3/8" 069 ΑΤΗΕ Ν8042.53  

5 Μονωμένοι ψυκτικοί σωλήνες διατομής 3/4" 070 ΑΤΗΕ Ν8042.54  

10 Εσωτερική κλιματιστική μονάδα δαπέδου τύπου κονσόλας, ψυκτικής ισχύος 071 ΑΤΗΕ Ν8430.6.20 
 

2,8kW και θερμικής 3,2 kW Ενδ. τύπου ARNU09GQAA4  

11 
Εσωτερική κλιματιστική μονάδα δαπέδου τύπου κονσόλας, ψυκτικής ισχύος 072 ΑΤΗΕ Ν8430.6.21  

4.5kW και θερμικής 5,0 kW Ενδ. τύπου ARNU15GQAA4 
Μονάδα μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου R410, 6 ίππων, ψυκτικής ισχύος 

 

17 15.9kW με βαθμό απόδοσης EER τουλάχιστον 4,99 και θερμικής 073 ΑΤΗΕ Ν8574.30  

ισχύος16^νν με βαθμό απόδοσης COP τουλάχιστον 5.64 ενδ. τύπου ARUM080LTE5  

21 Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες Εσχάρα καλωδίων ύψους 50 μμ Πλάτους 074 ΑΤΗΕ Ν8799.5.4  

300 mm 

1.3.2.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ 

Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή 

 

 

1 προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου. Κατασκευές με περιορισμένη 

μηχανουργική επεξεργασία 
075 ΝΕΤΥΔΡ-Α 11.5.2  

2 
Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών. Εφαρμογή διπλής 076 ΝΕΤΥΔΡ-Α 11.7.1 ΕΛΟΤΤΠ 1501- 
αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως. Τελική 

βαφή χαλύβδινων κατασκευών. Τελική βαφή χαλύβδινων κατασκευών 
08-07-02-01 FAOT ΤΠ 

15Π1- 3 σε μη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από την στάθμη επεξεργαζομένων υγρών, 077 ΝΕΤΥΔΡ-Α 11.8.1 I / \ν_/ I I I I I I 
08-07-02-01 

 χωρίς κίνδυνο διαβροχής.   

4 Τελική βαφή χαλύβδινων κατασκευών Τελική βαφή χαλύβδινων κατασκευών σε 078 ΝΕΤΥΔΡ-Α 11.8.4 ΕΛΟΤΤΠ 1501- 

διαβρωτικό περιβάλλον  

1.3.3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 1.3.3.1. ΚΑΛΩΔΙΑ - ΣΩΛΗΝΕΣ 

08-07-02-01 

1 Εγκατάσταση νέων καλωδιώσεων και ηλεκτρικών σωληνώσεων μηχανοστασίου με τα ίδια 

χαρακτηριστικά με αυτά που θα αποξηλωθούν. 
079 ΑΤΗΕ Ν8774.6.6 

 

2 Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος Διατομής: 35 mm2 080 ΑΤΗΕ 8757.2.4  

3 Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος Διατομής: 50 mm2 081 ΑΤΗΕ 8757.2.5  

4 Βελτίωση υφιστάμενης γείωσης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ώστε να 

082 

ΑΤΗΕ Ν8845.1  

επιτευχθεί αντίσταση γείωσης μικρότερη από 1Ω. 

 1.3.3.2. ΠΙΝΑΚΕΣ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 

1 
Αντικατάσταση Ηλεκτρικού πίνακα "ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 083 ΑΤΗΕ-Ν Ν8841.253.6 

 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ" με νέο πίνακα  

2 
Αντικατάσταση Ηλεκτρικού πίνακα "ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

084 ΑΤΕΚ Ν8841.253.8 
 

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ" με νέο πίνακα  

3 
Αντικατάσταση Ηλεκτρικού πίνακα " ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

085 ΑΤΗΕ-Ν Ν8841.253.9 
 

ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ" με νέο πίνακα  

4 
Ηλεκτρολογικός Πίνακας αυτοματισμού παραλληλισμού συστήματος ΖΝΧ με 

086 ΑΤΕΚ Ν8841.253.14 
 

λέβητα φυσικού αερίου  

5 BMS- Αυτοματισμός ελέγχου τριών πηγών ενέργειας. 087 ΑΤΕΚ Ν8841.253.11  

6 Πίλαρ ηλεκτροδότησης Αντλίας Θερμότητας στο Δώμα πλήρες 

1.3.3.3. ΣΧΑΡΕΣ - ΚΑΝΑΛΙΑ 
088 

ΑΤΗΕ Ν9348.4  

1 Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες Εσχάρα καλωδίων ύψους 50 μμ Πλάτους 089 ΑΤΗΕ Ν8799.5.2 
 

100 mm  

2 

Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες Εσχάρα καλωδίων ύψους 50 μμ Πλάτους 090 ΑΤΗΕ Ν8799.5.3  

200 mm 

1.4. ΟΜΑΔΑ Ε: Επενδύσεις, επιστρώσεις. 

 

1 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοιχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά 
091 NET ΟΙΚ-Α 73.26.3 ΕΛΟΤΤΠ 1501- 

ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά 03-07-02-00 
2 Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους κτηρίου 092 OIK Ν79.47.1 ΠΕΤΕΠ 

03-06-02-01 
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Κωδικός Άρθρου 
 

Κωδ. ΕΤΕΠ 
 

 
Ισοθερμικό κάλυμμα για δημόσιο κολυμβητήριο τύπου mousse, πάχους 6πιπι,    

3 μεγίστου βάρους 500gr/m2 πολυστρωματικό συμπαγές και αφρώδες, 100% 093 ΑΤΗΕ Ν9800.2  

από πολυαιθυλένιο σύμφωνα με τη μέθοδο των συμπιεσμένων κλειστών κυψελών.  

4 
Ηλεκτρικός άξονας τύλιξης ισοθερμικού καλύμματος κολυμβητηρίου με control 

094 ΑΤΗΕ Ν9800.1 
 

ελέγχου, μήκους13ιπ, πλήρες.  

5 Τοποθέτηση υγρομόνωσης τύπου linear στην κολυμβητική δεξαμενή (ανα 095 OIK Ν79.8.1  

τετραγωνικό μέτρο) 

1.5. ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές. 

 

1 
Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή με 096 OIK Ν65.1.2.3 ΠΕΤΕΠ 
θερμοδιακοπή, με Uw =2,5 W/m2K ή μικρότερου. 
Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες. Υαλόθυρες 

03-08-03-00 

ΠΕΤΕΠ 
2 από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, 097 NET ΟΙΚ-Α 65.2.1.1 

03-08-03-00  χωρίς φεγγίτη   

3 Κατασκευές από αλουμίνιο. Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. 098 NET ΟΙΚ-Α 65.5 ΠΕΤΕΠ 
03-08-03-00 

4 
Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής. 

1.6. ΟΜΑΔΑ Ζ: Λοιπά, τελειώματα 
Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 

099 NET ΟΙΚ-Α 61.30 

FAOT ΤΠ 1501- 
1 υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 100 NET ΟΙΚ-Α 76.27.2 I / \ν_/ I I I I I I 

03-08-07-02 
 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)   

 Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής    

2 διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 101 NET ΟΙΚ-Α 77.80.2 ΕΛΟΤΤΠ 1501- 
Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής 

βάσεως. 
Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με 

03-10-02-00 ΕΛΟΤΤΠ 

1501- 3 χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 102 NET ΟΙΚ-Α 77.81.1 03-10-01-00 

βάσεως.με σπατουλάρισμα. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, 

ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 
Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής 

ΕΛΟΤΤΠ 150103-10-

02-00 
FAOT ΤΠ 1501-  

4 διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού. Με 103 NET ΟΙΚ-Α 77.84.2 I / \ν_/ I I I I I I 
03-10-02-00 

 σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας   

5 
Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες ανθυγρές, 

104 NET ΟΙΚ-Α 78.5.8 
 

επίπεδες, πάχους 18 mm  

6 
Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, 

105 NET ΟΙΚ-Α 78.30.1 
ΕΛΟΤΤΠ 1501- 

διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm 03-07-10-01 
7 Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες ανθυγρές και 

106 
NET ΟΙΚ-Α 78.5.12  

πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Αντικείμενο του τεύχους Τεχνικών Προδιαγρφών είναι η διατύπωση των ειδικών τεχνικών όρων 

σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τα εγκεκριμένα από τον Κύριο του Έργου τεύχη 

και σχέδια της μελέτης, θα εκτελεστoύν οι οικοδομικές εργασίες που περιλαμβάνονται στο έργο  

«Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αμαρουσίου με παρεμβάσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας και Χρήσης ΑΠΕ». 

 

Οι παρούσες Προδιαγραφές αφορούν τις οικοδομικές εργασίες και συγκεκριμένα: 

 

- Εξωτερική Θερμομόνωση δομικών στοιχείων κελύφους 

- Θερμομόνωση και υγρομόνωση δώματος κτιρίου  

- Τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου με διπλούς υαλοπίνακες με θερμοδιακοπή  

- Τοπική αντικατάσταση κατεστραμμένων υαλότουβλων,  

 

Για την εξασφαλισμένη ποιότητα των προϊόντων, αλλά και την ποιότητα της εξυπηρέτησης των 

προμηθευτών κρίνεται απαραίτητη η πιστοποίηση του κατασκευαστή των υλικών  με 

ISΟ9001:2008, όπως απαραίτητη κρίνεται και η πιστοποίηση του προμηθευτή με ISO9001:2008, 

από φορέα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Κράτος 

1.2. Υποχρεωτική εφαρμογή των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 

(ΕΤΕΠ) σε όλα τα Δημόσια Έργα  

 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του Κύριου του Έργου για τον σχεδιασμό του Έργου και τις συναφείς 

υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται στα Συμβατικά Τεύχη. 

Τα τεύχη των Τεχνικών Προδιαγραφών περιλαμβάνουν τους τεχνικούς συμβατικούς όρους 

σύμφωνα με τους οποίους σε συνδυασμό και με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών, 

ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του Έργου. Για όλες τις εργασίες και υλικά για τα οποία 

υπάρχει σχετική ΕΤΕΠ αυτή θα υπερισχύει οποιουδήποτε άλλου Προτύπου, Προδιαγραφής ή 

Κανονισμού. 

 

Όσα από τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, 

Προδιαγραφές κλπ) δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαμβάνονται 

στο θεματολόγιο αυτών εξακολουθούν να ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε 

αντίθεση με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπισθεί με τις σχετικές 

ΚΥΑ.  
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Αν Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου των Τεχνικών Προδιαγραφών από 

την Κοινοτική Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

εκπνέουσας την ημέρα κατάθεσης των Προσφορών, δι΄ ειδικής επιστολής. 

Στην αντίθετη περίπτωση: 

α. Στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης, 

β. Στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συμπράξει με τον 

Εργοδότη στην εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την Κοινοτική Νομοθεσία έστω κι αν 

τούτο συνεπάγεται οικονομική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι 

περιλαμβάνεται στον εύλογο επιχειρηματικό κίνδυνο. 

 

Με τη δημοσίευση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕΔΙ, υπ' αριθ. 6690 στο ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-2012 (σε 

εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 334/94), αλλά και των προγενέστερων σχετικών ΚΥΑ, ευρεία 

ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές κατασκευές εντός 

της Ελληνικής επικράτειας οφείλουν να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν 

Eναρμονισμένα Eυρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης 

και να φέρουν την σήμανση CE. 

Κατά συνέπεια η ενσωμάτωση στα έργα υλικών με σήμανση CE είναι επιβεβλημένη, ανεξαρτήτως 

αν τα άρθρα των Συμβατικών Τιμολογίων, οι ΤΣΥ και οι λοιπές Συμβατικές Προδιαγραφές 

αναφέρουν τούτο ρητά ή όχι (λ.χ. οι πλάκες πεζοδρομίων πρέπει να φέρουν σήμανση CE κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, τα καλύμματα φρεατίων σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 κ.ο.κ.).  

Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας με τα άρθρα Τιμολογίου που χρησιμοποιούνται στο έργο και 

τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ που ισχύουν για κάθε ένα από αυτά. Για την κάλυψη των εργασιών και 

υλικών που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ παρατίθενται Συμπληρωματικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές. Επισημαίνεται ότι στο ΦΕΚ 2524/τ.Β΄/2016, δημοσιεύτηκε η υπ. αρ. 

ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: 

"Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)". Η αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής οφείλεται στην 

ανάγκη επικαιροποίησής τους. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 17 ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016 με σκοπό 

την αποφυγή προβλημάτων στην εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και μέχρι την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών επικαιροποίησης των εν λόγω πενήντα εννέα (59) ΕΤΕΠ, προτείνεται να 

εφαρμόζονται σε όλα τα Δημόσια Έργα πενήντα εννέα (59) αντίστοιχες Προσωρινές Εθνικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) με επικαιροποιημένο περιεχόμενο. 

Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελείται από δύο επιμέρους τμήματα. Στην 

παράγραφο 2 του παρόντος παρατίθεται πίνακας των εγκεκριμένων Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή στον παρόν έργο. Οι αναλυτικές 

περιγραφές των ΕΤΕΠ υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα την ΓΓΔΕ (www.ggde.gr). Στην 

παράγραφο 3 του παρόντος υπό τον τίτλο Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

παρατίθενται συμπληρωματικοί όροι των ΕΤΕΠ και τεχνικές προδιαγραφές για τα αντικείμενα 

που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ.  
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1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ) 

 

Παρατίθεται πίνακας των εγκεκριμένων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), οι οποίες 

βρίσκουν εφαρμογή στις οικοδομικές εγρασίες παρόντος έργου. Στην τελευταία στήλη του 

κατωτέρω πίνακα παρουσιάζεται η αντιστοιχία της Συμπληρωματικής Τεχνικής Προδιαγραφής 

που συμπληρώνει την ισχύουσα ΕΤΕΠ. 
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* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ 

Α/Α  

ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΤΕΠ 

"ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΕΤΕΠ 

(Εγκύκλιος 

17/07-09-

2016) 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΕΤΕΠ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

        

10 01-03-00-00 Ικριώματα    

16 02-03-00-00 Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων    

37 03-06-01-02 Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC    

38 03-06-02-01 Θερμομονώσεις δωμάτων    

39 03-06-02-02 Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων     

44 03-07-02-00 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές     

48 03-07-06-02 Βυνιλικά Δάπεδα     

50 03-07-10-01 Ψευδοροφές με γυψοσανίδες    

55 03-08-03-00 Κουφώματα Αλουμινίου    

58 03-08-07-02 Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό    

62 03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων    

187 08-05-01-02 
Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές 
μεμβράνες 

   

418 14-02-02-01 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα    
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

2. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Αντικείμενο του τεύχους Τεχνικών Προδιαγρφών είναι η διατύπωση των ειδικών τεχνικών όρων 

σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τα εγκεκριμένα από τον Κύριο του Έργου τεύχη 

και σχέδια της μελέτης, θα εκτελεστoύν οι Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες που 

περιλαμβάνονται στο έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου 

Αμαρουσίου με παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και Χρήσης ΑΠΕ». 

 

Οι παρούσες Προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία ολοκλήρου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για το ανωτέρω έργο.   

 

Στο αντικείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών δεν περιλαμβάνονται οι οικοδομικές και 

χωματουργικές εργασίες, οι κατασκευές από σκυρόδεμα, καθώς και τυχόν μεταλλικές 

κατασκευές που αφορούν σε οικοδομικές εργασίες (πόρτες, κιγκλιδώματα, σκάλες κλπ.). 

 

Τα υλικά θα είναι κατάλληλα για χρήση σε κτήριο ή εξωτερικό χώρο, αρίστης ποιότητας και 

μορφής, πιστοποιημένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών, με σήμα πιστότητας  CE, 

προϊόντα επώνυμων κατασκευαστών. 

 

Για την εξασφαλισμένη ποιότητα των προϊόντων, αλλά και την ποιότητα της εξυπηρέτησης των 

προμηθευτών κρίνεται απαραίτητη η πιστοποίηση του κατασκευαστή των υλικών  με 

ISΟ9001:2008, όπως απαραίτητη κρίνεται και η πιστοποίηση του προμηθευτή με ISO9001:2008, 

από φορέα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Κράτος 

1.2. Υποχρεωτική εφαρμογή των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 

(ΕΤΕΠ) σε όλα τα Δημόσια Έργα  

 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του Κύριου του Έργου για τον σχεδιασμό του Έργου και τις συναφείς 

υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται στα Συμβατικά Τεύχη. 

Τα τεύχη των Τεχνικών Προδιαγραφών περιλαμβάνουν τους τεχνικούς συμβατικούς όρους 

σύμφωνα με τους οποίους σε συνδυασμό και με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών, 

ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του Έργου. Για όλες τις εργασίες και υλικά για τα οποία 
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υπάρχει σχετική ΕΤΕΠ αυτή θα υπερισχύει οποιουδήποτε άλλου Προτύπου, Προδιαγραφής ή 

Κανονισμού. 

 

Όσα από τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, 

Προδιαγραφές κλπ) δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαμβάνονται 

στο θεματολόγιο αυτών εξακολουθούν να ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε 

αντίθεση με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπισθεί με τις σχετικές 

ΚΥΑ.  

Αν Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου των Τεχνικών Προδιαγραφών από 

την Κοινοτική Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

εκπνέουσας την ημέρα κατάθεσης των Προσφορών, δι΄ ειδικής επιστολής. 

Στην αντίθετη περίπτωση: 

α. Στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης, 

β. Στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συμπράξει με τον 

Εργοδότη στην εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την Κοινοτική Νομοθεσία έστω κι 

αν τούτο συνεπάγεται οικονομική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι 

περιλαμβάνεται στον εύλογο επιχειρηματικό κίνδυνο. 

 

Με τη δημοσίευση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕΔΙ, υπ' αριθ. 6690 στο ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-2012 (σε 

εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 334/94), αλλά και των προγενέστερων σχετικών ΚΥΑ, ευρεία 

ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές κατασκευές εντός 

της Ελληνικής επικράτειας οφείλουν να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν 

Eναρμονισμένα Eυρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης 

και να φέρουν την σήμανση CE. 

Κατά συνέπεια η ενσωμάτωση στα έργα υλικών με σήμανση CE είναι επιβεβλημένη, ανεξαρτήτως 

αν τα άρθρα των Συμβατικών Τιμολογίων, οι ΤΣΥ και οι λοιπές Συμβατικές Προδιαγραφές 

αναφέρουν τούτο ρητά ή όχι (λ.χ. οι πλάκες πεζοδρομίων πρέπει να φέρουν σήμανση CE κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, τα καλύμματα φρεατίων σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 κ.ο.κ.).  

Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας με τα άρθρα Τιμολογίου που χρησιμοποιούνται στο έργο και 

τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ που ισχύουν για κάθε ένα από αυτά. Για την κάλυψη των εργασιών και 

υλικών που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ παρατίθενται Συμπληρωματικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές. Επισημαίνεται ότι στο ΦΕΚ:2524/Β/2016, δημοσιεύτηκε η υπ. αρ. 

ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: 

"Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)". Η αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής οφείλεται στην 

ανάγκη επικαιροποίησής τους. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 17 ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016 με σκοπό 

την αποφυγή προβλημάτων στην εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και μέχρι την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών επικαιροποίησης των εν λόγω πενήντα εννέα (59) ΕΤΕΠ, προτείνεται να 

εφαρμόζονται σε όλα τα Δημόσια Έργα πενήντα εννέα (59) αντίστοιχες Προσωρινές Εθνικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) με επικαιροποιημένο περιεχόμενο. 
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Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελείται από δύο επιμέρους τμήματα. Στην 

παράγραφο 2 του παρόντος παρατίθεται πίνακας των εγκεκριμένων Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή στον παρόν έργο. Οι αναλυτικές 

περιγραφές των ΕΤΕΠ υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα την ΓΓΔΕ (www.ggde.gr). Στην 

παράγραφο 3 του παρόντος υπό τον τίτλο Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

παρατίθενται συμπληρωματικοί όροι των ΕΤΕΠ και τεχνικές προδιαγραφές για τα αντικείμενα 

που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ.  
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2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ) 

Παρατίθεται πίνακας των εγκεκριμένων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή στις Η/Μ εγκαταστάσεις του 

παρόντος έργου. Στην τελευταία στήλη του κατωτέρω πίνακα παρουσιάζεται η αντιστοιχία της Συμπληρωματικής Τεχνικής Προδιαγραφής που 

συμπληρώνει την ισχύουσα ΕΤΕΠ. 

 

 

Α/Α  

ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΤΕΠ 

"ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΤΕΠ 

(Εγκύκλιος 

17/07-09-

2016) 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΕΤΕΠ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

  04  Η/Μ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ     

 04-01  Δίκτυα Υγρών υπό Πίεση    

68 04-01-03-00 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 

χαλκοσωλήνες 
 

  

70 
04-01-04-02 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση 

με εύκαμπτους ενισχυμένους πλαστικούς 
σωλήνες 

 
  

 04-02 Βαρυτικά Δίκτυα    

74 04-02-01-01 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων με ευθύγραμμους 
πλαστικούς σωλήνες ελεύθερης ροής 

   

 04-04 Αποχετευση    

75 04-04-03-01 Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών 
αποβλήτων 

   

77 04-04-03-01 Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί    

78 04-004-03-02 Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Μειωμένη 
Κινητικότητα (ΑΜΚ) 

   

83 04-04-05-02 Στόμια ελέγχου - καθαρισμού σωληνώσεων 
αποχέτευσης κτιρίων, εντός ή εκτός φρεατίου 
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* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ 
 

Α/Α  

ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΤΕΠ 

"ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΤΕΠ 

(Εγκύκλιος 17/07-

09-2016) 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΕΤΕΠ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

  04  Η/Μ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ     

 04-07 
Εγκαταστάσεις Κλιματισμού - Αερισμού/ 

Αεραγωγοί 
   

88 04-07-01-01 Δίκτυα αεραγωγών με μεταλλικά φύλλα    

89 04-07-02-02 
Μονώσεις αεραγωγών με αφρώδη ελαστομερή 

υλικά 
   

 04-09 Λεβητοστάσια- Ψυχροστάσια    

91 04-09-02-00 Εγκατάσταση Χαλυβδίνων  Λεβήτων* 

Εγκαταστάσεις 
Χαλύβδινων Λεβήτων 

ΠΕΤΕΠ 04-09-

02-00 
 

Εγκαταστάσεις 
χυτοσιδηρών 
λεβήτων 

ΠΕΤΕΠ 04-09-

03-00 

 04-20 Σωληνώσεις - Καλωδιώσεις 
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

   

92 04-20-01-01 Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων 

   

93 04-20-01-02 Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων 

   

94 04-20-01-03 Εσχάρες και σκάλες καλωδίων    

95 04-20-01-06 Πλαστικά κανάλια καλωδίων    

96 04-20-02-01 Αγωγοί - καλώδια διανομής ενέργειας    
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3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Παρατίθεται οι συμπληρωματικοί όροι (Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές) των 

εγκεκριμένων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) καθώς επίσης και τα αντικείμενα των 

υλικών και εργασιών που δεν καλύπτονται από αυτές.  

 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΠΟΥ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 

"ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + 

ΣΤΠ ΗΜ-Α1 ΓΕΝΙΚΑ  

 
ΣΤΠ ΗΜ-Η2 

 
ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

 

 
ΣΤΠ ΗΜ-Η2 

 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
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3.1  ΣΤΠ ΗΜ-Α1: ΓΕΝΙΚΑ 

 
 

3.1.1  Αντικείμενο – Περιγραφή 

 
Οι παρούσες “Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΗΜ” συμπληρώνουν τις 

Εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) ΕΛΟΤ 1501 και αφορούν στη προμήθεια, 

εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία ολόκληρου του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού 

Κολυμβητηρίου Αμαρουσίου με παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και 

Χρήσης ΑΠΕ». 

 

3.1.2  Προδιαγραφές που ισχύουν 

 

 
Για την κατασκευή, εγκατάσταση, τις δοκιμές των μηχανημάτων, τους έλεγχους 

ποιότητας και αντοχής των υλικών, θα ισχύσουν οι Εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές 

(ΕΤΕΠ) ΕΛΟΤ1501, οι οποίες όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελλειπείς, θα συμπληρώνονται 

από τις διεθνείς προδιαγραφές ISO, τους Γερμανικούς Κανονισμούς DIN, VDE, τους 

Αμερικάνικους Κανονισμούς ASTM, AWWA, NEMA, ή τους Κανονισμούς της χώρας 

προέλευσης των μηχανημάτων. 

Οι προδιαγραφές που θα εφαρμοστούν θα καλούνται στο εξής "Συμβατικές 

Προδιαγραφές". Στην περίπτωση που θα υπάρξουν διαφορές μεταξύ των συμβατικών και 

των συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών επικρατέστερες θα είναι οι 

Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΗΜ. 

Επιπλέον για τον βασικό εξοπλισμό απαιτείται να διαθέτει το σήμα CE, δηλαδή τα 

συγκεκριμένα προϊόντα να συμμορφώνονται με την Οδηγία του Συμβουλίου επί της 

σύγκλισης των νόμων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα : 

 Μηχανήματα (89/392/EEC). 

 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (89/336/EEC). 

 Ηλεκτρικές συσκευές σχεδιασμένες για χρήση εντός ορισμένων ορίων ηλεκτρική 

τάσης (73/23/EEC). 

 
Τα βασικά προϊόντα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από εργοστάσια που διαθέτουν ISO 

9000. 

 

3.1.3  Εγκατάσταση και γενικές απαιτήσεις εξοπλισμού 
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Ο Ανάδοχος πρέπει να εγκαταστήσει όλο τον εξοπλισμό σύμφωνα με τους κανόνες τής 

τέχνης και με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Η εγκατάσταση του κύριου εξοπλισμού, θα γίνει με βάση τις λεπτομερείς και σαφείς 

οδηγίες των εργοστασίων κατασκευής. Αν εκτός από αυτές τις οδηγίες απαιτηθεί η 

αποστολή ειδικού τεχνικού από τα εργοστάσια κατασκευής, η αμοιβή του, όπως και 

όλες οι δαπάνες κίνησης, διαμονής, κλπ. θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο 

οποίος δεν θα δικαιούται γι αυτό το λόγο καμμιά πρόσθετη αποζημίωση. 

Οι εργασίες εγκατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού θα εκτελούνται από 

την αρχή μέχρι το τέλος υπό τη διεύθυνση διπλωματούχου μηχανολόγου ή 

ηλεκτρολόγου μηχανικού, ο οποίος πρέπει να έχει πείρα σε κατασκευές παρόμοιων έργων. 

Η δαπάνη μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού επί τόπου των εργων μαζί με τα 

απαιτούμενα βοηθητικά υλικά, όπως και κάθε άλλη δαπάνη ή εργασία που θα καθιστά 

έτοιμο προς λειτουργία τον εξοπλισμό, θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνεται στις τιμές 

μονάδας της προσφοράς, έστω και αν τούτο δεν αναφέρεται ρητά στο Τιμολόγιο. 

Όλα τα μηχανήματα, συσκευές, υλικά και εξαρτήματα που θα προμηθεύσει ο 

Ανάδοχος, θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας, διεθνούς τυποποίησης, στιβαρής 

κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας, μη υποκείμενα σε ταχεία φθορά και ικανά να 

λειτουργήσουν με την ελάχιστη κατά το δυνατό συντήρηση. 

Όλες οι όμοιες μονάδες πρέπει να είναι του ίδιου εργοστασίου κατασκευής, όλα δε τα 

εξαρτήματα ομοίων μονάδων θα είναι εναλλακτικά μεταξύ τους και με τα τυχόν 

απαιτούμενα ανταλλακτικά τους. 

Στο σώμα των μηχανημάτων ή συσκευών θα υπάρχει προσαρμοσμένη πινακίδα που θα 

αναγράφει τον οίκο κατασκευής, τον τύπο του μηχανήματος, τον αριθμό κατασκευής και 

όπου απαιτείται (π.χ. αντλίες, κινητήρες, κλπ.) τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

λειτουργίας τους. 

Όλα  τα   μεταλλικά  μέρη  των  ειδών  που   θα   προμηθευτούν,  εκτός  από  αυτά  

που ενσωματώνονται στο σκυρόδεμα, τα με οποιοδήποτε τρόπο λιπαινόμενα, τους 

άξονες, οδοντωτούς τροχούς και γενικά εσωτερικά στοιχεία μηχανημάτων, τα 

ορειχάλκινα ή εκείνα για τα οποία προβλέπεται ειδική βαφή στο εργοστάσιο κατασκευής, 

θα προστατεύονται σύμφωνα με τις  Τεχνικές προδιαγραφές ΕΤΕΠ / ΕΛΟΤ 1501 08-07-

02-01 (Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων) και 1501 08-

08-05-00 (Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων). 

Η δαπάνη για τους χρωματισμούς αυτούς δεν θα πληρωθεί ιδιαίτερα, αλλά 

περιλαμβάνεται στις τιμές προσφοράς του Αναδόχου, έστω και άν αυτό δεν αναφέρεται 

ρητά στα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

Όλα τα μηχανήματα, συσκευές, υλικά, όργανα και εξαρτήματα θα παραδοθούν πλήρως 

εγκατεστημένα και σε κατάσταση κανονικής και άψογης λειτουργίας. 
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Ο βασικός εξοπλισμός καθώς και κάθε άλλο είδος που ζητηθεί από την Υπηρεσία, θα 

συνοδεύεται από τέσσερεις σειρές τευχών οδηγιών εγκαταστάσεως, λειτουργίας και 

συντηρήσεως στην Ελληνική γλώσσα. 

 
 

3.1.4  Στοιχεία που θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο 

 
Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί πρέπει να υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία μέσα 

σε ένα μήνα από την ανακήρυξή του τα εξής: 

α) Πλήρη και οριστικά τεχνικά στοιχεία του εξοπλισμού, τον οποίο θα εγκαταστήσει. 

Συγκεκριμένα θα υποβληθούν όλα τα βασικά στοιχεία για τα υλικά και μηχανήματα 

που θα τοποθετηθούν, όπως επίσης και σχέδιο κατόψεων και τομών των εγκαταστάσεων 

με τα παραπάνω υλικά και μηχανήματα. Επίσης θα γίνουν προτάσεις για τυχόν 

τροποποίηση λεπτομερειών των σχεδίων της μελέτης (π.χ. ανοίγματα τοίχων και 

δαπέδων, βάσεις έδρασης μηχανημάτων κλπ.) όπως και συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων 

αυτών, ώστε τα οικοδομικά στοιχεία να προσαρμοστούν στις μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις. 

Στα σχέδια της μελέτης δεν επιτρέπεται καμμιά αλλαγή χωρίς την παραπάνω 

διαδικασία. 

 
β) Χρονικό διάγραμμα στο οποίο θα καθορίζεται, στα πλαίσια του συμβατικού χρόνου 

περαίωσης των έργων, ο επί μέρους χρόνος της προμήθειας και της εγκατάστασης για 

καθένα από τα βασικά μέρη του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 

Ένα μήνα πριν από την δοκιμαστική έναρξη λειτουργίας, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει 

οριστικά ηλεκτρολογικά σχέδια με την πλήρη συνδεσμολογία των πινάκων Χ.Τ.  και των 

καλωδιώσεων διασυνδέσεώς τους. 

Μέσα σ’ ένα (1) μήνα από την επιτυχή δοκιμή λειτουργίας, ο Ανάδοχος οφείλει να 

υποβάλει: 

 
α) Τις οριστικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης, με βάση την οριστική διαμόρφωση 

των εγκαταστάσεων. 

β) Σχέδια σε χαρτί των εγκαταστάσεων όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά, εις 

τετραπλούν καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή. 
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3.1.6  Δοκιμές εξοπλισμού 

 

3.1.6.1 Γενικά 

 
Οι δοκιμές και οι έλεγχοι καταλληλότητας του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού διακρίνονται σε τρία στάδια: 

α) Δοκιμές στο εργοστάσιο του κατασκευαστή ή σε άλλο κατάλληλο εργαστήριο της 

έγκρισης του Εργοδότη. Οι δοκιμές αυτές θα γίνονται πριν από την άφιξη των 

μονάδων επί τόπου των έργων. 

β) Δοκιμές επί τόπου των έργων που θα εκτελούνται σ’ όλες τις εγκαταστημένες μονάδες 

και που θα αποτελούν τις δοκιμές προσωρινής παραλαβής. 

γ) Δοκιμές οριστικής παραλαβής που θα εκτελούνται σ’ όλη την εγκατάσταση μετά 

την πάροδο του οριζόμενου χρόνου εγγύησης, εφ’ όσον η μέχρι τότε λειτουργία της 

εγκατάστασης κρίνεται ικανοποιητική. 

Ολες οι δοκιμές θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις Συμβατικές Προδιαγραφές. 

 
Αν κατά την εκτέλεση κάποιας δοκιμής διαπιστωθεί ελαττωματική λειτουργία ή 

ελαττωματική κατασκευή ή φθορά μιάς μονάδας ή ενός εξαρτήματος ή αν για 

οποιονδήποτε λόγο η δοκιμή δεν κρίνεται ικανοποιητική από τον Εργοδότη, ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να προβεί αμέσως στην άρση της αιτίας η οποία προκάλεσε την 

αποτυχία της δοκιμής. 

Μετά την άρση αυτή η δοκιμή θα επαναλαμβάνεται. 
 

 

3.1.6.2 Δοκιμές στο εργοστάσιο 

 
Οι δοκιμές αυτές θα γίνουν στο εργοστάσιο κατασκευής των αντίστοιχων μονάδων και 

θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο δοκιμής. 

Σκοπος των δοκιμών και των ελέγχων, είναι να διαπιστωθεί ότι κάθε έτοιμη μονάδα είναι 

απόλυτα κατάλληλη για την σκοπούμενη χρήση και σύμφωνη με τις Τεχνικές και 

Συμβατικές Προδιαγραφές και με τα υποβληθέντα τεχνικά και κατασκευαστικά 

χαρακτηριστικά της. 

Ο Ανάδοχος πρέπει, κατά την διεξαγωγή οποιουδήποτε ελέγχου ή δοκιμής, να παράσχει 

όλες τις απαιτούμενες διευκολύνσεις και βοήθειες, όπως και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, 

εγκαταστάσεις, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, υλικά, κινητήρια δύναμη, προσωπικό, 

όργανα και συσκευές μέτρησης και ελέγχου, τα οποία θα απαιτηθούν για την 

ανεμπόδιστη, ομαλή και ορθή διεξαγωγή τους. Τα όργανα πρέπει να παρέχουν την 

απαιτούμενη ακρίβεια μετρήσεων και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. 
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Οι δαπάνες όλων των δοκιμών που γίνονται στο εργοστάσιο βαρύνουν τον Ανάδοχο, 

περιλαμβάνονται δε στις τιμές της προσφοράς του, έστω κι αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά 

στο τιμολόγιο. 

Διευκρινίζεται, ότι θετικά αποτελέσματα των δοκιμών μονάδων στο εργοστάσιο δεν 

προδικάζουν την παραλαβή της εγκατάστασης που περιλαμβάνει τις μονάδες αυτές. Η 

παραλαβή θα γίνει μόνο μετά από επιτυχείς δοκιμές επί τόπου των έργων οι οποίες θα 

γίνουν ως κατωτέρω: 

3.1.6.3 Δοκιμές προσωρινής παραλαβής 

 
Οι δοκιμές προσωρινής παραλαβής θα εκτελεσθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

Εργοδότη, ή από τον αντιπρόσωπο αυτού, παρουσία του Αναδόχου. 

Οι δοκιμές θα γίνουν για όλα τα μηχανήματα, συσκευές εξαρτήματα, υλικά και 

εγκαταστάσεις. Οι δοκιμές προσωρινής παραλαβής περιλαμβάνουν μηχανολογικές και 

ηλεκτρολογικές δοκιμές, σύμφωνα με τις Συμβατικές Προδιαγραφές. Ο Εργοδότης όμως 

μπορεί, εκτός από αυτές τις δοκιμές, να ζητήσει την εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης 

δοκιμής, την οποία κρίνει απαραίτητη. 

Σκοπός των δοκιμών είναι να διαπιστωθεί ότι η όλη εγκατάσταση εκπληρώνει τις 

απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Οι δαπάνες όλων των δοκιμών προσωρινής παραλαβής εκτός από τις δαπάνες ηλεκτρικής 

ενέργειας, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, ο Ανάδοχος οφείλει να 

επανορθώσει με δαπάνη του Εργοδότη, κάθε βλάβη ή ζημιά που προέρχεται από τη χρήση 

του εξοπλισμού και η οποία όμως  δεν οφείλεται σε κρυφό ελάττωμα ή κακοτεχνία, οπότε 

ολόκληρη την ευθύνη για τη δαπάνη αποκατάστασης την φέρει ο Ανάδοχος. 

 

3.1.6.4 Δοκιμές οριστική παραλαβής 

 
Τα απαραίτητα για τις οριστικές δοκιμές όργανα, εξαρτήματα, μηχανικά μέσα, υλικά και 

εφόδια πρέπει να προσκομισθούν πάλι από τον Ανάδοχο, ενώ οι δαπάνες ηλεκτρικής 

ενέργειας όπως και τα έξοδα για την τυχόν εξάρμοση των συσκευών βαρύνουν τον 

Εργοδότη. 

Ιδιαίτερα, κατά τις δοκιμές οριστικής παραλαβής θα ελεγχθούν οι φθορές του 

μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

αντικαταστήσει αμέσως τα φθαρμένα τεμάχια. 
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3.1.7  Προμήθεια υλικών επί τόπου των έργων – επιμέτρηση – πληρωμή 

 
Με τον όρο "προμήθεια" νοείται η κατασκευή, κατεργασία, δοκιμή, μεταφορά, παραλαβή 

και παράδοση στο έργο των στοιχείων του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, 

ελεύθερων από κάθε επιβάρυνση ή δέσμευση. Η "προμήθεια" θα γίνει με φροντίδα του 

Αναδόχου. 

Ολα τα είδη του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μπορούν, μετά από έγκριση της 

Επίβλεψης, να πιστοποιηθούν συγχρόνως με την μεταφορά τους στο εργοτάξιο, εφόσον 

υποβληθούν μαζί με την πιστοποίηση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και σε ποσοστό μέχρι 

80% της τιμής που αναφέρεται στο τιμολόγιο προσφοράς για πλήρη εγκατάσταση των 

ειδών. 

Αν η επίβλεψη διαπιστώσει οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη στα εισκομισθέντα στο εργοτάξιο 

είδη, ή ασυμφωνία αυτών προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα προαναφερθέντα 

χαρακτηριστικά, δεν είναι δυνατό να γίνει πιστοποίηση προμήθειας πριν από την 

ολοσχερή απαλοιφή της παραπάνω φθοράς ή ασυμφωνίας. 

Ολα τα πιστοποιούμενα είδη μετά την πιστοποίησή τους αποτελούν περιουσία του 

Εργοδότη, ο δε Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή φύλαξη και την άρτια εγκατάστασή 

τους. 

Διευκρινίζεται και εδώ ότι η πιστοποίηση εισκομιζομένων ειδών δεν προδικάζει την 

παραλαβή τους, η οποία θα εκτελεσθεί μόνο έπειτα από επιτυχή διεξαγωγή των 

δοκιμών προσωρινής παραλαβής. 

Η επιμέτρηση των εργασιών θα γίνει αναλυτικά ή σε συνεπτυγμένες μονάδες για πλήρως 

εκτελεσθείσες εργασίες, όπως αυτές αναφέρονται στα οικεία άρθρα του Τιμολογίου και 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Η πληρωμή των εργασιών θα γίνει με βάση τις παραπάνω μονάδες εργασίας και με τις 

αντίστοιχες τιμές της προσφοράς του Αναδόχου. 

Η πληρωμή θα καλύπτει, πέρα από τις δαπάνες που ρητώς κατονομάζονται στο 

Τιμολόγιο και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, και κάθε πρόσθετη δαπάνη απαραίτητη για 

την έντεχνη συμπλήρωση των περιγραφομένων εργασιών. 

3.1.10 Άδεια λειτουργίας – Ηλεκτροδότηση Εγκαταστάσεων 

 
Ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για τις απαιτούμενες ενέργειες, για τον έγκαιρο 

έλεγχο των εγκαταστάσεων και την έκδοση των αδειών λειτουργίας αυτών, εφόσον αυτές 

απαιτούνται από τον Νόμο. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί ο ίδιος στις αναγκαίες ενέργειες εφόσον 

απαιτείται για την έγκαιρη ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων από την ΔΕΗ και να 

υποδείξει εγγράφως στον Εργοδότη τις ενέργειες που πρέπει να κάνει αυτός, 

προσκομίζοντας σ’ αυτόν για υπογραφή τα απαιτούμενα έντυπα αιτήσεων, δηλώσεων 

κλπ. 
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Επίσης θα πρέπει να παρακολουθεί και επισπεύδει κατά το δυνατόν την πορεία του 

ζητήματος της ρευματοδότησης, ειδοποιώντας για όλα εγγράφως τον Εργοδότη και 

ιδιαίτερα για τις τυχόν παρουσιαζόμενες δυσκολίες και περιπλοκές, υποδεικνύοντας 

συγχρόνως το τι πρέπει να κάνει για την άρση τους. 

Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για τις παραπάνω ενέργειες βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο 

Εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στη ΔΕΗ τις δαπάνες κατασκευής 

παροχετεύσεων και τις τυχόν σχετικές εγγυήσεις. 

Η ίδια ρύθμιση θα γίνεται και για την σύνδεση των εγκαταστάσεων με λοιπά 

απαιτούμενα δίκτυα Ο.Κ.Ω. (π.χ. Τηλεφωνικό δίκτυο, δίκτυο κοινοτικής υδροδότησης 

κλπ.). 
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3.03 ΣΤΠ ΗΜ-Μ1:  ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

1. Μονώσεις 

Οι σωληνώσεις των  δικτύων  θερμού  νερού  θα μονωθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

ΚΕΝΑΚ, που περιγράφονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα 4.7 του ΚΕΝΑΚ.  

 

Θα μονωθούν επίσης οι συλλέκτες - διανομείς και όλα τα όργανα διακοπής, ρυθμίσεως, 

αντλίες κλπ.  

H μόνωση των σωληνώσεων θα είναι συνεχής δηλαδή δεν θα διακόπτεται ούτε σε θέσεις 

που τα δίκτυα διέρχονται μέσω τοίχων, οροφών, κ.λ.π. 

Oι μονώσεις θα προστατεύονται έναντι μηχανικών καταπονήσεων στα σημεία στηρίξεως-

αναρτήσεως των δικτύων με φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας, δεδομένου ότι η στήριξη θα 

γίνεται έξω από την μόνωση. 

Tα δίκτυα σωληνώσεων πριν από την μόνωση θα έχουν υποστεί δοκιμές πιέσεως, 

στεγανότητας, κ.λ.π. και θα έχουν βαφεί με δύο στρώσεις αντισκωριακού χρώματος. 

 Θερμοκρασίες εφαρμογής από -40°C έως +105°C 

 Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ <= 0.036 W/m.K. κατά DIN 52612 στους 0°C 
μέση θερμοκρασία 

 Συντελεστής αντίστασης στην εισχώρηση των υδρατμών κατά DIΝ 52615 

 Πυρασφάλεια Β1 κατά DIN 4102. 

 και με διαρκή έλεγχο διαδικασίας παραγωγής ISO 9001, EN 29001 

Πριν από την εφαρμογή της μονώσεως, οι σωληνώσεις θα έχουν υποστεί δοκιμές πιέσεως. 

Πριν από την μόνωση οι σωλήνες πρέπει να καθαρισθούν με βούρτσα και να βαφούν με δύο 

στρώσεις αντισκωριακού συμβατού με την χρησιμοποιούμενη κόλλα. Τα κοχύλια πρέπει να 
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έχουν άριστη εφαρμογή ιδιαίτερα στον διαμήκη αρμό ο οποίος πρέπει να στεγανοποιηθεί με 

συγκόλληση με κόλλα της υποδείξεως του κατασκευαστή του υλικού. Πρέπει να καταβληθεί 

κάθε προσπάθεια για τον περιορισμό των αρμών. Στους εγκάρσιους αρμούς θα τοποθετηθεί 

αυτοκόλλητη ταινία από το ίδιο υλικό. 

Στα σημεία στηρίξεως των σωληνώσεων η μόνωση θα προστατεύεται έναντι μηχανικών 

καταπονήσεων με την βοήθεια κυλίνδρου από φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας. 

Η μόνωση των καμπύλων, συλλεκτών κ.λ.π. θα γίνει με τεμάχια κοχυλιών ή πλακών, 

κομμένων κατάλληλα, και εφαρμοζομένων κατά στεγανό και καλαίσθητο τρόπο στα 

εξαρτήματα, με κόλλα και με ταινία. Στα τέρματα των μονώσεων πριν από αμόνωτα 

εξαρτήματα κ.λ.π. θα τοποθετηθούν δακτύλιοι από λωρίδες αλουμινίου, πλάτους 10-15mm 

και πάχους 0.6 mm με κατάλληλους σφιγκτήρες από υλικό που να μη διαβρώνεται. 

2. Προστασία σωληνώσεων 

'Ολα  τα  μονωμένα  δίκτυα  σωληνώσεων  που  οδεύουν  στο  ύπαιθρο  θα επενδυθούν  με 

φύλλο αλουμινίου πάχους  0,6  mm για προστασία της μονώσεως. 
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3.04 ΣΤΠ ΗΜ-Μ2:   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

 

Στα πλαίσια της ενεργειακής αναβάθμισης του κολυμβητηρίου Αμαρουσίου και με κριτήριο 

την μείωση του ενεργειακού λειτουργικού κόστους, εγκαθίσταται Ενεργειακά βελτιωμένο 

υβριδικό σύστημα θέρμανσης, το οποίο αποτελείται από:  

 Αντλία θερμότητας αέρος, θερμικής ισχύος 350 kWth (σε συνθήκες Tair=7C, Twater 

40-45 οC) (ενδεικτικού τύπου CXAF -100 του οίκου Trane), η οποία εγκαθίσταται στο 

δώμα του κτιρίου, σε μεταλλική βάση. Στα σημεία σύνδεσεις του πλαισίου της αντλίας 

θερμότητας με τη μεταλλική βάση, παρεμβάλλονται αντικραδασμικά εφέδρανα.  

 Μονωμένο Δοχείο Αδρανείας με ενσωματωμένο εναλλάκτη για την αποθήκευση 

θερμών νερών 1.000lt όγκου νερού. Ο εναλλάκτης θερμότητας εντός του δοχείου, 

χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της περίσσιας ηλιακής ενέργειας, από το 

σύστημα παραγωγής ΖΝΧ (προηγούμενη παράγραφο).  

 Πλακοειδής εναλλάκτες θερμότητας (Π.Κ.3 – Π.Κ. 4) ισχύος 200 kWth έκαστος 

(σύμφωνα με το πρόγραμμα που περιγράφεται στο Σχέδιο Λειτουργικού 

Διαγράμματος της Εγκατάστασης.  

 Αντλίες πρωτεύοντος και δευτερεύοντος κυκλώματος, αισθητήρια θερμοκρασίας, 

πίεσης, αυτοματισμοί, σωληνώσεις- δίκτυα, ασφαλιστικές δικλείδες, ηλεκτρολογική 

εγκατάσταση, κτλ). Το δοχείο αδρανείας, οι αντλίες (με εξαίρεση την αντλία 

κυκλοφορίας της Α.Θ.), οι εναλλάκτες θερμότητας και ο λοιπός εξοπλισμός 

εγκαθίσταται στο υπόγειο του κολυμβητηρίου (μηχανοστάσιο).  

 Υφιστάμενους λέβητες με καυστήρες αερίου.  

Το νέο σύστημα θέρμανσης θα τοποθετηθεί παράλληλα με το υφιστάμενο σύστημα λέβητα 

–καυστήρα και θα καλύπτει τις ανάγκες θέρμανσης της κύριας κολυμβητικής δεξαμενής. Η 

δεξαμενή εκμάθησης θα συνεχίσει να θερμαίνεται με το υφιστάμενο σύστημα.  

Για τον έλεγχο λειτουργίας πηγών ενέργειας χρησιμοποιείται αυτοματισμός προτεραιότητας 

λειτουργίας, με προτεραιότητα την αντλία θερμότητας για θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως 

4 0C. Για μικρότερη θερμοκρασία προτεραιότητα λαμβάνει ο υφιστάμενος λέβητας φυσικού 

αερίου. Η επιλογή και εναλλαγή πηγών ενέργειας γίνεται με κριτήριο τη μέγιστη 

εξοικονόμηση ενέργειας για την επίτευξη θερμοκρασίας λειτουργίας Κ.Δ. 26 oC.  

 

Γενική Αρχή Λειτουργίας 
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Η αντλία θερμότητας αέρος, αναλαμβάνει την παραγωγή Ζεστών Νερών τα οποία 

αποθηκεύονται σε δοχείο αδρανείας 1.000lt. Η θερμοκρασία του δοχείου καθορίζεται στους 

45 oC (Set Point Α.Θ. 40-45 oC). Η εγκατάσταση του δοχείου αυτού είναι απαραίτητη για την 

εύρυθμη λειτουργία της Α.Θ. 

Η θέρμανση των νερών της κολυμβητικής δεξαμενής, πραγματοποιείται διαμέσου 

πλακοειδών εναλλακτών θερμότητας (Π.Ε.3-Π.Ε.4 σύμφωνα με το σχέδιο), οι οποίοι 

τοποθετούνται παράλληλα στη ροή ανακυκλοφορίας των νερών φίλτρανσης της Κ.Δ. Η 

κυκλοφορία των νερών μεταξύ Κ.Δ. και εναλλακτών καθώς και εναλλακτών και δοχείου 

αδρανείας, πραγματοποιείται μέσω αντλιών (Κ2, Κ3, Κ4, Κ5) οι οποίες είναι εγκαταστημένες 

στο χώρο του μηχανοστασίου. Οι αντλίες αυτές έχουν δυνατότητα μεταβολής της παροχής 

τους, σύμφωνα με την πτώση πίεσης και θερμοκρασίας.  

Στην περίπτωση όπου το φορτίο της Κ.Δ. δεν καλύπτεται από την αντλία θερμότητας, τότε 

εκκινείτε η υφιστάμενη διάταξη λέβητα- καυστήρα αερίου, η οποία διαθέτει ομοίως 

εναλλάκτες θερμότητας (Π.Ε.1 - Π.Ε.2), παράλληλα τοποθετημένους στην ανακυκλοφορία της 

κολυμβητικής δεξαμενής.  

Ο έλεγχος των πηγών θέρμανσης πραγματοποιείται από εξωτερικό ελεγκτή, όπως 

περιγράφεται προηγουμένως.  

Για τη διατήρηση των θερμοκρασιών της κολυμβητικής δεξαμενής και με δεδομένη τη χρήση 

ισοθερμικού καλύμματος, η λειτουργία του συστήματος θέρμανσης των νερών είναι 

συνεχής. Δεν διακόπτεται κατά της νυχτερινές ώρες ή τις ώρες που δεν λειτουργεί η 

κολυμβητική δεξαμενή. 

 

Αντλία Θερμότητας  

Η παραγωγή ζεστού νερού θα γίνεται από μια αντλία θερμότητας αέρος νερού ισχύος 350kW 

(ενδεικτικού τύπου CXAF 100 SE του οίκου Trane), η οποία θα είναι τοποθετημένη στο δώμα 

του κτιρίου. Δια μέσω μονωμένων σωληνώσεων και κυκλοφορητών το νερό θα αποθηκεύεται 

σε δοχείου αδρανείας 1000lt, εντός του μηχανοτασίου.  

Η αντλία θερμότητας θα είναι με ψυκτικό μέσο R410a, δύο ανεξάρτητων ψυκτικών 

κυκλωμάτων, εφοδιασμένη με δυο συμπιεστές σπειροειδούς τύπου (scroll)  σε κάθε κύκλωμα 

πλήρως συναρμολογημένη (μηχανικά και ηλεκτρικά ως σύνολο) στο εργοστάσιο κατασκευής 

και θα περιλαμβάνει συμπιεστές, εξατμιστή, ηλεκτρονική/ες εκτονωτική/ες βαλβίδα/ες, 
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αερόψυκτο συμπυκνωτή/ες, τετράοδη βαλβίδα, διατάξεις εκκίνησης, διατάξεις ασφάλειας, 

πίνακα ελέγχου και μικροεπεξεργαστή ελέγχου λειτουργίας. Οι απόδοση της αντλίας 

θερμότητας θα πληρή τουλάχιστον τα παρακάτω μεγέθη  

- Θερμική ισχύς σε 100% του φορτίου: 342,70  (kW) 

- Απορροφούμενη ισχύς σε 100% του φορτίου ψύξη: 127.62(kW) 

- Απορροφούμενη ισχύς σε 100% του φορτίου θέρμανση: 108.45(kW 

- Συνθήκες λειτουργίας θέρμανσης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή είσοδος/έξοδος: 

40/45 (°C). Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7 (°C). 

- Βαθμός απόδοσης σε 100% φορτίο COP: 3.16 (kW/kW) 

- Sound power level: 93 dB(A) 

 

Πλακοειδείς εναλλάκτες θέρμανσης  

Εντός του μηχανοστασίου θα εγκατασταθούν δυο νέοι πλακοειδείς εναλλάκτες 

θέρμανσης, των οποίων τα λειτουργικά χαρακτηριστικά (θερμοκρασίες λειτουργίας, η 

πτώση πίεσης, και οι παροχές) δίδονται στον πίνακα που ακολουθεί.   

Πίνακας 1 Χαρακτηριστικά Πλακοειδών εναλλακτών θερμότητας 

  Πρόγραμμα Εναλλάκτη Θερμότητας ΠΕ3-ΠΕ4 - Πρόγραμμα Θέρμανσης 
    Πρωτεύον   Δευτερεύον    
  Θερμική Ισχύς Εναλλάκτη Qsource 200.00 kW  Qload 200.00 kW   
  Συνολική Παροχή  m 34.45 m³/h  m 34.45 m³/h   
  Θερμοχωρητικότητα ρευστού Cp 4.18 kJ/Kg.K  Cp 4.18 kJ/Kg.K   
  Θερμοκρασία Εισόδου  Τ1 45.00 ºC  Τ3 25.00 ºC   
  Θερμοκρασία Εξόδου Τ2 40.00 ºC  Τ4 30.00 ºC   
  Διαφορά Θερμοκρασίας ΔΤ 5.00 ºC  ΔΤ 5 ºC   
  Επιθυμητή πτώση πίεσης   30.00 kPa    30kPa    

 

Το πρωτεύον κύκλωμα των εναλλακτών θερμότητας είναι Δοχείο Αδρανείας – ΠΕ, ενώ το 

δευτερεύον ΠΕ – ανακυκλοφορία κύριας κολυμβητικής δεξαμενής.  

Οι εναλλάκτες θερμότητας θα συνδεθούν διαμέσου κυκλοφορητών και σωληνώσεων με 

το δοχείο αδρανείας της αντλίας θερμότητας και το κύριο δίκτυο ανακυκλοφορίας.  

Παράλληλα στην όλη εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθούν και οι υφιστάμενοι εναλλάκτες 

θερμότητας που είναι συνδεδεμένοι με το λέβητα Φ.Α.  

Οι νέοι εναλλάκτες θα είναι πλακοειδείς με πλάκες ανοξείδωτου χάλυβα με 

παρεμβύσματα από NBR High Temperature κουμπωτά και όχι κολλητά (NITRIL HT HANG 
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ON). Το δε πλαίσιο θα είναι χαλύβδινο με εποξική βαφή. Όλες οι είσοδοι-έξοδοι θα έχουν 

λάστιχο (rubberliner) για επιπλέον προστασία του πλαισίου.  

Ο εναλλάκτης θα αποτελείται από λίγα μέρη και θα έχει ευκολία συντήρησης. Θα μπορεί 

να λυθεί και να καθαριστεί (εάν και όταν απαιτείται) χωρίς να χρειαστεί να αποσυνδεθούν 

σωληνώσεις κτλ.  

Ο συνδυασμός πλακών θα είναι τέτοιος που θα μεγιστοποιεί την θερμική απόδοση με την 

ελάχιστη πτώση πίεσης και τις ελάχιστες διάσταση του εναλλάκτη.  

Τα στεγανοποιητικά (gaskets) ελαστικά θα είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να μην χάνουν την 

ελαστικότητα τους ακόμη και μετά από άνοιγμα των πλακών του εναλλάκτη. Τα 

στεγανοποιητικά θα είναι αποσπώμενα-κουμπωτά (hang on) και όχι κολλητά και θα 

αντέχουν για θερμοκρασίες έως 1400C. Η κάθε πλάκα θα «κλειδώνει» πάνω στο πλαίσιο 

κατά τρόπο που αφενός θα αποκλείει την ολίσθηση μεταξύ των πλακών και αφετέρου την 

λάθος τοποθέτηση τους μετά τον καθαρισμό. Θα είναι εύκολα επεκτάσιμος με την απλή 

προσθήκη παραπάνω πλακών στο ίδιο πλαίσιο, χωρίς να αποσυνδεθούν οι σωληνώσεις 

(υποσημείωση: όλες από τη μία πλευρά).  

Σε κάθε πλακοειδή εναλλάκτη (και στους υφιστάμενους και στους νέους), στις θέσεις 

σύνδεσης των σωληνώσεων πρωτεύοντος και δευτερεύοντος κυκλώματος, θα 

εγκατασταθούν ταφ με βάνες απομόνωσης, οι οποίες θα δίνουν τη δυνατότητα 

πραγματοποίησης εξωτερικού καθαρισμού των εναλλακτών. Επίσης, σε κάθε εναλλάκτη 

τοποθετούνται κυάθια για τον έλεγχο της θερμοκρασίας.  

 

Κυκλοφορητές- Αντλίες   

Συνολικά εγκαθίστανται 5 νέες αντλίες/ κυκλοφορητές τα τεχνικά στοιχεία της κάθε μίας 
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.  
 
Πίνακας 2: Νέοι Κυκλοφορητές και Αντλίες  

ΑΑ ΠΑΡΟΧ
Η 

ΜΣ
Υ 

ΔΙΑΤΟΜ
Η 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΘΕΣΗ ΣΤΟ 
ΔΙΚΤΥΟ  

ΙΣΧΥΣ 

m³/h m DN  kW(el
) 

Κ1 59 8.5 65 ΝΒΕ- 65-20090 GRUNDFOS -ΜΕ 
INVERTER CUE 3*380 

ΑΝΤΛΙΑ - 
ΔΟΧΕΙΟ 

2.10 

K2 30 10 65 MAGNA 1 65-150F GRUNDFOS ΔΟΧΕΙΟ - ΠΕ 3 1.23 
K3 35 8.5 65 MAGNA 1 65-150F GRUNDFOS ΔΟΧΕΙΟ - ΠΕ 4 1.23 
K4 35 8.5 65 MAGNA 1 65-120F GRUNDFOS ΠΕ-3 / ΔΙΚΤΥΟ 0.75 



25 

 
 

K5 35 8.5 65 MAGNA 1 65-120F GRUNDFOS ΠΕ-4/ ΔΙΚΤΥΟ 0.75 
 
Η αντλία Κ1, αναλαμβάνει να κυκλοφορεί τα θερμά νερά μεταξύ αντλίας θερμότητας και 

δοχείου αδρανείας.  

Οι κυκλοφορητές Κ2 και Κ3 αντιστοιχούν στο πρωτεύον κύκλωμα των πλακοειδών 

εναλλακτών ΠΕ3-ΠΕ4 (Δοχείο αδρανείας – Εναλλάκτες), ενώ οι κυκλοφορητές Κ4 και Κ5 

στο δευτερεύον κύκλωμα των εναλλακτών.  

Όλοι οι νέοι κυκλοφορητές θα είναι υδρολύπαντη , κυκλοφορεί τα νερά μεταξύ αντλίας 

θερμότητας αέρος και του αντίστοιχου εναλλάκτη (ΠΕ-2). 

Η αντλία Κ1 θα είναι μονοβάθμια, φυγοκεντρική, σπειροειδούς κελύφους, χωρίς 

αυτόματη πλήρωση, με αξονικό στόμιο αναρρόφησης, ακτινικό στόμιο εκκένωσης και 

οριζόντιο άξονα. Η Αντλία θα είναι απευθείας ζεύξης με τις κύριες διαστάσεις τους να 

συμμορφώνονται είτε με το πρότυπο EN733 είτε με το πρότυπο ISO2858. Θα είναι 

εφοδιασμένη με Inverter κινητήρα.  

Οι κυκλοφορητές Κ2 έως Κ5, θα είναι υδρολύπαντοι, με κινητήρα μεταβλητών στροφών 

και θα διαθέτουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης με την οδηγία EuP 2013 – 2015. Θα 

διαθέτουν δυνατότητα ελέγχου αναλογικής πίεσης.σταθερής πίεσης και λειτουργία 

σταθερής καμπύλης/σταθερής ταχύτητας. 

         ΜΑΡΟΥΣΙ 04-12-2019 

 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 

ΜΕΛΕΤΩΝ 
 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ 

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc  

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ 

ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc  

 
ΜΑΡΙΑ ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ  

   

 
ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

          

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ           

 

 



 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33 / 2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΜΕΛΕΤΩΝ  Κ.Α.: 61-7311.001 

ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ   

Τ.Κ. 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ CPV: 45259900-6 

Τηλ.: 213-2038-140 NUTS EL 301 

   

   

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 587.978,61 € 

 ΦΠΑ 24%: 141.114,86 € 

 ΣΥΝΟΛΟ: 729.093,47 € 

   

   

   

   
 
 

 
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ              ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 

             ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕ 

  

 

 
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1° 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

α. Η παρούσα αφορά γενικώς στους γενικούς όρους για την εκτέλεση των παντός είδους Δημοτικών και Κοινοτικών 

Έργων, η δαπάνη κατασκευής των οποίων βαρύνει την διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

β. Το ακριβές αντικείμενο του έργου / της σύμβασης είναι όπως ορίζεται στην αντίστοιχη Διακήρυξη Δημοπρασίας, 

στην τεχνική έκθεση της μελέτης καθώς κι στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και στοιχεία της μελέτης που τη συνοδεύουν. 

Άρθρο 2° 

 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις 

των παρακάτω νομοθετημάτων όπως ισχύουν σήμερα: 

 Ν. 4491/17, 4497/17, 4482/17, 4488/17, 4472/17 τροποποιήσεις του Ν.4412/16. 
 ΚΥΑ 117384/26.10.2017 

 Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών Προσαρμογή στις 

οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ ΦΕΚ 147/τ.Α’) 
 Ν. 2672/1998 

 Ν. 3263/2004 (Φ.Ε.Κ. 179/τ.Α’/28-9-2004) 
 Ν. 3316/2005 (Φ.Ε.Κ. 42/τ.Α’/22-2-2005) όπως ισχύει σήμερα 

 Ν. 3310/2005 

 Ν. 3414/2005 
 Ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΔΚΚ)Σ 

 Ν. 3481/06 (Φ.Ε.Κ. 162/τ.Α’/2/8/2006) 
 Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68/τ.Α’/20-3-2007) και Ν. 3559/2007 (ΦΕΚ 102/τ.Α’/14-5-07) 

 Ν. 3606/207 
 Ν.3614/2007 

 Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

 Ν. 3852/2010 
 Ν. 3863/2010 

 Ν. 3871/2010 
 Ν 3861/2010 

 Ν. 3979/2011 

 Ν. 4013/2011 
 Ν. 4070/2012 

 Ν. 4071/2012 
 Ν. 4072/2012 

 Ν. 4053/2012 

 Ν. 4156/2013 

 Ν. 4129/2013 

 Ν. 4313/2014 
 Ν. 4250/2014 

 Ν. 4393/2016 
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 Τα Π.Δ. 171/87, 109 /10, Π.Δ. 113/2010, όπως ισχύουν σήμερα 

 

 
Άρθρο 3° 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών Έργων ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου 

Εσωτερικών, του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και των Περιφερειακών Διοικήσεων που αναφέρονται οι ανάλογες με το είδος και τη φύση 

του έργου Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και Λοιπών Φορέων που 

αναφέρονται στην παρούσα και στο τιμολόγιο μελέτης: 

Η Εγκύκλιος 11 με αρ. πρωτ. Δ17α/08/78/ΦΝ433.β/16-5-2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης 

δημοσίων έργων». 

Η Εγκύκλιος 15 με αρ. πρωτ. Δ17α/09/95/ΦΝ433.β/14-6-2012 «Νέες ρυθμίσεις για τα Μητρώα με το ν.4070/2012 - 

Κοινοποίηση στην ΕΕΕΕ αποφάσεων δημοσίων συμβάσεων - Διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές κλπ.». 

Η με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ 2221/Β730-7-2012) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) 

Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα». 

Την απόφαση Υπ. Υποδ. Μετ.& Δικτ. Δ.Κ.Π./οικ/1211/01.08.2016 (ΦΕΚ2524/16.08.2016 τεύχος Β) Αναστολή της 

υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ) και εφαρμογής των 

πενήντα εννέα (59) αντίστοιχων Εθνικών προσωρινών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ) 

Η Εγκύκλιος 27 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ./369/15.10.2012 περί Ένταξης στα συμβατικά τεύχη των δημοπρατούμενων 

έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο». 

Εγκύκλιος 7 με αρ. πρωτ. Δ11γ/ο/5/8/12-02-2013 «Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων 

Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών 

και Λιμενικών». 

Η Απόφαση με αρ. πρωτ. Δ11γ/0/9/7/7-2-2013 (ΦΕΚ 363/τ.Β'/19-2-2013) «Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση 
Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών 

Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών» 

Η Απόφαση με αρ. πρωτ. Δ11γ/ο/3/20/20-03-2013 Διορθωτικές επεμβάσεις στην απόφαση με αρ. πρωτ. 

Δ11γ/0/9/7/7-2-2013 (ΦΕΚ 363/Β'/19-2-2013) «Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, 

Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και 

Λιμενικών». 

Η Απόφαση ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466 (ΦΕΚ1746/Β'/19-5-2017) που αφορά τον «Κανονισμό Περιγραφικών 

Τιμολογίων Εργασιών» για τις εξής κατηγορίες έργων : Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και 

Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών (Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών).  

Η Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα 

Δημόσια Έργα και Μελέτες. Αριθμ. Δ22/4193 ΦΕΚ 4607/τ.Β΄/13.12.2019. 

Η ΚΥΑ υπ' αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581 «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ 

2367/τ.Β΄/12.7.2017) 

Η ΚΥΑ υπ' αριθμ. 36259/1757/Ε103/2010 "Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)" (ΦΕΚ 1312/τ.Β΄/24.8.2010) 

Η Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ "Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις 

επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β)" αρ. πρωτ. οικ. 4834/25.1.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙΨ0-Ξ90). 

Επίσης ισχύουν : 

1. Οι Ευρωκώδικες και κανονισμός σκυροδέματος, όπως ισχύει 

2. Όλα τα εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Προδιαγραφές κλπ) που δεν έρχονται σε 
αντίθεση με τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαμβάνονται στο θεματολογία αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

έρχονται σε αντίθεση με τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν θεσπισθεί με τις σχετικές ΚΥΑ) 

 
Άρθρο 4° 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Συμβατικά στοιχεία του έργου κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Το συμφωνητικό. 
2. Η Διακήρυξη του έργου. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 
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4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 

7. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 
8. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου. 

9. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

Άρθρο 5° 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης του έργου ανέρχεται σε ευρώ, 729.093,47€ αναλύεται δε ως κάτωθι: 

α) Δαπάνη αφορούσα τις προς δημοπράτηση εργασίες:        433.293,01€. 

β) Δαπάνη Γ.Ε. & Ο.Ε.: 77.992,74€. 

γ) Δαπάνη απροβλέπτων 76.692,86€. 

δ) Φ.Π.Α.: 24%: 141.114,86€. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 

IV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» και συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο 

Εσωτερικών – Δ/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής - Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Π.Δ.Ε., 

σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της πράξης της Υπηρεσιακής Γραμματέως, με αρ.πρωτ.:63306/01-10-2020 

(ΑΔΑ:6ΣΧΟ46ΜΤΛ6-7ΞΘ) και από πόρους του Δήμου Αμαρουσίου. 

 

Άρθρο 6° 

ΕΓΓΎΗΣΗ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΕΙΣ 

1. Προθεσμία περαιώσεως των ανατιθεμένων εργασιών ορίζεται σε ΕΝΝΕΑ (9) ημερολογιακούς μήνες αρχομένης 

από την ημέρα που υπογράφεται η σύμβαση (άρθρα 147 του Ν. 4412 /2016 ). Για κάθε μέρα υπερβάσεως της προθεσμίας 

ορίζεται ποινική ρήτρα όπως αναφέρεται στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των κατασκευών του έργου σύμφωνα με το 

άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Άρθρο 7ο 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

«Εγγύηση συμμετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό 

ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός 

ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να 

ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο, δυναμικού συστήματος 

αγοράς, σε συνοπτικό διαγωνισμό, σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης ή σε διαδικασία επιλογής από κατάλογο, εκτός αν 

άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 

παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα 

στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση 

συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά 

της απόφασης κατακύρωσης και 

ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών, και γγ) την 

ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 

(Α' 52), εφόσον απαιτείται. 

«Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντας στην περίπτωση 

απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το 

δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.». 
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β) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ 

και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) 

ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης 

Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 

μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό 

φορέα και θα περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα στοιχεία της παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

Η εγγύηση καλής εκτελέσεως ορίζεται γενικά σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης 

(συμπεριλαμβανομένου της αναθεώρησης) χωρίς ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, άρθρο 

72 & Ι.β του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν ειδικότερα τα εξής: 

α) Οι κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά, 

με ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των 

εργασιών που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την υπηρεσία επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από τη 

διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων 

έχουν εγκριθεί οι επιμετρήσεις. 

β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της σύμβασης, κατά το άρθρο 132, 

μειώνεται αμέσως μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). Το 
σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου 

Οριστικής Παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασμού του έργου. 
 

Άρθρο 8° 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΩΝ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ 

α) Το ενδεχόμενο συνημμένο στη μελέτη του έργου διάγραμμα προγραμματισμού παρέχει ενδεικτικώς την πρόοδο 

των επί μέρους εργασιών εντός της συνολικής προθεσμίας αποπερατώσεως αυτού, της προβλεπόμενης στην ειδική 

συγγραφή υποχρεώσεων ή την διακήρυξη. Με αίτηση του αναδόχου η υπηρεσία δύναται να εγκρίνει τροποποίηση του 

διαγράμματος αυτού εφ' όσον αυτή υποβληθεί πριν την έναρξη των εργασιών και δεν συνεπάγεται παράταση της 

συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του όλου έργου. 

β) Όταν δεν έχει συνταχθεί διάγραμμα προγραμματισμού της εκτελέσεως του έργου, οι τμηματικές προθεσμίες 

εκτελέσεως των επί μέρους εργασιών καθορίζονται από την υπηρεσία με πίνακες εργασιών που κοινοποιούνται στον ανάδοχο 

ή με έγκριση του Χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου που υποβάλλει ο ανάδοχος. 

γ) Για το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του Ν.4412/2016. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην ανάπτυξη, τεκμηρίωση, επεξεργασία και παρουσίαση του «χρονοδιαγράμματος 

κατασκευής του έργου», σε πλήρη συμμόρφωση με τους χρονικούς, οικονομικούς, ποσοτικούς, κτλ. περιορισμούς και όρους, 

που ορίζονται στη σύμβαση. Επίσης στη διαρκή ενημέρωση του χρονοδιαγράμματος του έργου και τις διορθωτικές ενέργειες 

για την τήρησή του, σύμφωνα με τις οδηγίες και εγκρίσεις της Υπηρεσίας. 

δ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει επαρκή εργατικά χέρια και μηχανικά μέσα και οι εργασίες να γίνονται τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αν εφαρμόσει υπερωρίες, νυκτερινά συνεργεία και εργασία κατ' εξαιρέσιμους ημέρες, ένθα ούτω 

απαιτεί η καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου, δεν θα δικαιούται ουδεμιάς εκ του λόγου τούτου προσθέτου 

αποζημιώσεως. Η υπηρεσία δύναται ανά πάσα στιγμή να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων, 

τις υπερωρίες και τον αριθμό των μηχανημάτων, αν κρίνει ότι ο ρυθμός της προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός. 

ε) Στην περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν τηρήσει τις προθεσμίες της τασσομένης δια του διαγράμματος 

ή του πίνακα, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος κατά την διαδικασία του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 

στ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί λεπτομερές ημερολόγιο εργασίας και καιρικών συνθηκών υποδείγματος της 

υπηρεσίας και προσυπογραφόμενο υπ' αυτού και εκπροσώπου της υπηρεσίας και σύμφωνα με το άρθρο 146 του 

Ν.4412/2016. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται, αν κι όποτε ζητηθεί από την Υπηρεσία, να υποβάλλει οποιεσδήποτε εκθέσεις 

προόδου του έργου, οι οποίες συναρτώνται κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας με τη πρόοδο των έργων. 

 

Άρθρο 9° 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

o Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται στις μονάδες πλήρως περατωμένων εργασιών του αναδόχου μη 

δικαιουμένου ουδεμίας άλλης πληρωμής ή αποζημιώσεως δια την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση εκάστης τούτων άρθρο 
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53 παρ 7.Θ του Ν.4412/2016. 

α) Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούμενων για την εκτέλεση εκάστης εργασίας μηχανημάτων, ήτοι τα μισθώματα, 

τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά ή λόγω ημεραργιών εξ οιασδήποτε αιτίας επιβάρυνσης οι δαπάνες παραλαβής 

μεταφοράς επί τόπου και επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκαταστάσεως και τα ασφάλιστρα αυτών καθώς και 

η επιβάρυνση λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, λόγω επισκευών και συντήρησης των μηχανημάτων και γενικά κάθε 

δαπάνης κανονική ή έκτακτη που τυχόν παρουσιασθεί. 

β) Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού εξ εργοδηγών, μηχανοδηγών, 

χειριστών, μηχανοτεχνιτών, τεχνιτών, ειδικευμένων και ανειδίκευτων εργατών, δι ημερομίσθια αυτών, ημεραργίας, 

ασφαλίσεις, ώρας αργίας, εκτάκτους χρηματικές παροχές. 

γ) Οι δαπάνες των απαιτούμενων δι' έκαστον είδος εργασίας υλικών μετά των φορτοεκφορτώσεων και των 

μεταφορών αυτών δια παντός μέσου από του τόπου παραγωγής ή προμήθειας επί τόπου των έργων ως και παντός υλικού 

μη ρητώς κατονομαζόμενο, αλλ' ενδεχομένως απαιτηθησομένου για την πλήρη συντέλεση εκάστης εργασίας. 

δ) Οι τυχόν δαπάνες παντός είδους ασφαλίσεως των υλικών και αποζημιώσεων για την προσωρινή κατάληψη 

εκτάσεων προς μεταφορά ή αποθήκευση αυτών. 

ε) Τα έξοδα αποσβέσεως, αποθηκεύσεως και φυλάξεως των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών. 

στ) Οι δαπάνες εκτέλεσης ορισμένων εργασιών ή μέρους τους με τα χέρια των εργατοτεχνιτών στις περιπτώσεις που 

η εκτέλεσή τους είναι δυνατή ή δεν ενδείκνυται να γίνει με μηχανήματα ή κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη εκτέλεση 

της εργασίας. 

ζ) Πάσα εν γένει δαπάνη, μη ρητώς κατονομαζόμενη αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 

εργασίας, περί ης η σχετική τιμή του τιμολογίου. 

Ουδεμία αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων είτε ως προς τις ποσότητες και τις 

αποστάσεις μεταφοράς των εν εκάστη εργασία εισερχομένων υλικών, είτε ως προς αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε ως 

προς τις τιμές των ημερομισθίων και υλικών μετά την συμμετοχή του αναδόχου στον διαγωνισμό. 

o Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τυχόν πρόσθετες εργασίες, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016. Για τον κανονισμό τιμών μονάδων νέων εργασιών, θα εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα 

ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών) διευκρινίζεται ότι αυτά θα εφαρμόζονται άσχετα με τα μέσα, που 

χρησιμοποιούνται ή θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών (δηλαδή μικρού ή μεγάλου 

αριθμού μηχανημάτων, των γνωστών ή άλλων τύπων, καινούργιων ή όχι, με εργατικά χέρια μερικά ή συνολικά, σε 

μικρή ή σε μεγάλη αναλογία, κτλ.). 

o Εφ' όσον και μόνο προβλέπεται από τη Διακήρυξη Δημοπρασίας επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 

κατά τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν4412/2016, έπειτα από αίτηση του Αναδόχου. 

Άρθρο 10° 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Εν τη έννοια του κατά του άρθρου 53 παρ. 7.Θ του Ν.4412/2016, ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους αναδόχου, 

το οποίο καταβάλλεται επί της αξίας των δια των ισχυουσών ή νέων τιμών μονάδας εκτελεσθησομένων εργασιών ή των απ' 

ευθείας δι' αυτεπιστασίας εκτελουμένων έργων διαλαμβάνονται: 

1) Οι μισθοί και παντός είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως του διοικητικού και τεχνικού 

προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου 

(ύδρευσης, θέρμανσης, κ.λ.π.). 

2) Τα έξοδα συμμετοχής στον διαγωνισμό, συνάψεως συμβάσεως, έγκατα στάσεως, εκτελέσεως και παραλαβής 

έργων. 

3) Παντός είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγυήσεως, τόκοι κινήσεως κεφαλαίων και λοιπές πόσης φύσεως επιβαρύνσεις. 

4) Οι δαπάνες συμπλήρωσης και αναπροσαρμογής των οριστικών χαράξεων και τεχνικών έργων που θα παραδοθούν 

στον Ανάδοχο από συνέπεια μικρών μεταβολών του άξονα του δρόμου υψομετρικά και οριζοντιογραφικά κατά την 

εκτέλεση του έργου καθώς επίσης και προσαρμογή τους στις τυπικές διατομές δρόμων κ.λ.π.. 

5) Οι δαπάνες τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, υψομετρικές ή 

οριζοντιογραφικές για την βελτίωση της κατά μήκος τομής ή της χάραξης. 

6) στ) Έξοδα δοκιμής των υλικών και δοκιμών γενικά για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία. 

7) Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του Αναδόχου και τα έξοδα ασφάλισης ή αποζημιώσεως 

ατυχημάτων του προσωπικού του εργολάβου καθώς επίσης και κάθε φύσης έξοδα αποζημίωσης προς τρίτους. 

8) Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκομίσεις των προϊόντων σε θέση επιτρεπόμενη από την 

αστυνομία. 

9) Οι δαπάνες για τη σύνταξη των επιμετρήσεων και γενικότερα για τη χρονική, ποσοτική, ποιοτική και οικονομική 

τεκμηρίωσής τους, όπως ορίζεται στην παρούσα και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν, 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η αποτύπωση της μορφής του φυσικού εδάφους και η παράδοση των στοιχείων στη 

μορφή που ορίζεται, η τυχόν προσαρμογή των εγκεκριμένων οριστικών μελετών σε επίπεδο μελετών εφαρμογής, η 

σύνταξη και ενημέρωση του χρονοδιαγράμματος, αδειοδοτήσεων, μελετών, υποβολών, εργασιών κατασκευής, 

δοκιμών, ελέγχων κτλ., η σύνταξη κι ενημέρωση προγράμματος διασφάλισης ποιότητας και το ΣΑΥ και ΦΑΥ, η 
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εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για λατομεία, δανειοθαλάμους , χώρους απόθεσης κτλ. που θα 

απαιτηθούν, η εκπόνηση μελετών και η σύνταξη σχεδίων σήμανσης και ασφάλισης των προσωρινών ρυθμίσεων της 

κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής κτλ.. 

10) Κάθε άλλη δαπάνη, μη ρητώς κατονομαζόμενη, αλλά αναγκαία για την ορθή, έντεχνη και σύμφωνη προς τα 

συμβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών ή απαιτούμενη για την τακτοποίηση των έργων από κάθε πλευρά σε 

σχέση προς τις κείμενες διατάξεις ως και παντός είδους επισφαλή έξοδα. 

11) Το όφελος του αναδόχου. Ο Ανάδοχος αποδέχεται, με την υπογραφή της σύμβασης, ότι το συμφωνημένο 

εργολαβικό αντάλλαγμα επαρκεί για την κάλυψη των κάθε φύσης υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση. 

Άρθρο 11° 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ, ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό αρχείο στοιχείων και βιβλιοθήκη στην οποία θα 

καταχωρούνται η αλληλογραφία, τα πρωτόκολλα, τα συμφωνητικά, τα σχέδια κτλ., και θα ελέγχεται η διανομή τους.  

Απαιτείται η εκπόνηση και εφαρμογή Προγράμματος Ποιότητας Έργου σε κάθε δημόσιο έργο (Κατασκευή ή και 

Μελέτη), του οποίου ο προϋπολογισμός δημοπράτησης, υπερβαίνει το ποσό 1.500.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των αποφάσεων ΔΕ ΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (Β' 1265), ΔΙΠΑΔ/οικ. 611/24.7.2001(Β’ 1013), 

ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (Β' 928) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 

Την ποιότητα των δημόσιων έργων αφορούν και οι παρακάτω αποφάσεις: α) ΔΕΕΠΠ/οικ.4/19.1.2001 (Β1 94), β) 

ΔΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (Β' 624) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, γ) η 

Δ14/43309/5.3.2001 (Β’ 332) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και δ) ΔΙΠΑΔ/οικ. 

12/13.01.2009 (Β1 125Β/ 27.01.2009). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, να καλύπτει με ένα εξειδικευμένο στέλεχος τη θέση του 

Υπεύθυνου Ποιότητας έργου. Εάν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην ΣΥ, καθήκοντα Υπευθύνου Ποιότητας θα ασκεί ο 

προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου ή ο αναπληρωτής του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει, στο 

οργανόγραμμα, τα άτομα εκείνα που έχουν αρμοδιότητες σε θέματα διασφάλισης ποιότητας και να προσδιορίσει γραπτά 

αυτές τις αρμοδιότητες στο ΠΠΕ που θα υποβάλει. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας θα έχει πλήρη εξουσία, ώστε να διασφαλίζεται 

ότι η πολιτική ποιότητας είναι γνωστή σε όλο το προσωπικό και εφαρμόζεται, ότι το ΠΠΕ, που εγκρίθηκε, εφαρμόζεται, 

καθώς επίσης και να αναφέρει στον προϊστάμενο του εργοταξιακού γραφείου, σχετικά με την αποτελεσματικότητα του 

προγράμματος, ώστε να λαμβάνονται μέτρα βελτίωσης του. Επίσης ο Υπεύθυνος Ποιότητας οφείλει να προμηθευτεί αρμόδια 

τις σχετικές με το αντικείμενό του διαδικασίες του συστήματος διασφάλισης ποιότητας της Υπηρεσίας, εφόσον διατίθεται 

τέτοιο, για να τις λάβει υπόψη του κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής, αλλά και κατά τη σύνταξη του 

προγράμματος ποιότητας του έργου και των υποστηρικτικών εγγράφων. 

Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντιστοίχων τεχνικών προδιαγραφών. 

Σχετικά με την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή 

προορίζονται για ενσωμάτωση σε αυτό ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 159 του Ν4412/2016, καθώς και για τον 

χαρακτηρισμό των εδαφών ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 151 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

Δείγματα υλικών, πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν χρησιμοποιηθούν. 

Υλικά και λοιπά είδη, που χρησιμοποιούνται χωρίς έγκριση, θα απορρίπτονται εφ' όσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά 

τους. Τα απαιτούμενα δείγματα και περιγραφικά στοιχεία θα λαμβάνονται εγκαίρως πριν τη χρήση και θα εξετάζονται από 

την υπηρεσία. Στη συνέχεια, όταν απαιτείται, τα δείγματα θα αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο 

δοκιμής υλικών. 

Για αυτό το σκοπό, θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνομα του υλικού και εργοστασίου, για τα 

υλικά εμπορίου, για δε τα αδρανή υλικά τον τόπο προελεύσεως, την ονομασία και την τοποθεσία του έργου και το όνομα 

του αναδόχου, καθώς και το ότι τα υλικά, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται προς το δείγμα. Επίσης, 

αναγράφεται το είδος του ελέγχου, αν θα υποβληθούν τα υλικά. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει κάθε υλικό, συσκευή, εξοπλισμό, όργανο, συνδρομή, συμβατικό ή άλλο τεύχος 

ή πληροφορία, ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα, αναλώσιμα, καθώς και το κατάλληλο εργατοτεχνικό και επιστημονικό προσωπικό 

που απαιτείται κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας για την αποδοτική εκτέλεση των δοκιμών που προδιαγράφονται στα 

συμβατικά τεύχη. 

Μετά την ολοκλήρωση κάθε μιας των κατά τα ανωτέρω δοκιμών, ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε εύλογο χρονικό 

διάστημα που θα συμφωνηθεί με την Υπηρεσία, να παραδίδει τις εκθέσεις των δοκιμών, με τις καταγραφές των μετρήσεων, 

τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από εργαστηριακή ή άλλη επεξεργασία και το σύμφωνο ή όχι με τις εγκεκριμένες Ελληνικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ- ΠΕΤΕΠ) . 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στοιχεία τεκμηρίωσης της συμμόρφωσης των υλικών με τις απαιτήσεις της 

σύμβασης και δείγματα (κατά περίπτωση), για τα υλικά, είδη, όργανα και συσκευές που ορίζονται στα συμβατικά τεύχη. 

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει τη χρησιμοποίηση οποιουδήποτε υλικού, 

εξοπλισμού, οργάνου ή συσκευής ή/και επί μέρους στοιχείου του έργου, για το οποίο δεν τεκμηριώνεται, κατά την κρίση 

της Υπηρεσίας, ότι τα χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα συμβατικά τεύχη. Από ενδεχόμενη 
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απόρριψη του προτεινόμενου υλικού ή είδους από την Υπηρεσία λόγω ελλιπούς τεκμηρίωσης, δεν προκύπτει για τον 

Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαχωρίζει και φυλάσσει, με μέριμνα και δαπάνη του, σε ιδιαίτερους φυλασσόμενους 

χώρους όσα υλικά έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο. Ομοίως, σε ιδιαίτερους χώρους θα φυλάσσονται τα κατά τα ανωτέρω 

δείγματα υλικών, συσκευών, μηχανημάτων, κτλ. Οι χώροι αποθήκευσης υλικών που έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο και 

δειγμάτων θα υπάρχουν στο εργοτάξιο ή σε κατάλληλο εργοταξιακό χώρο του Αναδόχου, όπως θα συμφωνηθεί μεταξύ του 

Αναδόχου και της Υπηρεσίας, για την καλύτερη δυνατή αποδοτικότητα και την αξιοπιστία της ποιότητας του έργου. 

 

 

Άρθρο 12° 

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Πρέπει να τηρούνται επακριβώς και εξακριβωμένες οι καθοριζόμενες στο τιμολόγιο ή τη συγγραφή υποχρεώσεων 
αναλογίες υλικών. 

Η άμμος και το αμμοχάλικο πρέπει να κοσκινίζονται και να μετρώνται με κιβώτια καθορισμένων διαστάσεων, για να 

επιτυγχάνονται οι δέουσες αναλογίες. 

Άρθρο 13° 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο τυχόν απαιτούμενος για την εκτέλεση του έργου μηχανικός εξοπλισμός προβλέπεται και καθορίζεται εκάστοτε σε 

ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. Ο εξοπλισμός αυτός, αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο, θα βρίσκεται με μέριμνα και 

δαπάνες αυτού, χωρίς η υπηρεσία να αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη σχετικώς. 

Άρθρο 14° 

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ - ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρου 138 του Ν4412/2016. 

Τα αδρανή, τα χωμάτινα και λίθινα υλικά κατασκευής των έργων θα ληφθούν από τις θέσεις που θα καθορισθούν 

κατά το στάδιο της εκτέλεσης του έργου. Αυτό γίνεται μετά από υπόδειξη του Αναδόχου και την έγκριση της Υπηρεσίας, 

για το συμφερότερο για το Δημόσιο τρόπο. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, ο ΚτΕ δεν έχει υποχρέωση να 

εξασφαλίσει για τον Ανάδοχο χώρους λήψης υλικών. 

Πριν χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε πηγή υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει, με δαπάνες του, για την 

εξέταση του υλικού από εγκεκριμένο εργαστήριο προς διαπίστωση της καταλληλότητάς του. 

Σε περίπτωση που τα υλικά από τις πηγές που αναφέρονται ανωτέρω δεν επαρκούν ή αποδεικνύονται ακατάλληλα, 

τότε ο Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει νέες πηγές υλικών, που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. 

Εφόσον οι χώροι για λήψη υλικών δεν είναι δημόσιοι ή κοινοτικοί και απαιτείται δέσμευσή τους και ταυτόχρονα δεν 

υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση, τότε ο Ανάδοχος θα συντάξει, με δαπάνες του, τα απαιτούμενα κτηματολόγια (πίνακες, 

διαγράμματα) και θα αναλάβει τις διαδικασίες για την απαλλοτρίωση των χώρων αυτών. Οι δαπάνες όλων των σταδίων της 

απαλλοτρίωσης θα χρεωθούν στον Ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να παρακαταθέσει στην Υπηρεσία το αναγκαίο ποσό 

προκειμένου να γίνει η συντέλεση της απαλλοτρίωσης και να καταληφθεί η σχετική έκταση. 

Σημειώνεται εδώ σαν διευκρίνιση ότι οι τιμές προσφοράς του Αναδόχου περιλαμβάνουν κατά ανοιγμένο τρόπο, όλες 

τις δαπάνες που προϋποθέτει η εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 

Η προμήθεια αδρανών υλικών μπορεί να γίνεται: 

ο Από λειτουργούσες λατομικές επιχειρήσεις, 

ο Από «νέα λατομεία» που θα εγκαταστήσει και λειτουργήσει ο Ανάδοχος 

Διευκρινίζεται ότι με τον όρο «νέα λατομεία» χαρακτηρίζονται τόσο οι νέες θέσεις λατομείων όσο και η επανέναρξη 

λειτουργίας παλαιών λατομείων που ήδη βρίσκονται εκτός λειτουργίας, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 

1 του άρθρου 9 της ΚΥΑ 69269/5387/24-10-90. 

Σε κάθε περίπτωση στο αντάλλαγμα του Αναδόχου περιλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των 

οδών που θα απαιτηθούν για την προσπέλαση και μεταφορά των υλικών που θα ληφθούν από οποιαδήποτε πηγή, οι δαπάνες 

λόγω τυχόν πρόσθετων μεταφορών ή δυσμενών συνθηκών μίσθωσης, αγοράς βραχωδών προϊόντων ή λατομείων, 

αποκάλυψης εκμετάλλευσης και απόδοσης τούτων κτλ. 

Επίσης στο αντάλλαγμα του Αναδόχου περιλαμβάνονται οι οποιεσδήποτε δαπάνες χρειαστούν για τη διαμόρφωση 

του διατιθέμενου χώρου (σύμφωνα με τις ανάγκες του Αναδόχου και κάτω από τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας 

και των Αρμόδιων Αρχών) για τη διαμόρφωση των συνδέσεων προς υπάρχουσες οδούς, για την προστασία, αναγκαία 

μεταφορά, αποκατάσταση βλαβών σε οποιαδήποτε δίκτυα και εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, βλαβών ή προκλήσεις 

αποθετικών ζημιών σε κτίσματα, καλλιέργειες, παρακείμενες εκτάσεις κτλ. 

Για την περίπτωση προμήθειας αδρανών υλικών από λειτουργούσες λατομικές επιχειρήσεις η Υπηρεσία δεν 

παρεμβαίνει στις επιλογές του Αναδόχου, πέραν από τις απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου των υλικών και τις απαιτήσεις 

προστασίας του περιβάλλοντος της ήδη λειτουργούσας εγκατάστασης, για τις οποίες ισχύουν οι νόμοι και οι διατάξεις που 

αναφέρονται στο παρόν. 
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Η χορήγηση άδειας λειτουργίας νέων λατομείων θα γίνεται μόνο για τις ανάγκες του έργου, μετά την ολοκλήρωση 

των οποίων ο Ανάδοχος θα σταματήσει κάθε λατομική δραστηριότητα και θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και θα εκτελέσει 

τα σχετικά έργα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Ανάλογες 

ενέργειες θα πρέπει να γίνουν και στο χώρο των εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να προσκομίζει και 

τα αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών προγράμματος ερευνών που θα πρέπει να έχει εκτελέσει σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη. 

Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει και χρησιμοποιήσει τους κατάλληλους δανειοθαλάμους (ή ορυχεία), τηρώντας 

όλους τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς που επιβάλλονται από τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης, είτε σε χώρους 

Δημοσίου (εφόσον επιτρέπεται να χορηγηθεί σε αυτόν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και περιορισμούς των όρων 

δημοπράτησης, η άδεια εκμετάλλευσης και απόληψης των αναγκαίων ποσοτήτων) είτε με μίσθωση είτε με αγορά των 

κατάλληλων ιδιωτικών εκτάσεων ή ακόμη και με προμήθεια από ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις πώλησης υλικών δανείων. 

Για την περίπτωση χρησιμοποίησης δανείων από ήδη λειτουργούσα επιχείρηση πώλησης δανείων, η τεχνική μελέτη 

που θα υποβληθεί θα δείχνει ότι ο χώρος απόληψης δανείων είναι σύμφωνος με τους όρους δημοπράτησης. 

Ο Ανάδοχος, χωρίς καμία επί πλέον αποζημίωση, υποχρεούται, στην απόθεση των περισσευμάτων κατάλληλων 

προϊόντων ορυγμάτων, των τυχόν ακατάλληλων προϊόντων ορυγμάτων για την κατασκευή επιχωμάτων και των άχρηστων 
προϊόντων κάθε είδους, που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση των χώρων επέμβασης, θα απομακρύνονται και 

θα διαστρώνονται με μέριμνα και δαπάνες του. Επίσης πέρα από τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση (ή σε μία 
συγκεκριμένη απόσταση, αν γίνεται σχετική ειδική μνεία σε ειδικούς όρους δημοπράτησης) ο Ανάδοχος υποχρεούται και 

στη διάστρωση των προϊόντων στους χώρους απόθεσης, να εξασφαλίσει και τη σταθεροποίηση τους με τα απαραίτητα έργα 

υποδομής και με κατάλληλη συμπύκνωση, ώστε οι επιφάνειες που θα προκύψουν να είναι βατές σε οχήματα και 
αξιοποιήσιμες για χώρους αναψυχής, αθλοπαιδιών, ή άλλους παρόμοιους. Οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται ότι 

περιλαμβάνονται, κατά ανοιγμένο τρόπο, στις τιμές της προσφοράς του Αναδόχου. 
 
Άρθρο 15° 

ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπ' όψιν του ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των κειμένων νόμων φόρους, 

τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ότι υποχρεούται στην καταβολή προς το 

εργατοτεχνικό προσωπικό των εκάστοτε από το Υπουργείο Εργασίας, βάσει αποφάσεων του, καθοριζόμενων δώρων, λόγω 

εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, ως και ημερών υποχρεωτικής αργίας και τυχόν επιδόματος αδείας. 

Εάν μετά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν 

υφιστάμενοι, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέον ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου 

πιστοποιούμενου ή αφαιρουμένου του πράγματι πληρωμένου ή εξοικονομημένου επί του έλαττον ποσού. (Άρθρο 138 του 

Ν. 4412/2016) 

Άρθρο 16° 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή της προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι 

έχουν λάβει υπ' όψιν κατά την σύνταξή της και έχουν ελέγξει τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου δηλαδή τη θέση 
του έργου και των μερών αυτού, κυρίως τις διάφορες πηγές προμήθειας υλικών, τις θέσεις για την προσωρινή ή οριστική 

απόθεση των προϊόντων εκσκαφών, τις απαιτούμενες δια παντός μέσου μεταφορές, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη 

κατασκευής οδών προσπέλασης, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, τις καιρικές 
συνθήκες και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές, ειδικές και γενικές συνθήκες, τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν, τα οποία 

καθ' οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν την πρόοδο ή το κόστος των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεσθούν 
μετά την σύμβαση προς ην εν πάση περιπτώσει υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος. 

Επίσης ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει, με σκοπό τη συμμόρφωσή του, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, 
τα εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια της μελέτης, τους περιβαλλοντικούς όρους για την υπόψη περιοχή και τις συνθήκες 

του έργου, τα τυχόν διατιθέμενα στοιχεία και πληροφορίες από τις Τοπικές Αρχές, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, 
καθώς και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας που συ μ περιλαμβάνονται στο φάκελο της δημοπρασίας και 

αποτελούν μαζί με τη διακήρυξη τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να 

εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις ανωτέρω συνθήκες και όρους. 
Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, 

δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν 

προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του 

λόγου. 

Άρθρο 17° 

ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΕΩΣ 

α) Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση πάντα τα εις χείρας του υλικά και μέσα, καθώς και τας υπ' 

αυτού εκτελουμένας εργασίας. Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας εκτελούνται υπ' αυτού, εν εναντία δε περιπτώσει τα μέτρα 

φυλάξεως, προστασίας ή διατηρήσεως λαμβάνονται υπό του εργοδότου, των αντιστοίχων δαπανών καταλογιζομένων εις 
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βάρος του αναδόχου. 

β) Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα φυλάξεως και προστασίας των εγγύς των εκτελουμένων 

έργων πάσης φύσεως κοινωφελών έργων, προς πρόληψη ζημιών σε αυτά ή διακοπή της λειτουργίας αυτών. Ζημιές που 

προκαλούνται από αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται από αυτόν, αλλιώς η επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη εις 

βάρος και λογαριασμό του αναδόχου. 

γ) Για την προστασία του περιβάλλοντος ισχύουν τα οριζόμενα του Άρθρου 18 του Ν4412/2016. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλει προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντας στην περιοχή του έργου. Οι προτάσεις αυτές θα 

καθορίζουν με λεπτομέρεια όλα τα μέτρα που θα ληφθούν για να προστατευθούν η υπάρχουσα βλάστηση, τα δέντρα, οι 

θάμνοι και οι καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από τους χώρους που θα διατεθούν από την Υπηρεσία για την εκτέλεση των 

έργων, καθώς και για την αποκατάσταση των περιοχών, που υποχρεωτικά θα υποστούν ζημιές από την εκτέλεση του έργου. 

Οι προτάσεις αυτές πρέπει να συμφωνούν με τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν εγκριθεί για το έργο. Ενδεικτικά, 

τέτοια μέτρα θα είναι, μετά την περάτωση του έργου, ο πλήρης καθαρισμός των εργοταξίων, η αποξήλωση όλων των 

προσωρινών εγκαταστάσεων, η αποκομιδή όλων των πλεοναζόντων υλικών και αχρήστων και κάθε άλλο κατάλληλο μέτρο, 

ώστε τελικά η επιρροή του εκτελεσθέντος έργου στο περιβάλλον να είναι η ελάχιστη δυνατή. Τονίζεται ότι ο Ανάδοχος θα 

είναι μόνος υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους από αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, από 

αποθήκευση υλικών, από κακό χειρισμό των μηχανημάτων του ή καταπάτηση φυτεμένων περιοχών από τα μηχανικά μέσα 

που διαθέτει, και θα φροντίζει για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας ζημιάς με δικές του δαπάνες. Οι απαιτήσεις προστασίας 

του περιβάλλοντος για το τελειωμένο έργο περιλαμβάνονται στο σχεδίασμά του και αποτυπώνονται στους εγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους του έργου. Όσον αφορά στον Ανάδοχο, ισχύουν οι απαιτήσεις συμμόρφωσής του προς τις 

προδιαγραφές εκτέλεσης των εργασιών σε συνδυασμό με τα όσα ορίζονται ανωτέρω. 

Άρθρο 18° 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 

Οι ανάδοχοι έργων εκτελουμένων εντός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α. υποχρεούνται να ασφαλίσουν σε αυτό όλο το 

προσωπικό που απασχολούν. Στις περιπτώσεις έργων, εκτελουμένων εκτός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α., οι ανάδοχοι 

υποχρεούνται να συνεχίσουν την ασφάλιση του προσωπικού που απασχολούν, το οποίον τυγχάνει να είναι ασφαλισμένο 

στο Ι.Κ.Α. και δεν έχει διακοπεί η ασφάλισή του. 

Το υπόλοιπο προσωπικό υποχρεούνται να το ασφαλίσουν σε μια από τις ασφαλιστικές εταιρείες που είναι 

αναγνωρισμένες από το Δημόσιο. Η δαπάνη για τα υπό του αναδόχου πληρωτέα ασφάλιστρα εν συνόλω, ήτοι εργοδοτικής 

εισφοράς και εισφοράς ασφαλισμένου βαρύνει τούτον. Ο Κύριος του Έργου δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των ανωτέρω, 

ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον Κύριο του Έργου όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγματοποίηση των υπόψη 

ελέγχων. Η υποχρέωση ασφαλίσεως ισχύει και για το κάθε φύσης προσωπικό που απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και κάθε φύσης συνεργάτες του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει τα ασφάλιστρα συμβόλαια του προσωπικού του, στις περιπτώσεις 

που αυτό δεν υπάγεται στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Στην περίπτωση που δεν τα προσκομίσει, η Αρμόδια Υπηρεσία έχει το 

δικαίωμα να εφαρμόζει ανάλογη κράτηση στους λογαριασμούς πληρωμής του που εκδίδονται μέχρι και το χρόνο 

προσκόμισης των ασφαλιστήριων συμβολαίων. Αν ο Ανάδοχος δεν συνάψει τις παραπάνω ασφάλειες ή δεν καταβάλει τα 

ασφάλιστρα, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία προβαίνει στην σύναψη της ασφάλειας ή την καταβολή των ασφαλίστρων σε βάρος 

και για λογαριασμό του Αναδόχου και κρατάει τις δαπάνες που έγιναν από τους λογαριασμούς του Αναδόχου. 

Σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο εργοδότης με αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται από το προσωπικό 

του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων και γενικά 

κάθε φύσεως κοινωφελή έργα. 

Οι όροι των ανωτέρω ισχύουν από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το πέρας της περιόδου υποχρεωτικής 

συντήρησης. ( Άρθρο 138 παρ. 7 & Άρθρο 18 παρ 2 του Ν 4412/2016) 

Άρθρο 19° 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ - ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ - ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΏΝ ΤΩΝ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη 

οποιουδήποτε ατυχήματος και οποιοσδήποτε ζημιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, είναι δε μόνος υπεύθυνος γι' 

αυτά και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα 

(από πράξεις ή/και παραλείψεις του), είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται στο έργο του. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων κλπ., όπως ορίζεται στο άρθρο 18 παρ. 2 και άρθρο 138 

παρ.7 του Ν.4412/2016 και είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την Υπηρεσία χωρίς καθυστέρηση για κάθε διαταγή και 

εντολή των διαφόρων Αρχών, σχετική με προτεινόμενα μέτρα για τον έλεγχο και την ασφάλεια κλπ που απευθύνεται ή 

κοινοποιείται σε αυτόν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

Γαιώδη ορύγματα υποστηρίζονται πάντοτε, γενικώς δε τα ορύγματα εντός κατοικημένων χώρων, τα οποία 

επιπροσθέτως επισημαίνονται δια φώτων την νύκτα. Διαταγές της υπηρεσίας, εν σχέση προς την εξασφάλιση της 

κυκλοφορίας εφαρμόζονται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. Σε περιπτώσεις που απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία 
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γειτονικής κατασκευής, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές 

καθώς και στη λήψη κάθε άλλου μέτρου, για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε τρίτους ή και στο έργο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την προστασία και αντιμετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των 

εργοταξιακών χώρων και στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και σε κάθε μηχάνημα του εξοπλισμού του. 

Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αποφυγή ζημιών και ατυχημάτων από τη 

χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ. ελεγχόμενες εκρήξεις, συστήματα συναγερμού για την απομάκρυνση ατόμων από τους 

χώρους των εκρήξεων, λήψη προστατευτικών μέτρων για υπερκείμενες, υποκείμενες ή παρακείμενες κατασκευές και 

ιδιοκτησίες κτλ., εφόσον βεβαίως του επιτραπεί από την Υπηρεσία να χρησιμοποιήσει εκρηκτικές ύλες στις εκσκαφές. Τέλος, 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί όλες τις υποδείξεις των εντεταλμένων οργάνων του Κράτους (Επιθεώρηση Εργασίας, 

Επιθεώρηση Μεταλλείων κτλ.). 

Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για 

την ασφάλεια των εργαζομένων ή των με άλλο τρόπο εμπλεκομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των 

ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων 

ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει, κατά το χρόνο εφαρμογής των σχετικών 

διατάξεων. 

Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για παροχή πρώτων βοηθειών. 

Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα ανωτέρω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θεωρούνται ανηγμένες στις τιμές της 

προσφοράς του.  

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, με μέριμνα και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο μέτρο προφύλαξης ή ενίσχυσης 

οδικών τμημάτων, γεφυρών, λοιπών τεχνικών έργων ή χωματόδρομων, ανεξάρτητα αν αυτό το μέτρο προδιαγράφεται 

ειδικά ή όχι στα επιμέρους συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο οδικό δίκτυο, 

ο Ανάδοχος υποχρεούται σε αποκατάστασή τους. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ο προβλεπόμενος από τις 

ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αυτός περιλαμβάνει πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, αναλάμποντα 

σήματα, μάτια γάτας, αυτοκόλλητες ταινίες, πλαστικά βαρέλια και στηθαία ασφαλείας, κώνους σήμανσης κτλ. που 

λεπτομερώς θα καθορίζονται σε κάθε μελέτη αυτού του άρθρου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προσωρινών ή μονίμων ρυθμίσεων της κυκλοφορίας που θα χρειασθούν και 

οφείλει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία 

οχημάτων, πεζών, μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (από τη διακίνηση των μηχανικών του μέσων, την εκτέλεση 

των έργων, την αποθήκευση υλικών, τη δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη μεταφορά υλικών 

κτλ.), συμμορφούμενος πάντοτε με τις ισχύουσες διατάξεις και με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες, να προβαίνει στην 

τοποθέτηση των γενικά απαιτούμενων, ανάλογα με τη φύση των έργων (συγκοινωνιακά, υδραυλικά, οικοδομικά κτλ.), 

σημάτων και πινακίδων ασφαλείας, προειδοποιητικών, ρυθμιστικών, πληροφοριακών και να επιμελείται της συντήρησης 

αυτών. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά περίφραξη, ιδιαίτερη σήμανση, αυτόματα 

σήματα που θα αναβοσβήνουν (FLASH LIGHTS) και κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας, λαμβανομένου υπόψη του Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει. 

Επίσης θα χρησιμοποιούνται όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονόμοι υπάλληλοι του Αναδόχου για την ασφαλή 

καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στις οδούς και στις παρακαμπτήριες και 

προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την ημέρα και τη νύχτα. Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται 

με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. 

Σε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, πεζοδρόμια και λοιπές προσβάσεις, στις 

οποίες δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει να εξασφαλίζονται χαρακτηριστικά 

ελεύθερου χώρου και να υπάρχει προστατευτική σκεπή, η οποία να αποκλείσει την περίπτωση πτώσης εργαλείων, υλικών 

της κατασκευής κτλ. επί της κυκλοφορούμενης πρόσβασης. Η κατασκευή της ως άνω προστατευτικής σκεπής ανήκει στην 

κατηγορία των εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου. Κατά συνέπεια την εργασία αυτή 

θα πρέπει ο Ανάδοχος να την περιλάβει, κατά ανηγμένο τρόπο, στην προσφορά του. 

Η μη τήρηση των προαναφερθέντων μέτρων αποτελεί παράβαση των προβλεπόμενων στις διατάξεις του άρθρου 7 

της υπ' αριθμ. Δ17α/5/77/ΦΝ312/16.12.94 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 553 Β τεύχος), και επισύρουν τις από 

τις διατάξεις αυτές προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και διοικητικές και παρεπόμενες χρηματικές κυρώσεις. Επίσης η μη 

τήρηση των μέτρων αυτών αποτελεί παράβαση των προβλεπόμενων στις Προδιαγραφές Σήμανσης εκτελουμένων έργων 

εντός ή και εκτός κατοικημένων περιοχών που εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις του ΥΔΕ α) ΒΜ 5/30058/6.12.82 (ΦΕΚ 

121Β/23.3.83) και β) ΒΜ 5/30428/17.6.80 (ΦΕΚ 589Β/30.6.80) και επισύρουν τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του 

άρθρου 82 και 83 του Ν.3669/2008, όπως ισχύει, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις ( Άρθρο 377 περ. 31 του Ν4412/2016) 

Σε κατάλληλο σημείο, και σε εμφανείς θέσεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δικά του έξοδα, να τοποθετήσει πινακίδες 

του έργου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί δημοσιότητας των εκτελούμενων έργων, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει τους εργοταξιακούς χώρους από άτομα μη έχοντα εργασία ή μη διαπιστευμένα 

ή μη δικαιούμενα για οποιοδήποτε λόγο να ευρίσκονται στους χώρους που εκτελούνται έργα. Για το σκοπό αυτό, θα 

χρησιμοποιούνται, όπου παρίσταται ανάγκη, φύλακες υπάλληλοι του Αναδόχου γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά 

την ημέρα και τη νύχτα. Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. 
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Το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ε.Ε. και οι πινακίδες που θα τοποθετηθούν, τόσο η προσωρινή, όσο 

και η αναμνηστική, θα είναι σύμφωνες με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 

2014 και τον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Άρθρο 20° 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, Κ.Λ.Π. - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 

ΜΕΛΕΤΏΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την υπογραφή της σύμβασης, αλλά και όλοι οι διαγωνιζόμενοι κατά τη φάση του 

διαγωνισμού εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, να επαληθεύσει όλα τα στη διάθεσή τους στοιχεία από την Υπηρεσία και να 

εκτελέσει και τυχόν συμπληρωματικές έρευνες και μελέτες εφαρμογής, προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα 

κατασκευαστικά σχέδια των έργων. Η επαλήθευση των διατιθεμένων στοιχείων με επί τόπου μετρήσεις καθώς και η 

εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών υπάγεται στην κατηγορία των ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, για τις οποίες 

δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής στον Ανάδοχο. Η σύνταξη των μελετών αυτών θα γίνεται με βάση τις ισχύουσες 

Προδιαγραφές και τις Εγκυκλίους που κάθε φορά ισχύουν. Ανάλογη υποχρέωση έχει ο Ανάδοχος και για τις έγγραφες 

συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις της μελέτης του έργου που είναι υποχρεωτικές γι' αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 2 

του Ν.4412/2016. Η εκπόνηση των συμπληρωματικών μελετών θα πρέπει να ακολουθεί την δέουσα αλληλουχία και σειρά 

μεταξύ τους και η υποβολή τους θα γίνεται στην Υπηρεσία σε ηλεκτρονική μορφή και σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίγραφα. 

Επίσης ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αναλάβει με δική του ευθύνη και έξοδα την τυχόν έκδοση οποιοσδήποτε 

άδειας απαιτείται για το έργο αλλά και να βοηθήσει την Υπηρεσία για την τροποποίηση οποιοσδήποτε υπάρχουσας αδείας, 

παρέχοντας και κάθε στοιχείο που αφορά την κατασκευαστική πλευρά του έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για αποκλειστική χρήση της Υπηρεσίας, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 

έργων, όλα τα όργανα ελέγχου, τα βοηθητικά εξαρτήματα και το κατάλληλο προσωπικό, που είναι αναγκαία για όλους τους 

τοπογραφικούς ελέγχους που θα απαιτηθούν σε όλες τις φάσεις κατασκευής του έργου. 

Μέσα στις υποχρεώσεις του μηχανικού εξοπλισμού του Αναδόχου περιλαμβάνεται και ο κατάλληλος τοπογραφικός 

εξοπλισμός, που θα βρίσκεται συνέχεια επί τόπου του έργου, με τον οποίο θα γίνονται οι χαράξεις των έργων και οι 

τοπογραφικοί και λοιποί γεωμετρικοί έλεγχοι της κατασκευής. Ο υπόψη τοπογραφικός εξοπλισμός θα είναι σύμφωνος με τα 

οριζόμενα στην ΕΣΥ. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει τοπογραφικά διαγράμματα, σε όσες θέσεις είναι αναγκαία και δεν υπάρχουν, 

στην κατάλληλη και αποδεκτή από την Υπηρεσία ακρίβεια και κλίμακα, για όλες τις περιπτώσεις που τέτοια διαγράμματα θα 

απαιτηθούν, όπως π.χ., για δανειοθαλάμους, λατομεία, χώρους απόθεσης, προσωρινά έργα, χώρους εργοταξίων, τεχνικά 

έργα κτλ. Εφόσον δοθεί σχετική εντολή από την Υπηρεσία, τα διαγράμματα αυτά θα συνδέονται με το Τριγωνομετρικό 

Δίκτυο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. 

Οι τοπογραφικές εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Για τη σύνταξη των τοπογραφικών διαγραμμάτων σε θέσεις λατομείων, δανειοθαλάμων, χώρων απόθεσης, 

εργοταξιακών περιοχών, προσωρινών έργων κτλ., που δεν θα χρησιμοποιηθούν από τα μόνιμα έργα, δεν θα καταβληθεί 

στον Ανάδοχο ουδεμία αμοιβή. Οι ανωτέρω τοπογραφήσεις είναι απαιτητές από τον ΚτΕ για λόγους σχετιζόμενους με την 

επίβλεψη του έργου, αλλά από τον Ανάδοχο θα θεωρηθούν ότι οι σχετικές τους δαπάνες περιλαμβάνονται, κατά τρόπο 

ανηγμένο, στις τιμές του τιμολογίου προσφοράς. 

Άρθρο 21° 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

Οι πάσης φύσεως δαπάνες χαράξεων, πασσαλώσεων, χωροσταθμήσεων, λήψεως διατομών, εγκαταστάσεως 

υψομετρικών αφετηριών, για την ακριβή εκτέλεση του έργου, και γενικά καταμετρήσεις και επιμετρήσεις, σύνταξη σχεδίων 

για πλήρη φάκελο έκδοσης οικοδομικής άδειας κτιριακών έργων, ενεργειών για τη χορήγηση αδειών από Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., 

Δ/νση Δασών, Υπηρεσίες Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. βαρύνουν τον ανάδοχο. Ελαχιστοποίηση παρενόχλησης των δικτύων ΟΚΩ, όπου η 

παρενόχληση είναι αναγκαία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας από τον αντίστοιχο Οργανισμό και η άμεση αποκατάσταση 

της συνέχειάς τους και εξασφάλιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας (κίνδυνοι μόλυνσης - ηλεκτροπληξίας κτλ.). 

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υφίστανται εναέριες ή υπόγειες 

εγκαταστάσεις ΟΚΩ, ΔΕΚΟ ή ΝΠΔΔ, οι οποίες πρέπει να μετατοπιστούν από τους κυρίους των. 

Με τις εργασίες αυτές ουδεμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη θα έχει ο Ανάδοχος (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά 

στην ΕΣΥ), υποχρεούται όμως αυτός να διευκολύνει χωρίς προφάσεις την εκτέλεση των ως άνω εργασιών, χωρίς να 

δικαιούται εξ αιτίας αυτού του λόγου ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω καθυστέρησης ή δυσχερειών που τυχόν παρουσιάζονται 

στις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν. 

Στην περίπτωση ευρημάτων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ισχύουν τα οριζόμενα του Άρθρου 138 παρ.12 του 

Ν4412/2016. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων, οποιοσδήποτε ηλικίας, έργων 

τέχνης ή άλλων ευρημάτων, να ειδοποιήσει την Υπηρεσία και την αρμόδια Αρχαιολογική ή άλλη Υπηρεσία και να διακόψει 

αμέσως κάθε εργασία στην περιοχή των ευρημάτων, λαμβάνοντας συγχρόνως όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανέπαφη 

διατήρηση και διαφύλαξη των υπόψη ευρημάτων. Για την περίπτωση ερευνητικών εργασιών που θα εκτελεσθούν από την 

Αρχαιολογική Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις απαιτούμενες διευκολύνσεις και να συντονίζει με αυτήν τις 
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υπόλοιπες εργασίες του. Σε περίπτωση καθυστέρησης της προόδου των έργων για την παραπάνω αιτία χορηγείται ανάλογη 

παράταση συμβατικής προθεσμίας, χωρίς να αποκλείεται κι η εφαρμογή των διατάξεων της αντίστοιχης νομοθεσίας. Όλα 

τα αρχαιολογικά ή άλλα ευρήματα, οποιοσδήποτε φύσης και αξίας, που ανακαλύπτονται κατά την εκτέλεση του έργου 

ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και σε κάθε τέτοια περίπτωση ισχύει η Ελληνική νομοθεσία. 

Άρθρο 22° 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Όλες οι απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι διαμονής, εργαστήρια, γραφεία 

κτλ.), για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα ανεγερθούν με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου, σε 

θέσεις επιτρεπόμενες από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρμόδιες Αρχές. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμίας αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου λόγω τυχόν 

ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων ή από οποιαδήποτε άλλη σχετική αιτία, διότι, κατά την υποβολή της προσφοράς του, 

δηλώνεται σαφώς ότι ο Ανάδοχος έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να προβεί έγκαιρα στην αναζήτηση, κατάληψη και διευθέτηση των κατάλληλων χώρων 

στην άμεση περιοχή του έργου για την εγκατάσταση των εργοταξίων, ειδοποιώντας γι' αυτό την Υπηρεσία. Οι 

καταλαμβανόμενοι χώροι αν βρίσκονται μέσα στην περιοχή ιδιοκτησίας του ΚτΕ, θα πρέπει επίσης να τύχουν της έγκρισης 

της Υπηρεσίας. 

Αν ο Ανάδοχος εξεύρει δημόσιους χώρους κατάλληλους για τις χρήσεις αυτές και υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί 

η χρήση τέτοιων χώρων από την Υπηρεσία, η παραχώρησή τους για χρήση (λατομείων, δανειοθαλάμων, χώρων απόθεσης 

εργοταξίων κτλ.) θα γίνει από τον ΚτΕ στον Ανάδοχο χωρίς αντάλλαγμα, και θα αναγραφούν στην σχετική άδεια χρήσης. 

Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζημιών σ’ αυτό, δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, την 

απόθεση υλικών στους χώρους αποθήκευσης, τότε θα αποτίθενται μόνον τα υλικά εργασίας μιας ημέρας, χωρίς να προκύπτει 

δικαίωμα του Αναδόχου για αποζημίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων μεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κτλ., γιατί θεωρείται 

ότι όλες αυτές περιλαμβάνονται στις τιμές της προσφοράς του. 

Ο Ανάδοχος, με δική του μέριμνα και δαπάνη, θα διαρρυθμίσει κατάλληλα τον (τους) εργοταξιακό (ους) χώρο (ους), 

που θα περιλαμβάνει (ουν) όλες τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου, όπως επίσης και τις 

προσπελάσεις προς τους χώρους αυτούς. Επίσης υποχρεούται να μην εμποδίζει τη λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων κατά 

την εκτέλεση των εργασιών. Όλες οι ως άνω εγκαταστάσεις θα πληρούν τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών και τις 

τυχόν κατά περίπτωση εντολές της Υπηρεσίας. 

Όλοι οι χώροι υγιεινής θα σχεδιαστούν και κατασκευαστούν σύμφωνα με τις ειδικότερες απαιτήσεις της ΕΣΥ και 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Όλες οι εγκαταστάσεις (υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, λοιπές) θα σχεδιαστούν, κατασκευασθούν και λειτουργούν 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τις υπόψη εγκαταστάσεις και σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί 

στις απαραίτητες κατασκευές καθώς και στη λήψη κάθε άλλου μέτρου για τη αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε τρίτους ή στο 

έργο. 

Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων είτε πρόκειται για χώρους του 

Αναδόχου είτε πρόκειται για χώρους της αποκλειστικής χρήσης της Υπηρεσίας, βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος και είναι 

υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρησή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της δημόσιας τάξης, ασφάλειας και 

υγιεινής (Άρθρο 138 του Ν 4412/2016) 

Άρθρο 23° 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του και πριν από την παράδοση προς χρήση κάθε τμήματος έργου, καθώς και 

μετά την περάτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και απομακρύνει από τους περί το επίμαχο τμήμα του έργου 

χώρους και γενικά από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή κατασκευή ή εγκατάσταση που απαιτήθηκε, τα απορρίμματα, εργαλεία 

και ικριώματα, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κτλ., να άρει 

κάθε βοηθητικό έργο κτλ., το οποίο θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήμιο για τη μετέπειτα λειτουργία 

του έργου ή τμήματος αυτού, να ισοπεδώσει τους χώρους στους οποίους αυτά είχαν αποτεθεί ή εγκατασταθεί και να 

παραδώσει τελείως καθαρές/ούς τόσο τις κατασκευές όσο και τους χώρους γύρω από το εργοτάξιο και γενικά να μεριμνήσει 

για οτιδήποτε άλλο σχετικό απαιτείται για την παράδοση του έργου ώστε να λειτουργήσει εύρυθμα, κατά τους όρους της 

σύμβασης. 

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, από τη στιγμή που εξέλιπε ο λόγος, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, 

και στην άρση (καθαίρεση, αποκόμιση κτλ.) κάθε προστατευτικής κατασκευής που κατασκευάστηκε κτλ. για την εκτέλεση 

του έργου (εργασιών και παραγωγής υλικών) και που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε λόγο, για την αποφυγή κάθε φύσης 

ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κτλ. σε ιδιοκτησίες, οικοδομές, δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς 

εγκαταστάσεις και κάθε φύσης έργα, καθώς και απομάκρυνση των εργοταξίων. 

Εάν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη υπόμνηση εκ μέρους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας δεν προβεί ο 

Ανάδοχος στην έναρξη και, μέσα σε εύλογη προθεσμία, περάτωση των ανωτέρω εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος 



 

Σελίδα 13 από 15 
 

του Αναδόχου και εκπίπτει η δαπάνη που έγινε από την πρώτη επόμενη πληρωμή ή την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή κατά 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πέρα από τη μη έκδοση βεβαίωσης εμπρόθεσμης εκτέλεσης 

του έργου ή τμήματος αυτού εξ αιτίας αυτού του λόγου (Άρθρο 138 του Ν 4412/2016). 

Άρθρο 24° 
ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη επιπρόσθετη αμοιβή, να προβεί στην σύνταξη Μητρώου του έργου που 

κατασκευάστηκε, σύμφωνα με τα όσα προκαθορίζονται από την Υπηρεσία. 

Στο μητρώο του έργου συμπεριλαμβάνονται: 

1. Σειρά έγχρωμων φωτογραφιών των διαφόρων φάσεων του έργου, της παραγωγής υλικών και της εκτέλεσης 

δοκιμών 

2. Σειρά έγχρωμων διαφανειών των περιγραφόμενων στην υποπαράγραφο ϊ ανωτέρω 

3. Πίνακα απογραφής του έργου, που θα περιέχει τα επί μέρους έργα, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό κτλ., που συγκροτούν 

το ολοκληρωμένο έργο 

4. Σειρά σχεδίων του έργου με τις διαστάσεις που τελικά εφαρμόστηκαν 

5. Σειρά σχεδίων με στοιχεία υψομετρικών αφετηριών (με συντεταγμένες X, Υ, Ζ επί οριζοντιογραφίας) 

6. Τεύχος διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου 

7. Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης των ερευνών πεδίου και εργαστηρίου 

8. Περιγραφική έκθεση της κατασκευής του έργου 

9. Εγχειρίδιο επιθεώρησης και συντήρησης του έργου (εφόσον ορίζεται στην ΣΥ) 

10. Εγχειρίδιο λειτουργίας του έργου (εφόσον ορίζεται στην ΣΥ) 

Στο μητρώο έργου θα συμπεριληφθούν και τα πρακτικά των συσκέψεων μεταξύ της επίβλεψης και αντιπροσώπων 

του Αναδόχου. 

Το μητρώο του έργου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της τελικής επιμέτρησης, η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο για 

την προσωρινή παραλαβή του έργου. Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του έργου συνεπάγεται τη μη υπογραφή της, 

κατά το άρθρου 52 του Ν3669/2008 και το άρθρο 186 του Ν.4070/2012, τελικής επιμέτρησης. 

 

Άρθρο 25° 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει πριν από την έναρξη των εργασιών Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) καθώς 

και να δημιουργήσει Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΔ 305/96, άρθρο 3. Τα 

ανωτέρω ΣΑΥ και ΦΑΥ θα συνταχθούν έτσι, ώστε να είναι συμβατά με τα σχετικά υποδείγματα που έχουν συνταχθεί από 

το TEE (ΤΕΕ/10068/22-4-98 έγγραφο προς Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους Νόμους, Διατάγματα, 

Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των 

εργαζομένων. 

Προς τούτο πρέπει ο Ανάδοχος να υποβάλει έγκαιρα προς έγκριση από την Υπηρεσία εγχειρίδιο ασφάλειας, μαζί με 

πίνακα διανομής και βεβαίωσης ενημέρωσης όλου του προσωπικού του εργοταξίου, αλλά και κάθε νεοπροσλαμβανόμενου 

στο εργοτάξιο. Τέλος πρέπει να ορίσει ένα μέλος του εργοταξίου του σαν Υπεύθυνο Ασφαλείας. Το εν λόγω μέλος του 

εργοταξίου θα έχει υποχρέωση για ενημέρωση και παρακολούθηση τήρησης όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας από 

όλους τους εργαζόμενους. Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου του Αναδόχου παραμένει πάντα τελικός υπεύθυνος 

για την υγιεινή και ασφάλεια. 

Όλες οι δαπάνες εφαρμογής των διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν 

συνυπολογισθεί απ' αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του κατά ανηγμένο τρόπο στις τιμές της προσφοράς του 

(Άρθρο 138 του Ν. 4412/2016) 

Άρθρο 26° 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να συμμορφώνεται με τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων, όπως ενδεικτικά, 

Ν.Δ. 400/70 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 118/85, Ν 489/76 όπως κωδικοποιήθηκε με το ΠΔ 237/86 και συμπληρώθηκε 

με το Ν 1569/85, ΠΔ 1019/81, ΠΔ 118/85, Ν 1256/82, Ν 1380/85. Ομοίως, εφόσον το έργο συγχρηματοδοτείται από 

πόρους της ΕΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με την περί ασφαλίσεων νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με 

τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων. 
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Γενικά ο ανάδοχος υποχρεούται στην ασφάλιση της κατασκευής του έργου κατά παντός κινδύνου περιλαμβανομένων 

και των περιπτώσεων ζημιών από ανωτέρα βία . 

Με απόφαση του Υπουργού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζονται τα έργα, οι μελέτες και οι υπηρεσίες που 

υπάγονται στην ασφάλιση, οι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι, η διάρκεια της ασφάλισης, η διαδικασία διαπίστωσης της επέλευσης 

του κινδύνου και της καταβολής του ασφαλίσματος, τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικών καλύψεων, οι αποδεκτές εξαιρέσεις και 

οι μέγιστες απαλλαγές, η έναρξη εφαρμογής της υποχρέωσης ασφάλισης και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα. Μέχρι την έκδοση 

της ανωτέρω απόφασης τα έργα των οποίων ο προϋπολογισμός χωρίς το ΦΠΑ υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων 

χιλιάδων (500.000) ευρώ ασφαλίζονται υποχρεωτικά.» 

Άρθρο 27° 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΕΩΣ 

Ο εργοδότης δικαιούται να λάβει στην κατοχή του ή να κάνει χρήση οποιουδήποτε περαιωθέντος μερικώς ή ολικώς 

τμήματος του έργου, χωρίς να θεωρείται ότι αυτό αποτελεί αποδοχή οποιοσδήποτε εργασίας μη αποπερατωθείσης 

συμφώνως προς την σύμβαση. Εάν η ανωτέρω κατοχή ή χρήση καθυστερεί την πρόοδο της εργασίας, τότε χορηγείται από 

τον εργοδότη ανάλογη παράταση της προθεσμίας περατώσεως του έργου. Σε περίπτωση που η χρήση του έργου από τον 

εργοδότη προ της αποπερατώσεώς του συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον ανάδοχο, τότε ο εργοδότης καταβάλλει σ' 

αυτόν τις πράγματι απολύτως δικαιολογημένες δαπάνες αυτές. 

 

Άρθρο28ο 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα όπως 

περιγράφεται από το άρθρο 129 μέχρι το άρθρο 195. 

Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης / συντέλεσης των: 

ο Διοικητικής παραλαβής για χρήση (Άρθρο 169 του Ν. 4412/2016) 

ο Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κατασκευής του έργου (Άρθρο 168 του Ν. 4412/2016) 

ο Προσωρινής παραλαβής του έργου που κατασκευάστηκε (Άρθρο 170 του Ν. 4412/2016) 

ο Χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής (με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου) συντήρησης του έργου που 

κατασκευάστηκε (Άρθρο 171 του Ν. 4412/2016) 

ο Οριστικής παραλαβής του έργου (Άρθρο 169 του Ν 4412/2016) ισχύουν τα οριζόμενα στα αναφερόμενα 

παραπάνω άρθρα 168,169,170,171,172 του Ν. 4412/2016 

Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες συντήρησης κατά το χρόνο εγγύησης περιλαμβάνονται και οι οποιεσδήποτε δαπάνες 

συντήρησης, εκτός από τις εργασίες πολιτικού μηχανικού, των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων (λαμπτήρες φωτισμού, φίλτρα κτλ.). 

Άρθρο 29° 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (παρ. 6, άρθρο 138r Ν4412/16) 
Οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως ισχύουν 

κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ' εξαίρεση, φόροι του Δημοσίου, λοιπά τέλη που 

βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής 

της προσφοράς. Μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Τα δύο 

προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού. 

Άρθρο 30° 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ 
Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του, 

ορίζεται σε ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ημερολογιακούς μήνες σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 31° 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

- ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ( άρθρο 152 & άρθρο 156 του Ν.4412/2016 ) 

Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται τμηματικά, με βάση τις πιστοποιήσεις των 

εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών, όπως ειδικότερα αναλύεται στο άρθρο 

152 του Ν.4412/2016. 

Τα ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες. Γίνονται 
όπως ειδικότερα αναλύονται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016. Αναφέρεται ότι υπάρχει η δυνατότητα η δαπάνη που τυχόν 

εξοικονομείται (επί έλασσον δαπάνη) κατά την εκτέλεση της σύμβασης από την μείωση των συμβατικών ποσοτήτων, να 
χρησιμοποιείται για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 

156 του Ν.4412/2016. 
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Άρθρο 32° 

ΠΡΟΤΕΛΙΚΟΣ - ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (άρθρο 152 του Ν.4412/2016) 

Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «προτελικό λογαριασμό», με 

βάση τις ποσότητες που περιλαμβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την 

έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό λογαριασμό». Για τον προτελικό και τελικό 

λογαριασμό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου αυτού. Με την έγκριση του τελικού λογαριασμού εκκαθαρίζονται 

οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από την σύμβαση εκτέλεσης, εκτός από τις απαιτήσεις που προκύπτουν από μεταγενέστερες 

διαδικασίες διοικητικής, συμβιβαστικής ή δικαστικής επίλυσης διαφορών. 

 

Άρθρο 33° 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι για τη διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Ε.Κ.) 

ισχύουν: 

• ο Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 79Α/06.08.2001): «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων 
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» 

• ο Ν. 3854/2010 (Φ.Ε.Κ. 94/τ.Α΄/23.06.2010): «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων 
Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 

• ο Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α΄/13.2.2012): «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση 
θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

• η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ 1312/24.08.2010 τεύχος Β') "Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)" και ιδιαίτερα για τα 
δημόσια έργα η παράγραφος 3β του άρθρου 7, καθώς και 

• η ερμηνευτική εγκύκλιος αυτής με αρ. 4834/25.01.2013 Εγκύκλιος του Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλιμ. Αλ. "Διαχείριση 

περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β). 

• Η Εγκύκλιος 12 με αρ πρωτ Δ17α/50/2/ΦΝ4344.1/27-3-2013 Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που 

προέρχονται από δημόσια έργα- Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ36259/175/ Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β) 

Άρθρο 34° 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΏΝ 

Για την διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών, την δικαστική επίλυση διαφορών και την διαιτητική επίλυση 

διαφορών θα ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 174, 175 και 176 του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

          ΜΑΡΟΥΣΙ 04-12-2019 
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ΤΜΗΜΑ Α’ 
 

 
1. ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 

 

Η παρούσα τεχνική µελέτη αφορά την μερική ανακαίνιση του ανοιχτού Δημοτικό 

Κολυμβητήριο Αμαρουσίου, που βρίσκεται επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών 65 στο Μαρούσι. 

Το Δημοτικό Ανοιχτό Κολυμβητήριο Αμαρουσίου εξυπηρετεί τα αθλήματα του υγρού στίβου που 

διεξάγονται σε κλειστό χώρο, π.χ. όπως η κολύμβηση, η τεχνική κολύμβηση και τη διεξαγωγή 

αγώνων. Διαθέτει δυο θερμαινόμενες κολυμβητικές δεξαμενές, μία κύρια η οποία έχει διαστάσεις 

33,33 m x 25,00 m και βάθος 2,2 m, με συνολικά 8 διαδρομές και μια κολυμβητική δεξαμενή 

εκμάθησης διαστάσεων 12,5 m x 10,0 m και βάθους από 0.35 έως 1m. 

Οι κύριες εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου είναι:   

• Οι δύο κολυμβητικές δεξαμενές συνολικής επιφάνειας 950 m2 και όγκου 1.890m3. 

• Το κτήριο γραμματείας, αποδυτηρίων και χώρων εξυπηρέτησης κοινού με επιφάνεια 

θερμαινόμενων χώρων περίπου 345 τ.μ. 

 

Υφιστάμενη Κατάσταση 

Σύστημα Θέρμανσης Κολυμβητικής Δεξαμενής:  

Το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης των δυο Κολυμβητικών Δεξαμενών και παραγωγής 

ΖΝΧ, αποτελείται από συστοιχία λεβήτων με καυστήρα φυσικού αερίου οι οποίοι μέσω πλακοειδών 

εναλλακτών θερμότητας θερμαίνουν τα ανακυκλοφορούντα νερά της κάθε Κ.Δ.  

Συγκεκριμένα, η κύρια κολυμβητική δεξαμενή, θερμαίνεται από λέβητα- καυστήρα ισχύος 

1200kWth και αντίστοιχα δυο εναλλάκτες ενώ η βοηθητική κολυμβητική δεξαμενή, θερμαίνεται από 

το λέβητα παραγωγής ΖΝΧ, ισχύος 270 kWth μέσω ενός πλακοειδή εναλλάκτη.  

Το δίκτυο σωληνώσεων του λεβητοστασίου αποτελείται από σιδηροσωλήνα σε όλο το 

μήκος του, με φθαρμένη μόνωση. Σε πολλά σημεία αυτού εμφανίζονται μικροδιαρροές, ενώ 

εσωτερικά των σωληνώσεων έχουν πραγματοποιηθεί επικαθήσεις αλάτων με αποτέλεσμα τη 

απομείωση της διατομής και την χαμηλή απόδοση του συστήματος θέρμανσης. Οι κυκλοφορητές 

– αντλίες οι οποίες αναλαμβάνουν τη διανομή θερμότητας προς τους εναλλάκτες, είναι σταθερών 

στροφών, με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση. Στα πλαίσια της ενεργειακής και λειτουργικής 

αναβάθμισης του κολυμβητηρίου προτείνεται η αποξήλωση των υφιστάμενων δικτύων και η 

εγκατάσταση νέων μονωμένων σωληνώσεων PPR και η αντικατάσταση των υφιστάμενων 

κυκλοφορητών με νέους Inverter κινητήρες IE5.  

Παραγωγή και Διανομή Ζεστών Νερών Χρήσης 

Η κάλυψη των αναγκών του κολυμβητηρίου σε Ζεστά Νερά Χρήσης πραγματοποιείται μέσω του 

λέβητα – καυστήρα αερίου, ισχύος 270 kWth. Για την αποθήκευση των ΖΝΧ χρησιμοποιούνται δύο 

θερμοδοχεία διπλής ενέργειας και όγκου 2.000 lt το καθένα, τα οποία είναι συνδεδεμένα παράλληλα 

μεταξύ τους. Το ένα εκ των δυο θερμοδοχείων είναι χωρίς μόνωση με αποτέλεσμα τις μεγάλες 

απώλειες θερμότητας καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.  
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Το δίκτυο νερού χρήσης προς τα λουτρά των αποδυτηρίων αποτελείται από πολυστρωματική 

σωλήνα Φ22 χωρίς μόνωση και χαλκό Φ16, σε διάταξη ομπρέλα. Η ανακυκλοφορία των ΖΝΧ 

πραγματοποιείται μέσω δυο κυκλοφορητών. Λόγω της μικρής διατομής του δικτύου, εμφανίζεται 

μεγάλη πτώση πίεσης κατά τη χρήση και ελλιπής εξυπηρέτηση των λουτρών. Για την αντιμετώπιση 

αυτού του θέματος, έχει πρόσφατα εγκατασταθεί δεξαμενή 4000lt νερού και πιεστικό το οποίο 

τροφοδοτεί το δίκτυο ζεστών νερών προκειμένου να αυξηθεί η παροχή και η πίεση. Παρόλα αυτά, 

για την εύρυθμη και ορθή λειτουργία του συστήματος διανομής νερών χρήσης, είναι απαραίτητη η 

αποξήλωση του υφιστάμενου και η εγκατάσταση νέου δικτύου μεγαλύτερης διατομής, με μόνωση 

και με διάταξη συλλεκτών ανά λουτρό.  

 

Σύστημα ανακυκλοφορίας νερών ανοικτής κολυμβητικής δεξαμενής 

Το σύστημα ανακυκλοφορίας νερών, αποτελείται από δυο κύριες και μια εφεδρική αντλία. Συνδέεται 

με δεξαμενή πλήρωσης και τη διάταξη χημικού καθαρισμού. Λόγω της παλαιότητας των 

σωληνώσεων και διαρροών της κύριας κολυμβητικής δεξαμενής, υπάρχει συνεχόμενη απαίτηση για 

πλήρωση της δεξαμενής (περίπου 20 - 40 m3/μέρα) το οποίο επιβαρύνει τόσο το ενεργειακό κόστος 

όσο και τη συνολική κατανάλωση χρήσης νερού.  

 

Θέρμανση – Ψύξη Κτηρίου 

Η θέρμανση του κτιρίου πραγματοποιείται με τη χρήση θερμαντικών σωμάτων τα οποία είναι 

συνδεδεμένα με το λέβητα αερίου ενώ η ψύξη μέσω μονάδων split unit.  

Οι κύριες ενεργειακές απαιτήσεις και ως εκ τούτου το ενεργειακό λειτουργικό κόστος του 

κολυμβητηρίου συνίστανται σε τρεις βασικές κατηγορίες:  

• Ενεργειακές απαιτήσεις για τη θέρμανση της ανοικτής Κολυμβητικής Δεξαμενής  

• Ενεργειακές απαιτήσεις για την παραγωγή Ζεστών Νερών Χρήσης  

• Ενεργειακές απαιτήσεις για τη θέρμανση – κλιματισμό του κτιρίου αποδυτηρίων και χώρων 

εξυπηρέτησης κοινού 

Το κύριο πρόβλημα, στο οποίο επικεντρώθηκε η παρούσα πρόταση, είναι η θέρμανση της 

Κολυμβητικής Δεξαμενής, καθώς η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας στους 26 oC του μεγάλου 

και εκτεθειμένου στο περιβάλλον όγκου νερού απαιτεί μεγάλη ποσότητα ενέργειας με αποτέλεσμα 

την ύπαρξη υψηλού λειτουργικού κόστους. Παράλληλα εξετάζεται η αναβάθμιση του συστήματος 

παραγωγής ζεστών νερών χρήσης και η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου αποδυτηρίων και 

εξυπηρέτησης κοινού.  

Στα πλαίσια της μελέτης προτείνονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις: 

α) Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας για τη 

θέρμανση της κολυμβητικής δεξαμενής:  

- Υγρομόνωση της κολυμβητικής δεξαμενής για τη μείωση των απωλειών ύδατος και 

ενέργειας μέσω της αναπλήρωσης νερού  

- Εγκατάσταση αυτόματου κινητού ισοθερμικού καλύμματος για την κάλυψη της 

κολυμβητικής δεξαμενής κατά τη διάρκεια που δεν εξυπηρετεί το κοινό, με στόχο τη μείωση των 

ενεργειακών απωλειών 

- Ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης της ανοικτής κολυμβητικής 

δεξαμενής μέσω:  
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- Της εγκατάστασης Αντλίας Θερμότητας Αέρος - Νερού, η οποία θα λειτουργεί σε παράλληλη 

διάταξη με το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης της Κολυμβητικής Δεξαμενής με λέβητα και 

καυστήρα αερίου. 

- Της αναβάθμισης του μηχανοστασίου αντικαθιστώντας τα παλαιά και αμόνωτα δίκτυα και 

τοποθετώντας νέες αντλίες και κυκλοφορητές τεχνολογίας Inverter. 

β) Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίου και συστήματος παραγωγής Ζεστών 

Νερών Χρήσεις: 

- Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω  της εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών και 

νέων θερμοδοχείων Ζεστών Νερών Χρήσης για την κάλυψη των ενεργειακών καταναλώσεων για 

την παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης και συνεπικουρικά για τη θέρμανση της κολυμβητικής 

δεξαμενής 

Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου, με την εγκατάσταση νέων ενεργειακών 

κουφωμάτων αλουμινίου με διπλούς υαλοπίνακες, την προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης του 

κελύφους (τοιχοποιίας και φέροντος οργανισμού) και την εγκατάσταση νέου συστήματος 

θέρμανσης και κλιματισμού των χώρων με μονάδα VRF υψηλής απόδοσης.  

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 

Τα προτεινόμενα μέτρα ενεργειακής εξοικονόμησης της μελέτης είναι συνοπτικά τα κάτωθι:  

1) Εγκατάσταση ισοθερμικού καλύμματος για το σκέπασμα της κολυμβητικής δεξαμενής τις ώρες 

όπου δεν γίνεται χρήση αυτής.  

2) Η στεγάνωση της κολυμβητικής δεξαμενής για τη μείωση των απωλειών ύδατος και ενέργειας  

3) Η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας αέρος 350kW σε παράλληλη διάταξη με το υφιστάμενο 

σύστημα θέρμανσης  

4) Η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και νέων θερμοδοχείων ΖΝΧ για την παραγωγή ζεστών 

νερών χρήσης. Εγκατάσταση νέων σωληνώσεων για το σύστημα ύδρευσης και λειτουργίας των 

λουτρών.  

5) Συνολική ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου εξυπηρέτησης για τη μείωση του λειτουργικού 

κόστους θέρμανσης / ψύξης του κτιρίου το οποίο περιλαμβάνει: 

a. Τοποθέτηση ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου 

b. Εξωτερική θερμοπρόσοψη του κτιρίου 

c. Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού με τη χρήση μονάδων VRF για τη θέρμανση και ψύξη 

των χώρων.  

 Με το σύνολο των παραπάνω παρεμβάσεων υπολογίζεται ότι θα επιτευχθεί τουλάχιστον 50% 

εξοικονόμηση ενέργειας εκπομπών CO2 και λειτουργικού κόστους.  

Όσον αφορά τις εργασίες Η/Μ: 

- Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιάς υφιστάμενης καπνοδόχου 

- Αποξήλωση υφιστάμενων καλωδιώσεων και πινάκων μηχανοστασίου ή και αποξήλωση λοιπών 

στοιχείων ηλεκτρικής εγκατάστασης. 

- Ανακατασκευή δικτύου σωληνώσεων προσαγωγής και επιστροφής των λεβήτων θέρμανσης (με 

σωλήνες κατάλληλος για ύδρευση/θέρμανση) 
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- Αποξήλωση συλλεκτών θέρμανσης, προσαγωγής και επιστροφής, καθώς και όλων των δικλείδων 

στο λεβητοστάσιο και απομάκρυνση τους. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων βανών φλαντζωτών 

χυτοσιδηρών ή σφαιρικών χαλύβδινων επίσης όμοιων µε τις υπάρχουσες. 

- Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιάς υφιστάμενης καπνοδόχου.   

- Θερμομόνωση δικτύων Ζ.Ν.Χ. και δικτύων θέρμανση. 

- Εγκατάσταση  νέου κεντρικού συλλέκτη ύδρευσης από PPR Φ90 6 αναχωρήσεων 

- Τοποθέτηση ηλιακού συλλέκτη υπερεπιλεκτικής επιφάνειας διάσταση 1x2m πλήρης 

- Εγκατάσταση θερμαντήρας νερού ΖΝΧ 4000 lt τριπλής ενέργειας με θερμική μόνωση, εναλλάκτες, 

με ανοξείδωτους κάδους και μεγέθους 

- Τοποθέτηση Δοχείο αδρανείας, κυλινδρικό, με εναλλάκτη θερμότητας και θερμική μόνωση, με 

ανόδιο μαγνησίου. Χωρητικότητας 1000 lt 

- Τοποθέτηση κυκλοφορητή κλειστού κυκλώματος ηλιακών συλλεκτών, με ελεγκτή λειτουργίας. 

Παροχή 3m3/h και μανομετρικό 6m (Solar Kit)  

-  Τοποθέτηση Κυκλοφορητών Inverter κατάλληλοι για εγκατάσταση θέρμανσης - κλιματισμού 

- Εγκατάσταση Αντλίας Θερμότητας Αέρος - Νερού, ισχύος 350kW   

- Εγκατάσταση εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας δαπέδου τύπου κονσόλας, ψυκτικής ισχύος 

4.5kW και θερμικής 5,0 kW 

- Εγκατάσταση μονάδας μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου R410, 6 ίππων, ψυκτικής ισχύος 15.9kW 

με βαθμό απόδοσης EER τουλάχιστον 4,99 και θερμικής ισχύος16.7kW με βαθμό απόδοσης COP 

τουλάχιστον 5.64  

Το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία όπως ορίζονται στη Διακήρυξη, 
Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Κ∆Ε, τους Ευρωκώδικες, τις Πρότυπες 
Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ. Υ.∆.Ε.), τις προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. 
και I.S.O, καθώς και τις έγγραφες και προφορικές Εντολές της Υπηρεσίας και το Ν. 4412/2016, 
Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης, η εκτέλεση του έργου θα γίνει 
σύµφωνα µε την, µε αριθμό, ΤΥ-∆ε/Φ550/ΟΙΚ26931 Απόφαση Υπ. Π.Θ. (Έγκριση τεύχους 
«Κλειστά κολυμβητήρια») και µε τους κανόνες που ορίζονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία 
Κολύμβησης (FINA). 
 

 Με την παρούσα µελέτη το ύψος της δαπάνης του εν λόγω έργου ανέρχεται στο ποσόν         των 
729.093,47€ ήτοι 587.978,61€ εργασίες και απρόβλεπτα και 141.114,86€ Φ.Π.Α. 
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2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Στα πλαίσια κατασκευής θα υλοποιηθούν : 

 Οικοδομικές εργασίες 

 Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές περιέχονται στο τεύχος της μελέτης. 

 
 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

 

∆/νση Τεχνικών Εργων Δήμου Αμαρουσίου Αττικής 

 
ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΦΑΣΗ 

 

5. ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Φ1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ - 

1.1 

1.2 

Προετοιμασία εργοταξίου 

Σήµανση 

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.3 Τοπογραφικές εργασίες 
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ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΦΑΣΗ 
 

Οι μέθοδοι εργασίας και τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και υλικά, που αναφέρονται στο 

παρόν κεφάλαιο είναι ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά και μπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα 

µε την προσφορά και τις δυνατότητες του Αναδόχου. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η 

πιθανή κατάργηση κάποιων μέτρων ασφαλείας, στην περίπτωση που αυτά δεν αφορούν πλέον 

πραγματοποιούμενη εργασία και η προσθήκη κάποιων πρόσθετων μέτρων στην περίπτωση 

αλλαγής κάποιων μεθόδων. 

 

Αναλυτικά οι απαιτούμενες εργασίες και μέσα κατασκευής ανά φάση κατασκευής του έργου 

είναι οι παρακάτω : 

 
Εγκατάσταση εργοταξίου 

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης του χώρου του 

εργοταξίου, κατασκευή εγκαταστάσεων προσωπικού (γραφείο επίβλεψης, γραφείο εργολάβου, 

κατάλυμα ενδιαίτησης, εγκαταστάσεις υγιεινής, ήτοι τουαλέτες, ντους, βρύσες, φαρμακείο), 

σήµανση του χώρου. 

 
Καθαιρέσεις 

Κατά τη φάση αυτή θα γίνει καθαίρεση κουφωμάτων εσωτερικών και εξωτερικών, μερική 

αποξήλωση των μεταλλικών στοιχείων, καθαίρεση τοιχοποιιών. Τα μηχανήματα που θα 

απαιτηθούν είναι: τσάπες (μικρές ή / και μεγάλες), φορτηγά μεταφοράς ανατρεπόμενα, φορτωτής, 

γερανός. 
 
Σκυροδέματα 

 Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες κατασκευές από σκυροδέματα 

Επενδύσεις – Επιστρώσεις - Χρωματισμοί: Στο στάδιο αυτό θα γίνουν όλες  τις εργασίες που 

αναφέρονται στην τεχνική µελέτη 

 

Υδραυλικά - Δίκτυα: Στο στάδιο αυτό θα γίνουν όλες τις εργασίες που, αναφέρονται στην τεχνική 

µελέτη 
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ΤΜΗΜΑ B’ 
 
 

1. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Ακολούθως αναλύονται οι γενικές φάσεις κατασκευής και εκτίθενται οι ανάλογοι εργασιακοί 

κίνδυνοι. 

Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθεται οριζόντια µεν από προ 

καταγεγραμμένες «πηγές κινδύνων» κατακόρυφα δε από µη προκαθορισμένες «φάσεις και 

υποφάσεις εργασίας». Ο συντάκτης του ΣΑΥ : 

 Αντιστοιχίζει τις φάσεις / υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του μελετώμενου έργου, όπως 

αυτές απαριθμούνται στο ΣΑΥ, σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι 

ενσωματωμένο σε όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων φάσεων / 

υποφάσεων, θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη προσαρμογή του πινακιδίου). 

 Για κάθε επιμέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισημαίνει τους κινδύνους 

που, κατά την κρίση του, ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήμανση γίνεται µε την 

αναγραφή των αριθμών 1, 2 ή 3 στους κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή 

πηγή κινδύνου. Η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του 

συντάκτη για την ένταση των κινδύνων 

 

- Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι : 

 Η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση / υποφάση εργασίας (π.χ. 

κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή). 

Οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων 

(π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας 

ή υδροφορεί  κλπ.). 

 Ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη 

(π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο 

αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων).

- Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου 

 Η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή µε χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι 

τραυματισμών από ανατροπές υλικών, σε οικοδομικό εργοτάξιο). 

 ∆εν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων 

σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο). 

 Ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω κι αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι 

από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα). 

 Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως «ενδιάμεσες» των 1 και 3  περιπτώσεις. 
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2. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 
 

1. Να απαγορευθεί η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού κοντά στα πρανή των εκσκαφών. 

2. Τα κάθε είδους μηχανήματα του έργου, πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 2 μέτρα καθ’ ύψος 

από το δίκτυο της ∆ΕΗ. Η ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται περιμετρικά των αγωγών για τα 

κινητά μέρη των μ ηχανημάτων (γερανός, αντλία σκυροδέματος κλπ). 

3. Να χρησιμοποιούνται μέσα ατομικής προστασίας της ακοής (κυρίως για τους χειριστές τσάπας, 

τροχού κλπ) 

4. Να χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας (κυρίως για τους χειριστές 

οξυγονοκόλλησης, ηλεκτροκόλλησης, τροχού κλπ.). 

5. Μέτρα που πρέπει να ληφθούν προβλεπόμενα από την νομοθεσία Π∆-1073/81, Π∆- 778/80, 

Π∆-396/94, Π∆ 95/98, Π∆89/99, Π∆ 159/99, ∆1 3Ε/8068/510 2000. 

6. Τήρηση των αντίστοιχων κανονισμών ΚΕΗΕ – ΤΟΤΕΕ κατά την εκτέλεση των Η/Μ εργασιών. 

7. Όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες θα εκτελούνται αποκλειστικά από προσωπικό που 

κατέχει την ανάλογη άδεια εγκαταστάτου. 

8. Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά των Η/Μ εγκαταστάσεων θα είναι κατάλληλα για την 

προβλεπόμενη χρήση και θα έχουν την ανάλογη άδεια / πιστοποίηση τύπου που απαιτείται κατά 

περίσταση από αρμόδιο όργανο της ΕΕ. 

9. Όλα τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα 

µε τα κατάλληλα πιστοποιητικά και σήµανση που προβλέπεται από την αντίστοιχη νομοθεσία. 
 

10. Αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων 

Στις πιο πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής του 
έργου όπως : 

- Πλημύρες  

- Πυρκαγιές 

- Καταρρεύσεις 

- Ατυχήματα γενικά 
Ο ανάδοχος θα εξασφαλίζει πάντοτε να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέσα διαθέσιμα, όπως : 

- Πυροσβεστήρες 

- Μέσα παροχής πρώτων βοηθειών (φαρμακείο) 

- Τηλέφωνα 

- Αντλίες 

- Γερανοί 

- Γεννήτριες 

- Φορτωτές 

- Εκσκαφείς 

Για κάθε περίπτωση θα υπάρχουν προτεινόμενες ενέργειες (χώροι συγκέντρωσης, διαδικασία 

εκκένωσης κλπ). 

 

Από άποψη κάλυψης προσωπικού για την εφαρμογή μέτρων και διαδικασιών σε κάθε περίπτωση 

κατάστασης έκτακτης ανάγκης θα υπάρχει πλήρης κατάσταση ονομάτων του προσωπικού που 
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θα είναι αρμόδιο, π.χ. 

-   Συντονιστής (ορισμένος) αντιμετώπισης έκτακτης κατάστασης / ανάγκης 

-  Ομάδα πυρόσβεσης 

-  Προσωπικό ασφαλείας (γιατρός και τεχνικός ασφαλείας) 

-  Ομάδα παροχής πρώτων βοηθειών 

-  Φύλακες 

 

Για κάθε ανάγκη επικοινωνίας µε εσωτερικές ή εξωτερικές αρχές / υπηρεσίες θα υπάρχουν 

διαθέσιμα και κοινοποιημένα – αναρτημένα σε εμφανή σημεία τα κάτωθι : 

 

 Κατάσταση τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης 

 Κατάσταση προσωπικού του Αναδόχου και της επίβλεψης που πρέπει να είναι  ενημερωμένο 

και κατάλληλα εκπαιδευμένο για κάθε περίπτωση 

 Διαθέσιμες / προσβάσιμες εξωτερικές υπηρεσίες όπως νοσοκομεία, πυροσβεστική, αστυνομία 

κλπ. 

 Ειδικά για τις περιπτώσεις ατυχημάτων µε ηλεκτρικό ρεύμα εφόσον διαπιστωθεί ανυπαρξία 

καρδιακού τόνου στο θύμα του ατυχήματος. 

α) πρέπει να ειδοποιηθεί άμεσα ασθενοφόρο το οποίο θα διαθέτει φορητή συσκευή καρδιακής 

ανάταξης (defibrillator) µε αναφορά ότι πρόκειται για ηλεκτρικό ατύχημα. 

β) το θύμα του ατυχήματος πρέπει να υποβληθεί σε συνεχόμενες καρδιακές μαλάξεις 

συνδυαζόμενες µε τεχνητή αναπνοή από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό μέχρι την έλευση 

του ασθενοφόρου (για αποφυγή του φαινομένου υποοξυγόνωσης του εγκεφάλου που 

συνεπάγεται κατά κανόνα µη ανατάξιμη κατάσταση). 

Μεγάλη έμφαση θα δίνεται στην πραγματοποίηση ασκήσεων αναπαράστασης περιστατικών, όπου 

είναι δυνατόν, προκειμένου το προσωπικό να είναι άρτια εκπαιδευμένο και εξοικειωμένο για την 

πλήρη εφαρμογή μέτρων. 

 

11. Εργασίες εκσκαφών 

Εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε εργοταξιακό έργο που αφορά αρμοδιότητες Πολιτικού Μηχανικού, 

συμπεριλαμβανομένων των οικοδομικών, οδοποιίας και υδραυλικών. 

Πριν την έναρξη εργασιών εκσκαφής πρέπει να ερευνάται, η συνεργασία των αρμοδίων φορέων, 

η ύπαρξη και η θέση, στο χώρο του εργοταξίου, τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, 

φωταερίου, ύδατος κλπ. και να γίνεται σε κάθε περίπτωση απαιτούμενη απομόνωση και μεταφορά 

αυτών. 

Οι εκσκαφές εκτελούνται µε μηχανικά μέσα λαμβάνοντας υπόψη την αντιστήριξη των πρανών των 

παρακείμενων οικοδομών, των καταστρωμάτων οδών κλπ. 

Να µην επιτρέπεται η ανάληψη εργασίας πριν βεβαιώσει ο αρμόδιος εργολάβος ή ο επιβλέπων 

μηχανικός ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. 

 

12. Πρόσθετα 

 Ο Ανάδοχος μεριμνά έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση βλάβης του χρησιμοποιούμενου 

εξοπλισμού, να διαθέτει τα μέσα της άμεσης επισκευής ή και αντικατάστασής του µε εφεδρικό 

εξοπλισμό έτσι ώστε πάντοτε να αποφεύγεται οποιαδήποτε καθυστέρηση ολοκλήρωσης των 
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φάσεων του έργου σύµφωνα µε το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. 

 

 Η διέλευση και παραμονή ατόμων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, εκτός από το 

εξουσιοδοτημένο για την κατασκευή προσωπικό του έργου. 

 

 Τα άχρηστα αντικείμενα, υπολείμματα υλικών, φθαρμένα υλικά κλπ θα συλλέγονται σε 

ενοικιαζόμενο container. Το container θα απομακρύνεται κατά διαστήματα και θα αντικαθίστανται 

µε άλλο κενό. 

 

 Στο εργοτάξιο θα διαμορφωθεί φαρμακείο µε τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών. Σε 

εμφανή θέση δίπλα στο φορητό φαρμακείο θα αναγράφονται η διεύθυνση και το τηλέφωνο του 

πλησιέστερου φαρμακείου και του υποκαταστήματος του ΙΚΑ που καλύπτει την περιοχή. 

 

13. Γενικές διατάξεις 

 

Για την διαρκή επίβλεψη και επιμέλεια της εφαρμογής του παρόντος Π∆-778/80 «περί των μέτρων 

ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών» στις οικοδομικές και εν γένει εργοταξιακές 

εργασίες, παρίσταται ανελλιπώς σε όλη την διάρκεια της ημερήσιας εργασίας οι νόμιμοι υπόχρεοι 

εργοδότες ή οι εκπρόσωποι αυτών. 

 

Το προσωπικό κάθε συνεργείου πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον µία φορά την ημέρα από τον 

επικεφαλής του υπεργολάβου, µία φορά την εβδομάδα, από τον εργολάβο, εφόσον έχει ειδικές 

γνώσεις ή από κατάλληλο εκπρόσωπό του. 

 

Οι υπεργολάβοι και οι εργολάβοι, οφείλουν διαρκώς να καθοδηγούν τους εργαζόμενους για κάθε 

φύσεως εργασία απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας. 

 

Οι απασχολούμενοι και ειδικότερα οι νεοπροσλαμβανόμενοι πρέπει να επιμορφώνονται σχετικά µε 

τους κινδύνους τους συνυφασμένους µε την εργασία τους και γενικότερα να ενημερώνονται για 

τις διατάξεις του παρόντος. 

 

Σε κάθε εργοτάξιο τηρείται από τον εργοδότη ή από τον αρμόδιο εξουσιοδοτημένο όργανο ημερολόγιο 

μέτρων ασφαλείας, της εργασίας στο οποίο αναγράφεται όσα προβλέπονται και αναφέρονται στις 

συναφείς διατάξεις και στους κανόνες ασφαλείας. 

 

α) ο αριθμός της θεωρημένης βεβαίωσης του επιβλέποντος επί τόπου μηχανικού της που αφορά την 

καταλληλότητα των εξωτερικών ικριωμάτων και αναφέρεται στην παρ. 2 του Αρθ. 3 του Π.∆. 778/80 

«περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών». 

 

β) Οι κατά την παρ. 4 του Αρθ.-21 του Π∆/τος 1073/81 επιθεωρήσεις προ της επαναλήψεως εργασιών 

διακοπών λόγω θεομηνίας. 

 

γ) Οι κατά το Αρθ.-13 του Π∆/τος 1073/81 επιθεωρήσεις των πρανών ορυγμάτων και των 
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αντιστηρίξεως των. 

 

δ) Οι κατά το Αρθ.-35 του Π∆/τος 1073/81 άδεια του επιβλέποντος επί τόπου μηχανικού για την 

περίπτωση εγκαταστάσεως, ανυψωτικής µμηχανής επί ικριώματος (ως και η εν προκειμένου 

ενίσχυσής του). 

ε) Οι κατά την παρ. ΙΕ΄ του Αρθ.-60 του Π∆/τος 1073/81 γενικές επιθεωρήσεις συρματόσχοινων ως και 

κατά την παρ. ΙΖ’ του ίδιου άρθρου απαιτούμενοι επανέλεγχοι. 

 

στ) Οι κατά το Αρθ.-67 του Π∆/τος 1073/81 οριζόμενοι έλεγχοι και επανέλεγχοι των ανυψωτικών 

µμηχανημάτων. 

 

ζ) Λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται µε απόφαση του Υπουργού 

εργασίας µετά την γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας. 

 

 Κάθε εργαζόμενος και οποιοδήποτε άλλο άτομο το οποίο βρίσκεται στους τόπους εργασίας, πρέπει να 

συνεργάζεται µετά τον εργοδότη για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 

 

 Κάθε εργαζόμενος ο οποίος ασχολείται στο εργοτάξιο, πρέπει να ειδοποιεί αμέσως τον εργοδότη ή 

τον προϊστάμενο του εργοταξίου για οποιοδήποτε ελάττωμά το οποίο ίσως αντιληφθεί στην 

εγκατάσταση ή στις μηχανές ή οποιοδήποτε λάθος ατόμου το οποίο μπορεί να προκαλέσει ατύχημα. 

 

 Κανένας δεν μπορεί να παρενοχλεί, να μετατοπίζει, να αφαιρεί να προκαλεί βλάβες ή να 

καταστρέψει τις εγκαταστάσεις κατά τις διατάξεις του Π∆ 1073/81 ή άλλου κανονισμού, χωρίς να 

λαμβάνει την άδεια του εργοδότη ή του υπεύθυνου προϊσταμένου του εργοταξίου. 

 

 Κάθε εργαζόμενος πρέπει να χρησιμοποιεί τα μέσα προστασίας και όλες τις διατάξεις ασφαλείας, 

ή τις άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες προβλέπονται για την προστασία του και πρέπει να συμμορφώνονται 

προς το σύνολο των οδηγιών ασφαλείας οι οποίες αναφέρονται στην εργασία του. 

 

 Κάθε εργαζόμενος πρέπει να εφαρμόζει μεθόδους εργασίας ασφαλείς, να λαμβάνει τις απαραίτητες 

προφυλάξεις για την προσωπική του ασφάλεια και για την ασφάλεια οποιουδήποτε ατόμου και να 

απέχει από οποιαδήποτε πράξη ή οποία ενδέχεται να θέση σε κίνδυνο τον ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο 

άτομο. 

 

 Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να προσέρχεται ή να εγκαταλείπει την θέση του, χωρίς τη 

χρησιμοποίηση των μέσων ασφαλούς πρόσβασης ή εξόδου, τα οποία έχουν προβλεφθεί. 

Οι νόμιμοι υπόχρεοι εργοδότες και οι εκπρόσωποι αυτών υποχρεούνται σε περίπτωση ατυχήματος επί 

συµβάντος στον τόπο εργασίας σε κάποιο εργαζόμενο, να ειδοποιούν την πληρέστερη Αστυνομική 

Αρχή, να αναγγέλλουν εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών το ατύχημα στο κοντινότερο τμήμα ή 

γραφείο εργασία, να διατηρούν αμετάβλητα τα στοιχεία, τα οποία μπορούν να χρησιμεύσουν στην 

εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος. 

 

Ο εργοδότης ή ο εκπρόσωπος αυτού υποχρεούται μόλις συμβεί το ατύχημα να μεριμνήσει για την 
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άμεση παροχή πρώτων βοηθειών στον παθόντα µε τα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 110 του Π∆ 

1073/81 σε σοβαρότερες δε περιπτώσεις, για εργοτάξια µη εμπίπτοντα στις περιπτώσεις των παρ. 2 

και 3 του άρθρου 110 για την άμεση μεταφορά του παθόντος στο πλησιέστερο φαρμακείο ή σταθμό 

πρώτων βοηθειών ή νοσοκομείο ή κλινική. 

 

Ο έλεγχος και η επίβλεψη της εφαρμογής τόσο του Π∆ 1073/81 όσο και του Π∆ 778/80 ανατίθεται 

στα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας και της Αστυνομικής Αρχής. 

 

Τα παραπάνω όργανα δικαιούται να διατάσσουν την διακοπή της εργασίας σε ένα τμήμα ή στο 

σύνολο του έργου κατά το διενεργούμενο έλεγχο και στο υπό κατασκευή έργο όταν δεν έχουν 

ληφθεί τα απαιτούμενα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. 
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ΤΜΗΜΑ Γ’ 
 

1. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 

Για κάθε «πηγή κινδύνων» που έχει επισημανθεί στους πίνακες του Τμήματος Β (στήλη 1), 

καταγράφονται οι φάσεις / υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης (στήλη 2), 

αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων 

προστασίας (στήλη 3), και συμπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα 

ή ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου 

(στήλη 4). 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ  ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1)  

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

(2.1) 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ-

ΤΗΤΑΣ 

(2.2)  

ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

(*) 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**) 

02101 1 Όλες 
Π∆ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 

37,39,46 

Ο χώρος εργασίας θα σημαίνεται κατάλληλα και 
θα υπάρχει φύλαξη για την απαγόρευση ή 
προστασία κυκλοφορίας άσχετων προς το έργο 
οχημάτων. 

02102 1 Όλες 
Π∆ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 37,39, 

46, 48, 50, 51 

Το προσωπικό θα κυκλοφορεί και θα εργάζεται σε 
ασφαλείς διαδρόμους και θέσεις εργασίας, κατά 

το δυνατόν σε απόσταση από οδούς διερχομένων 
ή χώρους εργαζομένων οχημάτων- 
μηχανημάτων. Ο χώρος εργασίας θα σημαίνεται 
κατάλληλα και θα υπάρχει φύλαξη για την 
απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών, άσχετων προς 
το έργο. 

02103 1 Όλες Π∆ 1073/81: ΚΕΦ. Β’ 
Τακτική συντήρηση των οχημάτων που θα 
κυκλοφορούν εντός κατοικημένης περιοχής, µε 
ιδιαίτερη έμφαση στα συστήματα  πέδησης. 

02104 1 Όλες 
Άρθρο 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 51 
Να υπάρχει καλή σήµανση στο χώρο του 
εργοταξίου 

02105 1 Όλες 
Άρθρο 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 51 
 

02106 1 Όλες Π∆ 1073/81: ΑΡΘΡΟ 47 

Να τηρείται για κάθε μηχάνημα / όχημά του 
εργοταξίου ιδιαίτερο βιβλίο συντήρησης και 
επισκευών. Απαγορεύονται οι αυτοσχεδιασμοί 
κατά τις επισκευές και τη συντήρηση των 
μηχανημάτων 

02107 1 Όλες 
Π∆ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 48, 

50, 54, 55 
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ  ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1)  

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

(2.1) 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ-

ΤΗΤΑΣ 

(2.2)  

ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

(*) 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**) 

02201 2 Όλες 
Π∆ 1073/81: ΑΡΘΡΟ 8, 

46,48,85 

Η θέση στάσης, εργασίας καθώς και η κίνηση των 
μηχανημάτων, δεν πρέπει να δημιουργεί 
κινδύνους για τα ίδια, το προσωπικό ή τρίτους. 

02202 2 2 
Π∆ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 72 και 
Π∆ 305/96, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, 
BII, παρ.8 

Αποφυγή εργασίας της τσάπας πλησίον του 
πρανούς εκσκαφής του σκάμματος αγωγού, 
καθώς και στα πρανή των χώρων απόθεσης 
περίσσιων υλικών. 

02203 2 2 

Π∆ 305/96, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
IV,BII,παρ. 8, Π.∆. 
1073/81,άρθρο 85 

Μεγάλη προσοχή στην εκφόρτωση για τα 
ανατρεπόμενα  οχήματα 

02204 2 2 
Π∆ 305/96, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

IV, BII 
 

02205 2 2 Π.∆. 1073/81, άρθρα 47, 85  

05301 1 Όλες 

Π∆ 1073/81, Π.∆. 395/94, 
Π.∆. 212/76, έγγραφο 
∆13Ε/5933/3-8-1999 

 

 
05302 

 
1 

 
Όλες 

Π∆ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 
46,47,48, 53, Π.∆. 395/94, 
παράρτημα, παρ. 2.4, 2.7, 
2.12, Π.∆. 212/76, άρθρο 

2.9 

Από εξειδικευμένο προσωπικό 

05303 1 Όλες 

Π.∆. 396/74, παράρτημα ΙΙ, 
παρ. 1.1, 6.3, Π.∆. 225/89, 

άρθρο 14.9 

Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή σε 
περιοχές φόρτωσης, προσωπικού άσχετου µε την 
εργασία. 

 
05304 

 
1 

 
Όλες 

Π∆ 1073/81 ΑΡΘΡΟ 54, 
Π.∆. 396/94, παράρτημα ΙΙ, 
παρ. 1.1, 6.3, Π.∆. 225/89, 

άρθρο 14.9 

Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα να 
κατασκευάζεται σταθερή βάση έδρασης και 
μεγάλης επιφάνειας των στηριγμάτων του 
μηχανήματος 

05305 1 Όλες 

Π∆ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 25, 
69η,86.3, 87, Π.∆. 396/94, 
παράρτημα ΙΙ, παρ. 1.1, 6.3, 
Π.∆. 225/89, άρθρο 14.9 

 

05309 2 Όλες 

Π∆ 1073/81: ΑΡΘΡΟ 91, 
Π.∆. 397/94, Π.∆. 396/94, 
παράρτημα ΙΙ, παρ. 1, 2, 6.6 

Όπου είναι εφικτό να προτιμάται η μηχανική 
από την  χειρωνακτική διακίνηση φορτίων. 

07101 2 Όλες 
Π∆ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 78,79 
και Π∆ 305/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

IV, B II , παρ.2 

Τα κάθε είδους μηχανήματα του έργου, πρέπει 
να απέχουν τουλάχιστο 2 μέτρα καθ’ ύψος από 
το δίκτυο της ∆ΕΗ. Η ίδια απόσταση πρέπει να 

τηρείται περιμετρικά των αγωγών για τα κινητά 
μέρη των μηχανημάτων (γερανός, αντλία 
σκυροδέματος, κλπ.) 

07106 1 Όλες  

Έγκαιρη διακοπή των εργασιών και μετάβαση του 
προσωπικού σε ασφαλή καλυμμένο χώρο σε 
περίπτωση καταιγίδας, Πλήρης εγκατάσταση των 
προβλεπόμενων συστημάτων αντικεραυνικής 
προστασίας το νωρίτερο δυνατόν. 
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ  ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1)  

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

(2.1) 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ-

ΤΗΤΑΣ 

(2.2)  

ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

(*) 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**) 

08108 1 Όλες 

Π∆ 305/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, 
B II , παρ.10 και Π∆ 778/80 
ΑΡΘΡΟ 21, παρ. 4,5 

Να κατασκευαστούν τα απαραίτητα τεχνικά έργα 
για πρόληψη τέτοιας κατάστασης. 

10103 1 Όλες Π∆ 1073/81 ΑΡΘΡΟ 102 
Να γίνεται διαβροχή των εργοταξιακών χώρων 
για την  κατακάθιση της σκόνης. 

10104 1 Όλες Π∆ 305/96 
Να διακόπτονται οι εξωτερικές εργασίες κατά την 
ύπαρξη παγετού 

10105 1 Όλες 

Π∆ 305/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, 
B II , παρ.3 και ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

ΥΠ. ΕΡΓ. 130329/03.07.95, 
140120/89/ΚΥΑΕ και 
130427/90/∆ΣΕ 

Να υπάρχει πρόβλεψη από το εργοτάξιο για λήψη 
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων αντιμετώπισης 
καύσωνα 

10207 1 Όλες 

Π∆ 1073/81, ΑΡΘΡΟ 47 και 
Π∆ 395/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, 
παρ. 2.10 

 

10304 1 Όλες 
Π.∆. 305/96 αρθ. 12 παράρ. 
ΙV, μέρος Α 14, Π.∆. 1073 
/81 αρθ. 101, 109 

Τακτικός καθαρισμός και συντήρηση 
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ΤΜΗΜΑ Δ’ 
1. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Σχεδιάζεται στον προβλεπόμενο χώρο αυτού του εντύπου ή επισυνάπτεται σχεδιάγραμμα 

της θέσης του έργου, στο οποίο θα φαίνονται µε χαρακτηριστικό και εύκολα αντιληπτό τρόπο 

(π.χ. διαφορετικό χρώμα, διαφορετικό είδος ή πάχος γραμμών κλπ.) ή και περιγραφικά τα 

παρακάτω στοιχεία: 

 διόδους προσπέλασης στο εργοτάξια 

 τις διόδους κυκλοφορίας πεζών κα οχημάτων εντός του εργοταξίου 

 τους χώρους εγκατάστασης του βασικού µηχ. Εξοπλισμού 

 τους χώρους αποθήκευσης 

 τους χώρους των αχρήστων και επικίνδυνων υλικών και της περιγραφής 

του τρόπου αποκομιδής τους 

 τους χώρους υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών 

 άλλων σημείων, χώρων ή ζωνών που απαιτούνται για την ασφάλεια και υγεία 

των  εργαζομένων 

 τυχούσες μελέτες για την κατασκευή απαιτούμενων ειδικών ικριωμάτων 

Η συμπλήρωση του τμήματος αυτού θα γίνει από τον Ανάδοχο του έργου, όταν οριστικοποιηθεί 

το χρονοδιάγραμμα του έργου και αποφασιστούν οι θέσεις εγκατάστασης του εργοταξίου, 

λατομείων κλπ. 
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ΤΜΗΜΑ Ε’ 
 

1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Καταχωρούνται εδώ οι τίτλοι των νομοθετικών διατάξεων των οποίων έχει γίνει αναφορά στον 

πίνακα του Τμήματος Γ του ΣΑΥ. 

 

 Π∆ 1073/81 Π∆ 305/96 

 Π∆ 95/78 Π.∆. 395/94 Π∆ 778/80 

 Π.∆. 396/94 Π.∆. 22/1933 Π.∆. 17/78 

 ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/1993 Π.∆. 105/95 

 Π.∆. 212/76 Π.∆. 225/89 Ν.2094 

 Π.∆. 397/94 Π.∆. 95/1978 

 Π∆ 71/88 ΚΕΗΕ 

 Π∆ 85/91 Π.∆. 77/1993 

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ.ΕΡΓ. 130329/03.07.95, 140120/89/ΚΥΑΕ 

 και 130427/90/∆ΣΕ Ν1181/81 Α2στ/1539/1985 Π.∆. 399/94 

 Ν. 1430/84 

 ΥΑ Β 10451/929/88 

 ∆13Ε/5933/3-8-1999 Π.∆. 378/94 

 Π.∆. 845/96 

 ΚΜΛΕ (Απ. Υπ. Εν. Φυσ. Πόρων II- 5η/Φ/17402/84 ΦΕΚ 931/B/31.12.84) 
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ΤΜΗΜΑ ΣΤ’ 
1. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (ΣΑΥ)  

 
Κίνδυνοι   Πηγές Κινδύνων 

Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 

01000. 

Αστοχίες  εδάφους 

 
      

01100. 

Φυσικά 

πρανή 

0110 
1 

Κατολίσθηση. Απουσία/ 

/ανεπάρκεια υποστήριξης 
 1     

0110 
2 

Αποκολλήσεις. Απουσία/ 

/ανεπάρκεια προστασίας 
      

0110 
3 

Στατική επιφόρτιση. 
Εγκαταστάσεις / εξοπλισµός 

      

0110 
4 

∆υναµική επιφόρτιση. Φυσική αιτία       

0110 
5 

∆υναµική επιφόρτιση. Ανατινάξεις       

0110 
6 

∆υναµική επιφόρτιση. Κινητός 
εξοπλισµός 

      

01200. 

Τεχνητά 

πρανή & 

Εκσκαφές 

0120 
1 

Κατάρρευση. Απουσία/ 

/ανεπάρκεια υποστήριξης 
 1     

0120 
2 

Αποκολλήσεις. Απουσία/ 
/ανεπάρκεια προστασίας 

      

0120 
3 

Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση 
      

0120 
4 

Στατική επιφόρτιση. 
Εγκαταστάσεις/εξοπλισµός 

      

0120 
5 

∆υναµική επιφόρτιση. Φυσική αιτία       

0120 
6 

∆υναµική επιφόρτιση. Ανατινάξεις       

0120 
7 

∆υναµική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισµός       

01300. 

Υπόγειες εκσκαφές 

 

0130 
1 

Καταπτώσεις οροφής/παρειών. 
Ανυποστήλωτα τµήµατα 

      

0130 
2 

Καταπτώσεις οροφής/παρειών Ανεπαρκής 
υποστύλωση       

0130 
3 

Καταπτώσεις οροφής/παρειών. 
Καθυστερηµένη υποστύλωση       

0130 
4 

Κατάρρευση µετώπου προσβολής       

01400. 

Καθιζήσεις 

0140 
1 

Ανυποστήρικτες παρακείµενες εκσκαφές  1     

0140 
2 

Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή       

0140 
3 

∆ιάνοιξη υπογείου έργου       

0140 
4 

Ερπυσµός       

0140 
5 

Γεωλογικές /γεωχηµικές µεταβολές       

0140 
6 

Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα       

0140 
7 

Υποσκαφή /απόπλυση       

0140 
8 

Στατική επιφόρτιση       

0140 
9 

∆υναµική καταπόνηση- φυσική αιτία       
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0141 
0 

∆υναµική καταπόνηση- ανθρωπογενής 
αιτία       

01500. Άλλη πηγή 0150 
1 

       

0150 
2 

       

0150 
3 

 

      

02000. 

Κίνδυνοι από εργοταξιακό 

εξοπλισµό 

 

      

02100. 

Κίνηση οχημάτων 

και µηχανηµάτων 

0210 
1 

Συγκρούσεις οχήµατος- οχήµατος 1 1 1 1   

0210 
2 

Συγκρούσεις οχήµατος- προσώπων 1 1 1 1   

0210 
3 

Συγκρούσεις οχήµατος- σταθερού 
εµποδίου 

1 1 1 1   

0210 
4 

Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος-οχήµατος       

0210 
5 

Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος-σταθερού 
εµποδίου 

      

0210 
6 

Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστηµάτων       

0210 
7 

Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής 
ακινητοποίηση 

      

0210 
8 

Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής 
προστασία 

      

0210 
9 

Μέσα σταθερής τροχιάς.- Εκτροχιασµός       

02200. 

Ανατροπή 

οχημάτων και 

µηχανηµάτων 

0220 
1 

Ασταθής έδραση       

0220 
2 

Υποχώρηση εδάφους/δαπέδου       

0220 
3 

Έκκεντρη φόρτωση       

0220 
4 

Εργασία σε πρανές       

0220 
5 

Υπερφόρτωση       

0220 
6 

Μεγάλες ταχύτητες       

02300. 

Μηχανήµατα µε 
κινητά µέρη 

0230 
1 

Στενότητα χώρου 1 1 1 1   

0230 
2 

Βλάβη συστηµάτων κίνησης       

0230 
3 

Ανεπαρκής κάλυψη κινουµένων 
τµηµάτων-πτώσεις 

      

0230 
4 

Ανεπαρκής κάλυψη κιν. 

τµηµάτων-παγιδεύσεις µελών 
      

0230 
5 

Τηλεχειριζόµενα 

µηχανήµατα & τµήµατά τους 
      

02400. 

Εργαλεία 

χειρός 

0240 
1 

       

0240 
2 

       

0240 
3 

       

02500. Άλλη πηγή 0250 
1 

       

0250 
2 

       

0250 
3 
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03000. 

Πτώσεις από ύψος 

 
      

03100. 

Οικοδοµές- 

κτίσµατα 

0310 
1 

Κατεδαφίσεις 
      

0310 
2 

Κενά τοίχων       

0310 
3 

Κλιµακοστάσια       

0310 
4 

Εργασία σε στέγες 
      

03200. 

∆άπεδα εργασίας – 

προσπελάσεις  

0320 
1 

Κενά δαπέδων 
      

0320 
2 

Πέρατα δαπέδων 
      

0320 
3 

Επικλινή δάπεδα 
      

0320 
4 

Ολισθηρά δάπεδα 
      

0320 
5 

Ανώµαλα δάπεδα 
      

0320 
6 

Αστοχία υλικού δαπέδου 
      

0320 
7 

Υπερυψωµένες δίοδοι και πεζογέφυρες       

0320 
8 

Κινητές σκάλες και ανεµόσκαλες 
      

0320 
9 

Αναρτηµένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης 
      

0321 
0 

Κινητά δάπεδα. Αστοχία µηχανισµού 
      

0321 
1 

Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση 
      

03300. 

Ικριώµατα 

0330 
1 

Κενά ικριωµάτων       

0330 
2 

Ανατροπή. Αστοχία συναρµολόγησης       

0330 
3 

Ανατροπή. Αστοχία έδρασης       

0330 
4 

Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώµατος       

0330 
5 

Κατάρρευση. Ανεµοπίεση       

03400. 

Τάφροι/φρέατα 

0340 
1 

       

0340 
2 

       

03500. Άλλη πηγή 0350 
1 

       

0350 
2 

       

0350 
3 
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04000. 

Εκρήξεις . Εκτοξευόµενα 
υλικά - θραύσµατα 

       

04100. 

Εκρηκτικά – 

Ανατινάξεις 

0410 
1 

Ανατινάξεις βράχων       

0410 
2 

Ανατινάξεις κατασκευών       

0410 
3 

Ατελής ανατίναξη υπονόµων       

0410 
4 

Αποθήκες εκρηκτικών       

0410 
5 

Χώροι αποθήκευσης πυροµαχικών       

0410 
6 

∆ιαφυγή-έκλυση 

εκρηκτικών αερίων & µιγµάτων 

      

04200. 

∆οχεία και δίκτυα 

υπό πίεση 

0420 
1 

Φιάλες ασετιλίνης 
/οξυγόνου 

      

0420 
2 

Υγραέριο       

0420 
3 

Υγρό άζωτο       

0420 
4 

Αέριο πόλης       

0420 
5 

Πεπιεσµένος αέρας       

0420 
7 

∆ίκτυα ύδρευσης       

0420 
8 

Ελαιοδοχεία /υδραυλικά συστήµατα       

04300. 

Αστοχία υλικών υπό 

ένταση 

0430 
1 

Βραχώδη υλικά σε θλίψη       

0430 
2 

Προεντάσεις οπλισµού/αγκυρίων       

0430 
3 

Κατεδάφιση προεντεταµένων στοιχείων       

0430 
4 

Συρµατόσχοινα       

0430 
5 

Εξολκεύσεις       

0430 
6 

Λαξεύσεις /τεµαχισµός λίθων       

 

04400. 

Εκτοξευόµενα 

υλικά 

0440 
1 

Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα       

0440 
2 

Αµµοβολές       

0440 
3 

Τροχίσεις /λειάνσεις       

04500. Άλλη πηγή 0450 
1 

       

0450 
2 

       

05000. 

Πτώσεις-μετατοπίσεις 

υλικών & αντικειµένων 

       

05100. 

Κτίσµατα - φέρων 

οργανισµός 
fhvdfvgdfgvdfvdfvdfvdfvdvbdgf 

0510 
1 

Αστοχία. Γήρανση       

0510 
2 

Αστοχία. Στατική επιφόρτιση       

0510 
3 

Αστοχία. Φυσική δυναµική καταπόνηση       

0510 
4 

Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναµική 
καταπόνηση 

      

0510 
5 

Κατεδάφιση       
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0510 
6 

Κατεδάφιση παρακειµένων       

05200. 

Οικοδοµικά 

στοιχεία 

0520 
1 

Γήρανση πληρωτικών στοιχείων       

0520 
2 

∆ιαστολή-συστολή υλικών       

0520 
3 

Αποξήλωση δοµικών στοιχείων       

0520 
4 

Αναρτηµένα στοιχεία & εξαρτήµατα       

0520 
5 

Φυσική δυναµική καταπόνηση       

0520 
6 

Ανθρωπογενής δυναµική καταπόνηση       

0520 
7 

Κατεδάφιση       

0520 
8 

Αρµολόγηση 

/απαρµολόγηση προκατασκ. στοιχείων 
      

05300. 

Μεταφερόµενα 

υλικά - 

Εκφορτώσεις 

0530 
1 

Μεταφορικό µηχάνηµα. Ακαταλληλότητα 

/ανεπάρκεια 
      

0530 
2 

Μεταφορικό µηχάνηµα. Βλάβη       

0530 
3 

Μεταφορικό µηχάνηµα. Υπερφόρτωση       

0530 
4 

Απόκλιση µηχανήµατος. Ανεπαρκής 
έδραση 

      

0530 
5 

Ατελής /έκκεντρη φόρτωση       

0530 
6 

Αστοχία συσκευασίας φορτίου       

0530 
7 

Πρόσκρουση φορτίου       

0530 
8 

∆ιακίνηση αντικειµένων µεγάλου µήκους       

0530 
9 

Χειρωνακτική µεταφορά βαρέων φορτίων       

0531 
0 

Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση       

0531 
1 

Εργασία κάτω από σιλό       

05400. 

Στοιβασµένα υλικά 

0540 
1 

Υπερστοίβαση     1  

0540 
2 

Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισµού 
σωρού 

      

0540 
3 

Ανορθολογική απόληψη       

05500. Άλλη πηγή 0550 
1 

       

0550 
2 

       

0550 
3 

       

06000. 

Πυρκαϊές 

       

06100. 
Εύφλεκτα υλικά 

0610 
1 

Έκλυση /διαφυγή εύφλεκτων αερίων       

0610 
2 

∆εξαµενές /αντλίες καυσίµων       

0610 
3 

Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα       

0610 
4 

Ασφαλτοστρώσεις /χρήση πίσσας       

0610 
5 

Αυτανάφλεξη-εδαφικά υλικά       

0610 
6 

Αυτανάφλεξη- απορρίµµατα       

0610 
7 

Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής       
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προστασία 

06200. 

Σπινθήρες & 

βραχυκυκλώµατα 

0620 
1 

Εναέριοι αγωγοί υπό τάση       

0620 
2 

Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση       

0620 
3 

Εντοιχισµένοι αγωγοί υπό τάση       

0620 
4 

Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό 
σπινθήρα 

      

06300. 

Υψηλές 

θερµοκρασίες 

0630 
1 

Χρήση φλόγας- οξυγονοκολλήσεις       

0630 
2 

Χρήση φλόγας- κασσιτεροκολλήσεις       

0630 
3 

Χρήση φλόγας-χυτεύσεις       

0630 
4 

Ηλεκτροσυγκολλήσεις       

0630 
5 

Πυρακτώσεις υλικών       

06400. Άλλη πηγή 0640 
1 

       

0640 
2 

       

0640 
3 

       

07000. 

Ηλεκτροπληξία 

 
      

07100. 

∆ίκτυα- 

εγκαταστάσεις 

0710 
1 

Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα       

0710 
2 

Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα       

0710 
3 

Προϋπάρχοντα εντοιχισµένα δίκτυα       

0710 
4 

Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα       

0710 
5 

∆ίκτυο ηλεκτροδότησης έργου 1 1 1 1   

0710 
6 

Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία-
γειώσεις 

      

 

07200. 

Εργαλεία- 
µηχανήµατα 

0720 
1 

Ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα       

0720 
2 

Ηλεκτροκίνητα εργαλεία 
      

07300. Άλλη πηγή 0730 
1 

       

0730 
2 

       

0730 
3 

       

08000. 

Πνιγµός/Ασφυξία 

 
      

08100. Νερό 0810 
1 

Υποβρύχιες εργασίες       

0810 
2 

Εργασίες εν πλω-πτώση       

0810 
3 

Βύθιση /ανατροπή πλωτού µέσου       

0810 
4 

Παρόχθιες /παράλιες εργασίες. Πτώση       

0810 
5 

Παρόχθιες /παράλιες εργασίες. Ανατροπή 
µηχανήµατος 

      

0810 
6 

Υπαίθριες λεκάνες 
/∆εξαµενές. Πτώση 
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0810 
7 

Υπαίθριες λεκάνες 

/∆εξαµενές. Ανατροπή µηχανήµατος 
      

0810 
8 

Πληµµύρα /Κατάκλυση έργου       

08200. 

Ασφυκτικό 

περιβάλλον 

0820 
1 

Βάλτοι, ιλείς, κινούµενες άµµοι       

0820 
2 

Υπόνοµοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισµοί       

0820 
3 

Βύθιση σε σκυρόδεµα, ασβέστη, κλπ.       

0820 
4 

Εργασία σε κλειστό χώρο- ανεπάρκεια 
οξυγόνου 

      

       

08300. Άλλη πηγή 0830 
1 

 
      

0830 
2 

       

0830 
3 

       

09000. 

Εγκαύµατα 

 
      

09100. 

Υψηλές 

θερµοκρασίες 

0910 
1 

Συγκολλήσεις /συντήξεις       

0910 
2 

Υπέρθερµα ρευστά       

0910 
3 

Πυρακτωµένα στερεά       

0910 
4 

Τήγµατα µετάλλων       

0910 
5 

Άσφαλτος /πίσσα       

0910 
6 

Καυστήρες       

0910 
7 

Υπερθερµαινόµενα τµήµατα µηχανών       

09200. 

Καυστικά υλικά 

0920 
1 

Ασβέστης       

0920 
2 

Οξέα       

0920 
3 

       

09300. Άλλη πηγή 0930 
1 

       

        

10000.Έκθεση σε 

βλαπτικούς 

παράγοντες 

 

      

10100. 

Φυσικοί 

Παράγοντες 

1010 
1 

Ακτινοβολίες       

1010 
2 

Θόρυβος /δονήσεις  2     

1010 
3 

Σκόνη  2     

1010 
4 

Υπαίθρια εργασία. Παγετός  1 1 1   

1010 
5 

Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας  1 1 1   

1010 
6 

Χαµηλή θερµοκρασία χώρου εργασίας 
      

1010 
7 

Υψηλή θερµοκρασία χώρου εργασίας       

1010 
8 

Υγρασία χώρου εργασίας 
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1010 
9 

Υπερπίεση / υποπίεση       

10200. 

Χηµικοί Παράγοντες 

1020 
1 

∆ηλητηριώδη αέρια       

1020 
2 

Χρήση τοξικών υλικών       

1020 
3 

Αµίαντος       

1020 
4 

Ατµοί τηγµάτων       

1020 
5 

Αναθυµιάσεις υγρών/ 

/βερνίκια, κόλλες, µονωτικά, διαλύτες 

      

1020 
6 

Καπναέρια ανατινάξεων       

1020 
7 

Καυσαέρια µηχανών εσωτ. καύσης       

1020 
8 

Συγκολλήσεις       

1020 
9 

Καρκινογόνοι παράγοντες       

1021 
0 

       

1021 
1 

       

10300. 

Βιολογικοί 

Παράγοντες 

1030 
1 

Μολυσµένα εδάφη       

1030 
2 

Μολυσµένα κτίρια       

1030 
3 

Εργασία σε υπονόµους, βόθρους, 
βιολογικούς καθαρισµούς 

      

1030 
4 

Χώροι υγιεινής       

1030 
5 

       

1030 
6 

       

1030 
7 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) 

(Π.Δ. 305/96 άρθρο 3 παράγραφοι, 7,8,9,10) 

Γενικά 

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) αποτελεί καταγραφή πληροφοριών 

για τον τελικό χρήστη, η οποία εστιάζεται στην ασφάλεια και την υγιεινή. Οι 

πληροφορίες που περιέχει θα θέτουν σε εγρήγορση εκείνους που είναι υπεύθυνοι, για 

τα τεχνικά και τον εξοπλισμό τους, όσον αφορά τους σημαντικούς κινδύνους για την 

ασφάλεια και υγιεινή που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την διάρκεια της χρήσης, 

κατά την διάρκεια μελλοντικών κατασκευών, συντήρησης και καθαρισμού, και τελικής 

καθαίρεσης ή διάλυσης. 

Ο ΦΑΥ κατά το στάδιο μελέτης θα περιέχει μόνο τα βασικά στοιχεία του έργου, 

καθώς και εντολές και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για ζητήματα ασφάλειας και 

υγιεινής, που πιθανώς θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όχι μόνο κατά τα στάδια μελέτης 

που θα ακολουθήσουν αλλά και κατά την διάρκεια ζωής του έργου, όπως συντήρηση, 

τροποποίηση, καθαρισμός, κ.λπ. Ενδεικτικά, αυτές οι εντολές και τα στοιχεία 

αναφέρονται στην ασφαλή μέθοδο εκτέλεσης διάφορων εργασιών συντήρησης, 

αποφεύγοντας κινδύνους από διάφορα δίκτυα (παροχής ύδατος, ρεύματος, αερίου, 

ατμού, ιατρικών αερίων, κενού, κ.λπ.), ασφάλεια από πυρκαγιά, έλεγχος των αρμών 

των κτιρίων μετά από σεισμό. 

Ο Ανάδοχος θα διατηρεί και θα καταγράφει, στο ΦΑΥ και θα παρέχει εύκολη 

αναφορά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Ασφάλεια και την Υγεία. 

Ο Συντονιστής Ασφάλειας του Αναδόχου θα συλλέγει όλα τα σχέδια «ως 

κατασκευάσθη/ως εγκαταστάθη» σε συνεχή βάση, για διατήρηση, αναφορά και 

εισαγωγή στο ΦΑΥ. 

Με την ολοκλήρωση του έργου και κατά την περίοδο παράδοσης, ο Ανάδοχος 

θα παραδώσει το υλικό του ΦΑΥ στην Διευθύνουσα Αρχή για έγκριση. 

Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ΦΑΥ θα είναι διαχωρισμένα έτσι 

και με κατάλληλους τίτλους ώστε να είναι εύκολη η χρήση του. 



 

 

Η κυριότερη απαίτηση από ΦΑΥ και ο τελικός στόχος είναι να λειτουργεί ώστε 

να μπορεί να δώσει τις αναγκαίες πληροφορίες εύκολα και με ακρίβεια. 

Άρα κατά τον σχεδιασμό του πρέπει να είναι σαφής, και θα πρέπει να 

αποφευχθεί συστηματικά η όποια άχρηστη ή επουσιώδης πληροφόρηση ώστε να 

μπορέσει ο τελικός χρήστης και οι Διαχειριστές του έργου να έχουν τις πληροφορίες 

για να κάνουν τις δικές τους εκτιμήσεις επικινδυνότητας για τις μελλοντικές 

δραστηριότητες. 

Υπάρχει μία τάση π.χ. να συμπεριλαμβάνεται στον Φάκελο Ασφάλειας και 

Υγείας όλη η σειρά σχεδίων (μελέτης και αναθεωρημένα) για να υπάρχει βεβαιότητα 

ότι τίποτε δεν παρελήφθη. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Θα πρέπει να υπάρχουν μόνο 

τα Αρχεία του «ως κατασκευάσθη» και τα γενικά σχέδια της μελέτης. 

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει το 

Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης. Στο εγχειρίδιο αυτό προσαρτώνται όλες οι 

σχετικές προδιαγραφές του κατασκευαστή των διαφόρων εξοπλισμών ή τμημάτων των 

δικτύων. Δεν πρέπει όμως να προστεθούν στοιχεία άσχετα όπως κατάλογος ή 

διαφημιστικά. 

Η σύνταξη του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας αποτελεί ευθύνη του 

Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας κατά τη φάση της κατασκευής ενώ στοιχεία θα 

πρέπει να δώσουν οι μελετητές και οι προμηθευτές. 

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

 
 

Στη συνέχεια προτείνεται η δομή του Φακέλου. 



 

 

 

1. ΕΡΓΟ 

 

1.1 Τίτλος Έργου 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ  

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 

ΑΠΕ 

 

1.2 Περιγραφή 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του Ανοικτού Δημοτικού 

Κολυμβητήριου του Δήμου Αμαρουσίου, η οποία και καθορίζει τις προδιαγραφές και τις 

ιδιότητες όλων των υλικών που θα ενσωματωθούν στο έργο. Η παραπάνω ενεργειακή μελέτη 

εκπονήθηκε προκειμένου να γίνει η ενεργειακή κατάταξη του Ανοικτού Δημοτικού του Δήμου 

Αμαρουσίου, να τεθούν οι στόχοι βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς του, με γνώμονα 

τον περιορισμό της ενεργειακής απαίτησης και ως εκ τούτου της μείωσης της ενεργειακής 

δαπάνης και του λειτουργικού κόστους του κολυμβητήριου.  

 

Στα πλαίσια της ενεργειακής αναβάθμισης του Ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητήριου του 

Δήμου Αμαρουσίου προτείνονται μέτρα και τεχνικές οι οποίες θα εξασφαλίζουν την 

ενεργειακά αποδοτική, περιβαλλοντικά ορθή και οικονομικά βιώσιμη λειτουργία του 

Ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αμαρουσίου.  

Οι  κύριες ενεργειακές απαιτήσεις και ως εκ τούτου το ενεργειακό λειτουργικό κόστος του 

κολυμβητηρίου συνίστανται σε τρεις βασικές κατηγορίες:  

• Ενεργειακές απαιτήσεις για τη θέρμανση της ανοικτής Κολυμβητικής Δεξαμενής  

• Ενεργειακές απαιτήσεις για την παραγωγή Ζεστών Νερών Χρήσης  

• Ενεργειακές απαιτήσεις για τη θέρμανση – κλιματισμό του κτιρίου αποδυτηρίων και χώρων 

εξυπηρέτησης κοινού 

  



 

 

 

2. ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

2.1 Κύριος του Έργου 

 

Δήμος Αμαρουσίου 

 

2.2 Μελετητής – Ανάδοχος Τεχνικής Μελέτης 

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμαρουσίου. 

 

2.3 Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας για το στάδιο της μελέτης. 

Το νόημα που αποδίδεται στον όρο Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας στη Μελέτη 

είναι αυτής που περιλαμβάνεται στο ΠΔ 305/96 και την ΥΑ 266/01. 

Η αλληλογραφία θα πρέπει να αποστέλλεται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Αμαρουσίου. 

 

2.4 Ελέγχουσα Υπηρεσία 

Διεύθυνση Τεχνικών Εργων Δήμου Αμαρουσίου 

 

2.5 Ανάδοχος/οι Κατασκευής 

Θα προκύψει μετά τη δημοπράτηση του έργου. 

 

2.6 Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας για το Στάδιο της Κατασκευής 

Θα προκύψει μετά τη δημοπράτηση του έργου. 

 

2.7 ΟΚΩ (Αλληλεπίδραση) 
 

 
Υπηρεσία ΔΕΗ Όνομα Στοιχεία επικοινωνίας 

   

   



 

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

 

3.1 Τεχνική Περιγραφή 

 

Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αμαρουσίου, βρίσκεται επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών 65.  

Αποτελείται από δυο θερμαινόμενες κολυμβητικές δεξαμενές, μία κύρια η οποία έχει διαστάσεις 

33,33 m x 25,00 m και βάθος 2,2 m, με συνολικά 8 διαδρομές και μια κολυμβητική δεξαμενή 

εκμάθησης διαστάσεων 12,5mx10,0m και βάθους από 0,35 έως 1m. 

Οι κύριες εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου είναι:  

 Οι δύο κολυμβητικές δεξαμενές συνολικής επιφάνειας 950 m2 και όγκου 1890m3. 

 Το Κτήριο γραμματείας, αποδυτηρίων και χώρων εξυπηρέτησης κοινού με επιφάνεια 

θερμαινόμενων χώρων περίπου 345 τ.μ.  

 

Υφιστάμενη Κατάσταση  

Σύστημα Θέρμανσης Κολυμβητικής Δεξαμενής  

 Το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης των δυο Κολυμβητικών Δεξαμενών και παραγωγής 

ΖΝΧ, αποτελείται από συστοιχία λεβήτων με καυστήρα φυσικού αερίου οι οποίοι μέσω 

πλακοειδών εναλλακτών θερμότητας θερμαίνουν τα ανακυκλοφορούντα νερά της κάθε 

Κ.Δ.  

 Συγκεκριμένα, η κύρια κολυμβητική δεξαμενή, θερμαίνεται από λέβητα- καυστήρα ισχύος 

1200kWth και αντίστοιχα δυο εναλλάκτες ενώ η βοηθητική κολυμβητική δεξαμενή, 

θερμαίνεται από το λέβητα παραγωγής ΖΝΧ, ισχύος 270 kWth μέσω ενός πλακοειδή 

εναλλάκτη.  

 Το δίκτυο σωληνώσεων του λεβητοστασίου αποτελείται από σιδηροσωλήνα σε όλο το 

μήκος του, με φθαρμένη μόνωση. Σε πολλά σημεία αυτού εμφανίζονται μικροδιαρροές, ενώ 

εσωτερικά των σωληνώσεων έχουν πραγματοποιηθεί επικαθήσεις αλάτων με αποτέλεσμα 

τη απομείωση της διατομής και την χαμηλή απόδοση του συστήματος θέρμανσης. Οι 

κυκλοφορητές – αντλίες οι οποίες αναλαμβάνουν τη διανομή θερμότητας προς τους 

εναλλάκτες, είναι σταθερών στροφών, με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση. Στα πλαίσια της 

ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης του κολυμβητηρίου προτείνεται η αποξήλωση 

των υφιστάμενων δικτύων και η εγκατάσταση νέων μονωμένων σωληνώσεων PPR και η 

αντικατάσταση των υφιστάμενων κυκλοφορητών με νέους Inverter κινητήρες IE5.  

Παραγωγή και Διανομή Ζεστών Νερών Χρήσης 

Η κάλυψη των αναγκών του κολυμβητηρίου σε Ζεστά Νερά Χρήσης πραγματοποιείται 



 

 

μέσω του λέβητα – καυστήρα αερίου, ισχύος 270 kWth. Για την αποθήκευση των ΖΝΧ 

χρησιμοποιούνται δύο θερμοδοχεία διπλής ενέργειας και όγκου 2.000 lt το καθένα, τα οποία 

είναι συνδεδεμένα παράλληλα μεταξύ τους. Το ένα εκ των δυο θερμοδοχείων είναι χωρίς 

μόνωση με αποτέλεσμα τις μεγάλες απώλειες θερμότητας καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Το δίκτυο νερού χρήσης προς τα λουτρά των αποδυτηρίων αποτελείται από 

πολυστρωματική σωλήνα Φ22 χωρίς μόνωση και χαλκό Φ16, σε διάταξη ομπρέλα. Η 

ανακυκλοφορία των ΖΝΧ πραγματοποιείται μέσω δυο κυκλοφορητών. Λόγω της μικρής 

διατομής του δικτύου, εμφανίζεται μεγάλη πτώση πίεσης κατά τη χρήση και ελλιπής 

εξυπηρέτηση των λουτρών. Για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος, έχει πρόσφατα 

εγκατασταθεί δεξαμενή 4000lt νερού και πιεστικό το οποίο τροφοδοτεί το δίκτυο ζεστών 

νερών προκειμένου να αυξηθεί η παροχή και η πίεση. Παρόλα αυτά, για την εύρυθμη και 

ορθή λειτουργία του συστήματος διανομής νερών χρήσης, είναι απαραίτητη η αποξήλωση 

του υφιστάμενου και η εγκατάσταση νέου δικτύου μεγαλύτερης διατομής, με μόνωση και 

με διάταξη συλλεκτών ανά λουτρό. 

Σύστημα ανακυκλοφορίας νερών ανοικτής κολυμβητικής δεξαμενής 

Το σύστημα ανακυκλοφορίας νερών, αποτελείται από δυο κύριες και μια εφεδρική αντλία. 

Συνδέεται με δεξαμενή πλήρωσης και τη διάταξη χημικού καθαρισμού. Λόγω της 

παλαιότητας των σωληνώσεων και διαρροών της κύριας κολυμβητικής δεξαμενής, υπάρχει 

συνεχόμενη απαίτηση για πλήρωση της δεξαμενής (περίπου 20 - 40 m3/μέρα) το οποίο 

επιβαρύνει τόσο το ενεργειακό κόστος όσο και τη συνολική κατανάλωση χρήσης νερού.  

Θέρμανση – Ψύξη Κτηρίου 

Η θέρμανση του κτιρίου πραγματοποιείται με τη χρήση θερμαντικών σωμάτων τα οποία 

είναι συνδεδεμένα με το λέβητα αερίου ενώ η ψύξη μέσω μονάδων split unit. 

 

Προτεινόμενα μετρά ενεργειακής εξοικονόμησης 

Τα προτεινόμενα μέτρα ενεργειακής εξοικονόμησης της μελέτης είναι συνοπτικά τα 

κάτωθι:  

1) Εγκατάσταση ισοθερμικού καλύμματος για το σκέπασμα της κολυμβητικής δεξαμενής 

τις ώρες όπου δεν γίνεται χρήση αυτής.  

2) Η στεγάνωση της κολυμβητικής δεξαμενής για τη μείωση των απωλειών ύδατος και 

ενέργειας  

3) Η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας αέρος 350kW σε παράλληλη διάταξη με το 

υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης  

4) Η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και νέων θερμοδοχείων ΖΝΧ για την παραγωγή 



 

 

ζεστών νερών χρήσης. Εγκατάσταση νέων σωληνώσεων για το σύστημα ύδρευσης και 

λειτουργίας των λουτρών.  

5) Συνολική ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου εξυπηρέτησης για τη μείωση του 

λειτουργικού κόστους θέρμανσης / ψύξης του κτιρίου το οποίο περιλαμβάνει: 

a. Τοποθέτηση ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου 

b. Εξωτερική θερμοπρόσοψη του κτιρίου 

c. Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού με τη χρήση μονάδων VRF για τη θέρμανση και 

ψύξη των χώρων.      

Με το σύνολο των παραπάνω παρεμβάσεων υπολογίζεται ότι θα επιτευχθεί τουλάχιστον 

50% εξοικονόμηση ενέργειας εκπομπών CO2 και λειτουργικού κόστους. 

 

Κύριος εξοπλισμός - χωροθέτηση 

Οι κύριες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην 

ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αμαρουσίου είναι: 

 Ενεργειακά Βελτιωμένο Υβριδικό Σύστημα Θέρμανσης και παραγωγής ΖΝΧ το 

οποίο αποτελείται από:  

 Αντλία θερμότητας αέρος, ισχύος 350kWth, τοποθετημένη στο δώμα του κτιρίου.  

 Υφιστάμενοι λέβητες με καυστήρα Φυσικού Αερίου 1200 και 270kW αντίστοιχα  

 Δοχείο αδρανείας με εναλλάκτη 1.000lt, τοποθετημένο εντός του Μηχανοστασίου 

(υπόγειο) συνδεδεμένο με την αντλία θερμότητας.  

 Δύο (2) πλακοειδής εναλλάκτες τιτανίου για την θέρμανση των νερών της Μεγάλης 

Κολυμβητικής Δεξαμενής (Κ.Δ.) τοποθετημένους εντός μηχανοστασίου οι οποίοι 

συνδέονται με το δοχείο αδρανείας της Αντλίας Θερμότητας 

 Δύο (2) υφιστάμενους πλακοειδής εναλλάκτες συνδεδεμένοι με το υφιστάμενο 

σύστημα λέβητα -καυστήρα Φυσικού Αερίου  

 Ένας (1) νέος πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας για θέρμανση της μικρής 

κολυμβητικής δεξαμενής συνδεδεμένος με το υφιστάμενο σύστημα λέβητα – καυστήρα 

αερίου. 

 Αντλίες κυκλοφορίας νερού στο πρωτεύον και δευτερεύον κύκλωμα της αντλίας και 

των εναλλακτών (τοποθετημένοι σύμφωνα με τα σχέδια).  

 Ηλεκτρολογικοί πίνακες, δοχεία, σωληνώσεις κτλ (εντός του μηχανοστασίου)  

 Διάταξη Αυτοματισμού – Παραλληλισμού υφιστάμενου και νέου συστήματος 

θέρμανσης και παραγωγής ΖΝΧ αποτελούμενο από:  

 Αισθητήρια θερμοκρασίας σε καθορισμένα σημεία επι του σχεδίου 



 

 

 Πίνακα αυτοματισμού  

 Πίνακα ελέγχου - Οπτικοποιημένο περιβάλλον.  

 Ηλιακό Σύστημα Εξαναγκασμένης Ανακυκλοφορίας για την Παραγωγή Ζεστών 

Νερών Χρήσης, το οποίο αποτελείται από 

 Ηλιακούς Συλλέκτες 20 τ.μ. οι οποίοι τοποθετούνται στη στέγη του κτιρίου 

 Νέο Θερμοδοχείο διπλής ενέργειας 2000 lt τοποθετείται στο χώρο του 

μηχανοστασίου (υπόγειο), παραπλεύρως της υφιστάμενης διάταξης Ζεστών Νερών 

Χρήσης)  

 Κυκλοφορητής, σωληνώσεις, δοχεία διαστολής κτλ (σύμφωνα με τα σχέδια)  

  

Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 

 Στο αντικείμενο της εγκατάστασης περιλαμβάνονται: 

 Η κατασκευή του δικτύου του κλειστού κυκλώματος των ηλιακών συλλεκτών 

 Η αποξήλωση του υφιστάμενου δικτύου διανομής θερμού – κρύου νερού στα 

λουτρά  

 Η κατασκευή των νέων δικτύων διανομής ζεστού νερού. 

 Η κατασκευή των συστημάτων της κεντρικής παρασκευής του ζεστού νερού χρήσης 

(boiler, αυτοματισμοί). 

Παρασκευή και Διανομή Ζεστού Νερού Χρήσης 

Για την Παρασκευή ΖΝΧ  θα τοποθετηθεί ένα (1) νέο Θερμοδοχείο διπλής ενεργείας (ΘΔ-

1), χωρητικότητας 2000lt το οποίο θα τροφοδοτείται από το σύστημα των ηλιακών 

συλλεκτών. Το νέο Θερμοδοχείο θα αποτελεί σημείο προθέρμανσης των ΖΝΧ μέσω των 

ηλιακών συλλεκτών και θα συνδεθεί εν σειρά με το υφιστάμενο Θερμοδοχείο 4000lt (ΘΔ-

2) το οποίο θερμαίνεται από τον λέβητα – καυστήρα αερίου ισχύος 270kW.  

Η διανομή των θερμών νερών προς τα λουτρά θα πραγματοποιηθεί μέσω δικτύου 

σωληνώσεων το οποίο θα αναχωρεί από το κύριο Θερμοδοχείο ΘΔ-2. 

 

 



 

 

3.2 Παραδοχές Μελέτης 

 

Όπως περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Μελέτης. 
 

3.3 Σεισμολογικά Στοιχεία 

 

Έχουν ληφθεί υπόψη στην τεχνική μελέτη του έργου. 

 
3.4 Σχέδια 

 

Περιλαμβάνονται στο φάκελο της μελέτης. Θα ενημερώνονται από τον 

ανάδοχο κατά την εξέλιξη του έργου. 

 

 



 

 

 

4. ΑΡΧΕΙΑ «ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗ» 
 

4.1 Σχέδια «ως κατασκευάσθη» 

 

Θα συμπληρωθεί από τον ανάδοχο. 

 

 
4.2 Στοιχεία 

 

Στοιχεία για το σύνολο του έργου, των συναφών του έργων και των 

εξοπλισμών. Χαρακτηριστικά και οδηγίες του κατασκευαστή για λειτουργία και 

συντήρηση. 

 

4.3 Εγχειρίδιο συντήρησης 

 

Θα συμπληρωθεί από τον ανάδοχο. 



 

 

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Για τις μελλοντικές επεμβάσεις στο έργο (επισκευές, συντήρηση, καθαρισμός) 

υφίστανται κίνδυνοι και τα ακόλουθα προτεινόμενα μέτρα και επισημάνσεις 

αποτελούν σταθερή βάση αναφοράς για τους μεταγενέστερους χρήστες και τους 

συντηρητές /επισκευαστές του. 

5.1 Επισημάνσεις 

 
i. Θέσεις δικτύων 

Δεν υπάρχουν στύλοι της ΔΕΗ εντός των χώρων των επεμβάσεων, αλλά στα 

όρια και πέριξ αυτών. 

ii. Σημεία κεντρικών διακοπτών 

Θα συμπληρωθεί από τον ανάδοχο. 

 

iii. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο 

Μετά το πέρας της κατασκευής του έργου, ενδέχεται να απομείνουν προϊόντα 

υλικών σε θέσεις του έργου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει μέριμνα προκειμένου να 

απομακρυνθούν τα προϊόντα αυτά σε κατάλληλους χώρους απόθεσής τους, 

προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος και τυχόν πρόκληση ατυχήματος. 

iv. Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή 

Θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, έτσι ώστε κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης του έργου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.  

v. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 

Έχουν ληφθεί υπόψη στην τεχνική μελέτη του έργου. 

 
vi. Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 

Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου. 

 
vii. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση 

Θα συμπληρωθεί από τον ανάδοχο. 

 
viii. Άλλες ζώνες κινδύνου 

 



 

 

Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου. 

 
ix. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία 

Για την περίπτωση συνεχούς λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων, θα πρέπει ο ανάδοχος του έργου να δώσει σαφής οδηγίες χειρισμού 

στους χρήστες για την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού. 

5.2 Οδηγίες Ασφάλεια 

εργαζομένων 

Η ασφάλεια των εργαζομένων στο εργοτάξιο αποτελεί την πρωταρχική 

προσπάθεια όλων των συμβαλλομένων. Για το λόγο αυτό θα παρέχονται στους 

εργαζομένους όλα τα εφόδια και εξοπλισμός για την αποφυγή οποιαδήποτε κινδύνου. 

Σε εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας του εργοταξίου, κάθε εργαζόμενος θα 

παραλαμβάνει τα εφόδια της προσωπικής του ασφάλειας και θα του γνωστοποιούνται 

οι οδηγίες ασφάλειας του εργοταξίου οι οποίες είναι οι εξής: 

 Όλοι οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο, υποχρεούνται να φορούν κράνη κατά τη 

διάρκεια της εργασίας τους. 

 Αν διαπιστωθεί από τους εργαζόμενους πιθανός κίνδυνος για την ασφάλεια 

τους, θα πρέπει να το αναφέρουν αμέσως στον επικεφαλή του συνεργείου ή 

στον εργοδηγό. 

 Αν φθαρεί ο προσωπικός εξοπλισμός (κράνη, γάντια κ.λ.π.) θα πρέπει να 

αναφέρεται και θα αντικαθιστάται άμεσα. 

 Οποιαδήποτε φθορά εξοπλισμού διαπιστωθεί θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως 

στον επικεφαλή του συνεργείου ή τον εργοδηγό. 

 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα για την εργασίας 

τους. 

 Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να προσέχει να μην προβαίνει σε ενέργειες που 

θέτουν σε κίνδυνο τον ίδιο ή άλλους εργαζομένους. 

 Κατά τη διάρκεια ανύψωσης φορτίων από τους γερανούς ή άλλα μηχανήματα 

κανένας εργαζόμενος και για οποιοδήποτε λόγο δεν θα βρίσκεται κάτω από το 

αιωρούμενο φορτίο. 

 



 

 

 Ο εξοπλισμός και τα εργαλεία θα χρησιμοποιούνται και θα επισκευάζονται 

μόνο από ειδικευμένα άτομα. 

 Όσοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να ελέγχουν την 

κατάσταση των συσκευών και των καλωδίων τους. Κάθε φθορά θα αναφέρεται 

αμέσως στον επικεφαλή του συνεργείου, ώστε να διορθώνεται άμεσα. 

 Κάθε ηλεκτρική συσκευή ή εργαλείο θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τα 

προστατευτικά της μηχανήματα. 

 Ζώνες ασφαλείας θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά όπου προβλέπεται και εάν 

ο εργαζόμενος ευρίσκεται υπεράνω του ενός μέτρου από το δάπεδο εργασίας. 

 Για κανένα λόγο δεν θα γίνεται συντήρηση ή επέμβαση σε μηχανήματα ή 

εξοπλισμό ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, 

επιθεώρησης και επισκευής θα πραγματοποιείται με τους κινητήρες εκτός 

λειτουργίας. 

 Όσοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν οξυγόνα θα πρέπει: 

1. να μην τα χρησιμοποιούν με λαδωμένα ή φθαρμένα γάντια 

2. να έχουν τις φιάλες κεκλιμένες – όχι οριζόντιες 

3. να μην τα χρησιμοποιούν σε περίπτωση που πιθανά έρθουν σε επαφή με 

προϊόντα πετρελαίου ή οξειδωμένα αντικείμενα 

4. να ελέγχουν τακτικά τις βαλβίδες ασφαλείας. 

 
         ΜΑΡΟΥΣΙ 04-12-2019 

 
  ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ   

    
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 

ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

               

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ  ΜΑΡΙΑ ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΟΥ    

  ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ   

  
 
  

            

  ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ             

  
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ 

 
 

            

 

 



 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33 / 2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΜΕΛΕΤΩΝ  Κ.Α.: 61-7311.001 

ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ   
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ΜΑΡΟΥΣΙ 
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( 1 m2 )
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A.T.: 008

100,00%

      PPR  20 SDR 7.4
 (

  

( 1 m )

       

    1,3x1,2 = 1,56

       

(h) 0,350x19,86 = 6,95

(h) 0,350x16,85 = 5,9

    1,56+6,95+5,9 = 14,41

=   

A.T.: 009

100,00%

  4 59



 

      PPR  25 SDR 7.4
 (

  

( 1 m )

       

    1,3x3,0 = 3,9

       

(h) 0,40x19,86 = 7,94

(h) 0,40x16,85 = 6,74

    3,9+7,94+6,74 = 18,58

=   

A.T.: 010

100,00%

      PPR  32 SDR 7.4
 (

  

( 1 m )

       

    1,3x3,9 = 5,07

       

(h) 0,45x19,86 = 8,94

(h) 0,45x16,85 = 7,58

  5 59



 

    5,07+8,94+7,58 = 21,59

=   

A.T.: 011

100,00%

      PPR  40 SDR 7.4
 (

  

( 1 m )

       

    1,3x4,8 = 6,24

       

(h) 0,5x19,86 = 9,93

(h) 0,5x16,85 = 8,42

    6,24+9,93+8,42 = 24,59

=   

A.T.: 012

100,00%

      PPR  50 SDR 7.4
 (

  

( 1 m )

       

  6 59



 

    1,3x7,2 = 9,36

       

(h) 0,55x19,86 = 10,92

(h) 0,55x16,85 = 9,27

    9,36+10,92+9,27 = 29,55

=   

A.T.: 013

100,00%

      PPR  63 SDR 7.4
 (

  

( 1 m )

       

    1,3x11,26 = 14,64

       

(h) 0,65x19,86 = 12,91

(h) 0,65x16,85 = 10,95

    14,64+12,91+10,95 = 38,5

=   

A.T.: 014

  7 59



 

100,00%

      PPR  SDR 7.4
 (

  

( 1 m )

       

    1,3x22,90 = 29,77

       

(h) 0,90x19,86 = 17,87

(h) 0,90x16,85 = 15,16

    29,77+17,87+15,16 = 62,8

=   

A.T.: 015

100,00%

      PPR  SDR 7.4
 (

  

( 1 m )

       

    1,3x34,30 = 44,59

       

(h) 1,15x19,86 = 22,84

(h) 1,15x16,85 = 19,38

  8 59



 

    44,59+22,84+19,38 = 86,81

=   

A.T.: 016

100,00%

      PPR  SDR 7.4
 (

  

( 1 m )

       

    1,3x44,28 = 57,56

       

(h) 1,25x19,86 = 24,82

(h) 1,25x16,85 = 21,06

    57,56+24,82+21,06 = 103,44

=   

A.T.: 017

100,00%

      PeXal

( 1 m )

       

  9 59



 

   1,05x1,73 = 1,82

       

(h) 0,10x19,86 = 1,99

(h) 0,10x16,85 = 1,68

    1,82+1,99+1,68 = 5,49

=   

A.T.: 018

100,00%

     

  15 mm

( 1 m )

      

(m) 1,30x2,62 = 3,41

      

(h) 0,10x19,86 = 1,99

(h) 0,10x16,85 = 1,68

   3,41+1,99+1,68 = 7,08

=   

A.T.: 019

100,00%

     

  22 mm

( 1 m )

 10 59



 

      

(T.E) (m) 1,30x4,76 = 6,19

      

(h) 0,15x19,86 = 2,98

(h) 0,15x16,85 = 2,53

   6,19+2,98+2,53 = 11,7

=   

A.T.: 020

100,00%

     

  28 mm

( 1 m )

      

(T.E) (m) 1,30x6,27 = 8,15

      

(h) 0,17x19,86 = 3,38

(h) 0,17x16,85 = 2,86

   8,15+3,38+2,86 = 14,39

=   

A.T.: 021

100,00%
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  35 mm

( 1 m )

      

(T.E) (m) 1,30x10,06 = 13,08

      

(h) 0,20x19,86 = 3,97

(h) 0,20x16,85 = 3,37

   13,08+3,97+3,37 = 20,42

=   

A.T.: 022

100,00%

     

=   

A.T.: 023

100,00%

     

=   

A.T.: 024
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100,00%

     

=   

A.T.: 025

100,00%

     

      

(T.E) 1,03x3,87 = 3,99

      

(h) 0,55x19,86 = 10,92

   3,99+10,92 = 14,91

=   

A.T.: 026

100,00%

      (ball valve)  ,
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(T.E) 1,03x7,3943 = 7,62

      

(h) 0,50x19,86 = 9,93

   7,62+9,93 = 17,55

=   

A.T.: 027

100,00%

      (ball valve)  ,

      

(T.E) 1,03x9,8477 = 10,14

      

(h) 0,50x19,86 = 9,93

   10,14+9,93 = 20,07

=   

A.T.: 028

100,00%

      (ball valve)  ,
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(T.E) 1,03x13,4937 = 13,9

      

(h) 0,55x19,86 = 10,92

   13,9+10,92 = 24,82

=   

A.T.: 029

100,00%

      (ball valve)  ,

      

(T.E) 1,03x17,4464 = 17,97

      

(h) 0,55x19,86 = 10,92

   17,97+10,92 = 28,89

=   

A.T.: 030

100,00%

      (ball valve)  ,

       

(T.E) 1,03x20,2746 = 20,88
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(h) 0,60x19,86 = 11,92

    20,88+11,92 = 32,8

=   

A.T.: 031

100,00%

      (ball valve)  ,

       

(T.E) 1,03x40,7537 = 41,98

       

(h) 0,60x19,86 = 11,92

    41,98+11,92 = 53,9

=   

A.T.: 032

100,00%

      10 atm

      

   1,03x120,00 = 123,6
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(h) 1,40x19,86 = 27,8

   123,6+27,8 = 151,4

=   

A.T.: 033

100,00%

     

      

1,03x20,85 = 21,48

      

(h) 0,55x19,86 = 10,92

   21,48+10,92 = 32,4

=   

A.T.: 034

100,00%

      5  1''

       

   1,00x40,00 = 40
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    0,05x40 = 2

       

(h) 0,50x19,86 = 9,93

(h) 0,50x16,85 = 8,42

    40+2+9,93+8,42 = 60,35

=   

A.T.: 035

100,00%

      8  1'

       

   1,00x85,00 = 85

    0,05x85 = 4,25

       

(h) 0,75x19,86 = 14,9

(h) 0,75x16,85 = 12,64

    85+4,25+14,9+12,64 = 116,79

=   

A.T.: 036

100,00%

      12  1''
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   1,00x120,00 = 120

    0,05x120 = 6

       

(h) 1,00x19,86 = 19,86

(h) 1,00x16,85 = 16,85

    120+6+19,86+16,85 = 162,71

=   

A.T.: 037

100,00%

      14  1''

       

   1,00x140,00 = 140

    0,05x140 = 7

       

(h) 1,25x19,86 = 24,82

(h) 1,25x16,85 = 21,06

    140+7+24,82+21,06 = 192,88

=   
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A.T.: 038

100,00%

     

      

1,00x3,88 = 3,88

   0,03x3,88 = 0,116

      

(h) 0,25x19,86 = 4,96

   3,88+0,116+4,96 = 8,96

=   

A.T.: 039

100,00%

      0  10 atm

      

(T.E) 1,00x46,60 = 46,6

   0,10x46,6 = 4,66

      

(h) 0,30x19,86 = 5,96

(h) 0,30x16,85 = 5,06

   46,6+4,66+5,96+5,06 = 62,28

=   
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A.T.: 040

100,00%

     

      

   1,03x35 = 36,05

      

(h) 0,60x19,86 = 11,92

   36,05+11,92 = 47,97

=   

A.T.: 041

100,00%

     
  1 1/4

ins

      

1,00x170,00 = 170

   0,05x170 = 8,5

      

(h) 2,70x19,86 = 53,62

   170+8,5+53,62 = 232,12

=   
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A.T.: 042

100,00%

     

       

   1,00x45 = 45

    0,10x45 = 4,5

       

(h) 2,00x19,86 = 39,72

(h) 2,00x16,85 = 33,7

    45+4,5+39,72+33,7 = 122,92

=   

A.T.: 043

100,00%

      71x60cm,

       

   1,00x64,93 = 64,93

    0,05x64,93 = 3,25

       

(h) 0,30x19,86 = 5,96

    64,93+3,25+5,96 = 74,14

=   
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A.T.: 044

100,00%

      PPR  6

       

   1,00x1300,00 = 1300

       

(h) 3,00x19,86 = 59,58

(h) 3,00x16,85 = 50,55

    1300+59,58+50,55 = 1410,13

=   

A.T.: 045

100,00%

      1x2m  ,

   1,00x315,2 = 315,2

   0,40x315,2 = 126,08

(h) 4,50x19,86 = 89,37

(h) 4,50x16,85 = 75,82

    315,2+126,08+89,37+75,82 = 606,47
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=   

A.T.: 046

100,00%

       4000
 ,

 

       

   1,00x2500,00 = 2500

    0,03x2500 = 75

       

(h) 7,00x19,86 = 139,02

(h) 7,00x16,85 = 117,95

    2500+75+139,02+117,95 = 2831,97

= 2831,97   

A.T.: 047

100,00%
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   1,00x1053,00 = 1053

    0,02x1053 = 21,06

       

(h) 8,00x19,86 = 158,88

(h) 8,00x16,85 = 134,8

    1053+21,06+158,88+134,8 = 1367,74

=   

A.T.: 048

100,00%

      3m3/h
 6m (Solar Kit),

       

Kit)
   1,08x650 = 702

       

(h) 3,00x19,86 = 59,58

(h) 3,00x16,85 = 50,55

    702+59,58+50,55 = 812,13

=   

A.T.: 049
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100,00%

      Inverter  3m3/h  -

       

   1,08x780 = 842,4

       

(h) 3,00x19,86 = 59,58

(h) 3,00x16,85 = 50,55

    842,4+59,58+50,55 = 952,53

=   

A.T.: 050

100,00%

      Inverter  2.5m3/h  ,  -

       

   1,08x380 = 410,4

       

(h) 3,00x19,86 = 59,58

(h) 3,00x16,85 = 50,55

    410,4+59,58+50,55 = 520,53

=   

A.T.: 051
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100,00%

      Inverter  59m3/h  8.5
 -

       

   1,08x4798,00 = 5181,84

       

(h) 3,00x19,86 = 59,58

(h) 3,00x16,85 = 50,55

    5181,84+59,58+50,55 = 5291,97

= 5291,97   

A.T.: 052

100,00%

      Inverter  30m3/h  10  -

       

   1,08x2409,00 = 2601,72

       

(h) 3,00x19,86 = 59,58

(h) 3,00x16,85 = 50,55

    2601,72+59,58+50,55 = 2711,85

=   
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A.T.: 053

100,00%

      Inverter  30m3/h  8.5  -

       

   1,08x2088,00 = 2255,04

       

(h) 3,00x19,86 = 59,58

(h) 3,00x16,85 = 50,55

    2255,04+59,58+50,55 = 2365,17

=   

A.T.: 054

100,00%

     
  -

      

1,00x260,00 = 260

   0,02x260 = 5,2

      

(h) 6,00x19,86 = 119,16
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(h) 6,00x16,85 = 101,1

   260+5,2+119,16+101,1 = 485,46

=   

A.T.: 055

100,00%

     
  -

      

1,00x309,00 = 309

   0,02x309 = 6,18

      

(h) 6,00x19,86 = 119,16

(h) 6,00x16,85 = 101,1

   309+6,18+119,16+101,1 = 535,44

=   

)

A.T.: 056

100,00%

     

       

   1,00x647,00 = 647

    0,02x647 = 12,94
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(h) 7,00x19,86 = 139,02

(h) 7,00x16,85 = 117,95

    647+12,94+139,02+117,95 = 916,91

=   

A.T.: 057

100,00%

     

       

   1,00x825,00 = 825

    0,02x825 = 16,5

       

(h) 8,00x19,86 = 158,88

(h) 8,00x16,85 = 134,8

    825+16,5+158,88+134,8 = 1135,18

=   

A.T.: 058

100,00%

      80kW
40kPa  45 C-55 C  32 C-42 C ,
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   1,00x2500 = 2500

    0,05x2500 = 125

       

(h) 6,00x19,86 = 119,16

(h) 6,00x16,85 = 101,1

    2500+125+119,16+101,1 = 2845,26

= 2845,26   

A.T.: 059

100,00%

      150kW
 40kPa  45 C-55 C  32 C-42 C,

       

   1,00x5500,00 = 5500

    0,05x5500 = 275

       

(h) 6,00x19,86 = 119,16

(h) 6,00x16,85 = 101,1

    5500+275+119,16+101,1 = 5995,26
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= 5995,26   

A.T.: 060

350kW

100,00%

      -  350kW.

 Armaflex,  -

       

350kW
    1,00x68000,00 = 68000

    0,03x68000 = 2040

       

(h) 20x19,86 = 397,2

(h) 20x16,85 = 337

    68000+2040+397,2+337 = 70774,2

= 70774,20   

A.T.: 061

100,00%

     
 50mm

 (16000C).
 INOX AISI 316L  0,5mm  AISI 304  0,5mm
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 INOX

       

   8,00x58,6 = 468,8

    1,30x468,8 = 609,44

   1,00x18,75 = 18,75

       

(h) 8x19,86 = 158,88

(h) 8x16,85 = 134,8

    468,8+609,44+18,75+158,88+13
4,8

= 1390,67

=   

A.T.: 062

100,00%

     
 50mm

 (16000C).
 INOX AISI 316L  0,5mm  AISI 304  0,5mm

 INOX

       

   8,00x48,20 = 385,6

    1,30x385,6 = 501,28

   1,00x16,40 = 16,4

       

(h) 8x19,86 = 158,88
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(h) 8x16,85 = 134,8

    385,6+501,28+16,4+158,88+134
,8

= 1196,96

=   

A.T.: 063

100,00%

     

       

Vibro-MSH)
   1,00x685,00 = 685

       

(h) 10,0x19,86 = 198,6

(h) 10,0x16,85 = 168,5

    685+198,6+168,5 = 1052,1

=   

A.T.: 064

100,00%

      -
7000  DIN 52615, 0,034 w/mK  0 °C  DIN 52612,  DIN 4102

 ISO 9002, EN 29001,  Idrtherm/Armaflex  9

 1''

( 1 m )
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=   

A.T.: 065

100,00%

      -
7000  DIN 52615, 0,034 w/mK  0°C  DIN 52612,  DIN 4102

 ISO 9002, EN 29001,  Idrotherm/Armaflex  13
mm,  1 1/4''  4''

( 1 m )

=   

A.T.: 066

100,00%

       (joint)  VRV,

( 1 m )

       

    1,10x75 = 82,5

       

(h) 0,10x19,86 = 1,99

(h) 0,10x16,85 = 1,68

    82,5+1,99+1,68 = 86,17

=   
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A.T.: 067

100,00%

      1/4''

( 1 m )

       

    1,30x1,6 = 2,08

       

(h) 0,10x19,86 = 1,99

(h) 0,10x16,85 = 1,68

    2,08+1,99+1,68 = 5,75

=   

A.T.: 068

100,00%

      1/2''

( 1 m )

       

    1,30x2,86 = 3,72

       

(h) 0,10x19,86 = 1,99

(h) 0,10x16,85 = 1,68

    3,72+1,99+1,68 = 7,39
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=   

A.T.: 069

100,00%

      3/8''

( 1 m )

       

    1,30x2,23 = 2,9

       

(h) 0,10x19,86 = 1,99

(h) 0,10x16,85 = 1,68

    2,9+1,99+1,68 = 6,57

=   

A.T.: 070

100,00%

      3/4''

( 1 m )

       

    1,30x4,85 = 6,3

       

(h) 0,12x19,86 = 2,38

(h) 0,12x16,85 = 2,02
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    6,3+2,38+2,02 = 10,7

=   

A.T.: 071

100,00%

       2,8kW
3,2 kW

       

    1,00x430 = 430

    0,03x430 = 12,9

       

(h) 2,00x19,86 = 39,72

(h) 2,00x16,85 = 33,7

    430+12,9+39,72+33,7 = 516,32

=   

A.T.: 072

100,00%

       4.5kW
5,0
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1,00x580 = 580

0,03x580 = 17,4

ρμ 1

γκ ως σε  

(h) 2,00x19,86 = 39,72

(h) 2,00x16,85 = 33,7

580+17,4+39,72+33,7 = 670,82

=

A.T.: 073

ARUM080LTE5

100,00%

     R410, 6  15.9kW
 EER  4,99  COP

1,0x7300 = 7300

0,02x7300 = 146

(h) 16,248x19,86 = 322,69

(h) 16,248x16,85 = 273,78

7300+146+238,32+202,2 = 8042,47

= 8042,47

ΟΚΤΩ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ 
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A.T.: 074

100,00%

     

( 1 m )

(T.E) (m) 1,00x35,6425 = 35,64

0,10x35,64 = 3,56

(h) 0,45x19,86 = 8,94

(h) 0,45x16,85 = 7,58

35,64+3,56+8,94+7,58 = 55,72

=

A.T.: 075

100,00%

    

11.09).
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 AVIS,
AVIO, AMIL

   

  
 (kg)

( 1 Kg )

=   

A.T.: 076

100,00%

     

 08-07-02-01

 08-07-02-01

 primer,  25 ± 5

( 1 Kg )

=   

A.T.: 077
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100,00%

     
 (SFT)  125

 08-07-02-01

08-07-02-01.

( 1 Kg )

=   

A.T.: 078

100,00%

     
 (SFT)  125

 08-07-02-01

08-07-02-01,
 wash primer)

( 1 Kg )

=   

A.T.: 079

100,00%
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=   

A.T.: 080

100,00%

      ,
 

( 1 m )

      

(m) 1,02x3,8237 = 3,9

   0,06x3,9 = 0,234

      

(h) 0,06x19,86 = 1,19

(h) 0,06x16,85 = 1,01

   3,9+0,234+1,19+1,01 = 6,33

=   

A.T.: 081

100,00%

      ,
 

( 1 m )
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(m) 1,02x5,4625 = 5,57

   0,05x5,57 = 0,278

      

(h) 0,06x19,86 = 1,19

(h) 0,06x16,85 = 1,01

   5,57+0,278+1,19+1,01 = 8,05

=   

A.T.: 082

100,00%

     

 

=   

A.T.: 083

100,00%
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=   

A.T.: 084

100,00%

       
 

=   

A.T.: 085

100,00%

       ""

=   
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A.T.: 086

100,00%

     
 

       

    1,05x3900,00 = 4095

       

(h) 12x19,86 = 238,32

(h) 12x16,85 = 202,2

    4095+238,32+202,2 = 4535,52

= 4535,52   

A.T.: 087

100,00%

      BMS-

 BMS
 8 GB RAM  Led 24'',

 1200VA,
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=   

A.T.: 088

100,00%

     

 

=   

A.T.: 089

100,00%

     

 47 59



 

( 1 m )

      

(T.E) (m) 1,00x15,2656 = 15,27

   0,10x15,27 = 1,53

      

(h) 0,30x19,86 = 5,96

(h) 0,30x16,85 = 5,06

   15,27+1,53+5,96+5,06 = 27,82

=   

A.T.: 090

100,00%

     

( 1 m )

      

(T.E) (m) 1,00x24,6703 = 24,67

   0,10x24,67 = 2,47

      

(h) 0,40x19,86 = 7,94

(h) 0,40x16,85 = 6,74

   24,67+2,47+7,94+6,74 = 41,82

=   
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A.T.: 091

100,00%

     
 03-07-02-00

 350 kg
 0,04 m³  12004,

 1 mm,  600 kg

( 1 m2 )

=   

A.T.: 092

100,00%

     
            

 W / (mK)   7 cm,

1) 

2) 

4)

6)  PVC
 PVC

 PVC

8) 
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( 1 m2 )

=   

A.T.: 093

OIK 7912 100,00%

      mousse,   6mm,
500gr/m2  100%

 .
 (-20°C ~+45°C),

( 1 m2 )

      

    1,00x38,60 = 38,6

      

(h) 0,1x19,86 = 1,99

(h) 0,1x16,85 = 1,68

    38,6+1,99+1,68 = 42,27

=   

A.T.: 094
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100,00%

      control

       

   1,00x8820 = 8820

       

(h) 10,00x19,86 = 198,6

    8820+198,6 = 9018,6

=   

A.T.: 095

100,00%

 

 (MSDS:
Material Safety Data Sheet)
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( 1 m2 )

=   

A.T.: 096

100,00%

     
 SO 9001

 03-08-03-00
   24 mm,

 Uw = 2,5  W/m2K
      

( 1 m2 )

=   

A.T.: 097

65.2.1.1

100,00%
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 1,8

 EPDM

( 1 m2 )

=   

A.T.: 098

100,00%

 1,8

 EPDM

 03-08-03-00
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( 1 m2 )

=   

A.T.: 099

100,00%

      61

-
 ETAG 001.XX),

( 1 Kg )

=   

A.T.: 100

100,00%

      -  -
(LAMINATED),
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 03-08-07-02
 

( 1 m2 )

=   

A.T.: 101

100,00%

 

 (MSDS:
Material Safety Data Sheet)

( 1 m2 )

=   
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A.T.: 102

100,00%

 

 (MSDS:
Material Safety Data Sheet)

 03-10-01-00  03-10-02-00

 

( 1 m2 )

=   

A.T.: 103
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100,00%

 

 (MSDS:
Material Safety Data Sheet)

 03-10-02-00

( 1 m2 )

=   

A.T.: 104

100,00%

     

 520,  CE,
 0.72 m²,
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0.72 m²,  78.05.12
78.05.13.

( 1 m2 )

=   

A.T.: 105

100,00%

     

 

 

( 1 m2 )

=   

A.T.: 106

100,00%
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 520,  CE,
 0.72 m²,

0.72 m²,  78.05.12
78.05.13.

( 1 m2 )

=

Ι ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc

ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Μαρούσι  04-12-2019
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Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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