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Γενικά 
 
Γενικός όρος είναι ότι όλα τα υλικά που ενσωματώνονται στις προτεινόμενες 

παρεμβάσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα και προδιαγραφές που 

περιλαμβάνονται στα συμβατικά τεύχη και σχέδια, να είναι Α΄ ποιότητας και θα 

υποβάλλονται προηγουμένως για έγκριση Διασφάλισης Ποιότητας στον υπεύθυνο της 

Υπηρεσίας, με κατάλληλα δείγματα, πληροφοριακά έντυπα, πιστοποιητικά ποιότητας, 

προδιαγραφές και τον απαραίτητο συσχετισμό με συμβατικές προβλέψεις. Δεν θα 

ενσωματώνεται στο έργο κανένα υλικό, για το οποίο δε θα έχει προηγηθεί η ανωτέρω 

διαδικασία και η σχετική έγκριση. 

 

Επισημαίνεται ότι: 

Όπου στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή όπως και στα τεύχη Τεχνικών 

Προδιαγραφών υλικών και εργασιών της Μελέτης αναφέρεται ο όρος "ενδεικτικός 

τύπος" για ορισμένες κατασκευές συσκευές, υλικά ή μηχανήματα, διευκρινίζεται ότι 

αυτό αποσκοπεί στον σαφέστερο καθορισμό των επιθυμητών ιδιοτήτων – φυσικών ή 

χημικών - των χρησιμοποιουμένων υλικών και την ποιότητά τους. Η αναφορά αυτή σε 

καμία περίπτωση δεν δεσμεύει τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος του έργου μπορεί να 

χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ισοδύναμο υλικό, οποιουδήποτε κατασκευαστικού 

οίκου, με τις αντίστοιχες ιδιότητες και ύστερα από την έγκριση της Επίβλεψης. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το κάθε υλικό να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά ποιότητας και τα τεχνικά φυλλάδια του οίκου παραγωγής του. 
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1 Εισαγωγή 
 
Η μελέτη αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του συγκροτήματος κτιρίων της Ιεράς 

Μονής Γενεσίου Θεοτόκου της Ιεράς Μητρόπολης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και 

Σουφλίου που βρίσκεται στη Δαδιά του Δήμου Σουφλίου. Η ενεργειακή αναβάθμιση 

επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και 

ενσωμάτωσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το συγκρότημα κτιρίων 

της Ιεράς Μονής είναι συνολικής επιφάνειας 1.492,95 m2 και αποτελείται από το 

συνολικά 5 κτίρια, πλέον του Καθολικού της Μονής (σχήμα 1).  

 

 
Σχήμα  1. Απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος συγκροτήματος κτιρίων 
της Ιεράς Μονής Γενεσίου Θεοτόκου Δαδιάς 

 

Το βόρειο κτίριο (κτίριο μεγάλων θαλάμων) του συγκροτήματος χρησιμοποιείται για 

την φιλοξενία των επισκεπτών της Ιεράς Μονής και σύμφωνα με μαρτυρίες 

κατασκευάστηκε προ του 1950. Το κτίριο που βρίσκεται νότια και δυτικά του Καθολικού 

της Μονής (κτίριο μικρών θαλάμων) χρησιμοποιείται επίσης για την φιλοξενία των 

επισκεπτών και σύμφωνα με μαρτυρίες κατασκευάστηκε την ίδια χρονική περίοδο 

(προ του 1955). Το κτίριο που βρίσκεται νότια και ανατολικά του Καθολικού της Μονής 

(κτίριο τράπεζας-μαγειρείων) χρησιμοποιείται για τη σίτιση των μοναχών και των 

επισκεπτών με χρονολογία κατασκευής προ του 1950. Το κτίριο που βρίσκεται 

ανάμεσα στην τράπεζα-μαγειρεία και το κτίριο ξενώνων αποτελεί την κατοικία του 

Ηγούμενο και η κατασκευή του χρονολογείται επίσης πριν του 1950. Ανατολικά του 

Καθολικού της Μονής εντοπίζεται το μοναδικό διώροφο κτίριο της Ιεράς Μονής στο 
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ισόγειο του οποίου είναι το Αρχονταρίκι και στον όροφο έξι δωμάτια για την φιλοξενία 

των μοναχών αλλά και επισκεπτών/φιλοξενούμενων. Το συγκεκριμένο κτίριο (κτίριο 

αρχονταρίκι-ξενώνες) κατασκευάστηκε περί το 1998, όταν πραγματοποιήθηκε η 

μεγάλη ανακατασκευή της Ιεράς Μονής. Στο σχήμα 2 δίνεται αεροφωτογραφία των 

κτιρίων της Ιεράς Μονής με το Καθολικό της Μονής να βρίσκεται στο κέντρο.  

 
Σχήμα 2. Απόσπασμα αεροφωτογραφίας (google) του συγκροτήματος κτιρίων 
της Ιεράς Μονής Γενεσίου Θεοτόκου Δαδιάς 

Η ενεργειακή αναβάθμιση του συγκροτήματος στηρίζεται στην εφαρμογή 

παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο κέλυφος και στα τεχνικά συστήματα των 

κτιρίων, καθώς και στην ενσωμάτωση τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.  

Η προσέγγιση για την ενεργειακή αναβάθμιση βασίζεται στις σύγχρονες τεχνολογικές 

εφαρμογές για την επίτευξη μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και ταυτόχρονα την 

βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης στους χρήστες των κτιρίων, που 

περιλαμβάνουν τους μοναχούς, τους επισκέπτες και τους φιλοξενούμενους. Ως 

συγκρότημα κτιρίων με αυξημένη επισκεψιμότητα, η υλοποίηση του έργου ενεργειακής 

αναβάθμισης πρόκειται να έχει επιδεικτικό χαρακτήρα και να συμβάλει έμμεσα στην 
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προσπάθεια του Δήμου Σουφλίου για την μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Στις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης περιλαμβάνοντα τα κτίρια των ξενώνων, 

το κτίριο της τράπεζας-μαγειρείου και το κτίριο της κατοικίας του Ηγούμενου. Δεν 

περιλαμβάνεται το Καθολικό της Μονής λόγω της ιδιαιτερότητας του κτιρίου. Το πεδίο 

εφαρμογής της ενεργειακής μελέτης περιλαμβάνει τα δομικά στοιχεία των κτιρίων, τον 

ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τον περιβάλλοντα χώρο. Πέραν των 

συνδυαστικών οφελών που απολαμβάνει η υλοποίηση του έργου ενεργειακής 

αναβάθμισης, όπως η ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού, η πραγμάτωσή της θα 

συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας και 

μείωσης των εκπομπών CO2 που θέτει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης, όπως τεκμηριώνεται στη μελέτη σκοπιμότητας της Πράξης. Η Ιερά 

Μητρόπολης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου αποτελεί τον νόμιμο ιδιοκτήτη 

του συνόλου του οικοπέδου και των κτιριακών εγκαταστάσεων και είναι μέσω της Ιεράς 

Μονής Γενεσίου Θεοτόκου Δαδιάς είναι υπεύθυνη για την κάλυψη του συνόλου του 

ενεργειακού κόστους, καθώς επίσης και για την συντήρηση των κτιριακών και μη 

εγκαταστάσεων της.  

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναπτύσσεται στις παρακάτω ενότητες ανά κατηγορία 

παρέμβασης που περιλαμβάνεται στο έργο ενεργειακής αναβάθμισης, οι οποίες 

συνδυαστικά οδηγούν στην μέγιστη δυνατή και τεχνο-οικονομικά βέλτιστη 

εξοικονόμηση ενέργειας και εκπομπών αερίων των θερμοκηπίων.   
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2 Θερμομόνωση κελύφους & στεγών 

2.1 Γενικά 

Η θερμομόνωση στο κτιριακό κέλυφος παρεμποδίζει τη μεταφορά θερμικής ενέργειας 

από έναν χώρο σε γειτονικό ψυχρότερο χώρο ή προς την ατμόσφαιρα. Οι θερμικές 

απώλειες δεν νοούνται μόνο κατά τη διάρκεια του χειμώνα από το εσωτερικό του 

κτιρίου προς τη ατμόσφαιρα αλλά και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού όταν ο 

εξωτερικός αέρας είναι θερμότερος. Με την θερμομόνωση ενός κτιρίου επιδιώκεται να 

μειωθεί ο χρόνος ανταλλαγής θερμότητας μέσα από τα αδιαφανή δομικά στοιχεία. Η 

εξωτερική θερμομόνωση αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο θερμομόνωσης του 

κτιριακού κελύφους, καθώς και τον βέλτιστο τρόπο ελαχιστοποίησης των 

θερμογεφυρών. Μια καλή θερμομόνωση εξασφαλίζει καλή θερμική άνεση, 

ελαχιστοποιώντας τις έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές στο εσωτερικό του κτιρίου, 

καθώς και εξοικονόμηση ενέργειας λόγω μείωσης των αναγκών για θέρμανση και 

ψύξη.  

2.2 Υφιστάμενη κατάσταση 

Η κατασκευή των κτιρίων της Ιεράς Μονής πραγματοποιήθηκε σε περισσότερες των 

μία φάσεις ανέγερσης. Το μοναδικό κτίριο που κατασκευάστηκε κατά την περίοδο που 

ίσχυε ο κανονισμός θερμομόνωσης κτιρίων (Κ.Θ.Κ.-1980) στην Ελλάδα είναι το κτίριο 

του διώροφο κτίριο που στεγάζει το Αρχονταρίκι και τους Ξενώνες. Παρόλα αυτά, κατά 

την αυτοψία διαπιστώθηκε η μη συμμόρφωση με τον κανονισμό και η πλήρης απουσία 

θερμομόνωσης σε κέλυφος και στέγη του εν λόγω κτιρίου. 

Στο κτίριο των μεγάλων θαλάμων και στο κτίριο των μικρών θαλάμων κατά την αυτοψία 

διαπιστώθηκε η ύπαρξη κατασκευής με μονή γυψοσανίδα και χωρίς θερμομονωτικό 

υλικό στην εσωτερική πλευρά των κάθετων αδιαφανών δομικών στοιχείων. Στο κτίριο 

του εστιατορίου έχει κατασκευαστεί εξωτερική θερμομόνωση στη νότια και στην 

ανατολική τοιχοποιία.  

2.3 Προτεινόμενη παρέμβαση 

Το έργο ενεργειακής αναβάθμισης της Ιεράς Μονής Δαδιάς περιλαμβάνει παρεμβάσεις 

τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης και εσωτερικής θερμομόνωσης στα κτίρια 

που φέρουν εξωτερική διακόσμηση στην τοιχοποιία. Οι παρεμβάσεις τοποθέτησης 

θερμομόνωσης στα αδιαφανή δομικά στοιχεία θα πρέπει να είναι κατάλληλες για την 

τήρηση των περιορισμών του Κ.ΕΝ.Α.Κ., όπως ισχύει. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να 

ικανοποιείται (εάν είναι τεχνο-οικονομικά εφικτό) ο περιορισμός του Κ.ΕΝ.Α.Κ. όσο 
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αφορά τον μέγιστο επιτρεπόμενο μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας Um. Ειδικότερα 

για την κλιματική ζώνη Γ, όπου ανήκει το συγκρότημα κτιρίων της Ιεράς Μονής, οι 

μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων 

και του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας Um δίνονται στον πίνακα 1 και 2 

αντίστοιχα. 

Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας 
δομικών στοιχείων για την κλιματική ζώνη Γ στην Ελλάδα (πίνακας 3.3α της 
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017) 

Δομικό Στοιχείο Σύμβολο Συντελεστής 
θερμοπερατότητας για 

κλιματική ζώνη Γ  
(W/m2K) 

Εξωτερική οριζόντια ή κεκλιμένη 
επιφάνεια σε επαφή με τον εξωτερικό 
αέρα (οροφές) 

UV_D 0,350 

Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή με τον 
εξωτερικό αέρα 

UV_W 0,400 

Δάπεδα σε επαφή με τον εξωτερικό 
άερα (πυλωτή) 

UV_DL 0,400 

Δάπεδα σε επαφή με το έδαφος ή με 
μη θερμαινόμενους χώρους 

UV_G 0,650 

Τοίχοι σε επαφή με το έδαφος ή με μη 
θερμαινόμενους χώρους 

UV_WE 0,700 

Ανοίγματα (παράθυρα, 
μπαλκονόπορτες, κ.ά.) 

UV_F 2,400 

Γυάλινες προσόψεις κτηρίων μη 
ανοιγόμενες και μερικώς ανοιγόμενες 

UV_GF 1,750 

 
Πίνακας 2. Μέγιστος επιτρεπόμενος μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας Um 
για την κλιματική ζώνη Γ στην Ελλάδα (πίνακας 3.3β της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-
1/2017) 

A/V 

 (m-1) 
Μέγιστος επιτρεπόμενος μέσος 
συντελεστής θερμοπερατότητας  

(W/m2K) 
≤0,2 1,05 

0,3 1,00 

0,4 0,95 

0,5 0,90 

0,6 0,86 
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0,7 0,81 

0,8 0,76 

0,9 0,71 

≥1,0 0,66 

 

Ο βαθμός θερμομονωτικής προστασίας ενός αδιαφανούς δομικού στοιχείου 

προσδιορίζεται από το συντελεστή θερμοπερατότητας (U), αυτού οριζόμενου από το 

αντίστροφο του αθροίσματος των θερμικών αντιστάσεων που προβάλλουν οι 

διαδοχικές στρώσεις του δομικού στοιχείου στη θεωρούμενη κατά παραδοχή 

μονοδιάστατη και κάθετη στην επιφάνειά του ροή θερμότητας μέσω αυτού και των 

αντίστοιχων θερμικών αντιστάσεων που προβάλλουν οι εκατέρωθεν των όψεων 

στρώσεις αέρα. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας ενός δομικού στοιχείου n 

στρώσεων ορίζεται από τον τύπο: 

 
Όπου: 

U [W/m²K] ο συντελεστής θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου 

n [-] το πλήθος των στρώσεων του δομικού στοιχείου 

d [m] το πάχος κάθε στρώσης δομικού στοιχείου 

λ [m] o συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του υλικού της κάθε 

στρώσης 

Rδ [m²K/W] η θερμική αντίσταση στρώματος αέρα σε τυχόν υφιστάμενο 
διάκενο ανάμεσα στις στρώσεις του δομικού στοιχείου με την 
προϋπόθεση ότι ο αέρας του διακένου δεν επικοινωνεί με το 
εξωτερικό περιβάλλον και θεωρείται πρακτικά ακίνητος 
 

Ri [m²K/W] η αντίσταση θερμικής μετάβασης που προβάλλει το 
επιφανειακό στρώμα αέρα στη μετάδοση της θερμότητας από 
τον εσωτερικό χώρο προς το δομικό στοιχείο 
 

Ra [m²K/W] η αντίσταση θερμικής μετάβασης που προβάλλει το 
επιφανειακό στρώμα αέρα στη μετάδοση της θερμότητας από 
το δομικό στοιχείο προς το εξωτερικό περιβάλλον 
 

Από την παραπάνω εξίσωση προκύπτει: 

 
όπου: R [W/m²K] η αντίσταση θερμικής μετάβασης του δομικού στοιχείου 
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Στα υφιστάμενα αλλά και τροποποιούμενα δομικά στοιχεία δεν υπάρχει στρώμα αέρα 

και άρα Rδ=0. Οι συντελεστές θερμοπερατότητας των υφιστάμενων δομικών στοιχείων 

έχουν ληφθεί από πίνακες, ενώ η προσθήκη πρόσθετων στοιχείων θα προσθέσει 

αντιστάσεις στη μετάδοση της θερμότητας, προκαλώντας έτσι μεταβολή στη συνολική 

αντίσταση: 

 
Όπου: 

Rμετά [W/m²K] η νέα αντίσταση θερμικής μετάβασης του δομικού στοιχείου 

m [-] το πλήθος των νέων στρώσεων του δομικού στοιχείου 

dk [m] το πάχος κάθε στρώσης πρόσθετου δομικού στοιχείου 

λk [m] o συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του υλικού της κάθε 

πρόσθετης στρώσης 

Για τα κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία των κτιρίων προτείνεται εφαρμογή 

εξωτερικής θερμομόνωσης με τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών τύπου 

διογκωμένης γραφιτούχας πολυστερίνης πάχους 70 mm και συντελεστή αγωγιμότητας 

μικρότερο ή ίσο με λ=0,032 W/mK. Η διαστρωμάτωση του συστήματος εξωτερικής 

θερμομόνωσης θα περιλαμβάνει επίσης με σειρά από μέσα προς τα έξω: 

1. Συγκολλητικό κονίαμα υψηλής αντοχής και συγκολλητικής ικανότητας 

2. Θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης γραφιτούχας πολυστερίνης 

3. Αντιρρηγματικό επίχρισμα υψηλής αντοχής με πλέγμα ενίσχυσης 

4. Πλέγμα ενίσχυσης υψηλής αντοχής 

5. Αστάρι  

6. Έγχρωμο σιλικονούχο ακρυλικό επίχρισμα 

Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθούν μικροϋλικά για την μηχανική στερέωση και την 

αποφυγή θερμογεφυρών και προβλημάτων υγρασίας όπως γωνιόκρανα, προφίλ 

ένωσης, νεροσταλλάκτες, υλικά ένωσης/σφράγισης, βύσματα αγκύρωσης, κ.ά.  

Η εφαρμογή της εξωτερικής θερμομόνωσης θα γίνει στα σημεία των κουφωμάτων, 

μετά την αποξήλωση αυτών, έτσι ώστε να κατασκευαστούν λαμπάδες, κατωκάσια και 

ανωκάσια από θερμομονωτικό υλικό (γυρίσματα) για τον περιορισμό των 

θερμογεφυρών. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα σημεία διαμόρφωσης των αρμών 

διαστολής των κτιρίων, όπου θα πραγματοποιηθεί ενίσχυση και προστασία της 

θερμομονωτικής στρώσης με ειδικά συνθετικά προφίλ σύμφωνα με τις ισχύουσες 
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ΕΤΕΠ και τις απαιτήσεις του προμηθευτή. Η λεπτοµέρεια περιλαµβάνει την 

τοποθέτηση ειδικού προφίλ αρµού διαστολής µεταξύ θερµοµονωτικών πλακών σε 

κατάλληλη απόσταση µεταξύ τους και τη στερέωσή του στις επιστρώσεις του βασικού 

επιχρίσµατος στις δύο πλευρές του, µε εµβάπτιση των πτερυγίων αντιαλκαλικού 

υαλοπλέγµατος που φέρει στο βασικό επίχρισµα. Εφόσον η στρώση του βασικού 

επιχρίσµατος στεγνώσει, γίνεται εφαρµογή της τελικής στρώσης οργανικού έγχρωµου 

υδρύαλου διακοσµητικού σοβά, διατηρώντας εµφανές το εύκαµπτο τµήµα του προφίλ 

το οποίο βάφεται στη συνολική απόχρωση της όψης. Εν γένει η εφαρμογή της 

θερμομόνωσης προϋποθέτει την εξυγίανση των εξωτερικών επιφανειών, το οποίο 

σημαίνει πως επιφάνειες που παρουσιάζουν τοπική βλάβη σκυροδέματος και 

οπλισμού λόγω τοπικών οξειδώσεων, διαβρωμένα επιχρίσματα κλπ θα πρέπει πρώτα 

να αποκαθίστανται και να επισκευάζονται.  

Η αντίσταση θερμοδιαφυγής που θα προκύψει από την εφαρμογή της εξωτερικής 

θερμομόνωσης δώματος, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη όλες οι στρώσεις της 

προτεινόμενης διαστρωμάτωσης αλλά μόνο αυτή του θερμομονωτικού υλικού είναι: 

Rμετά=Rπιρν + 0,07/0,032 = Rπιρν + 2,187 

Για τα κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία των κτιρίων που φέρουν εξωτερική 

διακόσμηση και συνεπώς δεν είναι δυνατή η κατασκευή εξωτερικού κελύφους 

θερμομόνωσης προτείνεται εφαρμογή εσωτερικής θερμομόνωσης με τοποθέτηση 

θερμομονωτικών πλακών πετροβάμβακα, πάχους 70 mm και συντελεστή 

αγωγιμότητας μικρότερο από λ=0,039 W/mK και επικάλυψη από διπλή γυψοσανίδα. 

Η διαστρωμάτωση του συστήματος εσωτερικής θερμομόνωσης θα περιλαμβάνει 

επίσης με σειρά από μέσα προς τα έξω: 

1. Συγκολλητικό κονίαμα υψηλής αντοχής και συγκολλητικής ικανότητας 

2. Θερμομονωτικές πλάκες πετροβάμβακα 

3. Διπλή γυψοσανίδα μετά του σκελετού αυτής 

4. Χρωματισμό εσωτερικής επιφάνειας 

Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθούν μικροϋλικά για την μηχανική στερέωση όπως 

γωνιόκρανα, προφίλ ένωσης, υλικά ένωσης/σφράγισης, βύσματα αγκύρωσης, και 

άλλα. Η αντίσταση θερμοδιαφυγής που θα προκύψει από την εφαρμογή της 

εξωτερικής θερμομόνωσης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη όλες οι στρώσεις της 

προτεινόμενης διαστρωμάτωσης αλλά μόνο αυτή του θερμομονωτικού υλικού είναι: 

Rμετά=Rπιρν + 0,07/0,039 = Rπιρν + 1,795 

Για τις στέγες των κτιρίων προτείνεται εφαρμογή εσωτερικής θερμομόνωσης με 
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τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών τύπου πετροβάμβακα, πάχους 100 mm και 

συντελεστή αγωγιμότητας μικρότερο από λ=0,039 W/mK. Η αντίσταση θερμοδιαφυγής 

που θα προκύψει από την εφαρμογή της εξωτερικής θερμομόνωσης δώματος, χωρίς 

να λαμβάνονται υπόψη όλες οι στρώσεις της προτεινόμενης διαστρωμάτωσης αλλά 

μόνο αυτή του θερμομονωτικού υλικού είναι: 

Rμετά=Rπιρν + 0,10/0,039 = Rπιρν + 2,56 

Η εφαρμογή της θερμομόνωση στις στέγες των κτιρίων θα πραγματοποιηθεί μέσω 

πρόσβασης που θα δημιουργηθεί εσωτερικά από τις υφιστάμενες ψευδοροφές και 

όπου δεν είναι εφικτό θα δημιουργηθεί εξωτερικά από τις κεραμοσκεπές. Η πρόσβαση 

θα είναι επαρκής για την είσοδο του εργατικού προσωπικού που απαιτείται μέσα στη 

στέγη καθώς και για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής (αερισμός κλπ). 

Μετά το πέρας της εφαρμογής της θερμομόνωσης θα πραγματοποιηθεί 

αποκατάσταση του σημείου πρόσβασης με εξασφάλιση της στεγανότητας της στέγης. 

Όλες οι εργασίες για ολοκληρωμένη και έντεχνη εφαρμογή της θερμομόνωσης που 

περιγράφονται παραπάνω έχουν συνυπολογιστεί στο κόστος των σχετικών άρθρων 

του τιμολογίου μελέτης και βαρύνουν τον ανάδοχο.   
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3 Κουφώματα και υαλοπίνακας 

3.1 Υφιστάμενη κατάσταση 

Τα ανοίγματα που εντοπίζονται στα κτίρια της Ιερά Μονής περιλαμβάνουν κουφώματα 

αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή με μονούς και διπλούς υαλοπίνακες, ξύλινα 

κουφώματα με μονούς και διπλούς υαλοπίνακες, συνθετικά κουφώματα με διπλούς 

υαλοπίνακες και ξύλινες και μεταλλικές θύρες. Υπάρχουν σταθερά καθώς και 

ανοιγόμενα ανοίγματα, τα οποία εντοπίζονται στους διάφορους χώρους του 

συγκροτήματος. 

3.2 Προτεινόμενη παρέμβαση 

Στα κτίρια του συγκροτήματος προβλέπεται η αντικατάσταση των κουφωμάτων και 

των υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα και με την ίδια τυπολογία. Ειδικότερα, προβλέπεται 

η αποξήλωση και η τοποθέτηση νέων συνθετικών κουφωμάτων που θα φέρουν 

δίδυμους ενεργειακούς υαλοπίνακες. Οι υαλοπίνακες των νέων κουφωμάτων θα είναι 

ενεργειακοί, με μαλακή επίστρωση μεταλλικών οξειδίων, ώστε να ανακλούν την 

υπέρυθρη ακτινοβολία. Η πλήρωση του διάκενου μεταξύ τους θα γίνει με αδρανές 

αέριο argon για ενίσχυση των θερμομονωτικών τους χαρακτηριστικών. Ο νέος 

συντελεστής θερμοπερατότητας του πλαισίου (συνθετικό κούφωμα) θα πρέπει να είναι 

μικρότερος ή ίσος με Uf=1,4 W/m2K. Ο νέος συντελεστής θερμοπερατότητας των 

υαλοπινάκων θα είναι μικρότερος ή ίσος με Ug= 1,1 W/m2K. Τα κουφώματα θα είναι 

σε χρώμα απόχρωσης ξύλου ή άλλο ανάλογα με τις απαιτήσεις της Επίβλεψης.  

Κατά την αποξήλωση, ανάλογα την περίπτωση θα καθαιρεθούν και οι ποδιές των 

παραθύρων σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης και θα αποκατασταθούν με 

νέες μαρμαροποδιές με τρόπο τέτοιο ώστε να μην δημιουργείται θερμογέφυρα. Όπου 

υπάρχουν κιγκλιδώματα ασφαλείας, αυτά θα αφαιρεθούν, θα συντηρηθούν και θα 

επανατοποθετηθούν στις ίδιες θέσεις. Όλες οι εργασίες για ολοκληρωμένη αποξήλωση 

και τοποθέτηση σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης των νέων 

κουφωμάτων που περιγράφονται παραπάνω έχουν συνυπολογιστεί στο κόστος των 

σχετικών άρθρων του τιμολογίου μελέτης και βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Η τελική επιλογή των κουφωμάτων καθώς και της απόχρωσής του θα γίνει μετά από 

έγκριση της Επίβλεψης, αφού κατατεθούν από τον ανάδοχο σχέδια πρότασης. .  
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4 Τεχνητός φωτισμός 

4.1 Υφιστάμενη κατάσταση 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ενεργειακής επιθεώρησης, η εγκατεστημένη ισχύς του 

συστήματος τεχνητού φωτισμού ισούται με 67,14 kW (ίση με τη θεωρητική βάσει 

ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο φωτισμός της κατοικίας που 

βάσει ΤΟΤΕΕ αμελείται κατά τους ενεργειακούς υπολογισμούς. Η πραγματική 

εγκατεστημένη ισχύς είναι κατά πολύ μικρότερη και υπολογίζεται σε 5,42 kW, στην 

οποία έχουν προστεθεί τα φωτιστικά εξωτερικού χώρου που υπάρχουν στην Ιερά 

Μονή. Η υφιστάμενη κατάσταση περιλαμβάνει λαμπτήρες πυρακτώσεως και 

λαμπτήρες οικονομίας εγκατεστημένους στους χώρους της Ιεράς Μονής είτε 

ανεξάρτητα είτε σε πολύφωτα. Πέραν του φωτισμού εσωτερικών χώρων, 

διαπιστώνεται η εγκατάσταση φωτισμού περιβάλλοντα χώρου με προβολείς επί των 

κτιρίων και φωτιστικά κορυφής επί ιστούς.  

4.2 Προτεινόμενη παρέμβαση 

Η πρόταση αναβάθμισης του συστήματος φωτισμού περιλαμβάνει την αντικατάσταση 

των φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας φωτιστικά και 

λαμπτήρες χαμηλής εκπομπής διόδου (LED), τα όποια είναι ιδιαίτερα χαμηλής 

ενεργειακής κατανάλωσης. Ειδικότερα, προτείνεται η τοποθέτηση φωτιστικών 

σωμάτων με λαμπτήρα LED ισχύος 10W και φωτιστικών σωμάτων με δύο λαμπτήρες 

LED 10W έκαστος στους χώρους ξενώνων και της κατοικίας, η αντικατάσταση των 

συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες LED στα υφιστάμενα πολύφωτα των κτιρίων, 

η αντικατάσταση των εξωτερικών προβολέων με νέους προβολείς LED 130W (IP65) 

και η αντικατάσταση των φωτιστικών κορυφής επί ιστού που εντοπίζονται στον 

περιβάλλοντα χώρο με νέα φωτιστικά LED 45W (IP65). Η θερμοκρασία χρώματος θα 

είναι επιλογή της Επίβλεψης. Ο τύπος των φωτιστικών σωμάτων θα εγκριθεί από την 

υπηρεσία προς της εγκατάστασης με κατάθεση από τον ανάδοχο τεχνικών φυλλαδίων 

και πιστοποιητικών. Η παρέμβαση αναμένεται πέραν της εξοικονόμησης ενέργειας να 

προσφέρει καλύτερες συνθήκες οπτικής άνεσης για τους χρήστες των κτιρίων.  

Τα νέα φωτιστικά LED θα τοποθετηθούν εν γένει στις ίδιες θέσεις με τις υφιστάμενες 

παροχής μετά την αποξήλωση και απομάκρυνση των υφιστάμενων 

λαμπτήρων/φωτιστικών και θα συνδεθούν ηλεκτρολογικά με τις υφιστάμενες 

καλωδιώσεις με αποκατάσταση τυχόν βλαβών που θα προκύψουν. Όπου απαιτείται, 

θα γίνει προέκταση ή νέα γραμμή φωτισμού για την βέλτιστη εξυπηρέτηση του 

χώρου/δωματίου σε φωτισμό.  
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Οι προβολείς LED θα τοποθετηθούν σε σημεία που θα υποδείξει στον ανάδοχο η 

Επίβλεψη και στις εργασίες περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν προεκτάσεις ηλεκτρικών 

γραμμών για την εξυπηρέτηση των φωτισμού του περιβάλλοντα χώρου. 

Τα φωτιστικά κορυφής επί ιστού τοποθετούνται σε αντικατάσταση των υφιστάμενων 

με προσαρμογή του στύλου φωτισμού εφόσον απαιτείται με δαπάνες του αναδόχου. 

Προβλέπεται η οποιαδήποτε τυχόν πρόσθετη εργασία απαιτηθεί για την 

αποκατάσταση της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας του φωτισμού του 

περιβάλλοντα χώρου.  

Όλες οι εργασίες για ολοκληρωμένη αποξήλωση και τοποθέτηση σύμφωνα με τους 

κανόνες της τέχνης και της επιστήμης νέων φωτιστικών σωμάτων που περιγράφονται 

παραπάνω έχουν συνυπολογιστεί στο κόστος των σχετικών άρθρων του τιμολογίου 

μελέτης και βαρύνουν τον ανάδοχο. 
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5 Συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ΖΝΧ 

Η μελέτη θέρμανσης εκπονήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω 

κανονισμών: 

- ΕΛΟΤ ΕΝ 12831: Ευρωπαϊκό Πρότυπο Υπολογισμού Θερμικών Απωλειών 
- ΤΟΤΕΕ 2421/86: Δίκτυα διανομής ζεστού νερού για θέρμανση κτιριακών 

χώρων 
- ΤΟΤΕΕ 2421/86_2: Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού για θέρμανση 

κτιριακών χώρων 
- ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 
- ΤΟΤΕΕ 20701-3/2017 
- Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) 
- Γερμανικοί κανονισμοί συμπληρωματικά προς του Ελληνικούς 

 

5.1 Υφιστάμενη κατάσταση 

Όσον αφορά τη θέρμανση των κτιρίων της Ιεράς Μονής, κεντρικό σύστημα θέρμανσης 

εντοπίζεται στο κτίριο της κατοικίας του Ηγούμενου. Το συγκεκριμένο σύστημα 

περιλαμβάνει λέβητα βιομάζας (καυσόξυλα) θερμικής ισχύος 19,76 kW υψηλών 

θερμοκρασιών (90ο/70οC), ο οποίος είναι συνδεδεμένος με δισωλήνιο σύστημα 

διανομής της θερμικής ενέργειας εντός του κτιρίου μέσω συμβατικών θερμαντικών 

σωμάτων τύπου panel. Ο λέβητας είναι της εταιρείας KITURAMI. Ο λέβητας βρίσκεται 

σε καλή κατάσταση. Οι σωληνώσεις του δικτύου διανομής είναι πλήρως αμόνωτες.  

Κεντρικό σύστημα θέρμανσης εντοπίζεται επίσης στο Αρχονταρίκι και τους Ξενώνες 

του διώροφου κτιρίου της Ιεράς Μονής. Το συγκεκριμένο σύστημα περιλαμβάνει 

υδραυλική σόμπα βιομάζας (καυσόξυλα) θερμικής ισχύος 32,55 kW υψηλών 

θερμοκρασιών (90ο/70οC), η οποία είναι συνδεδεμένη με δισωλήνιο σύστημα διανομής 

της θερμικής ενέργειας εντός του κτιρίου και με συμβατικά θερμαντικά σώματα τύπου 

panel. Η σόμπα είναι της εταιρείας DAIWA, τύπου DK25. Οι σωληνώσεις του δικτύου 

διανομής είναι επίσης πλήρως αμόνωτες.  

Στα υπόλοιπα κτίρια της Ιεράς Μονής δεν εντοπίζεται κάποιο μόνιμο σύστημα 

θέρμανσης και η θέρμανση πραγματοποιείται (όταν απαιτείται) με τοπικές ηλεκτρικές 

μονάδες (π.χ. καλοριφέρ λαδιού), το οποίο συνεπάγεται την αυξημένη κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας. Επισημαίνεται πως η απουσία συστήματος θέρμανσης αποτελεί 

αποτρεπτικό παράγοντα για την προσέλκυση επισκεπτών/φιλοξενούμενων στην Ιερά 

Μονή κατά τη χειμερινή περίοδο. 
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Η παραγωγή του ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) δεν πραγματοποιείται μέσω των 

κεντρικών θερμάνσεων. Στο κτίριο μεγάλων θαλάμων εντοπίζεται ηλιακός 

θερμοσίφωνας, ο οποίος αποτελείται από 4 m2 επιλεκτικούς επίπεδους συλλέκτες και 

δοχείο 200 lt. Στο κτίριο της κατοικίας του Ηγούμενου εντοπίζεται ηλιακός 

θερμοσίφωνας, ο οποίος αποτελείται από 2 m2 επιλεκτικούς επίπεδους συλλέκτες και 

δοχείο 160 lt. Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες είναι διπλής ενέργειας, ήτοι περιλαμβάνουν 

ηλεκτρική αντίσταση για την θέρμανση του νερού.  

Τα κτίρια της Ιεράς Μονής δεν διαθέτουν κανένα σύστημα ψύξης και κανένα σύστημα 

μηχανικού αερισμού.  

5.2 Προτεινόμενες παρεμβάσεις 

Η απουσία συστημάτων κεντρικής θέρμανσης αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα 

των κτιρίων της Ιεράς Μονής, το οποίο όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται 

αποθαρρύνει τους πιθανούς επισκέπτες/φιλοξενούμενους κατά τη διάρκεια των 

χειμερινών μηνών. Η χρήση τοπικών ηλεκτρικών μονάδων (ηλεκτρικά καλοριφέρ, 

θερμοπομποί, κλπ.) είναι αποδεδειγμένα μη αποδοτική τόσο ενεργειακά όσο και 

περιβαλλοντικά. Αντίστοιχα, η απουσία συστημάτων ψύξης στο σύνολο των κτιρίων 

της Ιεράς Μονής, αποτελεί συχνά αποτρεπτικός παράγοντας για την φιλοξενία 

επισκεπτών κατά την θερινή περίοδο με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος. Όπως 

διαπιστώνεται κατά την ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων, η κατανάλωση 

πρωτογενούς ενέργειας για θέρμανση και ψύξη είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ βάσει 

της υφιστάμενης κατάσταση το δυναμικό εξοικονόμησης είναι ιδιαιτέρως αυξημένο.  

Για τον σχεδιασμό του συστήματος θέρμανσης λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες 

χρήσεις των κτιρίων της Ιεράς Μονής. Σύμφωνα με μαρτυρίες η ταυτόχρονη 

πληρότητα όλων των κτιρίων της Ιεράς Μονής χαρακτηρίζεται ως απίθανη. Συνεπώς, 

επιλέγεται η εγκατάσταση ανεξάρτητων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης με σκοπό 

την αυτόνομη λειτουργία. Επιπροσθέτως, η επιλογή εγκατάστασης μικρότερων σε ισχύ 

συστημάτων θέρμανσης οδηγεί στη δυνατότητα επιλογής τεχνολογικών λύσεων που 

απολαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης και συνεπώς μικρότερη κατανάλωση 

πρωτογενούς ενέργειας.  

Όλες οι εργασίες για ολοκληρωμένη εγκατάσταση των νέων συστημάτων θέρμανσης, 

ψύξης και παραγωγής ΖΝΧ που απαιτούνται ανεξάρτητα αν περιγράφονται παρακάτω 

έχουν συνυπολογιστεί στο κόστος των σχετικών άρθρων του τιμολογίου μελέτης και 

βαρύνουν τον ανάδοχο. 
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5.2.1 Συστήματα παραγωγής θερμικής και ψυκτικής ενέργειας 
Η ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης του συγκροτήματος 

πραγματοποιείται μέσω της εγκατάστασης αερόψυκτων αντλιών θερμότητας (αέρα – 

νερού), οι οποίες θα λειτουργούν ανεξάρτητα για την κάλυψη των θερμικών 

απαιτήσεων των κτιρίων στα οποία είναι συνδεδεμένες. Για την διαστασιολόγηση των 

αερόψυκτων αντλιών θερμότητας πραγματοποιήθηκε μελέτη θερμικών απωλειών για 

κάθε κτίριο του συγκροτήματος λαμβάνοντας υπόψη τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης 

ενέργειας στο κέλυφος των κτιρίων, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα μελέτη.  

Συγκεκριμένα προτείνεται η εγκατάσταση αερόψυκτης αντλίας θερμότητας θερμικής 

ισχύος 10kW κατά ΕΕ 811/2013 για την κάλυψη των θερμικών και ψυκτικών 

απαιτήσεων κάθε ενός από τους μεγάλους θαλάμους του κτιρίου που εντοπίζεται 

βόρεια του Καθολικού της Μονής. Συνολικά, θα τοποθετηθούν 6 αντλίες θερμότητας. 

Κάθε αντλία θερμότητας θα συνδεθεί με τρεις μονάδες ανεμιστήρα στοιχείου (FCUs) 

ισχύος 3,7 kW (50/40οC) εκάστη για την διανομή της θέρμανσης και της ψύξης εντός 

του χώρου και θα διαθέτει ανεξάρτητο ψηφιακό θερμοστάτη και χειριστήριο. 

Περιλαμβάνεται η κατασκευή νέου δισωλήνιου δικτύου διανομής θερμικής και ψυκτικής 

ενέργειας με χρήση προμονωμένων σωλήνων πολυπροπυλενίου υψηλής 

κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPRCT), με διατομές όπως αποτυπώνονται στα 

συνημμένα σχέδια.  

Επίσης, προτείνεται η εγκατάσταση αερόψυκτης αντλίας θερμότητας θερμικής ισχύος 

14kW κατά ΕΕ 811/2013 για την κάλυψη των θερμικών και ψυκτικών απαιτήσεων του 

κτιρίου μικρών θαλάμων. Η αντλία θερμότητας θα συνδεθεί με δύο μονάδες 

ανεμιστήρα στοιχείου (FCUs) ισχύος 3,7 kW (50/40οC) εκάστη και τέσσερις μονάδες 

ανεμιστήρα στοιχείου (FCUs) ισχύος 2,6 kW (50/40οC) εκάστη για την διανομή της 

θέρμανσης και της ψύξης εντός του χώρου και θα διαθέτει ανεξάρτητο ψηφιακό 

θερμοστάτη και χειριστήριο. Περιλαμβάνεται η κατασκευή νέου δισωλήνιου δικτύου 

διανομής θερμικής και ψυκτικής ενέργειας με χρήση προμονωμένων σωλήνων 

πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPRCT), με διατομές 

όπως αποτυπώνονται στα συνημμένα σχέδια.  

Για το κτίριο της τράπεζας-μαγειρείου, προτείνεται η εγκατάσταση αερόψυκτης αντλίας 

θερμότητας θερμικής ισχύος 18kW κατά ΕΕ 811/2013 για την κάλυψη των θερμικών 

και ψυκτικών απαιτήσεων. Η αντλία θερμότητας θα συνδεθεί με τέσσερις μονάδες 

ανεμιστήρα στοιχείου (FCUs) ισχύος 7,6 kW (50/40οC) εκάστη για την διανομή της 

θέρμανσης και της ψύξης εντός του χώρου και θα διαθέτει ανεξάρτητο ψηφιακό 

θερμοστάτη και χειριστήριο. Περιλαμβάνεται η κατασκευή νέου δισωλήνιου δικτύου 
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διανομής θερμικής και ψυκτικής ενέργειας με χρήση προμονωμένων σωλήνων 

πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPRCT), με διατομές 

όπως αποτυπώνονται στα συνημμένα σχέδια.  

Για το κτίριο της κατοικίας του Ηγούμενου, προτείνεται η εγκατάσταση αερόψυκτης 

αντλίας θερμότητας θερμικής ισχύος 12kW κατά ΕΕ 811/2013 για κάλυψη μόνο των 

θερμικών απαιτήσεων, η οποία θα συνδεθεί στο υφιστάμενο δίκτυο θερμαντικών 

σωμάτων. Η αντλία θερμότητας θα διαθέτει ανεξάρτητο ψηφιακό θερμοστάτη και 

χειριστήριο.  

Τέλος, για το διώροφο κτίριο του συγκροτήματος της Ιεράς Μονής, προτείνεται η 

εγκατάσταση αερόψυκτης αντλίας θερμότητας θερμικής ισχύος 12kW κατά ΕΕ 

811/2013 για την κάλυψη των θερμικών και ψυκτικών απαιτήσεων του ισογείου 

(Αρχονταρίκι) και η εγκατάσταση αερόψυκτης αντλίας θερμότητας θερμικής ισχύος 

10kW κατά ΕΕ 811/2013 για την κάλυψη των θερμικών και ψυκτικών απαιτήσεων του 

ορόφου (ξενώνες). Η αντλία θερμότητας του ισογείου θα συνδεθεί με τέσσερις μονάδες 

ανεμιστήρα στοιχείου (FCUs) ισχύος 3,7 kW (50/40οC) εκάστη για την διανομής της 

θέρμανσης και της ψύξης εντός του χώρου και θα διαθέτει ανεξάρτητο ψηφιακό 

θερμοστάτη και χειριστήριο. Η αντλία θερμότητας του ορόφου θα συνδεθεί με έξι 

μονάδες ανεμιστήρα στοιχείου (FCUs) ισχύος 2,0 kW (50/40οC) εκάστη για την 

διανομής της θέρμανσης και της ψύξης εντός του χώρου και θα διαθέτει ανεξάρτητο 

ψηφιακό θερμοστάτη και χειριστήριο. Περιλαμβάνεται η κατασκευή νέου δισωλήνιου 

δικτύου διανομής θερμικής και ψυκτικής ενέργειας με χρήση προμονωμένων σωλήνων 

πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPRCT), με διατομές 

όπως αποτυπώνονται στα συνημμένα σχέδια. Περιλαμβάνονται οι εργασίες 

αποξήλωσης του υφιστάμενου δικτύου σωληνώσεων από χαλκό και των υφιστάμενων 

θερμαντικών σωμάτων.   

Το σύνολο των μονάδων ανεμιστήρα στοιχείου (FCUs) θα είναι δαπέδου, εμφανούς 

τύπου, για σύνδεση σε δισωλήνιο σύστημα και θα φέρουν χειριστήριο και θερμοστάτη, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.  

Το σύνολο των αντλιών θερμότητας θα είναι ενεργειακής κλάσης Α++ κατά ΕΕ 

811/2013 και ο βαθμός απόδοσης κατά την λειτουργία θέρμανσης των παραπάνω 

αντλιών θερμότητας θα είναι τουλάχιστον SCOP=4,9 (βάσει ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017). Ο 

βαθμός απόδοσης κατά την λειτουργία ψύξης θα είναι τουλάχιστον 2,8 κατά ΕΝ 

14511:2007, όσον αφορά την αντλία θερμότητας ισχύος 18 kW και τουλάχιστον 3,3 

όσον αφορά τις λοιπές αντλίες θερμότητας. Το σύνολο των αντλιών θερμότητας θα 
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είναι διαιρούμενου τύπου, το οποίο συνεπάγεται ότι τα υδραυλικά στοιχεία του 

συγκροτήματος κάθε αντλίας θερμότητας θα τοποθετηθούν σε εσωτερικούς χώρους, 

οι οποίοι θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από την Επίβλεψη. Οι εξωτερικές μονάδες  

των παραπάνω αντλιών θερμότητας θα τοποθετηθούν σε εξωτερικό χώρο περιμετρικά 

των κτιρίων σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Επίβλεψη. Οι εξωτερικές μονάδες  

των αντλιών θερμότητας τοποθετούνται επί βάσεων σκυροδέματος (εάν απαιτείται) και 

επί αντικραδασμικών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η εγκατάσταση 

των αντλιών θερμότητας και η παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία μετά τον 

δοκιμαστικό έλεγχο. Οι αντλίες θερμότητας θα συνδεθούν με τα υφιστάμενα ή νέα 

δίκτυα διανομής θερμικής ενέργειας και με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας με νέες 

ηλεκτρικές γραμμές, όπως περιγράφεται αναλυτικά στις σχετικές ενότητες της 

παρούσας τεχνικής περιγραφής. 

Προς της παράδοσης σε όλες τις μονάδες αντλιών θερμότητας θα πραγματοποιηθεί 

πλήρης τεχνικός έλεγχος από εξουσιοδοτημένο συνεργείο του προμηθευτή των 

αντλιών για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του συνόλου των εξαρτημάτων.  

Το παραγόμενο θερμό νερό θα είναι θερμοκρασίας τουλάχιστον 60οC. Το σύνολο των 

αντλιών θερμότητας θα έχει τη δυνατότητα λειτουργίας σε ψύξη με παραγωγή νερού 

θερμοκρασίας τουλάχιστον 7οC.  

5.2.2 Συστήματα παραγωγής ΖΝΧ 
Το ημερήσιο απαιτούμενο θερμικό φορτίο Qd (kWh/day) για παραγωγή ζεστού νερού 

χρήσης (ΖΝΧ) δίνεται από την σχέση 4.16 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017: 

 

Συνεπώς, η θερμική ισχύς του θερμαντήρα παραγωγής ΖΝΧ για τους ξενώνες της 

Ιεράς Μονής υπολογίζεται σε 43,20 kWth, η οποία ωστόσο προκύπτει από θεωρητικό 

υπολογισμό και δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά φορτία. Με βάση την ΤΟΤΕΕ η 

χωρητικότητα του δοχείου αποθήκευσης θα πρέπει να είναι 240 λίτρα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς επίσης και τις τοπικές πραγματικές 

συνθήκες λειτουργίας, προτείνεται η εγκατάσταση δύο αερόψυκτων αντλιών 

θερμότητας παραγωγής ΖΝΧ με ενσωματωμένο δοχείο χωρητικότητας 270 lt εκάστη, 

οι οποίες θα καλύπτουν τις απαιτήσεις σε ΖΝΧ των λουτρών του κτιρίου μεγάλων 

θαλάμων και των λουτρών του κτιρίου μικρών θαλάμων αντίστοιχα. Επισημαίνεται 

πως στο κτίριο μεγάλων θαλάμων εντοπίζεται ηλιακός θερμοσίφωνας 200 lt, ο οποίος 
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θα συμβάλλει επικουρικά στην λειτουργία της αντλίας θερμότητας. Το διώροφο κτίριο 

εξυπηρετείται από τα λουτρά του κτιρίου μεγάλων θαλάμων. 

Όσον αφορά, τα φορτία ΖΝΧ της κατοικίας, ο υφιστάμενος ηλιακός θερμοσίφωνας 

κρίνεται επαρκής και δεν προβλέπεται παρέμβαση. Στο κτίριο της τράπεζας-μαγειρείου 

δεν προβλέπεται παρέμβαση για την παραγωγή ΖΝΧ.  

5.2.3 Δίκτυο διανομής  
Η διανομή της θερμικής ενέργειας που θα παράγεται στις ως άνω περιγραφόμενες 

αντλίες θερμότητας θα πραγματοποιείται από νέα ανεξάρτητα δίκτυα διανομής που 

είτε θα καταλήγουν στα υφιστάμενα θερμαντικά σώματα (κτίριο κατοικίας), είτε θα 

καταλήγουν σε νέες μονάδες ανεμιστήρα-στοιχείου (FCUs). Ειδικότερα, για τα όλα τα 

κτίρια εκτός από την κατοικία του Ηγούμενου προβλέπεται η κατασκευή νέου δικτύου 

διανομής θερμικής και ψυκτικής ενέργειας στα νέα FCUs.  

Τα δίκτυα σωληνώσεων θα κατασκευαστούν από προμονωμένους σωλήνες 

πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPRCT), SDR 9, με 

διατομές σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Η τοποθέτηση των νέων δικτύων θα γίνει 

επί της τοιχοποιίας με κατάλληλα στηρίγματα και με χρήση κατάλληλων ειδικών 

τεμαχίων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Το δίκτυο διανομής θα είναι 

δισωλήνιο. Η όδευση των σωληνώσεων εντός των κτιρίων θα ακολουθεί τη βέλτιστη 

διαδρομή και θα αποφασισθεί σε συνεργασία με την Επίβλεψη. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται με δικές του δαπάνες να καλύψει τις εν λόγω σωληνώσεις με κατασκευή 

γυψοσανίδας για την βελτίωση της αισθητικής κατόπιν έγκρισης της Επίβλεψης.  

Για την ομαλή λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, ο εξοπλισμός των 

νέων δικτύων διανομής θερμικής ενέργειας περιλαμβάνει επίσης δοχείο αδρανείας 

χωρητικότητας 80 λίτρων, βαλβίδες, ασφαλιστικές διατάξεις, εξαεριστικά και λοιπό 

υδραυλικό εξοπλισμό, όπως αποτυπώνεται στα σχέδια της μελέτης.  

Μετά την αποπεράτωση του δικτύου των σωληνώσεων, το δίκτυο θα ταπωθεί και θα 

τεθεί υπό υπερ-πίεση 8 bar για τουλάχιστον τρείς συνεχείς ώρες. Εφόσον δεν 

παρουσιαστεί καμία διαρροή, εγκατάσταση θα γεμίσει με νερό. Κατόπιν θα τεθεί σε 

υπερ-πίεση 4 bar για δύο συνεχείς ώρες. Σε περίπτωση διαρροής, που εύκολα 

διαπιστώνεται από την πτώση πίεσης στο μανόμετρο, θα εντοπισθεί η διαρροή, θα 

επισκευαστεί και κατόπιν θα επαναληφθεί η δοκιμή. Στην συνέχεια θα τεθεί η 

εγκατάσταση σε λειτουργία από συνθήκες πλήρους θέρμανσης και κατόπιν θα αφεθεί 

να ψυχρανθεί με παράλληλο έλεγχο της στεγανότητας του δικτύου. Για το σύνολο των 

νέων σωληνώσεων απαιτείται η ικανοποίηση της ΕΤΕΠ 1501-04-01-04-01 
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«Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με σωλήνες πολυπροπυλενίου» 

καθώς και τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  

5.2.4 Διακοπτικό και λοιπό υλικό δικτύων σωληνώσεων 
Διακοπτικό υλικό: Προκειμένου να επιτυγχάνεται η απομόνωση κλάδων του δικτύου, 

χρησιμοποιούνται βάνες. Οι κύριες βάνες των εγκαταστάσεων του κάθε 

μηχανοστασίου (απομόνωση διανομέων, συλλεκτών, εναλλακτών θερμότητας) θα 

είναι τύπου πεταλούδας με ορειχάλκινο σώμα και δίσκο ή είναι σφαιρικές, σύμφωνα 

με τα σχέδια της μελέτης. 

Ασφαλιστικά συστήματα: Τα ασφαλιστικά συστήματά κλειστών εγκαταστάσεων 

περιλαμβάνουν κλειστά δοχεία διαστολής µεµβράνης, τα οποία καλύπτουν αφ' ενός 

µεν την διαστολή του νερού της εγκατάστασης (ή του τμήματος της εγκατάστασης), 

αφ' ετέρου συμπληρώνει τυχόν απώλειες νερού αυτής. Τα δοχεία είναι συνήθως 

σχήματος σφαιρικού, φέρουν δε εντός τους µεµβράνη που τα χωρίζει σε δύο µέρη. 

Στο ένα µέρος υπάρχει αέριο αζώτου σε ανάλογη πίεση από 0.5 bar µέχρι 10.0 bar 

και στο άλλο µέρος νερό. To αέριο δεν έρχεται σε επαφή µε το νερό της εγκατάστασης. 

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρησιμοποίηση κλειστών δοχείων διαστολής 

αφορούν την περιορισμένη διάβρωση, την κατάργηση των σωλήνων ασφάλειας και 

την αποφυγή του κινδύνου παγώματος. Τα κλειστά δοχεία διαστολής τοποθετούνται 

στο δύο νέα δίκτυα που προβλέπεται να κατασκευαστούν για την ομάδα κτιρίων 1, 2 

3 και 4 και για το κτίριο 5. Στα λοιπά κτίρια θα γίνει χρήση των υφιστάμενων δοχείων 

διαστολής του συγκροτήματος. Τα δοχεία διαστολής συνδέονται αφ' ενός µεν µε το 

σωλήνα επιστροφής του δικτύου αφ' ετέρου δε µε το δίκτυο ύδρευσης μέσο αυτομάτου 

βάνας πληρώσεως. Στις εγκαταστάσεις που τοποθετείται κλειστό δοχείο διαστολής, 

απαιτείται για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανυψώσεως της πιέσεως πάνω από µια 

επιτρεπόμενη τιμή, η τοποθέτηση στο δίκτυο, µιας βαλβίδας ασφαλείας. Στο δίκτυο 

µετά την βαλβίδα ασφαλείας και την υπό προστασία διάταξη δεν πρέπει να 

παρεμβάλλεται αποφρακτικό όργανο. Τα δοχεία διαστολής που πρόκειται να 

τοποθετηθούν επισημαίνονται στα σχέδια της μελέτης. 

Φίλτρα: Θα τοποθετηθούν πριν από τις αντλίες ανακυκλοφορίας, για την προστασία 

τους από την είσοδο σε αυτές σωματιδίων.  

Μανόμετρα: Όργανα που παρακολουθούν την πίεση εντός των σωληνώσεων.  

Θερμόμετρα: Τοποθετούνται για την παρακολούθηση της διακύμανσης της 

θερμοκρασίας των ρευστών.  

 



 
 
 

Ενεργειακή αναβάθμιση της Ιεράς Μονής Γενεσίου Θεοτόκου στη Δαδιά Σουφλίου, Νομού Έβρου 
Τεχνική Περιγραφή 

 

23  

5.2.5 Αποθήκευση θερμικής ενέργειας 
Δεν απαιτείται αποθήκευσης ενέργειας πέραν της χρήσης των ως άνω αναφερόμενων 

δοχείων αδρανείας που χρησιμοποιούνται για την ομαλή λειτουργία των αντλιών 

θερμότητας. 
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6 Ισχυρά και ασθενή ρεύματα 

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων που περιγράφονται στην παρούσα 

ενότητα περιλαμβάνουν: 

• Την εγκατάσταση νέων ηλεκτρολογικών πινάκων για την τροφοδοσία των 

συστημάτων θέρμανσης/ψύξης. 

• Την εγκατάσταση νέων γραμμών τροφοδοσίας των φορτίων που προκύπτουν 

από τις παρεμβάσεις στα συστήματα θέρμανσης/ψύξης (αντλίες θερμότητας, 

fcus,  κλπ). 

• Την εγκατάσταση των συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

(φωτοβολταϊκά). 

Οι εγκαταστάσεις θα εκτελεσθούν σύμφωνα µε τις διατάξεις των παρακάτω 

κανονισμών : 

• Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 "Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις" 

• Οδηγιών και απαιτήσεων της ∆.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. 

• Γερµανικών Κανονισµών VDE & Αµερικανικών Κανονισµών ‘’NATIONAL 

ELECTRIC CODE’’ για τα θέµατα που δεν καλύπτονται από τους 

Ελληνικούς Κανονισµούς. 

• ∆ιεθνών τυποποιήσεων και προτυποποιήσεων DIN, IEC, NEMA κ.λ.π. 

6.1 Υφιστάμενη κατάσταση 

Το συγκρότημα κτιρίων της Ιεράς Μονής είναι διασυνδεδεμένο με το δίκτυο χαμηλής 

τάσης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., με παροχή Νο2 (25 KVA). Η διανομή της ηλεκτρικής 

ενέργειας γίνεται με εναέριες ηλεκτρικές γραμμές από το σημείο σύνδεσης προς τα 

κτίρια της Ιεράς Μονής. Κάθε κτίριο διαθέτει υποπίνακα χαμηλής τάσης από τον οποίο 

αναχωρούν οι γραμμές τροφοδότησης φωτισμού και κίνησης. Η εγκατάσταση 

χαρακτηρίζεται ως παλιά και χρήση σε πολλά σημεία παρέμβασης.  

6.2 Προτεινόμενες παρεμβάσεις 

Όλες οι εργασίες για ολοκληρωμένη εφαρμογή σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης 

και της επιστήμης των νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που περιγράφονται 

παρακάτω έχουν συνυπολογιστεί στο κόστος των σχετικών άρθρων του τιμολογίου 

μελέτης και βαρύνουν τον ανάδοχο. 

6.2.1 Ηλεκτρικοί πίνακες τροφοδοσίας αντλιών θερμότητας 
Εξωτερικά του σημείου όπου βρίσκονται τα λουτρά του κτιρίου των μεγάλων θαλάμων 

θα κατασκευαστεί νέος ηλεκτρολογικός πίνακας, ο οποίος θα τροφοδοτηθεί από τον 
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υφιστάμενο γενικό πίνακα χαμηλής τάσης. Με ανεξάρτητες ηλεκτρικές γραμμές θα 

τροφοδοτηθούν, οι υποπίνακες που θα κατασκευαστούν για κάθε σύστημα 

θέρμανσης/ψύξης που προβλέπεται να τοποθετηθεί σε κάθε κτίριο του 

συγκροτήματος. Από τους υποπίνακες θα αναχωρούν οι ηλεκτρικές γραμμές 

τροφοδοσίας των αντλιών θερμότητας και των λοιπών ηλεκτρικών καταναλώσεων των 

νέων συστημάτων (fcus, ηλεκτροβάνες, κλπ). Οι ηλεκτρικές γραμμές από κάθε 

υποπίνακα προς τις αντλίες θερμότητας θα προστατεύονται με μικροαυτόματους 

κατάλληλης έντασης και αυτόματους διακόπτες διαρροής σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ ΗD 

384. Ενδεικτικές λυχνίες τοποθετούνται όπου απαιτείται.  

6.2.2 Ηλεκτρικές γραμμές εντός κτιρίων 
Η εγκατάσταση θα εκτελεσθεί µε καλώδια τύπουτ ΝΥΜ ή ΝΥΥ σύµφωνα µε τα 

παρακάτω : 

• Παροχές πινάκων: Καλώδια ΝΥΥ µέσα πλαστικούς ηλεκτρολογικού σωλήνες 

• Γραµµές κυκλωµάτων εξωτερικά επίτοιχα μέσα σε διάτρητες σχάρες καλωδίων, 

πλαστικούς ηλεκτρολογικούς σωλήνες ή πλαστικά ηλεκτρολογικά κανάλια. 

• Ελάχιστη διάµετρος σωλήνων Φ 16 mm 

• Ελάχιστη διατοµή αγωγών: 

- Φωτισµού και τηλεχειρισµών 1.5 mm2 

- Ρευµατοδοτών και κινήσεως 2.5 mm2 

- Τροφοδοτικών γραµµών πινάκων 6 mm2 

• Επιτρεπόµενη πτώση τάσης: 4% (ΕΛΟΤ HD 384). 

6.2.3 Ηλεκτρικές γραμμές εκτός κτιρίων 
Τα υπόγεια δίκτυα θα κατασκευαστούν με απευθείας τοποθέτηση των καλωδίων εντός 

του εδάφους. Θα προβλέπονται φρεάτια επισκέψεως το λιγότερο ανά 30 m ή όπου 

υπάρχει στροφή. Τα καλώδια θα τοποθετούνται σε κατάλληλης διατομής ορύγματα. 

Οι διαστάσεις τους διαφέρουν αναλόγως µε το εάν η καλωδίωση οδεύει κάτω από 

πλακόστρωτο ή οδόστρωµα και τον αριθµό και το είδος των καλωδίων. Καλώδια που 

διέρχονται κάτω από πεζοδρόµιο ή πλακόστρωση τοποθετούνται σε τάφρους 

ορθογωνικής διατοµής βάθους 0,80m και πλάτους 0,50-0,80m, αναλόγως του 

αριθµού των διερχοµένων καλωδίων. Οι καλωδιώσεις στον πυθµένα του σκάµµατος 

εγκιβωτίζονται µε άµµο. Ακολουθεί επίχωση µε κοσκινισµένα προιόντα εκσκαφών 

πάχους 45cm περίπου, άοπλο και ενισχυµένο κονίαµα και πλάκες πεζοδροµίου. 

Επάνω από τις καλωδιώσεις και σε βάθος 35cm τοποθετείται πλέγµα σήµανσης. 
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Καθ’όλη την ως άνω διαδροµή θα υπάρχουν φρεάτια διελεύσεως υπογείων 

καλωδίων, διαστάσεων 40x40x50cm ή 50x50x60cm ή 100x100x100cm µε διάστρωση 

του πυθµένα µε άµµο πάχους 5cm και σκυρόδεµα C20/25, πάχους 10cm για τα 

φρεάτια 40x40, 15cm για τα φρεάτια 50x50 και 20cm για τα φρεάτια 100x100. Η 

κατασκευή των πλευρικών επιφανειών και του πυθµένα θα γίνει µε σκυρόδεµα 

C20/25, πάχους 10cm για τα φρεάτια 40x40, 15cm για τα φρεάτια 50x50 και 20cm για 

τα φρεάτια 100x100. Οι πλευρικές επιφάνειες και ο πυθµένας των φρεατίων 50x50 

και 100x100 θα ενισχυθούν µε δοµικά πλέγµατα Τ188 τοποθετηµένα στην εσωτερική 

και εξωτερική πλευρά του σκυροδέµατος. Η επίχριση του πυθµένα καθώς και των 

πλευρικών επιφανειών του φρεατίου θα γίνει µε τσιµεντοκονία των 600kg τσιµέντου 

πάχους 2,5 εκατ. Στον πυθµένα του φρεατίου θα υπάρχει οπή αποστράγγισης για την 

αποχέτευση των υδάτων που µπορεί να συγκεντρωθούν. Θα υπάρχουν επίσης 

τµήµατα (αναµονές) σωλήνα PVC Φ125 χιλ. για την είσοδο - έξοδο των καλωδίων στο 

φρεάτιο. Στις πλευρές δηλαδή του κάθε φρεατίου θα υπάρχουν σωλήνες PVC Φ125 

για τις ως άνω συνδέσεις. Ειδικά στα φρεάτια διελεύσεως θα προβλεφθούν ανάλογες 

οπές για τους πλαστικούς σωλήνες. Τα φρεάτια θα καλύπτονται µε καλύµµατα από 

ελατό χυτοσίδηρο. Τα καλύµµατα φρεατίων εντός των δρόµων κυκλοφορίας 

οχηµάτων θα είναι κλάσης D400, εντός κτιρίου θα είναι κλάσης Β125 και σε όλες τις 

άλλες περιπτώσεις θα είναι κλάσης C250 σύµφωνα µε το πρότυπο EN-124. 

Γειτνιάσεις µε αγωγούς ύδρευσης - αποχέτευσης ακολουθούν τον γενικό κανόνα 

απόστασης 30cm τουλάχιστον κατά την οριζόντια και κάθετη διεύθυνση από τον 

πλησιέστερο αγωγό ηλεκτρικού δικτύου. Απαγορεύεται ρητώς η διακλάδωση 

καλωδιώσεων εντός φρεατίων. 
 
Προσοχή: Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την φάση της 
εκσκαφής, ώστε να µην προκληθούν βλάβες και ατυχήματα σε σχέση µε 
τυχόντα υφιστάμενα υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα. 

 

6.2.4 Φωτοβολταϊκά συστήματα 
Στη στέγη του κτιρίου της τράπεζας-μαγειρείου της Ιεράς Μονής προβλέπεται η 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος συνολικής ισχύος 30,36 kWp. Για τη 

σύνδεση του φ/β συστήματος στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ θα χρησιμοποιηθεί ένας 

αντιστροφέας των 30 kWp DC. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα τοποθετηθούν στο νότιο 

τμήμα της στέγης ακολουθώντας την κλίση της, όπως ορίζει η ελληνική νομοθεσία. Η 

στήριξη των Φ/Β πλαισίων στη στέγη θα γίνει με σύστημα σταθερών βάσεων 

κατασκευασμένων από ειδικό κράμα αλουμινίου εξαιρετικής αντοχής. Τα Φ/Β πλαίσια 

θα συνδεθούν μέσω ειδικών καλωδίων DC, τύπου SOLAR, για τον σχηματισμό 
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κατάλληλων στοιχειοσειρών, οι οποίες με τη σειρά τους θα συνδεθούν μέσω ειδικών 

καλωδίων DC, τύπου SOLAR, με τον αντιστροφέα του Φ/Β συστήματος για την 

μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο ρεύμα. Ο αντιστροφέας του 

Φ/Β συστήματος θα συνδεθεί με γενικό πίνακα και με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της συνδεσμολογίας ενεργειακού συμψηφισμού (net 

metering). Το σύνολο των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων θα καλύπτει τις απαιτήσεις 

του ΕΛΟΤ HD 384 και θα εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

6.2.5 Γειώσεις 
Για την γείωση των εγκαταστάσεων θα πραγματοποιηθεί σύνδεση με το υφιστάμενο 

σύστημα γείωσης του συγκροτήματος. Θα πραγματοποιηθεί μέτρησης της 

αντίστασης γείωσης η οποία θα πρέπει να είναι μικρότερη του 1 Ohm.  

Το φωτοβολταϊκό σύστημα θα συνδεθεί με νέα γείωση τύπου Ε, επιφάνειας όση 

απαιτείται για την επίτευξης της ως άνω τιμής γείωσης. Όλες οι τροφοδοτικές γραµµές 

των διαφόρων πινάκων περιλαμβάνουν και αγωγό γειώσεως που συνδέεται µε το ζυγό 

γειώσεώς τους στο ένα άκρο και µε τον ζυγό γειώσεως του Γ.Π.X.T. στο άλλο. Ο 

παραπάνω αγωγός γειώσεως έχει την αυτή διατομή και µόνωση µε τον ουδέτερο της 

τροφοδοτικής γραµµής κάθε µερικού πίνακα και είτε οδεύει παράλληλα µε αυτή είτε 

περιλαμβάνεται στο ίδιο καλώδιο µαζί µε τους αγωγούς φάσεως και τον ουδέτερο. Ο 

αγωγός γειώσεως είναι της αυτής διατομής και µονώσεως µε τον αγωγό του ουδετέρου 

και θα τοποθετηθεί στον ίδιο σωλήνα ή περιλαμβάνεται στο ίδιο καλώδιο µαζί µε τους 

αγωγούς φάσεως και τον ουδέτερο. 

6.2.6 Σύστημα διαχείρισης ενέργειας 
Για τη λειτουργία του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού του κτιριακού 

συγκροτήματος θα εγκατασταθεί σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, το οποίο θα είναι 

υπεύθυνο για την καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων. Το σύστημα θα 

διαθέτει προγραμματιζόμενο ελεγκτή άμεσου ψηφιακού ελέγχου με μπαταρία, κεντρικό 

επεξεργαστή, εσωτερική μνήμη χωρητικότητας τουλάχιστον 2GB και σύνδεση με 

πρωτόκολλα  BACnet, DALI, M-bus, KNX, Modbus, και ενσωματωμένο webserver. Ο 

ελεγκτής θα διαθέτει ενσωματωμένες εισόδους εξόδους κατ’ ελάχιστο 8 DI, 8 DO 4 AI 

και 4 ΑΟ για σύνδεση με αισθητήρια κλπ. Το σύστημα περιλαμβάνει επίσης το 

λογισμικό λειτουργίας και διεπαφής μεταξύ χρήση και συσκευών, το οποίο θα 

εγκατασταθεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Ηγούμενου στο κτίριο της κατοικίας.  

Η ενεργειακή παρακολούθηση είναι απαραίτητη για την μέγιστη διαφάνεια της 

ενεργειακής κατανάλωσης. Έτσι θα είναι δυνατή η αξιοποίηση των στοιχείων για 

τυχόν κτιριακές αδυναμίες που προκύψουν, και για τον σαφή προσδιορισμό της 
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ενεργειακής κατανάλωσης. 

Όλες οι καλωδιώσεις ασθενών ρευμάτων είτε πρόκειται για μεταφορά σήματος 

αυτοματισμού ή για μεταφορά σήματος δεδομένων προτείνεται να διαθέτει θωράκιση 

έναντι ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.  Ο μανδύας όλων των παραπάνω καλωδίων 

θα πρέπει να γειώνεται. Τα αισθητήρια όργανα (αισθητήρια πίεσης, εμβαπτιζόμενα 

θερμόμετρα NTC 20κΩ/PT 1000, αισθητήρια υπερήχων) θα πρέπει να μεταφέρουν το 

ηλεκτρικό σήμα (0-10V/4-20mA) μέσω καλωδίου ενδεικτικού τύπου LiYCY και 

διατομής 1,50mm² ανά πόλο. Το πλήθος των πόλων (2,3 ή 6) καθορίζεται από τον 

τύπο του αισθητηρίου. Τα μετρητικά όργανα παροχής (ψηφιακοί θερμιδομετρητές, 

ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα) θα πρέπει να μεταφέρουν το ψηφιακό σήμα τους 

μέσω θύρας RS485 και πρωτοκόλλων MBUS ή MODBUS μέσω καλωδίου ενδεικτικού 

τύπου LiYCY 4x1,50mm². Οι inverters (αντιστροφείς) που ελέγχουν τις διάφορες 

αντλίες θα πρέπει να ελέγχονται μέσω τυποποιημένου ψηφιακού πρωτοκόλλου και 

θύρα RS485. Ένα από τα πλέον δημοφιλή πρωτόκολλα επικοινωνίας που 

χρησιμοποιούν οι διεθνείς κατασκευαστικοί οίκοι  είναι το πρωτόκολλο BACnet MS/TP 

το οποίο υλοποιείται και με καλώδιο ενδεικτικού τύπου LiYCY 4x1,50mm². Η 

διασύνδεση μεταξύ των αντιστροφέων γίνεται σειριακά (RS485 in / RS485 out). 

Εφόσον απαιτηθεί ανεξάρτητη τροφοδοσία ισχύος για κάποιο εξάρτημα του 

εξοπλισμού αυτό θα πραγματοποιείται μέσω διπολικού, τριπολικού ή πενταπολικού 

καλωδίου (τροφοδοσία DC, μονοφασική ή τριφασική τροφοδοσία AC). Καλωδιώσεις 

δικτύων δεδομένων (Ethernet 100/1000 Mbps ) υλοποιούνται με συνεστραμμένο 

καλώδιο τεσσάρων ζευγών κατηγορίας 6. Ανάλογα με τον χώρο τοποθέτησης, θα 

πρέπει εντός βιομηχανικού ή εργοταξιακού περιβάλλοντος να χρησιμοποιείται 

καλώδιο με θωράκιση (FTP cat 6) ενώ σε απλά εργασιακά περιβάλλοντα (χώροι 

γραφείων) δύναται να χρησιμοποιείται καλώδιο χωρίς θωράκιση (UTP cat 6). 

Καλωδιώσεις Ethernet δύναται να χρησιμοποιηθούν και για τον έλεγχο των inverter 

των πομωνών των παραγωγικών γεωτρήσεων. Οι προγραμματιζόμενοι ελεγκτές θα 

επικοινωνούν με τις μονάδες αρθρωτής δομής μέσω καλωδίου τύπου LiYCY 

4x1,50mm². 

Παρατήρηση: 
Εάν γίνουν αυθαίρετες αλλαγές κατά την εφαρμογή της μελέτης χωρίς την 
έγκριση του μελετητή ο τελευταίος δεν έχει καμία ευθύνη για πιθανές ατέλειες 
της εγκατάστασης. 

 

 



 
 
 

Ενεργειακή αναβάθμιση της Ιεράς Μονής Γενεσίου Θεοτόκου στη Δαδιά Σουφλίου, Νομού Έβρου 
Τεχνική Περιγραφή 

 

29  

Ο μελετητής 
 

ΚΟΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Θεωρήθηκε 
 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ  7/2020

Α/Α Περιγραφή
Α/Α 

Τιμολ.
Kωδικός τιμολ.

Κωδικός 
αναθεώρησης

Μ/Μ Ποσότητα Τιμή μονάδας Μερικό σύνολο Σύνολο

1 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και 
αμμοχάλικων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

Α-1 N ΥΔΡ 2.01 YΔΡ 6071 m3 60,00 2,75 165,00

2
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή
ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση
των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

Α-2 Ν ΥΔΡ 3.10.01.01 ΥΔΡ 6081.1 m3 260,00 6,50 1690,00

3 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου

Α-3 Ν ΥΔΡ 3.13 ΥΔΡ 6081.1 m3 260,00 3,80 988,00

4 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής Α-4 N ΥΔΡ 3.16 YΔΡ 6070 m3 120,00 0,20 24,00
5 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων Α-5 Ν ΥΔΡ 4.04 ΥΔΡ 6807 m2 20,00 14,40 288,00

6 Aποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου στις θέσεις ορυγμάτων υπόγειων 
δικτύων

Α-6 N ΥΔΡ 4.10 ΥΔΡ 6804 m2 20,00 25,00 500,00

7 Eπιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συμπύκνωσης

Α-7 N ΥΔΡ 5.03 YΔΡ 6066 m3 130,00 0,40 52,00

8 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως
ορυχείου ή χειμάρρου

Α-8 Ν ΥΔΡ 5.08 ΥΔΡ 6069.1 m3 130,00 7,90 1027,00

9

Kαθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακρίβειας με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ 
συμβατικών μέσων υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, 
ηλεκτροεργαλεία κλπ)

Α-9 N ΥΔΡ 4.01.01 ΥΔΡ 6082.1 m3 30,00 42,40 1272,00

10

Kαθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα. Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας και χρήση ειδικού 
εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος (συρματοκοπή, 
δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή)

Α-10 N ΥΔΡ 4.13.01 YΔΡ 6082.1 m3 15,00 32,10 481,50

11 ΦΕΚ 1312/Β/2010 Διαχείριση ΑΕΚΚ εκσκαφών Α-11 tn 150,00 3,02 453,00
6.940,50 €

1 Θερμομόνωση κάθετων αδιαφανών επιφανειών με πλάκες από διογκωμένη 
γραφιτούχα πολυστερίνη πάχους 70 mm

Β-1 Ν79.47.01 ΟΙΚ 7934 m2 1100,00 41,92 46112,00

2 Θερμομόνωση οριζόντιας οροφής κάτω από κεραμοσκεπή με πλάκες από 
πετροβάμβακα πάχους 100 mm

Β-2 Ν79.55.03 ΟΙΚ 7934 m2 1370,00 30,98 42442,60

3 Θερμομόνωση κάθετων αδιαφανών επιφανειών εσωτερικά με πλάκες από 
πετροβάμβακα πάχους 70 mm και επένδυση διπλής γυψοσανίδας 

Β-3 Ν79.45.01 ΟΙΚ 7934 m2 295,00 33,55 9897,25

4 Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων Β-4 22.45.00 ΟΙΚ 2275 m2 153,17 15,00 2297,55

5

Τυποποιημένα συνθετικά κουφώματα με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες 
συνολικού πάχους 24 mm (κρύσταλλο 4 mm, κενό 16 mm, κρύσταλλο 4 
mm),  με ένα ή δύο φύλλα, επάλληλα ή ανοιγόμενα, με ή χωρίς σταθερό 
φεγγίτη σε απόχρωση ξύλου

Β-5 Ν 76.27.03 ΟΙΚ 6501 m2 136,65 240,00 32796,00

6 Θύρες εξωτερικές ξύλινες δίφυλλες χωρικού τύπου, πιστά αντίγραφα των 
υπάρχουσων, από ξυλεία τύπου Σουηδίας Α’ ποιότητας

Β-6 Ν 54.57.01 ΟΙΚ 5431 m2 16,52 200,00 3304,00

7 Καθαίρεση επιχρισμάτων Β-7 Ν 22.23.01 ΟΙΚ 2252 m2 185,00 5,60 1036,00
8 Επιχρίσματα με κόλλα και σοβά και αποκατάσταση υπόβασης Β-8 Ν 71.21.01 ΟΙΚ 7121 m2 80,00 32,91 2632,80
9 Χρωματισμοί με πλαστικό χρώμα νερού, οικολογικό Β-9 Ν 77.85,01 ΟΙΚ 7785.1 m2 395,00 6,00 2370,00

142.888,20 €

1 Αερόψυκτη αντλία θερμότητας (αέρα – νερού) θερμικής ισχύος 10 kWth
περίπου

Γ-1 ATHE N8552.92.4 ΗΛΜ 37 τεμ 7,00 5891,95 41243,65

2 Αερόψυκτη αντλία θερμότητας (αέρα – νερού) θερμικής ισχύος 12 kWth
περίπου

Γ-2 ATHE N8552.92.5 ΗΛΜ 37 τεμ 2,00 6188,73 12377,46

3 Αερόψυκτη αντλία θερμότητας (αέρα – νερού) θερμικής ισχύος 14 kWth
περίπου

Γ-3 ATHE N8552.92.6 ΗΛΜ 37 τεμ 1,00 7033,47 7033,47

4 Αερόψυκτη αντλία θερμότητας (αέρα – νερού) θερμικής ισχύος 18 kWth
περίπου

Γ-4 ATHE N8552.92.10 ΗΛΜ 37 τεμ 1,00 9412,90 9412,90

5 Αερόψυκτη αντλία θερμότητας (αέρα – νερού) για παραγωγή ΖΝΧ με
δοχείο χωρητικότητας 270 lt

Γ-5 ATHE N8552.98.1 ΗΛΜ 37 τεμ 2,00 2630,10 5260,20

6 Εξωτερική μονάδα V.R.F. (Αντλία θερμότητας) συστήματος κλιματισμού
Ψυκτικής απόδοσης 33,50 KW και Θερμικής απόδοσης 37,50 KW

Γ-6 ΑΤΗΕ Ν8556.1  ΗΛΜ 37 τεμ 1,00 14005,93 14005,93

7 Εσωτερική μονάδα ψευδοροφής συστήματος κλιματισμού ψυκτικής
απόδοσης 5,00 kW και θερμικής απόδοσης 6,2 kW

Γ-7 ΑΤΗΕ Ν8555.6 ΗΛΜ 37 τεμ 6,00 2523,78 15142,68

8 Δοχείο αδρανείας χωρητικότητας 80 lt  Γ-8 ΑΤΗΕ Ν8476.2 ΗΛΜ 23 τεμ 11,00 464,24 5106,64

9 Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) εμφανής για τοποθέτηση στο δάπεδο,
θερμικής ισχύος τουλάχιστον 3,7 kW (50/40οC). 

Γ-9 ΑΤΗΕ Ν8535.1.3 ΗΛΜ 23 τεμ 24,00 331,43 7954,32

10 Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) εμφανής για τοποθέτηση στο δάπεδο,
θερμικής ισχύος τουλάχιστον 2,6 kW (50/40οC). 

Γ-10 ΑΤΗΕ Ν8535.1.2 ΗΛΜ 23 τεμ 4,00 309,17 1236,68

11 Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) εμφανής για τοποθέτηση στο δάπεδο,
θερμικής ισχύος τουλάχιστον 2,0 kW (50/40οC). 

Γ-11 ΑΤΗΕ Ν8535.1.1 ΗΛΜ 23 τεμ 6,00 304,33 1825,98

12 Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) εμφανής για τοποθέτηση στο δάπεδο,
θερμικής ισχύος τουλάχιστον 7,6 kW (50/40οC). 

Γ-12 ΑΤΗΕ Ν8535.1.6 ΗΛΜ 23 τεμ 4,00 420,47 1681,88

13

Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από
υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός σωλήνας
πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPR-CT),
SDR 7,4, κατά DIN 8077/78, εξωτερικής διαμέτρου Φ20

Γ-13 ΑΤΗΕ Ν9761.310.1 ΗΛΜ 8 m 480,00 21,36 10252,80

14

Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από
υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός σωλήνας
πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPR-CT),
SDR 9, κατά DIN 8077/78, εξωτερικής διαμέτρου Φ32

Γ-14 ΑΤΗΕ Ν9761.309.1 ΗΛΜ 8 m 240,00 26,75 6420,00

15 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεόμενη με
σπείρωμα διαμέτρου 32 mm

Γ-15 ΑΤΗΕ Ν8125.1.6 ΗΛΜ 11 τεμ 11,00 32,49 357,39

16 Μανόμετρο ωρολογιακού τύπου, ένδειξης 0-4 bar Γ-16 ΑΤΗΕ 
Ν8462.500.51.1

ΗΛΜ 31 τεμ 11,00 93,42 1027,62

17 Φίλτρο νερού κοχλιωτό διαμέτρου DN 32 Γ-17 ΑΤΗΕ Ν8611.1.2 τεμ 11,00 59,47 654,17
18 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου DN32 Γ-18 ATHE N8106.4 ΗΛΜ 11 τεμ 11,00 25,32 278,52

19 Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου 
διαστολής διαμέτρου 1ins

Γ-19 ATHE 8474.2 ΗΛΜ 23 τεμ 11,00 152,13 1673,43

20 Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου 
1/2 ins για πίεση λειτουργίας έως 12 bar

Γ-20 ATHE 8606.2.1 ΗΛΜ 11 τεμ 26,00 40,81 1061,06

21 Θερμόμετρο ωρολογιακού τύπου περιοχής ενδείξεως 0-100 βαθμούς C Γ-21 ΑΤΗΕ 8652.1 ΗΛΜ 31 τεμ 11,00 60,15 661,65
22 Ραγοδιακόπης ηλεκτρικού πίνακα τριπολικός εντάσεως 40Α Γ-22 ΑΤΗΕ Ν9387.2.4 ΗΛΜ 53 τεμ 20,00 22,88 457,60

23 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τριπολικός Εντάσεως 
20 Α 

Γ-23 ΑΤΗΕ 8915.2.4 ΗΛΜ 55 τεμ 7,00 20,84 145,88

24 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τριπολικός Εντάσεως 
25 Α 

Γ-24 ΑΤΗΕ Ν8915.2.5 ΗΛΜ 55 τεμ 2,00 19,71 39,42

25 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τριπολικός Εντάσεως 
16 Α 

Γ-25 ΑΤΗΕ 8915.2.3 ΗΛΜ 55 τεμ 6,00 19,71 118,26

ΟΜΑΔΑ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΡΓΟ:   Ενεργειακή αναβάθμιση της Ιεράς Μονής Γενεσίου Θεοτόκου στη 
Δαδιά Σουφλίου, Νομού Έβρου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ



26 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τριπολικός Εντάσεως 
32 Α 

Γ-26 ΑΤΗΕ 8915.2.4 ΗΛΜ 55 τεμ 3,00 24,26 72,78

27 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τριπολικός Εντάσεως 
50 Α 

Γ-27 ΑΤΗΕ 8915.2.8 ΗΛΜ 55 τεμ 2,00 35,28 70,56

28 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τριπολικός Εντάσεως 
10 Α 

Γ-28 ΑΤΗΕ Ν8915.2.3 ΗΛΜ 55 τεμ 22,00 30,39 668,58

29 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός 
Εντάσεως 10 Α 

Γ-29 ΑΤΗΕ 8915.1.2 ΗΛΜ 55 τεμ 38,00 9,07 344,66

30 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών διπολικός Εντάσεως 
20 Α 

Γ-30 ΑΤΗΕ Ν8915.1.3 ΗΛΜ 55 τεμ 2,00 30,29 60,58

31 Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός 
διακόπτης διαρροής Tετραπολικός 30 ma 4 x 25 A 

Γ-31 ΑΤΗΕ Ν8918.2.1 ΗΛΜ 55 τεμ 7,00 84,19 589,33

32 Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός 
διακόπτης διαρροής Tετραπολικός 30 ma 4 x 25 A 

Γ-32 ΑΤΗΕ Ν8918.2.2 ΗΛΜ 55 τεμ 3,00 83,88 251,64

33 Επιτηρητής τάσης τριφασικός ρυθμιζόμενος με καθυστέρηση στην 
επανενεργοποίηση 

Γ-33 ΑΤΗΕ Ν8920.100.1 ΗΛΜ 55 τεμ 11,00 153,19 1685,09

34
Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος διαστάσεων 460x550x260mm, στεγανός, 
θερμοπλαστικός, βαθμού προστασίας IP66, με αδιαφανή πόρτα και 
μετώπη με άνοιγμα και ράγα DIN 

Γ-34 ΑΤΗΕ Ν8840.2.101 ΗΛΜ 52 τεμ 14,00 462,68 6477,52

35 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3x1,5 mm2 Γ-35 ΑΤΗΕ N8766.3.1 ΗΛΜ 46 m 580,00 3,50 2030,00
36 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3x4,0 mm2 Γ-36 ΑΤΗΕ N8766.3.3 ΗΛΜ 46 m 20,00 4,82 96,40
37 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ πενταπολικό διατομής 5x2,5 mm2 Γ-37 ΑΤΗΕ N8766.5.3 ΗΛΜ 46 m 175,00 4,96 868,00
38 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ πενταπολικό διατομής 5x4,0 mm2 Γ-38 ΑΤΗΕ N8766.5.4 ΗΛΜ 46 m 215,00 6,34 1363,10

39 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος πεντοπολικό 
διατομής 5x10 mm2

Γ-39 ΑΤΗΕ 8773.5.2 ΗΛΜ 47 m 90,00 7,11 639,90

40 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος πεντοπολικό 
διατομής 5x16 mm2

Γ-40 ΑΤΗΕ 8773.5.3 ΗΛΜ 47 m 375,00 13,76 5160,00

41 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος πεντοπολικό 
διατομής 5x25 mm2

Γ-41 ΑΤΗΕ 8773.5.4 ΗΛΜ 47 m 220,00 17,87 3931,40

42 Καλώδιο τύπου ΝΥM πενταπολικό Διατομής:5 Χ 6 mm2 Γ-42 ΑΤΗΕ N8766.5.5 ΗΛΜ 46 m 140,00 8,14 1139,60

43 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό - 
Διατομής 3 Χ 95 mm2 

Γ-43 ΑΤΗΕ 8773.3.11 ΗΛΜ 47 m 70,00 48,67 3406,90

44 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Μονοπολικό - 
Διατομής 1 Χ 50 mm2 

Γ-44 ΑΤΗΕ 8773.1.9 ΗΛΜ 47 m 140,00 10,86 1520,40

45 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ διαμέτρου Φ 23 mm Γ-45 AΤΗΕ 8732.2.4 HΛΜ 41 m 500,00 4,86 2430,00

46

Ηλεκτρικός πίνακας διανομής, μεταλλικός, συναρμολογούμενος, 
επεκτάσιμος, με δυνατότητα αλλαγής μετώπης για τοποθέτηση ραγοϋλικού 
ή αυτομάτου διακόπτη θύρας, επιδαπέδιος, προστασίας IP43, IK08, 
διαστάσεις 890x1950x240 μμ

Γ-46 ΑΤΗΕ 
Ν8840.102.13

ΗΛΜ 52 τεμ 1,00 1124,42 1124,42

47 Φωτιστικό LED, πλατείας, κορυφής επί ιστού ισχύος μικρότερης από 46W, 
φωτεινής ροής μεγαλύτερης από 3.000 lm

Γ-47 ΑΤΗΕ Ν8972.100.1 ΗΛΜ 59 τεμ 6,00 686,72 4120,32

48 Φωτιστικό LED, τύπου προβολέας, εσωτερικού χώρου, ισχύος μικρότερης 
από  131W, φωτεινής ροής μεγαλύτερης από 19.000 lm

Γ-48 ΑΤΗΕ Ν8972.1.3 ΗΛΜ 59 τεμ 6,00 698,37 4190,22

49 Φωτιστικό απλό επίτοιχο ή οροφής, στεγανό, με λαμπτήρα LED, ισχύος 
10W, Ε27

Γ-49 ΑΤΗΕ Ν8971.1.4 ΗΛΜ 60 τεμ 12,00 17,50 210,00

50 Φωτιστικό απλό οροφής τύπου πλαφονιέρα με 2 λαμπτήρες LED, ισχύος 
10W, Ε27

Γ-50 ΑΤΗΕ Ν8971.2.1 ΗΛΜ 60 τεμ 46,00 40,71 1872,66

51 Λαμπτήρας LED, ισχύος έως 11W, Ε27 Γ-51 ΑΤΗΕ Ν8971.1.1 ΗΛΜ 60 τεμ 30,00 7,50 225,00

52 Φωτοβολταϊκό πλαίσιο πολυκρυσταλλικού τύπου, ονομαστικής ισχύος 
330Wp ±10Wp

Γ-52 ΑΤΗΕ Ν9466 ΗΛΜ 7 τεμ 92,00 118,24 10878,08

53 Βάση στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων επί κεραμοσκεπής, αλουμινίου Γ-53 ΑΤΟΕ Ν6531.02 
(ΣΧΕΤ)

ΟΙΚ 6118 τεμ 92,00 57,80 5317,60

54 Μετατροπέας (inverter) στοιχειοσειρών DC σε AC, ονομαστικής ισχύος 
περίπου 30kWDC

Γ-54 ΑΤΗΕ 
Ν8951.100.13

ΗΛΜ 56 τεμ 1,00 3192,78 3192,78

55 Καλώδιο τύπου SOLAR, DC, διατομής 6 mm2 Γ-55 ΑΤΗΕ N8766.1.2 ΗΛΜ 46 m 240,00 3,54 849,60

56 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τριπολικός Εντάσεως 
40 Α 

Γ-56 ΑΤΗΕ 8915.2.7 ΗΛΜ 55 τεμ 2,00 26,83 53,66

57 Ραγοδιακόπτης ηλεκτρικού πίνακα τριπολικός εντάσεως 63Α Γ-57 ΑΤΗΕ Ν9387.2.5 ΗΛΜ 53 τεμ 2,00 27,19 54,38
58 Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων ρευμάτων στάθμης Τ2 (L-N) Γ-58 ΑΤΗΕ Ν9814.1 ΗΛΜ 7 τεμ 4,00 32,84 131,36

59 Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής - φρεάτιο έλξης καλωδίων 50 x 
50

Γ-59 ATHE N70.1 ΟΔΟ 2548 
ΥΔΡ 6751

τεμ 16,00 185,00 2960,00

60 Ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου (Ε) από ανοξείδωτο χάλυβα Γ-60 ΑΤΗΕ Ν9342.44 ΗΛΜ 5 τεμ 2,00 557,34 1114,68

61
Ψηφιακός θερμιδομετρητής υπερήχων με δυνατότητα μέτρησης ρευστών 
θερμοκρασίας 2οC έως 180οC σε συστήματα θέρμανσης και 2οC έως 
50οC σε συστήματα ψύξης 

Γ-61 ΑΤΗΕ Ν9631.170 τεμ 11,00 872,52 9597,72

62 Μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας τριφασικός έως 250Α, με μετασχηματιστή 
έντασης

Γ-62 ΑΤΗΕ Ν9660.200.1 τεμ 3,00 328,63 985,89

63 Καλώδιο τύπου LiYCY 4x1,5mm2 Γ-63 ΑΤΗΕ Ν8774.4.3 ΗΛΜ 47 m 200,00 4,16 832,00
64 Καλώδιο χαλκού UTP cat6 4 ζευγών Γ-64 ΑΤΗΕ Ν8769.1 ΗΛΜ 48 m 40,00 3,52 140,80

65 Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης για καταγραφή και οπτικοποίηση 
καταναλώσεων θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας

Γ-65 ΑΤΗΕ Ν9631.400 τεμ 1,00 4584,26 4584,26

230.671,46 €

1 6.940,50 €
2 142.888,20 €
3 230.671,46 €

380.500,16 €
68.490,03 €

448.990,18 €
67.348,53 €

516.338,71 €
123.921,29 €

640.260,00 €

ΚΟΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ 18% Χ ΣΠ
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΦΠΑ 24%
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 7/2020 
 

ΕΡΓΟ: Ενεργειακή αναβάθμιση της Ιεράς Μονής 
Γενεσίου Θεοτόκου στη Δαδιά Σουφλίου, 
Νομού Έβρου 

 

 
 

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο     Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ 
(Οι τιμές μονάδος των προβλεπόμενων με τη μελέτη εργασιών έχουν ελεγχθεί  βάσει του Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων για  
δημόσιες συμβάσεις έργων σύμφωνα με την  ΥΑ με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466,που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ Β’ 1746/19-05-2017) 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες 

για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη 
Διακήρυξη. 

 
1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως 

περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος  
περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες 
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης. 

 Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των 
μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα 
χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
περιλαμβάνονται  τα κάτωθι : 

 
1.1.1  Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματωμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, 

ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 
μεταφορικών του μέσων.  

 
1.1.2  Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματωμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, 

μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν 
απαιτείται) και προσέγγισής  τους,  με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, 
τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών 
περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με  αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των 
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους 
απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 
1.1.3  Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε 

ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), 
δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 
(αδείας,  οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης 
(πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) 
κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων 
εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) 
ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

  
1.1.4  Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων 

και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής 
σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτούμενων ευκολιών, 
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 
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1.1.5  Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, απομάκρυνσής τους μετά την 
περαίωση του έργου, καθώς και  οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την 
Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

1.1.6  Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν 
προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο 
εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους 
δημοπράτησης. 

 
1.1.7  Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον 

προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών 
(σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

 Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτούμενου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, 
κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτούμενου κατά περίπτωση εξοπλισμού, 
οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην 
μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η 
αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους 
(βάσεις, τοιχία κλπ  κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό)  και αποκατάστασης του χώρου 
σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

 Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

 
(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο 
(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί 

προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 
 
1.1.8  Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα 

μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται 
στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου. 

 
1.1.9  Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη 

των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών 
των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής 
βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών  κλπ, 
καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως 
της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική 
παραλαβή τους.  

 
1.1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητας και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 

‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην στην μελέτη, τις προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης  (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και  δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία 
κλπ.) 

 
1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και 

μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του 
εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η 
συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, 
βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι 
μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν 
απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

 Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε 
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 
1.1.12 Οι δαπάνες προμήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και τυχόν 

προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων  αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. 
πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά 
πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

 Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
προβλεπόμενες από την Μελέτη του Εργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών 
περιβαλλοντικών όρων.   

 
1.1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού 

που οφείλονται: 
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(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.),  
(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών  

(υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  
(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς 

(ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),  
(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  
(ε)  στην διενέργεια των απαιτούμενων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών  (τοπογραφικών, εργαστηριακών, 

γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη 
δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. 
ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και  οχημάτων,  
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε 

αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση 
άλλων έργων κλπ.). 

 
1.1.14 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και  οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης 

των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m,  για την αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαιραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες 
Αρχές, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη τιμολόγηση αυτών στα συμβατικά τεύχη του έργου.  

 
 (2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και 

οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη  
των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση 
και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη 
σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας 
κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και 
σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης, εκτός 
αν προβλέπεται ιδιαίτερη τιμολόγηση αυτών στα συμβατικά τεύχη του έργου. 

 
1.1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης 

τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης των χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που 
απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, εκτός αν άλλως ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι 
δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής 
μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους, υφιστάμενες κατασκευές κ.ο.κ.), κατασκευαστικών σχεδίων και 
σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου 
και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, 
δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα 
τεύχη δημοπράτησης του έργου, καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητας του Έργου 
(ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου  (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και 
του  Μητρώου Έργου και παραγωγής του αριθμού αντιτύπων αυτών που προβλέπονται στα τεύχη 
δημοπράτησης. 

 
1.1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, 

οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης 
επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης 
φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών  που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς 
έλεγχο. 

  
1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 

περιλαμβάνονται στη μελέτη). 
 
1.1.18 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία  των εντοπιζόμενων με 

ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.   
 
1.1.19 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταμών ή 

στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) 
καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων 
νερών, ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον 
γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 
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1.1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ, καθώς και οι δαπάνες για την  
απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές 
και εμπόδια και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

 
1.1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται 

κατά οποιονδήποτε τρόπο για την εκτέλεση των εργασιών. 
 
1.1.22 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του 

έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν 
δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των 
προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, 
δαπέδων εργασίας κ.λ.π.), εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

 
1.1.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν 

εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για 
την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι 
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Εργου. 

 
1.1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους 

βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση 
βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων 
μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, 
των ισχυουσών  διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 
1.1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 
1.1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις 

εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών  κατασκευής του 
Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή 
βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες  εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων 
απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, 
αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση 
υπαρχουσών και τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών), σύμφωνα με τους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

 
1.1.27 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λ.π., 

με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 
πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

 
1.1.28 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον 

Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες 
ευστάθειας πρανών, μελέτες ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. 

 
1.1.29 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτούμενων αδειών εκτέλεσης  εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες 

Επιχειρήσεις, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

 
1.1.30 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο 

Έργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους 
περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

 
1.1.31 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού  και γενικά όλες οι υπόλοιπες 

ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους 
δημοπράτησης του Έργου. 

 
1.1.32 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων 

στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, 
διώρυγες, υδατορέματα κλπ), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να 

αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 
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1.1.33 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 
 
1.2 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό  Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 

Οφέλους (Ο.Ε.) του Αναδόχου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, 
όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι 
κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. , τα επισφαλή 
έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

           Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%)   
του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του 
αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 
1.3 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
 
1.4   Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι 

παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά σύμφωνα με τους 
όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να 
αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο 
παράδειγμα: 

 
           Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC, 

GRP κλπ 
 
           Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα υποάρθρα 

των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής 
και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σε μήκος σωλήνα της 
αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο : 

     DN / DM  
όπου 
DN : Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 
DM :  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο. 

   
            Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος. 
 
           Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 
 
           Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλεύρως της αναγραφόμενης 

τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή 
προϊόντων. 

 
           Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία 

της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σε αστικές περιοχές   
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Για τον προσδιορισμό της 
ως άνω δαπάνης του 
μεταφορικού έργου καθορίζονται 
οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε 
€/m3.km  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος 

τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε 
έκαστο άρθρο.  

 
        Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο, προστίθεται στην τιμή βάσεως 

των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό 
αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

 
        Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] παρατίθεται η τιμή που 

αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό 
Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, 
καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - απόσταση < 5 km 0.28   
 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   
Εκτός πόλεως   
 · οδοί καλής βατότητας   
 - απόσταση < 5 km 0,20   
 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   
 · οδοί κακής βατότητας   
 - απόσταση < 5 km 0,25   
 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   
 · εργοταξιακές οδοί   
 - απόσταση < 3 km 0,22   
 - απόσταση ≥ 3 km 0,20 

  Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 
εκσκαφές) 

 

0,03 
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ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

Άρθρο Α-1 
Ν. ΥΔΡ   2.01   Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση  

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ- 6071 
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου,  με την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση 

            Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος ή συμπυκωμένου επιχώματος. 
 

  ΕΥΡΩ Ολογράφως : Δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 
  Αριθμητικώς : 2,75 

 

Άρθρο Α-2 
 
Ν. ΥΔΡ   3.10.01.01   Εκσκαφή ορυνμάτων υπονείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και των 
εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική 
υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων". 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου. 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται 
άλλως στην μελέτη. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η 
μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι 
δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε 
είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m 
συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε 
ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 
Οι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη 
εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της 
διαχείρισης των προϊόντων. 

Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος 
επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη, 
ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 

3.10.01 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. 

3.10.01.1 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m Κωδικός  

  Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1 

 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως : Έξι ευρώ και πενήντα λεπτά 
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  Αριθμητικώς : 6,50 
 
 

Άρθρο Α-3 
 
Ν. ΥΔΡ  3.13  Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την 

εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου.  
 
                     Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1 
 

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως υπό συνθήκες 
περιορισμένου χώρου, όταν δηλαδή n εργασία πρέπει υποχρεωτικώς να εκτελεσθεί επί πεζοδρομίου ή 
ερείσματος οδού χωρίς κατάληψη του καταστρώματος, χειρονακτικώς, με χρήση αεροσφυρών ή υποβοήθηση 
μικροεκσκαφέων (mini excavators) πλάτους έως 1,50 m και χωρητικότητος κάδου έως 0,25 m3 και δεν είναι 
εφικτή n χρησιμοποίηση μεγαλυτέρου μεγέθους μηχανικού εξοπλισμού. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε ορύγματα με πλάτος πυθμένα έως 1,00 m και βάθος έως 4,00 m, μετά από 
πλήρη τεκμηρίωση της αναγκαιότητος εφαρμογής της υπόψη μεθοδολογίας στην μελέτη του έργου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος. 
 

              ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    Τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά 
                        Αριθμητικώς:   3,80  

 

Άρθρο Α-4 
 
Ν. ΥΔΡ  3.16  Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής  
 
                     Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6070 
 

Διάστρωση γαιωδών ή ημιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής που έχουν προσκομισθεί στον χώρο απόθεσης, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-05-00-00 "Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων" και 
τα καθοριζόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

Περιλαμβάνεται η τακτοποίηση των προσκομιζομένων υλικών κατά στρώσεις, η ελαφρά συμπύκνωση με 
διελεύσεις του εξοπλισμού διάστρωσης και η διάνοιξη τάφρων για την διόδευση των ομβρίων στην περιοχή του 
αποθεσιοθαλάμου. 

Επιμέτρηση με βάση τοις αποδεκτές ποσότητες εκσκαφών, σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

              ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    είκοσι λεπτά 
                        Αριθμητικώς:   0,20  

 

Άρθρο Α-5 
 
Ν ΥΔΡ  4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6807 
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση 
επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό θραυομένων πλακών 
κατά την αποξήλωση. 
Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης. 
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Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι ανά τετραγωνικό 
μέτρο αποξήλωσης πλακόστρωσης προκύπτουν 0,10 m3 προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως 
εξής: 
[*] = 0,10 m3 χ S χ €/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου) 
όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους ή την σχετική 
έγκριση της αρμόδιας αρχής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ : 12,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί κακής βατότητας, απόσταση L (>=5km), με παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 

(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km) 10 x 0,24 = 2,40 

Συνολικό κόστος άρθρου 14,40 

            ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δεκατέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά 
             Αριθμητικώς:   14,40 
 

Άρθρο Α-6 
 
Ν ΥΔΡ  4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6804 

 
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, η οποία έχει αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην 
προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων κλπ που έχουν 
εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 
"Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων" 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, του αυτού τύπου 
και μορφής με τα προϋπάρχοντα 
β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην προτέρα του 
μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού) 
γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων κλπ, έτσι 
ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 
εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης 
αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του 
ορύγματος, οι πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με 
πλήρεις). 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης 
πεζοδρομίου 

 
           ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι πέντε ευρώ  
             Αριθμητικώς:   25,00 
 

Άρθρο Α-7 
 

Ν. ΥΔΡ 5.03 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6066 
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Επίχωση πάσης φύσεως ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών που έχουν προσκομισθεί επί τόπου, χωρίς 
ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης, με χρήση μηχανικών μέσων. 
Περιλαμβάνεται η διάστρωση των προϊόντων, η ελαφρά συμπύκνωση με διελεύσεις του μηχανήματος 
διάστρωσης (φορτωτή ή προωθητή) ή χρήση συμπυκνωτή εδαφών και η διαμόρφωση και εξομάλυνση της 
τελικής επιφάνειας. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πληρούμενου όγκου ορύγματος. 

 
        ΕΥΡΩ   Ολογράφως:     σαράντα λεπτά 
   Αριθμητικά:         0,40 

 

Άρθρο Α-8 
 
Ν ΥΔΡ  5.08 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069.1 
 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης ορυχείου ή 
χειμάρρου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων" 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
α. Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ) και η μεταφορά της επί τόπου του έργου 
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισμού 
έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην 
σωληνογραμμή. 
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη 
γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών). 
 
ΕΥΡΩ : 5,50 + ΜΤΦ 
 
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί κακής βατότητας, απόσταση L (>=5km), με παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 
(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km) 10 x 0,24 = 2,40 
 
Συνολικό κόστος άρθρου 7,90 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά 
            Αριθμητικώς:   7,90  

 

Άρθρο Α-9 
 
Ν. ΥΔΡ  4.01.01  Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων υδραυλική σφύρα, εργαλεία 
πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) 

 
                     Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1 
 

Καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (χωρίς πρόκληση ζημιών στο απομένον τμήμα), 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με 
μηχανικά μέσα", με την φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση. 
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Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούμενες προσωρινές αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο τεμαχισμός 
των αποκοπτομένων στοιχείων, ο έλεγχος και αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά την εκτέλεση των εργασιών 
σκόνης και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της καθαίρεσης. 

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων. 

Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων υδραυλική σφύρα, εργαλεία 
πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ : 40,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί κακής βατότητας, απόσταση L (>=5km), με παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 

(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km) 10 x 0,24 = 2,40 

Συνολικό κόστος άρθρου 42,40 
 

              ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    σαράντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά 
                        Αριθμητικώς:   42,40 
 

Άρθρο Α-10 
 
Ν. ΥΔΡ  4.01.02  Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας, με χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος 
(συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή) 

 
                     Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1 
 

Καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (χωρίς πρόκληση ζημιών στο απομένον τμήμα), 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με 
μηχανικά μέσα", με την φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούμενες προσωρινές αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο τεμαχισμός 
των αποκοπτομένων στοιχείων, ο έλεγχος και αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά την εκτέλεση των εργασιών 
σκόνης και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της καθαίρεσης. 

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων. 

Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας, με χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής 

σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή) 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ : 80,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί κακής βατότητας, απόσταση L (>=5km), με παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 

(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km) 10 x 0,24 = 2,40 

Συνολικό κόστος άρθρου 22,40 
 

              ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά 
                        Αριθμητικώς:   82,40 
 

Άρθρο Α-11 
 

 ΦΕΚ 1312/Β/2010 Διαχείριση ΑΕΚΚ εκσκαφών 
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Το παρόν άρθρο περιλαμβάνει το κόστος διαχείρισης των «αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). Κάθε εργασία διαχείρισης των ΑΕΚΚ του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται στις 
σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των μη επικίνδυνων (στερεών) αποβλήτων (ΦΕΚ 
1312/Β/2010, ΚΥΑ 36259/1757/Ε103, Απόφαση Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με αρ. Πρωτ. 
ΔΚΠ839/28-06-2017). 

Σε περίπτωση που τα απόβλητα αυτά έχουν αναμιχθεί με άλλα επικίνδυνα απόβλητα ή σε κάθε περίπτωση 
που εχουν καταστεί επικίνδυνα απόβλητα οι εργασίες διαχείρισής τους πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη 
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.  

Η διαχείριση των ΑΕΚΚ πρόκειται να γίνεται μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης και 
περιλαμβάνει τις εργασίες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης, 
επεξεργασίας και αξιοποίησης των ΑΕΚΚ, ώστε με την επαναχρησιμοποίηση ή αξιοποίησή τους να 
επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς ή να προωθούνται σε άλλες χρήσεις.  

Τα υλικά προς διαχείριση αποτελούνται κατά βάση από απόβλητα εκσκαφών και μπάζα εκσκαφών.  

Η τιμή μονάδος προκύπτει από τον κατάλογο «ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.» και αφορά 
τους Κωδικούς ΕΚΑ Ρεύματος ΑΕΚΚ 17.05.04 (για ποσότητα <10.000 tn) και 17.05.06 (για ποσότητα 
<10000tn) 

 
Τιμή ανά τόνο πλήρης διαχείρισης ΑΕΚΚ 

 
 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Τρία ευρώ και δύο λεπτά 
            Αριθμητικώς:   3,02  

 
 
ΟΜΑΔΑ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
 
Άρθρο Β-1 
Ν 79.47.01 Θερμομόνωση κάθετων αδιαφανών επιφανειών με πλάκες από διογκωμένη 
γραφιτούχα πολυστερίνη πάχους 70 mm 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934) 
 
Κατασκευή Εξωτερικής Θερμομόνωσης (σύστημα πιστοποιημένο κατά ETAG 004), με χρήση γραφιτούχας 
διογκωμένης πολυστερίνης EPS 80, πάχους 7cm, πυκνότητας 15-17 kg/m³ και λ≤0,033W/mk, σύμφωνα με τη μελέτη. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου μηχανικού 
εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας τoυ κονιάματος συγκολλήσεως και επιχρίσματος, οι πλάγιες μεταφορές,  η 
απομείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης 
φύσεως υπολείμματα της κατασκευής. Σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης πολλαπλών στρώσεων με 
χρήση μονωτικού υλικού – γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης, σε συνδυασμό με οργανικά και ανόργανα 
επιχρίσματα, όπως περιγράφεται στην τεχνική έκθεση και τις προδιαγραφές της μελέτης. Τα βασικά υλικά 
συστήματος είναι οι πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης, τα βύσματα στερέωσης θερμομονωτικών 
πλακών, κόλλα με χαλαζιακή άμμο, υαλόπλεγμα και σοβάς ακρυλικός με σιλικόνη σε απόχρωση και κοκκομετρία 
που να προσομοιάζει με την υφιστάμενη όψη. Επιπλέον, το σύστημα διαθέτει και άλλα παρελκόμενα, όπως οδηγούς 
στήριξης θερμομονωτικών πλακών, βίδες οδηγών στήριξης, γωνιόκρανα, ειδικά υαλοπλέγματα κλπ. Ειδικές 
κατασκευές όπως  αρχιτεκτονικές προεξοχές,  αποξηλώσεις και επανατοποθετήσεις υφιστάμενων στοιχείων (όπως 
οι υδρορροές και οι απολήξεις των κλιματιστικών μονάδων) επισκευές και εξομαλύνσεις, συμπεριλαμβάνονται στην 
εργασία. Στην τιμή εφαρμογής συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου, αποθήκευση, 
εγκατάσταση,  καθώς και οποιασδήποτε άλλη δαπάνη απορρέει (έστω και αν ρητά δεν κατονομάζεται στο παρόν 
άρθρο τιμολογίου) από την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τις εγκεκριμένες Τεχνικές 
Μελέτες και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη του Έργου. Περιλαμβάνονται τα ικριώματα σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 1501-03-
06-02-04. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα ικριώματα που τυχόν θα απαιτηθούν. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
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ΕΥΡΩ Ολογράφως : Σαράντα ένα και ενενήντα δύο λεπτά 
  Αριθμητικώς : 41,92 

 
 
Άρθρο Β-2 
Ν 79.55.03 Θερμομόνωση οριζόντιας οροφής κάτω από κεραμοσκεπή με πλάκες από 
πετροβάμβακα πάχους 100 mm 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934) 
Σύστημα θερμομόνωσης περιλαμβάνει :  
 
α)  Εργασία καθαίρεσης τμήματος κεραμοσκεπής ή τμήματος ψευδοροφής για απόκτηση πρόσβασης στην οριζόντια 
οροφή του κτίριου με μεταφορά των υλικών σε οποιαδήποτε απόσταση 
β)  Εργασία προετοιμασίας των δομικών στοιχείων του δώματος, ώστε να αποτελέσουν κατάλληλο υπόστρωμα για 
την τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών, συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας πιθανούς μετατόπισης – 
μετακίνησης 
γ) Συγκολλητικό κονίαμα υψηλής αντοχής και συγκολλητικής ικανότητας, κατάλληλο για επικάλυψη επί του 
υπάρχοντος υποστρώματος    
δ) Πλάκες από πετροβάμβακα πάχους 100 mm, με στερέωση αυτών, με συντελεστή θερμοπερατότητας (λ) όχι 
μεγαλύτερο από 0,039 W(mK) 
ε) Αποκατάσταση του τμήματος κεραμοσκεπής που ανοίχτηκε για την εξασφάλιση πρόσβασης με όλα τα απαραίτητα 
υλικά όπως ξυλεία, κεραμίδια, ασφαλτική μεμβράνη με εξασφάλιση της στεγανότητας 
ζ) Όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά ανηγμένα στην επιφάνεια των δομικών στοιχείων 
 
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΤΕΠ 
03-06-02-03 "Θερμομόνωση κεραμοσκεπών στεγών". Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα ικριώματα που 
τυχόν θα απαιτηθούν. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως : Τριάντα και ενενήντα οκτώ λεπτά 
  Αριθμητικώς : 30,98 

 
Άρθρο Β-3 
Ν 79.45.01 Θερμομόνωση κάθετων αδιαφανών επιφανειών εσωτερικά με πλάκες από 
πετροβάμβακα πάχους 70 mm και επένδυση διπλής γυψοσανίδας  
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934) 

 
Σύστημα εσωτερικής θερμομόνωσης, για θερμομόνωση δομικών στοιχείων εσωτερικά οιουδήποτε σχήματος, που 
περιλαμβάνει:  

 
α)  Εργασία προετοιμασίας των δομικών στοιχείων εσωτερικών επιφανειών ώστε να αποτελέσουν κατάλληλο 
υπόστρωμα για την τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών και του σκελετού της γυψοσανίδας, 
συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας αποξήλωσης της υφιστάμενης κατασκευής με γυψοσανίδα και ότι άλλο 
απαιτηθεί στο έργο, όπως μετακίνηση ηλεκτρολογικών γραμμών, ρευματοδοτών, διακοπτών κλπ 
β) Κατασκευή μονού γαλβανισμένου μεταλλικού σκελετού πάχους 100 mm για την στήριξη της γυψοσανίδας 
γ) Συγκολλητικό κονίαμα υψηλής αντοχής και συγκολλητικής ικανότητας, κατάλληλο για επικάλυψη επί του 
υπάρχοντος υποστρώματος    
δ) Πλάκες από πετροβάμβακα πάχους 100 mm, με στερέωση αυτών, με συντελεστή θερμοπερατότητας (λ) όχι 
μεγαλύτερο από 0,039 W(mK) 
ε) Τοποθέτηση διπλής γυψοσανίδας 
στ) Κάληψη των αρμών των ενώσεων των γυψοσανιδών, των αρμών μεταξύ γυψοσανιδών και παρακείμενων 
δομικών στοιχείων, των γωνιών, των γυψοβιδών και λοιπώνα ανωμαλιών και φθορών με ειδικό υλικό αρμολόγησης 
γυψοσανιδών με χρήση χαρτοταινίας αρμού 
η) Όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (γωνιόκρανα, νεροσταλάκτες, οδηγούς εκκίνησης, κτλ) ανηγμένα στην 
επιφάνεια των δομικών στοιχείων πλην του χρωματισμού που πληρώνεται χωριστά 
 
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Συμπεριλαμβάνονται τυχόν δαπάνες ικριωμάτων 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως : Τριάντα τρία και πενήντα πέντε λεπτά 
  Αριθμητικώς : 33,55 

 
 
Άρθρο Β-4 
22.45.00 Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2275 

 

Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η 
απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την 
επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για 
τα ικριώματα που τυχόν θα απαιτηθούν 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως : Δεκαπέντε 
   Αριθμητικώς : 15,00 

 
 
Άρθρο Β-5 
Ν ΟΙΚ 76.27.03 Τυποποιημένα συνθετικά κουφώματα με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες 
συνολικού πάχους 24 mm (κρύσταλλο 4 mm, κενό 16 mm, κρύσταλλο 4 mm),  με ένα ή δύο 
φύλλα, επάλληλα ή ανοιγόμενα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη σε απόχρωση ξύλου 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501 

 

Συνθετικά τετραθαλαμικά κουφώματα οποιοδήποτε χρώματος με μεταλλική ενίσχυση στο εσωτερικό τους από 
πολυβινιλοχλορίδιο (PVC) βιομηχανικής κατασκευής, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την 
"σειρά" τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα. Τα κουφώματα μπορεί να είναι ανοιγόμενα/ανακλινόμενα 
ή σταθερά ή επάλληλα. Διαθέτουν 2 περιμετρικά λάστιχα. Το ένα στο εσωτερικό μέρος τους φύλλου και το άλλο στο 
εξωτερικό μέρος της 2ης κάσας. Η γεωμετρία τους είναι ειδικά σχεδιασμένη και η πρώτη ύλη από EPDM μαύρου 
χρώματος. Οι ανοξοίδωτοι περιμετρικοί μηχανισμοί των ανοιγόμενων κουφωμάτων σφραγίζουν το κούφωμα. Η 
εφαρμογή των υαλώσεων στο πλαίσιο του κουφώματος γίνεται με ειδικό ελαστικό Botile. Η υάλωση θα ακολουθεί τις 
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Συντελεστής θερμοπερατότητας ανοίγματος Uw <1,5 W/m2K. Πλήρως 
περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα 
εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως : Διακόσια σαράντα 
  Αριθμητικώς : 240,00 
 

Άρθρο Β-6 
Ν 54.57.01 Θύρες εξωτερικές ξύλινες δίφυλλες χωρικού τύπου, πιστά αντίγραφα των 
υπάρχουσων, από ξυλεία τύπου Σουηδίας Α’ ποιότητας 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5431 

 

Θύρες εξωτερικές ξύλινες δίφυλλες χωρικού τύπου «καρφωτές» πιστά αντίγραφα των υπαρχουσών, από ξυλεία 
τύπου Σουηδίας Α’ ποιότητας, οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, με κάσσα, φύλλα από σανίδες που 
συνδέονται με εντορμίες και γλωτίδες (ραμποτέ, αρσενικοθήλυκο) με λεπτή διακόσμηση (τσιμπουκάκι) και ενισχύσεις 
(τραβέρσες, τρέσσα), περβάζια, κλπ. όλα από ξυλεία ίδιας ποιότητας. Όλες οι επί μέρους ξύλινες διατομές θα είναι 
ίδιων διαστάσεων και διαμόρφωσης όπως οι υπάρχουσες, η δε κατασκευή των θυρών θα είναι ίδιου τρόπου 
κατασκευής με τις υπάρχουσες. Οι θύρες θα φέρουν όλα τα προβλεπόμενα σιδερικά ανάρτησης, στερέωσης και 
λειτουργίας (μεντεσέδες, σύρτες, κλειδαριές, μπάρες ασφάλισης –κορδομοίρια- κλπ. μεταλλικά εξαρτήματα) όλα 
πιστά αντίγραφα των υπαρχόντων, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
Ήτοι ξυλεία γενικά, μικροϋλικά, παντός είδους σιδερικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης 
και στερέωσης  
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως : Διακόσια 
  Αριθμητικώς : 200,00 

 
 
Άρθρο Β-7 
Ν22.23.01 Καθαίρεση επιχρισμάτων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2252 

 

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, μαρμαροκονιαμάτων, κλπ), 
οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των 
αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 1501-14-02-01-01 «Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας».  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως : Πέντε και εξήντα λεπτά 
   Αριθμητικώς : 5,60 
 
 
 

Άρθρο Β-8 
Ν71.21.01 Επιχρίσματα με κόλλα και σοβά και αποκατάσταση υπόβασης 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2252 

 

Επιχρίσματα εξωτερικών δομικών επιφανειών που περιλαμβάνουν: 

 

α) Συντήρηση οπλισμού που περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαδικασίες : 

Τρίψιμο οξειδωμένης επιφάνειας οπλισμού 

Διαβροχή των σημείων μέχρι κορεσμού 

Επάλειψη των οπλισμών κονίαμα που περιέχει αναστολέα διάβρωσης 

β) Συγκολλητικό κονίαμα υψηλής αντοχής και συγκολλητικής ικανότητας, κατάλληλο για επικάλυψη επί του 
υπάρχοντος υποστρώματος    

γ) Αντιρρρηγματικό επίχρισμα υψηλής αντοχής, εντός του οποίου τοποθετείται πλέγμα ενίσχυσης 

δ) Πλέγμα ενίσχυσης υψηλής αντοχής, με αντοχή σε θλίψη κατά DIN EN ISO 13934-1 

ε) Αστάρι 

ζ) Έγχρωμος έτοιμος υδατοαπωθητικός σιλοκονούχος ακρυλικός σοβάς φινιρίσματος DECOR με πάχος 2 mm σε 
κατανάλωση 3,6 kg/m2 

η) Όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (γωνιόκρανα, νεροσταλάκτες, οδηγούς εκκίνησης, κτλ) ανηγμένα στην 
επιφάνεια των εξωτερικών δομικών στοιχείων 

 

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΤΕΠ 
03-06-02-04 "Σύστημα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα 
συνθετικά επιχρίσματα" 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως : Τριάντα δύο και ενενήντα ένα λεπά 
   Αριθμητικώς : 32,91 
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Άρθρο Β-9 
Ν77.85.01 Χρωματισμοί με πλαστικό χρώμα νερού, οικολογικό 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1 

 

Χρωματισμοί επιφανειών με πλαστικό χρώμα νερού, οικολογικό, σε εσωτερικούς χώρους, σε βοηθητικούς χώρους, 
περιβολότοιχους κλπ. Θα προηγηθεί προεργασία της επιφάνειας των παλαιών χρωμάτων με απομάκρυνση των 
σαθρών τμημάτων, στοκάρισμα, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, καθαρισμός, αστάρωμα με ανάλογο αστάρι κλπ. ώστε η 
επιφάνεια των μερεμετιών να εξομοιωθεί από άποψη υφής και αριθμό στρώσεων με τις λοιπές προς 
επαναχρωματισμό επιφάνειες. Ο τελικός χρωματισμός θα γίνει σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι επιτεύξεως 
ομοιόμορφης επιφάνειας και θα είναι οποιασδήποτε απόχρωσης (μίας ή περισσοτέρων) της επιλογής της επίβλεψης. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως : Έξι 
   Αριθμητικώς : 6,00 

 
 
ΟΜΑΔΑ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
 
 

A.T.: Γ-1 
 
ΑΤΗΕ Ν8552.92.4  Αερόψυκτη αντλία θερμότητας (αέρα – νερού) θερμικής ισχύος 10 kWth 

περίπου 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 37  100,00%  
 

Αντλία θερμότητας αέρα-νερού (αερόψυκτη), με θερμική ισχύ 10 kWth (+-10%), ενεργειακής κλάσης A++  
κατά ΕΕ 811/2013 και πιστοποίηση Eurovent, τριφασική 400V/50Hz, διααιρούμενου τύπου, αποτελούμενη από 
εσωτερική και εξωτερική μονάδα, με ενσωματωμένο ψυχροστάσιο, και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, στην τεχνική περιγραφή και στα σχέδια της μελέτης. Η μονάδα νοείται πλήρης με τα υλικά, όργανα 
και εξαρτήματα, μονώσεις, ηλεκτρική καλωδίωση και συνδεσμολογία, χειριστήριο καθώς και εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η έδραση 
σε βάση σκυροδέματος και τα αντικραδασμικά.  
Ονομαστικής θερμική ισχύος περίπου 10 KWth κατά EE 811/2013 (θερμό κλίμα 55οC) 
( 1 τεμ )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ 

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ 
ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

  

 (Αριθμητικώς): 5.891,95     
 
 

A.T.: Γ-2 
 
ΑΤΗΕ Ν8552.92.5 Αερόψυκτη αντλία θερμότητας (αέρα – νερού) θερμικής ισχύος 12 kWth 

περίπου 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 37  100,00%  
 

Αντλία θερμότητας αέρα-νερού (αερόψυκτη), με θερμική ισχύ 12 kWth (+-10%), ενεργειακής κλάσης A++  
κατά ΕΕ 811/2013 και πιστοποίηση Eurovent, τριφασική 400V/50Hz, διααιρούμενου τύπου, αποτελούμενη από 
εσωτερική και εξωτερική μονάδα, με ενσωματωμένο ψυχροστάσιο, και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, στην τεχνική περιγραφή και στα σχέδια της μελέτης. Η μονάδα νοείται πλήρης με τα υλικά, όργανα 
και εξαρτήματα, μονώσεις, ηλεκτρική καλωδίωση και συνδεσμολογία, χειριστήριο καθώς και εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η έδραση 
σε βάση σκυροδέματος και τα αντικραδασμικά.  
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Ονομαστικής θερμική ισχύος περίπου 12 KWth κατά EE 811/2013 (θερμό κλίμα 55οC) 
( 1 τεμ )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ 

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 6.188,73     
 
 

A.T.: Γ-3 
 
ΑΤΗΕ Ν8552.92.6 Αερόψυκτη αντλία θερμότητας (αέρα – νερού) θερμικής ισχύος 14 kWth 

περίπου 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 37  100,00%  
 

Αντλία θερμότητας αέρα-νερού (αερόψυκτη), με θερμική ισχύ 14 kWth (+-10%), ενεργειακής κλάσης A++  
κατά ΕΕ 811/2013 και πιστοποίηση Eurovent, τριφασική 400V/50Hz, διααιρούμενου τύπου, αποτελούμενη από 
εσωτερική και εξωτερική μονάδα, με ενσωματωμένο ψυχροστάσιο, και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, στην τεχνική περιγραφή και στα σχέδια της μελέτης. Η μονάδα νοείται πλήρης με τα υλικά, όργανα 
και εξαρτήματα, μονώσεις, ηλεκτρική καλωδίωση και συνδεσμολογία, χειριστήριο καθώς και εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η έδραση 
σε βάση σκυροδέματος και τα αντικραδασμικά.  
Ονομαστικής θερμική ισχύος περίπου 12 KWth κατά EE 811/2013 (θερμό κλίμα 55οC) 
( 1 τεμ )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 7.033,47     
 
 
 

A.T.: Γ-4 
 
ΑΤΗΕ Ν8552.92.10   Αερόψυκτη αντλία θερμότητας (αέρα – νερού) θερμικής ισχύος 18 kWth 

περίπου 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 37  100,00%  
 

Αντλία θερμότητας αέρα-νερού (αερόψυκτη), με θερμική ισχύ 18 kWth (+-10%), ενεργειακής κλάσης A+  κατά 
ΕΕ 811/2013 και πιστοποίηση Eurovent, τριφασική 400V/50Hz, διααιρούμενου τύπου, αποτελούμενη από εσωτερική 
και εξωτερική μονάδα, με ενσωματωμένο ψυχροστάσιο, και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, στην τεχνική περιγραφή και στα σχέδια της μελέτης. Η μονάδα νοείται πλήρης με τα υλικά, όργανα 
και εξαρτήματα, μονώσεις, ηλεκτρική καλωδίωση και συνδεσμολογία, χειριστήριο καθώς και εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η έδραση 
σε βάση σκυροδέματος και τα αντικραδασμικά.  
Ονομαστικής θερμική ισχύος περίπου 18 KWth κατά EE 811/2013 (θερμό κλίμα 55οC) 
( 1 τεμ )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ 

ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 9.412,90     
 

A.T.: Γ-5 
 
ΑΤΗΕ Ν8552.98.1   Αερόψυκτη αντλία θερμότητας (αέρα – νερού) για παραγωγή ΖΝΧ με 

δοχείο χωρητικότητας 270 lt 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 37  100,00%  
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Αντλία θερμότητας αέρα-νερού (αερόψυκτη), ονομαστικής θερμικής ισχύος 2,2 kWth (+-10%), ενεργειακής 

κλάσης A+  κατά ΕΕ 811/2013 και πιστοποίηση Eurovent, μονοφασική 230V/50Hz, διααιρούμενου τύπου, 
αποτελούμενη από εσωτερική μονάδα με ενσωματωμένο δοχείο ζεστού νερού χρήσης χωρητικότητας 270 λίτρων 
και εξωτερική μονάδα, με ενσωματωμένο ψυχροστάσιο, και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, στην τεχνική περιγραφή και στα σχέδια της μελέτης. Η μονάδα νοείται πλήρης με τα υλικά, όργανα 
και εξαρτήματα, μονώσεις, ηλεκτρική καλωδίωση και συνδεσμολογία με δίκτα νερού, χειριστήριο καθώς και εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνεται η έδραση σε βάση σκυροδέματος και τα αντικραδασμικά.  
 
( 1 τεμ )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ 

ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 2.630,10     
 
 
 

A.T.: Γ-6 
 
ΑΤΗΕ Ν8556.1   Εξωτερική μονάδα V.R.F. (Αντλία θερμότητας) συστήματος κλιματισμού 

Ψυκτικής απόδοσης 33,50 KW και Θερμικής απόδοσης 37,50 KW 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 37  100,00%  
 

Εξωτερική μονάδα VRF( Αντλία θερμότητας) συστήματος κλιματισμού διαιρούμενου τύπου μεταβλητής 
παροχής ψυκτικού υγρού (VRV), με ψυκτικό μέσο R- 410 Α, ψυκτικής απόδοσης 33,50 KW και θερμικής απόδοσης 
37,50 KW. H εξωτερική μονάδα – αντλία θερμότητας θα είναι κατάλληλη για ψύξη - θέρμανση και η οποία θα έχει 
δυνατότητα λειτουργίας για τις εξής συνθήκες: -50 CDB έως +450 CDB για ΨΥΞΗ και -100 CWB έως +150 DWB για 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ. Η εξωτερική μονάδα θα αποτελείται από συμπιεστές scroll,αξονικούς ανεμιστήρες και εναλλάκτη 
θερμότητας. Το εξωτερικό κέλυφος της μονάδας θα είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοελάσματα με ειδική 
αντισκωριακή προστασία και φινίρισμα βαφής. Το στοιχείο της μονάδας θα είναι κατασκευασμενο από στοιχεία 
αλουμινίου πολλαπλων σχισμών με αντιδιαβρωτική προστασία, συνδιαζόμενα με χαλκοσωλήνες με εσωτερικό 
σπείρωμα για την αύξηση του βαθμού απόδοσης του εναλλάκτη. Κατασκευή όπως προδιαγραφές πλήρης, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση υλικά και μικροϋλικά και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ελέγχων, δοκιμών, 
ρυθμίσεων και πλήρους εγκατάστασης, για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία.  
 
( 1 τεμ )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα τέσσερις χιλιάδες πέντε και 

ενενήντα τρία λεπτά 
  

 (Αριθμητικώς): 14.005,93     
 
 
 

A.T.: Γ-7 
 
ΑΤΗΕ Ν8555.6   Εσωτερική μονάδα ψευδοροφής συστήματος κλιματισμού ψυκτικής 

απόδοσης 5,00 kW και θερμικής απόδοσης 6,2 kW 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 37  100,00%  
 

Εσωτερική μονάδα τύπου καναλάτη ψευδοροφής τεσσάρων κατευθύνσεων ψυκτικής απόδοσης 5,00 KW 
και θερμικής απόδοσης 6,20 KW - IU6 KW, μεταβλητής παροχής ψυκτικού υγρού (VRF) με R- 410 Α με επίτοιχο 
χειριστήριο. Η μονάδα θα είναι χαμηλού θορύβου, θα περιλαμβάνει περίβλημα από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα, 
εναλλάκτη θερμότητας, ανεμιστήρα, φίλτρο αέρος μεγάλης αντοχής και αντλία συμπυκνωμάτων και θα έχει 
δυνατότητα λήψης προκλιματισμένου νωπού αέρα. Η απόδοση της εσωτερικής μονάδας θα επιτυγχάνεται βάσει 
ονομαστικών συνθηκών λειτουργίας και παροχών ανεμιστήρα στην υψηλή ταχύτητα. Ο ανεμιστήρας θα είναι διπλής 
αναρρόφησης, πολλαπλών πτερυγίων και στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένος. Η μονάδα θα είναι εφοδιασμένη 
με ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα για τον έλεγχο της ροής του ψυκτικού μέσου. Η επιθυμητή θερμοκαρασία θα 
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ελέγχεται και θα επιτυγχάνεται μέσω μικροεπεξεργαστή και η μονάδα θα συνοδεύεται με επίτοιχο χειριστήριο. Δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση υλικά και μικροϋλικά και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, δοκιμών και πλήρους 
εγκατάστασης, για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 
 
( 1 τεμ )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δύο χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τρία 

και εβδομήντα οκτώ λεπτά 
  

 (Αριθμητικώς): 2.523,78     
 
 
 

A.T.: Γ-8 
 
ΑΤΗΕ Ν8476.2  Δοχείο αδρανείας χωρητικότητας 80 lt   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 23  100,00%  

 
       Δοχείο αδρανείας πλήρες με τα μικροϋλικά και τη μόνωης του σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης 
πλήρως εγκατεστημένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ 

ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 464,24     
 
 
 

A.T.: Γ-9 
 
ΑΤΗΕ Ν8535.1.3 Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) εμφανής για τοποθέτηση στο 

δάπεδο, θερμικής ισχύος τουλάχιστον 3,7 kW (50/40οC).  
  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 26 100,00%  

Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU), εμφανούς τύπου,  θερμικής ισχύος τουλάχιστον 3,7 kW (50/40οC), για 
τοποθέτηση στο έδαφος αποτελούμενη από περίβλημα γαλβανισμένο βαμμένο χάλυβα, ανεμιστήρα 4 ταχυτήτων, 
από στοιχεία νερού με χαλκοσωλήνες, από λεκάνη συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων, από φίλτρο αέρα πλενόμενου 
τύπου, συμπεριλαμβανομένου του θερμοστάτη ελέγχου, μετά των λοιπών εξαρτημάτων αυτοματισμού, στερέωσης 
και σύνδεσης σε δισωλήνιο σύστημα και εργασίες τοποθέτησης και πλήρους εγκατάστασης (ηλεκτρολογικής και σε 
δίκτυα σωληνώσεων) για ομαλή και αυτόματη λειτουργία σε θέρμανση και ψύξη.  

( 1 τεμ )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ 

ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 331,43     
 
 

A.T.: Γ-10 
 
ΑΤΗΕ Ν8535.1.2 Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) εμφανής για τοποθέτηση στο 

δάπεδο, θερμικής ισχύος τουλάχιστον 2,6 kW (50/40οC).  
  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 26 100,00%  
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Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU), εμφανούς τύπου,  θερμικής ισχύος τουλάχιστον 2,6 kW (50/40οC), για 
τοποθέτηση στο έδαφος αποτελούμενη από περίβλημα γαλβανισμένο βαμμένο χάλυβα, ανεμιστήρα 4 ταχυτήτων, 
από στοιχεία νερού με χαλκοσωλήνες, από λεκάνη συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων, από φίλτρο αέρα πλενόμενου 
τύπου, συμπεριλαμβανομένου του θερμοστάτη ελέγχου, μετά των λοιπών εξαρτημάτων αυτοματισμού, στερέωσης 
και σύνδεσης σε δισωλήνιο σύστημα και εργασίες τοποθέτησης και πλήρους εγκατάστασης (ηλεκτρολογικής και σε 
δίκτυα σωληνώσεων) για ομαλή και αυτόματη λειτουργία σε θέρμανση και ψύξη.  

( 1 τεμ )  Τεμάχιο  
 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 309,17     

 
 
 

A.T.: Γ-11 
 
ΑΤΗΕ Ν8535.1.1 Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) εμφανής για τοποθέτηση στο 

δάπεδο, θερμικής ισχύος τουλάχιστον 2,0 kW (50/40οC).  
  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 26 100,00%  

Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU), εμφανούς τύπου,  θερμικής ισχύος τουλάχιστον 2,0 kW (50/40οC), για 
τοποθέτηση στο έδαφος αποτελούμενη από περίβλημα γαλβανισμένο βαμμένο χάλυβα, ανεμιστήρα 4 ταχυτήτων, 
από στοιχεία νερού με χαλκοσωλήνες, από λεκάνη συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων, από φίλτρο αέρα πλενόμενου 
τύπου, συμπεριλαμβανομένου του θερμοστάτη ελέγχου, μετά των λοιπών εξαρτημάτων αυτοματισμού, στερέωσης 
και σύνδεσης σε δισωλήνιο σύστημα και εργασίες τοποθέτησης και πλήρους εγκατάστασης (ηλεκτρολογικής και σε 
δίκτυα σωληνώσεων) για ομαλή και αυτόματη λειτουργία σε θέρμανση και ψύξη.  

( 1 τεμ )  Τεμάχιο  
 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 304,33     

 
 

A.T.: Γ-12 
 
ΑΤΗΕ Ν8535.1.6 Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) εμφανής για τοποθέτηση στο 

δάπεδο, θερμικής ισχύος τουλάχιστον 7,6 kW (50/40οC).  
  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 26 100,00%  

Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU), εμφανούς τύπου,  θερμικής ισχύος τουλάχιστον 7,6 kW (50/40οC), για 
τοποθέτηση στο έδαφος αποτελούμενη από περίβλημα γαλβανισμένο βαμμένο χάλυβα, ανεμιστήρα 4 ταχυτήτων, 
από στοιχεία νερού με χαλκοσωλήνες, από λεκάνη συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων, από φίλτρο αέρα πλενόμενου 
τύπου, συμπεριλαμβανομένου του θερμοστάτη ελέγχου, μετά των λοιπών εξαρτημάτων αυτοματισμού, στερέωσης 
και σύνδεσης σε δισωλήνιο σύστημα και εργασίες τοποθέτησης και πλήρους εγκατάστασης (ηλεκτρολογικής και σε 
δίκτυα σωληνώσεων) για ομαλή και αυτόματη λειτουργία σε θέρμανση και ψύξη.  

( 1 τεμ )  Τεμάχιο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ 
ΛΕΠΤΑ 

  

 (Αριθμητικώς): 420,47     
 
 

A.T.: Γ-13 
 
ΑΤΗΕ Ν9761.309.5  Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία 

από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός 
σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με υαλονήματα 
(PPR-CT), SDR 7,4, κατά DIN 8077/78, εξωτερικής διαμέτρου Φ20   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 
            Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από PVC ή υψηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλένιο, πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός με υαλονήματα PPR-CT, SDR 7,4, 
εξωτερικής διαμέτρου 20mm, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά 
στερεώσεως και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως   
 
( 1 m )  Μέτρο  

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 21,36     

 
 
 

A.T.: Γ-14 
 
ΑΤΗΕ Ν9761.309.1  Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία 

από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός 
σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με υαλονήματα 
(PPR-CT), SDR 9, κατά DIN 8077/78, εξωτερικής διαμέτρου Φ32   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 
            Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από PVC ή υψηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλένιο, πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός με υαλονήματα PPR-CT, SDR 9, 
εξωτερικής διαμέτρου 32mm, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά 
στερεώσεως και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως   
 
( 1 m )  Μέτρο  

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 26,75     
 
 
 

A.T.: Γ-15 
 
ΑΤΗΕ Ν8125.1.6  Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη 

με σπείρωμα Διαμέτρου 32 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
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      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.Με 
γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα  Διαμέτρου 32 mm  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ    
 (Αριθμητικώς): 32,49     

 
 

A.T.: Γ-16 
 
ΑΤΗΕ 
Ν8462.500.51.1  

Μανόμετρο ωρολογιακού τύπου, ένδειξης 0-4 bar   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 31  100,00%  

 
      Μανόμετρο ωρολογιακού τύπου, ένδειξης 0-4 bar, κατά τα λοιπά όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές της 
μελέτης πλήρως εγκατεστημένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 93,42      

 
 
 

A.T.: Γ-17 
 
ΑΤΗΕ Ν8611.1.2  Φίλτρο νερού κοχλιωτό διαμέτρου DN 32  

 
      Φίλτρο νερού από ορείxαλκο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Κοχλιωτό διαμέτρου 
DN 32  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 59,47     

 
 
 

A.T.: Γ-18 
 
ΑΤΗΕ Ν8106.4  Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)  ορειxάλκινη  (ball valve)  πίεσης 

λειτουργίας έως 10 atm, βαρέως τύπου με λαβή, Ον. διαμέτρου DN 32 
mm   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  

 
      Σφαιρική βαλβίδα  ορειxάλκινη  (ball valve)  πίεσης λειτουργίας έως 10 atm, βαρέως τύπου με λαβή, 
με κλεισιμο  1/4 της στροφής και έδρα τεφλόν, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους 
εγκατάστασης. Ον. διαμέτρου DN 32 mm   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ   
 (Αριθμητικώς): 25,32      

 
 

A.T.: Γ-19 
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ΑΤΗΕ 8474.2  Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου 
διαστολής Διαμέτρου 1 ins  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 23  100,00%  

 
      Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία  Διαμέτρου 1 ins  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 152,13      

 
 
 

A.T.: Γ-20 
 
ΑΤΗΕ 8606.2.1  Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, 

διαμέτορυ ½ ins, για πίεση λειτουργίας έως 12 bar 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού πλήρως τοποθετημένη σε σωλήνα, 
Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Διαμέτρου 
σπειρώματος ½ ins για πίεση λειτουργίας έως 12 bar  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 40,81     

 

A.T.: Γ-21 
 
ΑΤΗΕ 8652.1  Θερμόμετρο ωρολογιακού τύπου Περιοχής ενδείξεως 0 - 100 βαθμούς C  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 31  100,00%  

 
      Θερμόμετρο ωρολογιακού τύπου με δίσκο ενδείξεως Φ 100 mm με εμβαπτιζόμενο βύσμα και σπειροειδή 
σωληνίσκο Φ 2 mm με τα μικροϋλικά και την εργασία γιά εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία  Περιοχής 
ενδείξεως 0 - 100 βαθμούς C  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ   ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 60,15     

 
 
 

A.T.: Γ-22 
 
ΑΤΗΕ Ν9387.2.4  Ραγοδιακόπτης ηλεκτρικού πίνακα τριπολικός εντάσεως 40Α 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 53  100,00%  

 
 Ραγοδιακόπτης ηλεκτρικού πίνακα, δηλαδή προμήθεια μεταφορά και επί τόπου του έργου ενός 
ραγοδιακόπτη με τα μικροϋλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης σε οποιοδήποτε ηλεκτρικό πίνακα.  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ    
 (Αριθμητικώς): 22,88     
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A.T.: Γ-23 
 
ΑΤΗΕ 8915.2.4  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τριπολικός 

Εντάσεως 20 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα 
διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα 
και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως στον πίνακα  τριπολικός Εντάσεως 20 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ   
 (Αριθμητικώς): 20,84     

 
 
 

A.T.: Γ-24 
 
ΑΤΗΕ Ν8915.2.5  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τριπολικός 

Εντάσεως 25 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα 
διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα 
και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως στον πίνακα  τριπολικός Εντάσεως 25 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ    
 (Αριθμητικώς): 19,71     

 
 
 

A.T.: Γ-25 
 
ΑΤΗΕ 8915.2.3  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών τριπολικός Εντάσεως 16 Α  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  

 
      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα 
διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα 
και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως στον πίνακα  τριπολικός Εντάσεως 16 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ   
 (Αριθμητικώς): 19,71      

 
 
 

A.T.: Γ-26 
 
ΑΤΗΕ 8915.2.6  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τριπολικός 

Εντάσεως 32 Α  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα 
διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα 
και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως στον πίνακα  τριπολικός Εντάσεως 32 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ   
 (Αριθμητικώς): 24,26     

 
 

A.T.: Γ-27 
 
ΑΤΗΕ 8915.2.8  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τριπολικός 

Εντάσεως 50 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα 
διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα 
και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως στον πίνακα  τριπολικός Εντάσεως 50 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩΝ    
 (Αριθμητικώς): 35,28     

 
 

A.T.: Γ-28 
 
ΑΤΗΕ Ν8915.2.3  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών τετραπολικός Εντάσεως 10 

Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα 
διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα 
και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως στον πίνακα σύμφωνα με την μελέτη  τριπολικός Εντάσεως 10 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ 

ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 30,39      
 
 
 

A.T.: Γ-29 
 
ΑΤΗΕ 8915.1.2  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός 

Εντάσεως 10 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα 
διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα 
και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως στον πίνακα  σύμφωνα με την μελέτη μονοπολικός Εντάσεως 10 Α  
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( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,07      

 
 

A.T.: Γ-30 
 
ΑΤΗΕ Ν8915.1.3  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών διπολικός 

Εντάσεως 20 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα 
διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα 
και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως στον πίνακα  σύμφωνα με την μελέτη διπολικός Εντάσεως 20 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ 

ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 30,29      
 
 

A.T.: Γ-31 
 
ΑΤΗΕ Ν8918.2.1  Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός 

διακόπτης διαρροής Tετραπολικός 30 ma 4 x 25 A  
 
      Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής 30 ma για τοποθέτηση εντός πίνακα διανομής,με τα υλικά και 
μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Αυτόματος 
ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Tετραπολικός 30 ma 4 x 25 A  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 84,19      

 
 

A.T.: Γ-32  
 
ΑΤΗΕ Ν8918.2.2  Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός 

διακόπτης διαρροής Tετραπολικός 30 ma 4 x 40 A  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής 30 ma για τοποθέτηση εντός πίνακα διανομής,με τα υλικά και 
μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Αυτόματος 
ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Tετραπολικός 30 ma 4 x 40 A  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 83,88      

 
 

A.T.: Γ-33 
 
ΑΤΗΕ Ν8920.100.1  Επιτηρητής τάσης τριφασικός ρυθμιζόμενος με καθυστέρηση στην 

επανενεργοποίηση  
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      Επιτηρητής τάσης τριφασικός, ρυθμιζόμενος με καθυστέρηση στην επανενεργοποίηση για τοποθέτηση εντός 
πίνακα διανομής,με τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ 

ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 153,19     
 
 
 

A.T.: Γ-34 
 
ΑΤΗΕ Ν8840.2.101  Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος διαστάσεων 460 Χ 550 Χ 260 mm 

,στεγανός θερμοπλαστικός βαθμού προστασίας IP66, με αδιαφανή 
πόρτα και μετώπη με άνοιγμα και ράγα DIN 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος διαστάσεων 460 Χ 550 Χ 260 mm ,στεγανός θερμοπλαστικός βαθμού προστασίας 
IP66, με αδιαφανή πόρτα και μετώπη με άνοιγμα και ράγα DIN. Δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής 
συνδεσμολογίας των οργάνων, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση στον τοίχο με πακτούμενα σιδηρά ελέσματα, 
σύνδεση των εισερχόμενων και εξερχόμενων γραμμών, καθώς και κάθε εργασία για την δοκιμή και παράδοση σε 
λειτουργία.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 462,68      

 
 
 

A.T.: Γ-35 
 
ΑΤΗΕ Ν8766.3.1  Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης 
φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 

ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 3,50      
 

A.T.: Γ-36 
 
ΑΤΗΕ Ν8766.3.3  Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 4 mm2  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης 
φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
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αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό Διατομής:3 Χ 4 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ 

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 4,82     
 
 

A.T.: Γ-37 
 
ΑΤΗΕ Ν8766.5.3  Καλώδιο τύπου ΝΥM πενταπολικό Διατομής:5 Χ 2,5 mm2  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης 
φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  πενταπολικό Διατομής:5 Χ 2,5 
mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  
  

 (Αριθμητικώς): 4,96      
 
 

A.T.: Γ-38 
 
ΑΤΗΕ Ν8766.5.6  Καλώδιο τύπου ΝΥM πενταπολικό Διατομής:5 Χ 4 mm2  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης 
φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  πενταπολικό Διατομής:5 Χ 4 
mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 6,34     
 
 

A.T.: Γ-39 
 
ΑΤΗΕ 8773.5.2  Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος τριπολικό - 

διατομής 5 Χ 10 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως 
(μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία  Τριπολικό - Διατομής 
5Χ10 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 29 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,11     

 
 

A.T.: Γ-40 
 
ΑΤΗΕ 8773.5.3  Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος πενταπολικό - 

διατομής 5 Χ 16 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως 
(μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία  Πενταπολικό - 
Διατομής 5Χ16 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ 

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 13,76      
 
 

A.T.: Γ-41 
 
ΑΤΗΕ 8773.5.2  Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος πενταπολικό - 

διατομής 5 Χ 25 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως 
(μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία  Πενταπολικό - 
Διατομής 5Χ16 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΔΓΟΝΤΑ ΕΠΤΑ 

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 17,87     
 
 
 

A.T.: Γ-42 
 
ΑΤΗΕ 8766.5.5 Καλώδιο τύπου ΝΥM πενταπολικό Διατομής:5 Χ 6 mm2  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης 
φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  πενταπολικό Διατομής:5 Χ 6 
mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 

ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 8,14     
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A.T.: Γ-43 
 
ΑΤΗΕ 8773.3.11  Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό - 

Διατομής 3 Χ 95 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως 
(μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία  Τριπολικό - Διατομής 
3 Χ 95 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 

ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 48,67     
 
 

A.T.: Γ-44 
 
ΑΤΗΕ 8773.1.9 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Μονοπολικό - 

Διατομής 1 Χ 50 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως 
(μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία  Μονοπολικό - 
Διατομής 1 Χ 50 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 10,86      

 
 

A.T.: Γ-45 
 
ΑΤΗΕ 8732.2.4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ διαμέτρου Φ 23 mm   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41 100,00%  

 
 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα 
πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ, σπιράλ διαμέτρου Φ 23 mm 
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,86      

 
 

A.T.: Γ-46 
 
ΑΤΗΕ 
Ν8840.102.13  

Ηλεκτρικός πίνακας διανομής, μεταλλικός, συναρμολογούμενος, 
επεκτάσιμος, με δυνατότητα αλλαγής μετώπης για τοποθέτηση 
ραγοϋλικού ή αυτόματου διακόπτη, θύρας, επιδαπέδιος, προστασίας ΙP 
43, ΙΚ08 Διαστάσεις πίνακα: 890(Π) x 1950(Υ) x 240(Β) mm,  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Ηλεκτρικός πίνακας διανομής, μεταλλικός, συναρμολογούμενος, επεκτάσιμος, με δυνατότητα αλλαγής μετώπης 
για τοποθέτηση ραγοϋλικού ή αυτόματου διακόπτη, θύρας, επιδαπέδιος, προστασίας ΙP 43, ΙΚ08 Διαστάσεις πίνακα: 
890(Π) x 1950(Υ) x 240(Β) mm  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 1124,42      
 
 
 

A.T.: Γ-47 
 
ΑΤΗΕ Ν8972.100.1  Φωτιστικό LED, πλατείας, κορυφής επί ιστού ισχύος μικρότερης από 

46W, φωτεινής ροής μεγαλύτερης από 3.000 lm 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59 100,00%  

 Φωτιστικό LED, πλατείας, τύπου κορυφής επί ιστού, ονομαστικής ισχύος μικρότερης από 46W 
(LED + driver), φωτεινής ροής μεγαλύτερης από 3.000 lm, προστασίας IP66, όπως αναφέρεται στις 
περιγραφές, προδιαγραφές, πλήρης με με τα υλικά και τα μικρουλικά, δηλαδή προμήθεια μεταφορά και 
εγκατάσταση, και ηλεκτρολογική σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 

ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 686,72      
 
 

A.T.: Γ-48 
 
ΑΤΗΕ Ν8972.1.3  Φωτιστικό LED, τύπου προβολέας, εξωτερικού χώρου, ισχύος 

μικρότερης από 131W, φωτεινής ροής μεγαλύτερης από 19.000 lm 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59 100,00%  

 Φωτιστικό LED, τύπου προβολέας, ονομαστικής ισχύος μικρότερης από 131W (LED + driver), 
φωτεινής ροής μεγαλύτερης από 19.000 lm, προστασίας IP66, όπως αναφέρεται στις περιγραφές, 
προδιαγραφές, πλήρης με με τα υλικά και τα μικρουλικά, δηλαδή προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση, 
και ηλεκτρολογική σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΗΝΕΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ 

ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 698,37     
 
 

A.T.: Γ-49 
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ΑΤΗΕ Ν8971.1.1  Φωτιστικό απλό επίτοιχο ή οροφής, στεγανό, με λαμπτήρα LED, ισχύος 
10W, Ε27 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60 100,00%  

 Φωτιστικό απλό, επίτοιχο ή οροφής, στεγανό, με λαμπτήρα LED 10W, E27, πλήρης  με τα υλικά 
και τα μικρουλικά, δηλαδή προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση, και ηλεκτρολογική σύνδεση, δοκιμές και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 17,50      

 
 
 

A.T.: Γ-50 
 
ΑΤΗΕ Ν8971.1.4 Φωτιστικό απλό οροφής, τύπου πλαφονιέρα, με 2 λαμπτήρες LED, 

ισχύος 10W, Ε27 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60 100,00%  

 Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λυχνία οικονομίας, ή λυχνία LED, τοίχου ή οροφής τύπου 
πλαφονιέρα, με 2 λυχνίες 10 W. Το φωτιστικό σώμα θα είναι είτε από κατάλληλο αυτοσβυόμενο πλαστικό, 
είτε από αλουμίνιο, είτε από κατάλληλα διαμορφωμένη και βαμμένη λαμαρίνα. Θα φέρει δε ανταυγαστήρα 
είτε από γυαλισμένο αλουμίνιο, είτε από ανοξείδωτη λαμαρίνα. Η τελική κάλυψη της λυχίας του φωτιστικού 
θα είναι με γυάλινο κάλυμμα, αποκλειομένων του πλαστικού. Το φωτιστικό θα τύχει της έγκρισης της 
επίβλεψης. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή 
και παράδοση σε λειτουργία 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 40,71     

 
 

A.T.: Γ-51 
 
ΑΤΗΕ Ν8971.1.1  Λαμπτήρας LED, ισχύος έως 11W, Ε27 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60 100,00%  

 Λαμπτήρας LED ισχύος έως 11W, E27, πλήρης  με τα υλικά και τα μικρουλικά, δηλαδή προμήθεια 
μεταφορά και εγκατάσταση, και ηλεκτρολογική σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 7,50      
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A.T.: Γ-52 
 
ΑΤΗΕ Ν9466.22 Φωτοβολταϊκό πλαίσιο πολυκρυσταλλικού τύπου, ονομαστικής ισχύος 

330 Wp +-10Wp 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7 100,00%  
 

Φωτοβολταϊκό πλαίσιο ονομαστικής ισχύος 330Wp +-10Wp από πολυκρυσταλλικό πυρίτιο, με κρύσταλλο 
πλαισίου από ψημένο γυαλί ασφαλείας, πάχος κρυστάλλου 3,2mm και πλαίσιο από ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου, 
σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μελέτης, και γενικά πλήρως 
ολοκληρωμένη εργασία, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία. 
( 1 τεμ )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ 

ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 118,24     
 
 

A.T.: Γ-53 
 
ΑΤΟΕ Ν6531.02 
ΣΧΕΤ 

Βάση στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων επί κεραμοσκεπής, 
αλουμινίου 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6118 100,00%  

 
Μεταλλική (αλουμινίου) βάση στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων δηλαδή κατασκευή, μεταφορά, ανύψωση 

και στερέωση μεταλλικής βάσης από κράμα αλουμινίου, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά (όπως σφιγκτήρες, 
στριφώνια κλπ), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα συνημμένα σχέδια. 
( 1 τεμ )  Τεμάχιο 

Φ/Β 
πλαισίου 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 57,80     

 
 

A.T.: Γ-54 
 
ΑΤΗΕ 
Ν8951.100.13 

Μετατροπέας (inverter) στοιχειοσειρών DC σε AC, ονομαστικής ισχύος 
περίπου 30 kWDC 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 56 100,00%  

 
Μετατροπέας (inverter), στοιχειοσειρών, συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο, χαμηλής τάσεως, 

τριφασικός, ονομαστικής ισχύος περίπου 30000WDC, πιστοποιημένος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε., σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία. 
( 1 τεμ )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ 

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 3192,78     
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A.T.: Γ-55 
 
ΑΤΗΕ 8766.1.2  Καλώδιο τύπου SOLAR DC, Διατομής 6 mm2  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 
      Καλώδιο τύπου SOLAR DC χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών 
και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης 
φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό Διατομής: 6 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 

ΤΕΣΣΕΡΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 3,54      
 
 

A.T.: Γ-56 
 
ΑΤΗΕ 8915.2.7 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τριπολικός 

Εντάσεως 40 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα 
διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα 
και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως στον πίνακα  τριπολικός Εντάσεως 40 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ   
 (Αριθμητικώς): 26,83     

 
 

A.T.: Γ-57 
 
ΑΤΗΕ Ν9387.2.5  Ραγοδιακόπτης ηλεκτρικού πίνακα τριπολικός εντάσεως 63Α 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 53  100,00%  

 
 Ραγοδιακόπτης ηλεκτρικού πίνακα, δηλαδή προμήθεια μεταφορά και επί τόπου του έργου ενός 
ραγοδιακόπτη με τα μικροϋλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης σε οποιοδήποτε ηλεκτρικό πίνακα.  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ   
 (Αριθμητικώς): 27,19     

 
 

A.T.: Γ-58 
 
ΑΤΗΕ Ν9814.2   Μονοπολικός απαγωγός κρουστικών ρευμάτων στάθμης Τ2 (L-N) 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  

 
       Μονοπολικός απαγωγός κρουστικών ρευμάτων στάθμης Τ2 (L-N). Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο 
εξοπλισμό, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία.  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ    
 (Αριθμητικώς): 32,84     

 
 

A.T.: Γ-59 
 
ΑΤΗΕ Ν70.1  Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής - Φρεάτιο έλξης καλωδίων 

50x50   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2548  70,00%  
 ΥΔΡ 6751  30,00%  

 
      Για την πλήρη κατασκευή φρεατίου καλωδίων καταλλήλου βάθους, εσωτερικών διαστάσεων (Μ)Χ(Π) όπως 
παρακάτω, κατασκευασμένου σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ. και τα σχέδια 
λεπτομερειών, με τοιχώματα και πυθμένα από υδατοστεγές οπλισμένο σκυρόδεμα, με διάστρωση του πυθμένα με 
άμμο πάχους 5 εκατ. και σκυρόδεμα 300kg τσιμέντου, πάχους 10 εκατ. Η κατασκευή των πλευρικών επιφανειών και 
του πυθμένα θα γίνει με σκυρόδεμα 300kg τσιμέντου, πάχους 10 εκατ. Η επίχριση του πυθμένα καθώς και των 
πλευρικών επιφανειών του φρεατίου θα γίνει με τσιμεντοκονία των 600kg τσιμέντου πάχους 2,5 εκατ.  Στον πυθμένα 
του φρεατίου θα υπάρχει οπή αποστράγγισης για την αποχέτευση των υδάτων που μπορεί να συγκεντρωθούν. Θα 
υπάρχουν επίσης τμήματα (αναμονές) πλαστικού σωλήνα Φ110 χιλ. για την είσοδο - έξοδο των καλωδίων στο 
φρεάτιο και μονό κάλυμμα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο μέσου πάχους 45 mm περίπου, τυποποιημένο εμπορίου 
με ισχυρή αντιδιαβρωτική βαφή. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου 
όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, η δαπάνη κατάλληλης επισήμανσης του φρεατίου και η δαπάνη 
κάθε εργασίας για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.  
 
Τιμή για ένα πλήρες τεμάχιο φρεατίου καλωδίων   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
 (Αριθμητικώς): 185,0 

  
 

A.T.: Γ-60 
 
ΑΤΗΕ Ν9342.44 Ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου (Ε) από ανοξείδωτο χάλυβα  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  

 
      Ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου Ε από ανοιξείδωτο χάλυβα, αποτελούμενο από τέσσερις πλάκες 500x500mm και δύο 
πλάκες 750x500mm κατάλληλα τοποθετημένες για τον σχηματισμό του Ε σύμφωνα με τον κατασκευαστή, με 
πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 50164-2, δηλαδή σύνδεση του γειωτή με χάλκινο αγωγό 35 mm2 με τα κατάλληλα εξαρτήματα 
σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένου του χάλκινου αγωγού μέχρι τον ηλεκτρικό πίνακα, καθώς και όλες οι εργασίες 
εκσκαφής για την τοποθέτηση και επίχωση με βελτιωτικό γείωσης.  
( 1 τεμ )  Τεμάχιο 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ 

ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 557,34     
 
 
 

A.T.: Γ-61 
 
ΑΤΗΕ Ν9631.170  Ψηφιακός θερμιδομετρητής υπερήχων με δυνατότητα μέτρησης 

ρευστών θερμοκρασίας 2° C έως 180° C κατ' ελάχιστον (συστήματα 
θέρμανσης)  και 2° C έως 50° C κατ' ελάχιστον (συστήματα ψύξης).  
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      Ψηφιακός θερμιδομετρητής υπερήχων με δυνατότητα μέτρησης ρευστών θερμοκρασίας 2° C έως 180° C κατ' 
ελάχιστον (συστήματα θέρμανσης)  και 2° C έως 50° C κατ' ελάχιστον (συστήματα ψύξης). Το όργανο θα πρέπει να 
έχει ακρίβεια μέτρησης EC ± (0.5 + ΔΘmin/ΔΘ) %, ενσωματωμένη οθόνη ενδείξεων (ψηφιακή απεικόνιση), δύο 
θερμόμετρα τύπου PT100 και μετρητή παροχής μέσω υπερήχων. Η μετάδοση δεδομένων θα γίνεται μέσω 
πρωτοκόλλου MBUS μέσω θύρας RS485. Ο βαθμός προστασίας του οργάνου θα είναι IP54 και η τάση τροφοδοσίας 
του 24Vac. 
Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο εξοπλισμό, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και 
παράδοση σε λειτουργία.  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 872,52      
 
 

A.T.: Γ-62 
 
ΑΤΗΕ N9660.200.1  Μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας τριφασικός έως 250Α με 

μετασχηματιστή έντασης  
 
      Μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας (kWh), τιμής ισχύος (kW), τιμής τάσης (V), τιμής έντασης (Α), τιμής άεργου ισχύος, 
τριφασικός, έως 250Α, 50Ηz, έμμεσης καταγραφής με μετασχηματιστή έντασης (συμπεριλαμβάνεται), ράγας DIN, με 
LCD οθόνη, δυνατότηα μέτρησης σε δύο κατευθύνσεις ρεύματος, προγραμματιζόμενος, με δυνατότητα επικοινωνίας 
με κεντρικό BMS. 
Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο εξοπλισμό, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και 
παράδοση σε λειτουργία.  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 328,63     

 
 
 

A.T.: Γ-63 
 
ΑΤΗΕ Ν8774.4.3  Καλώδιο τύπου LiYCY 4x1.5 mm2 Τριπολικό - Διατομής 4 Χ 1,5 mm2  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  

 
      Εύκαμπτα καλώδιο μεταφοράς δεδομένων με συνεστραμμένα ζεύγη και μπλεντάζ χαλκού (LiYCY), για 
ηλεκτρική θωράκιση του μεταφερομένου σήματος, κατασκευαζόμενο από λεπτοπολύκλωνα συρματίδια χαλκού, με 
μόνωση από PVC, εσωτερική επένδυση από διαφανές πλαστικό φύλλο και μπλεντάζ από πλέγμα 
επικασσιτερωμένου χαλκού με κάλυψη > 90%, σύμφωνα με τις γρμανικές προδιαγραφές VDE 0812 και 0814, δηλαδή 
προμήθεια, μεταφορά, εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης ενός τρόχοντος μέτρου καλωδίου για πλήρη και κανονική 
λειτουργία Τριπολικό - Διατομής 4 Χ 1,5 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΞΙ 

ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 4,16     
 
 

A.T.: Γ-65 
 
ΑΤΗΕ Ν9631.400  Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης για καταγραφή και οπτικοποίηση 

καταναλώσεων θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 37 
 

 
      Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης για την καταγραφή και την οπτικοποίηση των καταναλώσεων ηλεκτρικής και 
θερμικής ενέργειας μέσω συλλογής των μετρήσεων των μετρητών θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας που διαθέτει 
προγραμματιζόμενο ελεγκτή άμεσου ψηφιακού ελέγχου με μπαταρία, κεντρικό επεξεργαστή, εσωτερική μνήμη 
χωρητικότητας τουλάχιστον 2GB και σύνδεσει με πρωτόκολλα  BACnet, DALI, M-bus, KNX, Modbus, και 
ενσωματωμένο webserver. Ο ελεγκτής θα διαθέτει ενσωματωμένες εισόδους εξόδους κατ’ ελάχιστο 8 DI, 8 DO 4 AI 
και 4 ΑΟ για σύνδεση με αισθητήρια κλπ. Τάση λειτουργίας 24 V, περιλαμβάνεται το τροφοδοτικό του ελεγκτή. Το 
σύστημα περιλαμβάνει επίσης το λογισμικό λειτουργίας και διεπαφής μεταξύ χρήση και συσκευών όπως 
προδιαγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, η πλήρης εγκατάσταση μετά 
του απαιτούμενο προγραμματισμού για πλήρη και κανονική λειτουργία.  
 
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ 
ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ 
ΛΕΠΤΑ 

  

 (Αριθμητικώς): 4584,26     
 
 
 
 

 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  
 

 

 Οι συντάξαντες 
  
  

ΚΟΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 7/2020 
 

ΕΡΓΟ: Ενεργειακή αναβάθμιση της Ιεράς Μονής 
Γενεσίου Θεοτόκου στη Δαδιά Σουφλίου, 
Νομού Έβρου 

 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ 

 
ΟΜΑΔΑ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
 
Άρθρο Β-1 
Ν 79.47.01 Θερμομόνωση κάθετων αδιαφανών επιφανειών με πλάκες από διογκωμένη γραφιτούχα 
πολυστερίνη πάχους 70 mm 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934) 
Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πιστοποιημένο κατά ETAG 004, για θερμομόνωση εξωτερικών δομικών στοιχείων 
οιουδήποτε σχήματος, που περιλαμβάνει :  

 
α)  Εργασία προετοιμασίας των εξωτερικών δομικών στοιχείων των όψεων ώστε να αποτελέσουν κατάλληλο υπόστρωμα για 
την τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών, συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας πιθανούς μετατόπισης - μετακίνησης 
σωληνώσεων, κυτίων, μονάδων κλιματισμού, υδρορροών και ότι άλλο απαιτηθεί στο έργο 
β) Συγκολλητικό κονίαμα υψηλής αντοχής και συγκολλητικής ικανότητας, κατάλληλο για επικάλυψη επί του υπάρχοντος 
υποστρώματος    
γ) Πλάκες από διογκωμένη γραφιτούχα πολυστερίνη πάχους 70 mm, με μηχανική στερέωση αυτών, με συντελεστή 
θερμοπερατότητας (λ) όχι μεγαλύτερο από 0,034 W(mK) 
δ) Αντιρρρηγματικό επίχρισμα υψηλής αντοχής, εντός του οποίου τοποθετείται πλέγμα ενίσχυσης 
ε) Πλέγμα ενίσχυσης υψηλής αντοχής, με αντοχή σε θλίψη κατά DIN EN ISO 13934-1 
στ) Αστάρι 
ζ) Έγχρωμος έτοιμος υδατοαπωθητικός σιλοκονούχος ακρυλικός σοβάς φινιρίσματος DECOR με πάχος 2 mm σε κατανάλωση 
3,6 kg/m2 
η) Όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (γωνιόκρανα, νεροσταλάκτες, οδηγούς εκκίνησης, κτλ) ανηγμένα στην επιφάνεια 
των εξωτερικών δομικών στοιχείων 
 
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΤΕΠ 03-06-
02-04 "Σύστημα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά 
επιχρίσματα" 
 

1  Θερμομονωτικό υλικό πλάκες διογκωμένης γραφιτούχας πολυστερίνης πάχους 70 mm 
(προσαύξηση τιμής τιμολογίου για διαφορά τιμής εξηλασμένης πολυστερίνης 50 mm με 
διογκωμένη γραφιτούχα πολυστερίνη 70 mm) 

  m2 1,00 x 12,25 = 12,25 

2 Οδηγός εκκίνησης ALU 80x2000 mm (1,28 €/m, μήκος εφαρμογής 1.578 m, τιμή/m2 = 
(1578/5867,84)*1,28 

 m2 1,00 X 0,34 = 0,34 

3 Κόλλα θερμοπρόσοψης με χαλαζιακή άμμο (βασική στρώση) με κατανάλωση 8 kg/m2  m2 1,00 X 8x0,36 = 2,88 
4 Γωνιόκρανο με υαλόπλεγμα (1,5 €/m, μήκος εφαρμογής 2.500m, 

τιμή/m2=2500/5867,84)*1,5 
 M2 1,00 X 0,64 = 0,64 

5 Υαλόπλεγμα λευκό 4χ4,9 βάρους 160g/m2  M2 1,00 X 0,60 = 0,60 
6 Ακρυλικό αστάρι βασικής στρώσης με ολίσθηση <0,5mm και πρόσφυση >2,00 Ν/mm2 

και κατανάλωση 0,5 kg/m2 με 3mm πάχος επιχρίσματος 
 Μ2 1,00 Χ 0,45x1,46 = 0,66 

7 Έγχρωμος έτοιμος υδατοαπωθητικος σιλικονούχος ακρυλικός σοβάς φινιρίσματος 
DECOR με πάχος 2 mm και κατανάλωση 3,6 kg/m2 

 M2 1,00 X 3,60x1,46 = 5,04 
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8 Νεροσταλλάκτης PVC 12,5x12,5 6 mm (1,30 €/m, μήκος εφαρμογής 600 m, 
τιμή/m2=(500/5687,84)*1,30 

 M2 1,00 X 0,11 = 0,11 

9 Βύσματα πλαστικά καρφωτά, πιστοποιημένα κατά ΕΤΑ, μήκους 16 cm (6τεμ/m2, 0,30 
€/τεμ = 1,80 €/m2) 

 M2 1,00 X 1,80 =  1,80 

         
9 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 0,50 x 19,87 = 9,94 
10 Βοηθός        
 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  h 0,50 X 15,31 = 7,66 
            Aθροισμα   41,92 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως : Σαράντα ένα και ενενήντα δύο λεπτά 
  Αριθμητικώς : 41,92 

 
 
Άρθρο Β-2 
Ν 79.55.03 Θερμομόνωση οριζόντιας οροφής κάτω από κεραμοσκεπή με πλάκες από πετροβάμβακα 
πάχους 100 mm 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934) 
Σύστημα θερμομόνωσης περιλαμβάνει :  
 
α)  Εργασία καθαίρεσης τμήματος κεραμοσκεπής ή τμήματος ψευδοροφής για απόκτηση πρόσβασης στην οριζόντια οροφή του 
κτίριου με μεταφορά των υλικών σε οποιαδήποτε απόσταση 
β)  Εργασία προετοιμασίας των δομικών στοιχείων του δώματος, ώστε να αποτελέσουν κατάλληλο υπόστρωμα για την 
τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών, συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας πιθανούς μετατόπισης – μετακίνησης 
γ) Συγκολλητικό κονίαμα υψηλής αντοχής και συγκολλητικής ικανότητας, κατάλληλο για επικάλυψη επί του υπάρχοντος 
υποστρώματος    
δ) Πλάκες από πετροβάμβακα πάχους 100 mm, με στερέωση αυτών, με συντελεστή θερμοπερατότητας (λ) όχι μεγαλύτερο από 
0,039 W(mK) 
ε) Αποκατάσταση του τμήματος κεραμοσκεπής που ανοίχτηκε για την εξασφάλιση πρόσβασης με όλα τα απαραίτητα υλικά 
όπως ξυλεία, κεραμίδια, ασφαλτική μεμβράνη με εξασφάλιση της στεγανότητας 
ζ) Όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά ανηγμένα στην επιφάνεια των δομικών στοιχείων 
 
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΤΕΠ 03-06-
02-03 "Θερμομόνωση κεραμοσκεπών στεγών" 
 

1  Θερμομονωτικό υλικό σκληρές πλάκες πετροβάμβακα 120 kg/m3 πάχους 100 mm    m2 1,00 x 17,55 = 17,55 
2 Κόλλα θερμοπρόσοψης (βασική στρώση) με κατανάλωση 8 kg/m2  m2 1,00 X 8x0,36 = 2,88 
         
9 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 0,30 x 19,87 = 5,96 
10 Βοηθός        
 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  h 0,30 X 15,31 = 4,59 
            Aθροισμα   30,98 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως : Τριάντα και ενενήντα οκτώ λεπτά 
  Αριθμητικώς : 30,98 
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Άρθρο Β-3 
Ν 79.45.01 Θερμομόνωση κάθετων αδιαφανών επιφανειών εσωτερικά με πλάκες από 
πετροβάμβακα πάχους 70 mm και επένδυση διπλής γυψοσανίδας  
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934) 
Σύστημα εσωτερικής θερμομόνωσης, για θερμομόνωση δομικών στοιχείων εσωτερικά οιουδήποτε σχήματος, που περιλαμβάνει:  

 
α)  Εργασία προετοιμασίας των δομικών στοιχείων εσωτερικών επιφανειών ώστε να αποτελέσουν κατάλληλο υπόστρωμα για 
την τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών και του σκελετού της γυψοσανίδας, συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας 
αποξήλωσης της υφιστάμενης κατασκευής με γυψοσανίδα και ότι άλλο απαιτηθεί στο έργο, όπως μετακίνηση ηλεκτρολογικών 
γραμμών, ρευματοδοτών, διακοπτών κλπ 
β) Κατασκευή μονού γαλβανισμένου μεταλλικού σκελετού πάχους 100 mm για την στήριξη της γυψοσανίδας 
γ) Συγκολλητικό κονίαμα υψηλής αντοχής και συγκολλητικής ικανότητας, κατάλληλο για επικάλυψη επί του υπάρχοντος 
υποστρώματος    
δ) Πλάκες από πετροβάμβακα πάχους 100 mm, με στερέωση αυτών, με συντελεστή θερμοπερατότητας (λ) όχι μεγαλύτερο από 
0,039 W(mK) 
ε) Τοποθέτηση διπλής γυψοσανίδας 
στ) Κάληψη των αρμών των ενώσεων των γυψοσανιδών, των αρμών μεταξύ γυψοσανιδών και παρακείμενων δομικών 
στοιχείων, των γωνιών, των γυψοβιδών και λοιπώνα ανωμαλιών και φθορών με ειδικό υλικό αρμολόγησης γυψοσανιδών με 
χρήση χαρτοταινίας αρμού 
η) Όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (γωνιόκρανα, νεροσταλάκτες, οδηγούς εκκίνησης, κτλ) ανηγμένα στην επιφάνεια 
των δομικών στοιχείων πλην του χρωματισμού που πληρώνεται χωριστά 
 
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές. Συμπεριλαμβάνονται 
τυχόν δαπάνες ικριωμάτων 
 

1  Θερμομονωτικό υλικό σκληρές πλάκες πετροβάμβακα 80 kg/m3 πάχους 70 mm    m2 1,00 x 14,25 = 12,25 
2 Μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδας γαλβανισμένος πάχους 100 mm  m2 1,00 X 0,34 = 0,34 
3 Κόλλα θερμοπρόσοψης με χαλαζιακή άμμο (βασική στρώση) με κατανάλωση 4 kg/m2  m2 1,00 X 4x0,36 = 1,44 
6 Γυψοσανίδα με προσαύξηση τιμής κατά 5% για μικροϋλικά  Μ2 1,00 Χ 7,87 = 7,87 
7 Σύστημα στοκαρίσματος αρμών και φινιρίσματος  M2 1,00 X 4,62 = 4,62 
         
9 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 0,20 x 19,87 = 3,97 
10 Βοηθός        
 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  h 0,20 X 15,31 = 3,06 
            Aθροισμα   33,55 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως : Τριάντα τρία και πενήντα πέντε λεπτά 
  Αριθμητικώς : 33,55 

 
 
Άρθρο Β-8 
Ν 71.21.01 Επιχρίσματα με κόλλα και σοβά και αποκατάσταση υπόβασης 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121) 
Επιχρίσματα εξωτερικών δομικών επιφανειών που περιλαμβάνουν: 
 
α) Συντήρηση οπλισμού που περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαδικασίες : 

- Τρίψιμο οξειδωμένης επιφάνειας οπλισμού 
- Διαβροχή των σημείων μέχρι κορεσμού 
- Επάλειψη των οπλισμών κονίαμα που περιέχει αναστολέα διάβρωσης 

β) Συγκολλητικό κονίαμα υψηλής αντοχής και συγκολλητικής ικανότητας, κατάλληλο για επικάλυψη επί του υπάρχοντος 
υποστρώματος    
γ) Αντιρρρηγματικό επίχρισμα υψηλής αντοχής, εντός του οποίου τοποθετείται πλέγμα ενίσχυσης 
δ) Πλέγμα ενίσχυσης υψηλής αντοχής, με αντοχή σε θλίψη κατά DIN EN ISO 13934-1 
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ε) Αστάρι 
ζ) Έγχρωμος έτοιμος υδατοαπωθητικός σιλοκονούχος ακρυλικός σοβάς φινιρίσματος DECOR με πάχος 2 mm σε κατανάλωση 
3,6 kg/m2 
η) Όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (γωνιόκρανα, νεροσταλάκτες, οδηγούς εκκίνησης, κτλ) ανηγμένα στην επιφάνεια 
των εξωτερικών δομικών στοιχείων 
 
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΤΕΠ 03-06-
02-04 "Σύστημα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά 
επιχρίσματα" 
 

1 Κονίαμα με τροποποιημένα πολυμερή και αναστολέα διάβρωσης για επισκευές και 
υπερκείμενες επιφάνειας  (18kg/m2) 

 m2 1,00 X 14,76 = 12,54 

2 Κόλλα θερμοπρόσοψης με χαλαζιακή άμμο (βασική στρώση) με κατανάλωση 8 kg/m2  m2 1,00 X 8x0,36 = 2,88 
3 Γωνιόκρανο με υαλόπλεγμα (1,5 €/m, μήκος εφαρμογής 2.500m, 

τιμή/m2=2500/5867,84)*1,5 
 M2 1,00 X 0,64 = 0,64 

4 Υαλόπλεγμα λευκό 4χ4,9 βάρους 160g/m2  M2 1,00 X 0,60 = 0,60 
5 Ακρυλικό αστάρι βασικής στρώσης με ολίσθηση <0,5mm και πρόσφυση >2,00 Ν/mm2 και 

κατανάλωση 0,5 kg/m2 με 3mm πάχος επιχρίσματος 
 Μ2 1,00 Χ 0,45x1,46 = 0,66 

6 Έγχρωμος έτοιμος υδατοαπωθητικος σιλικονούχος ακρυλικός σοβάς φινιρίσματος DECOR 
με πάχος 2 mm και κατανάλωση 3,6 kg/m2 

 M2 1,00 X 3,60x1,46 = 5,04 

         
         
8 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 0,30 x 19,87 = 5,96 
9 Βοηθός        
 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  h 0,30 X 15,31 = 4,59 
            Aθροισμα   32,91 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως : Τριάντα δύο και ενενήντα ένα λεπτά 
  Αριθμητικώς : 32,91 

 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
 
 

A.T.: Γ-1 
 

ΑΤΗΕ Ν8552.92.4 Αερόψυκτη αντλία θερμότητας (αέρα – νερού) θερμικής ισχύος 10 kWth 
περίπου 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 37  100,00%  

 
Αντλία θερμότητας αέρα-νερού (αερόψυκτη), με θερμική ισχύ 10 kWth (+-10%), ενεργειακής κλάσης A++  κατά ΕΕ 

811/2013 και πιστοποίηση Eurovent, τριφασική 400V/50Hz, διααιρούμενου τύπου, αποτελούμενη από εσωτερική και εξωτερική 
μονάδα, με ενσωματωμένο ψυχροστάσιο, και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην τεχνική 
περιγραφή και στα σχέδια της μελέτης. Η μονάδα νοείται πλήρης με τα υλικά, όργανα και εξαρτήματα, μονώσεις, ηλεκτρική 
καλωδίωση και συνδεσμολογία, χειριστήριο καθώς και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης για την 
ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η έδραση σε βάση σκυροδέματος και τα αντικραδασμικά.  
Ονομαστικής θερμική ισχύος περίπου 10 KWth κατά EE 811/2013 (θερμό κλίμα 55οC) 

( 1 τεμ )  Τεμάχιο  
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1 Αερόψυκτη αντλία θερμότητας ισχύος 10 kWth, προσαυξημένη τιμή 15% για κάλυψη 

κόστους μεταφοράς, υλικά συνδέσεως και μικροϋλικά 
              

  ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν715.1.4 (Τ.Ε.)   τεμ 1,15 x 4.717,74 = 5.425,40 
         
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 15,00 x 19,87 = 298,05 
 Βοηθός        
 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  h 10,00 X 16,85 = 168,50 
            Aθροισμα   5.891,95 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ 
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ 
ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

  

 (Αριθμητικώς): 5.891,95     
 
 

A.T.: Γ-2 
 

ΑΤΗΕ Ν8552.92.5 Αερόψυκτη αντλία θερμότητας (αέρα – νερού) θερμικής ισχύος 12 kWth 
περίπου 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 37  100,00%  

 
Αντλία θερμότητας αέρα-νερού (αερόψυκτη), με θερμική ισχύ 12 kWth (+-10%), ενεργειακής κλάσης A++  κατά ΕΕ 

811/2013 και πιστοποίηση Eurovent, τριφασική 400V/50Hz, διααιρούμενου τύπου, αποτελούμενη από εσωτερική και εξωτερική 
μονάδα, με ενσωματωμένο ψυχροστάσιο, και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην τεχνική 
περιγραφή και στα σχέδια της μελέτης. Η μονάδα νοείται πλήρης με τα υλικά, όργανα και εξαρτήματα, μονώσεις, ηλεκτρική 
καλωδίωση και συνδεσμολογία, χειριστήριο καθώς και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης για την 
ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η έδραση σε βάση σκυροδέματος και τα αντικραδασμικά.  
Ονομαστικής θερμική ισχύος περίπου 12 KWth κατά EE 811/2013 (θερμό κλίμα 55οC) 

( 1 τεμ )  Τεμάχιο  
 
1 Αερόψυκτη αντλία θερμότητας ισχύος 12 kWth, προσαυξημένη τιμή 15% για κάλυψη 

κόστους μεταφοράς, υλικά συνδέσεως και μικροϋλικά 
              

  ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν715.1.5 (Τ.Ε.)   τεμ 1,15 x 4.975,80 = 5.722,18 
         
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 15,00 x 19,87 = 298,05 
 Βοηθός        
 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  h 10,00 X 16,85 = 168,50 
            Aθροισμα   6.188,73 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ 
ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ 
ΛΕΠΤΑ 

  

 (Αριθμητικώς): 6.188,73     
 
 

A.T.: Γ-3 
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ΑΤΗΕ Ν8552.92.6 Αερόψυκτη αντλία θερμότητας (αέρα – νερού) θερμικής ισχύος 14 kWth 
περίπου 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 37  100,00%  

 
Αντλία θερμότητας αέρα-νερού (αερόψυκτη), με θερμική ισχύ 14 kWth (+-10%), ενεργειακής κλάσης A++  κατά ΕΕ 

811/2013 και πιστοποίηση Eurovent, τριφασική 400V/50Hz, διααιρούμενου τύπου, αποτελούμενη από εσωτερική και εξωτερική 
μονάδα, με ενσωματωμένο ψυχροστάσιο, και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην τεχνική 
περιγραφή και στα σχέδια της μελέτης. Η μονάδα νοείται πλήρης με τα υλικά, όργανα και εξαρτήματα, μονώσεις, ηλεκτρική 
καλωδίωση και συνδεσμολογία, χειριστήριο καθώς και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης για την 
ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η έδραση σε βάση σκυροδέματος και τα αντικραδασμικά.  
Ονομαστικής θερμική ισχύος περίπου 14 KWth κατά EE 811/2013 (θερμό κλίμα 55οC) 

( 1 τεμ )  Τεμάχιο  
 
1 Αερόψυκτη αντλία θερμότητας ισχύος 14 kWth, προσαυξημένη τιμή 15% για κάλυψη 

κόστους μεταφοράς, υλικά συνδέσεως και μικροϋλικά 
              

  ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν715.2.4 (Τ.Ε.)   τεμ 1,15 x 5.637,10 = 6.482,67 
         
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 15,00 x 19,87 = 298,05 
 Βοηθός        
 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  h 15,00 X 16,85 = 252,75 
            Aθροισμα   7.033,47 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ 
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 

  

 (Αριθμητικώς): 7.033,47     
 
 

A.T.: Γ-4 
 

ΑΤΗΕ Ν8552.92.10  Αερόψυκτη αντλία θερμότητας (αέρα – νερού) θερμικής ισχύος 18 kWth 
περίπου 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 37  100,00%  

 
Αντλία θερμότητας αέρα-νερού (αερόψυκτη), με θερμική ισχύ 18 kWth (+-10%), ενεργειακής κλάσης A+  κατά ΕΕ 

811/2013 και πιστοποίηση Eurovent, τριφασική 400V/50Hz, διααιρούμενου τύπου, αποτελούμενη από εσωτερική και εξωτερική 
μονάδα, με ενσωματωμένο ψυχροστάσιο, και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην τεχνική 
περιγραφή και στα σχέδια της μελέτης. Η μονάδα νοείται πλήρης με τα υλικά, όργανα και εξαρτήματα, μονώσεις, ηλεκτρική 
καλωδίωση και συνδεσμολογία, χειριστήριο καθώς και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης για την 
ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η έδραση σε βάση σκυροδέματος και τα αντικραδασμικά.  
Ονομαστικής θερμική ισχύος περίπου 18 KWth κατά EE 811/2013 (θερμό κλίμα 55οC) 

( 1 τεμ )  Τεμάχιο  
 
1 Αερόψυκτη αντλία θερμότητας ισχύος περίπου 18 kWth, προσαυξημένη τιμή 10% για 

κάλυψη κόστους μεταφοράς, υλικά συνδέσεως και μικροϋλικά 
              

  ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν715.2.1 (Τ.Ε.)   τεμ 1,10 x 8.056,45 = 8.862,10 
         
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 15,00 x 19,87 = 298,05 
 Βοηθός        
 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  h 15,00 X 16,85 = 252,75 
            Aθροισμα   9.412,90 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 7 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ 

ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 9.412,90     
 
 

A.T.: Γ-5 
 

ΑΤΗΕ Ν8552.98.1   Αερόψυκτη αντλία θερμότητας (αέρα – νερού) για παραγωγή ΖΝΧ με δοχείο 
χωρητικότητας 270 lt 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 37  100,00%  

 
Αντλία θερμότητας αέρα-νερού (αερόψυκτη), ονομαστικής θερμικής ισχύος 2,2 kWth (+-10%), ενεργειακής κλάσης 

A+  κατά ΕΕ 811/2013 και πιστοποίηση Eurovent, μονοφασική 230V/50Hz, διααιρούμενου τύπου, αποτελούμενη από 
εσωτερική μονάδα με ενσωματωμένο δοχείο ζεστού νερού χρήσης χωρητικότητας 270 λίτρων και εξωτερική μονάδα, με 
ενσωματωμένο ψυχροστάσιο, και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην τεχνική περιγραφή και στα 
σχέδια της μελέτης. Η μονάδα νοείται πλήρης με τα υλικά, όργανα και εξαρτήματα, μονώσεις, ηλεκτρική καλωδίωση και 
συνδεσμολογία με δίκτα νερού, χειριστήριο καθώς και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης για την 
ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η έδραση σε βάση σκυροδέματος και τα αντικραδασμικά.  
 

( 1 τεμ )  Τεμάχιο  
 
1 Αερόψυκτη αντλία θερμότητας ΖΝΧ με δοχείο 270 lt, προσαυξημένη τιμή 15% για 

κάλυψη κόστους μεταφοράς, υλικά συνδέσεως και μικροϋλικά 
              

  ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν715.2.1 (Τ.Ε.)   τεμ 1,15 x 1.967,74 = 2.262,90 
         
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 10,00 x 19,87 = 198,70 
 Βοηθός        
 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  h 10,00 X 16,85 = 168,50 
            Aθροισμα   2.630,10 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ 

ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 2.630,10     
 
 
 

A.T.: Γ-8 
 

ΑΤΗΕ Ν8476.2 Δοχείο αδρανείας χωρητικότητας 80 lt   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 23 100,00%  
       Δοχείο αδρανείας πλήρες με τα μικροϋλικά και τη μόνωης του σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης πλήρως 
εγκατεστημένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία.   

( 1 τεμ )  Τεμάχιο  
 
1 Δοχείο αδρανείας κυλινδρικό, χωρητικότητας 80 λτ, 8bar/90oC , με μόνωση πάχους 

100mm,  προσαυξημένο κατά 20% για υλικά συνδέσεως και μικροϋλικά 
              

  ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν685.2.10 (Τ.Ε.)   Τεμ 1,20 x 233,87 = 280,64 
         
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 5,00 x 19,87 = 99,35 
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 Βοηθός        
 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001   h 5,00 x 16,85 = 84,25 
            Aθροισμα   464,24 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ 

ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 464,24     
 
 
 

A.T.: Γ-9 
 

ΑΤΗΕ Ν8535.1.3 Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) εμφανής για τοποθέτηση στο δάπεδο, 
θερμικής ισχύος τουλάχιστον 3,7 kW (50/40οC).  

  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 26 100,00%  

Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU), εμφανούς τύπου,  θερμικής ισχύος τουλάχιστον 3,7 kW (50/40οC), για 
τοποθέτηση στο έδαφος αποτελούμενη από περίβλημα γαλβανισμένο βαμμένο χάλυβα, ανεμιστήρα 4 ταχυτήτων, από στοιχεία 
νερού με χαλκοσωλήνες, από λεκάνη συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων, από φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου, 
συμπεριλαμβανομένου του θερμοστάτη ελέγχου, μετά των λοιπών εξαρτημάτων αυτοματισμού, στερέωσης και σύνδεσης σε 
δισωλήνιο σύστημα και εργασίες τοποθέτησης και πλήρους εγκατάστασης (ηλεκτρολογικής και σε δίκτυα σωληνώσεων) για 
ομαλή και αυτόματη λειτουργία σε θέρμανση και ψύξη.  

( 1 τεμ )  Τεμάχιο  
 
1 Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU), εμφανούς τύπου, δαπέδου, θερμικής ισχύος 

τουλάχιστον 3,7 kW (50/40oC)  προσαυξημένο κατά 10% για υλικά συνδέσεως και 
μικροϋλικά 

              

  ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν785.1.3 (Τ.Ε.)   Τεμ 1,20 x 229,03 = 274,84 
         
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 2,00 x 19,87 = 39.74 
 Βοηθός        
 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001   h 1,00 x 16,85 = 16.85 
            Aθροισμα   331,43 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ 
ΛΕΠΤΑ 

  

 (Αριθμητικώς): 331,43     
 
 

A.T.: Γ-10 
 

ΑΤΗΕ Ν8535.1.2 Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) εμφανής για τοποθέτηση στο δάπεδο, 
θερμικής ισχύος τουλάχιστον 2,6 kW (50/40οC).  

  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 26 100,00%  

Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU), εμφανούς τύπου,  θερμικής ισχύος τουλάχιστον 2,6 kW (50/40οC), για 
τοποθέτηση στο έδαφος αποτελούμενη από περίβλημα γαλβανισμένο βαμμένο χάλυβα, ανεμιστήρα 4 ταχυτήτων, από στοιχεία 
νερού με χαλκοσωλήνες, από λεκάνη συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων, από φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου, 
συμπεριλαμβανομένου του θερμοστάτη ελέγχου, μετά των λοιπών εξαρτημάτων αυτοματισμού, στερέωσης και σύνδεσης σε 
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δισωλήνιο σύστημα και εργασίες τοποθέτησης και πλήρους εγκατάστασης (ηλεκτρολογικής και σε δίκτυα σωληνώσεων) για 
ομαλή και αυτόματη λειτουργία σε θέρμανση και ψύξη.  

( 1 τεμ )  Τεμάχιο  
 
1 Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU), εμφανούς τύπου, δαπέδου, θερμικής ισχύος 

τουλάχιστον 2,6 kW (50/40oC)  προσαυξημένο κατά 10% για υλικά συνδέσεως και 
μικροϋλικά 

              

  ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν785.1.2 (Τ.Ε.)   Τεμ 1,20 x 210,48 = 252,58 
         
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 2,00 x 19,87 = 39.74 
 Βοηθός        
 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001   h 1,00 x 16,85 = 16.85 
            Aθροισμα   309,17 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 309,17     

 
 

A.T.: Γ-11 
 

ΑΤΗΕ Ν8535.1.1 Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) εμφανής για τοποθέτηση στο δάπεδο, 
θερμικής ισχύος τουλάχιστον 2,0 kW (50/40οC).  

  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 26 100,00%  

Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU), εμφανούς τύπου,  θερμικής ισχύος τουλάχιστον 2,0 kW (50/40οC), για 
τοποθέτηση στο έδαφος αποτελούμενη από περίβλημα γαλβανισμένο βαμμένο χάλυβα, ανεμιστήρα 4 ταχυτήτων, από στοιχεία 
νερού με χαλκοσωλήνες, από λεκάνη συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων, από φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου, 
συμπεριλαμβανομένου του θερμοστάτη ελέγχου, μετά των λοιπών εξαρτημάτων αυτοματισμού, στερέωσης και σύνδεσης σε 
δισωλήνιο σύστημα και εργασίες τοποθέτησης και πλήρους εγκατάστασης (ηλεκτρολογικής και σε δίκτυα σωληνώσεων) για 
ομαλή και αυτόματη λειτουργία σε θέρμανση και ψύξη.  

( 1 τεμ )  Τεμάχιο  
 
1 Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU), εμφανούς τύπου, δαπέδου, θερμικής ισχύος 

τουλάχιστον 2,0 kW (50/40oC)  προσαυξημένο κατά 10% για υλικά συνδέσεως και 
μικροϋλικά 

              

  ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν785.1.1 (Τ.Ε.)   Τεμ 1,20 x 206,45 = 247,74 
         
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 2,00 x 19,87 = 39.74 
 Βοηθός        
 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001   h 1,00 x 16,85 = 16.85 
            Aθροισμα   304,33 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ 
ΛΕΠΤΑ 

  

 (Αριθμητικώς): 304,33     
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A.T.: Γ-12 
 

ΑΤΗΕ Ν8535.1.6 Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) εμφανής για τοποθέτηση στο δάπεδο, 
θερμικής ισχύος τουλάχιστον 7,6 kW (50/40οC).  

  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 26 100,00%  

Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU), εμφανούς τύπου,  θερμικής ισχύος τουλάχιστον 7,6 kW (50/40οC), για 
τοποθέτηση στο έδαφος αποτελούμενη από περίβλημα γαλβανισμένο βαμμένο χάλυβα, ανεμιστήρα 4 ταχυτήτων, από στοιχεία 
νερού με χαλκοσωλήνες, από λεκάνη συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων, από φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου, 
συμπεριλαμβανομένου του θερμοστάτη ελέγχου, μετά των λοιπών εξαρτημάτων αυτοματισμού, στερέωσης και σύνδεσης σε 
δισωλήνιο σύστημα και εργασίες τοποθέτησης και πλήρους εγκατάστασης (ηλεκτρολογικής και σε δίκτυα σωληνώσεων) για 
ομαλή και αυτόματη λειτουργία σε θέρμανση και ψύξη.  

( 1 τεμ )  Τεμάχιο  
 
1 Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU), εμφανούς τύπου, δαπέδου, θερμικής ισχύος 

τουλάχιστον 7,6 kW (50/40oC)  προσαυξημένο κατά 10% για υλικά συνδέσεως και 
μικροϋλικά 

              

  ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν785.1.6 (Τ.Ε.)   Τεμ 1,20 x 303,23 = 363,88 
         
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 2,00 x 19,87 = 39.74 
 Βοηθός        
 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001   h 1,00 x 16,85 = 16.85 
            Aθροισμα   420,47 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ 
ΛΕΠΤΑ 

  

 (Αριθμητικώς): 420,47     
 
 
 

A.T.: Γ-13 
 

ΑΤΗΕ Ν9761.310.1  Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από υψηλής 
πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου 
υψηλής κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPR-CT), SDR 7,4, κατά DIN 
8077/78, εξωτερικής διαμέτρου Φ20   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 
            Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από PVC ή υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, 
πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός με υαλονήματα PPR-CT, SDR 7,4, εξωτερικής διαμέτρου 20mm, 
δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά στερεώσεως και μικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως   
 

( 1 m )  Μέτρο  
 
1  Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από υψηλής 

πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής 
κρυσταλλικότητας με υαλονήματα, SDR 7,4, εξωτερικής διαμέτρου Φ20 πάχους 
τοιχώματος 2,8 mm προσαυξημένος κατά 20% για τυποποιημένα υλικά συνδέσεως και 
μικροϋλικά 
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  ΥΛΙΚΟ NATHE N572.10.1 (Τ.Ε.)   τεμ 1,20 x 12,83 = 15,40 
         
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 0,30 x 19,87 = 5,96 
         
         
            Aθροισμα   21,36 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 21,36     

 
 
 
 

A.T.: Γ-14 
 

ΑΤΗΕ Ν9761.309.1  Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από υψηλής 
πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου 
υψηλής κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPR-CT), SDR 9, κατά DIN 8077/78, 
εξωτερικής διαμέτρου Φ32   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 
            Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από PVC ή υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, 
πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός με υαλονήματα PPR-CT, SDR 9, εξωτερικής διαμέτρου 32mm, 
δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά στερεώσεως και μικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως   
 

( 1 m )  Μέτρο  
 
1  Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από υψηλής 

πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής 
κρυσταλλικότητας με υαλονήματα, SDR 9, εξωτερικής διαμέτρου Φ32 πάχους τοιχώματος 
3,6 mm προσαυξημένος κατά 20% για τυποποιημένα υλικά συνδέσεως και μικροϋλικά 

              

  ΥΛΙΚΟ NATHE N572.9.1 (Τ.Ε.)   τεμ 1,20 x 14,01 = 16,81 
         
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 0,50 x 19,87 = 9,94 
         
         
            Aθροισμα   26,75 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
ΛΕΠΤΑ 

  

 (Αριθμητικώς): 26,75     
 
 
 

A.T.: Γ-15 
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ΑΤΗΕ Ν8125.1.6  Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με 
σπείρωμα Διαμέτρου 32 mm  

 
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.Με γλωτίδα (κλαπέ) 
συνδεομένη με σπείρωμα  Διαμέτρου 32 mm  

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
1 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεόμενη με σπείρωμα 

διαμέτρου 32 mm 
              

  ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν612.1.4 (Τ.Ε.)   τεμ 1,03 x 15,35 = 15,35 
         
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 0,50 x 19,87 = 9,94 
 Βοηθός        
 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  h 0,40 X 16,85 = 6,74 
            Aθροισμα   32,49 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ    
 (Αριθμητικώς): 32,49     

 
 

A.T.: Γ-16 
 

ΑΤΗΕ 
Ν8462.500.51.1  

Μανόμετρο ωρολογιακού τύπου, ένδειξης 0-4 bar   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 31  100,00%  

 
      Μανόμετρο ωρολογιακού τύπου, ένδειξης 0-4 bar, κατά τα λοιπά όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές της μελέτης πλήρως 
εγκατεστημένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία.   

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
1 Μανόμετρο ωρολογιακού τύπου, ένδειξης 0-4 bar               
  ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν720.500.51.1 (Τ.Ε.)   τεμ 1,00 x 20,00 = 20,00 
         
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 2,00 x 19,87 = 39,72 
 Βοηθός        
 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  h 2,00 X 16,85 = 33,70 
            Aθροισμα   93,42 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  
ΛΕΠΤΑ  

  

 (Αριθμητικώς): 93,42      
 
 
 
 

A.T.: Γ-17 
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ΑΤΗΕ Ν8611.1.2  Φίλτρο νερού κοχλιωτό διαμέτρου DN 32  

 
      Φίλτρο νερού από ορείxαλκο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Κοχλιωτό διαμέτρου DN 32  

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
1 Φίλτρο νερού ορειχάλκινο κοχλιωτό διαμέτρου DN32               
  ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν788.1.5 (Τ.Ε.)   τεμ 1,03 x 14,96 = 14,96 
         
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 1,20 x 19,87 = 23,84 
 Βοηθός        
 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  h 1,20 X 16,85 = 20,22 
            Aθροισμα   59,47 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 59,47     

 
 
 

A.T.: Γ-18 
 

ΑΤΗΕ Ν8106.4  Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)  ορειxάλκινη  (ball valve)  πίεσης λειτουργίας έως 
10 atm, βαρέως τύπου με λαβή, Ον. διαμέτρου DN 32 mm   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  

 
      Σφαιρική βαλβίδα  ορειxάλκινη  (ball valve)  πίεσης λειτουργίας έως 10 atm, βαρέως τύπου με λαβή, 
με κλεισιμο  1/4 της στροφής και έδρα τεφλόν, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
Ον. διαμέτρου DN 32 mm   

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
1  Σφαιρική βαλβίδα ορειχάλκινη 10 atm, DN 32mm               
  ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 610.1.4    τεμ 1,03 x 11,09 = 11,42 
         
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 0,70 x 19,87 = 13,90 
         
         
            Aθροισμα   25,32 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ   
 (Αριθμητικώς): 25,32      

 
 

A.T.: Γ-19 
 

ΑΤΗΕ 8474.2  Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής 
Διαμέτρου 1 ins  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 23  100,00%  

 
      Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία  Διαμέτρου 1 ins  
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( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
1 Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής διαμ. 1 ins               
  ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 726.2   Τεμ 1,00 x 40,00 = 40,00 
 Μικροϋλικά    0,05 X 40,00 = 2,00 
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   H 3,00 x 19,87 = 59,58 
 Βοηθός        
 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001   H 3,00 x 16,85 = 50,55 
            Aθροισμα   152,13 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  
ΛΕΠΤΑ  

  

 (Αριθμητικώς): 152,13      
 
 
 

A.T.: Γ-21 
 

ΑΤΗΕ 8652.1  Θερμόμετρο ωρολογιακού τύπου Περιοχής ενδείξεως 0 - 100 βαθμούς C  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 31  100,00%  
 
      Θερμόμετρο ωρολογιακού τύπου με δίσκο ενδείξεως Φ 100 mm με εμβαπτιζόμενο βύσμα και σπειροειδή σωληνίσκο Φ 2 
mm με τα μικροϋλικά και την εργασία γιά εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία  Περιοχής ενδείξεως 0 - 100 βαθμούς C  

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
 
1 Θερμόμετρο ωρολογιακού τύπου με δίσκο ενδείξεως Φ100 mm με εμβαπτιζόμενο βύσμα 

και σπειροειδή σωληνίσκο Φ 2 mm περιοχής ενδείξεως 0 -100 οC 
              

  ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 797.2.1    Τεμ 1,00 x 38,00 = 38,00 
 Μικροϋλικά    0,1 X 38,00 = 3,80 
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   H 0,50 x 19,87 = 9,93 
 Βοηθός        
 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001   H 0,50 x 16,85 = 8,42 
            Aθροισμα   60,15 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ   ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 60,15     

 
 
 

A.T.: Γ-22 
 

ΑΤΗΕ Ν9387.2.4  Ραγοδιακόπτης ηλεκτρικού πίνακα τριπολικός εντάσεως 40Α 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 53  100,00%  
 
 Ραγοδιακόπτης ηλεκτρικού πίνακα, δηλαδή προμήθεια μεταφορά και επί τόπου του έργου ενός ραγοδιακόπτη με τα 
μικροϋλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης σε οποιοδήποτε ηλεκτρικό πίνακα.  

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
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1 Ραγοδιακόπτης ηλεκτρικού πίνακα τριπολικος 40Α               
  ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν851.3.2 (Τ.Ε.)   Τεμ 1,00 X 10,74 = 10,74 
 Μικροϋλικά 0,02   0,02  X 10,74 = 0,21 
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 0,60 x 19,87 = 11,92 
         
         
            Aθροισμα 

 
22,88 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ    
 (Αριθμητικώς): 22,88     

 
 
 

A.T.: Γ-24 
 

ΑΤΗΕ Ν8915.2.5  Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τριπολικός Εντάσεως 25 
Α  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  

 
      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με 
την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές 
διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  
τριπολικός Εντάσεως 25 Α  

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
1 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τριπολικος 25Α               
  ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν859.3.7 (Τ.Ε.)   Τεμ 1,00 X 22,00 = 22,00 
 Μικροϋλικά 0,02   0,02  X 22,00 = 0,44 
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 0,40 x 19,87 = 7,95 
         
         
            Aθροισμα 

 
30,39 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 30,39     

 
 
 

A.T.: Γ-28 
 

ΑΤΗΕ Ν8915.2.3  Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τετραπολικός Εντάσεως 
10 Α  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  

 
      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με 
την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές 
διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  
τετραπολικός Εντάσεως 10 Α  

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
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1 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τετραπολικός 10Α               
  ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν859.4.1 (Τ.Ε.)   Τεμ 1,00 X 11,53 = 11,53 
 Μικροϋλικά 0,02   0,02  X 11,53 = 0,23 
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 0,40 x 19,87 = 7,95 
         
         
            Aθροισμα 

 
19,71 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ    
 (Αριθμητικώς): 19,71     

 
 

A.T.: Γ-30 
 

ΑΤΗΕ Ν8915.1.3  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών διπολικός Εντάσεως 20 Α 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με 
την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές 
διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  σύμφωνα 
με την μελέτη διπολικός Εντάσεως 20 Α  

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
1 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών διπολικός 20Α               
  ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν859.2.2 (Τ.Ε.)   Τεμ 1,00 X 21,90 = 21,90 
 Μικροϋλικά 0,02   0,02  X 11,53 = 0,44 
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 0,40 x 19,87 = 7,95 
         
         
            Aθροισμα 

 
30,29 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 30,29     

 
 
 

A.T.: Γ-35 
 

ΑΤΗΕ Ν8766.3.1  Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών 
(κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά 
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 
του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) 
και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2  

( 1 m )  Μέτρο  
 
1 Καλώδιο NYM, διατομής 3x1,5mm2               
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  ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ N821.30.2 (Τ.Ε.)   m 1,00 X 0,91 = 0,91 
 Μικροϋλικά 0,02   0,02  X 0,91 = 0,02 
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 0,07 x 19,87 = 1,39 
 Βοηθός        
 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001   h 0,07 x 16,85 = 1,18 
            Aθροισμα   3,50 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,50      

 

A.T.: Γ-36 
 

ΑΤΗΕ Ν8766.3.3 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 4,0 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών 
(κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά 
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 
του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) 
και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό Διατομής:3 Χ 4,0 mm2  

( 1 m )  Μέτρο  
 
1 Καλώδιο NYM, διατομής 3x4,0mm2               
  ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ N821.30.4 (Τ.Ε.)   m 1,00 X 2,20 = 2,20 
 Μικροϋλικά 0,02   0,02  X 1,40 = 0,05 
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 0,07 x 19,87 = 1,39 
 Βοηθός        
 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001   h 0,07 x 16,85 = 1,18 
            Aθροισμα 

 
4,82 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ 

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 4,82     
 
 
 

A.T.: Γ-37 
 

ΑΤΗΕ Ν8766.5.3  Καλώδιο τύπου ΝΥM πενταπολικό Διατομής:5 Χ 2,5 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών 
(κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά 
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 
του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) 
και πλήρους εγκαταστάσεως.  πενταπολικό Διατομής:5 Χ 2,5 mm2  

( 1 m )  Μέτρο  
 
1 Καλώδιο NYM, διατομής 5x2,5mm2               
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  ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ N821.50.3 (Τ.Ε.)   m 1,00 X 2,34 = 2,34 
 Μικροϋλικά 0,02   0,02  X 2,34 = 0,05 
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 0,07 x 19,87 = 1,39 
 Βοηθός        
 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001   h 0,07 x 16,85 = 1,18 
            Aθροισμα 

 
4,96 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  
  

 (Αριθμητικώς): 4,96      
 
 

A.T.: Γ-46 
 

ΑΤΗΕ Ν8840.102.13  Ηλεκτρικός πίνακας διανομής, μεταλλικός, συναρμολογούμενος, επεκτάσιμος, 
με δυνατότητα αλλαγής μετώπης για τοποθέτηση ραγοϋλικού ή αυτόματου 
διακόπτη, θύρας, επιδαπέδιος, προστασίας ΙP 43, ΙΚ08 Διαστάσεις πίνακα: 
890(Π) x 1950(Υ) x 240(Β) mm,  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Ηλεκτρικός πίνακας διανομής, μεταλλικός, συναρμολογούμενος, επεκτάσιμος, με δυνατότητα αλλαγής μετώπης για 
τοποθέτηση ραγοϋλικού ή αυτόματου διακόπτη, θύρας, επιδαπέδιος, προστασίας ΙP 43, ΙΚ08 Διαστάσεις πίνακα: 890(Π) x 
1950(Υ) x 240(Β) mm  

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
1 Ηλεκτρικός πίνακας διανομής, μεταλλικός, συναρμολογούμενος, επεκτάσιμος, με 

δυνατότητα αλλαγής μετώπης για τοποθέτηση ραγουλικού ή αυτομάτου διακόπτη, 
θύρας, επιδαπέδιας, προστασίας IP43, IK08, διαστάσεων 890Χ1950Χ240 

              

  ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ N835.102.13 (Τ.Ε.)   τεμ 1,00 x 546,45 = 546,45 
 Μικροϋλικά   0,05 x 546,45 = 27,32 
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 15,00 x 19,87 = 297,90 
 Βοηθός        
 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001   h 15,00 x 16,85 = 252,75 
            Aθροισμα   1.124,42 

 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  
ΛΕΠΤΑ  

  

 (Αριθμητικώς): 1124,42      
 
 
 

A.T.: Γ-47 
 

ΑΤΗΕ Ν8972.100.1 Φωτιστικό LED, πλατείας, κορυφής επί ιστού ισχύος μικρότερης από 46W, 
φωτεινής ροής μεγαλύτερης από 3.000 lm 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59 100,00%  
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 Φωτιστικό LED, πλατείας, τύπου κορυφής επί ιστού, ονομαστικής ισχύος μικρότερης από 46W 
(LED + driver), φωτεινής ροής μεγαλύτερης από 3.000 lm, προστασίας IP66, όπως αναφέρεται στις 
περιγραφές, προδιαγραφές, πλήρης με με τα υλικά και τα μικρουλικά, δηλαδή προμήθεια μεταφορά και 
εγκατάσταση, και ηλεκτρολογική σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
 
1 Φωτιστικό LED, τύπου κορυφής, εξωτερικού χώρου, ισχύος μικρότερης από 46W               
  ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ N871.101.2 (Τ.Ε.)   τεμ 1,00 X 650,00 = 650,00 
         
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 1,00 x 19,87 = 19,87 
 Βοηθός        
 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001   h 1,00 x 16,85 = 16,85 
            Aθροισμα   686,72 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 

ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 686,72     
 

A.T.: Γ-48 
 

ΑΤΗΕ Ν8972.1.3  Φωτιστικό LED, τύπου προβολέας, εξωτερικού χώρου, ισχύος μικρότερης από  
131W, φωτεινής ροής μεγαλύτερης από 19.000 lm 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59 100,00%  

 Φωτιστικό LED, τύπου προβολέας, ονομαστικής ισχύος μικρότερης από 131W (LED + driver), 
φωτεινής ροής μεγαλύτερης από 19.000 lm, προστασίας IP66, όπως αναφέρεται στις περιγραφές, 
προδιαγραφές, πλήρης με με τα υλικά και τα μικρουλικά, δηλαδή προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση, 
και ηλεκτρολογική σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
 
1 Φωτιστικό LED, τύπου προβολέας, εσωτερικού χώρου, ισχύος μικρότερης από 131W               
  ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ N871.90.15 (Τ.Ε.)   τεμ 1,00 X 680,00 = 680,00 
         
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 0,50 x 19,87 = 9,94 
 Βοηθός        
 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001   h 0,50 x 16,85 = 8,43 
            Aθροισμα   698,37 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΗΝΕΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ 

ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 698,37     
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A.T.: Γ-49 
 

ΑΤΗΕ Ν8971.1.1  Φωτιστικό απλό επίτοιχο ή οροφής, στεγανό, με λαμπτήρα LED, ισχύος 10W, 
Ε27 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60 100,00%  

 Φωτιστικό απλό, επίτοιχο ή οροφής, στεγανό, με λαμπτήρα LED 10W, E27, πλήρης  με τα υλικά 
και τα μικρουλικά, δηλαδή προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση, και ηλεκτρολογική σύνδεση, δοκιμές 
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
 
1 Φωτιστικό στεγανό με λαμπήρα LED, ισχύος 10W, E27               
  ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ N880.22.1 (Τ.Ε.)   τεμ 1,00 X 15.50 = 15,50 
         
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 0,10 x 19,87 = 2,00 
         
         
            Aθροισμα   17,50 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 17,50      

 
 

A.T.: Γ-50 
 

ΑΤΗΕ Ν8971.1.4 Φωτιστικό απλό οροφής, τύπου πλαφονιέρα, με 2 λαμπτήρες LED, ισχύος 10W, 
Ε27 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60 100,00%  

 Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λυχνία οικονομίας, ή λυχνία LED, τοίχου ή οροφής τύπου 
πλαφονιέρα, με 2 λυχνίες 10 W. Το φωτιστικό σώμα θα είναι είτε από κατάλληλο αυτοσβυόμενο πλαστικό, 
είτε από αλουμίνιο, είτε από κατάλληλα διαμορφωμένη και βαμμένη λαμαρίνα. Θα φέρει δε ανταυγαστήρα 
είτε από γυαλισμένο αλουμίνιο, είτε από ανοξείδωτη λαμαρίνα. Η τελική κάλυψη της λυχίας του 
φωτιστικού θα είναι με γυάλινο κάλυμμα, αποκλειομένων του πλαστικού. Το φωτιστικό θα τύχει της 
έγκρισης της επίβλεψης. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και 
λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
 
1 Φωτιστικό LED πλαφορνιέρα, ισχύος 2x10W, E27               
  ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ N880.23.1 (Τ.Ε.)   τεμ 1,00 X 30,77 = 30,77 
         
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 0,50 x 19,87 = 9,94 
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            Aθροισμα   17,50 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 40,71     

 
 

A.T.: Γ-51 
 

ΑΤΗΕ Ν8971.1.1  Λαμπτήρας LED, ισχύος έως 11W, Ε27 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60 100,00%  

 Λαμπτήρας LED έως 11W, E27, πλήρης  με τα υλικά και τα μικρουλικά, δηλαδή προμήθεια 
μεταφορά και εγκατάσταση, και ηλεκτρολογική σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
 
1 Λαμπήρας LED, ισχύος 11W, E27               
  ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ N880.13.6 (Τ.Ε.)   τεμ 1,00 X 5,50 = 5,50 
         
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 0,10 x 19,87 = 2,00 
         
         
            Aθροισμα   7,50 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 7,50      

 
 
 

A.T.: Γ-52 
 

ΑΤΗΕ Ν9466.22 Φωτοβολταϊκό πλαίσιο πολυκρυσταλλικού τύπου, ονομαστικής ισχύος 330 Wp 
+-10Wp 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7 100,00%  

 
Φωτοβολταϊκό πλαίσιο ονομαστικής ισχύος 330Wp +-10Wp από πολυκρυσταλλικό πυρίτιο, με κρύσταλλο πλαισίου 

από ψημένο γυαλί ασφαλείας, πάχος κρυστάλλου 3,2mm και πλαίσιο από ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου, σύμφωνα με τις 
συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μελέτης, και γενικά πλήρως ολοκληρωμένη εργασία, 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία. 

( 1 W )  watt  
 
1 Φωτοβολταϊκό πλαίσιο ονομαστικής ισχύος 330Wp (+-10Wp), πολυκρυσταλλικού τύπου, 

προσαυξημένο κατά 3% για υλικά συνδέσεως και μικροϋλικά 
              

  ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν685.200.22 (Τ.Ε.)   Τεμ 1,03 x 96,96 = 99,87 
         
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 0,50 x 19,87 = 9,94 
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 Βοηθός        
 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001   h 0,50 x 16,85 = 8,43 
            Aθροισμα   118,24  

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ 
ΛΕΠΤΑ 

  

 (Αριθμητικώς): 118,24     
 
 

A.T.: Γ-53 
 

ΑΤΟΕ Ν6531.02 
ΣΧΕΤ 

Βάση στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων επί μεταλλικού πάνελ πολυουρεθάνης, 
αλουμινίου 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6118 100,00%  

 
Μεταλλική (αλουμινίου) βάση στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων δηλαδή κατασκευή, μεταφορά, ανύψωση και 

στερέωση μεταλλικής βάσης από κράμα αλουμινίου, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά (όπως σφιγκτήρες, στριφώνια κλπ), 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα συνημμένα σχέδια. 

( 1 Watt )  Watt  
 
1 Μεταλλική (αλουμινίου) βάση στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων, προσαυξημένη 

κατά 3% για υλικά συνδέσεως και μικροϋλικά 
              

  ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΟΕ Ν295 (Τ.Ε.)   φ/β 
πλαίσιο 

1,03 x 27,42 = 28,42 

         
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 0,80 x 19,87 = 15,90 
 Βοηθός        
 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001   h 0,80 x 16,85 = 13,48 
            Aθροισμα   57,80 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 57,80     

 
 
 

A.T.: Γ-54 
 

ΑΤΗΕ Ν8951.100.13 Μετατροπέας (inverter) στοιχειοσειρών DC σε AC, ονομαστικής ισχύος περίπου 
30 kWDC 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 56 100,00%  

 
Μετατροπέας (inverter), στοιχειοσειρών, συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο, χαμηλής τάσεως, τριφασικός, 

ονομαστικής ισχύος περίπου 30000WDC, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία. 

( 1 τεμ )  Τεμάχιο  
 
1 Μετατροπέας inverter στοιχειοσειρών, τριφασικός, ισχύος 30000W DC περίπου, 

προσαυξημένος κατά 10% για υλικά συνδέσεως και μικροϋλικά 
              

  ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν865.100.30 (Τ.Ε.)   τεμ 1,1 x 2.769 = 3.045,90 
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2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 4,00 x 19,87 = 79,48 
 Βοηθός        
 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001   h 4,00 x 16,85 = 67,40 
            Aθροισμα   3.192,78 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ 
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

  

 (Αριθμητικώς): 3192,78     
 
 

A.T.: Γ-55 
 

ΑΤΗΕ Ν8766.1.2  Καλώδιο τύπου SOLAR DC, Διατομής 6 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου SOLAR DC χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, 
όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα 
της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό Διατομής: 6 mm2  

( 1 m )  Μέτρο  
 
1 Καλώδιο DC τύπου solar, διατομής 6mm2               
  ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ N821.100.2 (Τ.Ε.)   m 1,00 X 0,97 = 0,97 
         
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 0,07 x 19,87 = 1,39 
 Βοηθός        
 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001   h 0,07 x 16,85 = 1,18 
            Aθροισμα   3,54 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 

ΤΕΣΣΕΡΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 3,54      
 
 
 

A.T.: Γ-58 
 

ΑΤΗΕ Ν9814.2   Μονοπολικός απαγωγός κρουστικών ρευμάτων στάθμης Τ2 (L-N) 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
       Μονοπολικός απαγωγός κρουστικών ρευμάτων στάθμης Τ2 (L-N). Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο 
εξοπλισμό, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία.  

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
1 Απαγωγός υπερτάσεων ΑC, 1P, T2               
  ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν894.2.1 (Τ.Ε.)   Τεμ 1,00 X 24,40 = 24,40 
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 Μικροϋλικά 0,02   0,02  X 24,40 = 0,49 
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 0,40 x 19,87 = 7,95 
         
         
            Aθροισμα 

 
32,84 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ    
 (Αριθμητικώς): 32,84     

 
 

A.T.: Γ-61 
 

ΑΤΗΕ Ν9631.170  Ψηφιακός θερμιδομετρητής υπερήχων με δυνατότητα μέτρησης ρευστών 
θερμοκρασίας 2° C έως 180° C κατ' ελάχιστον (συστήματα θέρμανσης)  και 2° C 
έως 50° C κατ' ελάχιστον (συστήματα ψύξης).  

 
      Ψηφιακός θερμιδομετρητής υπερήχων με δυνατότητα μέτρησης ρευστών θερμοκρασίας 2° C έως 180° C κατ' ελάχιστον 
(συστήματα θέρμανσης)  και 2° C έως 50° C κατ' ελάχιστον (συστήματα ψύξης). Το όργανο θα πρέπει να έχει ακρίβεια μέτρησης 
EC ± (0.5 + ΔΘmin/ΔΘ) %, ενσωματωμένη οθόνη ενδείξεων (ψηφιακή απεικόνιση), δύο θερμόμετρα τύπου PT100 και μετρητή 
παροχής μέσω υπερήχων. Η μετάδοση δεδομένων θα γίνεται μέσω πρωτοκόλλου MBUS μέσω θύρας RS485. Ο βαθμός 
προστασίας του οργάνου θα είναι IP54 και η τάση τροφοδοσίας του 24Vac. 
Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο εξοπλισμό, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και παράδοση σε 
λειτουργία.  

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
1 Ψηφιακός θερμιδομετρητής υπερήχων               
  ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν987.180 (Τ.Ε.)   Τεμ 1,00 X 856,00 = 856,00 
         
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 0,45 x 19,87 = 8,94 
 Βοηθός        
 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001   h 0,45 x 16,85 = 7,58 
            Aθροισμα 

 
872,52 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 872,52      
 
 

A.T.: Γ-63 
 

ΑΤΗΕ Ν8774.4.3  Καλώδιο τύπου LiYCY 4 x1.5 mm2 Τέτραπολικό - Διατομής 4  Χ 1,5 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  
 
      Εύκαμπτα καλώδιο μεταφοράς δεδομένων με συνεστραμμένα ζεύγη και μπλεντάζ χαλκού (LiYCY), για 
ηλεκτρική θωράκιση του μεταφερομένου σήματος, κατασκευαζόμενο από λεπτοπολύκλωνα συρματίδια χαλκού, με μόνωση από 
PVC, εσωτερική επένδυση από διαφανές πλαστικό φύλλο και μπλεντάζ από πλέγμα επικασσιτερωμένου χαλκού με κάλυψη > 
90%, σύμφωνα με τις γρμανικές προδιαγραφές VDE 0812 και 0814, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, εργασία τοποθέτησης και 
σύνδεσης ενός τρόχοντος μέτρου καλωδίου για πλήρη και κανονική λειτουργία Τέτραπολικό - Διατομής 4  Χ 1,5 mm2  

( 1 m )  Μέτρο  
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1 Καλώδιο LiYCY 4 x 1,5 mm2               
  ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ N817.4.3 (Τ.Ε.)   m 1,00 X 1,51 = 1,51 
 Μικροϋλικά 0,05   0,05  X 1,51 = 0,06 
2 Τεχνίτης               
  ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 0,07 x 19,87 = 1,39 
 Βοηθός        
 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001   h 0,07 x 16,85 = 1,18 
            Aθροισμα 

 
4,16 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,16      
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του Εργοδότη για το σχεδιασμό του Έργου και τις συναφείς 

υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται στο σύνολο των Συμβατικών Τευχών. 

H παρούσα ενότητα Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΠ) περιλαμβάνει του τεχνικούς 

συμβατικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους σε συνδυασμό και με τους όρους των 

υπολοίπων συμβατικών τευχών θα εκετελεσθούν οι εργασίες του έργου.  

Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου των ΤΠ από την 

Κοινοτική Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας εκπνέουσας (20) είκοσι ημέρες πρίν από την ημέρα κατάθεσης των 

προσφορών, δια ειδικής επιστολής. Στην αντίθετη περίπτωση στερείται του 

δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης και στην περίπτωση που 

αναδειχθεί ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον αν προβεί στην εκτέλεση όλων των 

απαιτούμενων εργασιών με αποτέλεσμα την 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.  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Κάθε Διαγωνιζόμενος με μόνη την υποβολή της προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι 

προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του 

έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρεώση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από 

την εφαρμογή τους.  

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων του παρόντος τεύχους και των σχετικών 

και/ή αναφερόμενων κωδικών/προδιαγραφών/κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο 

ασχέτων αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΤΕΠ) ΕΡΓΟΥ 

Σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών έχουν 

συνταχθεί, προταθεί και εγκριθεί από τον ΕΛΟΤ οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

(Ε.ΤΕ.Π.) οι οποίες επιβάλλεται από τη νομοθεσία να υιοθετούνται και να 

εφαρμόζονται στην κατασκευή δημοσίων τεχνικών έργων, με σκοπό την παραγωγή 
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άρτιων και λειτουργικών έργων. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις 

Ε.ΤΕ.Π. και στα κείμενα των ειδικών τεχνικών προδιαγραφών, τότε υπερισχύουν οι 

ειδικές τεχνικές προδιαγραφές. 

Γενικά, για το συγκεκριμένο τεχνικό έργο ισχύουν οι παρακάτω Ε.ΤΕ.Π.  

1. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 
2. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-03 Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας 
3. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-05-00 Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων 
4. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
5. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
6. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-04-01 Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη 

ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων εκτόπισης του εδαφικού υλικού 
7. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-04-02 Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη 

ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων αφαίρεσης του εδαφικού υλικού 
8. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01 Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων 
9. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-03 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων 
10. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-04 Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων 
11. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06 Προκατασκευασμένα Φρεάτια από σκυρόδεμα 
12. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-07 Προκατασκευασμένα Φρεάτια από πολυμερές 

σκυρόδεμα 
13. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01 Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών 

υδραυλικών έργων 
14. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01 Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων 
15. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02 Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων 
16. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03 Εσχάρες και σκάλες καλωδίων 
17. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-06 Πλαστικά κανάλια καλωδίων 
18. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01 Αγωγοί – καλώδια διανομής ενέργειας 
19. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-01-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση 

με χαλυβδοσωλήνες με ραφή 
20. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-02-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση 

με χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής 
21. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση 

με χαλκοσωλήνες 
22. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-01 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση 

με σωλήνες πολυπροπυλενίου 
23. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-02 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση 

με εύκαμπτους ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες 
24. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-02-01-01 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων με 

ευθύγραμμους πλαστικούς σωλήνες ελεύθερης ροής 
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1 Θερμομόνωση 

1.1 Θερμομόνωση εξωτερικών κάθετων αδιαφανών επιφανειών 

Τοποθετούνται πλάκες θερμομονωτικού υλικού γραφιτούχας διογκωμένης 

πολυστερίνης με σήμανση CE, πάχους 70 mm συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας 

μικρότερο ή ίσο με λ=0,032W/mK. Οι περιγραφόμενες παρακάτω εργασίες πρέπει σαν 

σύνολο να έχουν σήμανση CE από πιστοποιημένο φορέα κατά ETAG004 δηλαδή να 

συμμορφώνονται με τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Έγκρισης (ΕΤΕ) σύμφωνα με το άρθρο 

6 του Π.Δ. 334/1994 όπως αυτό ισχύει σήμερα. Το σύστημα εξωτερικής 

θερμομόνωσης θα συνοδεύεται από εγγύηση πενταετούς διάρκειας.  

Βήμα 1 Προετοιμασία της βάσης 

Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι: καθαρό από σκόνη, καθαρό από λάδια – λίπη, 

σταθερό & συμπαγές (η επιφάνεια πρέπει να επιτρέπει την καλή πρόσφυση) και 

επίπεδο (απομάκρυνση όλα τα δομικά υλικά που προεξέχουν). Αποφυγή διείσδυσης 

του νερού πίσω από το Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης. Δεν πρέπει να υπάρχει 

νερό και υγρασία στο υπόστρωμα, πριν και κατά την εφαρμογή του συστήματος. 

Πρέπει να απομακρυνθούν οι αιτίες που δημιουργούν υγρασία στην τοιχοποιία και να 

επισκευαστούν οι κατεστραμμένες περιοχές. Η εφαρμογή του Συστήματος πρέπει να 

γίνεται αφού έχουν στεγνώσει εντελώς οι εσωτερικοί σοβάδες. Απαγορεύεται η 

εφαρμογή του συστήματος κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης και ισχυρών ανέμων. 

Απαγορεύεται η εφαρμογή του συστήματος σε θερμοκρασίες κάτω από τους +5°C και 

πάνω από τους +35°C. Πρέπει να αποφεύγεται την εφαρμογή κάτω από απευθείας 

έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Συνίσταται η εφαρμογή λινάτσας πλήρους 

αδιαφάνειας γύρω από το κτίριο καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του Συστήματος. 

Απαγορεύεται η εφαρμογή του συστήματος επάνω σε μεγάλες ανωμαλίες και μεγάλα 

κενά. Ένα σταθερό υπόστρωμα είναι υποχρεωτικό για την εφαρμογή του συστήματος. 

Δεν πρέπει να υπάρχουν ενεργής ρηγματώσεις στην επιφάνεια εφαρμογής. Πρέπει 

υποχρεωτικά να εφαρμοστεί αστάρι πρόσφυσης με χαλαζιακή άμμο με αντοχή στο 

νερό, προκειμένου να δημιουργηθούν ιδανικές συνθήκες πρόσφυσης, πριν την έναρξη 

των εργασιών του συστήματος. 

Βήμα 2 Οδηγός εκκίνησης 

Οι οδηγοί εκκίνησης αλουμινίου τοποθετούνται τοποθετούνται σε απόσταση 30cm από 

το ύψος του εδάφους και σε σειρά με διαστήματα των 3mm ανάμεσά τους. 

Αλφαδιάζονται προσεκτικά, διαμορφώνεται η εξωτερική γωνία και εξασφαλίζεται  
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επικάλυψη 25mm τοποθετούνται αποστάτες σε περίπτωση ανωμαλίας του 

υποστρώματος.  

Βήμα 3 Θερμομονωτικές πλάκες 

Επικόλληση 

Χρησιμοποιείται ινοπλισμένο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, με χαλαζιακή άμμο, 

τροποποιημένο με πολυμερικά πρόσθετα, κατάλληλο για την συγκόλληση 

θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. 

Συμμορφώνεται με το πρότυπο ETAG 004. Ο τρόπος εφαρμογής του υλικού 

συγκόλλησης αλλά και το πάχος επίστρωσης εξαρτώνται από τις ανωμαλίες του 

υποστρώματος. Για υποστρώματα που δεν είναι επίπεδα η εφαρμογή του υλικού 

συγκόλλησης γίνεται με τη μέθοδο σημειακής τοποθέτησης, περιμετρικά με λωρίδα 

πλάτους περίπου 3-5 cm και στο κέντρο της πλάκας με 2 ή 3 σβώλους. Το υλικό 

συγκόλλησης πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 40% της συνολικής επιφάνειας της 

πλάκας. Όταν το υπόστρωμα είναι επίπεδο τότε το υλικό συγκόλλησης μπορεί να 

εφαρμοστεί με οδοντωτή σπάτουλα 10mm σε όλη την επιφάνεια της πλάκας. Στις 

πλαϊνές επιφάνειες των μονωτικών πλακών δε εφαρμόζεται υλικό. Η τοποθέτηση των 

μονωτικών πλακών πρέπει να είναι ακριβής και επίπεδη. Για το λόγω αυτό 

ομοιομορφία και η επιπεδότητα της επιφάνειας θα πρέπει να ελέγχεται ανά τακτά 

διαστήματα με ιδιαίτερη προσοχή ιδίως στις γωνίες. Πρέπει να αποφεύγονται 

μετατοπίσεις στους αρμούς. Εάν υπάρχουν ανωμαλίες των μονωτικών πλακών πρέπει 

να εξομαλύνονται με κατάλληλο τριβίδι (12άρι γυαλόχαρτο). Στα παράθυρα 

τοποθετείται ένα λεπτό κομμάτι θερμομονωτικής πλάκας πρόσωπο με το προφίλ ώστε 

να δημιουργείται άριστη ένωση, επίπεδη και χωρίς κενά.  

Τοποθέτηση 

Χρησιμοποιούνται πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης EPS80 πάχους 

7cm και συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ≤0,032W/mk. Η τοποθέτηση των 

μονωτικών πλακών στις γωνίες της τοιχοποιίας γίνεται με τρόπο όπου επιτυγχάνεται 

διασταύρωση αρμών. Επικαλύπτονται κατά 4-5mm και κόβονται 24 ώρες μετά. Στους 

λαμπάδες των ανοιγμάτων χρησιμοποιούνται πλάκες πολυστερίνης EPS150 πάχους 

3cm. Πρέπει να αποφεύγονται οι συνδέσεις άκρων στην προέκταση των γωνιών των 

ανοιγμάτων των προσόψεων (π.χ. παράθυρα), ώστε να προλαμβάνονται τυχόν 

ρωγμές σε αυτά τα σημεία. Χρησιμοποιήστε ολόκληρες πλάκες στα σημεία αυτά. Δεν 

επιτρέπεται η εφαρμογή υλικού συγκόλλησης στους αρμούς των μονωτικών πλακών. 
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Εάν υπάρχουν κενά μέχρι 4mm γεμίζονται με αφρό πολυουρεθάνης ελεγχόμενης 

διόγκωσης. Κενά μεγαλύτερα των 4mm γεμίζονται με καθαρά λεπτά κομμάτια 

θερμομονωτικής πλάκας. Οι μονωτικές πλάκες πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντιες 

σειρές σε διάταξη πλέγματος ώστε να αποφεύγονται οι συνεχόμενοι κατακόρυφοι 

αρμοί. 

Βήμα 4 Βύσματα 

Χρησιμοποιούνται βύσματα πλαστικά καρφωτά, πιστοποιημένα κατά ETA σε μήκος 

16cm. Τοποθετούνται 6-7 βύσματα ανά m², στα σημεία ένωσης των μονωτικών 

πλακών. Τα βύσματα πρέπει να εφαρμοστούν αφού η κόλλα έχει πρώτα στεγνώσει 

(24-48 ώρες).  

Εφαρμογή 

Για την τοποθέτηση των βυσμάτων ανοίγονται τρύπες μόνο σε σημεία που υπάρχει 

συγκολλητικό κάτω από τη θερμομονωτική πλάκα. Τα σημεία αυτά εντοπίζονται 

χτυπώντας την πλάκα με μια μικρή ματσόλα ή ακόμα και με το χέρι. Η διάνοιξη των 

οπών γίνεται με 8άρι τρυπάνι και χωρίς κρούση για να μην τραυματιστεί η κόλλα. Το 

βάθος της οπής πρέπει να είναι 10mm μεγαλύτερο από το βάθος αγκύρωσης του 

βύσματος. Ακολουθεί προσεκτικός καθαρισμός της οπής και στη συνέχεια 

τοποθετούνται τα βύσματα ισόπεδα με τη μονωτική πλάκα με τη βοήθεια σφυριού. 

Πριν την τοποθέτηση του βύσματος προηγείται φρεζάρισμα με ειδική φρέζα. Μετά την 

τοποθέτηση των βυσμάτων πραγματοποιείται το γέμισμα της οπής με τάπα από EPS 

ώστε η επιφάνεια να γίνει επίπεδη. 

Βήμα 5 Eπίχρισμα βασικής στρώσης 

Χρησιμοποιείται ινοπλισμένο ελαστικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, με χαλαζιακή 

άμμο, τροποποιημένο με πολυμερικά πρόσθετα, κατάλληλο για το σοβάτισμα 

θερμομονωτικών πλακών για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Συμμορφώνεται 

με το πρότυπο ETAG 004 και καλύπτει τις απαιτήσεις σε πυροπροστασία A2-s1,d0. 

Επιπλέον χρησιμοποιείται αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα βάρους 160 g/m2 και άνοιγμα 4,- 

4,5mm για την ενίσχυση της βασικής στρώσης, κατάλληλο για το σύστημα εξωτερικής 

θερμομόνωση. Συμμορφώνεται με το πρότυπο ETAG 004. Ενισχύονται οι γωνίες στα 

παράθυρα και στις πόρτες, αλλά και όλες οι γωνίες και τα ανοίγματα με τη χρήση των 

πλαστικών γωνιόκρανων πριν την εφαρμογή της βασικής στρώσης. Περιμετρικά από 

τα παράθυρα και τις πόρτες απαιτείται επιπλέον ενίσχυση με πλέγμα διαστάσεων min 
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30 x 20 cm. Το πλέγμα εφαρμόζεται διαγώνια. Για τη μετάβαση από κάθετες σε 

οριζόντιες επιφάνειες, π.χ. παράθυρα, συνιστάται η χρήση του ειδικού γωνιόκρανου 

με νεροσταλλάκτη. Εφαρμόζεται το επίχρισμα βασικής στρώσης σε πάχος περίπου 2-

3mm με σπάτουλα ή με μηχανή ψεκασμού. Η εφαρμογή γίνεται ομοιόμορφα και σε 

ολόκληρη την επιφάνεια. Στη συνέχεια εμβαπτίζεται το αλκαλικό υαλόπλεγμα πλάτους 

1m στο επίχρισμα όσο ακόμα είναι νωπό και στη συνέχεια εξομαλύνεται. Η κάθε 

λωρίδα πλέγματος πρέπει να επικαλύπτει την επόμενη κατά 10cm. Εφαρμόζεται μια 

δεύτερη στρώση επιχρίσματος σε πάχος περίπου 1-3mm για να καλύψει το πλέγμα. 

Το υαλόπλεγμα δεν πρέπει να φαίνεται μετά το πέρασμα της δεύτερης στρώσης. To 

συνολικά πάχος της στρώσης του επιχρίσματος είναι περίπου 3-5mm. 

Βήμα 6 Τελική επιφάνεια 

Αστάρωμα  

Χρησιμοποιείται αστάρι ακρυλικής βάσης κατάλληλο για την προετοιμασία του 

υποστρώματος πριν την εφαρμογή οργανικών επιχρισμάτων και χρωμάτων. Κατά τη 

χρήση χρωματιστών επιχρισμάτων, το αστάρι πρέπει να χρωματίζεται στην 

απόχρωση της τελικής επιφάνειας. Πριν την εφαρμογή του ασταριού αλλά και του 

επιχρίσματος της τελικής επιφάνειας, το επίχρισμα της βασικής στρώσης πρέπει να 

έχει στεγνώσει σε βάθος. Για το πλήρες στέγνωμα απαιτούνται τουλάχιστον 24 ώρες. 

Σε συνθήκες ψύχους ή/και υγρασίας απαιτούνται τουλάχιστον 72 ώρες. 

Τελικό Επίχρισμα 

Χρησιμοποιείται έγχρωμο ινοπλισμένο επίχρισμα ακρυλικής βάσης με ενίσχυση 

σιλικόνης με κοκκομετρία 1,2mm για χρήση ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστημα 

εξωτερικής θερμομόνωσης. Η επιλογή των αποχρώσεων θα γίνει από την αναθέτουσα 

αρχή. Πριν την εφαρμογή του το επίχρισμα αναδεύεται καλά και ελέγχεται εάν η 

απόχρωση του είναι η αντίστοιχη με εκείνη της ζήτησης. Αρχικά απλώνεται στην 

επιφάνεια και στη συνέχεια απομακρύνεται το υλικό που περισσεύει έτσι ώστε το 

πάχος της στρώσης να αντιστοιχεί με μέγεθος των κόκκων. 

Σημαντικά σημεία του συστήματος 

Ποδιές παραθύρων 

Οι διαστάσεις της ποδιάς πρέπει να επιλεγούν σωστά έτσι ώστε η προεξοχή της 

ποδιάς να είναι τουλάχιστον 3cm και οι πλευρές της να εφάπτονται ακριβώς με την 
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εσωτερική επιφάνεια του συστήματος. Στα σημεία ένωσης της ποδιάς με το περβάζι 

του παραθύρου μπορούν χρησιμοποιηθούν ειδικά στεγανοποιητικά προφίλ ή να 

σφραγιστούν με κατάλληλο ελαστομερές υλικό και κορδόνι αρμών. 

Στεγάνωση αρμών  

Στα σημεία όπου το σύστημα έρχεται σε επαφή με άλλα υλικά του κτιρίου (π.χ. 

κουφώματα, κάσες, μαρμαροποδιές, σωληνώσεις, κλπ) πρέπει να κατασκευάζονται 

αρμοί στεγάνωσης πλάτους 1,5 έως 2,5cm. Στους αρμούς τοποθετείται πρώτα 

κορδόνι και στη συνέχεια γεμίζονται με κατάλληλο ελαστομερές-στεγανωτικό υλικό 

(π.χ. πολυουρεθανική μαστίχη). Η εφαρμογή του ελαστομερούς- στεγανωτικού υλικού 

πρέπει να γίνεται πάνω στο επίχρισμα βασικής στρώσης πριν την εφαρμογή του 

τελικού επιχρίσματος. Επίσης, αντί για ελαστομερές υλικό μπορεί να επιλεγούν 

κατάλληλα προφίλ από PVC για λαμπάδες, ποδιές παραθύρων, ενώσεις διαφορετικών 

υλικών, κλπ. ή ταινίες στεγάνωσης αρμών. 

Σημεία επαφής με το έδαφος ( Ζώνη Υψηλής Στεγάνωσης ) 

Κάτω από τον οδηγό εκκίνησης και σε ύψος 30cm από το έδαφος εφαρμόζονται 3 

στρώσεις επαλειφόμενου στεγανωτικού κονιάματος δύο συστατικών με βάση το 

τσιμέντο και την χαλαζιακή άμμο. Στη συνέχεια τοποθετούνται πλάκες διογκωμένης 

πολυστερίνης EPS 200 πάχους 7cm και συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας 

λ≤0,032W/mk. Μετά τη εφαρμογή του βασικού επιχρίσματος (κόλλα – πλέγμα – κόλλα) 

και πριν την εφαρμογή του επιχρίσματος της τελικής επιφάνειας πρέπει να εφαρμοστεί 

πάνω στη βασική στρώση στεγανωτικό επαλειφόμενο 2-συστατικών. Η εφαρμογή 

πρέπει να φτάνει και εδώ σε ύψος τουλάχιστον 30cm πάνω από την επιφάνεια του 

εδάφους. Όταν τελειώσουν οι εργασίες του συστήματος πρέπει υποχρεωτικά να 

εφαρμοστεί σοβατεπί περιμετρικά του κτιρίου στην επαφή του συστήματος με το 

έδαφος για την περαιτέρω προστασία του. Η εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής 

θερμομόνωσης, θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο, το οποίο έχει 

εκπαιδευτεί από τον κατασκευαστή και γνωρίζει τους κανόνες ορθής εφαρμογής του 

συστήματος. 

1.2 Θερμομόνωση στέγης 

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες θερμομόνωσης των στεγών των κτιρίων της Ιεράς 

Μονής. Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί θερμομόνωση της οριζόντιας οροφής 

σκυροδέματος ή της ψευδοοροφής (ξύλινη ή γυψοσανίδας) που βρίσκεται κάτω από 
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από τη. μη θερμομονωμένη κεραμοσκεπή μέσω τοποθέτησης πλακών πετροβάμβακα 

με στερέωση στο σύνολο της επιφάνειας.  

Για την κατασκευή της θερμομόνωσης θα δημιουργηθεί πρόσβαση από τις 

κεραμοσκεπές με καθαίρεση τμήματος και αποκατάσταση αυτή μετά την ολοκλήρωση 

της κατασκευής της θερμομόνωσης. Κατά την αποκατάσταση της στέγης θα 

εξασφαλίζεται η στεγανότητα της στέγης με την τοποθέτηση μεμβράνης και λοιπών 

μικροϋλικών πέραν της αποκατάστασης της ξυλείας και των κεραμιδιών. Η πρόσβαση 

θα είναι επαρκής για την είσοδο του εργατικού προσωπικού που απαιτείται μέσα στη 

στέγη καθώς και για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής (αερισμός κλπ). 

Για την κατασκευή της θερμομόνωσης θα χρησιμοποιηθεί πετροβάμβακας πυκνότητας 

140 kg/m3 πάχους 100 mm με συντελεστή θερμοπερατότητας (λ) μικρότερο από 0,039 

W(mK) σύμφωνα με ΕΝ 13162, ΕΝ 12667 και ΕΝ 12939. Θα είναι κλάσης Α1 όσον 

αφορά την συμπεριφορά σε φωτιά (ΕΝ 13501-1) και θα έχει αντοχή σε συμπίεση 

πάχους κατά 10% τουλάχιστον 20 kPa. Η απορρόφηση νερού σε 24 ώρες θα είναι 

μικρότερη από 1 kg/m2 και σε 28 ημέρες μικρότερη από 3 kg/m2 (EN 1609 & EN 

12087).  

Ο πετροβάμβακας θα φέρει πιστοποίηση CE (Ευρωπαικός Κανονισμός 305/2011). 

Σύμφωνα με το παραπάνω Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 13162, κάθε μονωτικό προϊόν 

πρέπει να συνοδεύεται από ένα κωδικό ταυτοποίησης ο οποίος δηλώνει τα τεχνικά του 

χαρακτηριστικά. Ο κατασκευαστής του πετροβάμβακα θα φέρει πιστοποίηση  ΕΝ   ISO 

9001:2015 ή ισοδύναμο.  
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2 Κουφώματα & υαλοπίνακες 

2.1 Κουφώματα 

Προβλέπεται η αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα συνθετικά κουφώματα για το 

σύνολο των κτιρίων του συγκροτήματος. Τα κουφώματα κατασκευάζονται σύμφωνα 

με την ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-04-00 και ακολουθούν την ίδια τυπολογία των 

υφιστάμενων κουφωμάτων. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του κουφώματος θα 

πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος με Uf=1,4 W/m2K. Τα νέα κουφώματα θα πρέπει να 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις σε πυροπροστασία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

συνοδευόμενα από σχετικό πιστοποιητικό.  

Τα κουφώματα θα είναι από άκαμπτο PVC χωρις μόλυβδο, πολλαπλών θαλάμων και 

κάσα/φύλλο με ενίσχυση σιδήρου. Η διαπερατότητα αέρος θα είναι κατηγορίας 4 

σύμφωνα με ΕΝ 12207, η στεγανότητα κατά τη βροχή έως 9Α σύμφωνα με το πρότυπο 

ΕΝ 12208 και η αντοχή σε ανεμοπίεση έως κατηγορία C5 σύμφωνα με το πρότυπο. 

ΕΝ 12210. Θα προσκομιστούν πιστοποιητικά για την τεκμηρίωσει των 

χαρακτηριστικών των κουφωμάτων. 

Το χρώμα των κουφωμάτων επιλέγεται από την υπηρεσία. Η ακριβής μέτρηση των 

κουφωμάτων αποτελεί ευθύνη του αναδόχου.  

Ο συντελεστής θερμοπερατότητας των ανοιγμάτων, δηλαδή κούφωμα με υαλοπίνακα 

θα είναι μικρότερος από Uw = 1,5 W/m2K, υπολογισμένος κατά ΕΝ ISO 10077-1.  

2.2 Υαλοπίνακες 

Οι υαλοπίνακες των νέων κουφωμάτων θα είναι ενεργειακοί, με μαλακή επίστρωση 

μεταλλικών οξειδίων, ώστε να ανακλούν την υπέρυθρη ακτινοβολία. Η πλήρωση του 

διάκενου μεταξύ τους θα γίνει με αδρανές αέριο argon για ενίσχυση των 

θερμομονωτικών τους χαρακτηριστικών. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας των 

υαλοπινάκων θα είναι μικρότερος ή ίσος με Ug= 1,1 W/m2K. Όλοι οι υαλοπίνακες θα 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά του κατασκευαστή τους. Τα πιστοποιητικά θα 

προέρχονται από ευρέως γνωστούς οργανισμούς πιστοποίησης. Όλα τα τεμάχια που 

θα τοποθετηθούν θα είναι μονοκόμματα και χωρίς ελαττώματα Α’ διαλογής, η δε 

τοποθέτησή τους θα γίνει κατά τρόπο υδατοστεγή, αεροστεγή και απόλυτα ασφαλή. 

Οι υαλοπίνακες θα είναι γενικά κρύσταλλα Α’ διαλογής, χωρίς νερά. Θα είναι διαφανείς, 

εκτός από τη θέση που η μελέτη προβλέπει οπλισμένους, διαφώτιστους, ή ειδικά 
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επεξεργασμένους. Σε όλα τα εξωτερικά κουφώματα θα τοποθετούνται δίδυμοι 

υαλοπίνακες με το απαιτούμενο διάκενο 16mm με 90% argon και 10% ξηρού αέρα 

μεταξύ τους.  
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3 Θέρμανση και ψύξη 

 

3.1 Αερόψυκτες αντλίες θερμότητας 

Οι αερόψυκτες αντλίες θερμότητας θα είναι διαιρούμενου τύπου. Η ονομαστική 

θερμική απόδοση των αερόψυκτων αντλιών θερμότητας δίνεται στα συνημμένα σχέδια 

της μελέτης και στην τεχνική περιγραφή και καθορίζεται σε συνθήκες που ορίζει ο 

κανονισμός ενεργειακής σήμανσης ΕΕ 813/2011 και για θερμό κλίμα.  

Ο ελάχιστος βαθμός απόδοσης κατά ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 και ΕΕ 813/2011 θα είναι 

COP > 4,9 για θερμό κλίμα και θερμαντικά σώματα. Οι αντλίες θα έχουν τη  δυνατότητα 

θέρμανσης του νερού μέχρι 60οC σε λειτουργία θέρμανσης και νερού μέχρι 7οC σε 

λειτουργία ψύξης. Ο βαθμός απόδοσης κατά την λειτουργία ψύξης θα είναι 

τουλάχιστον 2,8 κατά ΕΝ 14511:2007, όσον αφορά την αντλία θερμότητας ισχύος 18 

kW και τουλάχιστον 3,3 όσον αφορά τις λοιπές αντλίες θερμότητας. 

Οι αντλίες θερμότητας θα φέρουν πιστοποιητικό απόδοσης από EUROVENT 

(www.eurovent-certification.com).  

Η στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας θα είναι μικρότερη από 48 dB(A) και της 

εξωτερικής μονάδας μικρότερη από 60 dB (A). Το εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος 

θα είναι από -25oC έως 25οC. Το ψυκτικό μέσο της αντλίας θερμότητας θα είναι 

οικολογικού τύπου R410A ή R32. 

Οι αντλίες θα είναι σχεδιασμένες, κατασκευασμένες και ελεγμένες σε εργοστάσιο με 

σύστημα ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο.   

Ο συμπιεστής θα είναι ερμητικός, σπειροειδείς τύπου scroll με χαμηλά επίπεδα 

θορύβου και κραδασμών, εξοπλισμένος με διπολικό ηλεκτροκινητήρα ψυχόμενο από 

το αέριο αναρρόφησης και με εσωτερικές διατάξεις προστασίας από υπερθέρμανση, 

υπερένταση ρεύματος, υπερβολική πίεση αερίου. Θα έχουν εγκατεστημένο 

προθερμαντήρα ελαίου ο οποίος θα λειτουργεί αυτόματα όταν δεν λειτουργεί ο 

συμπιεστής. Θα είναι τοποθετημένος σε ελαστική αντικραδασμική βάση, και θα φέρει 

ειδικό ηχομονωτικό περίβλημα. 

Η μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με ένα πλακοειδή εναλλάκτη μονωμένο και 

κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι με μεγάλη επιφάνεια εναλλαγής (ψυκτικού 

μέσου – νερού). 
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Τα στοιχεία του εναλλάκτη θερμότητας με ενσωματωμένο υποψύκτη (sub-cooler) θα 

αποτελούνται από πτερύγια αλουμινίου επεξεργασμένα με ειδική αντιδιαβρωτική βαφή 

και σωληνώσεις χαλκού. 

Η βέλτιστη παροχή ισχύος στην εκτονωτική βαλβίδα θα διασφαλίζεται από το 

ενσωματωμένο κύκλωμα υποψύκτη (sub-cooler). 

Οι χαμηλού θορύβου και απευθείας μετάδοσης κίνησης ανεμιστήρες θα είναι 

εξοπλισμένοι με φτερωτές κατασκευασμένες από αντιδιαβρωτικό πολυσύνθετο υλικό, 

στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένες.  

Τα πτερύγια των φτερωτών θα είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να πετυχαίνουν τη 

μέγιστη αεροδυναμική απόδοση και να ελαχιστοποιούν την στάθμη θορύβου. 

Οι ανεμιστήρες θα είναι τοποθετημένοι εντός αεροδυναμικής κατασκευής 

Το χειριστήριο ελέγχου θα έχει τις εξής λειτουργίες: 

• Ένδειξη των set points, κωδικών σφαλμάτων και παραμέτρων λειτουργίας. 

• Έλεγχος αντιστάθμισης εξωτερικής θερμοκρασίας. 

• Χειρισμός λειτουργίας/διακοπής (ΟΝ/OFF) και επαναφοράς σφάλματος (Alarm 
Reset). 

• Έλεγχος θερμοκρασίας εισόδου και εξόδου νερού  

• Εβδομαδιαίος  χρονοδιακόπτης λειτουργίας και set point. 

• Δυνατότητα λειτουργίας τοπικά ή απομακρυσμένα. 

• Αντιπαγωτική προστασία. 

• Προειδοποίηση χαμηλής θερμοκρασίας νερού  

• Προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας συμπιεστή(ών) 

• Σύστημα αυτοδιάγνωσης με άμεση προβολή του κωδικού σφάλματος 

• Απομακρυσμένος έλεγχος λειτουργίας (Remote ON/OFF) 

• Παραγωγή σήματος σφάλματος 

• Δεύτερο set point 
 

3.2 Δίκτυα θερμού/ψυχρού νερού από σωλήνες πολυπροπυλενίου 

Το σύνολο των δικτύων θερμού/ψυχρού νερού θα γίνει με σύστημα προμονωμένων 

σωληνώσεων πολυπροπυλενίου τριών στρωμάτων με υαλονήματα (PPRCT), SDR 9. 

ονομαστικής πίεσης 20 bar, σύμφωνα με τα πρότυπα, EN ISO 15874 και DIN 8077/78. 

Οι διάμετροι των σωληνώσεων Φ20 και Φ25, λόγω του μικρού πάχους τοιχώματος 
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που προβλέπει το SDR 9, θα είναι SDR 7,4, και θα κατασκευάζονται από 

Πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων, τύπου PPRCT ή PPR, με ενδιάμεσο στρώμα 

υαλονήματος, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα πρότυπα. 

Η σύνδεση των σωλήνων θα γίνει με τη μέθοδο της θερμικής αυτοσυγκόλλησης ή 

μετωπικής συγκόλλησης από την ίδια πρώτη ύλη των σωλήνων με τα εξαρτήματα. Με 

τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται απόλυτη συμβατότητα κατά την θερμική 

αυτοσυγκόλληση σωλήνα και εξαρτήματος, για διατομές έως και Φ355 mm. 

Θα πρέπει να ακολουθούν τις κάτωθι προδιαγραφές: 

• Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ=0,17 W/m*K στους 20°C 

• Τραχύτητα Κ = 0,007 mm 

• Ειδική πυκνότητα ρ = 1,04 kg/m3 

• Συντελεστής γραμμικής διαστολής α= 0,03 mm/m°C 

• Αντοχή σε κρούση: 70 kp/cm² στους 0°C 

• Αντοχή σε εφελκυσμό: 38 Ν/mm² (ISO /R 527) 

• Μέτρο ελαστικότητας: 1250 Ν/mm² (ISO 178) 

• Σκληρότητα:  40 Ν/mm² (ISO 2039) 

Η σύνδεση των διαφόρων τεμαχίων σωλήνων για σχηματισμό των κλάδων του δικτύου 

θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση συνδέσμων (μούφες, γωνίες, 

ταφ κλπ.) με θερμική αυτοσυγκόλληση ή με μετωπική συγκόλληση. Η θερμική 

αυτοσυγκόλληση ή η μετωπική συγκόλληση θα γίνεται με ειδικά εργαλεία 

συγκόλλησης. 

Τα εξαρτήματα θα είναι της σειράς PN 25 με βάση το DIN 16962. Με υπεύθυνη δήλωση 

του κατασκευαστή θα δηλώνετε ότι η πρώτη ύλη που χρησιμοποιεί για το εξάρτημα 

είναι της ίδιας ροής με το σωλήνα (χαμηλή ροή). 

Οι συνδέσεις των σωλήνων PP –R με μεταλλικούς σωλήνες ή άλλα μεταλλικά στοιχεία 

του δικτύου (π.χ. βάνες) θα γίνεται με ειδικά πλαστικά - ορειχάλκινα εξαρτήματα 

κολλητά προς την πλευρά του σωλήνα και κοχλιωτά με ορειχάλκινο σπείρωμα προς 

την πλευρά του μεταλλικού στοιχείου όπως επίσης και με φλάντζες. 

Τα ορειχάλκινα μέρη των εξαρτημάτων θα είναι επιχρωμιωμένα, βαρέως τύπου με 

σκληρότητα μικρότερη από 110 Brinell για να αποφεύγονται τα ραγίσματα και θα 

φέρουν κανάλια σε σχήμα σταυρού στη βάση του ορειχάλκινου μέρους ώστε να 
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αποφεύγετε η αποκόλληση του μετάλλου από το πλαστικό μέρος. 

Το PPR θα καλύπτει το εσωτερικό μέρος των αρσενικών ορειχάλκινων ένθετων ούτως 

ώστε να αποφεύγετε η εναπόθεση στερεών υπολειμμάτων και να αποφεύγονται 

φαινόμενα ηλεκτροχημικής διάβρωσης. 

Η σύνδεση των μεταλλικών μερών των εξαρτημάτων μεταξύ τους ή με άλλα 

ορειχάλκινα εξαρτήματα στα ζεστά νερά θα γίνεται αποκλειστικά με καννάβι. 

Κατά την τοποθέτηση των σωλήνων εξωτερικά πρέπει να παρθούν μέτρα για την 

σωστή στήριξη των σωλήνων. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν ειδικά 

στηρίγματα κατάλληλα για στήριξη πλαστικών προμονωμένων σωλήνων. Η σωστή 

στήριξη και τοποθέτηση των σωληνώσεων σε συνδυασμό με την χρήση 

αντιδιαστολικών διατάξεων θα προστατεύσει από καταπονήσεις λόγω διαστολών. Οι 

κατακόρυφες και οριζόντιες σωληνώσεις θα στηρίζονται με ειδικά στηρίγματα 

αγκυρούμενα σε σταθερά οικοδομικά στοιχεία, τα οποία στηρίγματα θα επιτρέπουν την 

ελεύθερη κατά μήκος συστολοδιαστολή τους, εκτός από τις περιπτώσεις όπου 

απαιτείται αγκύρωση προκειμένου οι συστολοδιαστολές να παραληφθούν εκατέρωθεν 

του σημείου αγκυρώσεως. 

 

Η σύνδεση των σωλήνων θα γίνει με τη μέθοδο της θερμικής αυτοσυγκόλλησης των 

σωλήνων με τα εξαρτήματα. Η μέθοδος αυτή προσφέρει απόλυτη στεγανότητα, 

ταχύτητα και καθαρή σύνδεση. Η θερμική αυτοσυγκόλληση γίνεται με ειδικά εργαλεία 

συγκόλλησης. Για τη συγκόλληση των διατομών Φ16 - Φ125 mm χρησιμοποιείται 

ειδικό εργαλείο με την τοποθέτηση στην πλάκα του εργαλείου του αντίστοιχου 

ζευγαριού μητρών (αρσενική θηλυκή), για κάθε διατομή σωλήνα. Οι μήτρες θα έχουν 

ειδική αντικολλητική επένδυση (Teflon) και πρέπει να διατηρούνται καθαρές χωρίς 

χτυπήματα και γρατσουνιές. Το κόψιμο των σωλήνων θα γίνεται με ειδικούς κόφτες – 

ψαλίδια όπως για παράδειγμα με αξονικά ηλεκτροπρίονα VIRAX. Οι συγκολλήσεις 

μπορούν επίσης να γίνουν και με ηλεκτρικές μούφες με το κατάλληλο εργαλείο σε 

περιπτώσεις επεμβάσεων σε δύσκολα σημεία ή σε περιπτώσεις επισκευής από ζημίες. 

Δοκιμές ή χρήση του δικτύου μπορεί να γίνει αφού περάσουν τουλάχιστον 2 ώρες από 

την ώρα της συγκόλλησης (για τις μεγάλες διατομές). 

Τα δίκτυα θα πρέπει να γίνουν με προμονωμένους εργοστασιακά σωλήνες 

πολυπροπυλενίου με υαλονήματα θα είναι προ-μονωμένοι εξωτερικά, με ομοιόμορφη 

μόνωση από σταθερή Πολυουρεθάνη. Ο αφρός πολυουρεθάνης θα πρέπει να έχει τα 
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παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΦΡΟΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ 
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 

Κυκλοπεντάνιο > 8% 

Πυκνότητα > 60 Kgr/m3 

Ποσοστό κλειστών κυψελίδων > 88% 

Υγροπερατότητα < 10% (Vol) 

Θλιπτική αντοχή σε συμπίεση 10% > 0,3 N/mm2 

Αντίσταση στη διάτμηση > 0,12 N/mm2 

Εφαπτόμενη αντίσταση στη διάτμηση > 0,20 N/mm2 

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας 0,021 W/mK 
 

Το εξωτερικό περίβλημα που συγκρατεί την Πολυουρεθάνη θα είναι από MODIFIED - 

PVC, ή Πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) μαύρου χρώματος. Με βάση τα 

παραπάνω, τα διαστατικά χαρακτηριστικά των επιμέρους στοιχείων, τα οποία 

υπερκαλύπτουν τον ΚΕΝΑΚ, είναι: 

Εσωτερική διάμετρος 
σωλήνα (mm) 

Ελάχιστο πάχος σταθερής 
Πολυουρεθάνης (mm) 

32 13,0 

40 15,0 

50 15,0 

63 15,0 

75 20,0 

90 20,0 

110 20,0 

125 20,0 

160 20,0 
 

Οι εσωτερικοί σωλήνες Πολυπροπυλενίου θα έχουν ελεύθερα άκρα ούτως ώστε να 

επιτρέπεται η συγκόλλησή τους με τα αντίστοιχα εξαρτήματα Πολυπροπυλενίου. Τα 

μήκη των σωληνώσεων θα είναι 4 μέτρα για τους προμονωμένους σωλήνες έως Φ125 

και 5,8 μέτρα για τους σωλήνες από Φ160 έως Φ200. Μεγαλύτερα από τα 

προαναφερόμενα μήκη δεν επιτρέπονται. Η μόνωση των εξαρτημάτων PPR και των 

ελεύθερων άκρων των σωλήνων θα πραγματοποιείται στην περίπτωση που το 
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εξωτερικό περίβλημα είναι PVC με ειδικούς εργοστασιακούς μανδύες στους οποίους 

θα τοποθετείται κόλλα και ταινία PVC στα σημεία των ενώσεων ούτως ώστε να μη 

μένουν κενά και να αποφεύγονται φαινόμενα εγκλωβισμού αέρα, και στην περίπτωση 

που το εξωτερικό περίβλημα είναι πολυαιθυλένιο με εργοστασιακά κατασκευασμένα 

προμονωμένα εξαρτήματα και ειδικά θερμοσυστελλόμενα σετ ούτως ώστε να μη 

μένουν κενά και να αποφεύγονται φαινόμενα εγκλωβισμού αέρα στα σημεία των 

ενώσεων. Θα πρέπει να εφαρμόζεται πρόσθετα έλεγχος υδατοστεγανότητας των 

περιβλημάτων. Ο τρόπος ενώσεων του κατασκευαστή πρέπει να φέρει πιστοποίηση 

υδατοστεγανότητας  κατά EN 489. 

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα πρέπει να καλύπτονται από Πιστοποιητικό 

Συμμόρφωσης, από την ΕΒΕΤΑΜ, όπως ακριβώς ορίζεται από το ΦΕΚ 3346/2012. Η 

γραπτή εγγύηση από τον κατασκευαστή θα είναι για τουλάχιστον 10 χρόνια. 

 

3.3 Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυπροπυλενίου 

Οι συνδέσεις των διαφόρων τμημάτων σωλήνων για το σχηματισμό των κλάδων του 

δικτύου θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με την χρήση των κατάλληλων 

ειδικών εξαρτημάτων από την ίδια πρώτη ύλη (μούφες - γωνίες - ταφ κλπ.) με θερμική 

αυτοσυγκόλληση με τη χρήση κατάλληλου ειδικού εργαλείου και σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή. 

Τα ειδικά τεμάχια του δικτύου, που είναι καμπύλες 90-45-30-15°, συστολικά και 

τερματικά, θα αποτελούνται κι αυτά, όπως και οι αγωγοί, από τον σωλήνα 

πολυπροπυλενίου τριών στρωμάτων με υαλονήματα, τη μόνωση πολυουρεθάνης και 

το περίβλημα. Μπορεί να είναι προμονωμένα ή να μονώνονται επιτόπου. Στην 

περίπτωση που αυτά θα μονωθούν επιτόπου, θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι 

μονωτικοί σύνδεσμοι. Τα πάχη μόνωσης των τεμαχίων θα είναι ίδια με εκείνα των 

προμονωμένων αγωγών ίδιας διαμέτρου. Οι συνδέσεις των σωλήνων PP-R με 

μεταλλικά στοιχεία του δικτύου θα γίνεται με ειδικά πλαστικά – ορειχάλκινα εξαρτήματα 

κολλητά προς την πλευρά του PP-R και κοχλιωτά με ορειχάλκινο σπείρωμα προς την 

πλευρά του μεταλλικού στοιχείου για μικρές διαμέτρους ή με φλάντζα για μεγάλες 

διαμέτρους. Το ορειχάλκινο τμήμα των πλαστικών – ορειχάλκινων εξαρτημάτων θα 

έχει πιστοποιητικό USL για την αντοχή και μη αποψευδαργύρωση του σε διαβρωτικό 

περιβάλλον ενώ θα ικανοποιεί την οδηγία 98/83 ΕΚ της Ε.Ε. για χρήση ορείχαλκου 

αναβαθμισμένης ποιότητας στο πόσιμο νερό, ενώ η πρώτη ύλη των σωλήνων και 

εξαρτημάτων PP-R θα διαθέτει ειδικό σταθεροποιητή που μειώνει κατά πολύ τυχόν 
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επίδραση ιόντων χαλκού σε ζεστά νερά και νερά ανακυκλοφορίας.  

3.4 Εξαρτήματα δικτύων σωληνώσεων 

3.4.1 Δικλείδες (βάνες)  
Στις θέσεις των δικτύων σωληνώσεων, που σημειώνονται στα σχέδια, θα 

εγκατασταθούν αποφρακτικές δικλείδες (βάνες), για την απομόνωση των διαφόρων 

κλάδων ή και την ρύθμιση της ροής. Γενικά αυτές θα είναι: 

A. για μικρές διαμέτρους μέχρι 2 ½”, σφαιρικές δικλείδες,  

B. για μεγαλύτερες διαμέτρους θα είναι τύπου σύρτη ελαστικής έμφραξης 

Όλες οι βάνες θα είναι, άριστης ποιότητας, βαρέως τύπου, θα εξασφαλίζουν τέλεια και 

υδατοστεγή διακοπή, για διαφορά πιέσεως νερού στις δύο πλευρές τους μέχρι 

τουλάχιστον 10 bar και θα είναι κοχλιωτές, για τις μέχρι 2" διαμέτρους και με φλάντζες 

για τις πάνω από 2" διαμέτρους.  

Οι δικλείδες (βάνες) τύπου σύρτη ελαστικής έμφραξης, θα ακολουθούν το πρότυπο 

ISO 7259 κατηγορία Α (υπόγεια χρήση) ή ISO 5996 ή DIN 3352/4A και σε μήκος κατά 

DIN 3202 σειρά F4 και F5. Η θερμοκρασία λειτουργίας θα είναι από -10°C μέχρι 100°C 

με ονομαστική πίεση κατ’ ελάχιστο PN 10 bar και μέγιστη πίεση λειτουργίας όπως και 

διαφορικής πίεσης στις δύο πλευρές της τα 16 bar. Το σώμα και το κάλυμμα των 

δικλείδων θα είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη τύπου 

τουλάχιστον GGG40, σύμφωνα με ΕΝ 1563. Οι δικλείδες θα είναι μη ανυψούμενου 

βάκτρου. Ο άξονας θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα. Το περικόχλιο 

του βάκτρου (stem nut) θα είναι κατασκευασμένο από κράμα χαλκού υψηλής αντοχής 

(π.χ. φωσφορούχο ορείχαλκο) ή από ανοξείδωτο χάλυβα. Η στεγανοποίηση του 

βάκτρου θα επιτυγχάνεται με στεγανωτικούς δακτυλίους (o-rings) υψηλής αντοχής στη 

διάβρωση και κατάλληλους για στεγανότητα μέχρι 100°C ή με άλλο ισοδύναμο τρόπο 

στεγανοποίησης, με την προϋπόθεση ότι δεν θα απαιτείται σύσφιξη για την επίτευξη 

της στεγάνωσης. Ο σύρτης θα είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς 

γραφίτη ποιότητας τουλάχιστον GGG40, σύμφωνα με ΕΝ 1563.  Επίσης θα είναι 

αδιαίρετος και επικαλυμμένος με συνθετικό ελαστικό, υψηλής αντοχής σύμφωνα με το 

EN 681-1, ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική έμφραξη. 

3.4.2 Βαλβίδες αντεπιστροφών 

Οι βαλβίδες αντεπιστροφών στο δίκτυο θα είναι ορειχάλκινες βαρέως τύπου με 

γλωττίδα από κόκκινο φωσφορούχο ορείχαλκο με λυόμενο πώμα για την επιθεώρηση 
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του εσωτερικού της. Θα ενεργούν προοδευτικά και θα κλείνουν απόλυτα τη δίοδο του 

νερού προς την αντίθετη κατεύθυνση. Πίεση λειτουργίας PN 16. Θερμοκρασία 

λειτουργίας 100°C. 

3.4.3 Αυτόματες βαλβίδες εξαερισμού 

Οι αυτόματες βαλβίδες με πλωτήρα εξαερισμού θα είναι κατάλληλες για εγκαταστάσεις 

πίεσης λειτουργίας 10 bar και θερμοκρασία λειτουργίας 100°C. Το σώμα της βαλβίδας 

θα είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο GGG40. 

Τοποθετούνται στα υψηλότερα σημεία της εγκαταστάσεως ή τμημάτων αυτών σε 

σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος συγκεντρώσεως αέρα. Η φραγή της οπής εξαερισμού 

επιτυγχάνεται με έναν κώνο που δρα μέσω ενός πλωτήρα με σύστημα μοχλών. Έτσι 

όταν ανεβαίνει η στάθμη του νερού, κλείνει ο κώνος την έξοδο του αέρα, ενώ όταν 

κατεβαίνει η στάθμη ελευθερώνεται ή έξοδος του αέρα. 

3.4.4 Κρουνοί εκκένωσης 

Ορειχάλκινοι ή από ερυθρό ορείχαλκο με κωνικό στρεφόμενο σώμα, έχουν τις ίδιες 

απαιτήσεις αντοχής και στεγανότητας με τις βάνες. 

3.4.5 Ρυθμιστικές βαλβίδες 

Θα είναι ορειχάλκινες ή από ερυθρό ορείχαλκο, διπλής ρυθμίσεως με ιδιαίτερο 

εσωτερικό διάφραγμα για την προρύθμιση με εύκολο χειρισμό. Θα επιτυγχάνουν 

απόλυτα στεγανή διακοπή κατά το κλείσιμο και θα έχουν ισχυρή χειρολαβή από 

εβονίτη, προσαρμοσμένη στο στέλεχος με βίδα. 

3.4.6 Συλλέκτες νερού 

Οι συλλέκτες νερού θα κατασκευασθούν από σωλήνες πολυπροπυλενίου 3ης γενιάς 

ως ειδικοί προκατασκευασμένοι συλλέκτες στο αναγκαίο μήκος, είτε από 

προμονωμένους σωλήνες ή θα μονωθούν κατάλληλα εξωτερικά. Θα έχουν τις 

αντίστοιχες προς τις συνδεόμενες σωληνώσεις υποδοχές, με φλάντζες 

προσαρμοζόμενες στον κύριο συλλέκτη με συγκόλληση τεμαχίων σωλήνα, διαμέτρου 

ίσης προς την διάμετρο της αντίστοιχης γραμμής, μετά από την διάνοιξη κατάλληλης 

τρύπας. Κάθε συλλέκτης θα έχει υποδοχή για την τοποθέτηση θερμομέτρου, 

βαπτιζομένου τύπου και μανομέτρου με κρουνό και θα συνοδεύεται από τις αναγκαίες 

πρόσθετες φλάντζες, κοχλίες, και παρεμβύσματα. Η διάμετρος των σωλήνων, από 

τους οποίους θα κατασκευασθούν οι συλλέκτες, θα καθορίζεται από την μελέτη.  
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3.4.7 Αυτόματος πλήρωσης 

Ειδικός συνδυασμός βαλβίδων πλήρωσης και αντεπιστροφής για μόνιμη σύνδεση 

κλειστών κυκλωμάτων στην παροχή νερού με μετρητή νερού, για την ακριβή μέτρηση 

του συνολικού όγκου πλήρωσης, με αποτροπή της επιστροφής του νερού από το 

κλειστό κύκλωμα στο δίκτυο πόσιμου νερού με βαλβίδα αντεπιστροφής, με βάση για 

επιτοίχια στήριξη και 2 διακόπτες απομόνωσης. 

3.4.8 Αυτόματα εξαεριστικά 

Αυτόματο εξαεριστικό για υδραυλικά δίκτυα για: 

• Εξαέρωση κατά τη διαδικασία πλήρωσης, μετά από εκκένωση ή μετά την 
εγκατάσταση, 

• εξαέρωση των εξαρτημάτων, των υψηλών σημείων και των θέσεων συλλογής 
αέρα κατά τη λειτουργία, 

• αυτόματο αερισμό κατά τις διαδικασίες εκκένωσης. 

Κατασκευή: 

• Περίβλημα από ορείχαλκο για κατακόρυφη τοποθέτηση. 
• Με σύνδεση συστήματος Rp ½ και σπείρωμα σύνδεσης G ½ στη βαλβίδα 

εξαέρωσης. 
• Όρια χρήσης: 110°C και 10 bar. 

3.4.9 Βαλβίδες ασφαλείας 

Για να αποφεύγεται ο κίνδυνος ανύψωσης της πίεσης στα κυκλώματα τοποθετείται 

βαλβίδα καταλλήλου διατομής και πίεσης όπως καθορίζεται από την μελέτη. Η 

τοποθέτησή της γίνεται όπως δείχνουν και τα σχέδια χωρίς να μεσολαβεί 

προηγουμένως αποφρακτικό όργανο. Θα είναι γωνιακού τύπου, ορειχάλκινες με 

ελατήριο. 

3.5 Σύστημα αποθήκευσης με θερμοδοχεία ζεστού νερού 

• Δοχεία αποθήκευσης κατασκευής από φύλλο χάλυβα πάχους τουλάχιστον 3 mm. 

• Δοχεία αποθήκευσης ζεστού νερού κάθετης τοποθέτησης. 

• Εσωτερική επιφάνεια δοχείων αποθήκευσης σύμφωνα με DIN4753 με προστασία 

επίστρωσης υαλοκράματος (glass) και τοποθέτηση ανοδίου μαγνησίου. 

• Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8 bar (τουλάχιστον). 

• Μέγιστη πίεση λειτουργίας του εναλλάκτη 12 bar (τουλάχιστον). 

• Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 90οC (τουλάχιστον). 
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• Δοχεία αποθήκευσης με ενσωματωμένο θερμόμετρο και μανόμετρο. 

• Πάχος εξωτερικής μόνωσης τουλάχιστον 100 mm και εξωτερικό περίβλημα 

μόνωσης από PVC. 

• Πιστοποίηση CE. 

• Εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη τουλάχιστον. 
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4 Ισχυρά ρεύματα 

4.1 Φωτισμός 

4.1.1 Προβολέας LED, επίτοιχος, 130W  

Τα φωτιστικά θα είναι τεχνολογίας LED, θα πρέπει απαραιτήτως, να πληρούν τα 

κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές και να συνοδεύονται από όλες τις 

ζητούμενες πιστοποιήσεις–διασφαλίσεις 

Ο προβολέας θα αποτελείται από το σώμα της οπτικής μονάδας και ξεχωριστό κυτίο 

ηλεκτρικών μερών στεγανότητας IP66 για τη θερμική απομόνωση των ηλεκτρικών 

μερών και της οπτικής μονάδας και ευκολία κατά τη συντήρηση. 

• Σώμα οπτικής μονάδας προβολέα: 
o κατασκευασμένο από υψηλής πίεσης χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου 

βαμμένο με πολυεστερική βαφή πούδρας  

o θα φέρει κατάλληλη διαμόρφωση (πτερύγια, ψύκτρες ή ισοδύναμο) για τη 

βέλτιστη απαγωγή της θερμότητας, την ομαλή λειτουργία των LED και τη 

μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής. 

Βάρος οπτικής μονάδας προβολέα ≤8kg 

• Κάλυμμα οπτικής μονάδας: 
o υψηλής διαύγειας γυαλί (glass) 

o μηχανικής αντοχή σε κρούσεις ≥ΙΚ08 κατά ΕΝ 62262 (γυάλινο κάλυμμα 

οπτικής μονάδας). 

• Στεγανότητα προβολέα: 
o προστασία έναντι εισχώρησης νερού και σκόνης τουλάχιστον IP66 κατά ΕΝ 

60598  

• Μηχανισμός στήριξης & τοποθέτηση 

o Κατάλληλος μηχανισμός στήριξης τύπου “U”  

o Ειδική διάταξη ρύθμισης της γωνίας κλίσης για τη σωστή στόχευση του 

προβολέα. 

Οπτική μονάδα 

• Το σύστημα οπτικής μετάδοσης θα αποτελείται από  σύστημα οπτικών φακών 

σιλικόνης ή άλλο υλικό PMMA υψηλής αντοχής έναντι του κιτρινίσματος και της 

υψηλής θερμοκρασίας. 

• Κύκλωμα LED bypass: Κατάλληλη συνδεσμολογία των LED chips στην 

πλακέτα PCB, ώστε να μη διακόπτεται η λειτουργία της σε περίπτωση 

διακοπής-αστοχίας λειτουργίας της εξ’ αυτών. 
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• Διατήρηση της φωτεινής ροής των LED @ 25οC (κατά LM80-08 & TM21): 

Projected L70 @100.000 ώρες και reported L70 τουλάχιστον 71.000 ώρες για 

ρεύμα λειτουργίας ίσο ή μεγαλύτερο αυτού των LED chips εντός του προβολέα 

και για θερμοκρασία Ts ≥85οC. 
• Δείκτης χρωματικής απόδοσης & Θερμοκρασία χρώματος: CRI ≥70, 

Χρωματικός Κωδικός NW 740 

Ηλεκτρικά μέρη & τροφοδοτικό (driver) 

• Προστασία από υπερτάσεις: τουλάχιστον 4kV. 

Ηλεκτρικά & Φωτομετρικά χαρακτηριστικά 
• Ονομαστική τάση εισόδου: 230V AC / 50Hz 

• Εύρος τάσης εισόδου: τουλάχιστον 220-240V  

• Συντελεστής ισχύος: ≥ 0,9 (σε πλήρες φορτίο) 

• Κλάση μόνωσης: Class Ι 

• Ονομαστική ισχύς 

προβολέα: 

≤131W (Ισχύς LED + Ισχύς Driver) 

• Θερμοκρασία λειτουργίας Ta 50οC για χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον 

(Outdoor). Τεκμήριο πιστοποίηση ENEC μαζί με το 

πηγαίο test report EN 60598 

• Κατανομές φωτός: 

 

Συμμετρική κατανομή φωτός κατάλληλη για τον 

φωτισμό της εγκατάστασης.  

• Φωτεινή ροή προβολέα @ 

Ta 25o C 

≥19.500 lm (μετά από θερμικές και οπτικές 

απώλειες) 

 

Δήλωση συμμόρφωσης CE 

o οδηγία LVD 2014/35/EK δηλ.: 

§ ΕΝ 60598-1 (γενικό πρότυπο φωτιστικών) 

o οδηγία EMC 2014/30/ΕΚ δηλ.: 

§ EN 61000-3-2 (Όρια εκπομπών αρμονικού ρεύματος) 

§ EN 61000-3-3 (Περιορισμός Διακυμάνσεων τάσης και 

τρεμοσβήματος) 

§ ΕΝ 55015 (Όρια ραδιοταραχών ηλεκτρικών συσκευών 

φωτισμού- Η/Μ συμβατότητα) 

§ ΕΝ 61547 (Απαιτήσεις ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής 

συμβατότητας) 
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o οδηγία RoHS 2011/65/ΕΚ ή μεταγενέστερη 

o ΕΝ 62471 (Πρότυπο φωτοβιολογικής καταλληλότητας & ασφάλειας) 

Πιστοποιητικό διασφάλισης ασφάλειας και ποιότητας ENEC 

Πιστοποιητικό ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 για την μονάδα παραγωγής του 

προβολέα. 

LM 80 test report των χρησιμοποιούμενων LED εντός του προβολέα. 

Πιστοποιητικό φωτομετρικών δεδομένων του κατασκευαστή των φωτιστικών (ισχύς, 

φωτεινή ροή φωτιστικού, CRI, CCT κ.ά.).. Τα δεδομένα θα πρέπει να προέρχονται από 

ISO 17025 διαπιστευμένο φωτομετρικό εργαστήριο.  

Πιστοποιητικό διαπίστευσης ISO 17025 του φωτομετρικού εργαστηρίου για διενέργεια 

μετρήσεων σύμφωνα με τα πρότυπα EN 13032-4 ή IES LM79-08. Αποδεκτοί φορείς 

διαπίστευσης του φωτομετρικού εργαστηρίου είναι οι φορείς ΕΑ MLA. 

Εργοστασιακή εγγύηση του προβολέα τουλάχιστον 5 έτη  

 

4.1.2 Φωτιστικό LED, κορυφής επί ιστού, 45W  
• Ο ελάχιστος βαθμός αποτελεσματικότητας του φωτιστικού σώματος (LER) πρέπει 

να είναι τουλάχιστον 45,5lm/w για το φωτιστικό & 90lm/w για τα LEDs. 

• Οπτική διανομή: Τύπου V, μακριά, μη αποκομμένη 

• Η απόδοση του φωτιστικού πρέπει να είναι ίση με 2.000 lm. 

• Η προστασία από την εισχώρηση νερού-σκόνης πρέπει να είναι IP65. 

• Το εύρος τάσης εισόδου πρέπει να κυμαίνεται από 100V AC έως 240V AC. 

• Η ισχύς εισόδου πρέπει να είναι 45 Watts. 

• Ο συντελεστής άεργου ισχύος πρέπει να είναι >0.85. 

• Το CRI πρέπει να είναι  >70. 

• Το CCT πρέπει να είναι μεταξύ 4.600Κ-5.600Κ. 

• Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας πρέπει να κυμαίνεται από -40ο C έως +50ο C. 

• Η διάρκεια ζωής πρέπει να είναι >50.000 ώρες. 

• Το φωτιστικό πρέπει είναι συμμορφωμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις REACH. 

• Το φωτιστικό πρέπει να έχει αντικεραυνική προεξοχή με προστασία τάσης εισόδου 

5000V τουλάχιστον.  

• Το φωτιστικό να χρησιμοποιεί Multi LED ταινίες συνδεδεμένες παράλληλα. 

• Το φωτιστικό να  έχει τουλαχιστον 36 LEDs τοποθετημένα  πάνω σε ειδικές ψήκτρες 

από αλουμίνιο. 

• Το περιμετρικό κάλυμμα να είναι από Διάφανο Πολυκαρβουνικό υλικό (PC) 

• H στέγαση (Housing) να είναι φτιαγμένη από κράμα αλουμινίου. 



 
 

 
Ενεργειακή αναβάθμιση της Ιεράς Μονής Γενεσίου Θεοτόκου στη Δαδιά Σουφλίου, Νομού Έβρου 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
 

28  

• Το περιμετρικό κάλυμμα (Lens) να είναι ανθεκτικό, υψηλής διαφάνειας με UV 

προστασία για αντίσταση στη γήρανση λόγω του ήλιου 

• Να περιλαμβάνει ένα σταθερό προσανατολισμό μοναδικών κυψελών ανακλαστήρα 

που προσδιορίζουν τον τύπο της διάχυσης του φωτός.  

• Το κέλυφος του φωτιστικού να είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής 

αγωγιμότητας αλουμίνιο με ενσωματωμένη ψήκτρα. 

• Το φωτιστικό να έχει ανοιγόμενο κάλυμμα για εύκολη και γρήγορη συντήρηση σε 

περίπτωση που χρειαστεί. 

• Να χρησιμοποιούνται φλάντζες από σιλικόνη με εξαιρετική αντί-γηραντική και αντί-

διαβρωτική σύνθεση για περιβάλλοντα με υψηλή θερμοκρασία/πίεση.  

• Ο τύπος υλικών μόνωσης να είναι Type 1. 

• Για την τροφοδοσία του, το φωτιστικό να φέρει τριπολικό καλώδιο με διατομή 

3x1mm2 και κουτί συνδέσεως από υλικό PA66. 

• Το φωτιστικό να καλύπτεται από 5 χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας 

 

4.1.3 Φωτιστικό LED, κορυφής επί ιστού, 45W  
• Το εύρος τάσης εισόδου να κυμαίνεται από 90V AC έως 240V AC με συχνότητα 

50/60Hz 

• Η ισχύς του λαμπτήρα πρέπει είναι 11W ή μικρότερη. 

• Η θερμοκρασία χρώματος (CCT) του λαμπτήρα πρέπει να είναι από 5000 - 5500Κ  

• Το CRI (Ra) πρέπει να είναι  > 80. 

• Ο λαμπτήρας να έχει τουλάχιστον 26 LEDs τύπου υψηλής αντοχής 

• Το σώμα του λαμπτήρα να αποτελείται από αλουμίνιο ηλεκτροστατικά βαμμένο 

• Η βάση στήριξης του λαμπτήρα να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο 

μεταλλικό υλικό τύπου στήριξης Ε27. 

• Το πλαστικό κάλυμμα του λαμπτήρα να είναι κατασκευασμένο από υψηλής αντοχής 

πολυκαρβουνικό υλικό με προστασία UV για αντίσταση στη γήρανση λόγω του 

ήλιου. 

• Η απόδοση του λαμπτήρα είναι μεγαλύτερη ίση από 850 lm  

• Η διάρκεια ζωής των LEDs να είναι >30.000 ώρες. 

• Ο λαμπτήρας να καλύπτεται από 5 χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας. 

• O λαμπτήρας να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις απαιτήσεις RoHS. 

• Ο λαμπτήρας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE (κατά EMC & 

LVD). 
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4.2 Ηλεκτρικοί πίνακες 

Περιγραφή : 

Συναρμολογούμενοι πίνακες διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας με μεταλλική βάση, πλάτη, οροφή και πλευρικά 

τμήματα. Ο πίνακας θα διαθέτει μεταλλική πόρτα 

αδιαφανή για την εξασφάλιση βαθμού προστασίας IP43. 

Θα διαθέτει δυνατότητα εγκατάστασης πολλαπλών 

μετωπών για την τοποθέτηση υλικών ράγας DIN 35mm 

ενώ εφόσον απαιτείται θα μπορούν να τοποθετηθούν 

μετώπες για εγκατάσταση οργάνων μέτρησης ή βάσεων 

στήριξης αυτόματων διακοπτών. 

Θα δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης εσωτερικής 

σχάρας για την όδευση καλωδιώσεων. 

Ο πίνακας θα είναι έτοιμος, συναρμολογημένος με όλα 

τα παρελκόμενα του κατάλληλος προς χρήση. 

Ανάλογα με το πλήθος των υλικών που θα πρέπει να 

φιλοξενήσει θα είναι επίτοιχος ή επιδαπέδιος. 

Ονομαστική τάση 
λειτουργίας, Un 

: 690V 

Ονομαστική τάση 
μόνωσης, Ui 

: 1000V 

Ονομαστική 
συχνότητα 

: 50...60Hz 

Ονομαστική αντοχή 
σε κρουστική τάση, 
Uimp 

: 6 kV (επίτοιχοι πίνακες) / 8 kV (επιδαπέδιοι πίνακες) 

Ονομαστικό ρεύμα 
λειτουργίας, In 

: 400Α (επίτοιχοι πίνακες) / 800Α (επιδαπέδιοι πίνακες) 

Ονομαστικό ρεύμα 
αντοχής βραχέος 
χρόνου για 1 s, Icw 

: 25 kΑ (επίτοιχοι πίνακες) / 35 kΑ (επιδαπέδιοι πίνακες) 

Ονομαστικό 
βραχυκύκλωμα 
μέγιστου ρεύματος, 
Ipk 

: 52,5 kΑ (επίτοιχοι πίνακες) / 74 kΑ (επιδαπέδιοι πίνακες) 

Βαθμός προστασίας : IP43 

Διαστάσεις : 
690 (Π) x 1.250 (Υ) x 204 (Β) (επίτοιχοι πίνακες) 

690(Π) x 2.150(Υ) x 240 (Β) (επιδαπέδιοι πίνακες) 



 
 

 
Ενεργειακή αναβάθμιση της Ιεράς Μονής Γενεσίου Θεοτόκου στη Δαδιά Σουφλίου, Νομού Έβρου 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
 

30  

Πρότυπα : CE, IEC 60439-1 

4.3 Σωλήνες – σχάρες  

• Κατά Ελληνική ΤΕχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02:2009: 

Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

• Κατά Ελληνική ΤΕχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01:2009: 

Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

• Κατά Ελληνική ΤΕχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03:2009: 

Εσχάρες και σκάλες καλωδίων. 

• Κατά Ελληνική ΤΕχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009: 

Υποδομή οδοφωτισμού.  

4.4 Αγωγοί - καλώδια 

• Κατά Ελληνική ΤΕχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01:2009: 

Αγωγοί-καλώδια διανομής ενέργειας. 

4.5 Όργανα πινάκων διανομής  

Οι μικροαυτόματοι θα είναι σύμφωνοι με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα IEC/EN 60898 και 

IEC/EN 60947-2 καθώς και με τους Γερμανικούς Κανονισμούς DIN VDE 0641 και DIN 

VDE 0660. Οι μικροαυτόματοι θα έχουν χαρακτηριστικές τύπου Β και C για κυκλώματα 

φωτισμού και ρευματοδοτών και χαρακτηριστική τύπου Κ για κινητήρες. Οι 

μικροαυτόματοι θα έχουν ονομαστική τάση 400 V (AC), ισχύ διακοπής τουλάχιστον 4,5 

kΑ και θα είναι εφοδιασμένοι με θερμικά στοιχεία προστασίας από υπερεντάσεις και 

ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία προστασίας από βραχυκυκλώματα τα οποία θα 

διεγείρονται από εντάσεις ρεύματος ίσες με 3 - 5 φορές της ονομαστικής για 

μικροαυτόματους χαρακτηριστικής B, 5 - 10 φορές της ονομαστικής για 

μικροαυτόματους χαρακτηριστικής C και 10-14 φορές της  ονομαστικής για 

μικροαυτόματους χαρακτηριστικής K. Το πλάτος του καλύμματός τους δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τα 17,5 mm ενώ η στερέωσή τους στους πίνακες θα γίνεται πάνω σε ειδικές 

ράγες με την βοήθεια κατάλληλου μανδάλου. 

Μικροαυτόματοι χρησιμοποιούνται για προστασία κυκλωμάτων μέγιστου ρεύματος 

μέχρι 125Α. 

Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά θα είναι ως εξής: 

• Κατασκευή σύμφωνα με τους κανονισμούς: EN 60698, EN 60947-2 

• Αριθμός πόλων: 1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N 
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• Ονομαστική τάση: 230-240V για (1Ρ, 1Ρ+Ν), και 230/400V για 2P, 3P, 4P, 

3P+N 

• Χαρακτηριστικές: B, C, D, K, Z (η επιλογή της κατάλληλης χαρακτηριστικής 

φαίνεται στα μονογραμμικά σχέδια της μελέτης) 

• Τάση μόνωσης: 500 V 

• Μέγιστη τάση λειτουργίας: 440 Vac 

• Ελάχιστη τάση λειτουργίας: 12 V 

• Συχνότητα: 50-60 Hz 

• Ικανότητα απόζευξης σε βραχυκύκλωμα κατά ΕΝ60898: 4.5kA, 6kA, 10kA 

όπως προσδιορίζεται στο τεύχος υπολογισμών από την ανάλυση 

βραχυκυκλωμάτων. 

• Ονομαστική κρουστική τάση: 4kV 

• Τάση δοκιμής διηλεκτρικής αντοχής: 2.5 kV 

• Κλάση περιορισμού ρεύματος βραχυκύκλωσης: III 

• Αριθμός ηλεκτρικών χειρισμών υπο In: 10.000 

• Οι μικροαυτόματοι θα έχουν δυνατότητα σύνδεσης με βοηθητική επαφή, πηνίο 

εργασίας και πηνίο έλλειψης τάσης. 

Οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων δεν θα πρέπει να μαυρίζουν από τη συνεχή 

λειτουργία τους και θα συνδέονται με την παρεμβολή κατάλληλων ασφαλειών (τύπου 

ταμπακέρας) με τις φάσεις, που ελέγχουν. Το κάλυμμα των λυχνιών θα έχει κόκκινο 

χρώμα (εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά στα σχέδια) και θα φέρει κατάλληλο 

επινικελωμένο πλαίσιο. Η αλλαγή των λαμπτήρων των ενδεικτικών λυχνιών θα πρέπει 

να μπορεί να γίνεται εύκολα χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί η μπροστινή μεταλλική 

πλάκα των πινάκων. 

Οι διακόπτες διαφορικού ρεύματος διαρροής θα είναι τετραπολικοί ονομαστικής 

τάσεως 230/400V, το επιτρεπόμενο ρεύμα διαρροής θα είναι 30 mA για τα μεγέθη 

μέχρι 100Α (άμεση προστασία) και 0,3 ή 0,5 Α για τα μεγαλύτερα μεγέθη (έμμεση 

προστασία). 

Τα ενδεικτικά όργανα θα είναι κινητού σιδήρου βιομηχανικού τύπου κατηγορία 1,5 

σύμφωνα με τους Γερμανικούς Κανονισμούς VDΕ0410 κατάλληλα για κατακόρυφη 

τοποθέτηση με τετράγωνη πλάκα πλευράς 144 x 144 mm. Το πεδίο μετρήσεως των 

παραπάνω οργάνων αναγράφεται στα σχέδια. Κάθε βολτόμετρο θα είναι εφοδιασμένο 

και με μεταγωγικό διακόπτη 7 θέσεων (εκτός, 3 φασικές τάσεις, 3 πολικές τάσεις). 

Τα αμπερόμετρα θα συνδεθούν με την βοήθεια κατάλληλων μετασχηματιστών 
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εντάσεως ξηρού τύπου. 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά και θα 

πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

• Τύπος διακόπτη: Tριπολικός διακόπτης (σύμφωνα με τα σχέδια) κατάλληλος 

για προστασία γραμμών μετασχηματιστών, κινητήρων κλπ 

• Ονομαστική τάση: 690 V ή μεγαλύτερη για τριφασικό δίκτυο 400/230V, 50 Ηz 

• Ονομαστική ένταση: σύμφωνα με τα σχέδια για θερμοκρασία περιβάλλοντος 

35 °C. 

• Ικανότητα διακοπής: 25 kΑ συμμετρικού τριφασικού βραχυκυκλώματος (RΜS) 

με cosφ=0,25 κατ' ελάχιστον 

• Ικανότητα ζεύξεως: 2.2x ικανότητα διακοπής. 

• Μηχανική αντοχή: Τουλάχιστον 8.000 χειρισμών ζεύξεως ή διακοπής 

• Τρόπος χειρισμού: Χειροκίνητος με τη βοήθεια εξωτερικού μοχλού με σαφή 

οπτικό έλεγχο της θέσεώς του και δυνατότητα ασφαλίσεως στην θέση εκτός. 

• Στοιχεία υπερφορτίσεως: θερμικά ένα σε κάθε φάση ρυθμιζόμενα 

• Στοιχεία βραχυκυκλώσεως: Ηλεκτρομαγνητικά στιγμιαία, ένα σε κάθε φάση 

ρυθμιζόμενη ένταση ρεύματος. 

• Βοηθητικές επαφές: Σύμφωνα με τις λοιπές απαιτήσεις 

• Ισχύοντες κανονισμοί: VDΕ 0660 Teil 100 / ΙΕC 947-1 

• Τάση λειτουργίας βοηθητικών επαφών: 110-240 V AC 

• Αριθμός βοηθητικών επαφών: 1 

• Ειδικές απαιτήσεις: Όταν οι αυτόματοι διακόπτες θα χρησιμοποιούνται σαν 

γενικοί μετασχηματιστών θα είναι εφοδιασμένοι επί πλέον από τα παραπάνω 

και με στοιχεία ελλείψεως τάσεως. 

Οι ηλεκτρονόμοι θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς DΙΝ 46199, VDE 0660/ΡΑRT 

1/ΙΕC 158. 
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5 Αυτοματισμοί 

5.1 Θερμιδομετρητής υπερήχων 

Τύπος 
μετρητή : Ψηφιακός θερμιδομετρητής θέρμανσης/ψύξης ρευστών 

Τρόπος 
λειτουργίας : 

Έμμεσος μαθηματικός υπολογισμός ενέργειας μέσω μέτρησης 
παροχής από παροχόμετρο υπερήχων συνδυασμένου με δύο 
εμβαπτιζόμενα θερμόμετρα μέτρησης θερμοκρασίας 
προσαγωγής και επιστροφής ρευστού μέσου 

Εύρος 
μετρούμενων 
θερμοκρασιώ
ν μετρητή 
(απόλυτη 
τιμή) 

: 2° C έως 180° C κατ' ελάχιστον (συστήματα θέρμανσης)  
2° C έως 50° C κατ' ελάχιστον (συστήματα ψύξης)  

Εύρος 
μετρούμενων 
διαφορικών 
θερμοκρασιώ
ν μετρητή 
(Δθ) 

: 3° K έως 170° K κατ' ελάχιστον (συστήματα θέρμανσης)  
3° K έως 40° K κατ' ελάχιστον (συστήματα ψύξης) 

Τύπος 
αισθητηρίων 
θερμοκρασίας 

: PΤ100 κατά EN 60751 

Πλήθος 
αισθητηρίων 
θερμοκρασίας 

: 2 

Ακρίβεια 
μέτρησης 
θερμοκρασίας 

: EC ± (0.5 + ΔΘmin/ΔΘ) % 

Μεγέθη 
μετρητή 
παροχής 

: 
Μέτρηση kWh για παροχές από 0,6m³/h έως 15m³/h 
Μέτρηση MWh για παροχές από 0,6m³/h έως 1500m³/h 
Μέτρηση GJ για παροχές από 0,6m³/h έως 3000m³/h 

Ακρίβεια 
υπολογιστή : EC ± (0.15 + 2/ΔΘ) % 

Ύπαρξη 
οθόνης 
ενδείξεων 

: Ναι - LCD 

Μετάδοση 
δεδομένων : Πρωτόκολλο MBUS μέσω θύρας RS485 

Τάση 
τροφοδοσίας : 24V AC 

Βαθμός 
προστασίας 
IP 

: IP54 
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Τεχνικά 
χαρακτηριστικ
ά 
παροχόμετρο
υ υπερήχων 

: 

 
Πιστοποίηση 
υλικού : CE,  EU MID, EU LVD, EU EMC 

 

5.2 Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο  

Τύπος μετρητή : Παροχόμετρο μέτρησης ροής και όγκων ηλεκτρικά 
αγώγιμων ρευστών 

Μέθοδος μέτρησης : Χρήση τριών ηλεκτροδίων αντιδιαβρωτικών 
μεταλλικών κραμάτων (Hastelloy C) 

Ονομαστική πίεση 
αντοχής : 16Bar (PN16) 

Διατομή παροχόμετρου : DN 200 
Πιστοποίηση φλαντζών :  κατά UNI EN 1092 
Ακρίβεια μέτρησης : Μέγιστο σφάλμα ±0,2% 
Εσωτερική επένδυση 
μετρητή :  Πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE) 

Εύρος επιτρεπόμενης 
θερμοκρασία 
μετρούμενου μέσου 

:  -40 °C έως +180°C κατ ελάχιστον 

Υλικό σωληνογραμμής :  Ανοξείδωτος χάλυβας (stainless steel AISI 304) 
Υλικό φλαντζών : Ανθρακούχος χάλυβας (carbon steel) 
Βαθμός προστασίας IP 
κατά ΕΝ 60529 : IP 68 

Τάση τροφοδοσίας : 24V AC 
Πρωτόκολλο 
επικοινωνίας :  MODBUS (4-20mA) μέσω θύρας RS485 

Οθόνη ενδείξεων : Ναι  
Πιστοποίηση υλικού : CE, EN61010, EN50081, EN50082 

 

5.3 Μονάδες ελέγχου και επεξεργασίας σημάτων  

5.3.1 Προγραμματιζόμενος ελεγκτής άμεσου ψηφιακού σήματος DDC 
συστήματος BMS 
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O ελεγκτής άμεσου ψηφιακού ελέγχου (DDC) του συστήματος BMS θα ελέγχει το 

σύνολο του εξοπλισμού της εγκατάστασης κάθε κτιρίου που τοποθετείται.  Θα είναι 

κατάλληλος για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα. Θα διαθέτει κεντρικό επεξεργαστή, 

εσωτερική μνήμη χωρητικότητας τουλάχιστον 2GB για αποθήκευση 

προγράμματος, παραμέτρων λειτουργίας, τιμών μεταβλητών (trending). Η ψύξη θα 

επιτυγχάνεται με παθητικό τρόπο (by convection – no fan). Θα υπάρχει μπαταρία 

για ασφάλεια όλων των μεταβλητών. 

Θα είναι πιστοποιημένος “BACnet Building Controller” (B-BC) και θα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα ως BACnet server, client & router  για δίκτυα 

BACnet/IP, BACnet MS/TP, BACnet/PTP. Θα είναι BTL Listed. 

Θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί με τα εξής πρωτόκολλα: 

- BACnet (μέχρι 4.000Data Points). 

- DALI (μέχρι 4 interfaces, μέχρι 64 DALI διευθύνσεις / interface). 

- M-bus (μέχρι 2 δίκτυα, συνολικά 120 M-bus διευθύνσεις με ενσωματωμένο 
converter + 120 με εξωτερικό converter). 

- KNX (μέχρι 1.000 Data Points – Group Addresses). 

- Modbus Slave 

- Modbus Master (μέχρι 1.000 Data Points). 
Θα διαθέτει ενσωματωμένο web server, τεχνολογίας HTML5. Το σύνολο της 

οπτικοποίησης θα είναι διαθέσιμο χωρίς τη χρήση υπολογιστή. Θα έχει 

ενσωματωμένες δύο θύρες RJ45. 

Θα διαθέτει δυνατότητα καταγραφής σε εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 250 

ξεχωριστών μεταβλητών, trending (είτε φυσικών μετρήσεων είτε εσωτερικών 

υπολογισμών / μεταβλητών). 

Θα διαθέτει σύνδεση CAN 2.0 για σύνδεση μονάδων I/O (μέχρι 99 + 99 μονάδες 

CANbus). 

Θα διαθέτει σύνδεση RS485 & RS232 σε ξεχωριστές κλέμμες. 

Θα υπάρχουν LED ενδείξεων για όλες τις λειτουργίες. 

Θα διαθέτει ενσωματωμένες εισόδους – εξόδους για σύνδεση με αισθητήρια κλπ. 

(ανάλογα με την έκδοση). 

Θα φέρει κατάλληλο τροφοδοτικό 24VDC για τη λειτουργία της.  

 

5.3.2 Μονάδα επέκτασης εισόδων εξόδων (Ι/Ο) 
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Η μονάδα επέκτασης εισόδων/εξόδων (ΙΟ) θα κατάλληλη για τοποθέτηση σε ράγα 

πίνακα. Θα έχει διαθέσιμα πρωτόκολλα σύνδεσης BACnet KAI Modbus (απλή 

επιλογή πρωτοκόλλου, baudrate κλπ. με χρήση dip switchs). Θα διαθέτει 

ενσωματωμένες 10 universal inputs (κάποιες DI, AI) & 10 Universal Outputs 

(κάποιες DO, AO). Για όλες τις εξόδους θα υπάρχει ενσωματωμένος, χειροκίνητος 

έλεγχος. Για το σύνολο των Inputs / Outputs θα υπάρχουν LED ένδειξης 

κατάστασης. 

Η δυνατότητα παροχής θα πρέπει να είναι 24VDC και 24VAC (ελεύθερα επιλέξιμη 

από τον χρήστη). 

Είσοδοι:  DI: 2 normally open/closed or direct/reverse, dry contact 

UI: 8 dry contact, 0-10VDC, 10kΩ (Thermistor type III), 4-20mA, 12-bit resolution 

Έξοδοι:  DO: 6 normally open/closed, independent common per 

relay, 5Amps resistive 

  UO: 2 0-10VDC, pulsed signal (20mA drive), on/off, 4-20mA / 12-bit 

resolution 

  AO:0-10VDC / 12-bit resolution 

 

5.4 Καλώδια 

5.4.1 LiYCY  
Υλικό αγωγού : Χαλκός 
Ευκαμψία αγωγού : Εύκαμπτος, κλάση 5 (κατά VDE 0295) 
Μόνωση : PVC τύπος ΥΙ 2 
Θωράκιση : Ναι - Πλέγμα επικασσιτερωμένου χαλκού 
Εξωτερική μόνωση : PVC τύπος ΥΜ 2 
Χρώμα εξωτερικής 
μόνωσης : Γκρι 

Τάση Δοκιμών : 2kV 
Ονομαστική τάση 
λειτουργίας : 300 / 500V (φασική/πολική) 

Αντίσταση 
Ηλεκτρομαγνητικών 
παρεμβολών 

: Ναι 

Ακτίνα κάμψης καλωδίων : 20 x D (D=Διάμετρος  καλωδίου) 
Θερμοκρασίες λειτουργίας : -15 έως +70°C κατ' ελάχιστον 

Πρότυπα : 
CE 
IEC 60332-1 

Διατομή αγωγού : 1,50 mm² 
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Πλήθος αγωγών : 2 - 3 - 4 - 6 - 7 
Εξωτερική διάμετρος 
αγωγών 
(±0,5mm) 

: 6,8 - 7,2 - 7,8 - 9,3  

 

5.4.2 Τεσσάρων συνεστραμμένων ζευγών cat 6 
 

Υλικό αγωγών : Χαλκός 
Πλήθος αγωγών : 8 (4 ζεύγη των 2) 
Διατομή αγωγού : 23 AWG (0,258mm²) 
Κατηγορία καλωδίου 
κατά EIA/TIA 568 : Κατηγορία 6 

Ονομαστική εξωτερική 
διάμετρος : 7,0mm 

Διάμετρος μόνωσης : 1,36mm 
Θωράκιση : Ναι 
Εξωτερικός μανδύας : LSZH 
Αμοιβαία χωρητικότητα : 45nF/km 
Χαρακτηριστική 
αντίσταση : 100 Ω 

Μέγιστη αντίδραση 
μεταφοράς (Ω/km) : 120 Ω/km 

Μέγιστη αντίσταση 
αγωγού σε ρεύμα dc : 190 Ω/km 

Απόσβεση σήματος 
(250MHz) : 37,2dB/100m 

Ασυμμετρία : 30ns/100m 
Ταχύτητα μετάδοσης : 82% 
Καθυστέρηση μετάδοσης, 
max 100 MHz : 536ns/100m 

Εξασθένηση ζεύξης στα 
30 MHz : 80 

Πρότυπα : 
CE, 
EIA/TIA 568 Β 
ISO 11801 
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6 Φωτοβολταϊκά συστήματα 

 
6.1 Φωτοβολταϊκά πλαίσια 

• Φωτοβολταϊκά πλαίσια πολυκρυσταλλικού τύπου ονομαστική ισχύος 330 Wp +-

10Wp 

• Πιστοποίηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων κατά ΙEC 61215 ή ΙΕC 61646 και IEC 

61730  

• Πιστοποίηση CE φωτοβολταϊκών πλαισίων  

• Φωτοβολταϊκά πλαίσια ίδιας τεχνολογίας, ίδιου κατασκευαστή, ίδιων εξωτερικών 

διαστάσεων, ίδιου αριθμού Φ/Β κυψελών 

• Μέγιστο βάρος Φ/Β πλαισίου 21kg 

• Μέγιστες διαστάσεις Φ/Β πλαισίου LxWxH = 2000x1000x50 mm 

• Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας φωτοβολταϊκών πλαισίων -20οC έως +80οC 

• Μέγιστη αντοχή των φωτοβολταϊκών πλαισίων σε στατικό φορτίο τουλάχιστον 

5kPA 

• Υλικό πλαισίου των φωτοβολταϊκών από αλουμίνιο 

• Ελάχιστο πάχος γυαλιού των φωτοβολταϊκων πλαισίων 3,2mm 

• Προστασία του κυτίου σύνδεσης των φωτοβολταϊκών πλαισίων τουλάχιστον IP65 

• Απόκλιση από την ονομαστική ισχύ εξόδου των φωτοβολταϊκών πλαισίων 0 έως 

+5% 

• Ονομαστική ενεργειακή απόδοσης σε κανονικές συνθήκες (STC) των 

φωτοβολταϊκών πλαισίων τουλάχιστον 16% 

• Εγγύηση προϊόντος φωτοβολταϊκών πλαισίων τουλάχιστον 5 έτη 

• Εγγυημένη ελάχιστη μέγιστη ισχύος 10% στα 12 έτη και 20% στα 25 έτη για τα 

φωτοβολταϊκά πλαίσια 

• Φωτοβολταϊκά πλαίσια από γνωστό κατασκευαστικό οίκο με πιστοποίηση ISO 

9001 ή ισοδύναμου, ΙSO 14001 ή ισοδύναμου και ISO 18001 ή ισοδύναμου 

 

6.2 Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων 

• Σύστημα στήριξης-στερέωσης συμβατό με τα προς προμήθεια φωτοβολταϊκά 

πλαίσια για κεραμοσκεπή (στέγη) από ειδικό κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής 

και προστασίας κατάλληλα σχεδιασμένο και διαστασιολογημένο σύμφωνα με τις 

ειδικές απαιτήσεις της στέγης των κτιρίων του συγκροτήματος. 
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• Εγγύηση συστήματος στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων έναντι διάβρωσης για 

είκοσι έτη τουλάχιστον.  

• Εξασφάλιση στεγανότητας στέγης μετά την τοποθέτηση του συστήματος στήριξης 

με ιδιαίτερη προσοχή στην αποκατάσταση της μόνωσης και αποκατάσταση με 

έξοδα του αναδόχου της στεγανότητας της στέγης μετά το πέρας της τοποθέτησης 

 

6.3 Μετατροπείς στοιχειοσειρών DC/AC 

• Μετατροπείς τύπου στοιχειοσειρών DC/AC, ισχύος όπως αναφέρεται στο 

τιμολόγιο μελέτης. 

• Συμβατοί με την εγκατεστημένη ισχύ κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος και 

κατάλληλοι για λειτουργία με την προς εγκατάσταση μονάδα διαχείρισης 

μικροδικτύου. 

• Κατάλληλοι για τοποθέτηση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο προστασίας 

τουλάχιστον IP54 

• Βεβαίωση προστασίας έναντι νησιδοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο VDE 0126-

1-1 

• Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης τουλάχιστον 98% 

• Τεχνολογίας πολλαπλών στοιχειοσειρών (string) σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

επι μέρους εγκαταστάσεων 

• Με ενσωματωμένο διακόπτη απόζευξης συνεχούς ρεύματος (DC) και 

ενσωματωμένη αντικεραυνική προστασία 

• Με θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας (περιβάλλοντος) από -25οC έως +60οC 

• Πιστοποίηση CE 

• Πιστοποίηση κατά IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 50178  

• Εγγύηση προϊόντος τουλάχιστον 5 έτη με δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης για 

επιπλέον χρόνια 

 

6.4 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός φ/β συστημάτων 

• Καλωδιώσεις συνεχούς ρεύματος για απώλειες ισχύος έως 1% τοποθετημένες 

εντός ηλεκτρολογικών σωλήνων βαρέως τύπου σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια 

της μελέτης 

• Σύνδεσμοι ταχείας σύνδεσης για διασφάλιση σταθερής και μόνιμης επαφής 

προστασίας τουλάχιστον IP65 τύπου MC4 ή Η4. 
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• Καλωδιώσεις εναλλασσόμενου ρεύματος για απώλειες ισχύος έως 1%, 

τοποθετημένες εντός ηλεκτρολογικών σωλήνων βαρέως τύπου (να δοθούν τεχνικά 

φυλλάδια καλωδίων και σωλήνων) σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΗD 384 σύμφωνα με τα 

συνημμένα σχέδια της μελέτης 

• Προκαλωδιωμένοι ηλεκτρικοί πίνακας, προστασίας τουλάχιστον IP65, 

τοποθετημένοι σε σημείο που αφενός παρέχει ασφάλεια στο προσωπικό του 

κτιρίου αφετέρου παρέχει προστασία έναντι βλαβών και ζημιών από τρίτους 

• Έλεγχος προκαλωδιωμένων ηλεκτρικών πινάκων σύμφωνα ΕΝ 60439-1, ΕΝ 

60439-3, HD 60304-7-712, EN 60664-1, TS 50539-12  

• Πλαστικοί σωλήνες ευθύγραμμοι άκαμπτοι, διαμορφώσιμοι ή εύκαμπτοι και 

εξαρτήματα αυτών (ρακόρ, μούφες, κλπ) από υλικό ελεύθερο αλογόνων, 

κατασκευασμένοι σύμφωνα με πρότυπα ΕΝ 50085.01 και ΕΝ 50086.02.01 και ΕΝ 

60423 

• Πλαστικοί σωλήνες κυματοειδείς (σπιράλ) και εξαρτήματα αυτών (ρακόρ, μούφες, 

κλπ) από υλικό ελεύθερο αλογόνων, κατασκευασμένοι σύμφωνα με πρότυπα ΕΝ 

50086.01 και ΕΝ 50086.02.02 και ΕΝ 60423 

• Πλαστικοί σωλήνες σε όλα τα σημεία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σύμφωνα 

με ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02:2009, θερμοκρασίας χρήσεως από -25οC έως 

+60οC, οι οποίο δεν διαδίδουν τις φλόγες για t<30sec και εξασφαλίζουν βαθμό 

στεγανότητας IP65 

 

 

Παρατήρηση: 
Εάν γίνουν αυθαίρετες αλλαγές κατά την εφαρμογή της μελέτης χωρίς την 
έγκριση του μελετητή ο τελευταίος δεν έχει καμία ευθύνη για πιθανές ατέλειες 
της εγκατάστασης. 

Ο μελετητής 
 

ΚΟΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 
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1. ΓΔΝΙΚΑ 

1.1 Αληηθείκελν 

• Σν παξφλ ηεχρνο ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (ΓΤ) αθνξά ηνπο γεληθνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο, κε 

βάζε ηνπο νπνίνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα ηνπ λ.4412/16 θαη ηνπο φξνπο ησλ ινηπψλ ηεπρψλ 

δεκνπξάηεζεο θαη ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο, ζα εθηειεζηνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν πνπ ζα αλαδεηρζεί, ηα θάζε θχζεο 

Γεκφζηα Έξγα πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή θαη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη απφ ηα επνπηεπφκελα 

απφ ηηο αλσηέξσ Απηνδηνηθήζεηο Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. 

• Σν αθξηβέο αληηθείκελν θάζε έξγνπ / ζχκβαζεο ζα είλαη φπσο νξίδεηαη ζηελ αληίζηνηρε Γηαθήξπμε 

Γεκνπξαζίαο θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. 

1.2 Οξηζκνί-ζπληνκνγξαθίεο 

1.2.1 Οξηζκνί 

• Οη ιέμεηο θαη εθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έρνπλ ην λφεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζην λ.4412/16 θαη επί πιένλ 

φπσο θαζνξίδεηαη θαησηέξσ, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ ΔΤ: 

• «πκβαηηθφ Σίκεκα»: ην πνζφ ηνπ εξγνιαβηθνχ ζπκθσλεηηθνχ (εθηηκψκελε δαπάλε εξγαζηψλ καδί κε ΓΔ θαη 

ΟΔ, πνζφ απξνβιέπησλ δαπαλψλ, εθηηκψκελε δαπάλε ηπρφλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ, δαπάλε ακνηβήο 

κεηξψνπ έξγνπ) ρσξίο ηελ αλαζεψξεζε θαη ην ΦΠΑ. 

• «Έξγν»: ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, ηηο νπνίεο θαιείηαη λα εθπιεξψζεη ν 

Αλάδνρνο θαη νη νπνίεο ζπληζηνχλ ηελ παξνρή ηνπ. 

• «Πξνζσξηλέο Δξγαζίεο» ή «Πξνζσξηλά Έξγα»; φιεο νη εξγαζίεο, ηα έξγα θαη νη εγθαηαζηάζεηο θάζε είδνπο, 

πνπ έρνπλ πξνζσξηλφ ραξαθηήξα θαη απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

• «Μφληκεο Δξγαζίεο» ή «Μφληκα Έξγα»; φια ηα κφληκνπ ραξαθηήξα έξγα, πνπ ζα εθηειεζηνχλ θαη ζα 

ζπληεξεζνχλ ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. 

• «Δξγνηάμην»: ην ζχλνιν ησλ ρψξσλ φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζίεο νηθνδνκηθέο ή/θαη πνιηηηθνχ 

κεραληθνχ θαη γεληθά εθηειείηαη ηερληθφ έξγν, φπσο νξίδεηαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

• «Τπεξεζία»: ε αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Τπεξεζία ηνπ ΚηΔ, ε νπνία δεκνπξαηεί ην έξγν θαη ζπλαιιάζζεηαη 

κε ηνλ Αλάδνρν σο Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ή/θαη σο Πξντζηακέλε Αξρή, φπσο θαηά πεξίπησζε νξίδεηαη ζην 

λφκν. 

• «Γηαγσληδφκελνη» ή «Γηαγσληδφκελνο»: νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ή/θαη θνηλνπξαμίεο ησλ αλσηέξσ 

επηρεηξήζεσλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Γηαγσληζκφ ηεο αλάζεζεο εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ. 

• «Απξφβιεπηεο Γαπάλεο»: νη δαπάλεο πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα εμεηδηθεπηνχλ πιήξσο ζηε θάζε δεκνπξάηεζεο 

ηνπ έξγνπ θαη δεζκεχνληαη γηα λα θαιχςνπλ ηηο δαπάλεο πνπ νξίδνληαη ζην λ.4412/16 (αξζ.155,156,θηι.) 

• «Δπξσπατθά πξφηππα» : ηα πξφηππα πνπ έρνπλ επηιεγεί απφ ηνλ ΚηΔ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ θαη ηα νπνία έρνπλ 

εγθξηζεί απφ ηελ επξσπατθή επηηξνπή ηππνπνίεζεο (CEN) ή απφ ηελ επξσπατθή επηηξνπή ειεθηξνηερληθήο 

ηππνπνίεζεο (CENELEC) σο "επξσπατθά πξφηππα (ΔΝ)" ή σο "θείκελα ελαξκφληζεο (HD)", ζχκθσλα κε 

ηνπο θνηλνχο θαλφλεο απηψλ ησλ νξγαληζκψλ. 

• «Δπξσπατθή ηερληθή έγθξηζε»: ε επλντθή ηερληθή εθηίκεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ελφο πξντφληνο γηα ρξήζε, κε 

γλψκνλα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηηο θαηαζθεπέο θαη κε βάζε ηα εγγελή 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηνπο ηηζέκελνπο φξνπο εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ηνπ. Ζ επξσπατθή έγθξηζε 

ρνξεγείηαη απφ ηνλ ΔΛΟΣ. 

• «Κνηλέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο»: νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ζχκθσλα κε δηαδηθαζία 

αλαγλσξηζκέλε απφ ηα θξάηε κέιε θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηε*/ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ. 

1.2.2 πληνκνγξαθίεο 

1.2.2.1 πληνκνγξαθίεο Σεπρώλ Γεκνπξάηεζεο 

ΓΓ : Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο 

ΓΤ : Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

ΓΣΤ : Γεληθή Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

 ΔΤ : Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

ΔΣΤ : Δηδηθή Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ  

ΠΜ : Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο 

ΠΠ : Πξνυπνινγηζκφο Πξνζθνξάο 

ΣΠ : Σηκνιφγην Πξνζθνξάο 

ΣεΠ ε : Σερληθή Πεξηγξαθή 

 ΣΜ : Σηκνιφγην Μειέηεο 

1.2.2.2 πληνκνγξαθίεο Κσδίθσλ, Πξνδηαγξαθώλ, Καλνληζκώλ, Οδεγηώλ 

AASHTO: Ακεξηθάληθνο χλδεζκνο Κξαηηθψλ Τπαιιήισλ Οδνπνηίαο θαη 

Μεηαθνξψλ ASTM : Ακεξηθαληθέο Πξφηππεο Μέζνδνη Γνθηκψλ  

BS : Βξεηαληθά Πξφηππα 

CEN : Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο 
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CENELEC : Δπξσπατθή Δπηηξνπή ΖιεθηξνηερληθήοΣππνπνίεζεο 

CIE : Γηεζλήο Δπηηξνπή Φσηηζκνχ 

DIN : Γεξ κ αλη θφ Ηλζηηην χην Σππνπν ίε ζε ο 

ΔΛΟΣ : Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο 

 ΔΣΑ : Δπξσπατθέο Σερληθέο Δγθξίζεηο 

ISO : Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο 

ΚΜΛΔ : Καλνληζκφο Μεηαιιεπηηθψλ θαη Λαηνκηθψλ Δξγαζηψλ 

ΚΣ : Καλφλη ζκ φ ο Σερλνινγίαο θπ ξ ν δ έκ αην ο 

ΚΣΥ : Καλνληζκφο Σερλνινγίαο Υάιπβα 

NF : Γαιιηθά Πξφηππα 

ΟΜΟΔ : Οδεγίεο Μειεηψλ Οδηθψλ Έξγσλ  

ΠΣΠ : Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

1.2.2.3 πληνκνγξαθίεο Τπεξεζηώλ / Οξγαληζκώλ 

ΤΠΔ : Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο  

ΤΠΔΥΩΓΔ Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο,Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ  

ΤΜΔ : Τπνπξγείν Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θ Γηθηχσλ  

ΓΓΓΔ : Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Έξγσλ 

 ΓΤ : Γεσγξαθηθή Τπεξεζία ηξαηνχ 

ΓΔ Ζ : Γε κ φ ζη α Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ 

ΓΔΚΟ : Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί  

EE : Δπξσπατθή Έλσζε 

ΔΟΚ : Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα 

Δ ΟΥ : Δπξσπατθφο Οηθνλνκηθφο Υψξνο 

ΗΚΑ : Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 

ΚΔΓΔ : Κεληξηθφ Δξγαζηήξην Γεκνζίσλ Έξγσλ  

ΝΠΓΓ : Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ  

ΝΠΗΓ : Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ  

ΝΚ : Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο 

Ο ΚΩ : Οξγαληζκνί Κνηλήο Ωθέιεηαο 

ΠΔΓΔ : Πεξηθεξεηαθφ Δξγαζηήξην Γεκνζίσλ Έξγσλ  

ΠΔΠ : Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

TEE : Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο 

1.2.2.4 Άιιεο πληνκνγξαθίεο 

ΑΠΔ : Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ 

Ζ Π Α : Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο  

ΚΤΑ : Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε  

Ν : Νφκνο 

ΠΓ : Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

ΠΚΣΜΝΔ : Πξσηφθνιιν Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηψλ 

ΦΔΚ : Φχιιν Δθεκεξίδαο Κπβεξλήζεσο  

ΦΠΑ : Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο  

ΤΑ : Τπνπξγηθή Απφθαζε 

1.3 Δξκελείεο 

ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, εθηφο αλ απφ ηα ζπκθξαδφκελα ξεηά πξνθχπηεη δηαθνξεηηθά: 

• Λέμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν γέλνο ζα αθνξνχλ θαη ζε φια ηα γέλε θαη αληίζηξνθα. 

• Λέμεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ εληθφ ζα αθνξνχλ ηελ ίδηα έλλνηα θαη ζηνλ πιεζπληηθφ θαη αληίζηξνθα. 

• Λέμεηο πνπ αλαγξάθνληαη κε θεθαιαία γξάκκαηα ζα έρνπλ ηελ ίδηα έλλνηα κε ηηο ίδηεο ιέμεηο πνπ 

αλαγξάθνληαη κε πεδά γξάκκαηα θαη αληίζηξνθα. 

• Δθηφο εάλ ξεηά νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, «εκέξα», «βδνκάδα», «κήλαο», «έηνο» θιπ. ζα ζεκαίλεη «εκεξνινγηαθή 

εκέξα», «εκεξνινγηαθή βδνκάδα», «εκεξνινγηαθφο κήλαο», «εκεξνινγηαθφ έηνο» θιπ. 

• Γηαηάμεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζε «ζπκθσλία», «ζπγθαηάζεζε» ή ζε ζπλψλπκα I παξάγσγά ηνπο, πξνυπνζέηνπλ 

φηη ε ππφςε ζπκθσλία, ζπγθαηάζεζε θιπ., ζα δηαηππψλεηαη εγγξάθσο. 

• «Δγγξάθσο» ή παξάγσγα ηεο ιέμεο απηήο, έρνπλ ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηηο έλλνηεο απηέο απφ ηνλ 

Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. 

• Οη ηίηινη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γεληθά δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ ηεο 

παξνχζαο. 

• Όπνπ αλαθέξνληαη νη φξνη «κε δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ», «βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν», «ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ», 

«ρσξίο ηδηαίηεξν αληάιιαγκα», «ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε», λνείηαη φηη φιεο νη ζρεηηθέο δαπάλεο έρνπλ 

πεξηιεθζεί αλεγκέλα ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο θαη ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πξφζζεην 

αληάιιαγκα ή/θαη θακία πξφζζεηε ακνηβή ή απνδεκίσζε πέξα απφ ηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 
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• Όπνπ ζηελ παξνχζα θαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα άξζξα, παξαγξάθνπο, 

εδάθηα θιπ. λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θιπ., απηή γίλεηαη 

γηα δηεπθφιπλζε θαη επζεία αλαθνξά ζηηο πιένλ ζπλαθείο δηαηάμεηο, ρσξίο απφ ηελ αλαθνξά απηή λα 

απνθιείεηαη ε ηζρχο άιιεο ηζρχνπζαο δηάηαμεο πνπ ηπρφλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά. 

1.4 Δπηθνηλσλία - Κνηλνπνίεζε εγγξάθσλ 

• Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.135,143,θηι.) 

• Ο Αληίθιεηνο ηνπ Αλαδφρνπ ζα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο γηα ηελ παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ ηεο Τπεξεζίαο πνπ 

απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζηνλ Αλάδνρν απφ ηα γξαθεία ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ή ηεο 

Πξντζηάκελεο Αξρήο. 

• πλαηλέζεηο, εγθξίζεηο, πξνζδηνξηζκνί, εηδνπνηήζεηο, αηηήζεηο, ελζηάζεηο, δειψζεηο, πνπ απαηηνχληαη ζηα 

πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πξέπεη: 

-λα γίλνληαη εγγξάθσο κε ηελ έλλνηα ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, 

-λα επηβεβαηψλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπο κε θάζε λφκηκν ηξφπν θαη 

-λα γίλνληαη ζηηο δεισκέλεο κε ηα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο ή ηεο ζχκβαζεο δηεπζχλζεηο, εθηφο εάλ έρνπλ 

ιάβεη ρψξα κεηαβνιέο, νη νπνίεο φκσο έρνπλ γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο, άιισο νη αλσηέξσ πξάμεηο 

ινγίδεηαη φηη γίλνληαη εγθχξσο ζηηο ήδε δεισκέλεο δηεπζχλζεηο. 

1.5 Θεζκηθό πιαίζην, πξνδηαγξαθέο, θαλνληζκνί θαη γιώζζα πνπ δηέπνπλ ηε ζύκβαζε 

1.5.1 Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

• Ζ εθηέιεζε ησλ έξγσλ δηέπεηαη, εξκελεχεηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη, γηα έξγα 

πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δλσζε, θαη ηε»/ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία. Δηδηθφηεξα, ζε ζέκαηα 

παξαγσγήο δεκνζίσλ έξγσλ, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/16 Ζ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζπκπιεξψλεηαη κε 

ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, φπσο απηά πξνβιέπνληαη απφ ην αλσηέξσ θαη 

ηελ νηθεία Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο. 

• πκπιεξσκαηηθά κε ηα αλσηέξσ, ε εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζα δηέπεηαη, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπο θαη ηνλ Κχξην 

ηνπ Έξγνπ, θαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ νηθεία ΔΎ. 

• Όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε λνκνζεζία, ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ή θείκελεο δηαηάμεηο, λνείηαη, εθηφο εάλ ξεηά 

πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά, θάζε θαλφλαο δηθαίνπ, εζληθφο, θνηλνηηθφο ή δηεζλήο εθαξκνδφκελνο ζηελ Διιάδα, 

πεξηερφκελνο ζε θάζε πεγή δηθαίνπ (χληαγκα, Νφκνη, Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, 

Δγθχθιηνη, Οδεγίεο, Καλνληζκνί, Δζληθνί θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο) φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε, 

ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη θάζε θνξά θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο. 

1.5.2 Πξνδηαγξαθέο θαη Καλνληζκνί 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.54,178,θηι.). Δπηπξφζζεηα, ελδεηθηηθά αιιά 

φρη πεξηνξηζηηθά, ηζρχνπλ νη θαλνληζκνί θαη πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηελ ΔΤ, ζηε ΓΣΤ θαη ελ ΔΣΤ. 

1.5.3 Γιώζζα 

Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε Διιεληθή θαη ζε απηή ζα ζπληάζζνληαη φια ηα έγγξαθα, ε αιιεινγξαθία 

θιπ. Αλαδφρνπ θαη Τπεξεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ θείκελα ζπληαγκέλα ζε δχν γιψζζεο, γηα θάζε 

πεξίπησζε εξκελείαο επίζεκε θαη ππεξηζρχνπζα είλαη ε Διιεληθή Γιψζζα. 

1.6 εηξά ηζρύνο ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ 

Σα ζπκβαηηθά ηεχρε αιιεινζπκπιεξψλνληαη, αιιά ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά 

φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο ησλ σο άλσ ηεπρψλ θαζνξίδεηαη σο εμήο, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε Γηαθήξπμε 

Γεκνπξαζίαο: 

• Σν ζπκθσλεηηθφ 

• Ζ Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο 

• Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

• Σν Σηκνιφγην Μειέηεο 

• Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ Δ. Τ. 

• Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα παξαξηήκαηά ηνπο Σ..Τ. 

• Ζ παξνχζα Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

• Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 

• Ο πξνυπνινγηζκφο κειέηεο 

• Ζ ηερληθή κειέηε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθέο κειέηεο, κειέηεο εθαξκνγήο, ζρέδηα ηεο ππεξεζίαο θαζψο 

θαη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα πνπ ζπληάζζεη ν Αλάδνρνο, φπσο ηειηθά ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), 

• Σν Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, φπσο ηειηθά ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία, 

• Οη νξηδφκελεο ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ Σερληθέο πγγξαθέο Τπνρξεψζεσλ (ΓΣΤ θαη ΔΣΤ), 

• Οη νξηδφκελεο ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ πκπιεξσκαηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, Οδεγίεο 

Μειεηψλ, Οδεγίεο Πνηφηεηαο, 

• Σν Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ, φπσο ηειηθά ζα εγθξηζεί ατηφ ηελ Τπεξεζία, 

• Σα εγθεθξηκέλα εληαία ηηκνιφγηα, νη Δπξσθψδηθεο, νη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ), νη 

πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ θαη ISO. 
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• Οη αλαιχζεηο ηηκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, γηα ηελ πεξίπησζε ζχληαμεο 

πξσηνθφιισλ θαλνληζκνχ ηηκψλ κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ. 

1.7 ύκβαζε 

• Ζ ζχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα ππνγξαθεί ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην λ.4412/16 (αξζ.30,θηι.) 

θαη ζηε Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο 

• Με ηνλ φξν «χκβαζε» λνείηαη ε ζχκβαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο, κε βάζε ηα νπνία ν Αλάδνρνο: 

-Θα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, ζηελ ΔΤ θαη αλαιχνληαη ζηελ Σερληθή 

Πεξηγξαθή θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο, 

-Θα εθηειέζεη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο γηα ην έξγν, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα 

θαη ζηελ ΔΤ, πνπ ζα πξνηείλεη θαη ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία, 

-Θα εθπνλήζεη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο κειέηεο εθαξκνγήο γηα ην έξγν, φπνπ απηφ επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε ην 

ΠΓ 696/74 θαη ηελ Δγθ. 37/95 φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα θαη ζηελ ΔΤ, 

-Θα ζπληεξήζεη ην έξγν, κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη ζηελ 

παξνχζα θαη ζηελ ΔΤ. 

1.8 Δθρώξεζε δηθαησκάησλ - ππνθαηάζηαζε 

Ζ εθρψξεζε ηνπ έξγνπ ή/θαη ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην λ.4412/16 

(αξζ.164,θηι.). 

1.9 Μειέηεο ηνπ έξγνπ 

1.9.1 Τπάξρνπζεο κειέηεο θαηά ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ 

• Καηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο, ηα αληίγξαθα ησλ κειεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηε 

δηάζεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηγξάθνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα παξαδνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν εγθεθξηκέλεο φιεο νη κειέηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 

Σερληθή Πεξηγξαθή, ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν νξηζηηθήο κειέηεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην ΠΓ 696/74 θαη ηελ 

Δγθ. 37/95 φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα. 

• Οη Γηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ απφ έξεπλεο ή θαη 

κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ή αθφκε θαη κε αλαδεηήζεηο / ζπλεληεχμεηο ζηνπο θνξείο, νξγαληζκνχο, γξαθεία 

γεσηερληθψλ εξεπλψλ θιπ , πνπ έρνπλ εθπνλήζεη ζρεηηθέο κειέηεο / έξεπλεο γηα ηελ Τπεξεζία θαη ην έξγν. Οη 

Γηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη επίζεο λα πξνβνχλ θαη ζε δηθέο ηνπο έξεπλεο εδάθνπο / ππεδάθνπο, ηνπιάρηζηνλ 

ζηηο ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο πςειψλ επηρσκάησλ, κεγάισλ ηερληθψλ, ιαηνκηθψλ ρψξσλ, πεξηνρψλ εθζθαθψλ, 

ηνίρσλ αληηζηήξημεο θιπ. Ζ έθηαζε ησλ εξεπλψλ / αλαδεηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ελαπφθεηηαη ζηελ 

θξίζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ. 

1.9.2 Έιεγρνο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ από ηνλ Αλάδνρν 

• Μέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξνχζα (παξ. 8.2.2.2) θαη ελδερνκέλσο ζηα αληίζηνηρα 

άξζξα ηεο ΔΤ, ν Αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη πιήξε έιεγρν ησλ ηερληθψλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ, κε ηπρφλ 

δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ, πεξηνξηζκέλσλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εξεπλψλ θιπ. 

• ηα αλσηέξσ πιαίζηα, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ειέγμεη ηελ πιεξφηεηα θαη επάξθεηα ησλ πθηζηακέλσλ 

γεσηερληθψλ κειεηψλ θαη εξεπλψλ θαη λα δηεξεπλήζεη ηελ αλαγθαηφηεηα εθηέιεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ 

εξεπλψλ, επηζεκαίλνληαο έγθαηξα ην ελδερφκελν απηφ ζηελ Τπεξεζία εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο γηα ην ζθνπφ 

απηφ πξνζεζκίαο (παξ. 8.2.2.2 ηεο παξνχζαο). ε πεξίπησζε πνπ θξίλεη φηη απαηηνχληαη ζπκπιεξσκαηηθέο 

έξεπλεο ππνρξενχηαη: 

-λα ζπληάμεη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο πξφγξακκα αλαγθαίσλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ 

-λα ππνβάιεη ην πξφγξακκα απηφ ζηελ Τπεξεζία πξνο έγθξηζε. 

Ο έιεγρνο ησλ ηερληθψλ κειεηψλ θαη ε δηεξεχλεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο εθηέιεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ εξεπλψλ, 

θαηά ηηο δχν πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4.1.1.(2) ηεο παξνχζαο, πνπ αθνξά ζε 

επαιήζεπζε ησλ δηαηηζέκελσλ ζηνηρείσλ, γηα ηελ νπνία δελ πξνβιέπεηαη θαηαβνιή ακνηβήο ζηνλ Αλάδνρν, επεηδή 

ε δαπάλε ηεο πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο. 

Ο έιεγρνο ζα αλαθέξεηαη ζηηο εγθεθξηκέλεο ζπκβαηηθέο ηερληθέο κειέηεο ή/θαη έξεπλεο θαη ζα έρεη ζθνπφ ηνλ 

εληνπηζκφ θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιείςεσλ θαη επί κέξνπο ζεκάησλ, κε ζθνπφ λα πξνθχςεη κε 

βάζε ηηο εγθεθξηκέλεο ζπκβαηηθέο ηερληθέο κειέηεο, φπσο απηέο πνπ ηπρφλ ζα ζπκπιεξσζνχλ σο αλσηέξσ, 

ζπλνιηθφ έξγν ηερληθά άξηην θαη ιεηηνπξγηθφ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ θαη λα επηηπγράλεη ηελ 

πξνδηαγξαθφκελε δηάξθεηα δσήο ηνπ. 

ηελ ίδηα πξνζεζκία κε απηήλ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο 1.9.2 (1) θαη (2), ν Αλάδνρνο ζα 

ππνβάιιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηερληθή έθζεζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ κεηά ηνλ 

έιεγρν ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ θαη επίζεο ηνλ αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο ηειηθήο δαπάλεο (ζρέδην 

Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ) ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 

Σν ζρέδην Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ζα ζπλνδεχεηαη απφ έθζεζε, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά νη πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ Αλάδνρν ζπκπιεξψζεηο ησλ ηερληθψλ κειεηψλ, κε πιήξε ηεθκεξίσζή ηνπο 
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θαη αλάιπζε ησλ πξνηεηλφκελσλ κε ην ζρέδην Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ, δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ 

πνζνηήησλ ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ ή/θαη ησλ ηπρφλ απαηηνχκελσλ ηηκψλ κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ. 

Ζ ππνβνιή ηνπ ππφςε ζρεδίνπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ δελ αλαζηέιιεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ 

Αλαδφρνπ λα εθηειεί ην έξγν, ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο εγθεθξηκέλεο ηερληθέο κειέηεο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη 

κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο εξγνιαβίαο, κέρξηο φηνπ απνθαζηζζνχλ αλ θαη πνηεο ζα γίλνπλ 

δεθηέο απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο. 

Δθφζνλ πξνηαζνχλ ηξνπνπνηεηηθέο ζπκπιεξψζεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ, ζα θαιείηαη ν κειεηεηήο πνπ ηηο 

ζπλέηαμε, πξνθεηκέλνπ λα δηαηππψζεη ηηο απφςεηο ηνπ, θαη θαηά ηα ινηπά ζα εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζην 

λ.4412/16 (αξζ.144,θηι.). 

Οη εγθξίζεηο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ησλ αλαγθαίσλ ζπκπιεξψζεσλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ ζα γίλνληαη κε 

Απφθαζε ηεο Πξντζηάκελεο Αξρήο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ αξκνδίνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ θαη 

θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.144,θηι.). 

ρεηηθά κε ηηο απμνκεηψζεηο εξγαζηψλ ή ηηο λέεο εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ είηε απφ ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ 

ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, είηε απφ άιιεο αηηίεο, επηζεκαίλεηαη φηη έρεη ηζρχ ν λ.4412/16 (αξζ.156,θηι.). 

Σν ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα αλαπξνζαξκνζζεί ζχκθσλα κε ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ 

ζα απνδερζεί ε Τπεξεζία, βάζεη ησλ αλσηέξσ πξνηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, χζηεξα απφ ζχληαμε θαη έγθξηζε ηνπ 

θαηά ην λφκν πξνβιεπφκελνπ ΑΠΔ. Ζ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ελαη δπλαηφλ λα ζπλεπάγεηαη θαη 

παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ (ηκεκαηηθψλ ή θαη ζπλνιηθήο) εθφζνλ ππάξμεη αξκφδηα έγθξηζε. 

1.9.3 Δθπόλεζε κειεηώλ θαη ιήςε ζηνηρείσλ από ηνλ Αλάδνρν, ε ακνηβή ησλ νπνίσλ πξέπεη λα 

εκπεξηέρεηαη αλεγκέλα ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο 

• Αλεμάξηεηα απφ ηνλ έιεγρν ηεο ηερληθήο κειέηεο θαη ησλ ηπρφλ παξεπφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

παξαγξάθσλ 1.9.1 θαη 1.9.2 αλσηέξσ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη φια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη αλαγθαία 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ηε ζχληαμε ησλ επηκεηξήζεσλ θαη, γεληθφηεξα, ηε ρξνληθή, πνζνηηθή, πνηνηηθή 

θαη νηθνλνκηθή ηεθκεξίσζε ηνπο, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα, ζηελ ΔΤ θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε. 

ηελ θαηεγνξία απηή εκπίπηνπλ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ε απνηχπσζε ηεο κνξθήο ηνπ θπζηθνχ 

εδάθνπο θαη ε παξάδνζε ησλ ζηνηρείσλ ζηε κνξθή πνπ νξίδεηαη, ε ηπρφλ πξνζαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ 

νξηζηηθψλ κειεηψλ ζε επίπεδν κειεηψλ εθαξκνγήο, ε ζχληαμε θαη ε παξάδνζε ζηελ ππεξεζία πιήξνπο 

θαθέινπ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ θαζψο θαη ε έθδνζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ φπσο νηθνδνκηθήο άδεηαο, 

άδεηαο απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ πνιηηηζκνχ (αξραηνινγηθή θιπ), άδεηα γηα 

ζχλδεζε κε ειεθηξνθσηηζκφ-θπζηθφ αέξην- ππξφζβεζε- χδξεπζε-απνρέηεπζε θ.α ε ζχληαμε θαη ελεκέξσζε 

ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο αδεηνδνηήζεσλ, κειεηψλ, ππνβνιψλ, εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, δνθηκψλ, ειέγρσλ θιπ., 

ε ζχληαμε θαη ελεκέξσζε πξνγξάκκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη ην ΑΤ θαη ΟΑΤ, ε εθπφλεζε Μειεηψλ 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ γηα ιαηνκεία, δάλεην ζαιάκνπ ο, ρψξνπο απφζεζεο θιπ. πνπ ηπρφλ ζα 

απαηηεζνχλ, ε εθπφλεζε κειεηψλ θαη ε ζχληαμε ζρεδίσλ ζήκαλζεο θαη αζθάιηζεο ησλ πξνζσξηλψλ 

ξπζκίζεσλ ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ, θιπ. 

• Οη σο άλσ κειέηεο ή/θαη έξεπλεο ζα εθπνλεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (ΠΓ 696/74, Ν 4412/16, 

Ν 3010/02 θιπ.) φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί, θσδηθνπνηεζεί θαη ηζρχνηλ ζήκεξα απφ αλεμάξηεηε, πξνο ηελ 

εξγνιεπηηθή επηρείξεζε πνπ ζπληζηά ηνλ Αλάδνρν, Οκάδα Μειεηψλ ή/θαη Δξεπλψλ, πνπ ζα δηαζέηεη ηα 

πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ ΔΤ, ελψ ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη λα ηεζεί ππφςε ηεο 

Τπεξεζίαο ε αιιεινπρία ππνβνιήο φισλ ησλ κειεηψλ ή/θαη εξεπλψλ ηνπ έξγνπ. Ζ ππνβνιή ησλ κειεηψλ 

απηψλ ζα γίλεηαη έγθαηξα ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, γηα ηελ αξκφδηα έγθξηζε, πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ ΔΤ. 

• Τπελζπκίδεηαη φηη ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ησλ έξγσλ, 

κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν Αλάδνρνο ηεο θαηαζθεπήο θαη ν έιεγρνο πνπ ζα αζθεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, δελ 

απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε απηή, ή ηελ νπνηαδήπνηε άιιε πνπ πξνθχπηεη γΓ απηφλ απφ ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

1.9.4 Σξόπνο ππνβνιήο, ειέγρνπ θαη εγθξίζεηο κειεηώλ ηνπ Αλαδόρνπ 

• Γηα ηελ εθπφλεζε θαη ππνβνιή ησλ κειεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν 1.9, ν Αλάδνρνο πέξα απφ ην 

γεληθφ ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα εθπνλήζεη θαη εηδηθφ αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα κειεηψλ 

ή/θαη εξεπλψλ, ζπλδπαζκέλν κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο, ην νπνίν ζα ππνβάιεη γηα έγθξηζε κέζα ζηελ 

πξνβιεπφκελε ζηελ παξ. 8.2.2.2 ηεο παξνχζαο ή ζηελ ΔΤ πξνζεζκία. Οη ππνβνιέο ησλ κειεηψλ πνπ ζα 

εθπνλήζεη ν Αλάδνρνο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα κειεηψλ ηνπ έξγνπ. 

• Οη εγθξίζεηο ησλ ππνβαιινκέλσλ κειεηψλ ή/θαη απνηειεζκάησλ εξεπλψλ ζα γίλνληαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

επαξθνχο πιεξφηεηαο θαη νξζφηεηάο ησλ, κεηά απφ έιεγρν, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ ΔΤ, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνλ δηαηηζέκελν, απφ ην ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ, ρξφλν. ε πεξίπησζε 

ειιηπνχο ή ιαλζαζκέλεο κειέηεο ή/θαη έξεπλαο, ε ππνβνιή ζα επηζηξέθεηαη θαη ν ρξφλνο ειέγρνπ θαη 

έγθξηζεο ζα εθθηλεί απφ ηε ζπκπιήξσζε / δηφξζσζε θαη επαλππνβνιή ηεο. Ο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο / 

δηφξζσζεο θαη επαλέιεγρνπ δελ αλαγλσξίδεηαη σο αηηία θαζπζηέξεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ θαη ησλ 

κειεηψλ ή/θαη εξεπλψλ. 
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• Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε ιεπηνκεξή έιεγρν κεξηθψλ ή θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ κειεηψλ 

ή/θαη εξεπλψλ ηνπ Αλαδφρνπ, κε ή ρσξίο ηε ζχκπξαμε πκβνχισλ. Αλ θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ 

πξνθχςνπλ ακθηζβεηήζεηο σο πξνο ηελ επάξθεηα ησλ ζρεηηθψλ ππνινγηζκψλ ή ησλ εθαξκνδνκέλσλ 

ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ, ε Τπεξεζία δχλαηαη λα δεηήζεη πξφζζεηνπο ππνινγηζκνχο ή/θαη ειέγρνπο κε ηελ 

εθαξκνγή άιισλ ζπλαθψλ ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ. 

• Όιεο νη ππνβνιέο ζα γίλνληαη ζηελ Τπεξεζία ζε ηέζζεξα (4) αληίηππα εθ ησλ νπνίσλ ε κηα ζεηξά ζα είλαη ηα 

πξσηφηππα ζρέδηα ζε δηαθάλεηεο. ρεηηθά ζα αθνινπζείηαη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή ηνπ ΠΓ 696/74 γηα ηελ 

ηεπρνπνίεζε, ζπζθεπαζία θιπ. 

• Μεηά ηελ έγθξηζε ε Τπεξεζία ζα παξαδίδεη ζηνλ Αλάδνρν κηα (1) ζεσξεκέλε ζεηξά. 

1.9.5 Αιιεινπρία κειεηώλ θαη θαηαζθεπώλ 

• Οπδεκία θαηαζθεπή ζα εθηειείηαη αλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεη εγθξηζεί ε ηπρφλ απαηηνχκελε κειέηε. Σνχην 

αθνξά θαη ηα ελδηάκεζα ζηάδηα θαηαζθεπήο ησλ πξνζσξηλψλ ή ησλ κφληκσλ έξγσλ. 

• Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνγξακκαηίζεη θαηάιιεια ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε λα 

ππάξρεη επαξθήο ρξφλνο γηα ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ ή/θαη εξεπλψλ θαη γηα ηηο αληίζηνηρεο εγθξίζεηο. 

• Ζ έγθξηζε ησλ κειεηψλ ή/θαη εξεπλψλ (ππνινγηζκψλ, ζρεδίαλ, θιπ.) απφ ηελ Τπεξεζία δελ απαΜάζζεη ηνλ 

Αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. 

• ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, πνπ πθίζηαηαη αλάγθε άκεζεο θαηαζθεπαζηηθήο επέκβαζεο πξνο απνηξνπή 

θηλδχλνπ αηπρήκαηνο, ν φξνο ηεο παξ. 1.9.4 (1) κπνξεί, θαηά ηελ αηηφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, λα κελ 

εθαξκφδεηαη. Όκσο θαη ηφηε νη ζρεηηθέο εγθξίζεηο ζα αθνινπζνχλ. 

1.9.6 Γιώζζα κειεηώλ / εξεπλώλ / ζρεδίσλ 

     Σφζν νη αλαγξαθέο ζηα ζρέδηα φζν θαη νη παξαδνρέο κειέηεο θαη νη ππνινγηζκνί ζα είλαη ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα. Ξελφγισζζεο εθηππψζεηο ζα είλαη απνδεθηέο κφλν γηα ππνινγηζκνχο απφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, 

εθφζνλ απηνί ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε - ππφκλεκα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, πνπ ζα ηχρεη ηεο απνδνρήο 

ηεο Τπεξεζίαο. 

1.10 Παξνρή θαη κέξηκλα ησλ ηεπρώλ 

• Οη δηαγσληδφκελνη ζα παξαιάβνπλ ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη 

ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ππνινίπσλ ηεπρψλ, ζρεδίσλ θιπ., ζηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζηε Γηαθήξπμε. 

• Οη δηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα κειεηήζνπλ θαη ελδερφκελα λα πάξνπλ αληίγξαθα κε κέξηκλα θαη δαπάλε 

ηνπο, νπνησλδήπνηε απφ ηα ζηνηρεία θαη ηηο κειέηεο πνπ ππάξρνπλ. ηνηρεία ησλ κειεηψλ, πνπ ππάξρνπλ, 

κπνξνχλ λα πξνκεζεπζνχλ νη δηαγσληδφκελνη απφ ηελ Τπεξεζία. 

• Όκνηα κε ηα αλσηέξσ γηα ηηο κειέηεο, νη δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα κειεηήζνπλ, θαη ελδερφκελα λα πάξνπλ 

αληίγξαθα, κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπο, γηα φιεο ηηο γεσηερληθέο ή/θαη άιιεο έξεπλεο πνπ έρνπλ εθηειεζζεί, 

κέζσ ηεο Τπεξεζίαο. 

• ρεηηθά κε ηηο κειέηεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ή ζα εθπνλεζνχλ γηα ην έξγν, γίλεηαη αλαθνξά ζην Άξζξν 1.9 ηεο 

παξνχζαο. 

• ηνλ Αλάδνρν, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζα ρνξεγεζεί κία ζεηξά ησλ Σερληθψλ πγγξαθψλ 

Τπνρξεψζεσλ, πκπιεξσκαηηθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, Οδεγηψλ Μειεηψλ, Οδεγηψλ Πνηφηεηαο, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ ΔΤ, ηζρχνπλ θαη αθνξνχλ ζην έξγν. 

• Σα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ ζα είλαη ζηελ θαηνρή ηεο Τπεξεζίαο θαη ζα θπιάζζνληαη κε κέξηκλά ηεο. ηνλ 

Αλάδνρν, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζα ρνξεγεζνχλ δχν ζεηξέο ζεσξεκέλσλ αληηγξάθσλ ζρεδίσλ 

ησλ ππαξρνπζψλ ηερληθψλ κειεηψλ, θαζψο θαη ησλ ηππηθψλ ζρεδίσλ ηεο Τπεξεζίαο, εθφζνλ απηά ηα 

ηειεπηαία δηαηίζεληαη. Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα παξάγεη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξφζζεηα αληίγξαθα ησλ αλσηέξσ 

ηεπρψλ, κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ. 

• Όια ηα ηερληθά έγγξαθα, ηεχρε, ινγηζκηθφ θιπ., πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ, φπσο, ζρέδηα, κειέηεο, θαηακεηξεηηθά / επηκεηξεηηθά ζηνηρεία, εθαξκνγέο πξνγξακκάησλ Ζ/Τ θιπ. ζα 

είλαη ζηελ θαηνρή ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα θπιάζζνληαη κε κέξηκλά ηνπ, κέρξηο φηνπ παξαδνζνχλ νξηζηηθά ζηελ 

Τπεξεζία. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηελ Τπεξεζία αληίγξαθα ησλ αλσηέξσ ηεπρψλ, κε κέξηκλα 

θαη δαπάλεο ηνπ, φπνηε δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία ή ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο. 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θπιάζζεη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ έλα ηνπιάρηζηνλ αληίγξαθν ησλ ζπκβαηηθψλ 

ηεπρψλ θαη ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπο, ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε, ησλ ηερληθψλ ηεπρψλ πνπ ν ίδηνο ζπλέηαμε θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, θαζψο θαη 

ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ έξγνπ. Ζ Τπεξεζία ζα δηθαηνχηαη λα έρεη πξφζβαζε ζηα αλσηέξσ θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο ή θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ, εθφζνλ απηέο ππεξβαίλνπλ ηηο θαηά ηα αλσηέξσ 

εξγάζηκεο. 

• Δθφζνλ ππνπίπηεη ζηελ αληίιεςε ελφο εθ ησλ ζπκβαιινκέλνπ κεξψλ ζθάικα ή ειάηησκα ηερληθήο θχζεο ζε 

νπνηνδήπνηε έγγξαθν, ζρέδην, κειέηε θιπ., πνπ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην 

ππφςε κέξνο ζα ελεκεξψζεη άκεζα ην άιιν κέξνο ζρεηηθά. 

1.11 Καζπζηέξεζε ζηε ρνξήγεζε ζρεδίσλ ε νδεγηώλ 
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• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ Τπεξεζία νπνηεδήπνηε δηαθαίλεηαη πεξίπησζε 

θαζπζηέξεζεο ή, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, παξαθψιπζεο ησλ εξγαζηψλ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θάπνην 

ζρέδην, νδεγία θιπ. δελ παξαζρεζεί ζε απηφλ απφ ηελ Τπεξεζία ή ηνπο ηπρφλ ζπκβνχινπο ηεο κέζα ζε εχινγε 

δηνξία. Ζ έγγξαθε εηδνπνίεζε ζα πεξηέρεη ιεπηνκέξεηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ απαηηνχκελνπ ζρεδίνπ, νδεγίαο 

θιπ., ιεπηνκεξή αηηηνιφγεζε ηνπ ζθνπνχ πνπ απηφ ζα εμππεξεηήζεη, θαζψο θαη ηεο δηνξίαο πνπ απηφ ζα 

πξέπεη λα ηεζεί ζηε δηάζεζε ηνπ Αλαδφρνπ, θαη ιεπηνκέξεηεο ηεο θχζεο θαη ηεο έθηαζεο ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ ηπρφλ ζα δεκηνπξγεζνχλ εάλ ην δεηνχκελν έγγξαθν, νδεγία θιπ. δελ εθδνζεί έγθαηξα. 

• Αλ ε Τπεξεζία θαηαζηεί ππεξήκεξε ζηελ έθδνζε ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ αηηεζέληνο εγγξάθνπ, νδεγίαο θιπ. 

θαη ν Αλάδνρνο ππνζηεί απνδεδεηγκέλα θαζπζηέξεζε ή απμεκέλν θφζηνο θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ σο άκεζν απνηέιεζκα ηεο ππφςε ππεξεκεξίαο ηεο Τπεξεζίαο, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ Τπεξεζία ζρεηηθά θαη ζα δηθαηνχηαη ζχκθσλα κε ην Αξζξν 20.1 

ηεο παξνχζαο: 

-Να ππνβάιεη πιήξσο αηηηνινγεκέλε αίηεζε παξάηαζεο ησλ πξνζεζκηψλ, εθφζνλ παξαβηαζηεί ή ππάξρεη 

θίλδπλνο 

παξαβίαζεο ηκεκαηηθήο ή ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ (θαηά ηα Άξζξα 8.2 θαη 8.4 ηεο παξνχζαο) θαη 

-Να ππνβάιεη πιήξσο αηηηνινγεκέλε αίηεζε γηα ηελ θαηαβνιή ζε απηφλ απνδεκίσζεο κφλν γηα ηηο ζεηηθέο 

ηνπ δεκίεο. 

1.12 Κπξηόηεηα θαη ρξήζε ησλ εγγξάθσλ ηνπ Αλαδόρνπ από ηνλ ΚηΔ 

• Ο Αλάδνρνο δηαηεξεί ηα δηθαηψκαηα δεκηνπξγνχ (copyright) θαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ εγγξάθσλ, 

ζρεδίσλ, κειεηψλ, ινγηζκηθνχ, εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ θιπ., πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1.10(7) αλσηέξσ πνπ 

ζπληάρζεθαλ απφ απηφλ ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ κε δηθή ηνπ δαπάλε. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν 

Αλάδνρνο ζεσξείηαη φηη παξαρσξεί ζηνλ ΚηΔ θαη ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ην δσξεάλ αλέθθιεην 

δηθαίσκα ηεο ρξήζεο ησλ ππφςε εγγξάθσλ, ζρεδίσλ, κειεηψλ, ινγηζκηθνχ, εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ θιπ., 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηξνπνπνηήζεσλ, βειηηψζεσλ θιπ. απηψλ, θαζψο θαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ρξήζεο ησλ ππφςε ηξνπνπνηεκέλσλ ή/θαη βειηησκέλσλ εθδφζεσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαζ' 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο ή ηεο πξαγκαηηθήο δσήο ηνπ έξγνπ. 

• Ζ θπξηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ Ζ/Τ θαη ινγηζκηθνχ εκπνξίνπ πνπ ηπρφλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ 

Αλάδνρν παξακέλεη ζε απηφλ, φκσο ν ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα λα ηα ρξεζηκνπνηεί ρσξίο θακία επηβάξπλζε θαη 

ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζχκβαζεο. 

• Δάλ ηα θαηά ηα αλσηέξσ έγγξαθα, ζρέδηα, κειέηεο, εθαξκνγέο πξνγξακκάησλ Ζ/Τ θιπ. επξίζθνληαη ζηελ 

θαηνρή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα παξαδνζνχλ ζηνλ ΚηΔ θαηά ηελ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε αξρείσλ κε ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλνδεχζεη ηελ 

παξάδνζή ηνπο κε έγγξαθε ηεθκεξίσζή ηνπο θαη κε νδεγίεο γηα ηελ αλάθηεζε / δηαρείξηζή ηνπο. 

1.13 Κπξηόηεηα θαη ρξήζε ησλ εγγξάθσλ ηνπ ΚηΔ από ηνλ Αλάδνρν 

Ο ΚηΔ δηαηεξεί ηα δηθαηψκαηα δεκηνπξγνχ (copyright) θαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ ΣΤ (ΓΣΤ θαη 

ΔΣΤ), ησλ ηερληθψλ ή άιισλ κειεηψλ, ησλ εγρεηξηδίσλ πνηφηεηαο, ησλ ηππηθψλ ζρεδίσλ θιπ. πνπ ζπληάρζεθαλ 

απφ απηφλ ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Ο Αλάδνρνο ζα έρεη ην δηθαίσκα, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, λα ρξεζηκνπνηήζεη 

θαη λα παξάγεη αληίγξαθα ησλ ππφςε εγγξάθσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζχκβαζεο. Σα ππφςε έγγξαθα δελ ζα 

αληηγξαθνχλ, θνηλνπνηεζνχλ ή ρξεζηκνπνηεζνχλ, θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν, απφ ηξίηα πξφζσπα πέξαλ ηνπ 

Αλαδφρνπ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, παξά κφλν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαη κε ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο 

Τπεξεζίαο. 

1.14 Δκπηζηεπηηθόηεηα 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζέζεη ππφςε ηεο Τπεξεζίαο φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ εθάζηνηε, 

αθφκα θαη ηα ζεσξνχκελα σο εκπηζηεπηηθά (θνζηνινγηθά θ.ά.), πνπ εχινγα ζα επηηξέςνπλ ζηελ Τπεξεζία λα 

δηαπηζηψζεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ κε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

• Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ ΔΤ, ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κελ 

γλσζηνπνηήζεη πξνο ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο ηχπνπ, 

γξαπηνχ ή/θαη ειεθηξνληθνχ) 

νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή/θαη πιεξνθνξίεο, πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη 

ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε άδεηα ηνπ ΚηΔ. 

1.15 πκκόξθσζε κε ην ζεζκηθό πιαίζην - ηήξεζε αζηπλνκηθνί δηαηάμεσλ 

• Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα ηεξείην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ, 

ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία, θαζψο θαη ηε δηεζλή λνκνζεζία, πνπ έρεη θαηαζηεί εζσηεξηθφ δίθαην. Ζ θαηά ηα 

πξνεγνχκελα ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ αλαθέξεηαη ζηνπο θαλφλεο δηθαίνπ πνπ δηέπνπλ ηηο 

πξάμεηο ή παξαιείςεηο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ή πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ έγηλαλ 

θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ απηψλ θαη βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε απηέο. Δπηπξνζζέησο, ν 

Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο δηθαίνπ ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο 

άιισλ θξαηψλ, εθφζνλ νη ηειεπηαίνη δηέπνπλ πξάμεηο ή παξαιείςεηο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ ή πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ απηψλ θαη 

βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε απηέο. 
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• Οη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ επεθηείλνληαη θαη ζηελ ηήξεζε ηνπ δηθαίνπ ηεο δηεζλνχο επζχλεο γηα 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηπρφλ έρνπλ εθαξκνγή θαη ηεο νπνίαο ν κεραληζκφο θηλείηαη απηφκαηα θαη απεηινχληαη 

θπξψζεηο ηφζν θαηά ηνπ ππαίηηνπ Αλαδφρνπ φζν θαη θαηά ηνπ θξάηνπο ηεο ππεθνφηεηάο ηνπ ή ηεο έδξαο ηνπ. 

• Δπίζεο ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα αλαθνηλψλεη ακέζσο ζηελ Τπεξεζία ην πεξηερφκελν 

φισλ ησλ δηθνγξάθσλ ή άιισλ δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, πνπ ηνπ θνηλνπνηνχληαη θαη αλαθέξνληαη 

ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Ζ ππνρξέσζή ηνπ απηή θαιχπηεη θαη έγγξαθα πνπ 

εθδφζεθαλ απφ αξρέο ηεο αιινδαπήο. 

• Ο Αλάδνρνο, σο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ Νφκσλ, TOW Αζηπλνκηθψλ θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ, 

ππνρξενχηαη εηδηθφηεξα λα αλαθνηλψλεη ρσξίο ακέιεηα ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηηο ζρεηηθέο δηαηαγέο θαη 

εληνιέο ησλ δηαθφξσλ Αξρψλ ζρεηηθά κε ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ θαη αζθαιείαο θιπ., πνπ 

απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζε απηφλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 

1.16 Δπζύλε κειώλ θνηλνπξαμίαο 

Ζ επζχλε κειψλ Κνηλνπξαμίαο δηέπεηαη απφ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.140,θηι.). 

2. Ο ΔΡΓΟΓΟΣΗ (ΚηΔ) 

2.1 Απαιινηξηώζεηο 

• Ο ΚηΔ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεξγήζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο δηαηππψζεηο γηα ηελ απαιινηξίσζε 

δεκνηηθψλ, θνηλνηηθψλ, Ν.ΠΓΓ. ή ηδησηηθψλ γεπέδσλ, θαηνηθηψλ θιπ., απαξαίηεησλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

κνλίκσλ έξγσλ, ππέρνληαο θαη φιεο ηηο πιηθέο θαη δηθαζηηθέο επζχλεο γηα ηε δηαδηθαζία ησλ ππφςε 

απαιινηξηψζεσλ. 

• Ο ΚηΔ ππνρξενχηαη, κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη ζηελ ΔΤ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

Αλαδφρνπ, λα παξαδψζεη ζηνλ Αλάδνρν ηα απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηνλ έξγσλ γήπεδα, ειεχζεξα απφ 

θάζε δέζκεπζε. 

• Πεξαηηέξσ αλαθνξά ζηηο απαιινηξηψζεηο γίλεηαη ζηελ ΔΎ, κε ή ρσξίο παξαπνκπή ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή 

ηνπ έξγνπ. Ζ Τπεξεζία έρεη ιάβεη ππφςε ηεο ηελ πξφνδν ησλ απαιινηξηψζεσλ θαηά ηε ζχληαμε ησλ φξσλ 

δεκνπξάηεζεο θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηπρφλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ θαη ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. 

Αληίζηνηρα ν Αλάδνρνο ζεσξείηαη, φηη έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ ην γεγνλφο απηφ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ θαη γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, εμαζθαιίδνληαο ηε κέγηζηε δπλαηή αλάπηπμε 

εξγαζηψλ. 

• Δθηφο αλ ξεηά νξίδεηαη ην αληίζεην ζηελ ΔΤ, ν ΚηΔ νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη γηα λα απαιινηξηψζεη 

ή θαη παξαρσξήζεη ρψξνπο γηα ίδξπζε ιαηνκείσλ, γηα δαλεηνιεςία, γηα απφζεζε, γηα εγθαηαζηάζεηο 

εξγνηαμίσλ θιπ. Οη ρψξνη απηνί ζα πξέπεη λα εμεπξεζνχλ θαη ελνηθηαζηνχλ ή/θαη αγνξαζζνχλ απφ ηνλ 

Αλάδνρν κε απνθιεηζηηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλε. 

2.2 Άδεηεο θαη Δγθξίζεηο 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ή εμαζθάιηζε, κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ, ησλ θάζε είδνπο 

αδεηψλ ή ππνρξεσηηθψλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία ή αιιαρνχ θαη πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θάζε είδνπο εξγαζηψλ. Πξνο ηνχην ν Αλάδνρνο ζα 

πξέπεη λα ππνβάιιεη ην ζρεηηθφ αίηεκά ηνπ ζηελ, θαηά πεξίπησζε, αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΚηΔ ή αιινχ. 

Παξάιιεια νθείιεη λα θνηλνπνηεί ην αίηεκά ηνπ (κε αληίγξαθα φισλ ησλ ζπλαθψλ δηθαηνινγεηηθψλ) ζηελ 

Δπίβιεςε. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο αδεηψλ ή ππνρξεψζεσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

θχζεο. 

• Δθηφο αλ ξεηά νξίδεηαη ην αληίζεην ζηελ ΔΤ, ν ΚηΔ νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη γηα λα παξάζρεη ζηνλ 

Αλάδνρν ηηο απαηηνχκελεο δηνηθεηηθέο άδεηεο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ πξάμεσλ εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ. 

• Όζνλ αθνξά άδεηεο πνπ κπνξνχλ λα εθδνζνχλ θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο αξκφδηαο δηνηθεηηθήο αξρήο, ν 

Αλάδνρνο εμαθνινπζεί λα θέξεη απνθιεηζηηθά ηνλ θίλδπλν κε έθδνζήο ηνπο. Καη’ εμαίξεζε, ν ΚηΔ 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηνλ ζπλδξάκεη, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

-Ο λφκνο θαηαιείπεη ζηνλ ΚηΔ ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα παξάζρεη ηε ζπλδξνκή απηή ή φρη. 

-Ζ παξνρή ηεο ζπλδξνκήο απηήο δελ ζα ζπληζηνχζε θαθή ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο ηνπ επρέξεηαο ή 

θαηάρξεζε εμνπζίαο. 

• Ο ΚηΔ αλαιακβάλεη λα παξάζρεη ηε ζπλδξνκή ηνπ θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ θαη κφλν κε 

ηνπο ηχπνπο θαη ηα κέζα, πνπ ηνπ επηηξέπεη ή ηνπ επηβάιιεη ε θαηά πεξίπησζε εθαξκνζηέα γηα ηελ έθδνζή ηεο 

άδεηαο δηνηθεηηθή ή απνδεηθηηθή δηαδηθαζία. 

• Γηα ηε ζέζε ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε ιεηηνπξγηθή εηνηκφηεηα απαηηείηαη ε έθδνζε ησλ 

αδεηψλ ιεηηνπξγίαο απφ ην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο ή/θαη απφ ηε ΓΔΖ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε ζχληαμε 

ησλ ζρεδίσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη θαη ηελ έγθαηξε ελέξγεηα, ψζηε λα κελ πξνθχπηεη θακία 

θαζπζηέξεζε γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

• ρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, γηα ηηο ζρεηηθέο άδεηεο θαη δηαδηθαζίεο γίλεηαη αλαθνξά ζην 

Άξζξν 4.18 ηεο παξνχζαο. 

• ρεηηθά κε ηελ αδεηνδφηεζε γηα αδξαλή πιηθά, ιαηνκεία, δαλεηνζαιάκνπο θαη ρψξνπο απφζεζεο, ηζρχνπλ ηα 

πξνβιεπφκελα ζην Άξζξν 4.19 ηεο παξνχζαο. 
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• Γελ ρνξεγείηαη ζηνλ Αλάδνρν αηέιεηα ή απαιιαγή απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο ππφινηπνπο θφξνπο, εηζθνξέο 

θαη δηθαηψκαηα ζηα πιηθά θαη είδε εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ. Κάζε ηπρνχζα απαιιαγή, πνπ ζα δνζεί θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, απφ νπνηαδήπνηε απφ ηηο αλσηέξσ επηβαξχλζεηο, ζα εθπίπηεηαη πξνο φθεινο ηνπ έξγνπ. 

• Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ. Δπίζεο ν 

Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηνπο δαζκνχο θαη απφ θάζε άιιν θφξν, ηέινο ή δηθαίσκα ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ, γηα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, ζχκθσλα κε ην Ν 2366/53 (ΦΔΚ 83Α/10.4.53) Ν 1081/71 (ΦΔΚ 

273Α/27.12.71) θαη Ν 893/79 (ΦΔΚ 86Α/28.4.79). 

2.3 Πξνζσπηθό ηνπ ΚηΔ 

Ο ΚηΔ ζα είλαη ππεχζπλνο λα δηαζθαιίζεη φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ, νη ζπλεξγάηεο ηνπ, νη ηπρφλ ζχκβνπινη ηνπ θαη νη 

ηπρφλ ινηπνί εξγνιήπηεο πνπ εξγάδνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζην εξγνηάμην: 

• πλεξγάδνληαη κε ηνλ Αλάδνρν ζηα πιαίζηα ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 4.6 

ηεο παξνχζαο 

• πκπεξηθέξνληαη θαηά ηξφπν πνπ πξνζήθεη κε ηα φζα απαηηνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηα πιαίζηα ησλ Άξζξσλ 

4.8 θαη 4.18. 

2.4 Δθπιήξσζε νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ ΚηΔ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.152.137,θηι.). 

2.5 Αμηώζεηο ηνπ ΚηΔ 

• Δάλ ν ΚηΔ ζεσξεί φηη δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε 

θαη ζηα πιαίζηα ηεο ζχκβαζεο, ε Τπεξεζία ζα εηδνπνηήζεη ηνλ Αλάδνρν ζρεηηθά, εγγξάθσο θαη 

ηεθκεξησκέλα. Σν παξφλ άξζξν δελ αθνξά θαη' αξρήλ πεξηπηψζεηο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, 

φπσο, π.ρ., εθείλσλ ησλ Άξζξσλ 4.20, 4.21 θιπ. ηεο παξνχζαο ή/θαη άιισλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε, 

νη νπνίεο απηνλφεηα ζα ηαθηνπνηνχληαη απηφκαηα απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο αλάγθε φριεζεο εθ κέξνπο ηεο 

Τπεξεζίαο, φπσο επίζεο δελ αθνξά ζε πεξηπηψζεηο επηβνιήο πξνζηίκσλ ή/θαη πνηληθψλ ξεηξψλ ζηνλ 

Αλάδνρν. 

• Ζ εηδνπνίεζε ζα θαηαηίζεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ απφ ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ππέπεζε ζηελ αληίιεςε 

ηνπ ΚηΔ ην γεγνλφο ή νη πεξηζηάζεηο πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ αμίσζή ηνπ θαη κέζα ζηηο εθάζηνηε πξνζεζκίεο 

πνπ ηπρφλ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα θαη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 1.5 ηεο παξνχζαο. ηελ 

εηδνπνίεζε ζα θαζνξίδεηαη θαη ε πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ ηα νθεηιφκελα. 

• ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο ησλ νθεηινκέλσλ απφ ηνλ Αλάδνρν, νη ζρεηηθέο δαπάλεο ζα 

επηβαξχλνληαη κε ην λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο. ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη ηξίκελν ρσξίο ε θαηαβνιή λα έρεη 

ζπληειεζζεί, ν ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα: 

-λα ζπκςεθίζεη ην ζρεηηθφ πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) κε επφκελε θαηαβνιή πξνο ηνλ Αλάδνρν, 

αλ ππάξρεη, είηε 

-λα εθπέζεη ην ζρεηηθφ πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) απφ ηηο νπνηαζδήπνηε θχζεο εγγπήζεηο ηνπ 

Αλαδφρνπ πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ, είηε 

-λα αλαδεηήζεη ην νθεηιφκελν πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) κε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο είζπξαμεο 

νθεηιήο πξνο ην Γεκφζην. 

Οη ηφθνη ππεξεκεξίαο ζα ππνινγίδνληαη απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο πξνο ηνλ Αλάδνρν ησλ 

νθεηινκέλσλ πνζψλ. 

3. Ο ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ 

3.1 Καζήθνληα θαη δηθαηνδνζία ηνπ Δπηβιέπνληα 

• Ζ Τπεξεζία δηνηθεί, παξαθνινπζεί θαη επηβιέπεη ην έξγν θαη εθπξνζσπείηαη απφ ην πξνζσπηθφ επίβιεςεο ηνπ 

έξγνπ, ην νπνίν δηεπζχλεη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Ο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν 

ηεο Τπεξεζίαο θαη νθείιεη λα επηηξέπεη ειεχζεξα ηελ είζνδν ζηνπο επηβιέπνληεο θαη ζε φινπο ηνπο 

εληεηαικέλνπο γηα ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο, φπσο επίζεο θαη ζηνπο ζπκβνχινπο, 

πνπ ηπρφλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ε Τπεξεζία γηα λα ηε ζπλδξάκεη θαη γηα φπνηνλ άιιν ε Τπεξεζία απνθαζίζεη 

λα δψζεη ζρεηηθή έγθξηζε. 

• Σν γεγνλφο φηη ε Τπεξεζία επηβιέπεη ην έξγν δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ νπνηαδήπνηε επζχλε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο (βι. θαη Άξζξν 17.2 ηεο 

παξνχζαο). 

• Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.136,θηι.). 

3.2 Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ εθ κέξνπο ηνπ Δπηβιέπνληα 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 3.1(1) θαη 3.1(3) αλσηέξσ. 

3.3 Οδεγίεο ηνπ Δπηβιέπνληα 
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Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο πξνθνξηθέο ή έγγξαθεο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο πνπ 

δίλνληαη γηα ηελ θαλνληθή θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην 

λ.4412/16 (αξζ.138,θηι.). 

4. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ 

4.1 Τπνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ 

4.1.1 Δπαιήζεπζε ζηνηρείσλ πνπ ρνξεγνύληαη 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη φινη νη δηαγσληδφκελνη θαηά ηε θάζε 

ηνπ δηαγσληζκνχ εθφζνλ ην θξίλνπλ αλαγθαίν, λα επαιεζεχζεη φια ηα ζηε δηάζεζή ηνπο ζηνηρεία απφ ηελ 

Τπεξεζία θαη λα 

εθηειέζεη θαη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο θαη κειέηεο εθαξκνγήο, πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα 

θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ έξγσλ. 

• Ζ επαιήζεπζε ησλ δηαηηζεκέλσλ ζηνηρείσλ κε επί ηφπνπ κεηξήζεηο ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ εηδηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη θαηαβνιή ακνηβήο ζηνλ Αλάδνρν. ρεηηθά κε ηελ 

απνηχπσζε ηεο κνξθήο ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα Άξζξν 4.7 ηεο παξνχζαο. 

4.1.2 Καηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζθεπάζεη ην έξγν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16. 

• Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εθηειέζεη ηα δηάθνξα έξγα ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θαη ηα ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ή/θαη ηεο κειέηεο εθαξκνγήο, πνπ ζα 

ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία. Ο Αλάδνρνο δηαηεξεί ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (βι. 

θαη Άξζξν 17.2 ηεο παξνχζαο). 

4.1.3 Γηεπθνιύλζεηο πξνο ηελ Τπεξεζία 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 8.2.2.2 ηεο παξνχζαο θαη κε δηθέο ηνπ 

δαπάλεο, λα παξαρσξήζεη ζηελ Δπίβιεςε θαηάιιειν ρψξν γξαθείνπ κεηά ρψξσλ ζηάζκεπζεο ηξνρνθφξσλ, 

απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία, γηα ην πξνζσπηθφ ηεο Δπίβιεςεο, ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο, θαη ηνπο ηπρφλ 

ζπκβνχινπο ηεο. Σν γξαθείν απηφ ζα θαηαζθεπαζζεί εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη παξαπιεχξσο πξνο ην Γξαθείν ηνπ 

Αλαδφρνπ θαη ζα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ νξίδνληαη ζηελ ΔΤ. 

4.2 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ θαηαζθεπψλ ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/16 (αξζ.72.θηι.). Σν θείκελν ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα 

είλαη ζχκθσλν κε ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα ηεο Τπεξεζίαο, εθφζνλ ππάξρεη. 

4.3 Νόκηκνο Δθπξόζσπνο Αλαδόρνπ 

χκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην λ.4412/16 ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, ηζρχνπλ θαη ηα αθφινπζα: 

• Σν βξαδχηεξν ζε ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο κέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, 

ζα αλαιάβεη ηα θαζήθνληά ηνπ ν πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ θαη γεληθφο δηεπζπληήο ηνπ έξγνπ 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ. Ο πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ζα δηαζέηεη ηα πξνζφληα θαη ηελ 

εκπεηξία πνπ νξίδνληαη ζρεηηθά ζηελ ΔΤ. 

• Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ αλσηέξσ πξνηεηλφκελνπ πξντζηάκελνπ ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ, ν Αλάδνρνο ζα 

ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά ιεπηνκεξή ζηνηρεία, πνπ ζα αθνξνχλ 

ζηα πξνζφληα θαη ζηελ εκπεηξία ηνπ. Ζ Τπεξεζία κπνξεί, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, λα κελ δψζεη ηελ 

έγθξηζή ηεο γηα ηνλ πξνηεηλφκελν, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζεσξήζεη φηη απηφο δελ έρεη ηα ζηηαξαίηεηα 

πξνζφληα θαη πείξα ή δελ είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ αλσηέξσ ζέζε. Ο πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ 

γξαθείνπ νθείιεη λα νκηιεί, δηαβάδεη θαη γξάθεη άξηζηα ηελ Διιεληθή γιψζζα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα 

ππάξρεη κφληκα εηδηθφο ηερληθφο δηεξκελέαο. 

• Ο πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ζα είλαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο γηα ην ππφςε έξγν θαη ε 

απνπζία ηνπ απφ ην εξγνηάμην ζα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη ζα νθείιεηαη κφλν ζε ιφγνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ 

κε εθηφο εξγνηαμίνπ απαζρφιεζε πνπ αθνξά ζην ππφςε έξγν. Όηαλ ν πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ 

γξαθείνπ απνπζηάδεη, σο αλσηέξσ, ζα ππάξρεη ζην εξγνηάμην ν αλαπιεξσηήο ηνπ πνπ ζα έρεη εγθξηζεί απφ ηελ 

Τπεξεζία. 

• Ο πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ζα είλαη πιήξσο εμνπζηνδνηεκέλνο κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ 

πιεξεμνχζην λα εθπξνζσπεί ηνλ Αλάδνρν ζε φια ηα ζέκαηα ηνπ εξγνηαμίνπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

παξαιαβήο ησλ εληνιψλ, εηδνπνηήζεσλ, νδεγηψλ ή παξαηεξήζεσλ ηεο Τπεξεζίαο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηεο 

ππνγξαθήο θάζε εγγξάθνπ θαη ζηνηρείνπ πνπ ε ππνγξαθή ηνπ πξνβιέπεηαη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ (παξαιαβέο, 

επηκεηξήζεηο, εκεξνιφγηα θιπ). 

• Ο πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ έγθαηξε, έληερλε, άξηηα θαη αζθαιή 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη γηα ηε ιήςε θαη εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζην έξγν, θαζψο θαη θάζε ηξίηνπ. Γη απηφ ν πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ 
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πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ππεχζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία λα απνδέρεηαη ην δηνξηζκφ ηνπ θαη ηηο 

επζχλεο ηνπ. 

• Ζ Τπεξεζία δχλαηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο λα αλαθαιέζεη ηελ έγγξαθε έγθξηζή ηεο γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ 

πξντζηάκελνπ ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ή ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ, νπφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνπο 

απνκαθξχλεη θαη λα ηνπο αληηθαηαζηήζεη κε άιινπο, ησλ νπνίσλ ν δηνξηζκφο ζα ππφθεηαη επίζεο ζηελ 

έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

• Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ν δηνξηζκφο ησλ ππφςε πξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ απαιιάζζεη 

ηνλ ηειεπηαίν απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ν δε Αλάδνρνο παξακέλεη πάληνηε απνθιεηζηηθά θαη εμ 

νινθιήξνπ ππεχζπλνο απέλαληη ζηελ Τπεξεζία. 

4.4 Τπεξγνιάβνη 

• Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.165.θηι.). 

• ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβσλ γηα ηελ εθηέιεζε εηδηθήο θχζεο εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο 

παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο γηα ηηο ππφςε εξγαζίεο, ηηο ζπλπθαζκέλεο ζπλέπεηεο θαη 

επζχλεο, έζησ θαη αλ νη ππεξγνιάβνη απηνί έρνπλ ηχρεη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. 

• Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη θάζε ζηνηρείν (ζπκβαηηθφ, νηθνλνκηθφ, πξνφδνπ, νινθιήξσζεο 

θιπ.) πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ππεξγνιάβσλ, σο εάλ απηά αθνξνχζαλ ηελ 

εθπιήξσζε ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηε ζχκβαζε. 

4.5 Δθρώξεζε δηθαησκάησλ Τπεξγνιαβίαο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.164,165,166,θηι.). 

4.6 πλεξγαζία κε ηνλ Κύξην ηνπ Έξγνπ, ην πξνζσπηθό ηεο Δπίβιεςεο θαη κε ηξίηνπο 

• Γεληθά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηεπθνιχλεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ηελ Τπεξεζία ή απφ άιινπο εξγνιήπηεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ ζε εξγαζίεο παξάπιεπξσλ ρψξσλ, πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη 

ζηε ζχκβαζε ηνπ, ελψ πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί, θαηά ην δπλαηφλ, κε ηνπο ηπρφλ πξνεγνχκελνπο ή επφκελνπο 

αλαδφρνπο ησλ έξγσλ γηα ηελ ηάρηζηε απνηχπσζε θαη παξαιαβή ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ησλ έξγσλ σο 

έρνπλ. 

• Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη σο κέηξα δηεπθφιπλζεο, ε εμαζθάιηζε δηειεχζεσλ (νρεκάησλ I κεραλεκάησλ / 

πξνζσπηθνχ / πιηθψλ) άιισλ εξγνιεπηψλ, ε ξχζκηζε ηεο ζεηξάο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ψζηε λα ζπληνλίδνληαη κε 

ηηο εξγαζίεο απφ ηελ παξνπζία άιισλ εξγνιεπηψλ ζηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ή/θαη απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ηνπ ΚηΔ ή άιισλ. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη θαη κε ηα 

ζπλεξγεία ή ηνπο εξγνιήπηεο ησλ Δηαηξεηψλ θαη Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο, πνπ ηπρφλ ζα εξγάδνληαη ζηα 

εξγνηάμηα ή ηηο παξπθέο ηνπ έξγνπ. 

4.7 Σνπνγξαθηθά ζηνηρεία θαη έιεγρνη - ραξάμεηο - ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο, ζε φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο 

ησλ έξγσλ, φια ηα φξγαλα ειέγρνπ, ηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα θαη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ, πνπ είλαη 

αλαγθαία γηα φινπο ηνπο ηνπνγξαθηθνχο ειέγρνπο πνπ ζα απαηηεζνχλ ζε φιεο ηηο θάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ. 

• Ο Αλάδνρνο, πξηλ αξρίζεη θάζε κφληκε εξγαζία, πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

κφληκσλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ (REPERES) ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, φπσο απαηηείηαη ή ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο πνπ ζα ηνπ δνζνχλ (άξζξν 114, ΠΓ 696/74). 

• Οη αλσηέξσ αθεηεξίεο ζα ηνπνζεηεζνχλ κε θιεηζηή φδεπζε, ζα νξηνζεηεζνχλ θαη ζα πξνζηαηεπζνχλ απφ θάζε 

πηζαλή θζνξά θαη ζα είλαη εθηφο εχξνπο θαηάιεςεο ησλ θαηαζθεπψλ, ψζηε λα κε ζίγνληαη θαη λα είλαη 

πξνζβάζηκεο αλεμάξηεηα ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ. Ζ ηνπνζέηεζε, νξηνζέηεζε, πξνζηαζία θαη 

εμαζθάιηζε ησλ ελ ιφγσ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ, ζα γίλεη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ ζεσξνχληαη 

αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ έξγνπ. 

• Μέζα ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ν θαηάιιεινο 

ηνπνγξαθηθφο εμνπιηζκφο, πνπ ζα βξίζθεηαη ζπλέρεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, κε ηνλ νπνίν ζα γίλνληαη νη 

ραξάμεηο ησλ έξγσλ θαη νη ηνπνγξαθηθνί θαη ινηπνί γεσκεηξηθνί έιεγρνη ηεο θαηαζθεπήο. Ο ππφςε 

ηνπνγξαθηθφο εμνπιηζκφο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΔΤ. 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε κεζνδνινγία ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ, 

ραξάμεσλ θαη ειέγρσλ ηεο θαηαζθεπήο (εθρεξζψζεηο, εθζθαθέο, επηρψκαηα, εμπγίαλζε εδαθψλ, ραξάμεηο 

ηερληθψλ έξγσλ θαη θηηξίσλ θάζε θχζεο, νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά ζε φια ηα ζηάδηα, ζθπξνδεηήζεηο, 

νδνζηξσζία, αζθαιηηθέο ζηξψζεηο ζηαζεξνχ ή κεηαβιεηνχ πάρνπο, αζθαιηηθέο δηνξζσηηθέο ζηξψζεηο θιπ.). 

Ζ κεζνδνινγία απηή ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί κέζα ζηελ ηκεκαηηθή πξνζεζκία ηεο παξ. 8.2.2.2 ηεο παξνχζαο. 

Ζ κεζνδνινγία απηή ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο ΣΤ (ΓΣΤ θαη ΔΣΤ) θαη ηα θαηά πεξίπησζε άξζξα 

ηνπ ηηκνινγίνπ, θαη ζα πξέπεη λα πεξηγξαθεί κε επαξθή αθξίβεηα, ζε ζπζρεηηζκφ κε ηνλ πίλαθα πξνζσπηθνχ 

θαη ηελ νξγάλσζε ηεο ζρεηηθήο εξγαζίαο, γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπ έξγνπ. 
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• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα, ζε φζεο ζέζεηο είλαη αλαγθαία θαη δελ 

ππάξρνπλ, ζηελ θαηάιιειε θαη απνδεθηή απφ ηελ Τπεξεζία αθξίβεηα θαη θιίκαθα, γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ηέηνηα δηαγξάκκαηα ζα απαηηεζνχλ, φπσο π.ρ., γηα δάλεην ζαιάκνπ ο, ιαηνκεία, ρψξνπο απφζεζεο, 

πξνζσξηλά έξγα, ρψξνπο εξγνηαμίσλ, ηερληθά έξγα θιπ. πνπ ζα ζπλδένληαη κε ην Σξηγσλνκεηξηθφ Γίθηπν ηεο 

Γεσγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηξαηνχ. 

• Γηα φιεο ηηο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο νη πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ είλαη εθείλεο ηνπ ΠΓ 696/74, φπσο ηζρχεη κε 

ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξαλ κεηαγελέζηεξεο δηαηάμεηο, θαη ησλ ζπλαθψλ εγθπθιίσλ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ. 

• Γηα ηε ζχληαμε ησλ ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ ζε ζέζεηο ιαηνκείσλ, δάλεην ζαιάκσλ, ρψξσλ απφζεζεο, 

εξγνηαμηαθψλ πεξηνρψλ, πξνζσξηλψλ έξγσλ θιπ., πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηα κφληκα έξγα, δελ ζα 

θαηαβιεζεί ζηνλ Αλάδνρν νπδεκία ακνηβή. Οη αλσηέξσ ηνπνγξαθήζεηο είλαη απαηηεηέο απφ ηνλ ΚηΔ γηα 

ιφγνπο ζρεηηδφκελνπο κε ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ, αιιά απφ ηνλ Αλάδνρν ζα ζεσξεζνχλ φηη νη ζρεηηθέο ηνπο 

δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη, θαηά ηξφπν αλεγκέλν, ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ πξνζθνξάο. 

4.8 Μέηξα Αζθαιείαο - Πξόιεςε αηπρεκάησλ - Έιεγρνο επηβιαβώλ αεξίσλ 

• Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη ηα επηβαιιφκελα απφ ηε λνκνζεζία, γηα θάζε πεξίπησζε κέηξα αζθαιείαο, 

γηα ηελ πξφιεςε νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο θαη νπνηαζδήπνηε δεκηάο θαζάιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζήο ηνπ έξγνπ ή ηπρφλ δηαθνπψλ απηνχ, εληφο ή 

εθηφο ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ. Δίλαη ν Αλάδνρνο ν κφλνο πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γΓ ηα κέηξα 

αζθαιείαο θαη έρεη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απηφο (ν Αλάδνρνο) φιεο ηηο πνηληθέο θαη αζηηθέο επζχλεο θαζψο 

θαη νπνηαδήπνηε άιιε επζχλε πξνθχςεη γηα θάζε ηη (αηχρεκα, δπζηχρεκα, θζνξά) πνπ ζα ηχρεη ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ, ζην πξνζσπηθφ ηνπ ΚηΔ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην πξφζσπν, θηλεηφ ή αθίλεην θιπ, είηε απφ 

δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα (απφ πξάμεηο ή/θαη παξαιείςεηο ηνπ), είηε απφ ηα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα πνπ 

απαζρνινχληαη ζην έξγν ηνπ. Οη ζρεηηθέο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ νξίδνληαη πεξαηηέξσ ζην Αξζξν 17 ηεο 

παξνχζαο. 

• ε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη αληηζηήξημε ή πξνζηαζία γεηηνληθήο θαηαζθεπήο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο θαηαζθεπέο θαζψο θαη ζηε ιήςε θάζε άιινπ κέηξνπ, γηα ηελ απνθπγή πξφθιεζεο 

δεκηψλ ζε ηξίηνπο ή θαη ζην έξγν, θαη απνδεκηψλεηαη γηα απηά κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ ζπκβαηηθνχ Σηκνινγίνπ ή 

κε βάζε ηηο ηηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ γηα ηηο κε πξνβιεπφκελεο απφ ην ζπκβαηηθφ Σηκνιφγην εξγαζίεο. 

• Γηα ηελ πξνζηαζία θαη αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ θαη ζηνπο 

ρψξνπο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ζε θάζε κεράλεκα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

λα θξνληίδεη: 

-Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ ππξφζβεζεο. 

-Γηα ηνλ πεξηνδηθφ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ απφ επηθίλδπλα γηα αλάθιεμε πιηθά θαη ηελ θαηάιιειε δηάζεζή 

ηνπο. 

-Να κελ πξαγκαηνπνηεί εξγαζίεο ζπγθνιιήζεσλ ή εξγαζίεο αλνηθηήο θιφγαο θνληά ζε ρψξνπο 

απνζήθεπζεο θαπζίκσλ 

ή άιισλ εχθιεθησλ πιψλ, ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ησλ γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζε ηξίηνπο. 

-Γηα ηελ αζθαιή απνζήθεπζε ησλ εθξεθηηθψλ πιψλ, πνπ ζα γίλεηαη θαηφπηλ θαη ζχκθσλα κε ζρεηηθή 

άδεηα ηεο αξκφδηαο Αξρήο θαη βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ δηαρείξηζεο ηνπο. 

• Δπίζεο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ θαη αηπρεκάησλ 

απφ ηε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ, φπσο π.ρ. ειεγρφκελεο εθξήμεηο, ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ γηα ηελ 

απνκάθξπλζε αηφκσλ απφ ηνπο ρψξνπο ησλ εθξήμεσλ, ιήςε πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ππεξθείκελεο, 

ππνθείκελεο ή παξαθείκελεο θαηαζθεπέο θαη ηδηνθηεζίεο θιπ., εθφζνλ βεβαίσο ηνπ επηηξαπεί απφ ηελ 

Τπεξεζία λα ρξεζηκνπνηήζεη εθξεθηηθέο χιεο ζηηο εθζθαθέο. Σέινο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αθνινπζεί 

φιεο ηηο ππνδείμεηο ησ/ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηνπ Κξάηνπο (Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, Δπηζεψξεζε Μεηαιιείσλ 

θιπ.). 

• Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη, αλεμάξηεηα απφ ηα αλσηέξσ, ν Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά 

ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ή ησλ κε άιιν ηξφπν εκπιεθνκέλσλ ζηα έξγα θαη είλαη δηθή 

ηνπ επζχλε ε ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ θαη νξζψλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ. 

Γηα ζέκαηα πξφιεςεο αηπρεκάησλ ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη απφ ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, θαηά ην ρξφλν εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. 

• Όιεο νη δαπάλεο, πνπ ζπλεπάγνληαη ηα αλσηέξσ, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζεσξνχληαη αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο 

ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

4.9 Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο 

4.9.1 Πνηόηεηα θαη πξνέιεπζε πιηθώλ θαη εηνίκσλ ή εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντόλησλ 

• Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ππνρξεσηηθά ηα πιηθά θαη ηα έηνηκα ή εκηθαηεξγαζκέλα πξντφληα πνπ 

πξνδηαγξάθνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζπλνδεπφκελα, φπνπ απαηηείηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, απφ 

θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά πνηνηηθήο ζπκκφξθσζεο. Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ απξνζδηφξηζηεο 

πνηφηεηαο ή άγλσζηεο πξνέιεπζεο ή ε ελζσκάησζε ζην έξγν πιηθψλ πνπ δελ έρνπλ πξνεγνπκέλσο ηχρεη ηεο 

έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. 
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• Όια ηα πξνζθνκηδφκελα απφ ηνλ Αλάδνρν είδε θαη πιηθά γηα ελζσκάησζε ζηα έξγα ζα είλαη θαηλνχξγηα, 

ρσξίο ειαηηψκαηα θαη ζα πιεξνχλ ηνπο αληίζηνηρνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν, 

θαηεγνξία θαη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηδψλ θαη πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

• Δηδηθφηεξα σο πξνο ηνλ έιεγρν πξνζθνκηδφκελσλ εηδψλ θαη πιηθψλ θαη ηελ παξαιαβή πιηθψλ κε δχγηζε 

ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

-Όια ηα είδε θαη πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζε απηφ ζα πιεξνχλ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ αληίζηνηρσλ ΣΤ (ΓΣΤ θαη ΔΣΤ), φπσο νξίδεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

-Γηα ηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ πιηθψλ απφ ηελ Τπεξεζία νπζηαζηηθά δηθαηνινγεηηθά ζεσξνχληαη 

νη ηερληθέο εγθξίζεηο θαη πηζηνπνηήζεηο θαη ηα ζήκαηα πνηφηεηαο πνπ έρνπλ εθδνζεί ζηηο ρψξεο παξαγσγήο 

ησλ, αιιά θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο EE θαη ηνπ ΔΟΥ, ηεο Διβεηίαο, ησλ ΖΠΑ θαη ηνπ Καλαδά. 

-ρεηηθά κε ηελ παξαιαβή θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή πξννξίδνληαη γηα ελζσκάησζε ζε απηφ, θαζψο θαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ 

εδαθψλ, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην 

λ.4412/16 (αξζ.158,159, θηι.). 

-ρεηηθά κε ηελ απνδνρή ησλ πιηθψλ θαη εηδψλ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ 

έξγνπ, ζα εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 334/94 «ΠξντφληαΓνθηκψλ Καηαζθεπψλ». 

-Ζ παξαιαβή πιηθψλ πνπ γίλεηαη κε δχγηζε, γηα φζεο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ θαηαηάζζνληαη ζε απηήλ ηελ 

θαηεγνξία, ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

4.9.1.1 Τπνβνιή ηερληθώλ ζηνηρείσλ θαη δεηγκάησλ πιηθώλ 

• Όρη αξγφηεξα απφ ηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ ΔΤ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη πξνζθνκίζεη ζηελ 

Τπεξεζία, γηα πξνέγθξηζε ηεο παξαγγειίαο ηνπο, ηα αλαγθαία ηερληθά ζηνηρεία (πξνέιεπζε, δηαθεκηζηηθά θαη 

θπξίσο ηερληθά θπιιάδηα, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο, αλάιπζε ιεηηνπξγίαο, 

απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ θαη ινηπά ρξήζηκα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

Τπεξεζίαο) θαη δείγκαηα φισλ ησλ βαζηθψλ πιηθψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν, 

θαζψο θαη φισλ ησλ ζπζθεπψλ, νξγάλσλ θαη ινγηζκηθνχ, ηα νπνία πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ 

Αλάδνρν ή/θαη ππεξγνιάβνπο ηνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

• Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ εγθξίλεη ηε ρξεζηκνπνίεζε νπνηνπδήπνηε πιηθνχ, 

εμνπιηζκνχ, νξγάλνπ ή ζπζθεπήο ή/θαη επί κέξνπο ζηνηρείνπ ηνπ έξγνπ, γηα ην νπνίν δελ ηεθκεξηψλεηαη, θαηά 

ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη επηδφζεηο είλαη ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε. Δπίζεο ζα ιεθζεί ππφςε ε αμηνπηζηία ηνπ πξνκεζεπηηθνχ νίθνπ ή βηνκεραλίαο, ε χπαξμε 

νξγαλσκέλεο αληηπξνζσπείαο ζηελ Διιάδα γηα εηζαγφκελα είδε, ε παξερφκελε ππνζηήξημε κεηά ηελ πψιεζε 

θιπ. Απφ ελδερφκελε απφξξηςε ηνπ πξνηεηλφκελνπ πιηθνχ ή είδνπο απφ ηελ Τπεξεζία ιφγσ ειιηπνχο 

ηεθκεξίσζεο, δελ πξνθχπηεη γηα ηνλ Αλάδνρν θαλέλα δηθαίσκα νηθνλνκηθήο ή άιιεο θχζεο ή/θαη παξάηαζεο 

πξνζεζκίαο. 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ζχκβαζεο θαη δείγκαηα (θαηά πεξίπησζε), γηα ηα πιηθά, είδε, φξγαλα θαη ζπζθεπέο πνπ νξίδνληαη ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε. 

4.9.1.2 Δηδηθέο ππνρξεώζεηο ληα παξαγγειίεο κεραλεκάησλ, πιηθώλ, ζπζθεπώλ, εηνίκσλ πξντόλησλ 

• Γηα ηα δηάθνξα κεραλήκαηα, πιηθά, ζπζθεπέο θιπ., νπνηαζδήπνηε πξνέιεπζεο, πνπ παξαγγέιινληαη έηνηκα 

απφ ην εκπφξην (δει. δελ θαηαζθεπάδνληαη εηδηθά κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο γηα ην έξγν), ησλ νπνίσλ νη 

ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηπρφλ δελ θαζνξίδνληαη επαθξηβψο ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη γηα ηελ πξφιεςε 

πηζαλψλ παξεξκελεηψλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, πξηλ απφ ηελ παξαγγειία, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, λα 

ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία δείγκαηα πιηθψλ, ζπζθεπψλ ή κεραλεκάησλ, ηα νπνία πξφθεηηαη λα 

ζπκπεξηιάβεη ζην έξγν, καδί κε ηα νλφκαηα πξνκεζεπηψλ θαη ηπρφλ ππάξρνληα δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο, πνπ 

ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη, 

θαη' έλδεημε, φηη ηα είδε πνπ ζα παξαγγειζνχλ ζπκθσλνχλ κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

• Σα θαηαηηζέκελα δείγκαηα ζα πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά γηα φιε ηελ απνζηνΛή θαη ηα πιηθά δελ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πξηλ ειεγρζνχλ θαη εγθξηζνχλ αξκφδηα ηα δείγκαηα. 

• ε φζεο πεξηπηψζεηο δελ ππάξρνπλ δείγκαηα, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ, 

ζπλνδεπφκελα απφ ηερληθά θπιιάδηα θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο εηο ηξηπινχλ, 

κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

• Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ έρεη ζεκαζία γηα ηα έξγα, ν Αλάδνρνο ζα ζπλνδεχεη ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία 

κε γεληθά ζρέδηα, εηο ηξηπινχλ, πνπ ζα εκθαλίδνπλ ζε θαηάιιειε θιίκαθα ηε δηάηαμε ησλ κεραλεκάησλ θαη 

ζπζθεπψλ πνπ ζα παξαγγειζνχλ, κέζα ζηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ηνπο θαη πνπ ζα αλαγξάθνπλ ηηο γεληθέο 

εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπο. 

• Οη αλσηέξσ ππνβνιέο ζηνηρείσλ ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε, πξέπεη λα γίλνληαη έγθαηξα πξηλ απφ ηελ 

παξαγγειία, θαηά ηξφπνλ ψζηε ε Τπεξεζία, αθνχ εθηειέζεη ηηο νπνηεζδήπνηε θαη' απηήλ αλαγθαίεο 

εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο (ην θφζηνο ησλ νπνίσλ βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν) θαη δηεξεπλήζεη θαηάιιεια ην ζέκα, λα 

έρεη ζηε δηάζεζή ηεο επαξθή ρξφλν γηα λα δηαηππψζεη δηαθσλία, απνδνρή, ή νπνηαδήπνηε παξαηήξεζε θαη λα 

απνκέλεη επίζεο επαξθήο ρξφλνο ζηνλ Αλάδνρν γηα λα αλαπξνζαξκφζεη, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ηεο 
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Τπεξεζίαο ηελ παξαγγειία ηνπ. Σα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ πξνβιέπνληαη αλσηέξσ γηα ππνβνιή ζηνηρείσλ 

απφ ηνλ Αλάδνρν, έθθξαζε απφςεσλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ηπρφλ αλαπξνζαξκνγή ηεο παξαγγειίαο νξίδνληαη 

ζηελ ΔΤ. 

• χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ ζα εμαζθαιίδνληαη ηα θαηάιιεια ρξνληθά 

πεξηζψξηα πξηλ απφ ηηο παξαγγειίεο ησλ ελ ιφγσ κεραλεκάησλ, πιηθψλ, ζπζθεπψλ θαη έηνηκσλ πξντφλησλ θαη 

ζα γίλεηαη έγθαηξε πξφβιεςε παξαγγειηψλ, ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθηέιεζε ησλ 

έξγσλ. 

• Ζ κία ζεηξά (απφ ηηο ηξεηο) ησλ ζηνηρείσλ θιπ. πνπ ππέβαιε ν Αλάδνρνο, επηζηξέθεηαη ζε απηφλ καδί κε ηελ 

θαηά ηα αλσηέξσ έθθξαζε ησλ απφςεσλ ηεο Τπεξεζίαο. 

• Ζ έγθξηζε ησλ εηδψλ απηψλ απφ ηελ Τπεξεζία, πνπ γίλεηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξαγγειίαο απφ ηνλ 

Αλάδνρν, δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο ηνπ θαη ηελ ππνρξέσζε ηνπ λα είλαη ηα είδε πνπ ζα 

εγθαηαζηήζεη ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη λα απνδεηρζεί ηνχην θαηά ηηο δνθηκέο θαη παξαιαβέο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

• Δμάιινπ παξακέλεη ζην αθέξαην ην δηθαίσκα ηεο Τπεξεζίαο λα πξνβεί ζε ηπραία δεηγκαηνιεςία επί ησλ 

πιηθψλ, ζπζθεπψλ, κεραλεκάησλ, έηνηκσλ πξντφλησλ θιπ. πνπ πξνζθνκίζζεθα/ ζην εξγνηάμην θαη λα 

εθηειέζεη δνθηκέο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, λα δηαηάμεη δε ηελ άκεζε απνκάθξπλζε απφ 

ην εξγνηάμην θάζε είδνπο πιηθνχ, κεραλήκαηνο, ζπζθεπήο, εηνίκνπ πξντφληνο θιπ., πνπ δελ πιεξνί ηνπο 

ζπκβαηηθνχο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

• Οπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε πξνθχςεη απφ ηπρφλ εζθαικέλε επηινγή απφ ηνλ Αλάδνρν, θαη απφξξηςε ηεο απφ 

ηελ Τπεξεζία, θαζψο θαη ε επαλππνβνιή λέσλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ Αλάδνρν, δελ ζα απνηειεί ιφγν γηα 

παξάηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ. 

• Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ εγθξίλεη ηελ ελζσκάησζε ζην έξγν πξντφλησλ γηα 

ηα νπνία ζα εθθξάδνληαη ακθηβνιίεο δηαζεζηκφηεηαο αληαιιαθηηθψλ, αμηνπηζηίαο ηεο παξαγσγήο (βηνηερληθήο 

ή βηνκεραληθήο) ή χπαξμεο νξγαλσκέλεο αληηπξνζσπείαο ζηελ Διιάδα (γηα εηζαγφκελα πξντφληα απφ ην 

εμσηεξηθφ). Δπηπξφζζεηα, ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αμηνινγήζεη κφλε εθείλε φηη ηα νπνηαδήπνηε 

ζρεηηθά πξντφληα ζα ιεηηνπξγνχλ αμηφπηζηα θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδνληαη, επί ηε 

ρξνληθή πεξίνδν γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη, θαη κε πξνυπφζεζε εχινγεο δαπάλεο ζπληήξεζεο, θαηά ηα ινηπά 

φπσο ηπρφλ νξίδεηαη ζηελ ΔΣΤ. Απφ ηα θαηά ηα αλσηέξσ δηθαηψκαηα ηεο Τπεξεζίαο γηα πξντφληα, θαηά ηα 

άιια ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, δελ πξνθχπηεη γηα ηνλ Αλάδνρν θαλέλα δηθαίσκα νηθνλνκηθήο ή άιιεο 

θχζεο ή/θαη παξάηαζεο πξνζεζκίαο 

4.9.1.3 Φύιαμε πιηθώλ 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαρσξίδεη θαη θπιάζζεη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, ζε ηδηαίηεξνπο 

θπιαζζφκελνπο ρψξνπο φζα πιηθά έρνπλ ππνζηεί πνηνηηθφ έιεγρν. Οκνίσο, ζε ηδηαίηεξνπο ρψξνπο ζα 

θπιάζζνληαη ηα θαηά ηα αλσηέξσ δείγκαηα πιηθψλ, ζπζθεπψλ, κεραλεκάησλ, θιπ. 

• Οη ρψξνη απνζήθεπζεο πιηθψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί πνηνηηθφ έιεγρν θαη δεηγκάησλ ζα ππάξρνπλ ζην εξγνηάμην 

ή ζε θαηάιιειν εξγνηαμηαθφ ρψξν ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο ζα ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο 

Τπεξεζίαο, γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή απνδνηηθφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ. 

4.9.2 Αξρείν έξγνπ 

Ο Αλάδνρνο ζα νξγαλψζεη έλα ιεηηνπξγηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ αξρείν ζηνηρείσλ θαη βηβιηνζήθε ζηελ νπνία ζα 

θαηαρσξνχληαη ε αιιεινγξαθία, ηα πξσηφθνιια, ηα ζπκθσλεηηθά, ηα ζρέδηα θιπ., θαη ζα ειέγρεηαη ε δηαλνκή 

ηνπο. Οη ιεπηνκέξεηεο νξγάλσζεο θαη ηήξεζεο ηνπ αξρείνπ απηνχ ζα θαζνξίδνληαη ζην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο ηνπ 

Έξγνπ, ε εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ ζα επηηεξείηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ. 

4.9.2.1 Ηκεξνιόγην Έξγνπ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ζχκθσλα ζην λ.4412/16 (αξζ.146.θηι.). θαζεκεξηλή ηήξεζε ηνπ Ζκεξνινγίνπ ηνπ 

Έξγνπ θαη θαζεκεξηλή ελεκέξσζε ηνπ Ζκεξνινγίνπ θαζψο θαη ηελ παξάδνζε ζηελ Τπεξεζία ηνπ αληίγξαθνπ ηεο 

εκέξαο εληφο επηά εκεξψλ, ζην νπνίν επηζπλάπηνληαη αληίγξαθα Γειηίσλ Απνζηνιήο Τιηθψλ, Σηκνινγίσλ 

Τιηθψλ, Γειηίσλ Κίλεζεο Μεραλεκάησλ θαη Δξγαιείσλ, Δξγαζηεξηαθψλ Γνθηκψλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν 

ζηνηρείν ηνπ Έξγνπ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία 

4.9.3 Πξόγξακκα πνηόηεηαο έξγνπ 

• ε έξγα πνπ ν πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ππεξβαίλεη ην πνζφ 1.500.000 € ρσξίο ΦΠΑ ή εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη ζηελ ΔΤ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπνλήζεη, ζπληάμεη θαη ππνβάιεη γηα έγθξηζε απφ ηελ 

Τπεξεζία Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ (ΠΠΔ), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Απφθ. ΓΗΠΑΓ/611/01 (ΦΔΚ 

Β1013/2-8-01). Σν πεξηερφκελν ηνπ ΠΠΔ ζα εμεηδηθεχεηαη, εθφζνλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν, ζηελ ΔΤ 

(λ.4412/16 αξζ.158,θηι.). 

• Ζ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ γίλεηαη ζε επίπεδν κειέηεο εθαξκνγήο ππφ ηελ έλλνηα 

ηνπ Άξζξνπ 1.9 ηεο παξνχζαο θαη φιεο νη ζρεηηθέο εξγαζίεο θαη ηα παξαδνηέα ζηνηρεία ππάγνληαη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ κειεηψλ ηεο παξ.1.9.3 ηεο παξνχζαο (κειέηεο ε ακνηβή ησλ νπνίσλ πξέπεη λα εκπεξηέρεηαη 

αλεγκέλα ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο). 

4.9.4 Τπεύζπλνο πνηόηεηαο έξγνπ 
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• Δθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ ΔΤ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, λα θαιχπηεη κε έλα 

εμεηδηθεπκέλν ζηέιερνο ηε ζέζε ηνπ Τπεχζπλνπ Πνηφηεηαο έξγνπ. Δάλ δελ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζηελ 

ΔΤ, θαζήθνληα Τπεπζχλνπ Πνηφηεηαο ζα αζθεί ν πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ή ν 

αλαπιεξσηήο ηνπ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαζνξίζεη, ζην νξγαλφγξακκα, ηα άηνκα εθείλα πνπ έρνπλ 

αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη λα πξνζδηνξίζεη γξαπηά απηέο ηηο αξκνδηφηεηεο ζην ΠΠΔ 

πνπ ζα ππνβάιεη. Ο Τπεχζπλνο Πνηφηεηαο ζα έρεη πιήξε εμνπζία, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε πνιηηηθή 

πνηφηεηαο είλαη γλσζηή ζε φιν ην πξνζσπηθφ θαη εθαξκφδεηαη, φηη ην ΠΠΔ. πνπ εγθξίζεθε, εθαξκφδεηαη, 

θαζψο επίζεο θαη λα αλαθέξεη ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ, ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ψζηε λα ιακβάλνληαη κέηξα βειηίσζεο ηνπ. 

• Δπίζεο ν Τπεχζπλνο Πνηφηεηαο νθείιεη λα πξνκεζεπηεί αξκφδηα ηηο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ 

δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο Τπεξεζίαο, εθφζνλ δηαηίζεηαη ηέηνην, γηα λα ηηο ιάβεη 

ππφςε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, αιιά θαη θαηά ηε ζχληαμε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ εγγξάθσλ. 

4.9.5 Δξγαζηήξηα εξγνηαμίνπ 

• Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ έξγσλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ εξγαζηεξηαθφ 

εμνπιηζκφ θαη ην ηπρφλ εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΚηΔ θαη αλεμάξηεηα εάλ κέξνο ηνπ Πνηνηηθνχ Διέγρνπ 

έρεη αλαηεζεί απφ ηνλ ΚηΔ ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε, είλαη πηζαλή ε αλάγθε εγθαηάζηαζεο εξγνηαμηαθψλ 

εξγαζηεξίσλ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ, ζηα νπνία πξέπεη λα εθηεινχληαη δνθηκέο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ινηπά 

ζπκβαηηθά ηεχρε. 

• Ζ αλάγθε εγθαηάζηαζεο εξγνηαμηαθψλ εξγαζηεξίσλ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ, ν ειάρηζηνο απαηηνχκελνο 

εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο, ην ειάρηζην απαηηνχκελν ζρεηηθφ πξνζσπηθφ θιπ., νξίδεηαη ζηελ ΔΤ. 

4.10 ηνηρεία πεδίνπ ηνπ έξγνπ 

4.10.1 Μειέηε θαη γλώζε ησλ ζπλζεθώλ θαηαζθεπήο 

• Ζ ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία κε ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη νη δηαγσληδφκελνη 

έρνπλ επηζθεθζεί θαη πιήξσο ειέγμεη ηε θχζε θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ, θαη έρνπλ πιήξε γλψζε ησλ 

γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνχηνπ, θπξίσο ζε φηη αθνξά ηηο θάζε θχζεο πεγέο ιήςεο πιηθψλ, 

ζέζεηο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απφζεζεο πιηθψλ, δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο εξγαηνηερληθνχ γεληθά 

πξνζσπηθνχ, λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ θαη νδψλ πξνζπέιαζεο, ηηο κεηεσξνινγηθέο 

ζπλζήθεο πνπ ζπλήζσο επηθξαηνχλ, ηα πδξνινγηθά ζηνηρεία, ηηο δηάθνξεο δηαθπκάλζεηο ηεο ζηάζκεο ηνπ 

λεξνχ ησλ πνηακψλ, ρεηκάξξσλ, παιίξξνηαο ή παξφκνηεο θπζηθέο ζπλζήθεο ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, ηε 

δηακφξθσζε θαη θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, ην είδνο, ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ επξηζθνκέλσλ ζηελ 

πεξηνρή θαηάιιεισλ εθκεηαιιεχζηκσλ πιηθψλ, ην είδνο θαη ηα κέζα (κεραλήκαηα, πιηθά θαη ππεξεζίεο ζηελ 

Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ) πνπ ζα απαηηεζνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ηηο 

δπζρέξεηεο πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ απφ ηπρφλ εξγαζίεο πνπ ζα εθηεινχληαη ηαπηφρξνλα ζηελ πεξηνρή 

ηνπ έξγνπ απφ ηνλ ΚηΔ ή απφ άιινπο εξγνιήπηεο, ηηο εθηειεζζείζεο απαιινηξηψζεηο θαη εθείλεο πνπ 

παξακέλνπλ αθφκε αλεθηέιεζηεο θαη νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα πνπ κπνξνχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν λα 

επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο, ηελ πξφνδν ή ην θφζηνο απηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

• Δπίζεο ν δηαγσληδφκελνο απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη, κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ην ηζρχνλ ζεζκηθφ 

πιαίζην, ηα εγθεθξηκέλα δηαγξάκκαηα θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο, ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο γηα ηελ ππφςε 

πεξηνρή θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ, ηα ηπρφλ δηαηηζέκελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ ηηο Σνπηθέο Αξρέο, 

Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο, θαζψο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηεο δεκνπξαζίαο θαη απνηεινχλ καδί κε ηε δηαθήξπμε ηε βάζε ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ, θαζψο θαη φηη απνδέρεηαη θαη αλεπηθχιαθηα αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο αλσηέξσ ζπλζήθεο θαη φξνπο. 

• Σνλίδεηαη φηη ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο, φπσο π.ρ.. πνηφηεηα ππεδάθνπο, απνηειέζκαηα 

θάζε θχζεο εξεπλψλ, ζηνηρεία θάζε θχζεο παξαηεξήζεσλ θιπ., πνπ έγηλαλ ή γίλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία ή 

απφ άιινπο, ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ δηαγσληδφκελσλ γηα ελεκέξσζή ηνπο θαη κφλν. Σα ζηνηρεία απηά είλαη 

ελδεηθηηθά θαη δελ δεζκεχνπλ ζπκβαηηθά ηελ Τπεξεζία, αιιά κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο βνήζεκα γηα ηε 

ζχληαμε ησλ πξνζθνξψλ. Αθήλεηαη πάλησο ζηελ θξίζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ λα αμηνινγήζνπλ ηα ζηνηρεία 

απηά ή θαη λα πξνβνχλ κε δηθή ηνπο επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ζε νπνηεζδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο 

ή παξαηεξήζεηο γηα επαιήζεπζε, επέθηαζε ή/θαη αθξηβέζηεξν θαζνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπο δηαηέζεθαλ. 

Ο Αλάδνρνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζεσξείηαη φηη έρεη πιήξσο ελεκεξσζεί ζηηο επηηφπηεο ζπλζήθεο ζχκθσλα κε 

ην παξφλ Άξζξν 4.10. 

• Παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ελεκέξσζή ηνπ κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο, δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο θαη δελ πξνθχπηεη γηα ηνλ Αλάδνρν θαλέλα δηθαίσκα νηθνλνκηθήο ή άιιεο θχζεο ή/θαη 

παξάηαζεο πξνζεζκίαο εμ αηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ. 
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4.10.2 Δγθαηαζηάζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ Κνηλήο Χθειείαο (ΟΚΧ) 

• Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ, φηη ελδέρεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα πθίζηαληαη ελαέξηεο ή 

ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο ΟΚΩ, ΓΔΚΟ ή ΝΠΓΓ, νη νπνίεο πξέπεη λα κεηαηνπηζηνχλ απφ ηνπο θπξίνπο ησλ. 

• Με ηηο εξγαζίεο απηέο νπδεκία νηθνλνκηθή ή ηερληθή αλάκημε ζα έρεη ν Αλάδνρνο (εθηφο εάλ νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά ζηελ ΔΤ), ππνρξενχηαη φκσο απηφο λα δηεπθνιχλεη ρσξίο πξνθάζεηο ηελ εθηέιεζε ησλ σο άλσ 

εξγαζηψλ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη εμ αηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ιφγσ θαζπζηέξεζεο ή 

δπζρεξεηψλ πνπ ηπρφλ παξνπζηάδνληαη ζηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ απηφλ. 

4.11 Δπάξθεηα ζπκθσλεκέλνπ εξγνιαβηθνύ αληαιιάγκαηνο 

• Ο Αλάδνρνο απνδέρεηαη, κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, φηη ην ζπκθσλεκέλν εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα 

επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ θάζε θχζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. 

• Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπο, λα έρνπλ ζπλεθηηκήζεη κε επάξθεηα 

ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο θαη φιεο ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηε δηακφξθσζε ηεο Πξνζθνξάο 

ηνπο, θαζψο θαη ηνπο ρξφλνπο πνπ απαηηνχληαη: 

-γηα ηηο δηαηππψζεηο εθηεισληζκνχ πιηθψλ, εθνδίσλ θαη κερζ/ηκάησλ, πνπ ηπρφλ ζα εηζάγνπλ απφ ην 

εμσηεξηθφ. 

-γηα ηηο εγθξίζεηο κειεηψλ θιπ. θαζψο θαη ηηο δηαηππψζεηο θαη δηαδηθαζίεο έθδνζεο ησλ θάζε θχζεο 

αδεηψλ. 

4.12 Απξόβιεπηεο θπζηθέο ζπλζήθεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα Άξζξα 4.10 θαη 4.11 ηεο παξνχζαο. 

4.13 Πξνζβάζεηο θαη άιιεο ππνδνκέο 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε δηθή ηνπ επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε, λα εμαζθαιίζεη ηα δηθαηψκαηα γηα 

πξνζσξηλέο ή/θαη εηδηθέο πξνζβάζεηο ζηα εξγνηάμηα, γηα εθηάζεηο, εγθαηαζηάζεηο, θαη θάζε θχζεο ππνδνκέο είηε 

ζηα εξγνηάμηα είηε εθηφο απηψλ, είηε λα κηζζψζεη ή/θαη λα θαηαζθεπάζεη ηηο ππφςε ππνδνκέο, εθφζα/ απαηηείηαη, 

γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Οπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζε αδεηνδνηήζεηο, αγνξέο, 

ελνηθηάζεηο, πιηθά, κεραλήκαηα, εμνπιηζκφ θαη εξγαηηθφ δπλακηθφ απαηηεζνχλ γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ ζα 

βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν θαη ζα είλαη αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

4.14 Απνθπγή όριεζεο 

• Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, λα παίξλεη φιεο ηηο πξνθπιάμεηο θαη αλαγθαία 

κέηξα θαη, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, λα πξνθπιάζζεη θαηάιιεια ηηο γεηηνληθέο ηδηνθηεζίεο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζνχλ νπνηεζδήπνηε ζεκαληηθέο νριήζεηο ζ" απηέο. Θα αζθαιίζεη επίζεο (βιέπε Άξζξν 18 ηεο 

παξνχζαο) ηνλ ΚηΔ έλαληη νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο απαίηεζεο ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ παξαθεηκέλσλ 

ηδηνθηεζηψλ ή ησλ ελνίθσλ ηνπο εμ αηηίαο ηνπ ιφγνπ ηνχηνπ. 

• Ζ αλσηέξσ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ εθηείλεηαη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο φπνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο, φπσο π.ρ. ηα 

εξγνηάμηα θαζαπηά, ηα άθξα ηνπ έξγνπ, ηα ιαηνκεία, νη δάλεην ζάιακν η, νη ρψξνη απφζεζεο, νη δξφκνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηξίηνπο θιπ. 

4.15 Πξνζβαζηκόηεηα νδώλ πξνζπέιαζεο - Δμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή 

• Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα πξνιάβεη θάζε βιάβε ζε γέθπξεο, ινηπά 

ηερληθά έξγα θαη δξφκνπο θάζε θχζεο, πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πεξηνρή, απφ ηε ρξήζε ηνπο σο νδψλ κεηαθνξάο 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ. Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε πεξηνξηζκνχο ζηα θπθινθνξνχληα θνξηία, φηαλ 

επηιέγεη ηηο νδνχο κεηαθνξάο θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα, κε ζθνπφ λα απνθχγεη θάζε δεκηά ή αζπλήζε θζνξά 

ησλ ππφςε ππνδνκψλ, αθφκα θαη ρσκαηφδξνκσλ. 

• Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα λα ιάβεη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, θάζε αλαγθαίν κέηξν πξνθχιαμεο ή 

ελίζρπζεο νδηθψλ ηκεκάησλ, γεθπξψλ, ινηπψλ ηερληθψλ έξγσλ ή ρσκαηφδξνκσλ, αλεμάξηεηα αλ απηφ ην 

κέηξν πξνδηαγξάθεηαη εηδηθά ή φρη ζηα επηκέξνπο ζπκβαηηθά ηεχρε. 

• ε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζνχλ αζπλήζεηο θζνξέο ή βιάβεο ζην νδηθφ δίθηπν, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε 

απνθαηάζηαζή ηνπο. Αλ ακειήζεη, ε Τπεξεζία ζα έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηηο απαηηνχκελεο 

απνθαηαζηάζεηο ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη, επηπιένλ, ζα πξνβαίλεη ζηελ επηβνιή 

πνηληθήο ξήηξαο αλά εκέξα θαζπζηέξεζεο απνθαηάζηαζεο ησλ θζνξψλ, φπσο νξίδεηαη ζηελ ΔΤ. 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη κφληκε, ζπλερή θαη ειεχζεξε πξνζπέιαζε πξνο θαη απφ ηηο ζέζεηο 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ πεξηφδσλ (εθρηνληζκφο, απνθαηάζηαζε 

θαηαπηψζεσλ, δηαβξψζεσλ θιπ). Οπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζε κεραλήκαηα, εμνπιηζκφ θαη εξγαηηθφ δπλακηθφ 

απαηηεζνχλ γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν θαη ζα είλαη αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο 

ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

• Οη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξγαζίεο θαηαζθεπήο εθηξνπψλ ή παξαθάκςεσλ ηεο θπθινθνξίαο θαζψο θαη νη 

εξγαζίεο ζήκαλζεο θαη εμνπιηζκνχ απηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζε θάζε θάζε εθηέιεζεο απηνχ, ζα 

γίλνληαη κε βάζε κειέηε, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαηά ηε ζηηγκή ηεο 
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εθπφλεζεο ηεο κειέηεο. Ζ ζρεηηθή κειέηε ζα ζπληάζζεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή θαη ζα 

εγθξίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία. Οη θάζε είδνπο απαηηνχκελεο, ζχκθσλα κε ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο, εξγαζίεο 

εμαζθάιηζεο ηεο θπθινθνξίαο ζα πιεξψλνληαη ζηνλ Αλάδνρν κε ηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ή κε ηηκέο κνλάδαο 

λέσλ εξγαζηψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

• Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο θαηά ηα αλσηέξσ κειέηεο ζην πεδίν, νη εθηξνπέο ή παξαθάκςεηο ηεο θπθινθνξίαο, ε 

ζήκαλζε θαη ν εμνπιηζκφο ζα επηζεσξνχληαη απφ δχν ηερληθνχο ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δελ είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε ην έξγν, θαηά ηε λχρηα θαη κε ζπλζήθεο κέζεο αλακελφκελεο ρξήζεο (επνρνχκελνη κε 

ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο, φρη κφλν πεδνί), ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη νη ξπζκίζεηο ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά πξνο 

ράξε ηξίησλ θαη κε ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο. Οη ηπρφλ ππνδείμεηο ησλ αλσηέξσ ππαιιήισλ ζα θαηαρσξνχληαη ζε 

πξσηφθνιιν θαη ζα ηίζεληαη ππφςε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ψζηε λα πηνζεηεζνχλ είηε κεξηθά είηε 

ζπλνιηθά θαη ζε θάζε πεξίπησζε κεηά απφ έγθξηζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο. 

• Μεηά ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ, ηα κε ελζσκαησζέληα ζηνηρεία πνπ ζα έρνπλ πιεξσζεί, φπσο αλσηέξσ, ζα 

παξαδνζνχλ ζηελ Τπεξεζία θαη ζα θνξηνεθθνξησζνχλ θαη κεηαθεξζνχλ κε έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ ζε 

απνζήθεο, πνπ ζα ππνδείμεη απηή. 

• Γηα ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ππνβαζκηζκέλσλ πιηθψλ, φπσο, π.ρ. ζηδεξά βαξέιηα, 

θνξδέιεο, πξφρεηξεο πηλαθίδεο, πξφρεηξνη κεηαιιηθνί νξηνδείθηεο, ζθαισζηέο, θιπ, επηηξεπφκελσλ ηνχησλ 

κφλν γηα εληειψο πξνζσξηλήο θαη ειαρίζηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο επείγνπζεο ηνπηθέο ξπζκίζεηο. 

• Ζ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ζήκαλζεο πξνζσξηλψλ ξπζκίζεσλ ηεο θπθινθνξίαο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηηο ΟΜΟΔ - ΔΔΟ (Οδεγίεο Μειεηψλ Οδηθψλ Έξγσλ - ήκαλζεο Δθηεινπκέλσλ Έξγσλ ζε 

Οδνχο) ηεο ΓΓΓΔ/ΤΠΔΥΩΓΔ. 

• Ο εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ηηο ΟΜΟΔ - ΔΔΟ. Δλδεηθηηθά θαη φρη 

πεξηνξηζηηθά, απηφο πεξηιακβάλεη πιεξνθνξηαθέο θαη ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο, αλαιάκπνληα ζήκαηα, κάηηα 

γάηαο, απηνθφιιεηεο ηαηλίεο, πιαζηηθά βαξέιηα θαη ζηεζαία αζθαιείαο, θψλνπο ζήκαλζεο θιπ. πνπ 

ιεπηνκεξψο ζα θαζνξίδνληαη ζε θάζε κειέηε απηνχ ηνπ άξζξνπ. 

• Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ έηζη ψζηε, ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή, λα έρεη φζν ην 

δπλαηφλ ιηγφηεξα αλνηθηά νξχγκαηα, αλαβαζκνχο, γεηηνληθέο ισξίδεο θπθινθνξίαο δηαθνξεηηθψλ πςνκέηξσλ, 

θαζψο θαη εξγνηάμηα θαη ινηπά έξγα πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ θπθινθνξία. .Αθφκε, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

δψζεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνζσξηλψλ ή κνλίκσλ 

ξπζκίζεσλ ηεο θπθινθνξίαο πνπ ζα ρξεηαζζνχλ θαη νθείιεη λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ, ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία νρεκάησλ, πεδψλ, κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο 

ζηαζεξήο ηξνρηάο (απφ ηε δηαθίλεζε ησλ κεραληθψλ ηνπ κέζσλ, ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ηελ απνζήθεπζε 

πιηθψλ, ηε δεκηνπξγία βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηαζθεπψλ, ηε κεηαθνξά πιηθψλ θιπ.), 

ζπκκνξθνχκελνο πάληνηε κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληεξεί ηα ζήκαηα, ζεκαηνδφηεο θαη ηα ινηπά πξνζηαηεπηηθά κέηξα / έξγα ηεο 

θπθινθνξίαο θαη λα απνθαζηζηά ακέζσο ηπρφλ θζνξέο ή απψιεηέο ηνπο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί, 

γηα απνθπγή θηλδχλσλ ζχγρπζεο, απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο θσηνζήκαλζεο γηα ηελ πξνζηαζία ζέζεσλ 

εθηεινπκέλσλ έξγσλ, κε ηε θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηεο θαζνδήγεζεο ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο. 

• Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβαίλεη ζηελ άκεζε επηθάιπςε κε αζθαιηφκηγκα ησλ ηνκψλ ηνπ νδνζηξψκαηνο πνπ 

γίλνληαη απφ απηφλ ζε νπνηεζδήπνηε ππάξρνπζεο αζθαιηνζηξσκέλεο νδνχο κε ζπλερηδφκελε θπθινθνξία, γηα 

ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ, ζηα ειάρηζηα δπλαηά ρξνληθά φξηα, ησλ δπζθνιηψλ νη νπνίεο 

πξνθαινχληαη ζηελ θπθινθνξία, ιφγσ ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. Αλάινγεο απαηηήζεηο ηζρχνπλ γηα άκεζε 

θάιπςε ηνκψλ ζε κε αζθαιηνζηξσκέλεο νδνχο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ θπθινθνξία 

• ε πεξίπησζε πνπ εθηεινχληαη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πάλσ απφ νδνχο, πεδνδξφκηα θαη ινηπέο 

πξνζβάζεηο, ζηηο νπνίεο δελ έρεη δηαθνπεί ε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδνληαη ραξαθηεξηζηηθά ειεχζεξνπ ρψξνπ θαη λα ππάξρεη πξνζηαηεπηηθή ζθεπή, ε νπνία λα 

απνθιείζεη ηελ πεξίπησζε πηψζεο εξγαιείσλ, πιηθψλ ηεο θαηαζθεπήο θιπ. επί ηεο θπθινθνξνχκελεο 

πξφζβαζεο. Ζ θαηαζθεπή ηεο σο άλσ πξνζηαηεπηηθήο ζθεπήο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ εξγαζηψλ γηα ηηο 

νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ. Καηά ζπλέπεηα ηελ εξγαζία απηή ζα πξέπεη ν 

Αλάδνρνο λα ηελ πεξηιάβεη, θαηά αλεγκέλν ηξφπν, ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

• Γηα ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο - κεζνδνινγίαο θαηαζθεπήο απφ ηνλ Αλάδνρν, κε ηελ 

νπνία ζα εμαιείθεηαη ν αλσηέξσ θίλδπλνο, ζχκθσλα κε ζρεηηθή κειέηε ηνπ Αλαδφρνπ θαη κεηά απφ έγθξηζε 

απφ ηελ Τπεξεζία, ζα κπνξεί λα παξαιεηθζεί ε αλσηέξσ θαηαζθεπή πξνζηαηεπηηθήο ζθεπήο. 

• πκπιεξσκαηηθά, νξίδεηαη φηη νπδεκία εξγαζία εθζθαθψλ γεληθά ή αρξήζηεπζε νδνχ ή ηκήκαηνο δηαηνκήο 

νδνχ, ή εξείζκαηνο, ή πεδνδξνκίνπ ή άιιεο πξφζβαζεο επηηξέπεηαη, πξηλ εγθξηζεί αξκφδηα θαη νινθιεξσζεί 

πιήξσο ε θαηαζθεπή απφ ηνλ Αλάδνρν πξνζσξηλήο δηάβαζεο ηξνρνθφξσλ ή πεδψλ. 

• Ζ κε ηήξεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ απνηειεί παξάβαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.4412/16, θαη ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ππ αξηζκ. Γ17α/5/77/ΦΝ312/16.12.94 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ 
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(ΦΔΚ 553 Β ηεχρνο), θαη επηζχξνπλ ηηο απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο πξνβιεπφκελεο δηνηθεηηθέο πνηλέο θαη 

δηνηθεηηθέο θαη παξεπφκελεο ρξεκαηηθέο θπξψζεηο. Δπίζεο ε κε ηήξεζε ησλ κέηξσλ απηψλ απνηειεί 

παξάβαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο Πξνδηαγξαθέο ήκαλζεο εθηεινπκέλσλ έξγσλ εληφο ή θαη εθηφο 

θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ πνπ εγθξίζεθαλ κε ηηο απνθάζεηο ηνπ ΤΓΔ α) ΒΜ 5/30058/6.12.82 (ΦΔΚ 

121Β/23.3.83) θαη β) ΒΜ 5/30428/17.6.80 (ΦΔΚ 589Β/30.6.80) θαη επηζχξνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/16 , φπσο ηζρχεη, πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. 

• Υσξίο ζην παξακηθξφ λα κεηψλεηαη ε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ απηνχ ηνπ άξζξνπ, 

ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπκπιεξψλεη ελέξγεηεο ηνπ Αλαδφρνπ, αλ ηνχην απαηηείηαη, ζε βάξνο θαη 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα αζθήζεη ην δηθαίσκα απηφ φηαλ ν Αλάδνρνο ακειήζεη ή 

απνδεηρζεί αλίθαλνο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ. Πέξαλ ηνπ θαηαινγηζκνχ TOW 

ζρεηηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ/ ελεξγεηψλ απφ ηελ Τπεξεζία, ε κε ηθαλνπνίεζε 

ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπληζηά αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη επηζχξεη ηελ 

εθαξκνγή ζπκβαηηθψλ θπξψζεσλ, κία απφ ηηο νπνίεο είλαη ε επηβνιή πξνζηίκνπ(σλ). 

• Όινη νη πξναλαθεξζέληεο φξνη ηνπ παξφληνο Άξζξνπ ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο ρψξνπο I πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο ν 

Αλάδνρνο ζα επηηειέζεη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα. Σέηνηνη ρψξνη / πεξηνρέο κπνξεί λα είλαη ιαηνκεία, 

δαλεηνζάιακνη, ρψξνη απφζεζεο, εγθαηαζηάζεηο πξνθαηαζθεπήο ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ θιπ. ηελ θαηεγνξία 

απηή ππάγεηαη θαη ην νδηθφ δίθηπν ηνπ Γεκνζίνπ, ζην νπνίν ν Αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηεί, ζχκθσλα κε δηθή 

ηνπ επζχλε θαη εθφζνλ επηηξαπεί απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, απνζέζεηο πεξηζζεπκάησλ πξντφλησλ νξπγκάησλ 

ή/θαη άιισλ πιηθψλ. 

4.16 Μεηαθνξά εμνπιηζκνύ θαη πιηθώλ 

• Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα Άξζξα 4.13,4.14 θαη 4.15 ηεο παξνχζαο 

• Ο Αλάδνρνο, ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε κεηαθνξάο βαξέσο εμνπιηζκνχ ή αζπλή ζ 

σλ θνξηίσλ (ζε βάξνο, δηαζηάζεηο ή θχζε) ζα πξέπεη λα εηδνπνηεί ηελ Δπίβιεςε γηα ηελ επηβεβαίσζε ιήςεο 

ησλ κέηξσλ πνπ νξίδνληαη ζην Άξζξν 4.15 ηεο παξνχζαο. 

4.17 Δμνπιηζκόο Αλαδόρνπ 

• Ο Αλάδνρνο κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ, ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη θαη λα κεηαθέξεη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 

φια ηα κεραλήκαηα, εξγαιεία θαη ινηπφ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ έληερλε θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ. Τπνρξενχηαη λα δηαζέηεη επαξθή κεηαθνξηθά, αλπςσηηθά θαη άΜα κεραληθά κέζα, εξγαιεία θαη 

ζπζθεπέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηνλ έιεγρν, ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ βιαβψλ θαη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο κεηά 

ηνλ έιεγρν, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. 

• Αλ, παξ' φια απηά, θαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, δελ θξηζνχλ θαηάιιεια ή επαξθή ηα κεραληθά 

θαη ινηπά κέζα πνπ εηζθνκίζζεθαλ ζην έξγν γηα ηελ εκπξφζεζκε θαη έληερλε πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ, ηφηε ν 

Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κέζα ζε 15κεξε πξνζεζκία απφ ηε ιήςε ζρεηηθήο γξαπηήο εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο, λα 

αληηθαηαζηήζεη ή εληζρχζεη ηνλ επί ηφπνπ ππάξρνληα εμνπιηζκφ ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 

Τπεξεζίαο. 

• ε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν απφ 

ηελ Τπεξεζία ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο έζησ θαη αλ ε Τπεξεζία έθαλε ή φρη ρξήζε ηνπ παξφληνο 

Άξζξνπ. 

• Δηδηθφηεξα γηα ηνλ θχξην θαη εμεηδηθεπκέλν κεραληθφ εμνπιηζκφ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, φπσο απηφο 

πξνθχπηεη απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, νξίδεηαη φηη απηφο ζα πξέπεη λα γίλεη απνδεθηφο απφ ηελ Τπεξεζία πξηλ 

απφ ηελ πξνζθφκηζή ηνπ ζην έξγν γηα έλαξμε ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο. 

• Γηα ηνλ αλσηέξσ ιφγν ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θνηλνπνηεί πξνεγνχκελα ζηελ Τπεξεζία ηνπο ηχπνπο ησλ 

κεραλεκάησλ κε ηα αλαγθαία ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαηαζθεπήο θαη απφδνζεο, πνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε 

ηηο απαηηήζεηο ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο θαη ηηο παξαδνρέο πνπ ππνζηεξίρζεθαλ ζε πηζαλή αηηηνιφγεζε ηεο 

πξνζθνξάο. 

• Δπίζεο, κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα Δγθαηαζηήζεη θαη λα εμνπιίζεη πιήξσο φιεο ηηο 

πξνβιεπφκελεο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο, φπσο απηέο απαηηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ ή/θαη νξίδνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

• Όιεο νη αλσηέξσ εξγαζίεο θαη εγθαηαζηάζεηο δελ ζα πιεξσζνχλ ηδηαηηέξσο επεηδή ε δαπάλε ηνπο 

πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηα θνλδχιηα ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. 

4.18 Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο 

4.18.1 Γεληθά 

• Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 . 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη πξνηάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληαο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

έξγνπ. Οη πξνηάζεηο απηέο ζα θαζνξίδνπλ κε ιεπηνκέξεηα φια ηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ γηα λα 

πξνζηαηεπζνχλ ε ππάξρνπζα βιάζηεζε, ηα δέληξα, νη ζάκλνη θαη νη θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο γχξσ απφ ηνπο 

ρψξνπο πνπ ζα δηαηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, θαζψο θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
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ησλ πεξηνρψλ, πνπ ππνρξεσηηθά ζα ππνζηνχλ δεκηέο απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Οη πξνηάζεηο απηέο πξέπεη 

λα ζπκθσλνχλ κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο πνπ έρνπλ εγθξηζεί γηα ην έξγν. 

• Δλδεηθηηθά, ηέηνηα κέηξα ζα είλαη, κεηά ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν πιήξεο θαζαξηζκφο ησλ εξγνηαμίσλ, ε 

απνμήισζε φισλ ησλ πξνζσξηλψλ εγθαηαζηάζεσλ, ε απνθνκηδή φισλ ησλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαη 

αρξήζησλ θαη θάζε άιιν θαηάιιειν κέηξν, ψζηε ηειηθά ε επηξξνή ηνπ εθηειεζζέληνο έξγνπ ζην πεξηβάιινλ 

λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή. 

• Σνλίδεηαη φηη ν Αλάδνρνο ζα είλαη κφλνο ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθαιέζεη ζε ηξίηνπο απφ 

απζαίξεηε θνπή ή βιάβε δέλδξσλ, απφ απνζήθεπζε πιηθψλ, απφ θαθφ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ ηνπ ή 

θαηαπάηεζε θπηεκέλσλ πεξηνρψλ απφ ηα κεραληθά κέζα πνπ δηαζέηεη, θαη ζα θξνληίδεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

θάζε ηέηνηαο δεκηάο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. 

4.18.2 Απαηηήζεηο γηα ην νινθιεξσκέλν έξγν 

Οη απαηηήζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ην ηειεησκέλν έξγν πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ θαη 

απνηππψλνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ. Όζνλ αθνξά ζηνλ Αλάδνρν, ηζρχνπλ νη 

απαηηήζεηο ζπκκφξθσζήο ηνπ πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα φζα νξίδνληαη 

ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 4.18.1. 

4.18.3 Απαηηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο 

• Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα έξγα ηα απαξαίηεηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ, ζα πξέπεη 

λα επηζθεπάδνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα επηηπγράλεηαη: 

-Απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ πεξηβάιινληνο 

-Διαρηζηνπνίεζε θαηάηκεζεο ελνηήησλ ρξήζεσλ γεο 

-Διαρηζηνπνίεζε ησλ νπνησλδήπνηε δεζκεχζεσλ πνπ πξνθαιεί ην έξγν γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο. 

Δηδηθφηεξα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ ζα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζεί ε θαηαζηξνθή ηνπ 

πξαζίλνπ. Γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πξαζίλνπ, φηαλ απηή είλαη αλαπφθεπθηε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε 

άδεηα ηεο αξκφδηαο Αξρήο θαη ε φπνηα θαηαζηξνθή ζα απνθαζίζηαηαη κεηά ην πέξαο ηνπ έξγνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ άδεηα. 

• Θα απνθεπρζεί ε αλεμέιεγθηε αλάπηπμε εξγνηαμίσλ. Αλ ε αλάπηπμε πνιιψλ εξγνηαμίσλ ηαπηφρξνλα είλαη 

απαξαίηεηε, απηά ζα γίλνπλ κε βάζε πξν εγθεθξηκέλα απφ ηελ Τπεξεζία ζρέδηα θαη κφλν κεηά απφ ζρεηηθή 

άδεηα θαη ζα απνκαθξπλζνχλ εληειψο κεηά ην ηέινο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ απνθαζηζηψληαο ην πεξηβάιινλ. 

Δξγνηάμηα πνπ αλαπηχζζνληαη (πεξίθξαμε, ζήκαλζε, εθζθαθή θιπ.) θαη ζηε ζπλέρεηα εγθαηαιείπνληαη ρσξίο 

λα εθηεινχληαη εξγαζίεο, ζα ππφθεηληαη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, ζε άκεζε απνθαηάζηαζε κε 

επζχλε θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ, εθαξκνδνκέλσλ ελ πξνθεηκέλσ ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξ. 4.25.2 ηεο 

παξνχζαο. 

• Θα πξέπεη λα γίλεηαη πιήξεο έιεγρνο ησλ θάζε θχζεο απνβιήησλ, θαη λα ηεξνχληαη νη παξαθάησ φξνη: 

-Απαγνξεχεηαη ξεηά ε απφξξηςε απνβιήησλ πιπζίκαηνο, κεηαθνξάο θαη άληιεζεο ζθπξνδεκάησλ, 

κεηαρεηξηζκέλσλ ιαδηψλ θαη ιηπαληηθψλ ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο θαη ηδηαίηεξα ζηηο πιαγηέο ηεο θνίηεο 

ξεκάησλ θαη πνηακψλ. Σα αλσηέξσ απφβιεηα ζα ζπγθεληξψλνληαη κε θάζε επηκέιεηα θαη ζα δηαηίζεληαη 

θαηάιιεια ή ζα παξαδίδνληαη γηα αλαθχθισζε ή θαηαζηξνθή. Δηδηθά ζην ρψξν ζπληήξεζεο κεραληθνχ 

εμνπιηζκνχ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη εηδηθή δηάηαμε γηα ηε ζπιινγή ηπραίσλ απνξξνψλ κεηαρεηξηζκέλσλ 

Ληπαληηθψλ θαη ινηπψλ πεηξειαηνεηδψλ. 

-Θα εμαζθαιηζηεί ε ζπγθέληξσζε ησλ ιπκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ ζε ζηεγαλνχο βφζξνπο θαη ε 

κεηαθνξά/δηάζεζή ηνπο ζε ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμνπλ νη αξκφδηεο Αξρέο. 

-Αλάινγε ζπγθέληξσζε θαη δηάζεζε απαηηείηαη θαη γηα ηα ππφινηπα απφβιεηα ηνπ εξγνηαμίνπ φπσο ιάδηα 

-πεηξειαηνεηδή - ρεκηθά θιπ. ζε ρσξηζηνχο βφζξνπο απφ απηνχο ησλ ιπκάησλ. Ηδηαίηεξνη ρψξνη ζα 

απαηηεζνχλ γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ λεξψλ θαζαξηζκνχ ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο 

ζθπξνδέκαηνο. 

-Απνθπγή ξχπαλζεο θαηά ηε θφξησζε, κεηαθνξά θαη εθθφξησζε ησλ πιηθψλ, θαπζίκσλ θιπ. απφ 

νπνηνδήπνηε κέζν κεηαθνξάο. 

-Ζ ρξήζε νπνησλδήπνηε ηνμηθψλ νπζηψλ ζα επηηξέπεηαη κφλνλ χζηεξα απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο 

Τπεξεζίαο θαη κφλνλ εθφζνλ δελ είλαη επξείαο δηάρπζεο. 

-Απνθπγή ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κε πξντφληα επεμεξγαζίαο πιηθψλ (ζθφλε, πξηνλίδη, ηξίκκαηα, 

ξεηάιηα, θιπ). 

• Ζ ρξήζε εθξεθηηθψλ ζα γίλεηαη ππφ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. 

• Διαρηζηνπνίεζε παξελφριεζεο ησλ δηθηχσλ ΟΚΩ Όπνπ ε παξελφριεζε είλαη αλαγθαία, απαηηείηαη ε 

εμαζθάιηζε άδεηαο απφ ηνλ αληίζηνηρν Οξγαληζκφ θαη ε άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο ζπλέρεηάο ηνπο θαη 

εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη αζθάιεηαο (θίλδπλνη κφιπλζεο - ειεθηξνπιεμίαο θιπ.). 
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• Γηα ηηο απνζέζεηο ησλ πεξηζζεπκάησλ πξντφλησλ νξπγκάησλ θαη άιισλ ππνιεηκκάησλ εξγαζηψλ, πξντφλησλ 

θαζαηξέζεσλ θιπ., ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα ζην Άξζξν 4.19 ηεο παξνχζαο. 

• Απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε φριεζεο ησλ πεξηνίθσλ. Απηφ απαηηεί: 

-Έξγα απνθαηάζηαζεο ηεο θπθινθνξίαο ή/θαη θαηαζθεπή παξαθακπηεξίσλ εμππεξέηεζεο ηεο 

θπθινθνξίαο. ρεηηθά γίλεηαη αλαθνξά ζηα Άξζξα 4.14 θαη 4.15 ηεο παξνχζαο. 

Απνθπγή ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο κε ξππαληέο, θαπλφ ή ζθφλε, έζησ θαη αλ θάηη ηέηνην απαηηεί 

εγθαηαζηάζεηο θίιηξσλ ή/θαη θαηάιιειεο επηζηξψζεηο κέξνπο ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ. ρεηηθά γίλεηαη 

αλαθνξά θαη ζην Άξζξν 4.14 θαη ζηελ παξ. 4.25.2 ηεο παξνχζαο. 

-Απνθπγή ζρεκαηηζκνχ εζηηψλ κνιχλζεσλ (π.ρ. απφ ιηκλάδνληα λεξά) 

-Απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε ηεο ερνξχπαλζεο, αθφκε θαη κε ρξήζε ερνπεηαζκάησλ ή/θαη κε θαηάιιειε 

ρξήζε κεραληθνχ εμνπιηζκνχ εθνδηαζκέλνπ κε αληηζνξπβηθέο δηαηάμεηο. 

-Πεξίθξαμε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ γηα: 

-ηελ εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο 

-ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο νπηηθήο φριεζεο ζην εθηθηφ 

ήκαλζε / επηζήκαλζε ησλ ρψξσλ εξγαζίαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο. ρεηηθά γίλεηαη 

αλαθνξά ζην Άξζξν 4.15 ηεο παξνχζαο. 

4.19 Αδξαλή πιηθά, ιαηνκεία, δαλεηνζάιακνη, ρώξνη απόζεζεο 

4.19.1 Γεληθά 

• Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.136,θηι). 

• Σφζν γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ θαηάιιεισλ πιηθψλ φζν θαη γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο δεκηνπξγίαο ρψξσλ ιήςεο 

πιηθψλ, ηζρχνπλ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, νη παξαθάησ δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο: 

-Ο Ν 1428/84 «Δθκεηάιιεπζε ιαηνκείσλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 43.Α/84) 

-Ο Ν 2115/93 «Σξνπνπνίεζε, αληηθαηάζηαζε θαη ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν 1428/84 (ΦΔΚ 15Α/15-

5-93) 

-Ο Ν 1650/86 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» (ΦΔΚ160Α;86) 

-Ο Ν 3010/02 «Δλαξκφληζε ηνπ Ν 1650/86 κε ηηο νδεγίεο 97/11 EE θαη 96/61 EE, Γηαδηθαζία 

Οξηνζέηεζεο θαη Ρπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα Τδαηνξεχκαηα» (ΦΔΚ 91 Α/25.4.2002) 

-Ζ ΚΤΑ 69269/5387/24-10-90 «Καηάηαμε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο, πεξηερφκελν 

Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ), θαζνξηζκφο πεξηερνκέλνπ Δηδηθψλ Πεξηβαιινληηθψλ 

Μειεηψλ (ΔΠΜ) θαη ινηπέο ζπλαθείο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ην Ν 1650/86 9ΦΔΚ 678Β/90) 

-Ο Καλνληζκφο Μεηαιιεπηηθψλ θαη Λαηνκηθψλ Δξγαζηψλ (ΚΜΛΔ) 1984 (ΦΔΚ 931 Β/84) 

-Οη Απαηηήζεηο ηνπ Σνκέα πληήξεζεο Γξακκψλ θαη Τπνζηαζκψλ Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΖ 

• Σα αδξαλή, ηα ρσκάηηλα θαη ιίζηλα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ζα ιεθζνχλ απφ ηηο ζέζεηο πνπ ζα 

θαζνξηζζνχλ θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Απηφ γίλεηαη κεηά απφ ππφδεημε ηνπ Αλαδφρνπ, ν 

νπνίνο ζα έρεη ιάβεη ππφςε ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ θαη ηελ έγθξηζε 

ηεο Τπεξεζίαο, γηα ην ζπκθεξφηεξν γηα ην Γεκφζην ηξφπν. Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ ΔΤ, ν ΚηΔ 

δελ έρεη ππνρξέσζε λα εμαζθαιίζεη γηα ηνλ Αλάδνρν ρψξνπο ιήςεο πιηθψλ. 

• Πξηλ ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε πεγή πιηθψλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίζεη, κε δαπάλεο ηνπ, γηα 

ηελ εμέηαζε ηνπ πιηθνχ απφ εγθεθξηκέλν εξγαζηήξην πξνο δηαπίζησζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ. 

• ε πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά απφ ηηο πεγέο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ δελ επαξθνχλ ή απνδεηθλχνληαη 

αθαηάιιεια, ηφηε ν Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη λα βξεη λέεο πεγέο πιηθψλ, πνπ ζα εγθξίλεη ε Τπεξεζία. 

• Δθφζνλ νη ρψξνη γηα ιήςε πιηθψλ δελ είλαη δεκφζηνη ή θνηλνηηθνί θαη απαηηείηαη δέζκεπζή ηνπο θαη 

ηαπηφρξνλα δελ ππάξρεη άιιε ελαιιαθηηθή ιχζε, ηφηε ν Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη, κε δαπάλεο ηνπ, ηα 

απαηηνχκελα θηεκαηνιφγηα (πίλαθεο, δηαγξάκκαηα) θαη, εθφζνλ νξίδεηαη εηδηθά ζηελ ΔΤ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε Τπεξεζία είλαη δπλαηφ λα αλαιάβεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα 

ηελ απαιινηξίσζε ησλ ρψξσλ απηψλ. 

• Δηδηθφηεξα, ε Τπεξεζία είλαη δπλαηφλ χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ, λα πξνσζήζεη ηελ αλαγθαζηηθή 

απαιινηξίσζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, νξηζκέλσλ ρψξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ρψξνη γηα 

ιήςε πιηθψλ. Ζ απαιινηξίσζε απηή ζα γίλεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ κε πξνζσξηλή απφδνζε ζηνλ Αλάδνρν γηα 

ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ νη ηπρφλ 

απαιινηξησζείζεο εθηάζεηο ζα πεξηέξρνληαη ζηε ρξήζε ηνπ Γεκνζίνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα λα πξνσζεζεί ε 

δηαδηθαζία απαιινηξίσζεο ρψξνπ ιήςεο πιηθψλ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί 

ζρεηηθή δεηγκαηνιεςία θαη έξεπλα απφ ηελ νπνία λα απνδεηθλχεηαη ην θαηάιιειν ηνπ πιηθνχ γηα ρξήζε ζηηο 

εξγαζίεο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη λα έρεη εγθξηζεί ε ηπρφλ απαηηνχκελε Μειέηε 

πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζα 

ελεξγνπνηείηαη θαη ε ππφςε δηαδηθαζία απαιινηξίσζεο. 
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• Οη δαπάλεο φισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο απαιινηξίσζεο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ ζα ρξεσζνχλ ζηνλ Αλάδνρν, ν 

νπνίνο ζα πξέπεη λα παξαθαηαζέζεη ζηελ Τπεξεζία ην αλαγθαίν πνζφ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ζπληέιεζε ηεο 

απαιινηξίσζεο θαη λα θαηαιεθζεί ε ζρεηηθή έθηαζε. 

• εκεηψλεηαη εδψ ζαλ δηεπθξίληζε φηη νη ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνπλ θαηά αλεγκέλν 

ηξφπν, φιεο ηηο δαπάλεο πνπ πξνυπνζέηεη ε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ ΓΓ απηφ γίλεηαη επηηαθηηθή ε 

αλάγθε αλαγλψξηζεο ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ εθάζηνηε έξγνπ απφ φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο θαηά ην 

ζηάδην ησλ πξνζθνξψλ. 

4.19.2 Λαηνκεία 

4.19.2.1 Καλνληζκνί - νξηζκνί - ππνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 

• Δλ πξνθεηκέλσ έρνπλ εθαξκνγή, κε ηηο ζπλαθείο νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο θαη νπνηνπζδήπνηε πεξηνξηζκνχο 

ζηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, πξνζηαζία πεξηβάιινληνο θιπ., νη λφκνη θαη νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξ. 4.19.1 ηεο παξνχζαο. 

• Σα αλαθεξφκελα ζην παξφλ άξζξν έρνπλ ηζρχ ηφζν γηα ηα ζπλήζε ιαηνκεία ή/θαη νξπρεία αδξαλψλ πιηθψλ 

(γηα ηελ παξαζθεπή ζθπξνδεκάησλ, θαηαζθεπή άιισλ εξγαζηψλ ηερληθψλ έξγσλ, νδνζηξσζίαο, ζπλήζσλ 

αζθαιηηθψλ εξγαζηψλ θιπ.) φζν θαη γηα ιαηνκεία ή/θαη νξπρεία αληηνιηζζεξψλ αδξαλψλ πιηθψλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ εηδηθψλ αληηνιηζζεξψλ ζηξψζεσλ θπθινθνξίαο (αζθαιηηθψλ ή απφ ζθπξφδεκα). 

• Ζ πξνκήζεηα αδξαλψλ πιηθψλ κπνξεί λα γίλεηαη: 

-Απφ ιεηηνπξγνχζεο ιαηνκηθέο επηρεηξήζεηο, 

-Απφ «λέα ιαηνκεία» πνπ ζα εγθαηαζηήζεη θαη ιεηηνπξγήζεη ν Αλάδνρνο 

• Γηεπθξηλίδεηαη φηη κε ηνλ φξν «λέα ιαηνκεία» απηνχ ηνπ άξζξνπ ραξαθηεξίδνληαη ηφζν νη λέεο ζέζεηο 

ιαηνκείσλ φζν θαη ε επαλέλαξμε ιεηηνπξγίαο παιαηψλ ιαηνκείσλ πνπ ήδε βξίζθνληαη εθηφο ιεηηνπξγίαο, 

ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο ΚΤΑ 69269/5387/24-10-90. 

• ε θάζε πεξίπησζε ζην αληάιιαγκα ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο 

ησλ νδψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πξνζπέιαζε θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ πνπ ζα ιεθζνχλ απφ 

νπνηαδήπνηε πεγή, νη δαπάλεο ιφγσ ηπρφλ πξφζζεησλ κεηαθνξψλ ή δπζκελψλ ζπλζεθψλ κίζζσζεο, αγνξάο 

βξαρσδψλ πξντφλησλ ή ιαηνκείσλ, απνθάιπςεο εθκεηάιιεπζεο θαη απφδνζεο ηνχησλ θιπ. 

• Δπίζεο ζην αληάιιαγκα ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη νη νπνηεζδήπνηε δαπάλεο ρξεηαζηνχλ γηα ηε 

δηακφξθσζε ηνπ δηαηηζέκελνπ ρψξνπ (ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη θάησ απφ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο Απφθαζεο έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ησλ Αξκφδησλ 

Αξρψλ) γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ζπλδέζεσλ πξνο ππάξρνπζεο νδνχο, γηα ηελ πξνζηαζία, αλαγθαία κεηαθνξά, 

απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζε νπνηαδήπνηε δίθηπα θαη εγθαηαζηάζεηο θνηλήο σθειείαο, βιαβψλ ή πξνθιήζεηο 

απνζεηηθψλ δεκηψλ ζε θηίζκαηα, θαιιηέξγεηεο, παξαθείκελεο εθηάζεηο θιπ. 

• Ο Αλάδνρνο έρεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα ηελ άξηζηε πνηφηεηα ηνπ πεηξψκαηνο θαη ηελ επεμεξγαζία πνπ ζα 

γίλεη ζε απηφ, ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, γηα ηηο 

πνζφηεηεο πνπ ζα εμνξπρζνχλ (κε πξνυπφζεζε ηελ εμαζθάιηζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, 

ζχκθσλα κε απηφ ην άξζξν θαη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο πνπ ζα ρνξεγεζεί απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, ζχκθσλα 

κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο). 

• χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη, θαηά ην ζηάδην πνπ ζα ζπληάζζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, λα έρεη επηζθεθζεί ηνπο ρψξνπο πνπ πξνβιέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα 

ιαηνκείν θαη εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη λα εθηειέζεη φζεο έξεπλεο θξίλεη αλαγθαίεο (αθφκε θαη 

γεσηξήζεηο) απφ ηηο νπνίεο λα ηεθκεξηψζεη κε δηθή ηνπ επζχλε ηελ πνηνηηθή θαηαιιειφηεηα ηνπ πεηξψκαηνο, 

ηε δπλαηφηεηα απφιεςεο ησλ αλαγθαίσλ πνζνηήησλ, ηε δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο ησλ αλαγθαίσλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ηε δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο θαη ηεο επηηπρνχο νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο. 

• Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη επηπιένλ λα έρεη εμαζθαιίζεη θαη ελαιιαθηηθέο ζέζεηο εγθαηάζηαζεο ή ζέζεηο 

πξνκήζεηαο αδξαλψλ, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ήζειαλ αλαηξαπεί ηα δεδνκέλα, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, 

ζρεηηθά κε ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο ηνπ γηα ηε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο θαη επηηπρνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ιαηνκείνπ εμ αηηίαο ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θιπ. 

• ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνθχςεη, είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο πνπ ζα 

εθηειέζεη ν Αλάδνρνο πξηλ απφ ηελ δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, α'ηε αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, φηη ην ιαηνκείν, ή νπνηαδήπνηε άιιε εγθαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ή απνζεθεπηηθφο ρψξνο 

θιπ. δελ επαξθεί ή είλαη αθαηάιιειν ή έγηλε αθαηάιιειν, ηφηε ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε θξνληίδα 

θαη δαπάλεο ηνπ λα εμεχξεη λέν θαηάιιειν ρψξν θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ηνπ 

ρξεηάδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θαησηέξσ: 

-Ζ εθηέιεζε ησλ νπνησλδήπνηε εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, 

-Οη πξνζεζκίεο πνπ έρνπλ ηεζεί ζεσξνχληαη αλαιινίσηεο ζε ζρέζε κε απηφ ην ζέκα, αθφκε θαη αλ ν 

Αλάδνρνο αλαγθαζηεί λα ηδξχζεη ιαηνκείν ή/θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο ζε ζέζε ηέηνηα πνπ λα 

δπζρεξαίλεηαη ε εξγαζία ή λα επηκεθχλεηαη ε δηαδξνκή ή αθφκε θαη αλ αλαγθαζζεί λα αγνξάζεη ηα 

αδξαλή απφ ην εκπφξην θαη απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
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ηελ πεξίπησζε απηή ζα πινπνηείηαη ε αληίζηνηρε ΜΠΔ (ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 69269/90) γηα ην ζχλνιν ηνπ 

ιαηνκηθνχ ρψξνπ ή γηα ην ηκήκα εθείλν ζην νπνίν έρεη γίλεη παξέκβαζε γηα ζπκκφξθσζε. 

• Αλ ηπρφλ πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε λα ππάξρεη Σερληθφο ή άιινο χκβνπινο, ηφηε φια ηα ιαηνκεία ζα 

ηπγράλνπλ ηεο απνδνρήο ηνπ, εθφζνλ νξηζηεί απφ ηελ Τπεξεζία. ηελ πεξίπησζε απηή, φιεο νη δνθηκέο I 

έιεγρνη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη είηε απφ ηνλ Σερληθφ ή άιιν χκβνπιν είηε κε ηελ παξνπζία εθπξνζψπνπ ηνπ 

θαη ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. Δθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, φιεο νη ππνβνιέο πξνο ηελ 

Δπίβιεςε ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ(α) ειέγρνπ ηνπ Σερληθνχ ή άιινπ πκβνχινπ αλαθεξφκελα 

ζηελ θαηαιιειφηεηα θαη ζηελ απαηηνχκελε πνηφηεηα ησλ πιηθψλ. 

4.19.2.2 Λεηηνπξγνύζεο Λαηνκηθέο επηρεηξήζεηο 

Γηα ηελ πεξίπησζε πξνκήζεηαο αδξαλψλ πιηθψλ απφ ιεηηνπξγνχζεο ιαηνκηθέο επηρεηξήζεηο ε Τπεξεζία δελ 

παξεκβαίλεη ζηηο επηινγέο ηνπ Αλαδφρνπ, πέξαλ απφ ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ πιηθψλ θαη ηηο 

απαηηήζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ήδε ιεηηνπξγνχζαο εγθαηάζηαζεο, γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ νη λφκνη 

θαη νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 4.19.1 ηεο παξνχζαο. 

4.19.2.3 Παξαθνινύζεζε πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ αδξαλώλ 

• Ο Αλάδνρνο έρεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα ηελ άξηζηε πνηφηεηα θαη ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηα ζπκβαηηθά ηεχρε 

ησλ ελζσκαησκέλσλ ζηηο εξγαζίεο θάζε είδνπο πιηθψλ, γηαηί εμππαθνχεηαη φηη, κε ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε θαη ηελ επζχλε ηεο έληερλεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κε δφθηκα πιηθά. 

Οπνηνζδήπνηε έιεγρνο, ν νπνίνο γίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία, δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ απηή ηελ 

επζχλε, αλεμάξηεηα απφ ηα απνηειέζκαηα απηνχ. 

• πλεπψο, αλ νξηζκέλεο πεγέο πιηθψλ είλαη ή απνβνχλ ελδηάκεζα αθαηάιιειεο γηα ηελ παξνρή δφθηκσλ 

πιηθψλ, ν Αλάδνρνο, παξαθνινπζψληαο ηνχην απφ δηθή ηνπ ππνρξέσζε, πξέπεη λα αλαδεηήζεη άιιεο 

θαηάιιειεο πεγέο. Σα αλσηέξσ απνηεινχλ ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη αλάγνληαη ζηελ 

απνθιεηζηηθή επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ. 

• Καηά ηελ παξαγσγή ησλ αδξαλψλ πιηθψλ ζθπξνδεκάησλ, νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηηθψλ, πξέπεη λα γίλεηαη 

ζπλερήο παξαθνινχζεζε, δεηγκαηνιεςία θαη έιεγρνο ησλ ηδηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ζε ζπρλφηεηα 

βάζεη ησλ αληίζηνηρσλ άξζξσλ ηεο ΓΣΤ θαη ΔΣΤ. Πξνο ηνχην ζα ζπληάζζνληαη δειηία ειέγρνπ, ζηα δε 

πξσηφθνιια παξαιαβήο πιηθψλ θαη εξγαζηψλ πξέπεη λα ζεκεηψλεηαη φηη ηα πιηθά, κεηά απφ έιεγρν, βξέζεθαλ 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο. 

4.19.3 Γαλεηνζάιακνη 

• Οη πξνβιέςεηο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ ηζρχνπλ θαη' αλαινγία θαη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ δαλεηνζαιάκσλ, 

φζν αθνξά ζηελ πνηφηεηα ησλ δαλείσλ θαη ηηο δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο, 

ζρεηηθά κε ηα δάλεηα. 

• Γηα ηε ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ δαλείσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ν ΚηΔ ΓΔΝ ζα παξαδψζεη ζηνλ Αλάδνρν 

θαλέλα δαλεηνζάιακν ή νξπρείν, εθηφο εάλ ξεηά πξνβιέπεηαη ην αληίζεην ζηελ ΔΤ. Ο Αλάδνρνο επνκέλσο 

ζα θξνληίζεη λα βξεη θαη ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο θαηάιιεινπο δαλεηνζαιάκνπο (ή νξπρεία), ηεξψληαο φινπο 

ηνπο πεξηβαιινληηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη απφ ηνπο ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, είηε ζε 

ρψξνπο Γεκνζίνπ (εθφζνλ επηηξέπεηαη λα ρνξεγεζεί ζε απηφλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη 

πεξηνξηζκνχο ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο, ε άδεηα εθκεηάιιεπζεο θαη απφιεςεο ησλ αλαγθαίσλ πνζνηήησλ) 

είηε κε κίζζσζε είηε κε αγνξά ησλ θαηάιιεισλ ηδησηηθψλ εθηάζεσλ ή αθφκε θαη κε πξνκήζεηα απφ ήδε 

ιεηηνπξγνχζεο επηρεηξήζεηο πψιεζεο πιηθψλ δαλείσλ. 

• πλεπψο νη ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο απαηηνχκελεο απφ νπνηνδήπνηε ιφγν 

πξφζζεηεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα απφ ιεηηνπξγνχζεο επηρεηξήζεηο πψιεζεο δαλείσλ ησλ αλαγθαίσλ 

δαλείσλ ή γηα κίζζσζε ή αγνξά ησλ ζρεηηθψλ αλαγθαίσλ εθηάζεσλ γηα ηελ απφιεςε δα/είσλ ή αθφκε θαη ηηο 

ηπρφλ επηβαξχλζεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ εμαηηίαο ζχγρξνλεο εθκεηάιιεπζεο νξηζκέλσλ πεγψλ δαλείσλ (θαη 

απφ άιιε πξνεγνχκελε ή επφκελε εξγνιαβία κε ηηο ζρεηηθέο επηβαξχλζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εκπξφζεζκε θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ), αθνχ ιεθζνχλ ππφςε φιεο νη δεζκεχζεηο θαη πεξηνξηζκνί πνπ 

επηβάιινληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαη' αλαινγία ησλ 

φζσλ αλαθέξζεθαλ γηα ηα ιαηνκεία ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 4.19.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

• Δπίζεο ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη νη νπνηεζδήπνηε δαπάλεο απαηηεζνχλ γηα ηελ 

απφιεςε ή αγνξά δαλείσλ απφ ρείκαξξνπο ή/θαη πνηακνχο, ή άιιεο ζέζεηο, πνπ ζα πιεξσζνχλ ζε 

Δπηρεηξήζεηο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, νη νπνίεο εθκεηαιιεχνληαη ηε δαλεηνιεςία απφ ζρεηηθέο εθηάζεηο ή 

ζε αξρέο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηηο νπνίεο έρνπλ εθρσξεζεί (ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο), 

νηθνλνκηθά δηθαηψκαηα απφ ηελ απφιεςε δαλείσλ απφ νξηζκέλνπο ρψξνπο. 

• Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ ΔΤ, ν ΚηΔ ΓΔΝ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε λα απαιινηξηψζεη 

εθηάζεηο θαηάιιειεο γηα ρξήζε ηνπο σο δαλεηνζαιάκσλ ή νξπρείσλ γηα πξνκήζεηα ησλ ζρεηηθψλ πιηθψλ απφ 

ηνλ Αλάδνρν. 

• Δπηπιένλ πξνο ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη νη φξνη ησλ παξαθάησ παξαγξάθσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ινηπά 

ζπκβαηηθά ηεχρε: 
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• Γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαλεηνιεςίαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηελ Τπεξεζία ηελ 

πξφζεζή ηνπ γηα ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ «πεγψλ δαλείσλ» (δαλεηνζαιάκσλ). Δληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ 

ηε γλσζηνπνίεζε ζα γίλνληαη δεηγκαηνιεςίεο ειέγρνπ θαηαιιειφηεηαο. ηε ζπλέρεηα, θαη πάλησο φρη 

αξγφηεξα απφ είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηε γλσζηνπνίεζε ησλ ζέζεσλ, ζα ππνβάιιεηαη ζηελ 

Τπεξεζία ηερληθή κειέηε δαλεηνζαιάκσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

-Σνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ησλ ζέζεσλ δαλεηνιεςίαο κε εθηίκεζε ησλ πνζνηήησλ πνπ ζα απνιεθζνχλ 

απφ θάζε ζέζε. 

-Σα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ. 

-Έθζεζε αμηνιφγεζεο ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ θαη ηνπ ηξφπνπ θαηαζθεπήο, δειαδή ηνπ ζχκθσλνπ 

ησλ πιηθψλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ηνπ πάρνπο ησλ ζηξψζεσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ζπκπχθλσζεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί, ηεο βέιηηζηεο πγξαζίαο θαη ηεο ζρεηηθήο θακπχιεο PROCTOR, ηεο θαηάηαμεο ησλ 

πιηθψλ ζε θαηεγνξίεο (αλάινγα κε ηηο θαηεγνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε) θιπ 

-Μειέηε εθζθαθήο ηνπ δαλεηνζαιάκνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί δαλεηνζαιάκσλ ζε Γεκφζηνπο ρψξνπο θαη 

κάιηζηα ζε θνίηεο ρεηκάξξσλ, κε ηελ νπνία ζα απνδεηθλχεηαη: 

-Ζ ειαρηζηνπνίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο φριεζεο θαη ν ηξφπνο απνθαηάζηαζεο 

-Ζ δηαζθάιηζε ησλ πδξαπιηθψλ απαηηήζεσλ (εμαζθάιηζε ηεο αλαγθαίαο δηαηνκήο, αλαγθαίεο γεθπξψζεηο, 

απνθπγή θηλδχλσλ δηάβξσζεο θιπ) 

• Ζ Τπεξεζία είλαη ππνρξεσκέλε, κέζα ζε δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

ηερληθήο κειέηεο ηνπ δαλεηνζαιάκνπ, λα πξνβεί ζε αμηνιφγεζε ηεο κειέηεο απφ ηερληθήο πιεπξάο (έγθξηζε, 

ηξνπνπνίεζε, απφξξηςε), πξνθεηκέλνπ ε αλσηέξσ ηερληθή κειέηε λα απνηειέζεη ζηνηρείν ηεο Μειέηεο 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ πνπ ζα εθπνλεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξνσζεζεί αξκνδίσο γηα έγθξηζε. 

εκεηψλεηαη, φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθή γλσκάηεπζε ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ 

ΤΠΔΥΩΓΔ ε απφιεςε δαλείσλ πιηθψλ θαηαηάζζεηαη ζηηο «εμνξχμεηο» 

ηεο παξαγξάθνπ 2γ ηεο ΟΜΑΓΑ II ηεο ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ άξζξνπ 4 ηεο 

ΚΤΑ 69269/5387/90, γηα ηελ νπνία απαηηείηαη εθπφλεζε Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ). 

• Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζαθήο ραξαθηεξηζκφο ηνπ 

ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο πεξηνρήο ηνπ πξνηεηλφκελνπ δάλεην ζαιάκνπ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ 

θαη νη επηπηψζεηο απφ ηελ (πξνζσξηλή) θαηάιεςε δεκνζίνπ ρψξνπ ή γηα ηελ απαιινηξίσζε ρψξνπ ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ, κε δαπάλεο φκσο ηνπ Αλαδφρνπ. 

• Γηα ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο δαλείσλ απφ ήδε ιεηηνπξγνχζα επηρείξεζε πψιεζεο δαλείσλ, ε ηερληθή 

κειέηε πνπ ζα ππνβιεζεί ζα δείρλεη φηη ν ρψξνο απφιεςεο δαλείσλ είλαη ζχκθσλνο κε ηνπο φξνπο 

δεκνπξάηεζεο, ζηε ζπλέρεηα δε ε ηπρφλ αλάγθε εθπφλεζεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ 

εμαξηάηαη (ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο ΚΤΑ 69269/90) απφ ηελ αλάγθε 

«εθζπγρξνληζκνχ ή επέθηαζεο πθηζηακέλσλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, εθφζνλ επέξρνληαη νπζηαζηηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ» 

• Ζ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ζα γίλεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη 

ζηνλ Νφκν 1650/86 (άξζξν 4, παξάγξαθνο 9), φπσο ηζρχεη εθάζηνηε. 

• Μεηά ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζα ελεξγνπνηείηαη θαη ε ηπρφλ 

απαηηνχκελε δηαδηθαζία απαιινηξίσζεο. 

• Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε: 

-Να αθαηξέζεη ηηο επηθαλεηαθέο θπηηθέο γαίεο θαη νπνηεζδήπνηε ελδηάκεζεο ζηξψζεηο αθαηάιιεισλ 

πιηθψλ. Σα εμ απηψλ θαηάιιεια γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ επέκβαζεο ζα πξέπεη λα ηα 

ζπγθεληξψζεη γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ θάζε ησλ εξγαζηψλ ηεο απνθαηάζηαζεο. 

-Να απνκαθξχλεη ηα αθαηάιιεια πιηθά ζε ζέζεηο επηηξεπφκελεο απφ ηηο Αξρέο, ή αλ ηνπ επηηξαπεί λα 

επαλεπηρψζεη ρψξνπο δαλεηνιεςίαο. 

-Να πξνβεί ζε δηαινγή αλ ηνχην είλαη ηερληθά αλαγθαίν 

-Να εθηειέζεη θαηά ηέηνην ηξφπν ηε δαλεηνιεςία θαη λα δηακνξθψζεη θαηάιιεια ηα πξαλή θαη ηελ θνίηε 

εθζθαθήο, ψζηε ε δαλεηνιεςία λα εληάζζεηαη ζε πδξαπιηθή δηεπζέηεζεο ηνπ ρεηκάξξνπ (φηαλ γίλεηαη απφ 

ρείκαξξν) ή λα πξνθαιεί ηελ ειάρηζηε δπλαηή παξελφριεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

-Να απνθαηαζηήζεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζχκθσλα κε ηα έξγα / κέηξα απνθαηάζηαζεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ Απφθαζε έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο 

δαλεηνζαιάκνπο. 

Οη αλσηέξσ δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη, θαηά αλεγκέλν ηξφπν, καδί κε ηηο ππφινηπεο δαπάλεο πνπ αλαθέξζεθαλ 

αλσηέξσ ζε απηφ ην άξζξν, ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. 

• Οη απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4.19.2.1.(11) αλσηέξσ (ζρεηηθά κε ηνλ Σερληθφ ή άιιν χκβνπιν, αλ ππάξρεη) 

ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο δαλεηνζαιάκνπο. 

4.19.4 Υώξνη Απόζεζεο 

• Ζ απφζεζε ησλ πεξηζζεπκάησλ θαηάιιεισλ πξντφλησλ νξπγκάησλ, ησλ ηπρφλ αθαηάιιεισλ πξντφλησλ 

νξπγκάησλ γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ θαη ησλ άρξεζησλ πξντφλησλ θάζε είδνπο, πνπ ζα 
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ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ επέκβαζεο, ζα απνκαθξχλνληαη θαη ζα δηαζηξψλνληαη κε 

κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ ζε ρψξνπο, πνπ ζα έρνπλ πξνβιεθζεί ζηελ ΔΤ. Δθφζνλ δελ έρνπλ 

πεξηιεθζεί ζηελ ΔΤ ρψξνη απφζεζεο, ή εθφζνλ απηνί πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί δελ επαξθνχλ, ηφηε νη επηπιένλ 

αλαγθαίνη ρψξνη, θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηζρχνο επηινγήο, ζα επηιεγνχλ: 

-Απφ ηελ αξκφδηα γηα ην πεξηβάιινλ Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία (γηα ηηο κεγάιεο πφιεηο ή λνκνχο κπνξεί λα 

είλαη εηδηθέο ππεξεζίεο, π.ρ. ν Οξγαληζκφο Αζήλαο, Θεζζαινλίθεο, θιπ.) -Απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 

-Απφ ηνλ ίδην ηνλ Αλάδνρν, χζηεξα απφ ζρεηηθή πξφηαζε πνπ ζα ππνβάιιεη, ζχκθσλα κε φζα 

αλαθέξνληαη παξαθάησ ζηηο παξαγξάθνπο 4.19.4.(7) θαη 4.19.4.(8). 

• Ο Αλάδνρνο, ρσξίο θακία επί πιένλ απνδεκίσζε, ππνρξενχηαη, πέξα απφ ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε (ή ζε κία ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε, αλ γίλεηαη ζρεηηθή εηδηθή κλεία ζε εηδηθνχο φξνπο 

δεκνπξάηεζεο) θαη ηε δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ ζηνπο ρψξνπο απφζεζεο, λα εμαζθαιίζεη θαη ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπο κε ηα απαξαίηεηα έξγα ππνδνκήο θαη κε θαηάιιειε ζπκπχθλσζε, ψζηε νη επηθάλεηεο 

πνπ ζα πξνθχςνπλ λα είλαη βαηέο ζε νρήκαηα θαη αμηνπνηήζηκεο γηα ρψξνπο αλαςπρήο, αζινπαηδηψλ, ή 

άιινπο παξφκνηνπο, γηα ηελ ηειηθή δε δηακφξθσζή ηνπο λα απνκέλνπλ: 

-Οη επηθαλεηαθέο εηδηθέο ρσκαηνπξγηθέο δηακνξθψζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κ ε ηπρφλ πξνβιεπφκελα ηερληθά 

έξγα 

-Οη νπνηεζδήπνηε εθζθαθέο ζεκειίσλ (θαηαζθεπήο θηηζκάησλ, ηνηρίζθσλ, αγσγψλ δηθηχσλ Κνηλήο 

Ωθειείαο θαη 

ινηπψλ παξφκνησλ) κε ηα ζρεηηθά ηερληθά έξγα θαη νη επαλεπηρψζεηο ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ζθακκάησλ 

-Ζ δηάζηξσζε επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο θεπνρψκαηνο θαη ε θχηεπζε ηνπ 

-Ζ θαηαζθεπή νδνζηξσκάησλ (αζθαιηηθψλ, απφ ζθπξφδεκα, αλαζθάιησησλ), πιαθνζηξψζεσλ θιπ. 

-Σπρφλ άιιεο εηδηθέο θαηαζθεπέο πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο γεληθέο ρσκαηνπξγηθέο δηακνξθψζεηο (θαη ηα 

ζρεηηθά ηερληθά 

έξγα ζηαζεξνπνίεζεο απηψλ) 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ ηα «έξγα απνθαηάζηαζεο» πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο 

φξνπο ηεο πεξηβαιινληηθήο κειέηεο. 

-Οη αλσηέξσ δαπάλεο ζεσξνχληαη φηη πεξηιακβάλνληαη, θαηά αλεγκέλν ηξφπν, ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ Αλαδφρνπ. ΓΓ απηφ γίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε αλαγλψξηζεο ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ απφ 

φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο θαηά ην ζηάδην ησλ πξνζθνξψλ. 

• χκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο ΚΤΑ 69269/5387/90 νξίδεηαη θαηά θαλφλα ζηελ παξνχζα φηη νη ρψξνη απφζεζεο, 

ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ζρεηηθέο εξγαζίεο γηα ην πεξηβάιινλ, ζεσξνχληαη φηη 

θαηαηάζζνληαη ζε έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΟΜΑΓΑ II ηεο ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΚΤΑ 

69269/5387/90 θαη ζεσξείηαη αλαγθαία ε εθπφλεζε ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ 

(ΜΠΔ), ε νπνία ζα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πίλαθα 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηεο ππφςε ΚΤΑ Δπηπιένλ ε ΜΠΔ ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ κε φια ηα αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά (ζρέδηα, θσηνγξαθίεο, 

έθζεζε δ η αζθάιηζε ο ησλ πδξαπιηθψλ απαηηήζεσλ κε ηελ θαηαζθεπή ησλ αλαγθαίσλ νρεηψλ θιπ.) φπσο θαη 

ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ηνπ ρψξνπ απφζεζεο, πνπ ζα πξέπεη λα ηχρεη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. Ζ 

ΜΠΔ ζεσξείηαη αλαγθαία αθφκε θαη γηα ρψξνπο απφζεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο 

δεκνπξάηεζεο, γηα ηνπο νπνίνπο φκσο δελ έρεη ζπληαρζεί ζρεηηθή ΜΠΔ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηε ΜΠΔ ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη ζαθήο ραξαθηεξηζκφο ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο πεξηνρήο ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

ρψξνπ απφζεζεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ θαη νη επηπηψζεηο απφ ηελ θαηάιεςε Γεκνζίνπ ρψξνπ ή ηελ 

απαιινηξίσζε ηδηνθηεζίαο ηδηψηε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ νη ζρεηηθέο απνζέζεηο 

ζεσξνχληαη φηη έρνπλ κηθξή ζεκαζία (ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ φγθνπ απνζέζεσλ, ζέζεο ηνπ έξγνπ θιπ.) ηφηε 

είλαη δπλαηφλ, εθφζνλ γίλεηαη ξεηή ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ ΔΤ, λα κε δεηείηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

εξγνιαβία ε εθπφλεζε ζρεηηθήο ΜΠΔ. 

• ηελ πεξίπησζε πνπ ζα γίλνπλ απνζέζεηο, ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα, ζε αλελεξγά ιαηνκεία, γηα ηα νπνία 

έρνπλ ζπληαρζεί ζρεηηθέο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ κε ηα πεξηιακβαλφκελα «Μέηξα 

Απνθαηάζηαζεο», ηφηε ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο ζρεηηθέο απνζέζεηο ζχκθσλα κε ηελ 

αλσηέξσ παξάγξαθν 4.19.4.(2), εθαξκφδνληαο ηνπο εγθεθξηκέλνπο φξνπο ησλ «κέηξσλ απνθαηάζηαζεο», 

ζχκθσλα κε ηελ εθδνζείζα Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ. 

• Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ νη απνζέζεηο γίλνπλ, κεξηθά ή νιηθά, ζε αλελεξγά ιαηνκεία ή/θαη ζε άιινπο ρψξνπο, 

γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ ζπληαρζεί ΜΠΔ, ηφηε ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπληάμεη ν ίδηνο ηελ(ηηο) 

αλαγθαία(εο) ΜΠΔ. ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 4.19.4.(3). Ζ εθπφλεζε ηεο (ησλ) ΜΠΔ 

θαηαηάζζεηαη(νληαη) ζηελ θαηεγνξία ησλ εξγαζηψλ γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη θαηαβνιή ακνηβήο ζηνλ 

Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο, θαηά αλεγκέλν ηξφπν, ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ. 

• Με ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο θαη εθφζνλ νη ηπρφλ πξνβιεπφκελνη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο 

ρψξνη απφζεζεο δελ επαξθνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Αλάδνρνο δελ 

κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ζέζεηο απφζεζεο ησλ επί πιένλ φγθσλ ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο ηεο επηινγήο ηνπ (πνπ 

ζα πξέπεη λα ηπγράλνπλ ηεο έγθξηζεο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ), ηφηε απηφο ζα ππνβάιιεη ζρεηηθή έγγξαθε αίηεζε 
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ζηελ Τπεξεζία, πξνζδηνξίδνληαο ην ζπκπιεξσκαηηθφ απαηηνχκελν φγθν ησλ πξνο απφζεζε ρψξσλ, ψζηε ζε 

ζπλεξγαζία Αλαδφρνπ θαη Τπεξεζίαο κε ηηο αξκφδηεο γηα ην πεξηβάιινλ Αξρέο, λα πξνεηνηκαζηεί έλαο 

πίλαθαο, πξνηεηλφκελσλ ρψξσλ απφζεζεο ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά πξνηίκεζε αλελεξγψλ ιαηνκείσλ, 

φπνπ ζα αλαθέξνληαη θαη νη ρνλδξηθά εθηηκψκελνη φγθνη απφζεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηπρφλ αλαθεξφκελνπο 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. ε πεξίπησζε κε χπαξμεο κειέηεο ΜΠΔ, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 

4.19.4.(5), ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε εθπφλεζε ηέηνηαο κειέηεο. 

• ε πεξίπησζε πνπ ν αλσηέξσ πίλαθαο κε ηνπο εθηηκψκελνπο δπλαηνχο φγθνπο απφζεζεο δελ επαξθεί γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθαίσλ απνζέζεσλ ησλ έξγσλ, ηφηε ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη εγθαίξσο έλα ζπκπιεξσκαηηθφ 

πίλαθα πξνηεηλφκελσλ ρψξσλ απφζεζεο, κε ηνπο εθηηκψκελνπο δπλαηνχο φγθνπο απφζεζεο, πνπ ζα 

ζπλνδεχεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο ΜΠΔ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.19.4.(3). Καηά πξνηεξαηφηεηα, είλαη 

επηζπκεηφ νη ζρεηηθνί ρψξνη λα είλαη ρψξνη αλήθνληεο ζην Γεκφζην, αιιά ζα είλαη δπλαηφλ λα πεξηιεθζνχλ 

ζηνλ πίλαθα θαη ηδησηηθέο εθηάζεηο, φηαλ ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία δαπαλψλ θαη ηπρφλ επηβάξπλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο απφ ηηο εξγαζίεο απφζεζεο (π.ρ. απνθπγή θαηάιεςεο δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη άιισλ εππαζψλ 

πεξηνρψλ) ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ρψξσλ απφζεζεο ζε ηδησηηθέο εθηάζεηο. 

• ην ζπκπιεξσκαηηθφ πίλαθα ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη νη αλαγθαίνη πξνο απφζεζε φγθνη 

(κε έλα πεξηζψξην αζθαιείαο) θαη νη δπλαηνί φγθνη πνπ κπνξνχλ λα απνηεζνχλ ζηνπο λένπο πξνηεηλφκελνπο 

ρψξνπο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ππεξθαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ έξγσλ, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηελ 

Τπεξεζία λα επηιέμεη, ελαιιαθηηθά, κία (ή κεξηθέο) απφ ηηο πξνηεηλφκελεο ζέζεηο. 

• Ζ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ζα γίλεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ 

ηνλ Νφκν 1650/86 (άξζξν 4, παξάγξαθνο 9), φπσο ηζρχεη εθάζηνηε. ηελ ίδηα Απφθαζε ζα γίλεηαη έγθξηζε 

ηεο ρξήζεο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ Υψξσλ Απνζέζεσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. 

• ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη αλσηέξσ εγθεθξηκέλεο ζέζεηο Υψξσλ Απφζεζεο πεξηιακβάλνπλ επηθάλεηεο 

πνπ αλήθνπλ ζε ηδηψηεο ζα ελεξγνπνηείηαη θαη ε ηπρφλ απαηηνχκελε δηαδηθαζία απαιινηξίσζεο ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ. 

• Ζ ηπρφλ απαιινηξίσζε ησλ ρψξσλ απφζεζεο ζα γίλεηαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο ζα 

βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

4.20 Παξνρή ειεθηξηζκνύ, ηειεθώλνπ, λεξνύ θαη θπζηθνύ αεξίνπ 

• Ο Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλε, ζα εμαζθαιίζεη απφ ηε ΓΔΖ ζε θαηάιιειεο ζέζεηο 

ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηηο πνζφηεηεο θαη ζηελ ηάζε πνπ ζα ηνπ είλαη απαξαίηεηε. Ο Αλάδνρνο παξάιιεια ζα 

θξνληίζεη λα έρεη ζηα εξγνηάμηά ηνπ ηηο θαηάιιειεο βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, γηα πξνζσξηλή παξνρή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, είηε γηα ηελ πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ ηεο ΓΔΖ γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ελέξγεηαο απφ ην εζληθφ δίθηπν, είηε γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην δίθηπν ππνζηεί βιάβε ή 

ππάξμνπλ δηαθνπέο ζηελ παξνρή ελέξγεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ. Οη βνεζεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ζα θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ αζθαιείαο, ηα ηπρφλ ζπζηήκαηα αζθάιεηαο 

θαζψο θαη ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ηεο Δπίβιεςεο θαη ηνπ Αλαδφρνπ. 

• Αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ θνξηίσλ θαη ηνλ ειάρηζην αλαγθαίν ρξφλν ζπλερνχο παξνρήο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο εθεδξηθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο 

(ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγε, γελλήηξηεο) ή απνζήθεπζεο θαη απφδνζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (ζπζζσξεπηέο, 

ζχζηεκα αδηάιεηπηεο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο- UPS). Σα ππφςε ζπζηήκαηα κπνξεί λα είλαη ηχπνπ 

"STAND BY" εθφζνλ νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο έρνπλ δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο "STAND BY", αιιηψο ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζζνχλ ζπζηήκαηα ηχπνπ "ON 

LINE". 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη λα θαηαβάιιεη φιεο ηηο ζρεηηθέο 

δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θαηάιιεισλ ππνζηαζκψλ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ απαξαίηεησλ δηθηχσλ γηα 

ηε κεηαθνξά θαη δηαλνκή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, πνπ ζα ρξεηαζζεί γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ, απφ ηα ζεκεία 

παξνρήο ζηα ζεκεία ρξήζεο. 

• Ο Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλεο ζα εμαζθαιίζεη απφ επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηαζεξήο ηειεθσλίαο λα γίλεη ζχλδεζε ηνπιάρηζηνλ δχν εμσηεξηθψλ γξακκψλ (κηαο ζηα εξγνηαμηαθά ηνπ 

γξαθεία θαη κηαο ζηα γξαθεία Δπίβιεςεο), θαζψο επίζεο θαη παξνρή πφζηκνπ λεξνχ, θπζηθνχ αεξίνπ ή άιιεο 

εγθαηάζηαζεο παξνρήο ππεξεζίαο θνηλήο σθέιεηαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. 

• Όιεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, δελ ζα πιεξσζνχλ ηδηαηηέξσο, θαη ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζζεί αλεγκέλα ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. 

4.21 Δμνπιηζκόο ΚηΔ θαη πξνκήζεηα δσξεάλ πιηθνύ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θπιάζζεη κε δαπάλεο ηνπ ηα κεραλήκαηα, εξγαιεία, πιηθά θιπ. πνπ παξαδίδνληαη ζε 

απηφλ απφ ηνλ ΚηΔ γηα ρξήζε ή ελζσκάησζε ζην έξγν. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα φζα απφ ηα αλσηέξσ ηπρφλ 

πηζηνπνηεζνχλ πξηλ απφ ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν. 

4.22 Δθζέζεηο πξνόδνπ εξγαζηώλ 

• Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ ΔΤ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη θάζε ηξίκελν πξνο ηελ 

Τπεξεζία εθζέζεηο πξνφδνπ ζε ηέζζεξα (4) αληίγξαθα, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ απηή θαζνξίδεη. Ζ πξψηε 
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έθζεζε πξνφδνπ ζα θαιχπηεη ηελ πεξίνδν κέρξη ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εκεξνινγηαθνχ κήλα κεηά ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο. Οη εθζέζεηο πξνφδνπ ζα ππνβάιινληαη εληφο ηνπ πξψηνπ επηαεκέξνπ θάζε κήλα θαη ζα 

αθνξνχλ ζηελ πξφνδν πνπ επεηεχρζε θαηά ηνλ ακέζσο πξνεγνχκελν κήλα. Οη εθζέζεηο πξνφδνπ ζα 

ππνβάιινληαη θαηά ηα αλσηέξσ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ έξγσλ. Σν αθξηβέο πεξηερφκελν ησλ 

εθζέζεσλ πξνφδνπ νξίδεηαη ζηελ ΔΤ. 

• Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη νπνηεζδήπνηε άιιεο εθζέζεηο, πνπ ζα δεηεζνχλ απφ ηελ 

Τπεξεζία θαη ζπλαξηψληαη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, κε ηελ πξφνδν ησλ έξγσλ. 

• Παξάιεηςε ή ακειήο ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ησλ αλαθνξψλ πξνφδνπ ζπλεπάγεηαη εθάπαμ 

αλέθθιεηε πνηληθή ξήηξα κέρξη πνζνχ ίζνπ πξνο ην 15% ηεο πνηληθήο ξήηξαο ηεο παξ. 8.3.3(6)ί ηεο παξνχζαο, 

πνπ επηβάιιεηαη ζε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε. 

4.23 ήκαλζε θαη αζθάιεηα εξγνηαμίνπ θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηηο εξγνηαμηαθέο ζέζεηο θαη ζηηο ζέζεηο πνπ εθηεινχληαη νη εξγαζίεο, λα πξνβαίλεη 

ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ γεληθά απαηηνχκελσλ, αλάινγα κε ηε θχζε ησλ έξγσλ (ζπγθνηλσληαθά, πδξαπιηθά, 

νηθνδνκηθά θιπ.), ζεκάησλ θαη πηλαθίδσλ αζθαιείαο, πξνεηδνπνηεηηθψλ, ξπζκηζηηθψλ, πιεξνθνξηαθψλ θαη λα 

επηκειείηαη ηεο ζπληήξεζεο απηψλ. ηηο επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία ζέζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη 

ππνρξεσηηθά πεξίθξαμε, ηδηαίηεξε ζήκαλζε, απηφκαηα ζήκαηα πνπ ζα αλαβνζβήλνπλ (FLASH LIGHTS) θαη 

θαηάιιειεο δηαηάμεηο αζθαιείαο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο, φπσο ηζρχεη. 

• Δπίζεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη φπνπ παξίζηαηαη αλάγθε θαη ηξνρνλφκνη ππάιιεινη ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ 

αζθαιή θαζνδήγεζε πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ, γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία ζηηο νδνχο θαη ζηηο 

παξαθακπηήξηεο θαη πξνζπειάζεηο θαη γεληθά ζε φια ηα εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ θαηά ηελ εκέξα θαη ηε λχρηα. Σα 

αλσηέξσ κέηξα ζα ιακβάλνληαη κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

• Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη απνθιεηζηηθά πιήξσο θαη κφλνλ απηφο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα, 

δπζηχρεκα ή θζνξά μέλεο πεξηνπζίαο πνπ νθείιεηαη ζηε κε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο. 

• ε θαηάιιειν ζεκείν, γηα ζεκεηαθά έξγα, θαη ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο, γηα γξακκηθά έξγα, θαη ζε εκθαλείο 

ζέζεηο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε δηθά ηνπ έμνδα, λα ηνπνζεηήζεη πηλαθίδεο, νη νπνίεο ζα αλαγξάθνπλ ηνλ 

ηίηιν ηεο Αξρήο πνπ εθηειεί ηα έξγα, ηελ νλνκαζία ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ, ην ρξεκαηνδφηε, ηελ επσλπκία 

(ή νλνκαηεπψλπκν) ηνπ Αλαδφρνπ, ηνπ Μειεηεηή θαη ηνπ ηπρφλ Σερληθνχ ή άιινπ πκβνχινπ. Ο Αλάδνρνο 

δελ δηθαηνχηαη λα ηνπνζεηεί πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο νπνηαζδήπνηε δηαζηάζεσο, πνπ έκκεζα ή άκεζα ηνλ 

δηαθεκίδνπλ, ρσξίο ηελ έγγξαθε απνδνρή ηνπ θεηκέλνπ ηεο πηλαθίδαο απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Γηα 

έξγα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία, ε σο άλσ ζήκαλζε ζα ζπκκνξθψλεηαη επηπιένλ 

θαη κε ηηο αρατθέο δηαηάμεηο πεξί δεκνζηφηεηαο ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ, φπσο απηέο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

• πκπιεξσκαηηθά ησλ αλσηέξσ, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4.15 ηεο παξνχζαο 

4.24 Φύιαμε ηνπ εξγνηαμίνπ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θπιάζζεη ηνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο απφ άηνκα κε έρνληα εξγαζία ή κε 

δηαπηζηεπκέλα ή κε δηθαηνχκελα γηα νπνηνδήπνηε ιφγν λα επξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο πνπ εθηεινχληαη έξγα. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη, φπνπ παξίζηαηαη αλάγθε, θχιαθεο ππάιιεινη ηνπ Αλαδφρνπ γεληθά ζε φια 

ηα εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ θαηά ηελ εκέξα θαη ηε λχρηα. Σα αλσηέξσ κέηξα ζα ιακβάλνληαη κε επζχλε θαη δαπάλε 

ηνπ Αλαδφρνπ. 

4.25 Γξαζηεξηόηεηεο Αλαδόρνπ ζην εξγνηάμην  

4.25.1 Πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο 

• Όιεο νη απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο (ππφζηεγα απνζήθεπζεο, ζάιακνη δηακνλήο, εξγαζηήξηα, 

γξαθεία θιπ.), γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο, ζα αλεγεξζνχλ κε κέξηκλα, δαπάλε θαη επζχλε 

ηνπ Αλαδφρνπ, ζε ζέζεηο επηηξεπφκελεο απφ ηελ Τπεξεζία θαη ηηο ινηπέο αξκφδηεο Αξρέο. 

• Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακίαο απνδεκίσζεο ή παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξάησζεο ηνπ έξγνπ ιφγσ ηπρφλ 

αλεπάξθεηαο ησλ ρψξσλ εξγνηαμίσλ ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή αηηία, δηφηη, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ, δειψλεηαη ζαθψο φηη ν Αλάδνρνο έιαβε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ. 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, λα πξνβεί έγθαηξα ζηελ αλαδήηεζε, θαηάιεςε θαη δηεπζέηεζε ησλ θαηάιιεισλ 

ρψξσλ ζηελ άκεζε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ εξγνηαμίσλ, εηδνπνηψληαο γη' απηφ ηελ 

Τπεξεζία. Οη θαηαιακβαλφκελνη ρψξνη αλ βξίζθνληαη κέζα ζηελ πεξηνρή ηδηνθηεζίαο ηνπ ΚηΔ ζα πξέπεη 

επίζεο λα ηχρνπλ ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. 

• Αλ ν Αλάδνρνο εμεχξεη δεκφζηνπο ρψξνπο θαηάιιεινπο γηα ηηο ρξήζεηο απηέο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα 

εγθξηζεί ε ρξήζε ηέηνησλ ρψξσλ απφ ηελ Τπεξεζία, ε παξαρψξεζή ηνπο γηα ρξήζε (ιαηνκείσλ, 

δαλεηνζαιάκσλ, ρψξσλ απφζεζεο εξγνηαμίσλ θιπ.) ζα γίλεη απφ ηνλ ΚηΔ ζηνλ Αλάδνρν ρσξίο αληάιιαγκα, 

θαη κε φξνπο ρξήζεο πνπ ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ Άξζξσλ 4.18 θαη 4.19 ηεο παξνχζαο θαη ζα αλαγξαθνχλ 

ζηελ ζρεηηθή άδεηα ρξήζεο. 

• Έηζη, ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εμεχξεζε φισλ ησλ ρψξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηηο θάζε 

θχζεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, φπσο: 
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-γξαθείσλ επίβιεςεο θαη ρψξσλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ 

-εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ θαη ρψξσλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ 

-εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ 

-ρψξσλ δηακνλήο πξνζσπηθνχ 

-απνζήθεπζεο ησλ θάζε είδνπο πιηθψλ 

-παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

-παξαγσγήο, αλάπηπμεο θαη θνξηνεθθφξησζεο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ -παξαγσγήο αζθαιηνζθπξνδέκαηνο 

-πξνεηνηκαζίαο πιηθψλ γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ θαηαζθεπή -

πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο θάζε θχζεο αληηθεηκέλσλ -ζπλεξγείσλ 

ζπληήξεζεο κεραληθνχ ηνπ εμνπιηζκνχ -ρψξσλ ζηάζκεπζεο κεραληθνχ 

ηνπ εμνπιηζκνχ θιπ. 

• Όιεο νη δαπάλεο γηα ελνηθίαζε ή/θαη αγνξά ηέηνησλ ρψξσλ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη είλαη αλεγκέλεο ζηηο 

ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

• Αλ νη ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ ή ν θίλδπλνο δεκηψλ υ απηφ, δελ επηηξέπνπλ, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο 

Τπεξεζίαο, ηελ απφζεζε πιηθψλ ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο, ηφηε ζα απνηίζεληαη κφλνλ ηα πιηθά εξγαζίαο 

κηαο εκέξαο, ρσξίο λα πξνθχπηεη δηθαίσκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα απνδεκίσζε, ιφγσ πξφζζεησλ ή πιάγησλ 

κεηαθνξψλ, θνξηνεθθνξηψζεσλ θιπ., γηαηί ζεσξείηαη φηη φιεο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ. 

• Ο Αλάδνρνο, κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλε, ζα δηαξξπζκίζεη θαηάιιεια ηνλ (ηνπο) εξγνηαμηαθφ (νπο) ρψξν 

(νπο), πνπ ζα πεξηιακβάλεη (νπλ) φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, φπσο 

επίζεο θαη ηηο πξνζπειάζεηο πξνο ηνπο ρψξνπο απηνχο. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα κελ εκπνδίδεη ηε ιεηηνπξγία 

άιισλ εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Όιεο νη σο άλσ εγθαηαζηάζεηο ζα πιεξνχλ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ηηο ηπρφλ θαηά πεξίπησζε εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. 

• Όινη νη ρψξνη πγηεηλήο ζα ζρεδηαζηνχλ θαη θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο απαηηήζεηο ηεο ΔΤ 

θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

• Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο (πδξαπιηθέο, ειεθηξνινγηθέο, ινηπέο) ζα ζρεδηαζηνχλ, θαηαζθεπαζζνχλ θαη 

ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηηο ππφςε εγθαηαζηάζεηο θαη ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

• Σα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ είηε πξφθεηηαη γηα ρψξνπο ηνπ 

Αλαδφρνπ είηε πξφθεηηαη γηα ρψξνπο ηεο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηεο Τπεξεζίαο, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, ν 

νπνίνο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο 

δεκφζηαο ηάμεο, αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. 

4.25.2 Καζαξηζκόο εξγνηαμίσλ, θαηαζθεπώλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλε ηνπ θαη πξηλ απφ ηελ παξάδνζε πξνο ρξήζε θάζε ηκήκαηνο έξγνπ, θαζψο 

θαη κεηά ηελ πεξάησζε νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ, λα αθαηξέζεη θαη απνκαθξχλεη απφ ηνπο πεξί ην επίκαρν ηκήκα 

ηνπ έξγνπ ρψξνπο θαη γεληθά απφ ηα εξγνηάμηα, θάζε πξνζσξηλή θαηαζθεπή ή εγθαηάζηαζε πνπ απαηηήζεθε, 

ηα απνξξίκκαηα, εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα, πιενλάδνληα πιηθά ρξήζηκα ή άρξεζηα, πξνζσξηλέο 

εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ θιπ., λα άξεη θάζε βνεζεηηθφ έξγν θιπ., ην νπνίν ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ 

Τπεξεζία σο άρξεζην ή επηδήκην γηα ηε κεηέπεηηα ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηνο απηνχ, λα ηζνπεδψζεη 

ηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο απηά είραλ απνηεζεί ή εγθαηαζηαζεί θαη λα παξαδψζεη ηειείσο θαζαξέο/νχο ηφζν 

ηηο θαηαζθεπέο φζν θαη ηνπο ρψξνπο γχξσ απφ ην εξγνηάμην θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα νηηδήπνηε άιιν 

ζρεηηθφ απαηηείηαη γηα ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη εχξπζκα, θαηά ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο. 

• Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη, απφ ηε ζηηγκή πνπ εμέιηπε ν ιφγνο, θαηά ηελ θξίζε ηεο 

Τπεξεζίαο, θαη ζηελ άξζε (θαζαίξεζε, απνθφκηζε θιπ.) θάζε πξνζηαηεπηηθήο θαηαζθεπήο πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε θιπ. γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (εξγαζηψλ θαη παξαγσγήο πιηθψλ) θαη πνπ επηβιήζεθε απφ 

νπνηνδήπνηε ιφγν, γηα ηελ απνθπγή θάζε θχζεο δεκηψλ, θζνξψλ, αηπρεκάησλ θιπ. ζε ηδηνθηεζίεο, νηθνδνκέο, 

δέλδξα αγξνχο, θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, θνηλσθειείο εγθαηαζηάζεηο θαη θάζε θχζεο έξγα, θαζψο θαη 

απνκάθξπλζε ησλ εξγνηαμίσλ. 

• Δάλ κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε ππφκλεζε εθ κέξνπο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο δελ πξνβεί 

ν Αλάδνρνο ζηελ έλαξμε θαη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, πεξάησζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ, απηέο 

εθηεινχληαη ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ θαη εθπίπηεη ε δαπάλε πνπ έγηλε απφ ηελ πξψηε επφκελε πιεξσκή ή ηελ 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ή θαηά νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, πέξα απφ ηε κε 

έθδνζε βεβαίσζεο εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηνο απηνχ εμ αηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ. 

4.26 Μεηξών έξγνπ - θσηνγξαθίεο - βηληενζθνπήζεηο 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, λα πξνβεί ζηελ ζχληαμε Μεηξψνπ ηνπ έξγνπ πνπ θαηαζθεπάζηεθε, ζχκθσλα κε ηα 

φζα πξνθαζνξίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

• ην κεηξψν ηνπ έξγνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη: 
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-εηξά έγρξσκσλ θσηνγξαθηψλ ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ, ηεο παξαγσγήο πιηθψλ θαη ηεο 

εθηέιεζεο δνθηκψλ -εηξά έγρξσκσλ δηαθαλεηψλ ησλ πεξηγξαθνκέλσλ ζηελ ππνπαξάγξαθν i αλσηέξσ 

-Πίλαθα απνγξαθήο ηνπ έξγνπ, πνπ ζα πεξηέρεη ηα επί κέξνπο έξγα, εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκφ θιπ., πνπ 

ζπγθξνηνχλ ην νινθιεξσκέλν έξγν 

-εηξά ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ ηειηθά εθαξκφζηεθαλ 

-εηξά ζρεδίσλ κε ζηνηρεία πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ (κε ζπληεηαγκέλεο Υ, Τ, Ε επί νξηδνληηνγξαθίαο) -

Σεχρνο δηαδηθαζηψλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

-Σεχρνο ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο ησλ εξεπλψλ πεδίνπ θαη εξγαζηεξίνπ -Πεξηγξαθηθή έθζεζε ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

-Δγρεηξίδην επηζεψξεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ (εθφζνλ νξίδεηαη ζηελ ΔΤ) -Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο 

ηνπ έξγνπ (εθφζνλ νξίδεηαη ζηελ ΔΤ) 

• ην κεηξψν έξγνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ηα πξαθηηθά ησλ ζπζθέςεσλ κεηαμχ ηεο επίβιεςεο θαη 

αληηπξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ νξίδνληαη ζην Άξζξν 8.6 ηεο παξνχζαο. 

• Σν αθξηβέο πεξηερφκελν, ν ηξφπνο παξνπζίαζεο θαη ηαμηλφκεζεο, ν αξηζκφο αληηηχπσλ / αληηγξάθσλ θαη θάζε 

ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ηα αλσηέξσ, νξίδνληαη ζηελ ΔΤ. 

• Σν κεηξψν ηνπ έξγνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο, ε νπνία απνηειεί 

πξναπαηηνχκελν γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Παξάιεηςε ππνβνιήο ηνπ Μεηξψνπ ηνπ έξγνπ 

ζπλεπάγεηαη ηε κε ππνγξαθή ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο. Δπί πιένλ, ε παξάιεηςε ππνβνιήο ηνπ Μεηξψνπ ηνπ 

έξγνπ ζπλεπάγεηαη ηε ζχληαμε θαη εθηχπσζε / παξαγσγή ηνπ απφ ηελ Τπεξεζία ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ Αλαδφρνπ θαη, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ ΔΤ, επηζχξεη ηελ επηβνιή πξφζζεηεο πνηληθήο ξήηξαο ζηνλ 

Αλάδνρν. 

• Δηδηθά ην θφζηνο γηα ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ζηελ Τπεξεζία ηνπ Μεηξψνπ ηνπ έξγνπ εκπεξηέρεηαη αλεγκέλν 

ζηηο ηηκέο κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο. 

4.27 Δπξήκαηα αξραηνινγηθνύ ή άιινπ ελδηαθέξνληνο 

• Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.136,θηι). 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ακέζσο κφιηο δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε αξραηνηήησλ, νπνηαζδήπνηε ειηθίαο, έξγσλ 

ηέρλεο ή άιισλ επξεκάησλ, λα εηδνπνηήζεη ηελ Τπεξεζία θαη ηελ αξκφδηα Αξραηνινγηθή ή άιιε Τπεξεζία 

θαη λα δηαθφςεη ακέζσο θάζε εξγαζία ζηελ πεξηνρή ησλ επξεκάησλ, ιακβάλνληαο ζπγρξφλσο φια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αλέπαθε δηαηήξεζε θαη δηαθχιαμε ησλ ππφςε επξεκάησλ. 

• Μεηά ηνλ πξψην ραξαθηεξηζκφ ησλ επξεκάησλ απφ ηελ Αξραηνινγηθή ή άιιε Τπεξεζία, ζα δνζνχλ νδεγίεο 

ζηνλ Αλάδνρν είηε γηα ηε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ είηε γηα ηε δηελέξγεηα έξεπλαο κε δηθά ηνπ κέζα θαη ηελ 

επίβιεςε ηεο Αξραηνινγηθήο ή άιιεο Τπεξεζίαο είηε γηα ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ, γηα ην 

δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ε αξκφδηα Τπεξεζία ζα δηελεξγεί έξεπλεο κε ηα δηθά ηεο κέζα θαη γηα ηε κεηαθνξά 

ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζε άιιν κέησπν εξγαζίαο, κε αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, άκεζα κφιηο απαηηεζεί θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, λα κεηαθηλεί ρσξίο ηδηαίηεξε 

απνδεκίσζε ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ απφ ην έλα κέησπν εξγαζίαο ζε άιιν θαη λα κεηψλεη κε ηνλ 

ηξφπν απηφλ ηηο θαζπζηεξήζεηο απφ ηηο αξραηνινγηθέο έξεπλεο. 

• Παξάηαζε ηκεκαηηθψλ ή/θαη ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ζα αλαγλσξίδεηαη ζηνλ Αλάδνρν ιφγσ 

θαζπζηεξήζεσλ απφ αξραηνινγηθέο έξεπλεο, κφλνλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη ξεηή πξφβιεςε πξνο ηνχην 

ζηελ ΔΤ. 

• Γηα ηελ πεξίπησζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ ζα εθηειεζζνχλ απφ ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο δηεπθνιχλζεηο θαη λα ζπληνλίδεη κε απηήλ ηηο ππφινηπεο εξγαζίεο 

ηνπ. 

• Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θφζηνπο ησλ αλαζθαθψλ γηα ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα ζα 

γίλεηαη πξφβιεςε ζε εηδηθφ άξζξν «έμνδα αξραηνινγίαο» ηδηαίηεξα αλ ππάξρνπλ ζηνηρεία φηη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

έξγνπ είλαη πηζαλή ε χπαξμε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, είλαη δπλαηφ ν Αλάδνρνο λα 

ππνρξεσζεί λα εθηειέζεη πξφγξακκα δηεξεπλεηηθψλ ηνκψλ. Ζ ππθλφηεηα ησλ ηνκψλ θαη ε θχζε θαη έθηαζε 

ησλ ηπρφλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζνχλ ζηηο ζρεηηθέο πεξηνρέο, ζα θαζνξηζζεί απφ 

ηελ αξκφδηα Τπεξεζία. Οη ηνκέο ζα πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ κε πξνεηδνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) 

εξγαζίκσλ εκεξψ/ πξνο ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία πξνθεηκέλνπ λα παξαζηεί. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, ηα 

έμνδα γηα ηηο αλσηέξσ έξεπλεο ζα πιεξψλνληαη ζηνλ Αλάδνρν απνινγηζηηθά κε ηηκνιφγηα παξνρήο 

ππεξεζηψλ. 

• Όια ηα αξραηνινγηθά ή άιια επξήκαηα, νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη αμίαο, πνπ αλαθαιχπηνληαη θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αλήθνπλ ζην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ζε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε ηζρχεη ε Διιεληθή 

λνκνζεζία. 

5. ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟΙ ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΟΙ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.165,166,θηι). 

6. ΔΡΓΑΣΙΚΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ 

6.1 Πξόζιεςε εξγαηηθνύ δπλακηθνύ θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ 
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• Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε, ν Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εμεχξεζε, πξφζιεςε θαη 

θηλεηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθπιήξσζε 

ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, εξγαηνηερληθνχ, επηζηεκνληθνχ ή άιινπ, εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ, θαζψο 

θαη γηα ηελ παξνρή ζε απηφ ησλ κέζσλ, εξγαιείσλ θιπ. γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. ρεηηθά ηζρχνπλ 

ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ. 138. θηι). 

• Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ειιεληθφ ή αιινδαπφ πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. Σν αιινδαπφ πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα εθνδηαζηεί κε ζρεηηθή άδεηα παξακνλήο θαη 

εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, κε 

επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα εξγαηηθή θαη ινηπή 

λνκνζεζία. 

6.2 Ακνηβέο θαη Καλνληζκόο Δξγαζίαο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.138,θηι.). 

6.3 Πξνζσπηθό ηνπ ΚηΔ 

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα πξνζιάβεη ή λα απνπεηξαζεί λα πξνζιάβεη πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη, κε 

νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΚηΔ 

6.4 Δξγαηηθή λνκνζεζία 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ. 138,θηι.). 

6.5 Χξάξην εξγαζίαο - ππεξσξηαθή, λπρηεξηλή εξγαζία - αξγίεο θαη ενξηέο 

• Σν σξάξην εξγαζίαο ζα είλαη απηφ πνπ εθάζηνηε νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο γηα ηηο 

εθηεινχκελεο θαηά πεξίπησζε εξγαζίεο. 

• Δλψ θαη" αξρή ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ 

έθηαθηα πεξηζηαηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία δσήο ή πεξηνπζίαο ή αζθάιεηαο ησλ έξγσλ ή γηα λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, επηηξέπεηαη ε εθηέιεζε ππεξσξηαθήο ή λπθηεξηλήο 

εξγαζίαο θαη εξγαζίαο θαηά ηηο αξγίεο θαη ενξηέο ζχκθσλα κε φζα ζρεηηθά νξίδνληαη απφ ηελ Διιεληθή 

λνκνζεζία. ε πεξίπησζε εθηέιεζεο ηέηνηαο εξγαζίαο, ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη πξφζζεηε 

απνδεκίσζε. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη ηηο ζρεηηθέο 

άδεηεο θαη λα ηεξεί φινπο ηνπο Νφκνπο θαη θαλνληζκνχο, πνπ αθνξνχλ ηέηνηα εξγαζία. Δθφζνλ θαζίζηαηαη 

αλαγθαία ε ππεξσξηαθή ή λπθηεξηλή εξγαζία ή ε εθηέιεζε εξγαζίαο θαηά ηηο αξγίεο θαη ενξηέο, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ηελ εθηειεί ρσξίο αληίξξεζε, αλαιακβάλνληαο θαη φιεο ηηο δαπάλεο. ε νπνηαδήπνηε 

πεξίπησζε ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη έγθαηξα ηελ Τπεξεζία. 

• Δηδηθά γηα ηελ ππεξσξηαθή εξγαζία ε Τπεξεζία ζα ζπλεγνξήζεη, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη δελ ππάξρεη 

άιιε δπλαηφηεηα γηα εμαζθάιηζε πεξηζζνηέξνπ πξνζσπηθνχ, αιιά δελ κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο. 

• Αλ ν Αλάδνρνο δελ κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη έγθξηζε γηα ππεξσξηαθή εξγαζία, απηφ δελ ζα απνηειέζεη 

δηθαηνινγία γηα παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

• Καηά ηελ εθηέιεζε λπθηεξηλήο εξγαζίαο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη κε δαπάλε ηνπ πξφζζεην θαη 

ηθαλνπνηεηηθφ θσηηζκφ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ηνπ θνηλνχ θαη ελ γέλεη θάζε θχζεο 

θπθινθνξίαο, θαζψο θαη θαηάιιεια κέζα, πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ θαιή ηνπνζέηεζε θαη επηζεψξεζε πιηθψλ 

θαη ηελ απφ θάζε άπνςε νξζή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

• Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ερνξχπαλζε θαη ψξεο θνηλήο εζπρίαο 

ζηελ πεξηνρή, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Καηά ηηο ψξεο θνηλήο εζπρίαο θαη ηηο λπθηεξηλέο 

ψξεο ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ ερνξππαίλνπλ ηελ πεξηνρή θαη λα ιακβάλνληαη 

θαηάιιεια πξνο ηνχην κέηξα. 

6.6 Τπνδνκέο εξγαηηθνύ δπλακηθνύ θαη Λνηπνύ πξνζσπηθνύ 

• Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ φιεο 

ηηο δηεπθνιχλζεηο ζε ππνδνκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξάζρεη πξνο ηελ Τπεξεζία ηηο δηεπθνιχλζεηο ζε ππνδνκέο πνπ νξίδνληαη ζηελ 

παξνχζα (παξ. 4.1.3) θαη ζηελ ΔΤ. 

• Οη αλσηέξσ δηεπθνιχλζεηο παξέρνληαη κε επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζεσξνχληαη 

αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

6.7 Αζθάιεηα θαη πγηεηλή 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ρέδην Αζθαιείαο θαη Τγείαο 

(ΑΤ) θαζψο θαη λα δεκηνπξγήζεη Φάθειν Αζθαιείαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 

ΠΓ 305/96, άξζξν 3. Σα αλσηέξσ ΑΤ θαη ΦΑΤ ζα ζπληαρζνχλ έηζη, ψζηε λα είλαη ζπκβαηά κε ηα ζρεηηθά 

ππνδείγκαηα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ην TEE (ΣΔΔ/10068/22-4-98 έγγξαθν πξνο Τπνπξγνχο ΠΔΥΩΓΔ θαη 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ). 
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• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηα έξγα κε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο Νφκνπο, Γηαηάγκαηα, 

Αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ αθνξνχλ ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αλαθέξνληαη νη επφκελεο δηαηάμεηο, θαη νη αληίζηνηρεο ηεο 

Δ..Τ., νη νπνίεο ζα εθαξκφδνληαη φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ εθάζηνηε θαηά ην ρξφλν ηεο εθαξκνγήο 

ηνπο: 

-Σν ΠΓ 413/77 (ΦΔΚ 128 Α/1977 «Πεξί αγνξάο, κεηαθνξάο θαη θαηαλαιψζεσο εθξεθηηθψλ πιψλ», 

-Σν ΠΓ 778/80 (ΦΔΚ 193 Α/1980) «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ», 

-Σν ΠΓ 1073/81 (ΦΔΚ 260 Α/1981) «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα 

νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηνο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ», 

ΤΑΗΗ-51/Φ/17402/84 «Καλνληζκφο Μεηαιιεπηηθψλ θαη Λαηνκηθψλ Δξγαζηψλ» (931/Β), Ν 1428/84 θαη Ν 

2115/93, -Σν Ν 1430/84 (ΦΔΚ 49 Α/1984) «Κχξσζε ηεο 62 Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο πνπ αθνξά ηηο 

δηαηάμεηο αζθαιείαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία», 

-Σν Ν. 1568/85 (ΦΔΚ 177 Α/1985) «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 39 ηνπ Ν 1836/89 (79/Α) «Πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

-Σν ΠΓ 294/88 (ΦΔΚ 138 Α/1988) «Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ 

εξγαζίαο, επίπεδν γλψζεσλ θαη εηδηθφηεηα ηερληθνχ αζθαιείαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο θαη 

εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1, 

παξ. 1 ηνπ Ν 1568/85», 

-Σν ΠΓ 225/89 (ΦΔΚ106 Α/1989) «Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ζηα Τπφγεηα Σερληθά Έξγα», 

-Σν ΠΓ 157/92 (ΦΔΚ 74 Α/1992) «Δπέθηαζε ησλ ΠΓ θαη ΤΑ πνπ εθδφζεθαλ κε ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ηνπ 

Ν 1568/85 ζην Γεκφζην, ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ», 

-Σν ΠΓ 395/94 (ΦΔΚ 220 .Λ/1994) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε 

εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 

89/655/ΔΟΚ», ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ΠΓ 89/99 (ΦΔΚ 94 Α/1999), 396/94 (ΦΔΚ 220 Α/1994) θαη 304/00 

(ΦΔΚ 241 Α/2000), 

-Σν ΠΓ 17/96 (ΦΔΚ 11 Α/1996) «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ΠΓ 159/99 (ΦΔΚ 157 Α/1999), 

ΠΓ 305/96 (ΦΔΚ 212 Α/1996) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 92/57/ΔΟΚ», 

-Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε 3046/304/30-1-89 (ΦΔΚ 59Γ) «Κηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο» (Δηδηθά ην Άξζξν 5, 

παξ. 4,2 γηα ηε ρξήζε εθξεθηηθψλ) 

-Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε Τ.ΠΔ.ΥΩΓΈ. 31245/01θ/22-5-93 «πζηάζεηο γηα θαηεδαθίζεηο θηηξίσλ», κε θαη’ 

αλαινγία εθαξκνγή ηεο ζε θαηεδαθίζεηο ππαξρφλησλ ηερληθψλ έξγσλ θιπ.) 

• Πξνο ηνχην πξέπεη ν Αλάδνρνο λα ππνβάιεη έγθαηξα πξνο έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία εγρεηξίδην αζθάιεηαο, 

καδί κε πίλαθα δηαλνκήο θαη βεβαίσζεο ελεκέξσζεο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνηαμίνπ, αιιά θαη θάζε 

λενπξνζιακβαλνκέλνπ ζην εξγνηάμην. Σέινο πξέπεη λα νξίζεη έλα κέινο ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ ζαλ Τπεχζπλν 

Αζθαιείαο. Σν ελ ιφγσ κέινο ηνπ εξγνηαμίνπ ζα έρεη ππνρξέσζε γηα ελεκέξσζε θαη παξαθνινχζεζε 

ηήξεζεο φισλ ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο. Ο πξντζηάκελνο ηνπ 

εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ηνπ Αλαδφρνπ παξακέλεη πάληα ηειηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα. 

• Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ν Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηα έξγα θαη είλαη δηθή ηνπ επζχλε ε ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλνη θαη νξζψλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη 

ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ. Γηα ζέκαηα πξφιεςεο αηπρεκάησλ ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη απφ ηελ 

Διιεληθή λνκνζεζία, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ. 

• Όιεο νη δαπάλεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα 

έρνπλ ζπλππνινγηζζεί απ απηφλ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαηά αλεγκέλν ηξφπν ζηηο ηηκέο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ. 

6.8 Πξνζσπηθό Αλαδόρνπ 

χκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην λ.4412/16 , ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, ηζρχνπλ θαη ηα αθφινπζα: 

• Σν βξαδχηεξν ζε ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, 

ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιεη νξηζηηθφ νξγαλφγξακκα εξγνηαμηαθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ηεζεί ππφςε ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο γηα έιεγρν θαη απνδνρή σο πξνο ηελ ειάρηζηε θάιπςε ησλ ππεχζπλσλ ζέζεσλ ηνπ 

εξγνηαμίνπ. 

• Δηδηθφηεξα ν Αλάδνρνο εθηφο απφ ην δηνξηζκφ ηνπ πξντζηάκελνπ ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ θαη ηνπ 

αλαπιεξσηή ηνπ (Άξζξν 4.3 ηεο παξνχζαο), ππνρξενχηαη λα ζηειερψζεη κφληκα ηηο εξγνηαμηαθέο ηνπ 

ιεηηνπξγίεο κε εηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ, αλαγθαίν επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ γηα ηελ επαξθή 

θαζνδήγεζε, παξαθνινχζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. ην αλσηέξσ πξνζσπηθφ, απφ ην νπνίν ζα πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα θαιχπηνληαη θαη νη αξκνδηφηεηεο ππεχζπλνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο 
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πξνφδνπ ηνπ έξγνπ, ππεχζπλνπ πνηφηεηαο έξγνπ θαη ππεχζπλνπ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, ζα πεξηιακβάλνληαη 

απαξαίηεηα, θαη* ειάρηζηνλ, θαη νη επηπιένλ εηδηθφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ΔΤ. 

• Ζ Τπεξεζία δχλαηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο λα δεηήζεη ηελ απνκάθξπλζε κέινπο ή κειψλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ απφ ην έξγν, νπφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνπο απνκαθξχλεη θαη λα ηνπο 

αληηθαηαζηήζεη κε άιινπο, ησλ νπνίσλ ν δηνξηζκφο ζα ππφθεηηαη ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

Δπίζεο, ε Τπεξεζία κπνξεί λα δηαηάζζεη ηε ζηειέρσζε ηνπ εξγνηαμίνπ κε πξφζζεην πξνζσπηθφ, φπνηε, θαηά 

ηελ θξίζε ηεο, γίλεηαη απαξαίηεην. 

• Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ν δηνξηζκφο ησλ ππφςε πξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ απαιιάζζεη 

ηνλ ηειεπηαίν απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ν δε Αλάδνρνο παξακέλεη πάληνηε απνθιεηζηηθά θαη εμ 

νινθιήξνπ ππεχζπλνο απέλαληη ζηελ Τπεξεζία. 

6.9 Καηαζηάζεηο πξνζσπηθνύ θαη εμνπιηζκνύ Αλαδόρνπ 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία κεληαία θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί 

ζην έξγν (εηδηθφηεηα, πιήζνο αλά εηδηθφηεηα, εκέξεο απαζρφιεζεο αλά κήλα) θαζψο θαη ηνπ κεραληθνχ 

εμνπιηζκνχ (είδνο, δπλακηθφηεηα, πιήζνο, εκέξεο απαζρφιεζεο αλά κήλα). Οη ππφςε θαηαζηάζεηο ζα 

ππνβάιινληαη κεληαία, ζε κνξθή πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε ηελ Τπεξεζία, κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ 

έξγσλ. 

• Δθφζνλ εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία, νη θαηά ηα αλσηέξσ θαηαζηάζεηο πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκνχ κπνξεί λα 

ππνβάιινληαη σο παξάξηεκα ηεο κεληαίαο έθζεζεο πξνφδνπ (Άξζξν 4.22 ηεο παξνχζαο), εθφζνλ 

ππνβάιινληαη ηέηνηεο. 

6.10 Αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά 

Ο Αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ ψζηε λα πξνιεθζεί 

νπνηαδήπνηε αηαζζαιία, παξαλνκία, βίαηε δηαηάξαμε ηάμεο ή θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά 

εθ κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη γηα ηε δηαηήξεζε νκαιψλ ζπλζεθψλ θαη πξνζηαζίαο πξνζψπσλ θαη 

πεξηνπζηψλ ζηνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο ή γχξσ απφ απηνχο. 

7. ΔΞΟΠΛΙΜΟ, ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΑ  

7.1 Σξόπνο εθηέιεζεο 
• Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε, ν Αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο κε δηθή ηνπ 

δαπάλε γηα ηελ επηινγή θαη παξνρή ησλ απαξαίηεησλ εξγαηηθψλ, πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ, ηε κεηαθνξά ηνπο 

απφ ηηο πεγέο πξνκεζείαο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο θαη ηελ ελ γέλεη εθηέιεζε ησλ έξγσλ 

θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ησλ ζρεηηθψλ Πξνηχπσλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ 

εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ. 

• Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εθηειέζεη ηα δηάθνξα έξγα ζχκθσλα κε ηα γεληθά θαη ιεπηνκεξεηαθά ζρέδηα ηεο 

εγθεθξηκέλεο κειέηεο, θαζψο θαη κε ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά, θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο, πνπ ζα 

εγθξηζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

• ε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ, νη 

εξγαζίεο ή ηκήκα ηνπο ή ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ είλαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, ειαηησκαηηθά, αηειή ή αθαηάιιεια ή δελ πιεξνχλ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθά δελ ζπκθσλνχλ κε εθείλα πνπ νξίδνληαη ζηε ζχκβαζε, ηφηε 

εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο ζην λ.4412/16 δηαηάμεηο θαη ηεο παξ. 4.9.1 ηεο παξνχζαο. 

• Με ηελ επηθχιαμε ηζρχνο φισλ ησλ δηθαησκάησλ ηεο Δπίβιεςεο γηα ηνπο ειέγρνπο πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ, 

θαλέλα πιηθφ ή θαηαζθεπή / εμνπιηζκφο δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά απφ ηνλ ΚΣΔ, εάλ δελ έρνπλ ειεγρζεί θαη 

εγθξηζεί απφ ηνλ Τπεχζπλν Πνηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ 

εγθξίζεσλ, νπζηαζηηθά δηθαηνινγεηηθά ζεσξνχληαη νη εγθξηηηθέο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί ζηηο ρψξεο 

παξαγσγήο ηνπο αιιά θαη ζε άιιεο ρψξεο, φπνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί αλάινγα έξγα. 

• Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε, λα επηθαιεζηεί ηελ παξνπζία εθπξφζσπσλ ηεο Τπεξεζίαο 

ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, γηα λα απαιιαρζεί απφ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ, εθεί φπνπ δηαπηζηψζεθαλ, 

κεηαγελέζηεξα, ειαηησκαηηθέο εξγαζίαο, παξαιείςεηο ή αηέιεηεο, εθηφο αλ απηέο νθείινληαη ζε γξαπηέο 

εληνιέο ή νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

• Ο Αλάδνρνο ζα έρεη φιε ηελ επζχλε γηα θάζε θαζπζηέξεζε ζηελ πξφνδν ή απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθηφο αλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ απνβνχλ ππέξ ηνπ 

Αλαδφρνπ ή αλ απνδεηρζεί φηη ηα έξγα δελ είλαη θαθφηερλα. 

7.2 Τπνβνιή δεηγκάησλ πιηθώλ / εμνπιηζκνύ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.9.1 ηεο παξνχζαο. 

7.3 Δπηζεώξεζε 

• Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα λ.4412/16 

• Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε επηζεψξεζε θαη έιεγρν ήζειε θξίλεη αλαγθαίν 

ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, ηα πιηθά, ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο, 

ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ, ην εξγαηηθφ θφζηνο θιπ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί κε αθξίβεηα θαη πιήξε 
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ελεκεξφηεηα, ζχκθσλα κε ηνπο εθάζηνηε λφκνπο, φια γεληθά ηα ινγηζηηθά βηβιία, ζηνηρεία θαη κεηξψα πνπ 

αθνξνχλ ζην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί, ηνπο κηζζνχο, ηα εκεξνκίζζηα θαη ηα επηδφκαηα, ηηο αζθαιηζηηθέο 

θαη άιιεο εηζθνξέο θιπ., ηηο απνγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ κεραλεκάησλ, ησλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ πνπ 

πξνζθνκίζζεθαλ ζην εξγνηάμην θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφ θαη γεληθά φια ηα βηβιία, δειηία θαη 

θαηαζηάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ, ηα δηαγξάκκαηα, ηνπο αλαθεθαιαησηηθνχο πίλαθεο θαη 

ινηπά ζηνηρεία πνπ ήζειε δεηήζεη ε Τπεξεζία. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρνξεγεί ζηελ Τπεξεζία, 

κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζή ηεο, αληίγξαθα απφ ηηο εθζέζεηο θαηαζηάζεηο θιπ., πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. 

7.4 Γνθηκέο 

• Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.159,θηι.) θαη ζην Άξζξν 7.1 ηεο παξνχζαο. 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξάζρεη θάζε πιηθφ, ζπζθεπή, εμνπιηζκφ, φξγαλν, ζπλδξνκή, ζπκβαηηθφ ή άΜν 

ηεχρνο ή πιεξνθνξία, ειεθηξηθφ ξεχκα, θαχζηκα, αλαιψζηκα, θαζψο θαη ην θαηάιιειν εξγαηνηερληθφ θαη 

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ απνδνηηθή εθηέιεζε 

ησλ δνθηκψλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

• Μεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε κηαο ησλ θαηά ηα αλσηέξσ δνθηκψλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ζε εχινγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε ηελ Τπεξεζία, λα παξαδίδεη ηηο εθζέζεηο ησλ δνθηκψλ, κε ηηο θαηαγξαθέο 

ησλ κεηξήζεσλ, ηα απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεζαλ απφ εξγαζηεξηαθή ή άιιε επεμεξγαζία θαη ην ζχκθσλν ή 

φρη κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ΣΤ (ΓΣΤ θαη ΔΣΤ). 

7.5 Απόξξηςε 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα λ.4412/16 (αξζ. 159.θηι.) θαη ζην Άξζξν 7.1 ηεο παξνχζαο. 

7.6 Δπαλνξζσηηθέο εξγαζίεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα λ.4412/16 (αξζ.159,θηι.) θαη ζην Άξζξν 7.1 ηεο παξνχζαο. 

7.7 Ιδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ελζσκαηνύκελνπ εμνπιηζκνύ θαη πιηθώλ 

Σα πιηθά θαη ν εμνπιηζκφο, πνπ πξννξίδνληαη λα ελζσκαησζνχλ ζηα κφληκα έξγα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε 

ζχκβαζε, ζα πεξηέξρνληαη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ ΚηΔ είηε θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο πξνζθφκηζήο ηνπο ζην 

εξγνηάμην είηε θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα εηζπξάμεη ην αληίηηκν ησλ ππφςε 

πιηθψλ θαη εμνπιηζκψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 8.10 ηεο παξνχζαο, νπνηνδήπνηε απφ ηα δχν αλσηέξσ 

γεγνλφηα επέιζεη λσξίηεξα. 

 8. ΔΝΑΡΞΗ - ΚΑΘΤΣΔΡΗΔΙ - ΓΙΑΚΟΠΗ ΔΡΓΑΙΧΝ 

8.1 Έλαξμε εξγαζηώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.135,145,147,θηι.) 

8.2 Πξνζεζκία πεξάησζεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.135,145,147,θηι.).ρεηηθά κε ηελ επηξξνή ησλ πξνζεζκηψλ ζηελ 

αλαζεψξεζε, ηζρχεη ν λ.4412/16 (αξζ.153,θηι.) 8.2.1 πλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ πεξάησζε φινπ ηνπ έξγνπ 

νξίδεηαη ζηελ ΔΤ ζπλνιηθή πξνζεζκία ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκέξα πνπ ζα ππνγξαθεί ε ζχκβαζε. 

ηελ ππφςε ζπλνιηθή πξνζεζκία, πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνζεζκίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 1.9 ηεο 

παξνχζαο γηα ηελ ηπρφλ εθπφλεζε θαη έγθξηζε κειεηψλ, φπσο θαη γηα ηελ ηπρφλ εθηέιεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ 

γεσηερληθψλ εξεπλψλ. 

ηελ σο άλσ ζπλνιηθή πξνζεζκία δελ πεξηιακβάλεηαη ε νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηπρφλ πδξνζπνξάο - 

αρπξνθάιπςεο (κεηά απφ εληνιή ηεο Τπεξεζίαο), φπσο θαη θάζε θχζεο θχηεπζε. Δθφζνλ δελ έρεη γίλεη εθηθηή ε 

πινπνίεζε ηνπο ζε πξνεγνχκελε θπηεπηηθή πεξίνδν εληφο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, νη εξγαζίεο απηέο, ζα 

κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ κέζα ζηελ θπηεπηηθή πεξίνδν (θζηλφπσξν) πνπ έπεηαη ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ 

έξγνπ (κε ηηο ηπρφλ εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο ηεο), γηα φζα ηκήκαηα δελ ήηαλ δπλαηή ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 

εληφο ηεο ζπλνιηθήο σο άλσ πξνζεζκίαο.  

8.2.2 Σκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 

8.2.2.1 Έλλνηεο - νξηζκνί 

Δθηφο απφ ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξήζεη ηηο: 

• Απνθιεηζηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο κε ηελ έλλνηα ηνπ λ.4412/16 (αξζ.147,θηι.) θαη κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ 

ηδίνπ άξζξνπ , γηα παξάδνζε ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ, πνπ ε έγθαηξε απνπεξάησζή ηνπο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία 

γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. 

• Δλδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο κε ηελ έλλνηα ηνπ λ.4412/16 (αξζ.147,θηι.), πνπ θαζνξίδνληαη σο ζηαζκνί 

ελδηάκεζνπ ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ. 

8.2.2.2 Καζνξηζκόο βαζηθώλ ηκεκαηηθώλ πξνζεζκηώλ (απνθιεηζηηθώλ θαη ελδεηθηηθώλ) 

Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ ΔΤ, νη βαζηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο αλαπηχζζνληαη ζηα επφκελα 

εδάθηα, κε ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζκφ ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ πνπ είλαη απνθιεηζηηθέο (παξ. 8.2.2.1 αλσηέξσ). 

Διιείςεη ζρεηηθνχ ραξαθηεξηζκνχ, νη αλαθνξέο ζε ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ζεσξνχληαη σο ελδεηθηηθέο (παξ. 

8.2.2.1 αλσηέξσ). 
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• Όρη αξγφηεξα απφ δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν 

παξαδίδνληαη: 

-Βεβαίσζε / δήισζε παξαιαβήο απφ ηελ Τπεξεζία φισλ ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ην έξγν 

ζπλνδεπφκελε απφ αληίζηνηρν πίλαθα, εκθαίλνληα ηα ππφςε ζηνηρεία θαη ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο 

ηνπο. 

-Βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα γηα ηνλ πξντζηάκελν ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, φπσο 

θαη γηα ην επηηειηθφ πξνζσπηθφ, πνπ πξνηείλεηαη. ε πεξίπησζε Αλαδφρνπ Κνηλνπξαμίαο ζα δειψλεηαη 

νπσζδήπνηε θαη ε εηαηξία πξνέιεπζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζηειέρνπο. 

-Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ ή κειψλ ηεο Αλαδφρνπ Κνηλνπξαμίαο, ζε πεξίπησζε πνπ ν 

Αλάδνρνο ή επηρεηξήζεηο-κέιε ηεο Κνηλνπξαμίαο δηαζέηνπλ πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο ή/θαη 

δήισζε φηη βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο ή ηεο πηζηνπνίεζεο. -Σν ρξνλνδηάγξακκα 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (απνθιεηζηηθή πξνζεζκία). 

-Μεζνδνινγία ηνπνγξαθηθψλ θαη ινηπψλ γεσκεηξηθψλ ειέγρσ/ θαη εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα Άξζξα 4.7 

θαη 4.9 ηεο παξνχζαο θαη ησλ ηπρφλ αρατθψλ άξζξσλ ηεο ΔΤ. 

• Όρη αξγφηεξα απφ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν 

νινθιεξψλνληαη, ππνβάιινληαη ή/θαη παξαδίδνληαη: 

-Οξηζηηθά Αζθαιηζηήξηα πκβφιαηα (αλ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππεβιήζε κφλνλ ην COVER 

ΝΟΣΔ ή αλ θαηά ηνλ έιεγρν πξνέθπςαλ παξαηεξήζεηο) ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Άξζξνπ 18 ηεο 

παξνχζαο θαη ηηο ελδερφκελεο παξαηεξήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

-Σν νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ ΠΓ 609), ε θαηαλνκή 

αξκνδηνηήησλ θαη ε πεξηγξαθή ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο (απνθιεηζηηθή πξνζεζκία). 

-Σν νξγαλφγξακκα ηεο Οκάδαο Μειεηψλ - Δξεπλψλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη, κε ην γεληθφ πληνληζηή θαη 

πίλαθα θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ. 

-Γήισζε αλάιεςεο θαζεθφλησλ ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ θαη ζρεηηθφ πιεξεμνχζην 

(απνθιεηζηηθή πξνζεζκία). 

-Πξνηάζεηο γηα ηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ηνπνζέηεζεο πηλαθίδσλ ηνπ έξγνπ, θαζψο 

θαη πηζαλψλ ελαιιαθηηθψλ ρψξσλ ιήςεο θαη απφζεζεο πιηθψλ. 

-Πξνηάζεηο θαη ζηνηρεία γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη επθνιίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξ. 4.1.3 ηεο 

παξνχζαο. -Πξνηάζεηο γηα ηε κεζνδνινγία πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ, γηα ην 

ζρεηηθφ ινγηζκηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ην ζχλνιν ησλ εληχπσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηελ θαηαγξαθή ζηνηρείσλ θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ έξγνπ. 

-Πξφγξακκα Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (απνθιεηζηηθή πξνζεζκία). 

-ην ίδην δηάζηεκα νξηζηηθνπνηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία ε νκάδα επίβιεςεο ηνπ έξγνπ θαη ε θαηαλνκή 

αξκνδηνηήησλ θαζψο θαη νη απαηηήζεηο ηεο σο πξνο ηνλ ηξφπν θαηάηκεζεο θαη θσδηθνπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

ζε πεξηνρέο ή/θαη επίπεδα ειέγρνπ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ [ 

δελδξνεηδήο θαηάηκεζε ηνπ έξγνπ (ΓΚΔ) ή Work Breakdown Structure (WBS)]. 

• Όρη αξγφηεξα απφ εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν 

νινθιεξψλνληαη, ππνβάιινληαη ή/θαη παξαδίδνληαη: 

-Αλαθνξά πξνφδνπ γηα ηηο εξγαζίεο απνηχπσζεο ηεο κνξθήο ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο θαη γηα ηε δηαδηθαζία 

ςεθηαθήο ππνβνιήο ζηνηρείσλ (δείγκα) ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.7 ηεο παξνχζαο (απνθιεηζηηθή 

πξνζεζκία). -Αλαθνξά πξνφδνπ γηα ηελ αλαζθφπεζε θαη επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ κειεηψλ 

ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1.9.2 θαη 4.1.1 ηεο παξνχζαο. Ζ αλαθνξά απηή ζα ζπλνδεχεηαη κε αξρηθφ 

ιεπηνκεξή πίλαθα φισλ ησλ εθπνλνπκέλσλ θαη ησλ πξνο εθπφλεζε κειεηψλ θαη αληίζηνηρν αλαιπηηθφ 

ρξνλνδηάγξακκα κειεηψλ, ζπλδπαζκέλν κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ζπκθσλεκέλν κε ηελ Οκάδα 

Μειέηεο, εθφζνλ απηή πξνβιέπεηαη (απνθιεηζηηθή πξνζεζκία). -Πξφγξακκα πνηφηεηαο έξγνπ, ζχκθσλα 

κε ηελ Απφθ. ΓΗΠΑΓ611/01(ΦΔΚ 1013Β/2-8-01) (απνθιεηζηηθή πξνζεζκία). -Έθζεζε απηνςίαο γηα ηελ 

αλάγθε εθηέιεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ, αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ ή κεηαηφπηζεο 

δηθηχσλ ΟΚΩ. Ζ έθζεζε απηή ζα ζπλνδεχεηαη κε πίλαθα φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

έξγνπ ΟΚΩ ή άιισλ νξγαληζκψλ, ηα ζεκεία ηνπ έξγνπ ζηα νπνία ζπλαληψληαη ηα έξγα ησλ νξγαληζκψλ 

απηψλ, ηα απαηηνχκελα κέηξα ή ελέξγεηεο, ηα αξκφδηα πξφζσπα ή ππεξεζίεο (κε δηεχζπλζε θαη ηειέθσλν) 

θαζψο θαη ηελ αλάγθε δηελέξγεηαο εξεπλεηηθψλ ηνκψλ. 

-Οη πξνβιεπφκελεο απφ ην ΠΓ 305/96 θαη ην ΠΓ 17/96 δειψζεηο θαη γλσζηνπνηήζεηο γηα αλάζεζε 

θαζεθφλησλ Σερληθνχ Αζθαιείαο (ΣΑ), πληνληζηή Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο (ΤΑ) θαη Γηαηξνχ 

Αζθαιείαο (ΓΑ). -Πιήξσο πινπνηεκέλε ηελ απνηχπσζε ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο ή ησλ ππαξρνπζψλ 

εκηηειψλ θαηαζθεπψλ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 4.7 ηεο παξνχζαο (ηεχρε, ζρέδηα, ειεθηξνληθά αξρεία). -

Οξηζηηθφ πξφγξακκα ηπρφλ απαηηνπκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξεπλψλ. 

-Αλαθνξά πξνφδνπ ζρεηηθή κε ινηπνχο ρψξνπο πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ν Αλάδνρνο γηα 

ιαηνκεία, δάλεην ζαιάκνπ ο, ρψξνπο απφζεζεο, γηα ηελ πξφνδν ησλ ζρεηηθψλ ΜΠΔ, φπνπ πξνβιέπνληαη 

(Άξζξα 4.18 θαη 4.19 ηεο παξνχζαο), θαζψο θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ελέξγεηεο πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. Οη ινηπέο ηκεκαηηθέο 
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πξνζεζκίεο ζα είλαη φπσο νξίδεηαη ζηελ ΔΤ θαη κε ηνλ αλάινγν ραξαθηεξηζκφ (απνθιεηζηηθέο, 

ελδεηθηηθέο). 

8.3 Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 

(αξζ.145,θηι.).  

8.3.1 Γεληθά 

Σν άξζξν απηφ θαζνξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζρεηηθά κε: 

• Σελ αλάπηπμε, ηεθκεξίσζε, επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε ηνπ «ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ», 

ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ρξνληθνχο, νηθνλνκηθνχο, πνζνηηθνχο, θιπ. πεξηνξηζκνχο θαη φξνπο, πνπ 

νξίδνληαη ζηε ζχκβαζε. 

• Σνλ έιεγρν, ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο «πξνφδνπ ηνπ έξγνπ» θαη ηελ ππνβνιή ηαθηηθψλ 

πεξηνδηθψλ αλαθνξψλ («αλαθνξέο πξνφδνπ») 

• Σε δηαξθή ελεκέξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ θαη ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ ηήξεζή ηνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη εγθξίζεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

Οη ρξεζηκνπνηνχκελνη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο φξνη, ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

πξνφδνπ, λννχληαη θαηά ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

• «Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ» ή «ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ» ή «πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ» ή «πξφγξακκα ηνπ έξγνπ» είλαη ε ηεθκεξησκέλε θαη ζπζηεκαηηθή παξνπζίαζε ησλ πξνβιέςεσλ θαη 

εθηηκήζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζρεηηθά κε ηε ρξνληθή, νηθνλνκηθή θαη πνζνηηθή εμέιημε ησλ «εξγαζηψλ», πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε θαη ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ρξνληθνχο, νηθνλνκηθνχο, πνζνηηθνχο, θιπ. 

πεξηνξηζκνχο θαη φξνπο, πνπ νξίδνληαη ζε απηήλ. 

• Οη αλαθεξφκελεο ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν «εξγαζίεο» πεξηιακβάλνπλ: 

-Σηο πξνεξγαζίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ηελπξνεηνηκαζία ησλ 

ρψξσλ. -Σηο απαηηνχκελεο απνηππψζεηο, έξεπλεο, κειέηεο, εγθξίζεηο θαη άδεηεο. 

-Σηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο θαη ησλ ηερληθψλ έξγσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηάθνξεο θάζεηο ηνπ έξγνπ 

(πξνζσξηλέο θαη κφληκεο). 

-Σνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο θάζε θχζεο. 

-Σηο εξγαζίεο ινηπψλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (ΟΚΩ, αξραηνινγία, θιπ ).  

-Σηο απαιινηξηψζεηο. 

Σν πξφγξακκα ηνπ έξγνπ, πνπ αλαπηχζζεηαη, θαηαξηίδεηαη θαη ηεξείηαη απφ ηνλ Αλάδνρν, πξέπεη, θαη’ ειάρηζηνλ, 

λα θαιχπηεη εμεηδηθεπκέλα φια ηα αλσηέξσ ζέκαηα. 

• «Πξφνδνο ηνπ έξγνπ» είλαη ε ζπζηεκαηηθή απνηχπσζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο πξαγκαηηθήο ρξνληθήο, πνζνηηθήο, 

νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο εμέιημεο ησλ αλαθεξφκελσλ (ηνπιάρηζηνλ) ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν (5) 

εξγαζηψλ, ζε αληηπαξάζεζε κε ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

• Ωο «ηεθκεξίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο» λνείηαη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ, παξαδνρψλ θαη κεζφδσλ, κε ηα νπνία 

πξνζδηνξίδνληαη, αηηηνινγνχληαη θαη ειέγρνληαη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά: 

-ε αλάπηπμε ησλ κεηψπσλ ηνπ έξγνπ θαη ε ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ 

-ε επάξθεηα θαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ απφ ηνλ Αλάδνρν κέζσλ παξαγσγήο, 

-ν θαηαινγηζκφο ησλ κέζσλ παξαγσγήο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε απαζρφιεζή ηνπο ζην έξγν, 

-ε νξζφηεηα ησλ πξνβιέςεσλ, ησλ κέηξσλ θαη ησλ κεζφδσλ πνπ πξνηείλεη 

-ν ζπζρεηηζκφο ησλ ππνπξνγξακκάησλ θαη ε ινγηθή αιιεινπρία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο 

-ε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ηα πεξηζψξηα ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ 

-ε πνζνηηθή θαη νηθνλνκηθή απνηίκεζε ησλ πξνο εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη ε δηαρξνληθή θαηαλνκή ηνπο 

(πξφβιεςε απνξξφθεζεο). 

• Ωο «ηεθκεξίσζε ηεο πξνφδνπ» λνείηαη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρα'σλ, παξαζηαηηθψλ θαη κεζφδσλ, κε ηα νπνία 

απνηππψλνληαη, πηζηνπνηνχληαη θαη ειέγρνληαη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά: 

-ν βαζκφο νινθιήξσζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ (ζπλνιηθφ έξγν, επηκέξνπο έξγα, πνζφηεηεο εξγαζηψλ πνπ 

πξαγκαηηθά εθηειέζηεθαλ) 

-ε αμία ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζηεί θαη ηνπ έξγνπ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 

-ε αληίζηνηρεο εθηακηεχζεηο (πιεξσκέο) 

-ην ππνιεηπφκελν πξνο εθηέιεζε έξγν ζε πνζφηεηα θαη αμία 

-ε πζηέξεζε, ην πξνβάδηζκα ή ε ζπκθσλία ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

• «Δλεκέξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο» είλαη ε ζπκπιήξσζε ή/θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ ηζρχνληνο πξνγξάκκαηνο κε 

ζηνηρεία λέσλ πξνβιέςεσλ ή/θαη κε ζηνηρεία πξνφδνπ, ρσξίο λα κεηαβάιινληαη νη αξρηθνί ελδηάκεζνη ή/θαη νη 

ηειηθνί ρξνληθνί θαη νηθνλνκηθνί ζηφρνη (πξνζεζκίεο, πξνυπνινγηζκφο) ή ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. 

• «Αλαζεψξεζε ή αλαπξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο» είλαη ε απαξαίηεηε (ππνρξεσηηθά) ελεκέξσζή ηνπ, φηαλ 

πξνθχπηεη αλάγθε κεηαβνιήο ησλ αξρηθψλ ελδηάκεζσλ ή/θαη ησλ ηειηθψλ ρξνληθψλ ή/θαη νηθνλνκηθψλ 

ζηφρσλ (πξνζεζκίεο, πξνυπνινγηζκφο) ή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
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• «Οξηζηηθνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο» είλαη ε απνδνρή θαη έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ 

ηνλ Αλάδνρν πξνγξάκκαηνο, φπσο απηφ ηειηθά δηακνξθψλεηαη κεηά ηηο παξαηεξήζεηο θαη ππνδείμεηο ηεο. 

8.3.2 ύληαμε πξνγξάκκαηνο 

• Ζ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη ζε επίπεδν κειέηεο εθαξκνγήο ππφ ηελ έλλνηα ηνπ Άξζξνπ 8 ησλ 

«πξνδηαγξαθψλ κειέηεο θαη εθαξκνγήο ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη δηνίθεζεο έξγνπ» (απνθ. 

Γ17/01/117/ΦΝ 332, ΦΔΚ 862Β/16.11.89). Όιεο νη ζρεηηθέο εξγαζίεο θαη ηα παξαδνηέα ζηνηρεία ππάγνληαη 

ζηελ θαηεγνξία ησλ κειεηψλ ηεο παξ. 1.9.3 ηεο παξνχζαο (κειέηεο ε ακνηβή ησλ νπνίσλ πξέπεη λα 

εκπεξηέρεηαη αλεγκέλα ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο). Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, 

λα θαιχπηεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ππεχζπλνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ, 

κε εμεηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 6.8 ηεο παξνχζαο. 

• Ζ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ θαη ησλ ππν-πξνγξακκάησλ ηνπ πξέπεη λα γίλεη έηζη, ψζηε λα 

ηεθκεξηψλεηαη φηη ηεξνχληαη νη πξνζεζκίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 8.2 ηεο παξνχζαο θαη ηνπ 

αληίζηνηρνπ άξζξνπ ηεο ΔΤ. 

8.3.3 Έιεγρνο πξνγξάκκαηνο - Μέηξα ζε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ηνπ Αλαδόρνπ 

• Ζ πξψηε έθδνζε θαη θάζε κεηαγελέζηεξε ελεκέξσζε ή αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ, ή/θαη ησλ 

ππνπξνγξακκάησλ ηνπ, ππνβάιινληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ Τπεξεζία γηα έιεγρν θαη έγθξηζε. ε πεξίπησζε 

παξαηεξήζεσλ ηεο Τπεξεζίαο επί ηνπ πξνγξάκκαηνο ή ππνπξνγξακκάησλ, πνπ ππνβάιιεη ν Αλάδνρνο, ν 

ηειεπηαίνο ππνρξενχηαη λα ηα αλαζπληάμεη, ψζηε λα πεξηιάβεη ηηο παξαηεξήζεηο απηέο. 

• Μεηά ηελ ππνβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ε Τπεξεζία εγθξίλεη απηφ φπσο ππνβιήζεθε, κε ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο ή 

ηξνπνπνηήζεηο, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. Καζπζηέξεζε γηα έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία 

κεγαιχηεξε απφ ηελ αλσηέξσ πξνζεζκία ησλ δέθα (10) εκεξψλ ζπλεπάγεηαη ηελ απνδνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηνπ Αλαδφρνπ. 

• ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη, ηφηε ε 

Τπεξεζία ζα αλαιάβεη λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ Αλάδνρν πξφγξακκα, πνπ ζα ζπληάμεη ε ίδηα ή εμεηδηθεπκέλνο 

ζχκβνπινο. ε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε (ζχληαμε ή ελεκέξσζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο απφ ηελ Τπεξεζία ή απφ 

εηδηθφ ζχκβνπιν) ζα αθαηξείηαη απφ ην ιαβείλ ηνπ Αλαδφρνπ πνζφ ίζν κε απηφ πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ παξ. 

1α ηεο απφθαζεο Γ17α/02/ΦΝ332/89 (ΦΔΚ 862Β/16.11.89). 

• Ο Αλάδνρνο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη θαη ηελ δεθάηε (10ε) κέξα απφ ηελ ππνβνιή γηα έγθξηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ ή/θαη ησλ ππνπξνγξακκάησλ ηνπ, ζα ελεξγεί ζχκθσλα κε ην δηθφ ηνπ 

ρξνλνδηάγξακκα, θέξνληαο αθέξαηα ηελ επζχλε, αλ απηφ αληίθεηηαη ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Γηα 

ην ιφγν απηφ ζεσξείηαη, ζπκβαηηθά, φηη ε δηαδηθαζία ηεο θαηάξηηζεο, έγθξηζεο ή κεηαβνιήο ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο δελ επηθέξεη θαζπζηέξεζε. Δμάιινπ ε έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ πεξηιακβάλεη ηελ, 

κε νπνηαδήπνηε έλλνηα ζπκθσλία ηεο Τπεξεζίαο πάλσ ζην βαζκφ πξνζπάζεηαο πνπ πξνβιέθζεθε απφ ηνλ 

Αλάδνρν. 

• Μεηά ηελ, θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα, νξηζηηθνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

(αξρηθνχ ή κεηαγελέζηεξεο ελεκέξσζεο), απηφ, φπσο έρεη δηακνξθσζεί κε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο Τπεξεζίαο, 

εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Αλάδνρν, απνηειεί ηε βάζε ζχγθξηζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνηνχκελε πξφνδν 

θαη ελεκεξψλεηαη ή αλαπξνζαξκφδεηαη. 

• Παξάιεηςε ή ακέιεηα σο πξνο ηελ άξηηα, ιεπηνκεξή θαη πιήξε αλάιπζε, ηεθκεξίσζε, ηήξεζε θαη 

παξνπζίαζε, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ (αξρηθνχ ή κεηαγελέζηεξεο 

ελεκέξσζεο), εθηφο απφ ηε δηαδηθαζία δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ θαη ηεο έθπησζεο πνπ πξνβιέπεηαη ατηφ ην 

λ.4412/16: 

-Σελ επηβνιή αλέθθιεηεο πνηληθήο ξήηξαο απφ ηελ Τπεξεζία ίζεο πξνο ην πνζφ πνπ νξίδεηαη ζηελ ΔΤ. 

Ζ πνηληθή ξήηξα απηή επηβάιιεηαη γηα κία κφλν θνξά, θαη ζα παξαθξαηεζεί απφ ηνλ πξψην επφκελν 

ινγαξηαζκφ. 

-Σελ θνηλνπνίεζε ζηνλ Αλάδνρν Τπεξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ζπληεηαγκέλνπ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, 

πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα είλαη ππνρξεσηηθφ γΓ απηφλ, ρσξίο λα ηνπ παξέρεηαη δηθαίσκα νπνηαζδήπνηε 

ρξνληθήο απφθιηζεο. 

8.4 Παξάηαζε πξνζεζκίαο πεξάησζεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16. 

8.5 Καζπζηεξήζεηο κε ππαηηηόηεηα ησλ Αξρώλ 

• Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16. 

• Δθφζνλ ηζρχνπλ νη εμήο ζπλζήθεο: 

-Ο Αλάδνρνο αθνινχζεζε επηκειψο ηηο δηαδηθαζίεο θαη θαλνληζκνχο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο Γεκφζηεο 

Αξρέο ηεο ρψξαο θαη 

-νη ππφςε Αξρέο θαζπζηεξνχλ ή άιισο παξαθσιχνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη 

-ε θαηά ηα αλσηέξσ θαζπζηέξεζε ή παξαθψιπζε είλαη κε πξνβιέςηκε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε 

ζχκβαζε θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε, 
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ηφηε, εθφζνλ απνδεηρζεί φηη δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ε θαηά ηα αλσηέξσ θαζπζηέξεζε ή 

παξαθψιπζε είλαη δπλαηφ λα ζεσξεζεί σο αηηία γηα ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην Άξζξν 8.4. ηεο παξνχζαο. 

8.6 Ρπζκόο πξνόδνπ εξγαζηώλ 

• Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα ζπγθαιείηαη, κε ζπρλφηεηα ή θαηά ηα ρξνληθά νξφζεκα πνπ ζα 

νξίδεηαη ζηελ ΔΤ, ζχζθεςε κεηαμχ ηεο επίβιεςεο θαη αληηπξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ, γηα θαηαγξαθή 

πξνβιεκάησλ, έιεγρν πξνφδνπ, παξαθνινχζεζε ηήξεζεο ή ηξνπνπνίεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

θαηαζθεπήο θαη ιήςεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ, ψζηε λα κελ επεξεαζηνχλ νη ηκεκαηηθέο ή άιιεο 

ρξνληθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ. Καηά ηε ζχζθεςε απηή ζα θξαηνχληαη επίζεκα πξαθηηθά, ηα νπνία ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ηειηθφ κεηξψν ηνπ έξγνπ. 

• Δάλ νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ε πξαγκαηηθή πξφνδνο ησλ εξγαζηψλ ππνιείπεηαη 

ηεο αλακελφκελεο ή ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο, θαηά ην Άξζξν 8.3 ηεο παξνχζαο, θαη εθφζνλ δελ νθείιεηαη ζε 

αηηία πνπ ζα αληηκεησπηζηεί θαηά ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 8.4 ηεο παξνχζαο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε 

εληνιή ηεο Τπεξεζίαο λα ππνβάιεη αλαζεσξεκέλν ρξνλνδηάγξακκα, ζπλνδεπφκελν απφ αηηηνινγηθή έθζεζε, 

ζηελ νπνία ν Αλάδνρνο ζα πεξηγξάςεη ηηο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπο πνπ ζθνπεχεη λα πηνζεηήζεη γηα ηελ 

επηηάρπλζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ εκπξφζεζκε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

• Δθηφο εάλ νξίζεη δηαθνξεηηθά ε Τπεξεζία, ν Αλάδνρνο ζα εθαξκφζεη ηηο ππφςε πξνηεηλφκελεο κεζφδνπο, νη 

νπνίεο κπνξεί λα πξνυπνζέηνπλ αχμεζε ησλ σξψλ εξγαζίαο ή ηνπ αξηζκνχ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ή 

άιιεο ηξνπνπνηήζεηο, κε επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 

(αξζ.146,θ.η.ι.) θαη ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. Αλ ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηα αλσηέξσ, ην 

εκεξνιφγην ζα ζπληάζζεηαη απφ ηελ Τπεξεζία, ζα θνηλνπνηείηαη ζε απηφλ θαη ζα ζεσξείηαη φηη ζπληάρζεθε 

απφ ηνλ Αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε απηή, νη δαπάλεο γηα ηε ζχληαμε ηνπ εκεξνινγίνπ ζα βαξχλνπλ ηνλ 

Αλάδνρν θαη ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηηο πηζηνπνηήζεηο ηνπ έξγνπ. 

8.7 Πνηληθέο ξήηξεο 

Ηζρχνπλ γεληθά ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.148,θηι.)  

Δηδηθφηεξα 

8.7.1 Πνηληθέο ξήηξεο ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. 

Πνηληθέο ξήηξεο γηα παξαβίαζε πξνζεζκηψλ έξγνπ 

• Με ηε ζχκβαζε νξίδνληαη νη πνηληθέο ξήηξεο νη νπνίεο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, αλ ν αλάδνρνο 

ππεξβεί, κε ππαηηηφηεηα ηνπ, ηε ζπλνιηθή θαη ηηο ηπρφλ ηεζείζεο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ. Οη πνηληθέο ξήηξεο θαηαπίπηνπλ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη 

παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ ακέζσο επφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ. Ζ θαηάπησζε ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ γηα 

ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο θαη ησλ απνθιεηζηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δελ αλαθαιείηαη. Οη πνηληθέο ξήηξεο 

γηα ππέξβαζε ησλ ελδεηθηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ αλαθαινχληαη ππνρξεσηηθά αλ ην έξγν πεξαησζεί 

κέζα ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο ηεο. 

• Ζ πνηληθή ξήηξα πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο 

νξίδεηαη ζε δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ θαη επηβάιιεηαη γηα αξηζκφ 

εκεξψλ ίζν κε ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε αξρηθήο ζπλνιηθήο 

πξνζεζκίαο. Γηα ηηο επφκελεο εκέξεο κέρξη αθφκα δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο 

πξνζεζκίαο ε πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκέξα νξίδεηαη ζε είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο 

ηνπ έξγνπ. 

• Ωο κέζε εκεξήζηα αμία λνείηαη ην πειίθν ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, καδί κε ην πνζφ 

ησλ ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ ρσξίο ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π Α), πξνο ηελ 

εγθεθξηκέλε πξνζεζκία ηνπ έξγνπ. 

• Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο δελ επηηξέπεηαη λα 

ππεξβνχλ ζπλνιηθά πνζνζηφ έμη ηνηο εθαηφ (6%) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α 

• Αλ πξνβιέπεηαη ζηελ Δ..Τ. κπνξεί κε ηε ζχκβαζε λα πεξηνξηζηνχλ νη αλαθεξφκελνη ρξφλνη ηεο παξ.8.7.1.2 

γηα ηελ επηβνιή ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ κέρξη ην κηζφ, κε αλάινγε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο εκεξήζηαο 

πνηληθήο ξήηξαο, δηαηεξνπκέλνπ ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ηεο πνηληθήο ξήηξαο. 

8.7.2 Πνηληθέο ξήηξεο ππέξβαζεο ηκεκαηηθώλ πξνζεζκηώλ 

Δθφζνλ ζηε ζχκβαζε νξίδνληαη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, νξίδεηαη ππνρξεσηηθά θαη ην πνζνζηφ ησλ πνηληθψλ 

ξεηξψλ αλά εκέξα ππέξβαζεο, θαζψο θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο γηα ηελ επηβνιή ηνπο ζχκθσλα λε ην λ.4412/16 

(αξζ. 148,θηι.). 

8.7.3 Πνηληθέο ξήηξεο κε ζπκκόξθσζεο ηνπ Αλαδόρνπ κε ην εγθεθξηκέλν «Πξόγξακκα Πνηόηεηαο» ηνπ 

έξγνπ 
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• Ζ πνηληθή ξήηξα πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ην εγθεθξηκέλν 

«Πξφγξακκα Πνηφηεηαο» ηνπ έξγνπ, φπσο ν ίδηνο ην έρεη πξνεηνηκάζεη θαη έρεη εγθξηζεί ή παξεκπφδηζεο ηνπ 

ζρεηηθνχ ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο απφ ηελ Τπεξεζία, νξίδεηαη ίζε πξνο ην 25% ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ 

έξγνπ θαη επηβάιιεηαη κφλν θαηφπηλ πξνγξακκαηηζκέλεο Δπηζεψξεζεο, πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνλ Αλάδνρν 

ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηεμαγσγή ηεο. Ζ ίδηα πνηληθή ξήηξα 

επηβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν ζε θάζε πεξίπησζε κε έγθαηξεο γξαπηήο εηδνπνίεζεο ηεο Τπεξεζίαο εθ κέξνπο 

ηνπ Αλαδφρνπ, γηα παξνπζία εθπξνζψπνπ ηεο Τπεξεζίαο ζε ηπρφλ έιεγρν ηνπ Αλαδφρνπ απφ Δπίζεκν Φνξέα 

Πηζηνπνίεζεο. 

• Ζ επηβνιή πνηληθήο ξήηξαο έπεηαη ππνρξεσηηθά ηεο κε ζπκκφξθσζεο ζηηο ππνδείμεηο ηεο «Έθζεζεο 

Δπηζεψξεζεο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο», πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ Αλάδνρν 

θαη ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη κε ζπκκνξθψζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ θαη νξίδεηαη ρξνληθφ δηάζηεκα γηα 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

• Δίλαη δπλαηφ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο θαη εθ' φζνλ πξφθεηηαη γηα ήζζνλνο ζεκαζίαο κε ζπκκνξθψζεηο, 

λα ππνβάιιεηαη «Έθζεζε Δπηζεψξεζεο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο» ζηνλ Αλάδνρν, ρσξίο λα επηβάιιεηαη ε 

αληίζηνηρε πνηληθή ξήηξα. 

• Ζ πνηληθή ξήηξα πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν, ζε πεξίπησζε κε πιήξνπο ζπκκφξθσζεο κε φζα αλαθέξνληαη 

ζηελ ηειεπηαία θνηλνπνηεζείζα «Έθζεζε Δπηζεψξεζεο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο», νξίδεηαη ίζε κε ην 150% ηεο 

πνηληθήο ξήηξαο, πνπ είρε επηβιεζεί κε ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε «Έθζεζε Δπηζεψξεζεο Γηαζθάιηζεο 

Πνηφηεηαο», ηεξνπκέλσλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαη εθ' φζνλ έρεη εηδνπνηεζεί 

γξαπηψο ν Αλάδνρνο φηη ε Δπηζεψξεζε ζα αθνξά απνθιεηζηηθά ηηο κε ζπκκνξθψζεηο σο πξνο ηελ ηειεπηαία 

«Έθζεζε Δπηζεψξεζεο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο». 

8.7.4 Δπηβνιή πνηληθώλ ξεηξώλ 

• Οη πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ 

ακέζσο επφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ. Με ίδηα απφθαζε αλαθαινχληαη νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ηηο ελδεηθηηθέο 

ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο αλ ην έξγν πεξαησζεί κέζα ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία θαη ηηο ηπρφλ εγθεθξηκέλεο 

γεληθέο παξαηάζεηο. 

• Οη πνηληθέο ξήηξεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη επηπξφζζεηεο ζηηο πνηληθέο ξήηξεο πνπ ηπρφλ πξνβιέπνληαη γηα 

παξαιείςεηο ελεξγεηψλ ηνπ Αλαδφρνπ ζηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

8.8 Γηαθνπή εξγαζηώλ 

• Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εθδψζεη νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ εληνιή 

ζηνλ Αλάδνρν πεξί δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ ζε ηκήκα ηνπ έξγνπ ή/θαη ζε νιφθιεξν ην έξγν. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ππφςε δηαθνπήο, ν Αλάδνρνο απνθιεηζηηθά πιήξσο θαη κφλν απηφο ππνρξενχηαη λα πξνζηαηεχεη θαη 

θπιάζζεη ηα αλσηέξσ ηκήκαηα ηνπ έξγνπ ή/θαη λα απνζεθεχζεη θαη θπιάζζεη ηα ηπρφλ πιηθά επί ηφπνπ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεραλεκάησλ / εμνπιηζκνχ / έηνηκσλ ή εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ, πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ελζσκάησζε ζηα κφληκα έξγα, έλαληη θζνξάο, απψιεηαο ή βιάβεο. 

• Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, λα αλαθνηλψζεη ηελ αηηία ηεο εληειιφκελεο 

δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ. Δθφζνλ ππάξμεη ηέηνηα αλαθνίλσζε θαη ε αηηία ηεο δηαθνπήο νθείιεηαη ζε επζχλε ηνπ 

Αλαδφρνπ, ηα Άξζξα 8.9, 8.10 θαη 8.11 δελ ζα έρνπλ ηζρχ. 

8.9 πλέπεηεο δηαθνπήο εξγαζηώλ 

• Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ. 161,163,θηι.). 

• Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη παξάηαζεο πξνζεζκίαο ή/θαη απνδεκίσζεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο επαλφξζσζεο ησλ 

ζπλεπεηψλ ηπρφλ ειιηπψλ κειεηψλ / εξεπλψλ πνπ ζα έπξεπε λα ζπληαρζνχλ / ειεγρζνχλ ή ζπληάρζεθαλ κε 

επζχλε ηνπ θαηά ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ειαηησκαηηθήο εξγαζίαο ή πιηθψλ, ή γηα πεξίπησζε κε 

πξνζηαζίαο ή/θαη θχιαμεο ησλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ φπνπ δηεθφπεζαλ νη εξγαζίεο, ή/θαη κε απνζήθεπζεο 

ή/θαη θχιαμεο ησλ ηπρφλ πιηθψλ θιπ., θαηά ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 8.8 αλσηέξσ. 

8.10 Πιεξσκή ελζσκαηνύκελνπ εμνπιηζκνύ θαη πιηθώλ ζην ελδερόκελν δηαθνπήο εξγαζηώλ  
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.161.163,θηι.). 

8.11 Παξαηεηακέλε δηαθνπή εξγαζηώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.161.162,163,θηι.). 

8.12 Δπαλεθθίλεζε εξγαζηώλ 

Μεηά απφ εληνιή ηεο Τπεξεζίαο γηα επαλεθθίλεζε ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο θαη ε Τπεξεζία ζα επηζεσξήζνπλ 

απφ θνηλνχ ηα ηκήκαηα ησλ έξγσλ θαη ηα πιηθά θιπ., ζηα νπνία αθνξνχζε ε εληνιή δηαθνπήο. Ο Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη ζηελ πιήξε απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε θζνξάο, ειαηηψκαηνο ή απψιεηαο ζηα ππφςε ηκήκαηα I 

πιηθά θιπ., πνπ ηπρφλ επήιζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ, κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλε ηνπ, 

ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε.  

9. ΓΟΚΙΜΔ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΔΡΑΣΧΗ 

9.1 Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 
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• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ θάζε θχζεο δνθηκψλ παξαιαβήο θαηά ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ ή 

ηκεκάησλ ηνπ, ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν θαη ην Άξζξν 7.4, αθνχ ππνβάιεη φια ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά θαη παξαδνηέα πνπ νξίδνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ή πνπ ζα δεηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά απφ 

ηελ Τπεξεζία θαηά ηε ζχκβαζε. 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ Τπεξεζία ηνπιάρηζηνλ είθνζη κηα (21) εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζα είλαη έηνηκνο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δνθηκψλ. Δθηφο εάλ ζπκθσλεζεί 

δηαθνξεηηθά, νη δνθηκέο ζα εθηειεζζνχλ εληφο δχν (2) εβδνκάδσλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

• Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ δνθηκψλ ηνπ πεξαησζέληνο έξγνπ ή ηκεκάησλ ηνπ, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ηα απνηειέζκαηα ησλ ππφςε δνθηκψλ. 

9.2 Καζπζηέξεζε δηεμαγσγήο δνθηκώλ 

• Δάλ ε θαζπζηέξεζε δηεμαγσγήο ησλ δνθηκψλ παξαιαβήο θαηά ηελ πεξάησζε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 

ΚηΔ, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.136,θηι.). 

• Δάλ ε θαζπζηέξεζε δηεμαγσγήο ησλ δνθηκψλ παξαιαβήο θαηά ηελ πεξάησζε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 

Αλαδφρνπ, ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εθδψζεη εληνιή πξνο ηνλ Αλάδνρν γηα δηεμαγσγή ησλ 

δνθηκψλ εληφο είθνζη κηα (21) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο ππφςε εληνιήο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

εθηειέζεη ηηο δνθηκέο εληφο ηεο σο άλσ δηνξίαο ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία. 

• Δάλ ν Αλάδνρνο δελ εθηειέζεη ηηο αλαγθαίεο δνθηκέο εληφο ηεο νξηζζείζαο δηνξία, ν ΚηΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

ηεο δηεμαγσγήο ηνπο, κε επζχλε, δαπάλε θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη λα θνηλνπνηήζεη ζε απηφλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ζα ζεσξεζεί φηη νη δνθηκέο εθηειέζηεθαλ σο εάλ ν 

Αλάδνρνο ήηαλ παξψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ζα ζεσξεζνχλ αθξηβή θαη έγθπξα. 

9.3 Δπαλάιεςε δνθηκώλ 

Δάλ ην έξγν ή ηκήκα ηνπ δελ θαηαζηεί δπλαηφ λα παξαιεθζεί εμ αηηίαο αζηνρίαο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ δνθηκψλ 

παξαιαβήο, ζα εθαξκφδεηαη ην Άξζξν 7.5 ηεο παξνχζαο θαη νη ζρεηηθέο δνθηκέο ζα επαλαιεθζνχλ ζε εχινγν 

ρξφλν, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα θαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε. 

9.4 Αζηνρία δνθηκώλ παξαιαβήο θαηά ηελ πεξάησζε 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.138.157,159.160,168,θηι.) 

10. ΠΔΡΑΣΧΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΡΓΟΓΟΣΗ 

• Γηα ηηο έλλνηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο έθδνζεο / ζπληέιεζεο ησλ: 

-Γηνηθεηηθήο παξαιαβήο γηα ρξήζε, 

-Βεβαίσζεο πεξάησζεο εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, 

-Πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ πνπ θαηαζθεπάζηεθε, 

-Υξφλνπ εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο (κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ) ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε, 

-Οξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.157,168,169,170,171,172.θηι.). 

• Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.170,θηι.). Ζ θαηά 

ην Άξζξν 170 . παξ. 2 ηνπ λ.4412/16 έλλνηα ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο δηαζηέιιεηαη θαη πεξηιακβάλεη θαη ην 

Μεηξψν ηνπ Έξγνπ θαζψο θαη ην Φάθειν Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Έξγνπ. 

• Ο ρξφλνο εγγχεζεο, θαηά ηνλ νπνίν ν Αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ θαη ππνρξενχηαη ζηε ζπληήξεζή 

ηνπ, νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην λ.4412/16 (αξζ.171,θηι.). Σπρφλ κεγαιχηεξνη ρξφλνη ζπληήξεζεο, πέξαλ ησλ 

δεθαπέληε κελψλ, γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ή γηα ηκήκαηα απηνχ εμεηδηθεχνληαη ζηελ ΔΤ. 

• Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη νπνηεζδήπνηε 

δαπάλεο ζπληήξεζεο. 

11. ΔΤΘΤΝΗ ΔΛΑΣΣΧΜΑΣΧΝ 

• Δλ πξνθεηκέλσ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.157,159,θηι.). 

• Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε, κε δηθή ηνπ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, φισλ ησλ εξγαζηψλ 

επηζθεπψλ, δηνξζψζεσλ ή αλαθαηαζθεπψλ θαη γηα ηελ επαλφξζσζε φινλ ησλ ειιείςεσλ, ζπξξηθλψζεσλ, 

αηειεηψλ ή άιισλ ειαηησκάησλ πνπ ηπρφλ ζα εκθαληζζνχλ ζην έξγν κέζα ζην ρξφλν ζπληήξεζεο απφ ηε 

βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ έξγνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη, θαηά ηελ άπνςε ηνπ ΚηΔ, νη εξγαζίεο απηέο ζα 

πξνθχςνπλ ιφγσ ρξεζηκνπνίεζεο αθαηάιιεισλ πιηθψλ ή κε ηθαλνπνηεηηθήο εξγαζίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή. 

• Ζ Τπεξεζία θαη ν Αλάδνρνο ζα επηζεσξνχλ απφ θνηλνχ ην έξγν ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα 

ζπληήξεζήο ηνπ θαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θάζε πέληε κήλεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ζπληήξεζεο κε ζθνπφ ηε 

δηαπίζησζε ηπρφλ ηέηνησλ ειαηησκάησλ. 

• ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο αξλεζεί λα εθηειέζεη ηηο ηπρφλ επαλνξζσηηθέο εξγαζίεο ή εξγαζίεο 

απνθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ην παξφλ Άξζξν, πνπ απνηεινχλ ππνρξέσζή ηνπ θαη κάιηζηα ζε εχινγν ρξφλν 

(αλάινγα κε ην είδνο ηεο βιάβεο) θαη ζε βαζκφ πνπ λα ηθαλνπνηνχλ εχινγα ηελ Τπεξεζία, ε Τπεξεζία ζα 
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δηθαηνχηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ θαη λα εηζπξάμεη ην θφζηνο ηνπο θαζ' 

νηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηνλ Αλάδνρν. 

12. ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

12.1 Δξγαζίεο πξνο επηκέηξεζε 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.151,θηι.). 

• Πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ινγαξηαζκφο νη επηκεηξήζεηο πξέπεη λα είλαη πιήξεηο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα 

ζηα Άξζξα 12.2 θαη 14.3 ηεο παξνχζαο. 

• Οη πξνβιέςεηο ηνπ Άξζξνπ 151,παξ. 3 ηνπ λ.4412/16 δηεπξχλνληαη θαη ζα αλαθέξνληαη ηφζν ζηα πνζνηηθά 

ζηνηρεία φζν, θπξίσο, θαη ζηα πνηνηηθά ζηνηρεία ησλ αθαλψλ εξγαζηψλ. 

• Οη θαηαρσξήζεηο ζηα επηκεηξεηηθά θχιια πξέπεη λα γίλνληαη κε θάζε δπλαηή αθξίβεηα θαη, εθφζνλ απαηηείηαη, 

λα ζπκπιεξψλνληαη κε ζθαξηθήκαηα ή ζρέδηα ή νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία θξίλεηαη ζθφπηκν. Ζ Τπεξεζία 

έρεη ην δηθαίσκα λα αξλείηαη ηελ θαηαρψξεζε ζηα επηκεηξεηηθά θχιια ειαηησκαηηθψλ εξγαζηψλ ή 

αθαηάιιεισλ πιηθψλ. Γηεπθξηλίδεηαη αθφκε φηη ζε θακία πεξίπησζε ε θαηαρψξεζε ζηα επηκεηξεηηθά θχιια 

δελ απνηειεί απφδεημε φηη ε εξγαζία είλαη ηθαλνπνηεηηθή ή ηα πιηθά θαηάιιεια. Σα νπνηαδήπνηε ειαηηψκαηα, 

ζθάικαηα, παξαιείςεηο ή αηέιεηεο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 7.1 ηεο παξνχζαο. 

• Οη επηκεηξήζεηο ζπληάζζνληαη πάληνηε κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ή/θαη ηηο πνζφηεηεο πνπ θαίλνληαη ζηα 

εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ΣΤ (ΓΣΤ θαη ΔΣΤ), αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ θαηά ηε ιήςε ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ νη πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ή/θαη πνζφηεηεο είλαη κεγαιχηεξεο 

απφ ηηο αληίζηνηρεο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ, εθηφο αλ ππάξρεη γξαπηή εληνιή ηεο Τπεξεζίαο γηα απηφ. Ν νη 

πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ή/θαη πνζφηεηεο είλαη κηθξφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ, ζα 

γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζα πιεξψλνληαη αλάινγα ζηνλ Αλάδνρν κφλνλ εθφζνλ, θαηά ηελ θξίζε 

ηεο, νη κηθξφηεξεο δηαζηάζεηο δελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηνπ έξγνπ θαη δελ δεκηνπξγνχλ 

θαθνηερλία, γηα ηελ νπνία ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 7.1 ηεο παξνχζαο. 

12.2 Μεζνδνινγία επηκέηξεζεο εξγαζηώλ 

• Ο ηξφπνο επηκέηξεζεο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ εξγαζηψλ είλαη απηφο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηα ζρεηηθά άξζξα ησλ 

ΣΤ (ΓΣΤ θαη ΔΣΤ), ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. Γηα θάζε είδνο εξγαζηψλ, γηα ηηο 

νπνίεο ηπρφλ δελ νξίδεηαη ζηα αλσηέξσ ηεχρε ηξφπνο επηκέηξεζεο, επηκεηξνχληαη θαη πιεξψλνληαη νη κνλάδεο 

πνπ έρνπλ πξαγκαηηθά εθηειεζζεί, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ αληίζεηεο πξαθηηθέο, ζπλήζεηεο ή 

έζηκα. 

• Όια ηα επηκεηξεηηθά ζηνηρεία ππνβάιινληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ Τπεξεζία ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή σο αξρείν Ζ/Τ ζε δηζθέηα, ζηνλ ηχπν πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε ηελ Τπεξεζία. Ζ ζρεηηθή δαπάλε βαξχλεη 

ηνλ Αλάδνρν θαη είλαη 

αλεγκέλε ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

• Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεξείηαη κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ βηβιίν θαηακέηξεζεο αθαλψλ 

εξγαζηψλ ζε βηβιηνδεηεκέλα ηεχρε κε δηπιφηππεο αξηζκεκέλεο ζειίδεο. 

• Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνκεζεπηεί αξκφδηα θαη λα ιάβεη ππφςε ηνπ θαηά ηε ζχληαμε ησλ επηκεηξήζεσλ ηηο 

ηπρφλ ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ επηκεηξήζεσλ ηεο Τπεξεζίαο. 

12.3 Πηζηνπνίεζε εξγαζηώλ 

Οη πηζηνπνηήζεηο, γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πξάγκαηη εθηειέζηεθαλ, ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

Άξζξσλ 152,153,154,155,156,159,θηι. ηνπ λ.4412/16. 

12.4 Παξαιείςεηο θαηά ηελ επηκέηξεζε 

Ο Αλάδνρνο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα θαιχςεη ηα αθαλή ηκήκαηα ηνπ έξγνπ πξνηνχ λα ιεθζνχλ ηα ζηνηρεία γηα ηε 

ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ Πξσηνθφιισλ Αθαλψλ Δξγαζηψλ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή, εθφζνλ ην δεηήζεη ε Τπεξεζία, λα απνθαιχπηεη νπνηνδήπνηε ηκήκα αθαλνχο εξγαζίαο γηα έιεγρν 

ηπρφλ ειαηησκάησλ, ειιείςεσλ, βιαβψλ ή αηειεηψλ. 

13. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΑΡΜΟΓΔ 

13.1 Γηθαίσκα ηξνπνπνηήζεσλ 

Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Άξζξνπ 13.3 

ηεο παξνχζαο, λα επηθέξεη ηξνπνπνηήζεηο ζηε κνξθή ηνπ έξγνπ, ζηελ πνηφηεηα, ζην είδνο ή ζηελ πνζφηεηα ησλ 

εξγαζηψλ, αλ ε αξηηφηεηα, ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε νηθνλνκία ηνπ έξγνπ ην επηβάιινπλ. Ο Αλάδνρνο δελ 

δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζε θακία αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ρσξίο έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο. 

13.2 Αλάιπζε ιεηηνπξγηθήο αμίαο 

• Δθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ ΔΤ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ κπνξεί λα πξνηαζνχλ εγγξάθσο 

απφ ηνλ Αλάδνρν ηξνπνπνηήζεηο, νη νπνίεο ζα επηηχρνπλ θαηά ηελ άπνςή ηνπ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

αθφινπζα, εθφζνλ πηνζεηεζνχλ: 

-Θα επηηαρχλνπλ ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ, 

-Θα κεηψζνπλ ην θφζηνο θαηαζθεπήο, ιεηηνπξγίαο ή ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ,  
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-Θα βειηηψζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ή ηελ αμία ηνπ έξγνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΚηΔ,  

-Θα σθειήζνπλ πεξαηηέξσ ηνλ ΚηΔ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν. 

• Ζ θαηά ηα αλσηέξσ πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο ζα ζπληαρζεί, ηεθκεξησζεί θαη ππνβιεζεί κε πξσηνβνπιία, 

επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε πξφζζεηε ακνηβή ή 

απνδεκίσζε, είηε γίλεη δεθηή είηε απνξξηθζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

• Οη πξνυπνζέζεηο ελεξγνπνίεζεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη ζχληαμεο, ηεθκεξίσζεο, ππνβνιήο, 

ειέγρνπ, έγθξηζεο, εθαξκνγήο θιπ. ηεο πξφηαζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα νξίδεηαη 

ζηελ ΔΤ. 

13.3 Γηαδηθαζία ηξνπνπνηήζεσλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.155,156,θηι.). 

13.4 Πιεξσκή ηξνπνπνηήζεσλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.155,156,θηι.).. 

13.5 Πνζό απξνβιέπησλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.155,156,θηι.).. 

13.6 Απνινγηζηηθέο εξγαζίεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.155,156,θηι.).. 

13.7 Πξνζαξκνγέο νθεηιόκελεο ζε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ 

Γηα ηελ ηπρφλ πξνζαξκνγή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ εμ αηηίαο νπζησδψλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, 

ηξνπνπνηήζεσλ ζην ζεζκηθφ πιαίζην ή ζε θαλφλεο ή ζε θαλνληζκνχο πνπ θαζηεξψζεθαλ σο ππνρξεσηηθέο κεηά 

ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα Άξζξα 8.3 θαη 8.4 ηεο παξνχζαο. Γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ 

πξφζζεησλ δαπαλψλ πνπ πξνθχπηνπλ εμ αηηίαο νπζησδψλ ηξνπνπνηήζεσλ θαηά ηα αλσηέξσ, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα 

ζην λ.4412/16 (αξζ.155,156,θηι.).. 

13.8 Αλαζεώξεζε ηηκώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.153,θηι). Πέξαλ ησλ αλαγλσξηδφκελσλ πεξηπηψζεσλ αλαζεψξεζεο, 

απνθιείεηαη ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο ή ε δηάιπζε ησλ ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ, 

θαη" εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 288 ή 388 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα έλεθα ηεο ηπρφλ απμνκείσζεο ησλ 

ηηκψλ. 

14. ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΣΗΜΖΜΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΩΜΔ  

14.1 πκβαηηθό ηίκεκα 

14.1.1 Πεξηερόκελα ησλ ηηκώλ κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν 

• Οη ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο πνπ ηζρχνπλ, αλαθέξνληαη ζε εξγαζίεο πιήξσο πεξαησκέλεο ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Οη ηηκέο απηέο, πξνζαπμεκέλεο θαηά ην θαηά λφκν πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη 

εξγνιαβηθνχ νθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε 

θαηαζθεπή ησλ έξγσλ, θαιχπηνληαο φιεο ηηο δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, άκεζεο ή έκκεζεο θαη, κε ηελ επηθχιαμε 

ησλ πεξί αλαζεψξεζεο ηηκψλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ θαηά 

αλσηέξσ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

• Κάζε ηηκή κνλάδαο ή/θαη θαη απνθνπή ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο θάζε είδνπο επηβαξχλζεηο 

απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, εηδηθνχο θφξνπο θιπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο λέεο ηηκέο κνλάδαο πνπ ηπρφλ ζα 

εθαξκνζζνχλ. Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ζε θάζε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαζκνί θαη ινηπνί θφξνη, ηέιε 

εηζθνξάο θαη δηθαηψκαηα γηα πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη εθνδίσλ γεληθά ηνπ έξγνπ θαη, πξνθεηκέλνπ γηα είδε 

εζσηεξηθνχ, ν θφξνο θχθινπ εξγαζηψλ (ΦΚΔ) φπνπ ηζρχεη, ηα ηέιε ραξηνζήκνπ φπνπ ηζρχνπλ, θαη γεληθφηεξα 

φινη νη θφξνη, δαζκνί, ηέιε, θξαηήζεηο, θιπ., πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. ηηο αλσηέξσ 

επηβαξχλζεηο πεξηιακβάλεηαη θαη απηή ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν 2166/93. 

• ν Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) επί ησλ ηηκνινγίσλ εηζπξάμεσλ ηνπ Αλαδφρνπ επηβαξχλεη ηνλ ΚηΔ. 

14.1.2 Σηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηώλ 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηπρφλ πξφζζεηεο εξγαζίεο, θαηφπηλ εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο θαηά ην 

Άξζξν 13.1 ηεο παξνχζαο, κε ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο ή κε ηηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 

ησλ πνζνηήησλ εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ ή ηελ πξνζζήθε λέσλ εξγαζηψλ, 

ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 13.3 ηεο παξνχζαο. 

• Γηα ηνλ θαλνληζκφ ηηκψλ κνλάδσλ λέσλ εξγαζηψλ, φπνπ απφ ηελ ΔΤ πξνβιέπεηαη φηη ζα εθαξκφδνληαη ηα 

εγθεθξηκέλα ή ζπκβαηηθά αλαιπηηθά ηηκνιφγηα (αλαιχζεηο ηηκψλ) δηεπθξηλίδεηαη φηη απηά ζα εθαξκφδνληαη 

άζρεηα κε ηα κέζα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ (δειαδή κηθξνχ ή κεγάινπ αξηζκνχ κεραλεκάησλ, ησλ γλσζηψλ ή άιισλ ηχπσλ, θαηλνχξγησλ ή φρη, 

κε εξγαηηθά ρέξηα κεξηθά ή ζπλνιηθά, ζε κηθξή ή ζε κεγάιε αλαινγία, θιπ.). 

• ηελ ΔΤ αλαθέξνληαη πνηα εγθεθξηκέλα ή ζπκβαηηθά ηηκνιφγηα (αλαιχζεηο ηηκψλ) ηζρχνπλ γηα ηηο ηηκέο 

κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. 

14.2 Πξνθαηαβνιή 
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• Δπηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/16 (αξζ.150,θηι), εθ' 

φζνλ θαη κφλν ε ρνξήγεζε απηή έρεη πξνβιεθζεί απφ ηε Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο. 

• Ζ ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο πξαγκαηνπνηείηαη κε αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ κε αηηηνιφγεζε ησλ εηδηθψλ ιφγσλ 

ρνξήγεζήο ηεο θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε εξγνηαμίνπ απφ ηνλ Αλάδνρν επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 

• Πξφζζεηε πξνθαηαβνιή, ιφγσ αχμεζεο ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο ηνπ έξγνπ (κε έγθξηζε Αλαθεθαιαησηηθνχ 

Πίλαθα Δξγαζηψλ), δελ ζα ρνξεγείηαη. 

14.3 Αίηεζε γηα ινγαξηαζκό / πηζηνπνίεζε ελδηάκεζεο πιεξσκήο 

• Οη πηζηνπνηήζεηο, γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πξάγκαηη εθηειέζηεθαλ, ζα ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Άξζξνπ 152 ηνπ λ.4412/16, φπσο ηζρχνπλ. 

• ην ινγαξηαζκφ ζα επηζπλάπηνληαη φια ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαηά ην Άξζξν 152 ηνπ λ.4412/16 , νη 

βεβαηψζεηο πξνφδνπ, ηα δηθαηνινγεηηθά / πηζηνπνηεηηθά πνπ αθνξνχλ ηνπο πνηνηηθνχο ειέγρνπο 

ππνγεγξακκέλα απφ φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, φια ηα πξνβιεπφκελα ζην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ, 

θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ θξαηήζεσλ, θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θιπ., πνπ απαηηνχληαη θαηά ηνπο 

φξνπο ηεο παξνχζαο, ηνπ λ.4412/16 (αξζ.155,156,θηι) θαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Ν ζπληξέρνπλ 

πεξηπηψζεηο επηβνιήο πνηληθήο ξήηξαο, πξνζηίκσλ θιπ. (θαηά ηνπ φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ) απηέο ζα 

απνκεηψλνπλ ην πηζηνπνηνχκελν πνζφ. 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνβνιή ησλ εθάζηνηε ινγαξηαζκψλ λα πξνζθνκίδεη θαη ηα παξαζηαηηθά 

ζηνηρεία πιεξσκήο ηειψλ ησλ θάζε θχζεο ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ζην έξγν κεραλεκάησλ (ηδηφθηεησλ ή φρη), 

ζχκθσλα κε ην Ν 2052/92. 

• Κάζε ινγαξηαζκφο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ Τπεξεζία ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή σο 

αξρείν Ζ/Τ ζε δηζθέηα, ζηνλ ηχπν πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε ηελ Τπεξεζία. Ζ ζρεηηθή δαπάλε βαξχλεη ηνλ 

Αλάδνρν θαη είλαη αλεγκέλε ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

14.4 Υξνλνδηάγξακκα ηκεκαηηθώλ πιεξσκώλ 

Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ ΔΤ, νη πηζηνπνηήζεηο, γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πξάγκαηη εθηειέζηεθαλ, ζα 

ζπληάζζνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 14.3 αλσηέξσ, ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα φρη κηθξφηεξα απφ έλα κήλα. 

14.5 Δμνπιηζκόο θαη πιηθά πνπ ελζσκαηώλνληαη ζην έξγν 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.152,162,θηι). 

14.6 Έθδνζε ινγαξηαζκνύ / πηζηνπνίεζεο ελδηάκεζεο πιεξσκήο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα Άξζξα 12.3 θαη 14.3 ηεο παξνχζαο. 

14.7 Πιεξσκέο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.152.153.154,155,156,157,159,θηι). 

14.8 Καζπζηέξεζε πιεξσκώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.136,152,θηι). 

14.9 Πιεξσκή θξαηήζεσλ / επηζηξνθή εγγπήζεσλ 

• Πξηλ απφ θάζε πξνψζεζε ινγαξηαζκνχ γηα πιεξσκή απφ ηνλ ππφινγν ηνπ έξγνπ, ζα πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ 

Αλάδνρν, πέξα απφ ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη ηα παξαζηαηηθά θαηαβνιήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο απφ ηα νπνία ζα θαίλεηαη φηη θαηαηέζεθε ζηνλ ηεξνχκελν εθεί ζρεηηθφ ινγαξηαζκφ ην πνζνζηφ πνπ 

πξνβιέπεηαη σο θξάηεζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 27, παξ. 34 έσο 37 ηνπ Ν 2166/93 (ΦΔΚ 137 Α/24-8-

93). 

• Γηα ηελ επηζηξνθή ησλ εγγπήζεσλ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.72,θηι). 

14.10 Γήισζε πεξάησζεο εξγαζηώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.168,θηι). 

14.11 Αίηεζε γηα ινγαξηαζκό / πηζηνπνίεζε ηειηθήο πιεξσκήο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.152,θηι). 

14.12 Δθθαζάξηζε ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.152,172.173,174.175,176.θηι). 

14.13 Έθδνζε ινγαξηαζκνύ / πηζηνπνίεζεο ηειηθήο πιεξσκήο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.152.θηι). 

14.14 Λήμε επζύλεο εξγνδόηε 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16.  

14.15  Νόκηζκα ζπλαιιαγώλ 

Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε, φιεο νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπ ΚηΔ θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζα 

ππνινγίδνληαη θαη εθθξάδνληαη ζε ΔΤΡΩ θαη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ΔΤΡΩ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ 

δηέπνπλ ηηο πιεξσκέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. 
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15. ΔΚΠΣΧΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΓΙΑΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΡΓΟΓΟΣΗ 

15.1 Δηδνπνίεζε ληα επαλνξζώζεηο (εηδηθή δηαηαγή - εηδηθή πξόζθιεζε) 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.136,138,157,159,160,172.θηι). 

15.2 'Έθπησζε Αλαδόρνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.160,θηι). . 

15.3 Γηθαίσκα ηνπ ΚηΔ γηα δηάιπζε ηεο ζύκβαζεο 

Ο ΚηΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαιχζεη ηε ζχκβαζε νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηά ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή 

ηζρχνπλ αλάινγα ηα άξζξα ηνπ λ.4412/16 (αξζ.161,162,163,157,θηι). 

16. ΓΙΑΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

16.1 Γηθαίσκα δηαθνπήο εξγαζηώλ από ηνλ Αλάδνρν 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.152,θηι). 

16.2 Γηάιπζε ηεο ζύκβαζεο από ηνλ Αλάδνρν 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.161,162,θηι), θαη ζην Αξζξν 13.8 ηεο παξνχζαο. 

16.3 Πιεξσκή θαηά ηε δηάιπζε ηεο ζύκβαζεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.163,θηι). 

17. ΑΝΑΛΗΦΗ ΚΙΝΓΤΝΧΝ ΚΑΙ ΔΤΘΤΝΔ 

17.1 Δγγπήζεηο 

Γηα ηηο απαηηήζεηο παξνρήο εγγπήζεσλ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα Άξζξα 4.2, 14.2 θαη 

14.3 ηεο παξνχζαο. 

17.2 Δπζύλε Αλαδόρνπ 

• χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/16 , ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ, φζν 

θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ησλ έξγσλ, κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν Αλάδνρνο. Ο θάζε θχζεο έιεγρνο πνπ ζα 

αζθεζεί απφ ηελ Τπεξεζία δελ απαιιάζζεη κε θαλέλα ηξφπν ηνλ Αλάδνρν απφ ηε ζρεηηθή επζχλε. 

• Όκνηα, ν Αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ επηινγή ησλ πιηθψλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηε ρξεζηκνπνίεζε απηψλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

θαη ησλ ινηπψλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ. 

• Οη απαηηήζεηο αζθάιηζεο εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ, ηνπ ΚηΔ, ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ, ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ, ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ θαη ηξίησλ νξίδνληαη ζην Άξζξν 18 ηεο παξνχζαο. 

• Δθφζνλ ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο κειέηεο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηα ινηπά 

ζπκβαηηθά ηεχρε, ν Αλάδνρνο δελ είλαη ππεχζπλνο γηα ηα δηαηεηαγκέλα ζηνηρεία ησλ κφληκσλ έξγσλ (ηα νπνία 

φκσο ζα πξέπεη λα αζθαιίζεη θαηά ην Άξζξν 18 ηεο παξνχζαο), δηαηεξείηαη φκσο ε επζχλε ηνπ θαηά ην 

Άξζξν 2.2 ηεο παξνχζαο θαη ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο κεζφδνπο, ζηηο ρξήζεηο πιηθψλ, ζηε δεκηνπξγία θαη 

ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθψλ νδψλ, εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη δηακφξθσζεο ησλ έξγσλ, ζηηο απαηηήζεηο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, θαη ζηα ζηνηρεία ησλ κφληκσλ έξγσλ, γηα ηα νπνία ππάξρεη επηινγή βάζεη 

ησλ ηπρφλ κειεηψλ πνπ ζα εθπνλεζνχλ απφ απηφλ. 

• ρεηηθά κε δεκηέο πνπ ηπρφλ ζα παξνπζηαζηνχλ ζην έξγν θαη ζηηο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ 

ηφπν ηνπ έξγνπ, έρεη ηζρχ θαη ην Άξζξν 157 ηνπ λ.4412/16 , κφλν ζε φζε έθηαζε δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ 

αζθάιηζε ηνπ έξγνπ «θαηά παληφο θηλδχλνπ» ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

Άξζξν 18 ηεο παξνχζαο. Οπνηεζδήπνηε αζηηθέο ή πνηληθέο επζχλεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ νπνηαζδήπνηε 

θχζεο δπζηπρήκαηα ή δεκηέο ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ζε ηξίηνπο ή ζε πεξηνπζίεο ηξίησλ πνπ 

νθείινληαη είηε ζε ακέιεηα είηε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ είηε ζηηο νπνηεζδήπνηε 

θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Αλαδφρνπ είηε ζηελ χπαξμε ηνπ έξγνπ θαζ' εαπηνχ, βαξχλνπλ 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ ίδην. ρεηηθά κεηελ αζθάιηζε ηεο «αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ» ηζρχνπλ νη 

φξνη ηεο παξ. 18.4.2 ηεο παξνχζαο. 

• Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο ηεο ΔΤ 

αιιά θαη φισλ ησλ ηζρπνπζψλ πξνδηαγξαθψλ ζρεηηθψλ έξγσλ, φπσο αλαθέξνληαη παξ. 1.5.2 ηεο παξνχζαο. 

Οπνηαδήπνηε δεκηά ζην έξγν είηε ζηα κεραλήκαηα είηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο, (εξγνηάμηα, δαλεηνζάιακνη, 

ιαηνκεία θιπ.) πνπ πξνέξρεηαη απφ νπνηνλδήπνηε ιφγν ή δνιηνθζνξά θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο, πιελ αλσηέξαο βίαο φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα πνπ δελ έρεη θαιπθζεί απφ ην 

αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. Δπίζεο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη 

ηηο δεκηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ νπνηαζδήπνηε θχζεο δπζηπρήκαηα ή δεκηέο ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή 

ζε ηξίηνπο ή θαη ζε πεξηνπζίεο ηξίησλ θαη νθείινληαη ζε ακέιεηα ε ππαηηηφηεηά ηνπ. 

• Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλά γηα ηε θχιαμε θάζε πιηθνχ, κεραλήκαηνο εξγαιείνπ θιπ. πνπ 

αλήθεη ζε απηφλ ή ζε ηξίηνπο θαη βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαη λα παίξλεη φια ηα πξνβιεπφκελα 

κέηξα, πξνζιακβάλνληαο ζπγρξφλσο θαη ην θαηάιιειν γηα ην ζθνπφ απηφ πξνζσπηθφ (θχιαθεο εκέξαο, 

λπθηνθχιαθεο θιπ ). ε πεξίπησζε απψιεηαο θζνξάο, βιάβεο, θαηαζηξνθήο πιηθνχ ή κεραλήκαηνο θιπ., πνπ 

αλήθεη ζε απηφλ ή ηξίηνπο, ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο λα απνδεκηψζεη ηνλ 

ηδηνθηήηε ή λα απνθαηαζηήζεη ην πιηθφ θιπ., ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη αμίσζε γηα νπνηαδήπνηε δηθή 

ηνπ απνδεκίσζε ή θαη λα εγείξεη αμίσζε επέθηαζεο ησλ πξνζεζκηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, πιελ 

πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο πνπ δελ έρνπλ θαιπθζεί απφ ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. 
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• Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ Έξγσλ, φια ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο πνπ 

επηβάιινληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαζψο θαη θάζε άιιν κέηξν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα θαη 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ΣΤ 

(ΓΣΤ θαη ΔΣΤ). 

• Μεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο επζχλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

17.3 Δπζύλε ΚηΔ 

Ζ επζχλε ηνπ ΚηΔ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.5.1 θαη ζην 

Άξζξν 2.2 ηεο παξνχζαο. Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαηά ην βαζκφ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα 

αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ηνπ Άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο, ν ΚηΔ αλαιακβάλεη ηνπο θηλδχλνπο γηα δεκηέο 

πξνθαινχκελεο απφ απνδεδεηγκέλε ππαηηηφηεηά ηνπ θαη απφ ηηο αηηίεο πνπ νξίδνληαη ζην Άξζξν 19.1 ηεο 

παξνχζαο. 

17.4 πλέπεηεο επζπλώλ ηνπ ΚηΔ 

Δθφζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ή ηα εθηειεζζέληα απφ απηφλ έξγα ππνζηνχλ δεκηέο, 

πξνθαινχκελεο απφ επζχλε πνπ έρεη αλαιάβεη ν ΚηΔ θαηά ην Άξζξν 17.3 ηεο παξνχζαο, ζα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο 

πξνο ηνχην ηελ Τπεξεζία θαη ζα δηθαηνχηαη παξάηαζεο πξνζεζκίαο ή/θαη πιεξσκήο ηνπ θφζηνπο απνθαηάζηαζεο 

ησλ δεκηψλ ζην βαζκφ πνπ απηέο δελ θαιχπηνληαη απφ ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ νξίδνληαη ζην λ.4412/16 

(αξζ.157.θηι). 

17.5 Πλεπκαηηθά θαη βηνκεραληθά δηθαηώκαηα 

• ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα πιηθά, κεραλήκαηα, ινγηζκηθφ ή ηξφπνη εξγαζίαο, απφ ηα απαηηνχκελα γηα ην έξγν, 

θαιχπηνληαη απφ πλεπκαηηθά ή βηνκεραληθά δηθαηψκαηα ή δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ηα έμνδα απφθηεζεο ησλ 

ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε απφ 

ηνλ ΚηΔ. 

• Δπίζεο ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε παξάηππε ή παξάλνκε ρξεζηκνπνίεζε 

πιηθψλ, κεζφδσλ, κειεηψλ, κεραλεκάησλ, ινγηζκηθψλ θιπ., πνπ θαιχπηνληαη απφ πλεπκαηηθά ή βηνκεραληθά 

δηθαηψκαηα ή δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο. 

• Αλ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη, ζθφπηκα ή αζέιεηα, λα απνθηήζεη κε νξζφ θαη λφκηκν ηξφπν ηα αλσηέξσ 

δηθαηψκαηα, ε παξάιεηςε απηή ζεσξείηαη αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη επηζχξεη ηηο αθφινπζεο θπξψζεηο: 

-Ο ΚηΔ δηθαηνχηαη, κε κνλνκεξή ελέξγεηα ηνπ, λα ηνπ παξαθξαηήζεη απφ ηνλ πξψην επφκελν ινγαξηαζκφ 

ή λα εθπέζεη απφ ηηο εγγπήζεηο γηα θαιή εθηέιεζε ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηα αλσηέξσ δηθαηψκαηα 

(πλεπκαηηθά, βηνκεραληθά ή επξεζηηερλίαο), ή ην πνζφ ζην νπνίν ηπρφλ ζα θαηαδηθαζηεί ή 

ζπγθαηαδηθαζηεί απφ ηνλ θάηνρν ηνπ δηθαηψκαηνο. Σνχην ηζρχεη έζησ θαη αλ ε ζρεηηθή δίθε δελ έρεη 

ηειεζηδηθήζεη. Ο φξνο απηφο έρεη ηζρχ, αλ ε πξνβιεπφκελε ζην Άξζξν 18 ηεο παξνχζαο αζθάιηζε δελ 

θαιχπηεη θαη ηελ πεξίπησζε απηή. 

-Ο ΚηΔ δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε γηα εζηθή βιάβε.  

18. ΑΦΑΛΙΗ 

18.1 Γεληθέο απαηηήζεηο αζθάιηζεο 

• Καηά ηε ζχλαςε ησλ αζθαιίζεψλ ηνπ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, φπσο ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ζχλαςεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ, 

φπσο ελδεηθηηθά, ΝΓ 400/70 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 118/85, Ν 489/76 φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 

237/86 θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Ν 1569/85, ΠΓ 1019/81, ΠΓ 118/85, Ν 1256/82, Ν.3669/08, Ν 1380/85, Ν 

4412/16. Οκνίσο, εθφζνλ ην έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηεο EE, ν Αλάδνρνο νθαιεη λα 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ πεξί αζθαιίζεσλ λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ. 

• Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ. 

• Ωο αζθάιηζε ζεσξείηαη ε πξσηαζθάιηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ. 400/1970. Οη αληαζθαιίζεηο δελ 

ππφθεηληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ ΝΓ. 400/1970 θαη ζπλεπψο δελ γίλνληαη δεθηέο σο αζθαιηζηήξηα ηνπ έξγνπ. 

• Κάζε αζθάιηζε, ηεο νπνίαο ην αζθαιηζηήξην εθδίδεηαη ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή, ζα πξνζππνγξάθεηαη 

απφ ηνλ αληηπξφζσπν ζηελ Διιάδα ηεο εθδφηξηαο θαη δηέπεηαη απφ ην ΝΓ. 400/1970, φπσο ηζρχεη. 

• Οη παξερφκελεο αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηο ππνρξεψζεηο θαη 

ηηο επζχλεο ηνπ Αλάδνρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ηνπ έξγνπ, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηηο ζρεηηθέο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο απαιιαγέο, εμαηξέζεηο, εθπηψζεηο, πξνλφκηα, 

πεξηνξηζκνχο θιπ., θαη ν Αλάδνρνο παξακέλεη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε 

πξφζσπα ή/θαη πξάγκαηα θαη πέξαλ απφ ηα πνζά θάιπςεο ησλ πην πάλσ αζθαιηζηεξίσλ. 

• Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο: 

-ζα έρνπλ θαηαξηηζζεί εγγξάθσο 

-ζα πεξηιακβάλνπλ φξνπο νη νπνίνη ζα ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη  
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-ζα ηπγράλνπλ ηεο απνδνρήο ηνπ ΚηΔ.  

Ζ απνδνρή ηνπ ΚηΔ έρεη ηελ έλλνηα φηη νη φξνη ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο φξνπο ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

• Ζ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ θαηαβνιή ηνπ πξψηνπ αζθαιίζηξνπ, πνπ απνηειεί αζθαιηζηηθφ βάξνο θαη πνπ 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ έλαξμε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο αζθάιηζεο, ζα γίλεηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ. 

• Οη γεληθνί φξνη αζθάιηζεο θαη νη εμαηξέζεηο πνπ ζεζπίδνπλ δελ ζίγνπλ ηελ, απφ ην Νφκν 489/76 θαη ην ΠΓ 

237/86, επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ έλαληη ηξίησλ, ε νπνία παξακέλεη αιψβεηε απφ ηνπο φξνπο ηνπ 

αζθαιηζηεξίνπ. 

• Ο Αλάδνρνο νθείιεη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, λα ζπλάςεη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο πνπ λα θαιχπηνπλ θαη 

ειάρηζηνλ ηηο αζθαιίζεηο (πξφζσπα θαη αληηθείκελα αζθάιηζεο) πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 

18.4,18.5 θαη 18.6 θαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 18.7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

• Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζα είλαη θεξέγγπεο ζην κέηξν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ γηα ην παξφλ 

έξγν θαη ζα έρνπλ δφθηκε δξαζηεξηφηεηα ζε ρψξεο - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή/θαη ηνπ ΔΟΥ. 

• Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ζα ζπλάπηνληαη ζε Δπξψ. 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αζθαιηζηψλ: 

-θάζε ζηνηρείν πνπ έζεζε ν ΚηΔ ππφςε ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

-θάζε ζηνηρείν απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ πνπ ππέβαιε σο δηαγσληδφκελνο 

-θάζε ζηνηρείν απφ ηηο έξεπλεο / κειέηεο πνπ ηπρφλ ζα ππνβάιεη σο Αλάδνρνο θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ 

-θάζε ζηνηρείν απφ ηηο κειέηεο πνπ ν ΚηΔ ζέηεη ππφςε ηνπ Αλαδφρνπ. 

Δπίζεο ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ηελ πξνζπέιαζε ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ, απνζεθψλ ηνπ θιπ. απφ ηνπο εθπξνζψπνπο 

ησλ αζθαιηζηψλ. 

• Ο ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα: 

-λα επηθνηλσλεί απ’ επζείαο κε ηνπο αζθαιηζηέο 

-λα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζηέο ζηνηρεία πνπ έρεη ππνβάιεη ν Αλάδνρνο. 

-λα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζηέο ζηνηρεία δηθψλ ηνπ παξαηεξήζεσλ θαη ειέγρσλ. 

Ζ ππφ ηνπ ΚηΔ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνχηνπ δελ ζπλεπάγεηαη δηθαίσκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα 

νπνηαζδήπνηε θχζεο απνδεκηψζεηο. 

• Καηά ηελ ππνβνιή ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ηνπ Άξζξνπ 18.4 νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα 

ζπλππνβάιινπλ θαη Τπεχζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία λα αλαθέξνπλ φηη έιαβαλ γλψζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

ηεο ΓΤ θαζψο θαη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ άξζξσλ ηεο ΔΤ πεξί αζθαιίζεσλ θαη φηη κε ην αζθαιηζηήξην 

θαιχπηνληαη πιήξσο θαη ρσξίο θακία εμαίξεζε φινη νη φξνη θαη απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππφςε 

άξζξα. 

• Όκνηα θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ηεο παξαγξάθνπ 18.6, εθφζνλ ηνχην αλαθέξεηαη ζε 

αζθαιηζηήξην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ (Project cover) θαη φρη ζε αζθαιηζηήξην εηήζηαο βάζεο ησλ 

κειεηεηψλ / ζπκβνχισλ (Annual open cover) κε φξην θάιπςεο ηνπιάρηζηνλ ηα δεηνχκελα, νη αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ Τπεχζπλε Γήισζε ηδίνπ πεξηερνκέλνπ κε ηελ πξνεγνχκελε 

ππνπαξάγξαθν. 

• Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ Αλαδφρνπ ζηα παξαθάησ : 

-Οη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο (ειιεληθέο θαη αιινδαπέο) ππφθεηληαη ππνρξεσηηθά ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ 

ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη θάζε αζθαιηζηήξην πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε πξνο ηνλ θαλφλα δεκνζίαο 

ηάμεσο ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 2 ηνπ ΝΓ. 400/1970 είλαη άθπξν. 

-Αληίγξαθα αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ δελ ζα γίλνληαη δεθηά παξά κφλν εάλ έρνπλ επηθπξσζεί απφ 

θνξέα αξκφδην γηα ηελ έθδνζε θπξσκέλσλ αληηγξάθσλ. 

18.2 Δηδηθέο ξήηξεο γηα ηηο πεξηπηώζεηο κε ζπκκόξθσζεο ηνπ Αλαδόρνπ κε ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 

• Αλ απαηηείηαη αιιαγή αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο ή ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο ή 

ακθφηεξα, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή 

εηδνπνίεζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε δηαδηθαζία ζχκθσλα ζην λ.4412/16 

(αξζ.160,θηι). 

• ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη ή ακειήζεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, 

ν ΚηΔ δηθαηνχηαη λα ζπλάςεη ζην φλνκα θαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ ηελ(ηηο) αληίζηνηρε(εο) 

αζθαιηζηηθή(έο) ζχκβαζε(εηο). Σα αζθάιηζηξα θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο ζχλαςεο ηεο(ησλ) ζχκβαζεο(εσλ) ζα 

θαηαβιεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε. 

• ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο ησλ νθεηινκέλσλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ζα ηζρχζνπλ ηα νξηδφκελα 

ζηελ παξάγξαθν 2.5(3) ηεο παξνχζαο, κε ηε δηεπθξίληζε φηη νη ηφθνη ππεξεκεξίαο ζα ππνινγίδνληαη: 

• γηα ηα αζθάιηζηξα, απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπο, 
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• θαη γηα ηα ηπρφλ ινηπά έμνδα απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο πξνο ηνλ Αλάδνρν ησλ νθεηινκέλσλ πνζψλ. 

• ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ακειεί ή δπζηξνπεί λα θαηαβάιεη ζηνπο αζθαιηζηέο ην νθεηιφκελν πνζφ ησλ 

αζθαιίζηξσλ, ν ΚηΔ γηα λα απνθχγεη ελδερφκελε αθχξσζε ησλ αζθαιηζηεξίσλ, δηθαηνχηαη λα θαηαβάιεη ηα 

αζθάιηζηξα ζηνπο αζθαιηζηέο, κε ρξέσζε θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε 

ηνπ ηειεπηαίνπ. ε ηέηνηα πεξίπησζε, ε εθ κέξνπο ηνπ ΚηΔ είζπξαμε ησλ πνζψλ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ 

θαηέβαιε, πξνζαπμεκέλσλ κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο, ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε παξάγξαθν 18.2(3) 

αλσηέξσ. 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηνπο δηθαηνχρνπο θάζε πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα εηζπξαρζεί απφ ηνπο 

αζθαιηζηέο ιφγσ εμαηξέζεσλ, απαιιαγψλ θιπ., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ. ε πεξίπησζε 

δπζηξνπίαο ηνπ Αλαδφρνπ, ν ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα λα εηζπξάμεη ηα νθεηιφκελα ζχκθσλα κε ηε παξάγξαθν 

18.2(3) αλσηέξσ. 

• ε πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξία κε ηελ νπνία ν Αλάδνρνο ζπλήςε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, παξαιείςεη 

ή αξλεζεί λα εμνθιήζεη (κεξηθά ή νιηθά) νπνηαδήπνηε δεκηά θιπ., γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, ν Αλάδνρνο 

έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο κε εμνθιεκέλεο δεκηάο ή βιάβεο ή θαηαβνιήο 

απνδεκίσζεο θιπ., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Ο ΚηΔ. ζε πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ Αλαδφρνπ, 

ζα ππνινγίζεη ην αληίζηνηρν πνζφ θαη ζα έρεη ην δηθαίσκα λα εηζπξάμεη ηα νθεηιφκελα ζχκθσλα κε ηε 

παξάγξαθν 18.2(3) αλσηέξσ. 

• ε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ην έξγν, ζε 

νπνηαδήπνηε θάζε θαη αλ βξίζθεηαη, ζα αζθαιηζζεί έλαληη φισλ ησλ ελδερνκέλσλ θηλδχλσλ απφ ηνλ ΚηΔ θαη 

ηα έμνδα ηεο αζθάιηζεο απηήο ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηα αλσηέξσ. 

18.3 Γηαδηθαζία ειέγρνπ από ηνλ ΚηΔ ηεο επάξθεηαο ησλ αζθαιηζηηθώλ ζπκβάζεσλ 

• Ο ΚηΔ ζα ειέγρεη ηηο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο φζνλ αθνξά ηε ζπκβαηφηεηα ησλ φξσλ ηεο αζθαιηζηηθήο 

ζχκβαζεο κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

• Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ εξγνιαβηθνχ ζπκθσλεηηθνχ, ηηο 

αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ησλ παξαγξάθσλ 18.4 θαη 18.6. Γεθηή γίλεηαη επίζεο επίζεκε βεβαίσζε αζθάιηζεο 

ηεο/ησλ αζθαιηζηηθήο/ψλ εηαηξίαο/ηψλ (Cover Note Policy) ζπλνδεπφκελε απφ ηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο 

παξαγξάθνπ 18.1(14) ηεο παξνχζαο. 

• Σα ελ ιφγσ αζθαιηζηήξηα ζα ππνβιεζνχλ καδί κε ηελ απφδεημε πιεξσκήο ηεο πξνθαηαβνιήο ησλ 

αζθαιίζηξσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα σο άλσ αζθαιηζηήξηα ζα έρεη πεξηιεθζεί φξνο φηη ν ΚηΔ δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα γηα ηελ απαξέγθιηηε εθαξκνγή φισλ ησλ ζρεηηθψλ απαηηήζεψλ ηνπ. 

• ε πεξίπησζε αληηξξήζεσλ ηνπ ΚηΔ επί ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο ηζρχνπλ ηα επφκελα: 

-Ο Αλάδνρνο νθείιεη πιήξε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ΚηΔ. Πξνο ηνχην, εληφο δέθα πέληε 

(15) εκεξψλ απφ ιήςεσο ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ηνπ ΚηΔ, ζα ππνβάιεη ηελ αλακνξθσκέλε 

αζθαιηζηηθή ζχκβαζε πξνο επαλέιεγρν. 

-Αλ θαη ε λέα αζθαιηζηηθή ζχκβαζε δελ πιεξνί ηνπο φξνπο απνδνρήο ηεο απφ ηνλ ΚηΔ, ηφηε ν ΚηΔ 

δχλαηαη λα εθαξκφζεη ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξ. 18.2(1) ηεο παξνχζαο. 

• ε πεξίπησζε ζπκθσλίαο ηνπ ΚηΔ. ν Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαβάιεη ην πξψην αζθάιηζηξν θαη λα ππνβάιεη 

ζηελ Τπεξεζία ηελ θάζε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε κε ηα απνδεηθηηθά θαηαβνιήο ηνπ πξψηνπ αζθαιίζηξνπ, ζηελ 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 8.2.2.2 ηεο παξνχζαο. 

• Ο έιεγρνο ή ε ζησπειή απνδνρή αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν, νχηε απνκεηψλεη 

νπνηαδήπνηε επζχλε ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ην παξφλ Άξζξν θαη γεληθά ηε ζχκβαζε ηνπ έξγνπ. 

• Αλ ν Αλάδνρνο δελ ηεξήζεη ηελ πξνζεζκία ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ 18.3(4)ί ή 18.3(5) ν ΚηΔ δχλαηαη λα 

θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ην λ.4412/16 (αξζ. 160,θηι) ή λα ζπλάςεη ηα αζθαιηζηήξηα 

ζπκβφιαηα κε αζθαιηζηηθή εηαηξία ηεο επηινγήο ηνπ θαη ζην φλνκα, γηα ινγαξηαζκφ θαη κε δαπάλε ηνπ 

Αλαδφρνπ. 

18.4 Αζθάιηζε εξγαζηώλ θαη εμνπιηζκνύ ηνπ Αλαδόρνπ 

18.4.1 Διάρηζηε θάιπςε αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ «θαηά παληόο θηλδύλνπ» 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη πιήξσο θαη «θαηά παληφο θηλδχλνπ» θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ηελ Διιεληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία, γηα ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα ηνπ έξγνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηπρφλ αλαπξνζαξκνγψλ απηνχ (ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ). 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δεηά απφ ηνπο αζθαιηζηέο ηνπ, θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ηνπ χςνπο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, ζχκθσλα κε ην πξαγκαηηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα ηνπ 

έξγνπ. 

• Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε παξέρεηαη έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο, δεκίαο ή θαηαζηξνθήο, κεξηθήο ή νιηθήο, 

πνπ νθείιεηαη ή πξνθαιείηαη απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, ηπραία πεξηζηαηηθά, αηθλίδηα γεγνλφηα, θπζηθά 

θαηλφκελα, ακέιεηα / ζθάικα / παξάιεηςε ηεο κειέηεο νπνζελδήπνηε θαη αλ πξνέξρεηαη ή/θαη θαηαζθεπή, 

ειαηησκαηηθά ελζσκαησκέλα πιηθά, θαθνηερλία I ιαλζαζκέλε εξγαζία, πιεκκειή I ειιηπή ζπληήξεζε θιπ. 

Δπίζεο ε αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη γηα: 
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-βιάβεο / θαηαζηξνθέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο έζησ θαη εμαηξεηηθά ζπάληαο 

εκθάληζεο (δελ ζα ζεσξνχληαη πεξηζηάζεηο αλσηέξαο βίαο) 

-βιάβεο / θαηαζηξνθέο απφ ζεηζκνχο θαη άιια ζπλαθή κε ην έξγν αηπρήκαηα θαη δεκηνγφλα ζπκβάληα 

(δελ ζα ζεσξνχληαη πεξηζηάζεηο αλσηέξαο βίαο). 

Όκνηα ζα παξέρεηαη αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ηα θάζε θχζεο πιηθά απφ ηελ παξαιαβή ηνπο κέρξη 

ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν. 

• Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε είλαη απνδεθηφ λα κελ πεξηιακβάλεη δεκηέο πξνθαινχκελεο απφ ηηο αηηίεο πνπ 

ζεκειηψλνπλ πεξηζηάζεηο αλσηέξαο βίαο θαηά ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 19.1 ηεο παξνχζαο. 

• ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε ζα πεξηιακβάλεηαη φξνο φηη νη αζθαιηζηέο παξαηηνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

ππναζθάιηζεο. 

• Δπίζεο κε ην ίδην αζθαιηζηήξην ζα αζθαιίδνληαη «θαηά παληφο θηλδχλνπ» θαη νη κφληκεο ή/θαη πξνζσξηλέο 

εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο επίζεο θαη ν ελ γέλεη κεραληθφο εμνπιηζκφο, πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

• Ζ δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ιήγεη κε ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ 

ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο. Γηα ηνπο πξψηνπο δέθα πέληε (15) κήλεο ηεο πεξηφδνπ ζπληήξεζεο ζα θαιχπηνληαη 

δεκίεο θιπ. ζην έξγν, ησλ νπνίσλ ην αίηην αλάγεηαη ζηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο ή πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνλ 

ίδην ηνλ Αλάδνρν ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. Γηα ην ππφινηπν δηάζηεκα ζπληήξεζεο, 

πνπ ελδερφκελα πξνβιέπεηαη, ε θάιπςε ζα πεξηνξίδεηαη ζε δεκηέο θιπ. πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ 

Αλάδνρν ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. 

18.4.2 Αζθάιηζε θαηά ζσκαηηθώλ βιαβώλ θαη δεκηώλ ηδηνθηεζίαο (Αζθάιηζε αζηηθήο επζύλεο έλαληη 

ηξίησλ) 

• Με ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε «αζηηθή επζχλε» ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη ηξίησλ θαη νη αζθαιηζηέο 

ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ απνδεκηψζεηο ζε ηξίηνπο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο, ςπρηθή νδχλε, εζηθή βιάβε θαη 

πιηθέο δεκηέο ζε πξάγκαηα, αθίλεηα θαη θηλεηά ή θαη δψα, πνπ πξνμελνχληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ 

θαη εμαηηίαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, απνθαηάζηαζεο δεκηψλ ηνπ έξγνπ θαη 

δηαθφξσλ άιισλ ξπζκίζεσλ, νπνηεδήπνηε γίλνληαη απηέο, θαη εθφζνλ εθηεινχληαη ζηα πιαίζηα ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Θα θαιχπηνληαη επίζεο θαη δεκηέο ζε φκνξεο ηδηνθηεζίεο / 

εγθαηαζηάζεηο. 

• Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ ζα αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ιήγεη κε ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ 

ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο. 

• Σα φξηα απνδεκίσζεο απφ ηελ αζθάιηζε, ζε έλα απηνηειέο αζθαιηζηήξην αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ ζα 

είλαη, θαηά πεξηζηαηηθφ, φπσο νξίδεηαη ζηελ ΔΤ. 

• Ο Αλάδνρνο ζα είλαη αζθαιηζκέλνο γηα ηελ αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ θαη θαηά ηελ πεξίνδν ζπληήξεζεο 

ηνπ έξγνπ, κε ην ίδην σο άλσ αζθαιηζηήξην ή κε άιιν αλεμάξηεην, εθδηδφκελν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 

αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ζπληήξεζεο θαη ην νπνίν ζα ππνβάιιεηαη εγθαίξσο ζηνλ ΚηΔ γηα έιεγρν. Σν αλψηαην 

αζξνηζηηθφ φξην επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ νξίδεηαη ζηελ ΔΤ. 

18.4.3 Αζθάιηζε Κπξίνπ Μεραληθνύ Δμνπιηζκνύ 

• Με ην ίδην σο άλσ αζθαιηζηήξην «θαηά παληφο θηλδχλνπ» ζα θαιχπηεηαη θαη ν βαζηθφο ή εμεηδηθεπκέλνο 

κεραληθφο εμνπιηζκφο, ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

• ην αζθαιηζηήξην ζα επηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή θαηάζηαζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ 

αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη γηα αμίεο αληηθαηάζηαζεο ησλ 

κεραλεκάησλ κε θαηλνχξγηα, αληίζηνηρνπ ηχπνπ ή ηνπιάρηζηνλ ίδηαο δπλακηθφηεηαο. 

• Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο ζα είλαη αζθαιηζκέλνο έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο ή δεκηάο (εμαηξνπκέλσλ ησλ 

ίδησλ εζσηεξηθήο θχζεο κεραληθψλ / ειεθηξνινγηθψλ / ειεθηξνληθψλ θιπ. βιαβψλ), πνπ νθείινληαη ή 

πξνθαινχληαη απφ αλσηέξα βία, αλζξψπηλν ιάζνο ή/θαη ηπραία πεξηζηαηηθά. 

• Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη, γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα δηεθδηθήζεη απφ ηνλ ΚηΔ απνδεκίσζε γηα ηπρφλ 

δεκηά ή νιηθή απψιεηα κεραλήκαηνο θιπ. αθφκε θαη γηα πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο. 

• Ζ αζθάιηζε ησλ κεραλεκάησλ ζα θαιχπηεη θαη ηε κεηαθίλεζε, ηε κεηαθνξά θαη ηνπο ηπραίνπο ειηγκνχο φισλ 

ησλ κεραλεκάησλ πξνο θαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 

18.5 Αζθάιηζε πξνζσπηθνύ ηνπ Αλαδόρνπ 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλν ζην ΗΚΑ θαη ζηα ινηπά ηακεία φιν ην πξνζσπηθφ, εκεδαπφ θαη 

αιινδαπφ, πνπ απαζρνιεί ν ίδηνο ή νη ππεξγνιάβνη ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο 

νηθείεο πεξί ΗΚΑ δηαηάμεηο. 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπ, εκεδαπφ θαη 

αιινδαπφ, έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ή εηαηξίεο, αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Κξάηνο θαη 

πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, εθφζνλ ην πξνζσπηθφ απηφ δελ ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο 

πεξί ΗΚΑ Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ην θάζε θχζεο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ, κε νπνηαδήπνηε 

ζρέζε εξγαζίαο, νη ππεξγνιάβνη, πξνκεζεπηέο, ζχκβνπινη θαη θάζε θχζεο ζπλεξγάηεο ηνπ Αλαδφρνπ. 



σελ. 49 από 50 

 

• Ο ΚηΔ δηθαηνχηαη λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ησλ παξ. 18.5(1) θαη 18.5(2), ν δε Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

λα παξέρεη ζηνλ ΚηΔ φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ππφςε ειέγρσλ. 

• Οη φξνη ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ ηζρχνπλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ 

ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο. 

18.6 Αζθάιηζε επαγγεικαηηθήο επζύλεο ζπκβνύισλ κεραληθώλ / κειεηεηώλ 

• Ο Αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε, κε αλεμάξηεην αζθαιηζηήξην, ηεο επαγγεικαηηθήο 

αζηηθήο επζχλεο ηπρφλ κειεηεηψλ θαη ζπκβνχισλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ ηπρφλ εθπφλεζε κειεηψλ 

γηα ην έξγν έλαληη θηλδχλσλ ή ζπλεπεηψλ πνπ ζα απνξξένπλ απφ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο εθ κέξνπο ησλ 

κειεηεηψλ I ζπκβνχισλ (Professional Indemnity Insurance - Project cover). ηελ πεξίπησζε πνπ ν κειεηεηήο 

ή έλαο ή πεξηζζφηεξνη επί κέξνπο κειεηεηέο (απφ νκάδα κειεηεηψλ) δηαζέηνπλ αζθαιηζηήξην επαγγεικαηηθήο 

επζχλεο ζε εηήζηα βάζε (Annual Open Cover), κε φξηα θάιπςεο ηνπιάρηζηνλ ηα δεηνχκελα, ηφηε είλαη δπλαηφ 

απηά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο αλσηέξσ ζπγθεθξηκέλεο απαίηεζεο. 

• Σν αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηεη ηελ επζχλε ησλ κειεηεηψλ πνπ απνξξέεη απφ ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα θαη απφ ην 

λφκν πεξί κειεηψλ φπσο ηζρχεη. Καη' ειάρηζην, ζα θαιχπηεη ζσκαηηθέο βιάβεο/ζάλαην θαη άκεζεο / έκκεζεο 

πιηθέο δεκίεο ηξίησλ πνπ απνξξένπλ απφ ακέιεηα / ζθάικα / παξάιεηςε ζε ζρέζε κε ηελ εθπνλεζείζα κειέηε 

ή ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζπκβνχινπ. Με ην ίδην αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηνληαη θαη θάζε θχζεο δηθαζηηθά 

έμνδα θαη δαπάλεο θαζψο επίζεο θαη ην θφζηνο επαλαζρεδηαζκνχ, αλαζεψξεζεο ή δηφξζσζεο ηεο κειέηεο, 

εθφζνλ πξνθχπηεη ππαηηηφηεηα ηνπ κειεηεηή. 

• Σα φξηα απνδεκίσζεο γηα ελδερφκελεο δεκηέο απνδηδφκελεο ζε επαγγεικαηηθή επζχλε κειεηεηή / ζπκβνχινπ 

νξίδνληαη ζηελ ΔΤ. 

• ην αζθαιηζηήξην πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ζαθήλεηα, φηη ν έιεγρνο ησλ κειεηψλ απφ ηνλ ΚηΔ δελ πεξηνξίδεη 

ηηο επζχλεο ηνπ αζθαιηζηή. 

• Σν αζθαιηζηήξην, απφ θεξέγγπεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ζα πξνζθνκίδεηαη ζηνλ ΚηΔ, καδί κε ην βαζηθφ 

αζθαιηζηήξην θάιπςεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηεο παξαγξ. 18.4 ηεο παξνχζαο γηα ζρεηηθφ έιεγρν, θαηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ. Γεθηή γίλεηαη επίζεο επίζεκε βεβαίσζε αζθάιηζεο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ (Cover Note Policy) ζπλνδεπκέλν απφ ηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 18.1(14) 

αλσηέξσ. 

• Ωο ρξφλνο παξαγξαθήο ηεο επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζχλεο κειεηεηψλ / ζπκβνχισλ ζα ζεσξείηαη ε εμαεηία 

απφ ηνλ έιεγρν ηεο κειέηεο, θαη" αλαινγία πξνο ηα αλαθεξφκελα ζην λφκν πεξί κειεηψλ ή ηνπιάρηζηνλ ε 

ηξηεηία κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, ζην νπνίν αλαθέξεηαη. 

18.7 Δηδηθνί όξνη πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην αζθαιηζηήξην ηνπ έξγνπ 

ην εληαίν αζθαιηζηήξην ησλ θαιχςεσλ ησλ παξ. 18.4 θαη 18.6 ηεο παξνχζαο ζα πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε νη 

αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 

• ηελ έλλνηα ηεο ιέμεο «Αζθαιηδφκελνο» πεξηιακβάλεηαη ν Αλάδνρνο θαη ην θάζε θχζεο πξνζσπηθφ πνπ 

απαζρνιεί κε νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε εξγαζίαο κε απηφλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, θαζψο 

επίζεο θαη ν ΚηΔ, ε εθπξνζσπνχζα απηφλ Τπεξεζία θαη ηα εληεηαικέλα φξγαλά ηεο, νη ηπρφλ Τπεξγνιάβνη 

θαη νη Μειεηεηέο ηνπ έξγνπ. 

• Ο ΚηΔ, νη εθπξνζσπνχζεο απηφλ Τπεξεζίεο θαη ην ελ γέλεη πξνζσπηθφ ηνπο, νη ζχκβνπινη ηνπ ΚηΔ (ή/θαη ησλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ) θαη ην πξνζσπηθφ ηνχησλ ζεσξνχληαη Σξίηα πξφζσπα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

εμαηξέζεηο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξαξηήκαηνο «δηαζηαπξνχκελε επζχλε 

αιιήισλ» (cross liability), ην νπνίν θαιχπηεη ηελ 

αζηηθή επζχλε αζθαιηδφκελσλ θνξέσλ. 

• Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία ζα ππνρξενχηαη λα απνθξνχεη νπνηαδήπνηε αγσγή εγείξεηαη ηπρφλ θαηά: 

-ηνπ Αλαδφρνπ 

-ή/θαη ησλ ππεξγνιάβσλ, κειεηεηψλ θαη 

ζπκβνχισλ ηνπ -ή/θαη ηνπ ΚηΔ 

-ή/θαη ησλ εθπξνζσπνπζψλ ηνλ ΚηΔ Τπεξεζηψλ ή/θαη ησλ ζπκβνχισλ ηνπο -ή/θαη κέξνπο ή/θαη ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ αλσηέξσ κε ηελ αηηίαζε επζχλεο ηνπο ή ζπλππεπζπλφηεηάο ηνπο ζηε βιάβε ή δεκηά 

απφ πξάμε ή παξάιεηςε ησλ αλσηέξσ, νη νπνίνη θαιχπηνληαη απφ ην αζθαιηζηήξην αζηηθήο επζχλεο έλαληη 

ηξίησλ, ζα θαηαβάιεη δε θάζε πνζφ γηα βιάβε ή/θαη δεκηά πνπ πξνθιήζεθε απφ πξάμε ή παξάιεηςε ησλ αλσηέξσ. 

Δηδηθφηεξα ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα θαηαβάιεη θάζε πνζφ εγγχεζεο γηα άξζε ηπρφλ θαηαζρέζεσλ θιπ., πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αζηηθή επζχλε κέζα ζηα φξηα ησλ πνζψλ πνπ αλαθέξνληαη εθάζηνηε σο αλψηαηα φξηα επζχλεο 

ησλ αζθαιηζηψλ. 

• ε πεξίπησζε νιηθήο ή εθηεηακέλεο κεξηθήο θαηαζηξνθήο ή βιάβεο ηνπ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ ε αζθαιηζηηθή 

εηαηξεία λα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηε ζρεηηθή κε ηε δεκηά θιπ. απνδεκίσζε, πξέπεη λα έρεη ιάβεη 

πξνεγνπκέλσο ηελ έγγξαθε γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθαηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο. Δθφζνλ ε Τπεξεζία δελ παξέρεη 

ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηελ ελ ιφγσ ζπγθαηάζεζε, απηφκαηα θαη ρσξίο άιιεο δηαηππψζεηο (εηδηθέο ή 

άιινπ είδνπο εληνιή ή εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ Αλάδνρν) ε απαίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηεο αζθαιηζηηθήο 

εηαηξείαο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο εθρσξείηαη ζηελ Τπεξεζία θαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία 

απνδέρεηαη απφ ηνχδε θαη ππνρξεψλεηαη λα θαηαβάιεη ηε ζρεηηθή απνδεκίσζε ζηελ Τπεξεζία κεηά απφ 
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αίηεζε ηεο ηειεπηαίαο γηα ην ζθνπφ απηφ. Ζ εθρψξεζε ηεο απαίηεζεο απηήο ηνπ Αλαδφρνπ ζηελ Τπεξεζία κε 

θαλέλα ηξφπν δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. 

• Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία παξαηηείηαη θάζε δηθαηψκαηνο αληαγσγήο θαηά ηνπ ΚηΔ. ηεο Τπεξεζίαο, ησλ 

εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηεο, ησλ ζπκβνχισλ ηεο, ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο ζε πεξίπησζε 

πνπ ε βιάβε ή δεκηά νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε, φρη εζειεκέλε, ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ. 

• Σν αζθαιηζηήξην δελ κπνξεί λα αθπξσζεί, λα ηξνπνπνηεζεί ή λα ιήμεη ρσξίο ηελ έγγξαθε, κε ζπζηεκέλε 

επηζηνιή, πξηλ απφ εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο ηφζν 

πξνο ηνλ Αλάδνρν φζν θαη πξνο ηελ Τπεξεζία. 

• Με ην εληαίν αζθαιηζηήξην ησλ θαιχςεσλ ησλ παξαγξάθσλ 18.4 θαη 18.6, ζα θαιχπηεηαη θαη ε επζχλε ηεο 

Τπεξεζίαο ή/θαη ησλ ζπκβνχισλ ηεο ή/θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ, πνπ απνξξέεη απφ ην άξζξν 922 ηνπ 

Αζηηθνχ Κψδηθα (Δπζχλε Πξνζηήζαληνο). 

19. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 

19.1 Οξηζκόο ηεο αλσηέξαο βίαο 

Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ ΔΤ, σο αλσηέξα βία νξίδνληαη, πεξηνξηζηηθά θαη φρη ελδεηθηηθά, νη 

θαησηέξσ πεξηζηάζεηο πνπ απνδεδεηγκέλα επεξεάδνπλ ηελ νκαιή εμέιημε ησλ εξγαζηψλ: 

• πφιεκνο, ερζξνπξαμίεο, εηζβνιή ερζξηθήο δχλακεο ζηε ρψξα 

• αληαξηηθή δξάζε, επαλάζηαζε, ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα, ζηαζίαζε ή θαηάιπζε ηεο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο ηεο 

ρψξαο, εκθχιηνο πφιεκνο, 

• βίαηε δηαηάξαμε ηεο ηάμεο απφ πξφζσπα μέλα πξνο ηνλ Αλάδνρν, ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ θαη ην πξνζσπηθφ 

ηνπ, γεληθή απεξγία εξγαδνκέλσλ, γεληθή αληαπεξγία εξγνδνηψλ, 

• αλεχξεζε θεθξπκκέλσλ ππξνκαρηθψλ, εθξεθηηθψλ πιψλ ή λαξθψλ, ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία ή κφιπλζε 

ξαδηελέξγεηαο, εθφζνλ νη ηειεπηαίεο δελ νθείινληαη ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ Αλαδφρνπ, ησλ 

ππεξγνιάβσλ ηνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, 

• άιιεο αηηίεο, πνπ δελ εμαηξνχληαη ξεηά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαη: 

-πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ελφο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, θαη 

-πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ θαηά ηελ πξνζθνξά θαη γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 388 ηνπ Α.Κ., θαη 

-πνπ δελ ήηαλ αληηθεηκεληθά δπλαηφ λα απνηξαπνχλ ή λα ππεξληθεζνχλ κεηά ηελ επέιεπζή ηνπο κε 

ελέξγεηεο εθ κέξνπο ελφο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

19.2 Δηδνπνίεζε γηα αλσηέξα βία 

• Δθφζνλ έλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε παξεκπνδίδεηαη ή πξνβιέπεηαη λα παξεκπνδηζηεί ζηελ εθηέιεζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ εμ αηηίαο αλσηέξαο βίαο, ηφηε ζα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ην άιιν κέξνο γηα ην 

γεγνλφο ή ηηο πεξηζηάζεηο πνπ απνηεινχλ ηελ ππφςε αλσηέξα βία θαη ζα θαζνξίζεη ιεπηνκεξψο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηηο νπνίεο παξεκπνδίδεηαη ή ζα παξεκπνδηζηεί λα εθπιεξψζεη. Ζ εηδνπνίεζε ζα θαηαηεζεί εληφο 

αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ ην θαηαζέηνλ ζηγφκελν κέξνο έιαβε γλψζε ή 

ζα έπξεπε λα είρε ιάβεη γλψζε ηνπ γεγνλφηνο ή ηεο πεξίζηαζεο πνπ απνηειεί θαηά ηελ άπνςή ηνπ αλσηέξα 

βία. Όηαλ πξφθεηηαη γηα έξγν πνπ έρεη πεξαησζεί θαη δελ έρεη αθφκα παξαιεθζεί νξηζηηθά, ε αλσηέξσ 

πξνζεζκία νξίδεηαη ζε είθνζη (20) εκέξεο. 

• Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε επίθιεζε αλσηέξαο βίαο δελ ζα ηζρχζεη γηα ππνρξεψζεηο 

νπνηνπδήπνηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε αλαθνξηθά κε ηελ θαηαβνιή νθεηινκέλσλ πξνο ζην άιιν κέξνο 

ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε. 

19.3 Καζήθνλ ληα ηε κείσζε θαζπζηεξήζεσλ 

• Σα ζπκβαιιφκελα κέξε, ζε θάζε πεξίπησζε, ζα θαηαβάινπλ θάζε εχινγε πξνζπάζεηα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ησλ θαζπζηεξήζεσλ, πνπ ηπρφλ ζα επέιζνπλ σο απνηέιεζκα αλσηέξαο βίαο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. 

• Σν θεξφκελν σο ζηγφκελν κέξνο, φηαλ αξζνχλ νη ζπλζήθεο αλσηέξαο βίαο πνπ ην αθνξνχλ, ππνρξενχηαη λα 

εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ην άιιν κέξνο. 

19.4 πλέπεηεο αλσηέξαο βίαο 

Όηαλ ν Αλάδνρνο θέξεηαη λα είλαη ην ζηγφκελν κέξνο πνπ παξεκπνδίδεηαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ απφ αλσηέξα βία, γηα ηελ νπνία ππεβιήζε ε έγγξαθε εηδνπνίεζε θαηά ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 

19.2 ηεο παξνχζαο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ζην λ.4412/16 (αξζ.157,θηι). 

19.5 Αλσηέξα βία πνπ επεξεάδεη Τπεξγνιάβν 

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ππεξγνιάβνο, αθφκα θαη εγθεθξηκέλνο απφ ηελ Τπεξεζία, δηθαηνχηαη, ζηα πιαίζηα ηεο 

ζχκβαζήο ηνπ ή ηπρφλ άιιεο ζπκθσλίαο, εηδηθφηεξεο αληηκεηψπηζεο εμ αηηίαο αλσηέξαο βίαο πνπ πξνζδηνξίδεηαη 

κε φξνπο πξφζζεηνπο, επξχηεξνπο ή επλντθφηεξνπο απφ εθείλνπο πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ Άξζξν 19, ε ππφςε 

ππνρξέσζε εηδηθφηεξεο αληηκεηψπηζεο δελ αλαγλσξίδεηαη σο ηζρπξή απφ ηνλ ΚηΔ θαη ν Αλάδνρνο δελ 

απαιιάζζεηαη απφ ηελ απαίηεζε ηεο πιήξνπο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ έλαληη ηνπ ΚηΔ 

θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα. 
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19.6 Πξναηξεηηθή Λύζε, πιεξσκή θαη απνδέζκεπζε 

Δθφζνλ ε εθηέιεζε φισλ ζρεδφλ ησλ ππφ εμέιημε έξγσλ παξεκπνδίδεηαη επί κηα ζπλερή ρξνληθή πεξίνδν πνπ 

ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο, εμ αηηίαο πεξηζηάζεσλ αλσηέξαο βίαο πνπ έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην 

Άξζξν 19.2 ηεο παξνχζαο, ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ιχζε ηεο ζχκβαζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 

16.2 ηεο παξνχζαο. 

20. ΑΞΙΧΔΙ, ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΙ ΓΙΑΙΣΗΙΑ  

20.1 Αμηώζεηο Αλαδόρνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.173,174,θηι). 

20.2 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.175,θηι). 

20.3 Γηαηηεηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.176,θηι).  
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1. ΓΔΝΗΚΑ 

1.1 Αληηθείκελν 

• Σν παξφλ ηεχρνο ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (ΔΤ) αθνξά ηνπο εηδηθνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο, κε 

βάζε ηνπο νπνίνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο, 

ζα εθηειεζηνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν πνπ ζα αλαδεηρζεί, ηα θάζε θχζεο Γεκφζηα Έξγα πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ 

Πεξηθεξεηαθή, θαη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη απφ ηα επνπηεπφκελα απφ ηηο αλσηέξσ Απηνδηνηθήζεηο Ννκηθά 

Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. 

• Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή 

1.2 Οξηζκνί - ζπληνκνγξαθίεο 

1.2.1 Οξηζκνί 
Οη ιέμεηο θαη εθθξάζεηο ζα έρνπλ ην λφεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζην λ.4412/16 

1.2.2 πληνκνγξαθίεο. 

Όπσο θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.2.2 ηεο ΓΤ 

1.3 Δξκελείεο 

Όπσο θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.3 ηεο ΓΤ 

1.4 Δπηθνηλσλία - Κνηλνπνίεζε εγγξάθσλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 14 ηεο ΓΤ 

Δπηπιένλ λα ελεκεξσζεί ε Τπεξεζία κε ηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο (θηλεηά θαη ζηαζεξά) ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ 

Γηεπζπληηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ θαζψο θαη ησλ ρεηξηζηψλ ησλ κεραλεκάησλ 

1.5 Θεζκηθό πιαίζην, πξνδηαγξαθέο, θαλνληζκνί θαη γιώζζα πνπ δηέπνπλ ηε ζύκβαζε  

1.5.1 Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ 

παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ 

Ο Ν.4412'16 (Φ Δ Κ 147Α/8-8-2016) (Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ). 

Ο Ν.4071/2012 "Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε 

ελζσκάησζε νδεγίαο 2009/50 ΔΚ" 

Ο Ν 4070/2012 "Ρπζκίζεηο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, κεηαθνξψλ. δεκνζίσλ έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο" 

Οι διαηάξειρ πεπί ονομαζηικοπαηζηρ ηων μεηοσών ηων επγοληπηικών επισειπήζεων με μοπθή Α. Δ. και ηος ελέγσος 

ηηρ ηςσόν ύπαπξηρ αζςμβίβαζηων ιδιοηήηων από ηο Δθνικό ςμβούλιο Ραδιοηηλεόπαζηρ κλπ. [Π.Γ. 82/1996 και 

Ν.3310/05 (Φ Δ Κ. Α 30/14-2-05), όπωρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει μεηά ηο Ν.3414/05 (Φ.Δ.Κ. Α'279), ΚΤΑ 

απιθμ.24014/25.11.05 (Φ.Δ.Κ. ΒΊ637) και ςποςπγική απόθαζη απιθμ. 1108437/2565/ΓΟΛ)5 (Φ.Δ.Κ. ΒΊ590)]. Οι 

διαηάξειρ Ν. 1642/86 για ηο Φ.Π.Α. (Φ.Δ.Κ. Α'25/86) και Σο άπθπο 27 ηος Ν 2166/93 για κπάηηζη 6%ο ζηο ΣΜΔΓΔ 

(Φ.Δ.Κ. Α 137/24-8-93) Ο Ν. 2362/95 - Γημόζιο Λογιζηικό (Φ.Δ.Κ. 247 Α795) Ο Ν 3310/05 όπωρ ηποποποιήθηκε με 

ηο Ν 3414/05 , 

Σν άξζξν 8 ηνπ Ν. 2741/99 (πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο) (Φ Δ Κ. 199 A" /28-09-1999). φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

κεηά ηνπο Ν. 3060/02 (Φ Δ Κ. 242ΑΊ1-10-2002). 3090/2002 (Φ.Δ.Κ. 329Α/24-12-2002), 3310/2005 (Φ Δ Κ. Α 

30/142-05) θαη 3414/05 (Φ.Δ.Κ. Α' 279) 

Σν Π Γ. 252/89 (ΦΔΚ/Α/106/2-5-89) «Πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηα ππφγεηα ηερληθά έξγα». 

Οη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 696/74 θαη ηνπ Π.Γ. 515/89 ζην βαζκφ πνπ δελ ηξνπνπνηνχληαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε 

Σν Π.Γ. 410/95 (ΦΔΚ Α231),θσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν λφκνπ κε ηίηιν «Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο 

Κψδηθαο> ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

ζήκεξα. Σν Π Γ 171/87 «Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνχλ θαη εηδηθέο ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα έξγνπ πνπ 

εθηεινχληαη απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο Σ Α.) θαη άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Π Γ 305/96 

(ΦΔΚ Α' 212). 

Σν Π Γ 131/98 (ΦΔΚ Α" 105/19-05-1998) «Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνχλ θαη εηδηθέο ξπζκίζεηο ζε 

ζέκαηα δεκνζίσλ έξγσλ αξκνδηφηεηαο ησλ Πεξηθεξεηψλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα Ο Ν 3463/2006 

θχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 

Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο απνθάζεηο, θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή 

απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο. 

Γηάηαγκα. Απφθαζε, εξκελεπηηθή εγθχθιηνο θ ι π.) πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

Ο Ν. 2576/98. 

Σν ΦΔΚ 1176/2000 ηεχρνο Β ην ΠΓ 305/96θαη ην ΦΔΚ 266/2001 

Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπκβ. ηηκήο ησλ αζθαιηηθψλ εξγαζηψλ ηζρχεη ην αξ.2 παξ.3 ηνπ ΠΓ2940/01. 

Κάζε άιιε ζρεηηθή δηάηαμε πνπ έρεη ζεζκνζεηεζεί θαη ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο ζρεηηθά κε ηελ 

εθηέιεζε ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ.  

1.5.2 Πξνδηαγξαθέο θαη Καλνληζκνί 
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Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ4412/16 (αξζ 54, 178.θηι).Δπηπξφζζεηα ηζρχνπλ νη 

θαλνληζκνί θαη πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηηο ΔΣΔΠ (ΦΔΚ 2221 Β/30.07.12) θαη ηζρχνπλ ζήκεξα θαζψο θαη 

θαησηέξσ, 

ζηε ΓΣΤ θαη ζηελ ΔΣΤ (έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ ηζηνζειίδα 

http://www.hellaskps.gr/min_requirements/default.htm) 

• Γεληθψο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ έρνπλ εθαξκνγή: 

Σα «Δπξσπατθά Πξφηππα», φπσο έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο 

(CEN). Σα δηεζλή πξφηππα, φπσο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηεζλή Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο (ISO). 

Οη Διιεληθέο πξνδηαγξαθέο (ΔΛΟΣ), θαλνληζκνί θαη πξφηππα θαη νη άιιεο δηαηάμεηο (λφκνη. δηαηάγκαηα, 

ππνπξγηθέο απνθάζεηο, εγθχθιηνη θιπ.) πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΠΣΠ έξγσλ 

νδνπνηίαο έθδνζεο 1966 θαη εληεχζελ ηεο ηέσο ΓΛ/ζεο Γ3β ηνπ ηέσο Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη 

ησλ κε θαηαξγεζεηζψλ ΠΣΠ νδνπνηίαο (θσδηθνπνίεζε 1964) ηεο ηέσο Γ/λζεο Γ3β ηνπ ηέσο Τπνπξγείνπ 

Γεκνζίσλ Έξγσλ. ε πεξίπησζε πνχ νη αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο ή/θαη πξφηππα δηαθέξνπλ απφ ηα 

αληίζηνηρα Δπξσπατθά ηφηε ηζρχνπλ απηά πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

Σππνπνίεζεο (CEN). 

Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Γεηγκαηνιεπηηθψλ Γεσηξήζεσλ Ξεξάο γηα Γεσηερληθέο Έξεπλεο (Δ101-83) η. ΤΓΔ 

1983 - ΦΔΚ 363/24-6-83, ηεχρνο Β. 

Οη Πξνδηαγξαθέο επί ηφπνπ δνθηκψλ βξάρν κεραληθή ο (Δ 102-84) η. ΤΓΔ 1985 - ΦΔΚ 70/8-2-85, Σεχρνο Β.  

Οη Πξνδηαγξαθέο εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ βξάρν κεραληθή ο (Δ 103-84) η. ΤΓΔ 1985 - ΦΔΚ 70/8-2-85, Σεχρνο Β. 

Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Γεσινγηθψλ Δξγαζηψλ κέζα ζηα πιαίζηα ησλ κειεηψλ ηερληθψλ έξγσλ (Δ 105-85) 

Σ.ΤΓΔ 1985-ΦΔΚ 29/11-2-85, Σεχρνο Β. 

Οη Πξνδηαγξαθέο εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ εδαθνκεραληθήο (Δ 106-86)η.ΤΓΔ 1986-ΦΔΚ 955/31-12-86, Σεχρνο Β. 

Οη Πξνδηαγξαθέο επί ηφπνπ δνθηκψλ εδαθνκεραληθήο (Δ 106-86) η.ΤΓΔ 1986 - ΦΔΚ 955/31-12-86, Σεχρνο Β.  

Ο Διιεληθφο Καλνληζκφο Μεηαιιεπηηθψλ θαη Λαηνκηθψλ εξγαζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο θαη Δλέξγεηαο 

(ΦΔΚ 931, Σ.Β731- 12-84). 

Ο Διιεληθφο Καλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (Κ.Σ .) ΦΔΚ 266 Σεχρνο Β" 9-5-85 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρχεη ζήκεξα 

Ο Διιεληθφο Καλνληζκφο Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο 2000 γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή έξγσλ απφ ζθπξφδεκα 

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα  

Ο Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο 2000 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα  

Οη Δπξσθψδηθεο 

Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Έξγνλ Οδνπνηίαο, έθδνζε 1966 θαη κεηά θαη νη κε θαηαξγεζείζεο Πξνζσξηλέο Πξφηππεο 

Πξνδηαγξαθέο, έθδνζεο 1964 ηεο Γ/λζεο Γ3/β ηνπ η. ΤΓΔ.  

Οη Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ζήκαλζεο εθηεινπκέλσλ έξγσλ εθηφο θαη εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ πνπ εγθξίζεθαλ 

κε ηηο απνθάζεηο ΒΜ5/30428/1980 (ΦΔΚ 589Β/1980) θαη ΒΜ5/30058/1983 (ΦΔΚ 121Β/1983 φπσο ηζρχνπλ 

ζήκεξα. 

Σεχρε Πξνδηαγξαθψλ ήκαλζεο (η.ΤΓΔ θαη ΔΤΓΔΈΗΑΘΔ ) 

• Γηα ζέκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο παξαπάλσ Διιεληθέο πξνδηαγξαθέο, θαλνληζκνχο θαη πξφηππα, 

κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ ηα θαησηέξσ αλαθεξφκελα ελαιιαθηηθά εζληθά θαη δηεζλή πξφηππα: 

Διιεληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνί (ΔΛΟΣ. ΠΣΠ θιπ.) 

• Γεξκαληθνί θαλνληζκνί θαη πξνδηαγξαθέο (DIN. VDE) 

-To DIN 1054 γηα ζεκειηψζεηο. -To DIN 1055 γηα παξαδνρέο 

θνξηίσλ. 

-To DIN 1045 γηα θαηαζθεπέο έξγσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 

-Σν πξψελ DIN 17100 (1977) «Steel for General Structural Purposes of Standard Quality» θαη λπλ DIN EN 

10252. 

-To πξψελ DIN 18137 «Subsoil» part 1 ( 1972) Determination of shear resistance, definitions and general 

testing conditions θαη vw DIN 18137 - 1(1990), DIN 18137-2 (1990) θαη DIN 18137-3(1997) θαη part 2 

(1979) Testing procedures and testing equipment, determination of shear resistance, triaxial etc. 

-To πξψελ DIN 18196 (1970) Earthwork : Soil Classifications for Civil Engineering Purposes and the 

Method of Identification of Soil - Groups θαη λπλ DIN 18196(1988). 

• Βξεηαληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνί (BS) 

• Γαιιηθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνί (AFNOR) 

• Ακεξηθαληθέο πξνδηαγξαθέο (ASTM. AASHTO. AWWA) 

Οη ηζρχνληεο θαλνληζκνί ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο γηα θάζε θαηεγνξία εγθαηαζηάζεσλ 

Πάλησο αλ ηπρφλ ζηηο πξνδηαγξαθέο απηέο ππάξρνπλ φξνη, δηαηάμεηο, πεξηνξηζκνί ή θαη αξηζκεηηθά φξηα πνπ 

έξρνληαη ζε αληίζεζε κε φζα νξίδνληαη ζηε Γεληθή ή Δηδηθή ΣΤ ή ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε γηα ην ίδην ζέκα, ζα 

ηζρχνπλ νη φξνη θαη νη δηαηάμεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαηά ηε ζεηξά ηζρχνο πνπ νξίδεηαη ζηε Γηαθήξπμε ή, 

εθφζνλ δελ νξίδεηαη εθεί, ζηε ΓΤ 
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• Κάζε επηκέξνπο πξφηππν ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαζ' νινθιεξία θαη ν Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο ψζηε λα 

εμαζθαιίδεη φηη ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ή ηκήκαηα ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη ζπκβαηά κεηαμχ 

ηνπο, ψζηε ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο πνηφηεηαο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα έξγα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ θαη ησλ 

ζρεηηθψλ κε απηέο Δγθπθιίνπ θαη Απνθάζεσλ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ (φπσο π.ρ. ν θαλνληζκφο θφξηηζεο δνκηθψλ έξγσλ, ν 

θαλνληζκφο ηερλνινγίαο ραιχβσλ θιπ). 

• Δθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, φια ηα πξφηππα θαη θαλνληζκνί πνπ ζα εθαξκνζηνχλ, ζα πξέπεη λα είλαη 

ζηηο πην πξφζθαηεο εθδφζεηο ηνπο σο πξνο ην ρξφλν δεκνπξάηεζεο ηνπ ππφςε έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ ζρεηηθψλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπο. 

1.5.3 Γιώζζα 

Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε Διιεληθή φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 5.3 ηεο ΓΤ. 

1.6 εηξά ηζρύνο ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ  
Όπσο θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 16 ηεο ΓΤ. 

Γηα ηελ πεξίπησζε ζχληαμεο πξσηνθφιισλ θαλνληζκνχ ηηκψλ κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα 

ζην λ 4412/16 (αξζ 156 θηι).Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηζρχνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηα εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιφγηα θαη 

εάλ νη λέεο ηηκέο δελ δχλαληαη λα εμαρζνχλ απφ απηά ηζρχνπλ ηα θαησηέξσ Αλαιπηηθά Σηκνιφγηα (Άξζξν 156. λ 

4412/16) 

• Αλαιπηηθφ Σηκνιφγην Οηθνδνκηθψλ Δξγαζηψλ (ΑΣΟΔ). ην νπνίν δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 429 Β/1-4-1976 θαη ε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ζην ΦΔΚ 511 Β/4-6-1980 

• Αλαιπηηθφ Σηκνιφγην Έξγσλ Οδνπνηίαο (ΑΣΔΟ), ην νπνίν δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 538Β/7-7-1994. 

• Αλάιπζε Σηκψλ Ληκεληθψλ Έξγσλ (ΑΣΛΔ), ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 1031 Β/17-8-1976. 

• Αλάιπζε Σηκψλ Τδξαπιηθψλ Έξγσλ (ΑΣΤΔ ή ΤΓΡ). ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 169 Β/21-2-1980. 

• Αλάιπζε Σηκψλ Ζ/Μ Δξγαζηψλ (ΑΣΖΔ ή HAM), ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 1083 Β/4-12-1979. 

• Αλάιπζε Σηκψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ (ΑΣΔΠ ή ΠΡ), ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 689 Β/18-8-1979 

• Σηκνιφγην Δξγαζηεξηαθψλ θαη επί Σφπνπ Γνθηκψλ (ΚΔΓΔ). ην νπνίν δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ124 Β/24-2-1995. 

• Αλαιπηηθφ Σηκνιφγην Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ (ΑΣΔΒΔ), ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηελ 152378/832/319/16-2-77 

Απφθαζε Τπνπξγνχ Γεσξγίαο, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 115619/60/05/2-9-85 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Γεσξγίαο. 

1.7 ύκβαζε 

• Με ηνλ φξν «χκβαζε» λνείηαη ε ζχκβαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο, κε βάζε ηα νπνία ν Αλάδνρνο: 

-Θα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα θαη αλαιχνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηα 

ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο, 

-Θα εθηειέζεη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο γηα ην έξγν, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα, 

πνπ ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

-Θα ζπληεξήζεη ην έξγν. κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη ζηελ 

παξνχζα δειαδή 15 κήλεο. 

1.8 Δθρώξεζε δηθαησκάησλ - ππνθαηάζηαζε 

Ζ εθρψξεζε ηνπ έξγνπ ή/θαη ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 164, 165, 166 θηι ηνπ λ 4412/16. 

1.9 Μειέηεο ηνπ έξγνπ 

1.9.1 Τπάξρνπζεο κειέηεο θαηά ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ 

Ωο ε εγθεθξηκέλε κειέηε (ζπκβαηηθά ηεχρε) 

1.9.2 Έιεγρνο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ από ηνλ Αλάδνρν 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.9.2 ηεο ΓΤ 

1.9.3 Δθπόλεζε κειεηώλ θαη ιήςε ζηνηρείσλ από ηνλ Αλάδνρν, ε ακνηβή ησλ νπνίσλ πξέπεη λα 

εκπεξηέρεηαη αλεγκέλα ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο 

Δληφο 15 εκεξψλ ην αξγφηεξν απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη νπσζδήπνηε πξηλ απφ ηελ έλαξμε εθηέιεζεο 

ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξψζεη γηα φιν ην έξγν ηελ απνηχπσζε ηεο κνξθήο 

ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο (π.ρ. έιεγρνο ππαξρνπζψλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ ή/θαη εγθαηάζηαζεο λέσλ. εθφζνλ ηνχην 

απαηηείηαη, ιήςε βπζνκεηξηθψλ ζεκείσλ, δηαηνκψλ θηι.) ζε φιν ην εχξνο θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ. Οη εξγαζίεο 

απνηχπσζεο ζα ειέγρνληαη θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπο απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ζα παξαιακβάλνληαη απφ 

απηήλ κε ζχληαμε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ 

Οη αλσηέξσ εξγαζίεο ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ θιηκάθην ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο 

πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνλ επηβιέπνληα θαζψο θαη έκπεηξνπο γηα ην ππφςε αληηθείκελν ηερληθνχο, ηα κέιε ηνπ νπνίνπ 

(θιηκαθίνπ) ζα είλαη ππεχζπλα γηα ηελ νξζφηεηα ηεο απνηχπσζεο ηεο κνξθήο ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο. 

Τπνγεγξακκέλα θαη ζεσξεκέλα αληίγξαθα ησλ ζηνηρείσλ ηεο απνηχπσζεο θαη ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ζα 

απνζηέιινληαη εγθαίξσο ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη - εθπνλήζεη ηε κειέηε πξνζθνξάο (νξηζηηθή κειέηε) ηνπ ζε επίπεδν κειέηεο 

εθαξκνγήο κεηά ηηο παξαηεξήζεηο - ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο 
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Αλ απαηηεζεί νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή κειέηε φπσο ζηαηηθή, γεσηερληθή, ειεθηξνκεραλνινγηθή, 

απνρεηεχζεσλ, θπθινθνξηαθή θαη νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή κειέηε απηή ππνρξενχηαη λα εθπνλήζεη ρσξίο 

πξφζζεηε ακνηβή ν Αλάδνρνο 

Οη σο άλσ κειέηεο ή/θαη έξεβεο ζα εθπνλεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (ΠΓ 696/74, Ν 4412/16, Ν 

3010/02 θιπ.) απφ Οκάδα Μειεηψλ ή/θαη Δξεπλψλ, πνπ ζα δηαζέηεη ηα πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε, 

ελψ ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη λα ηεζεί ππφςε ηεο Τπεξεζίαο ε αιιεινπρία ππνβνιήο φισλ ησλ 

κειεηψλ ή/θαη εξεπλψλ ηνπ έξγνπ Ζ ππνβνιή ησλ κειεηψλ απηψλ ζα γίλεηαη έγθαηξα ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, 

γηα ηελ αξκφδηα έγθξηζε 

Οη πξνζεζκίεο εθπφλεζεο θαη ππνβνιήο ησλ αλσηέξσ κειεηψλ νξίδνληαη ζην πξφγξακκα θαηαζθεπήο / 

ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ φπσο απηφ ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία 

Τπνρξεσηηθή είλαη ε ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ηα ζρέδηα «σο θαηαζθεπάζζε» Σν 

θφζηνο ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλν ζηηο ηηκέο κνλάδνο πξνζθνξάο ηνπ 

1.9.4 Σξόπνο ππνβνιήο, ειέγρνπ θαη εγθξίζεηο κειεηώλ ηνπ Αλαδόρνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.9.4. ηεο ΓΤ 

1.9.5 Αιιεινπρία κειεηώλ θαη θαηαζθεπώλ 
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 9.5 ηεο ΓΤ 

1.9.6 Γιώζζα κειεηώλ / εξεπλώλ / ζρεδίσλ 

Σφζν νη αλαγξαθέο ζηα ζρέδηα φζν θαη νη παξαδνρέο κειέηεο θαη νη ππνινγηζκνί ζα είλαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα 

Ξελφγισζζεο εθηππψζεηο ζα είλαη απνδεθηέο κφλν γηα ππνινγηζκνχο απφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, εθφζνλ απηνί 

ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε - ππφκλεκα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, πνπ ζα ηχρεη ηεο απνδνρήο ηεο Τπεξεζίαο. 

1.10 Παξνρή θαη κέξηκλα ησλ ηεπρώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.10 ηεο ΓΤ 

1.11 Καζπζηέξεζε ζηε ρνξήγεζε ζρεδίσλ ή νδεγηώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 1 1  ηεο ΓΤ 

1.12 Κπξηόηεηα θαη ρξήζε ησλ εγγξάθσλ ηνπ Αλαδόρνπ από ηνλ ΚηΔ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.12 ηεο ΓΤ 

1.13 Κπξηόηεηα θαη ρξήζε ησλ εγγξάθσλ ηνπ ΚηΔ από ηνλ Αλάδνρν 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.13 ηεο ΓΤ 

1.14 Δκπηζηεπηηθόηεηα 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 14 ηεο ΓΤ 

1.15 πκκόξθσζε κε ην ζεζκηθό πιαίζην - ηήξεζε αζηπλνκηθώλ δηαηάμεσλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.15 ηεο ΓΤ. 

1.16 Δπζύλε κειώλ θνηλνπξαμίαο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 16 ηεο ΓΤ 

2. Ο ΔΡΓΟΓΟΣΖ (ΚηΔ) 

2.1 Απαιινηξηώζεηο 

• Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

• Ο ΚηΔ νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη γηα λα απαιινηξηψζεη ή θαη παξαρσξήζεη ρψξνπο γηα ίδξπζε 

ιαηνκείσλ θαη γηα δαλεηνιεςία 

• Ο ΚηΔ ππνρξενχηαη, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ, λα νξίζεη 

ρψξν γηα απφζεζε πιηθψλ, εγθαηαζηάζεηο εξγνηαμίσλ θιπ 

2.2 Άδεηεο θαη Δγθξίζεηο 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ή εμαζθάιηζε, κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ, ησλ θάζε είδνπο 

αδεηψλ ή ππνρξεσηηθψλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ή εγθξίζεσλ (π.ρ. Οηθνδνκηθή. Αξραηνινγίαο, Οξγαληζκψλ 

Κνηλήο Ωθέιεηαο, Αζηπλνκίαο. Ππξνζβεζηηθήο, Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, Φπζηθνχ αεξίνπ θαη θάζε άιιε άδεηα) 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία ή αιιαρνχ θαη πνπ είλαη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

θάζε είδνπο εξγαζηψλ. 

• Ο ΚηΔ, ππνρξενχηαη λα παξάζρεη ζηνλ Αλάδνρν θάζε απαηηνχκελε ζπλδξνκή ηνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

εμαζθάιηζεο ησλ αλσηέξσ αδεηνδνηήζεσλ θαη εγθξίζεσλ 

2.3 Πξνζσπηθό ηνπ ΚηΔ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

2.4 Δθπιήξσζε νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ ΚηΔ 
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 152,θηι ηνπ λ 4412/16 

2.5 Αμηώζεηο ηνπ ΚηΔ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

3. Ο ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ. 

4. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ 
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4.1 Τπνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ. 

4.2 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα παξνρή εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη ζπληήξεζεο θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο ηνπ 

Έξγνπ θαη ηεο χκβαζεο ελ γέλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ΓΤ 

Δπηζεκαίλεηαη νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο, πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ δηαηάμεσλ, θαιχπηνπλ θαη ηελ αδπλακία 

ηνπ Αλαδφρνπ γηα πιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζε φηη αθνξά ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα 

4.3 Νόκηκνο Δθπξόζσπνο Αλαδόρνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο ηνπνζεηήζεη κφληκα επί ηφπνπ ζην έξγν Γηπισκαηνχρν Μεραληθφ ή Πηπρηνχρν 

Σερλνιφγν Μεραληθφ ηεο απαηηνχκελεο γηα ην έξγν εηδηθφηεηαο αλαγλσξηζκέλεο ρνιήο σο εθπξφζσπν ηνπ 

Ο πην πάλσ Μεραληθφο πξέπεη λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλα ηε ζρεηηθή πείξα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ . 

Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα κελ απνδερζεί απηφλ εθφζνλ θξίλεη φηη δελ εθπιεξεί ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο. 

4.4 Τπεξγνιάβνη 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ. 

4.5 Δθρώξεζε δηθαησκάησλ Τπεξγνιαβίαο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ. 

4.6 πλεξγαζία κε ηνλ Κύξην ηνπ Έξγνπ, ην πξνζσπηθό ηεο Δπίβιεςεο θαη κε ηξίηνπο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ. 

4.7 Σνπνγξαθηθά ζηνηρεία θαη έιεγρνη - ραξάμεηο - ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ. 

4.8 Μέηξα Αζθαιείαο - Πξόιεςε αηπρεκάησλ - Έιεγρνο επηβιαβώλ αεξίσλ  

Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην
1
. 

4.8.1. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ 

θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε 

νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ 

αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ 7-9), λ 4412/16 (αξ 138), Ν. 3850/10
2
 (αξ 42). 

4.8.2. ηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ ) θαη λα 

ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα λ 4412/16 (αξζ. 138.θηι). 

β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ), 

φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ : ΓΗΠΑΓ/νηθ.177/2-3-01. ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη 

ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27-11-02. ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο 

αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : λ.4412/16 (αξ. 

138,θηι). 

γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο 

ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε 

ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 1073/81 (αξ. 111), ΠΓ 305/96 

(αξ.10,11), Ν 3850/10 (αξ 42-49). 

Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ.γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε γλψζε απφ απηνχο ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν 

εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν έρεη αλαιάβεη 

λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία). 

4.8.3.1 ύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηα αθόινπζα: Δθ ησλ 

πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε – ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) – Φάθεινο Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ) θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

α Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ 

γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο 

εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη 

ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα III ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96. 

β Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ η α ν πνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηερληθήο κειέηεο 

ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ 8) θαη ηελ ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ 

(η.) ΤΠΔΥΩΓΔ. 

γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο (ηπρφλ παξαιήςεηο πνπ ζα 

δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζεη 

                                                             
1
 Ζ έλλνηα ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξάξηεκα Η ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96   

2
 Ο Ν 3850/10 Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ άξ δεχηεξν, θαηαξγεί δηαηάμεηο 

πνπ ξπζκίδνληαη απφ απηφλ φπσο δηαηάμεηο ησλ : Ν. 1568/85, ΠΓ 294/88. ΠΓ 17/96, θιπ 
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ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ. θιπ (κέζνδνο θαηαζθεπήο, 

ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θιπ). 

δ Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ιφγσ 

ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ 9) θαη ΤΑ ΓΗ Π ΑΓ/ν η θ/88 9/2002 (παξ 2.9) ηνπ 

(η.) ΤΠΔΥΩΓΔ 

ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ 10) θαη ΤΑ 

ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ 2.9Γ)ηνπ (η.)ΤΠΔΥΩΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 

ζη πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ). 

Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα ηα άιια 

εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο κειινληηθά αζρνιεζνχλ 

κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ 

1. Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5-7) θαη ζηηο ΤΑ : 

ΓΗ ΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9)ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ 

2. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ.4), φηαλ : 

α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπλεξγεία 

ζηελ θαηαζθεπή. 

β Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Π.Γ.305/96 (αξζ. 12 παξάξηεκα II). γ. 

Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 

δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο λφκηκν δηθαίσκα: 

ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ.ΦΑΤ) ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε 

Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α' ηνπ Ν 4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/25-11-2011) θαη ηελ αξ πξση. 

10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Βδ. Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ 

3. Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Γεκφζηνπ 

Έξγνπ : ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ 

4 Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην ζπλνδεχεη θαζ' 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ 11) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2 9Γ) ηνπ (η.) 

ΤΠΔΥΩΓΔ 

5 Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κ ε η ελ εθπφλεζε η νπ  ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ Φ ΑΤ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6 κε αξ πξση ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ 

4.8.3.2 Αλάζεζε θαζεθόλησλ ζε ηερληθό αζθαιείαο, γηαηξό εξγαζίαο - ηήξεζε ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη 

πγείαο 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο 

ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξ 8 παξ.1 θαη αξ.12 παξ 4). 

β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 50 θαη άλσ 

εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξ 8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25). 

γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηφο ηεο 

επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ 

απηέο νη δπλαηφηεηεο. 

Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη αληίγξαθν ηεο 

θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο : 

Ν.3850/10 (αξ 9). 

δ. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ: ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, 

εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ : 

1. Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ 

εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο 

εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν 3850/10 (αξ 43 παξ 1 α θαη παξ 3-8). 

2 Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο ππνδείμεηο ηνπο ν 

Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Ν 3850/10 (αξ 14 παξ 1 θαη αξ 17 παξ 1). Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. 

Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα 

επηζεψξεζε εξγαζίαο. 

Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο (Ν 3850/10 

αξ 20 παξ 4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο 

(Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα 

άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν 3850/10 

ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν. 
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3 Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ην ζέηεη ζηε 

δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2β). 

Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν 

ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο αξρέο θαη 

ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά 

αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια 

ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Ν.3850/10 (αξ 43 παξ 2α). 

4 Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα εξγαζίαο 

κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2γ). 

5 Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ. 18 παξ.9). 

4.8.3.3 Ζκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ) 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ), φηαλ απαηηείηαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην 

ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ 14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α 130646/1984 ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. Σν 

ΖΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Σκήκαηα ή Γξαθεία Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, απφ 

ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή 

δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ). Ν.1396/83 

(αξ. 8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξ.πξση ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003 

4.8.3.4 πζρεηηζκόο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ζκεξνιόγηνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ) 

Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ  ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην Ζ Μ Α. ηα 

πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Μ Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ ΑΤ θαη 

επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ 

αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο 

4.8.3.5 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ φξσλ θαη απαηηήζεσλ ηνπ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 

ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ.ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ- ΔΠΗΚΔΤΖ-ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΚΣΤΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ ηνπ Γήκνπ 

4.8.4. Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ εξγαζηώλ ζην εξγνηάμην.  

4.8.4.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα παξαθάησ κέηξα 

αζθάιεηαο θαη πγείαο : 

α. Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησ/ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ : ΠΓ 105/95, ΠΓ 305//96 (αξ.12 παξαξη IV κέξνο Α. παξ. 

18.1). 

β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ ειεθηξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα 

παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-79), ΠΓ 305/96 

(αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2). 

γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή αεξίσλ θιπ) θαη ηα 

απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ η νπο θηλδχλνπο η σλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ : Π Γ 1073/81 

(αξ.92 - 95), ΠΓ 305/96 (αξ 12, παξαξη IV κέξνο Α, παξ.6). 

δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο : θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο - δηάζσζεο θαη 

εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε - αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & 

επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θιπ ΠΓ 1073/81 (αξ 92-96). ΠΓ 305/96 (αξ 12, 

παξαξη IV κέξνο Α. παξ.3. 4, 8-10), Ν.3850/10 (αξ.30, 32, 45). 

ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ (χπαξμε ρψξσλ 

πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ) : ΠΓ 1073/81 (αξ 109.110), Ν 1430/84 (αξ 17,18), 

ΠΓ 305/96 (αξ 12 παξάξη IV κέξνο Α. παξ 13. 14). 

ζη Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο εξγαδφκελνπο φπσο : 

πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζνλ 

ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο 

απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ : ΠΑ 1073/81(αξ.102-108). Ν.1430/84 (αξ 16-18). ΚΤΑ 

Β 4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.Β 5261/190/97, Π.Γ. 396/94. Π Γ. 305/96 

(αξ.9,παξ.γ). 

4.8.4.2 Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε - ζεκαηνδόηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θόξησζε - εθθόξησζε - ελαπόζεζε 

πιηθώλ, ζόξπβνο θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 
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α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη ησλ 

νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε : - Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ 

η.ΤΠΤΜΔΓΗ: «Οδεγίεο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7) 

- Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔΓΗ «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε 

ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ 

θπθινθνξία πεδψλ » 

- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο : Ν.2696/99 (αξ. 9 -1 1  θαη αξ.52 ) θαη ηελ ηξνπ απηνχ : 

Ν.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46). 

β Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο, θαηάιεςεο 

ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν. 2696/99 (αξ.47 , 48) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Ν. 3542/07 (αξ 43.44). γ. Να ζπληεξεί 

θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ 

ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ 

ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ 75-84). ΠΓ 305/96 (αξ 8 δ θαη αξ 

12.παξαξη ΗΝ/κέξνο Α. παξ.2), Ν.3850/10 (αξ 31,35). 

δ Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, απνζήθεπζεο, 

ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ : ΠΓ 216/78, ΠΓ 1073/81 (αξ 85-91), ΚΤΑ 

8243/1113/91 (αξ 8), ΠΓ 305/96 [αξ 8 (γ, ε, ζη. δ) θαη αξ 12 παξαξη. IV κέξνο Απαξ.11 θαη. κέξνο Β ηκήκα II παξ 

4], Ν.2696/99 (αξ 32) θαη ε ηξνπ απηνχ : Ν 3542/07 (αξ.30). 

ε. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ :α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05, β) ζφξπβν ΠΓ 85/91, 

ΠΓ 149/06. γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ ΠΓ 397/94, δ) 

πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο Ν.3850/10 (άξ 3641), ΠΓ 82/10. 

4.8.4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηώλ. 

Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ 304/00 (αξ.2). α. Ο 

αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ (ρσκαηνπξγηθψλ θαη 

δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησ/ κεραλψλ θαη ηνπ 

ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο 

θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 1073/81 (αξ 17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αξ.11-15). ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ 

απηνχ: ΠΓ 89/99. ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04. ΠΓ 105/95 (παξαξη IX), ΠΓ 305/96 (αξ 12 παξαξη IV κέξνο Β ηκήκα 

II παξ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03. ΚΤΑ αξ Γ13ε/4800/03,ΠΓ 57/10. Ν 3850/10 (αξ 34, 35). 

β Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ 12 παξαξη IV. κέξνο Β', ηκήκα II, παξ 7 4 θαη 8 5) θαη ην 

ΠΓ 304/00 (αξ 2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία : 

1 Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο 

2 Αδεία θπθινθνξίαο 

3 Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο. 

4 Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο) 

5 Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. ΗV, κέξνο Β', ηκήκα II. παξ. 8 1.γ θαη 

8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη II, παξ.2 1).εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή. 

6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε - εγθαηάζηαζε, θαιή 

ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε 

ην ΠΓ89/99 (αξ. 4α παξ.3 θαη 6). 

7. Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν βηβιίν 

ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15085/593/03 ( αξ 3 θαη αξ 4. παξ.7). 

4.8.5. Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην, ηα 

νπνία ηεξνύληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηώλ ηνπ εθηεινύκελνπ έξγνπ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα 

αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκε\Λ)π έξγνπ Σα ελ ιφγσ 

απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα : 

4.8.5.1 Καηεδαθίζεηο : 

Ν 495/76. ΠΓ 413/77. ΠΓ 1073/81 (αξ 18 -33, 104). ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7). ΤΑ 31245/93. Ν 2168/93, ΠΓ 

396/94 (αξ 9 παξ 4 παξαξη III ), ΤΑ. 3009/2/21- γ/94, ΤΑ. 2254/230/Φ 6.9/94 θαη νη ηξνπ απηήο : ΤΑ Φ 6 

9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6 9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ 12. παξαξη IV κέξνο Β ηκήκα II, παξ 11), ΚΤΑ 

3329/89 θαη ε ηξνπ απηήο : Τ.Α. Φ 28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ απηνχ ΠΓ 2/06, ΠΓ 212/06,ΤΑ 

21017/84/09 

4.8.5.2 Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο : 

Ν 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17, 4042 ), ΤΑ αξ 3046/304/89 (αξ 8-αζθάιεηα θαη αληνρή θηηξίσλ, παξ 

4), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ 28/18787/1032/00. Ν 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ 4 παξαξη III), 

ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ 6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ 6 9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6 

9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ απηνχ : ΠΓ 2/06. ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ 

10).  

4.8.5.3 Ηθξηώκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο - δώλεο θηλδύλνπ, Δξγαζίεο ζε ύςνο, Δξγαζίεο ζε ζηέγεο. 
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ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν.1430/84 (αξ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Φ. 10.4/445/93. ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 

παξαξη. Ill), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. ΐ λ  κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β ηκήκα II παξ.4-6,14 ). 

4.8.5.4 Δξγαζίεο ζπγθόιιεζεο, νμπγνλνθθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο  
ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 (αξ 96. 99.. 104, 105 ), ΠΓ 70/90 (αξ.15). ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. 

ΗΗΗ),Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99. 

4.8.5.5 Καηαζθεπή δνκηθώλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο, θιπ.) 

ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26- 33. αξ.98). ΤΑ 3046/304/89. ΠΓ 396/94 (αξ 9 παξ.4 παξαξη. III). ΠΓ 305/96 (αξ 

12 παξαξη IV κέξνο Β ηκήκα II παξ 12). 

4.8.5.6 Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπώλ ππνγείσλ έξγσλ. 

(ήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη εξγαζίεο πνπ 

εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο έξγσλ θαη ζε ζηάζκε ρακειφηεξε 

ησλ 6 00 κ θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.) Ν.495/76. ΠΓ 413/77. ΠΓ 225/89. ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ απηήο : 

ΤΑ Φ 28/18787/1032/00. Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ 4 παξαξη III), ΤΑ 2254/230/Φ 6 9/94 θαη νη ηξνπ απηήο 

: ΤΑ Φ 6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6 9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ απηνχ : 

ΠΓ2/06. ΠΓ 305/96 (αξ 12 παξαξη IV κέξνο Β ηκήκα II παξ 10). 

4.8.5.7 Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα 

(Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο θιπ κε ρξήζε πισηψλ 

λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) ΠΓ 1073/81 (αξ 100), Ν 1430/84 (αξ 17), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 

παξαξη III). ΤΑ 3131 1/20/95/95. ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. ΐ λ  κέξνο Β ηκήκα II παξ 8.3 θαη παξ.13). 

4.8.6. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα 

απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην 

ΝΟΜΟΗ 

Ν.495/76 ΦΔΚ 337/Α/76, Ν.1396/83 ΦΔΚ 126/Α/83, Ν.1430/84 ΦΔΚ 49/Α/84, Ν.2168/93 ΦΔΚ 147/Α/93, 

Ν.2696/99 ΦΔΚ 57/Α/99, Ν.3542/07 ΦΔΚ 50/Α/07, Ν.4412/16 ΦΔΚ 147/Α/16, Ν.3850/10 ΦΔΚ 84/Α/10, 

Ν.4030/12 ΦΔΚ 249/Α/12 

ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ 

Π.Γ.413/77 ΦΔΚ 128/Α/77, Π.Γ. 95/78 ΦΔΚ 20/Α/78, Π.Γ. 216/78 ΦΔΚ 47/Α/78, Π.Γ 778/80 ΦΔΚ 193/Α/80, 

Π.Γ.1073/81 ΦΔΛ 260/Α/81, Π.Γ. 225/89 ΦΔΚ 106/Α/89. Π.Γ.31/90 ΦΔΚ 31/Α/90, Π.Γ.70/90 ΦΔΚ 31/Α/90, 

Π.Γ.85/91 ΦΔΚ 38/Α/91, Π.Γ. 499/91 ΦΔΚ 180/Α/91, Π.Γ.395/94 ΦΔΚ 220/Α/94, Π.Γ. 396/94 ΦΔΚ 220/Α/94. 

Π.Γ. 397/94 ΦΔΚ 221/Α/94, Π.Γ.105/95 ΦΔΚ 67/Α/95, Π.Γ. 455/95 ΦΔΚ 268/Α/95. Π.Γ 305/96 ΦΔΚ 212/Α/96, 

Π.Γ.89/99 ΦΔΚ 94/Α/99, Π.Γ. 304/00 ΦΔΚ 241/Α/00, Π.Γ. 155/04 ΦΔΚ 121/Α/04, Π.Γ. 176/05 ΦΔΚ 227/Α/05, 

Π.Γ. 149/06 ΦΔΚ 159/Α/06, Π.Γ. 2/06 ΦΔΚ 268/Α/06, Π.Γ. 212/06 ΦΔΚ 212/Α/06, Π.Γ. 82/10 ΦΔΚ 145/Α/10, 

Π.Γ. 57/10 ΦΔΚ 97/Α/10 ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ 

ΤΑ 130646/84 ΦΔΚ 154/Β/84, ΚΤΑ 3329/89 ΦΔΚ 132/Β/89, ΚΤΑ 8243/1113/91 ΦΔΚ 138/Β/91, 

ΚΤΑαξ.νηθ.Β.4373/1205/93 ΦΔΚ 187/Β/93, ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΔΚ 765/Β/93, ΚΤΑ αξ.8881/94 ΦΔΚ 

450/Β/94, ΤΑ αξ.νηθ.31245/93 ΦΔΚ 451/Β/93, ΤΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΔΚ 301/Β/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/ 94 ΦΔΚ 

73/Β/94, ΤΑ 3131.1/20/95/95 ΦΔΚ 978/Β/95, ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΔΚ 677/Β/95. ΤΑ Φ6.9/ 25068/1183/96 

ΦΔΚ 1035/Β/96, Τ.Α.αξ.νηθ.Β.5261/190/97 ΦΔΚ 113/Β/97, ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99 ΦΔΚ 987/Β/99. ΚΤΑ 

αξ.νηθ.15085/593/03 ΦΔΚ 1186/Β/03, ΚΤΑ αξ.Γ 13ε/4800/03 ΦΔΚ 708/Β/03, ΚΤΑ αξ.6952/11 ΦΔΚ 420/Β/11, 

ΤΑ 3046/304/89 ΦΔΚ 59/Γ/89, ΤΑ Φ.28/18787/ 1032/00 ΦΔΚ1035/Β/00. ΤΑ αξ.νηθ.433/2000 ΦΔΚ 1176/Β/00, 

ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01 ΦΔΚ686/Β/01, ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01 ΦΔΚ 266/Β/01, ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ./889/02 ΦΔΚ 

16/Β/03, ΤΑ ΓΜΔΟ/Ο/613/11 ΦΔΚ 905/Β/11, ΤΑ 21017/84/09 ΦΔΚ 1287/Β/09, Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 

7,απόθ.7568.Φ.700.1/96 ΦΔΚ 155/Β/96 ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ 

ΔΓΚΤΚΛΗΟ 27/03 Α Ρ. Π ΡΧΣ.ΓΔ Δ Π Π/208/12-9-03, ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6/08 ΑΡ.ΠΡΧΣ.ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31 -3-

08, ΔΓΚΤΚΛΗΟ .ΔΠ.Δ ΑΡ.ΠΡ.10201/12 ΑΓΑ:Β4 Λ1Λ-ΚΦΕ  

4.9 Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο 

4.9.1 Πνηόηεηα θαη πξνέιεπζε πιηθώλ θαη εηνίκσλ ή εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντόλησλ 

Σα πιηθά πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, θαηά πξνηίκεζε εγρψξηα θαη ζα 

πιεξνχλ φιεο ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΣΔΠ (ΦΔΚ 2221B/2012),CE.DIN.ISO.EAOT, Διιεληθψλ θαη Γηεζλψλ 

θαλνληζκψλ 

Σα πιηθά πνπ ζπλαληψληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή πξνέξρνληαη απφ θαζαίξεζε παιηψλ έξγσλ αλήθνπλ 

ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ Ο αλάδνρνο απνδεκηψλεηαη γηα ηηο δαπάλεο εμαγσγήο ή δηαθχιαμήο ηνπο. αλ ε ζχκβαζε δελ 

νξίδεη δηαθνξεηηθά θαη νθείιεη λα παίξλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα απνηξαπεί ή λα είλαη φζν ην δπλαηφ 

κηθξφηεξε ε βιάβε ησλ πιηθψλ θαηά ηελ εμαγσγή ηνπο. Υξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ απφ ηνλ αλάδνρν γίλεηαη κεηά 

απφ δηαηαγή ηεο ππεξεζίαο θαη ζχληαμε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ κεηαμχ ηνπ επηβιέπνληνο θαη ηνπ αλαδφρνπ 

Γείγκαηα ησλ πξνο ελζσκάησζε ζην έξγν πιηθψλ (ζπλνδεπκέλα απφ ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο θαη 

εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο) ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ ηελ 

παξαγγειία ηνπο. Καλέλα πιηθφ δελ ζα παξαγγειζεί πξηλ ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο 

Ο Αλάδνρνο είκαη ππνρξεσκέλνο κε δηθά ηνπ έμνδα λα ζπζθεπάζεη .απνζηείιεη θαη εμεηάζεη ηηο ηδηφηεηεο φζσλ 

δεηγκάησλ απφ πιηθά πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν δεηήζεη ε Τπεξεζία ζε Κξαηηθφ εξγαζηήξην. 
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4.9.1.1 Τπνβνιή ηερληθώλ ζηνηρείσλ θαη δεηγκάησλ πιηθώλ 

• Μαδί κε ηελ ππνβνιή ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία, γηα 

πξνέγθξηζε ηεο παξαγγειίαο ηνπο, ηα αλαγθαία ηερληθά ζηνηρεία (πξνέιεπζε, δηαθεκηζηηθά θαη θπξίσο ηερληθά 

θπιιάδηα, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο, αλάιπζε ιεηηνπξγίαο θαη ινηπά ρξήζηκα ζηνηρεία, 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο) θαη δείγκαηα φισλ ησλ βαζηθψλ πιηθψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ 

ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν, θαζψο θαη φισλ ησλ ζπζθεπψλ, νξγάλσλ θαη ινγηζκηθνχ, ηα νπνία πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ή/θαη ππεξγνιάβνπο ηνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

• Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηεο 

ζπκκφξθσζήο ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη δείγκαηα γηα ηα αθφινπζα πιηθά, είδε. φξγαλα θαη 

ζπζθεπέο. 

• Γνκηθά πιηθά εκπνξίνπ (ηζηκέλην, ζίδεξν, ζθπξφδεκα, αδξαλή πιηθά.3 Α. ηζηκεληνζσιήλεο, αζβέζηε 

πξφζκηθηα. πιίλζνπο, θεξακίδηα, ηζηκεληφιηζνπο, ζεξκνκνλσηηθά πιηθά, πιάθεο, πιαθίδηα, κάξκαξα, θπζηθνχο 

ιίζνπο, ρξψκαηα, ξεηίλεο, πιαζηηθά είδε, ειαζηηθά είδε. ζηεγαλσηηθά πιηθά, θνπθψκαηα (δηαηνκέο), ηδάκηα, 

παγθάθηα, κπάξεο, ζσιήλεο, ζράξεο, θξεάηηα, γαηνυθάζκαηα, θαιψδηα, ξεπκαηνιήπηεο, δηαθφπηεο, αγθχξηα 

ηζηψλ θσηηζκνχ θηι) 

• Τιηθά θαη εμνπιηζκφ ζήκαλζεο θαη αζθάιηζεο (πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο) 

• Ζιεθηξνινγηθέο θαηαζθεπέο θαη εμαξηήκαηα θάζε θχζεο (ππνζηαζκνί, Ζ/Ε. Μ/, πίλαθεο, ππνπίλαθεο. 

κπαξνθηβψηηα. αζθαιεηνδηαθφπηεο, θσηηζηηθά ζψκαηα .ιπρλίεο θηι) 

• ηδεξντζηνχο, βξαρίνλεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ (απινί, δηπινί θαη κε δηάθνξα κήθε. αλάινγα κε ηε κειέηε ηνπ 

έξγνπ), θσηηζηηθά ζψκαηα, αθξνθηβψηηα ηζηψλ γηα δηπιφ θαη γηα κνλφ βξαρίνλα 

• Κηβψηηα ειεθηξηθήο δηαλνκήο (ΠΗΛΛΑΡ) θαη έλα απφ ηα ζηεγαλά θηβψηηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζηεγαλέο 

δηαλνκέο ησλ ΠΗΛΛΑΡ (κπαξνθηβψηην, δηαθφπηεο, ηειερεηξηδφκελνο δηαθφπηεο, κεηαζρεκαηηζηήο κε ηνπο 

ειεθηξνλφκνπο) 

• Πξνγξακκαηηζηέο απηνκαηηζκψλ θάζε θχζεο (άξδεπζεο, ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ, θσηηζκνχ, θηι) 

• σιήλεο, Κξνπλνχο / βάλεο/ δηαθφπηεο / δηθιείδεο αλά έλα γηα θάζε δηαθνξεηηθή δηάκεηξν θαη πίεζε ιεηηνπξγίαο 

• Φίιηξα λεξνχ, αλά έλα γηα θάζε δηαθνξεηηθή δηάκεηξν. ηε θάζε απηή ζα θαζνξηζζεί θαη ε δηάκεηξνο ησλ 

βξνρίδσλ ηνπ αλνμείδσηνπ θαιαζηνχ - θίιηξνπ 

• Βαιβίδεο κείσζεο πίεζεο λεξνχ, αλά κία γηα θάζε δηαθνξεηηθή δηάκεηξν 

• Ζιεθηξνβάλλεο, αλά κία γηα θάζε δηαθνξεηηθή δηάκεηξν 

• Βαιβίδεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο αέξα. αλά κία γηα θάζε δηαθνξεηηθή δηάκεηξν 

• Αλεκηζηήξεο, θιηκαηηζηηθέο ζπζθεπέο, πχξγνπο ςχμεο, ιέβεηεο, ινηπά κεραλήκαηα ζέξκαλζεο, ςχμεο, 

θιηκαηηζκνχ 

• Όξγαλα θαη ζπζθεπέο κέηξεζεο (π ρ. ηνπνγξαθηθά φξγαλα, εξγαζηεξηαθέο ζπζθεπέο, φξγαλα απηνκαηηζκψλ, 

θηι) 

• Λνγηζκηθφ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ επεμεξγαζία επηκεηξεηηθψλ 

ζηνηρείσλ, ηε ζχληαμε ινγαξηαζκψλ, ηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη ηελ παξαγσγή ζρεδίσλ. 

4.9.1.2 Δηδηθέο ππνρξεώζεηο γηα παξαγγειίεο κεραλεκάησλ, πιηθώλ, ζπζθεπώλ, εηνίκσλ πξντόλησλ 

• Γηα ηα δηάθνξα κεραλήκαηα, πιηθά, ζπζθεπέο θιπ., νπνηαζδήπνηε πξνέιεπζεο, πνπ παξαγγέιινληαη έηνηκα απφ 

ην εκπφξην (δει δελ θαηαζθεπάδνληαη εηδηθά κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο γηα ην έξγν), ησλ νπνίσλ νη 

ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηπρφλ δελ θαζνξίδνληαη επαθξηβψο ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη γηα ηελ πξφιεςε 

πηζαλψλ παξεξκελεηψλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, πξηλ απφ ηελ παξαγγειία, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, λα 

ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία δείγκαηα πιηθψλ, ζπζθεπψλ ή κεραλεκάησλ, ηα νπνία πξφθεηηαη λα 

ζπκπεξηιάβεη ζην έξγν, καδί κε ηα νλφκαηα πξνκεζεπηψλ θαη ηπρφλ ππάξρνληα δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο, πνπ 

ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη, 

θαη' έλδεημε, φηη ηα είδε πνπ ζα παξαγγειζνχλ ζπκθσλνχλ κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

• Δθφζνλ ππάξρνπλ ηέηνηα κεραλήκαηα, πιηθά, ζπζθεπέο θιπ. πνπ νη ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά δελ 

θαζνξίδνληαη επαθξηβψο ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, πξέπεη λα νξηζηνχλ νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο - έγθξηζεο - ηπρφλ 

επαλππνβνιήο. πληζηάηαη ε εμήο δηαηχπσζε: «Οη παξαπάλσ ππνβνιέο ζηνηρείσλ ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε, 

πξέπεη λα γίλνληαη εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ παξαγγειία, θαηά ηξφπνλ ψζηε 

ε Τπεξεζία, αθνχ εθηειέζεη ηηο νπνηεζδήπνηε θαη' απηήλ αλαγθαίεο δνθηκέο θαη δηεξεπλήζεη θαηάιιεια ην 

ζέκα, λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο γηα λα δηαηππψζεη δηαθσλία, απνδνρή, ή 

νπνηαδήπνηε παξαηήξεζε θαη λα απνκέλνπλ επίζεο (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο ζηνλ Αλάδνρν γηα λα 

αλαπξνζαξκφζεη, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ηεο Τπεξεζίαο ηελ παξαγγειία ηνπ.» Οη πξνηεηλφκελνη ρξφλνη 

κπνξνχλ λα κεησζνχλ ή απμεζνχλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ.
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4.9.1.3 Φύιαμε πιηθώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

4.9.2 Αξρείν έξγνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

4.9.3 Πξόγξακκα πνηόηεηαο έξγνπ 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπνλήζεη, ζπληάμεη θαη ππνβάιεη γηα έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία Πξφγξακκα 

Πνηφηεηαο Έξγνπ (ΠΠΔ), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Απφθ ΓΗΠΑΜ511/01 (ΦΔΚ Β1013/2-8-01). 

• Σν πεξηερφκελν ηνπ ΠΠΔ θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ εγγξάθσλ (δηαδηθαζίεο πνηφηεηαο, νδεγίεο εξγαζίαο θιπ) ζα 

είλαη φπσο νξίδεηαη ζηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία 

4.9.4 Τπεύζπλνο πνηόηεηαο έξγνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

4.9.5 Δξγαζηήξηα εξγνηαμίνπ 

Γελ απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ. Οη αλαγθαίεο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο εθηεινχληαη απφ 

δεκφζηα ή εγθεθξηκέλα ηδησηηθά εξγαζηήξηα. 

4.10 ηνηρεία πεδίνπ ηνπ έξγνπ 

4.10.1 Μειέηε θαη γλψζε ησλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

4.10.2 Δγθαηαζηάζεηο επηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο (ΟΚΩ) 

• Τπνρξεψζεηο: 

-Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, χζηεξα απφ έξεπλα πνπ ζα δηεμάγεη ζηα γξαθεία ησλ αξκνδίσλ ΟΚΩ, λα 

αλαδεηήζεη ζηνηρεία γηα ηνπο πθηζηάκελνπο, ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ, αγσγνχο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο 

θιπ., νη νπνίνη εκπιέθνληαη κε ην έξγν. Ζ επαιήζεπζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ απνηειεί 

επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ 

-Ο Αλάδνρνο ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη: ζηε ιήςε νδεγηψλ θαη πιεξνθνξηψλ 

απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (ΟΣΔ. ΓΔΖ. Ύδξεπζε. Απνρέηεπζε. Φπζηθφ Αέξην θιπ.) γηα ηπρφλ αγσγνχο ή 

θαιψδηα ζηηο ζέζεηο ησλ έξγσλ, θαζψο θαη ζηελ απνθάιπςε θαη αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνχησλ πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, φπσο θαη ζηε κεηέπεηηα πξνζηαζία ησλ πξνο απνθπγή δεκηψλ, ε 

απνθαηάζηαζε ή ε απνδεκίσζε ησλ νπνίσλ ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν 

• Βαξχλζεηο: 

-Δηδηθά γηα ην δίθηπν χδξεπζεο θαη ιφγσ ηεο εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο πνπ έρεη ην δίθηπν απηφ γηα ηε δσή θαη 

ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εληείλεη ηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ζην δίθηπν 

ε πεξίπησζε πνπ παξ' φια ηα ελ ιφγσ κέηξα, ζπκβνχλ δεκίεο ζην δίθηπν χδξεπζεο, ηφηε ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε θαη ην αξγφηεξν εληφο 4ψξνπ νξηζηηθή απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο. Αλ παξέιζεη ην 

4σξν ρσξίο ε δεκία λα έρεη απνθαηαζηαζεί, ηφηε γηα θάζε επφκελν 4σξν επηβάιιεηαη εηδηθή πνηληθή ξήηξα 

ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ, αλά 4σξν Ζ εηδηθή απηή πνηληθή ξήηξα είλαη αλεμάξηεηε θαη επηπιένλ ησλ ηπρφλ 

επηβαιινκέλσλ πνηληθψλ ξεηξψλ γηα ιφγνπο κε ηήξεζεο ησλ πξνζεζκηψλ. Ο Αλάδνρνο κε ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζην δηαγσληζκφ, απνδεηθλχεη φηη έρεη ιάβεη γλψζε ηνπ φξνπ απηνχ θαη ηνλ απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα 

-Γηα δεκηέο εηδηθά ζην δίθηπν χδξεπζεο ε δαπάλε επηζθεπήο αιιά θαη ε δεκία ιφγσ ηεο αμίαο ηνπ 

απνιεζζέληνο χδαηνο βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν θαη κπνξεί λα παξαθξαηείηαη απφ ηα νθεηιφκελα ζε απηφλ απφ 

ηελ ππφςε εξγνιαβία ή άιιε ή εθφζνλ απηά δελ επαξθνχλ εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα 

είζπξαμε Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

4.11 Δπάξθεηα ζπκθσλεκέλνπ εξγνιαβηθνύ αληαιιάγκαηνο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

4.12 Απξόβιεπηεο θπζηθέο ζπλζήθεο  

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

4.13 Πξνζβάζεηο θαη άιιεο ππνδνκέο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

4.14 Απνθπγή όριεζεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

4.15 Πξνζβαζηκόηεηα νδώλ πξνζπέιαζεο - Δμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

4.16 Μεηαθνξά εμνπιηζκνύ θαη πιηθώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

4.17 Δμνπιηζκόο Αλαδόρνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

4.18 Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

4.18.3 Απαηηήζεηο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ θαη γεληθέο απαηηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαηαζθεπήο 

4.19 Αδξαλή πιηθά, ιαηνκεία, δαλεηνζάιακνη, ρώξνη απόζεζεο 
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Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

4.20 Παξνρή ειεθηξηζκνύ, ηειεθώλνπ, λεξνύ θαη θπζηθνύ αεξίνπ 

Γηα ηηο κφληκεο ζπλδέζεηο ησλ έξγσλ κε ηα δίθηπα ΟΚΩ 

• Γηα κφληκα έξγα, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, λα δηεθπεξαηψζεη ηηο 

δηαδηθαζίεο ζχλδεζεο ησλ κνλίκσλ έξγσλ κε ηα δίθηπα ΟΚΩ (ΓΔΖ. ΟΣΈ, Ύδξεπζε. Απνρέηεπζε. Φπζηθφ 

Αέξην θιπ.). 

• Οη δαπάλεο ησλ παξαπάλσ παξνρψλ θαη ζπλδέζεσλ πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο νξγαληζκνχο βαξχλεη ηνλ ΚηΔ πνπ 

ηηο θαηαβάιιεη είηε απ' επζείαο ζηνπο νξγαληζκνχο. Γήκνπο, Κνηλφηεηεο θιπ., είηε ζηνλ Αλάδνρν, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν ηειεπηαίνο έρεη ήδε πξνθαηαβάιιεη ην ζχλνιν ή κέξνο απηψλ, κφλν κεηά απφ ηελ πξνζθφκηζε 

ησλ ζρεηηθψλ εμνθιεηηθψλ απνδείμεσλ θαη ινηπψλ λνκίκσλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ. 

• Ζ δαπάλε γηα ηελ αλαγλψξηζε απφ ηνλ ΟΣΔ εγθαηαζηεκέλνπ εζσηεξηθνχ ηειεθσ^θνχ θέληξνπ βαξχλεη ηνλ 

Αλάδνρν, έζησ θαη αλ απηφ δελ κλεκνλεχεηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 

4.21 Δμνπιηζκόο ΚηΔ θαη πξνκήζεηα δσξεάλ πιηθνύ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

4.22 Δθζέζεηο πξνόδνπ εξγαζηώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

4.23 ήκαλζε θαη αζθάιεηα εξγνηαμίνπ θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

4.24 Φύιαμε ηνπ εξγνηαμίνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

Οπδεκία αμίσζε απφ δεκηέο ή θινπέο ιφγσ πιεκκεινχο ή φρη θχιαμεο ηνπ εξγνηαμίνπ δελ κπνξεί λα έρεη ν 

Αλάδνρνο 

4.25 Γξαζηεξηόηεηεο Αλαδόρνπ ζην εξγνηάμην 

4.25.1 Πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

Όιεο νη πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο λα θαηαζθεπαζζνχλ ζην εξγνηάμην ζα θαηαζθεπάδνληαη 

κεηά απφ έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία θαη απφιπηα ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο γηα 

ηελ κειέηε θαη θαηαζθεπή ησλ Γεκνζίσλ έξγσλ 

4.25.2 Καζαξηζκόο εξγνηαμίσλ, θαηαζθεπώλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

4.26 Μεηξών έξγνπ - θσηνγξαθίεο - καγλεηνζθνπήζεηο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

Δπηπξφζζεηα, ζηελ πεξίπησζε πδξαπιηθψλ έξγσλ: 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, εληφο κελφο απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαιπκκάησλ ησλ θξεαηίσλ θαη κεηά ηελ πιήξε 

επίρσζε θάζε απηνηεινχο, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ, λα ζπληάμεη κε δαπάλεο 

ηνπ ζρέδηα κε ηνπο αγσγνχο πνπ θαηαζθεχαζε, ζην έληππν ππφβαζξν πνιενδνκηθνχ δηαγξάκκαηνο ππφ θιίκαθα 

1:500 ή 1:1000 πνπ ζα ηνπ ρνξεγήζεη ε Τπεξεζία θαη ζα ςεθηνπνηήζεη ν Αλάδνρνο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. 

Σα ζρέδηα απηά. ηα νπνία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ζε ηέζζεξα (4) αληίγξαθα θαη 

επηπιένλ ζε ςεθηαθή κνξθή, ππνγεγξακκέλα απφ δηπισκαηνχρν Μεραληθφ, ζα πεξηέρνπλ ηα αθφινπζα θαη' 

ειάρηζηνλ ζηνηρεία: 

• Οξηδνληηνγξαθία ησλ αγσγψλ, θξεαηίσλ ζπκβνιήο αγσγψλ θαη πδξνζπιινγήο, δηθιείδσλ, αληιηνζηαζίσλ θαη 

ινηπψλ ηερληθψλ έξγσλ κε ζηνηρεία εμάξηεζεο απηψλ απφ ζηαζεξά ζεκεία (γσλίεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ 

θηι.). 

• Οξηδνληηνγξαθία ησλ αγσγψ/ θαη αλαγξαθή ησλ δηακέηξσλ, ηνπ κήθνπο, ηνπ πιηθνχ θαη ησλ θαηά κήθνο 

θιίζεσλ απηψλ. 

• Καηά κήθνο ηνκή ησλ αγσγψλ ππφ θιίκαθα κεθψλ 1:1000 θαη πςψλ 1:100 κε αλαγξαθή επί ηνπ ζρεδίνπ φισλ 

ησλ γεσκεηξηθψλ θαη πδξαπιηθψλ ζηνηρείσλ ησλ αγσγψλ. 

4.27 Δπξήκαηα αξραηνινγηθνύ ή άιινπ ελδηαθέξνληνο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

Θα αλαγλσξίδεηαη ζηνλ Αλάδνρν παξάηαζε ηκεκαηηθψλ ή/θαη ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ιφγσ θαζπζηεξήζεσλ απφ 

αξραηνινγηθέο έξεπλεο, θαηά ρξφλν ίζν κε ηε δηάξθεηα ησλ αλσηέξσ θαζπζηεξήζεσλ. 

Δθ όζον δεηεζεί απφ ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλδξάκεη ζηηο εξγαζίεο ηεο 

Τπεξεζίαο γηα ηελ έληερλε θαη εληφο ηνπ ζπκβαηηθνχ Υξνλνδηαγξάκκαηνο νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηε πεξίπησζε 

απηή θαη εθ φζνλ θξηζεί απαξαίηεην δχλαηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη βεβαίσζε ηεο Αξραηνινγηθήο 

Τπεξεζίαο λα δνζεί παξάηαζε  

5. ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΗ ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΟΗ 

6. ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

6.1 Πξφζιεςε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

6.2 Ακνηβέο θαη Καλνληζκφο Δξγαζίαο 
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Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

6.3 Πξνζσπηθφ ηνπ ΚηΔ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

6.4 Δξγαηηθή λνκνζεζία 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

6.5 Ωξάξην εξγαζίαο - ππεξσξηαθή, λπρηεξηλή εξγαζία - αξγίεο θαη ενξηέο Ηζρχνπλ 

ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

6.6 Τπνδνκέο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

6.7 Αζθάιεηα θαη πγηεηλή 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

6.8 Πξνζσπηθφ Αλαδφρνπ 

Δθηφο απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ππεχζπλνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ, ππεχζπλνπ 

πνηφηεηαο έξγνπ θαη ππεχζπλνπ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, νξίδνληαη θαη νη επηπιένλ εηδηθφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηελ ηπρφλ εηδηθή θχζε ηνπ έξγνπ. 

Μφλνλ ε ζέζε ππεχζπλνπ πνηφηεηαο έξγνπ επηηξέπεηαη λα θαιπθζεί απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ εξγνηαμηαθνχ 

γξαθείνπ ηνπ Αλαδφρνπ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ Ο ππεχζπλνο ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ 

ηνπ έξγνπ πξέπεη λα είλαη κεραληθφο ή ηερλνιφγνο κε γλψζεηο ρεηξηζκνχ ινγηζκηθνχ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, κε 

ελδερφκελε πεξηνδηθή παξνπζία επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, εθφζνλ απαζρνιείηαη κφλν ζην αληηθείκελν απηφ, ή κε κφληκε 

παξνπζία εθφζνλ απαζρνιείηαη θαη ζε άιια αληηθείκελα. 

Ο ππεχζπλνο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζπληζηάηαη λα είλαη ηερληθφο επηπέδνπ γεληθνχ εξγνδεγνχ, ψζηε αθελφο λα 

επξίζθεηαη θπξίσο ζηα εξγνηάμηα, ζε ζηελή θαη επζεία επαθή κε ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ θαη αθεηέξνπ λα έρεη 

ηελ αξκνδηφηεηα θαη ηε δηθαηνδνζία λα επηβάιιεη ηνπο ζρεηηθνχο θαλφλεο ζηνπο εξγνδεγνχο εηδηθνηήησλ, ζηνπο 

επηζηάηεο θαη ζην ινηπφ πξνζσπηθφ. 

6.9 Καηαζηάζεηο πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκνχ Αλαδφρνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

6.10 Αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

ε πεξίπησζε κε αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο θαη απξεπνχο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη ηνπ 

Δπηβιέπνληα Μεραληθνχ ηνπ Έξγνπ θαη ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ ΚηΔ. ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ απνκάθξπλζε θαη 

αληηθαηάζηαζε ηνπ εκπιεθνκέλνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, κεηά ηελ εληνιή ηνπ εθπξφζσπνπ ηνπ ΚηΔ απζεκεξφλ 

7. ΔΞΟΠΛΗΜΟ, ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 

7.1 Σξόπνο εθηέιεζεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

7.2 Τπνβνιή δεηγκάησλ πιηθώλ / εμνπιηζκνύ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

7.3 Δπηζεώξεζε 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

7.4 Γνθηκέο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

7.5 Απόξξηςε 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

7.6 Δπαλνξζσηηθέο εξγαζίεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

7.7 Ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ελζσκαηνύκελνπ εμνπιηζκνύ θαη πιηθώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

ε πεξίπησζε πνπ ν ΚηΔ-εξγνδφηεο παξαδψζεη ζηνλ εξγνιάβν πιηθά απαηηνχκελα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ν 

εξγνιάβνο δε δηθαηνχηαη θαλέλα πνζνζηφ θαη γεληθά έμνδα θαη φθεινο απηνχ επί ηεο αμίαο ηνπο, νχηε απνδεκίσζεο 

γηα δαπάλεο απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ πιηθψλ απηψλ. Ο εξγνιάβνο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ θαθή 

πνηφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησ/ πιηθψλ πνπ παξαδίδνληαη ζ απηφλ απφ ηνλ εξγνδφηε, εθφζνλ έγθαηξα ην αλαθέξεη 

εγγξάθσο Σα παξαπάλσ πιηθά παξαδίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ εξγνιάβν κε πξσηφθνιιν, κεηά δε ηελ 

παξαιαβή ηνπο απφ ηνλ εξγνιάβν, απηφο θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα θάζε βιάβε, δεκία ή απψιεηα πνπ ηπρφλ ζα 

ζπκβεί ζηα πιηθά απηά. 

8. ΔΝΑΡΞΖ - ΚΑΘΤΣΔΡΖΔΗ - ΓΗΑΚΟΠΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 

8.1 Έλαξμε εξγαζηώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

8.2 Πξνζεζκία πεξάησζεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ. 

8.2.1 πλνιηθή πξνζεζκία 
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Γηα ηελ πεξάησζε φινπ ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζπλνιηθή πξνζεζκία 24 κελψλ απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο. ηελ ππφςε ζπλνιηθή πξνζεζκία, πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνζεζκίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 19 

ηεο ΓΤ γηα ηελ εθπφλεζε θαη έγθξηζε κειεηψλ, φπσο θαη γηα ηελ ηπρφλ εθηέιεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ γεσηερληθψλ 

εξεπλψλ 

ηελ σο άλσ ζπλνιηθή πξνζεζκία δελ πεξηιακβάλεηαη ε νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψ/ ηπρφλ πδξνζπνξάο - 

αρπξνθάιπςεο (κεηά απφ εληνιή ηεο Τπεξεζίαο), φπσο θαη θάζε θχζεο θχηεπζε Δθφζνλ δελ έρεη γίλεη εθηθηή ε 

πινπνίεζε ηνπο ζε πξνεγνχκελε θπηεπηηθή πεξίνδν εληφο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, νη εξγαζίεο απηέο, ζα 

κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ κέζα ζηελ θπηεπηηθή πεξίνδν (θζηλφπσξν) πνπ έπεηαη ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ 

έξγνπ (κε ηηο ηπρφλ εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο ηεο), γηα φζα ηκήκαηα δελ ήηαλ δπλαηή ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο εληφο 

ηεο ζπλνιηθήο σο άλσ πξνζεζκίαο. 8.2.2 Σκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 

Οη ινηπέο πξφζζεηεο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο θαη κε ηνλ αλάινγν ραξαθηεξηζκφ (απνθιεηζηηθέο, ελδεηθηηθέο) 

είλαη: Απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο: 

Δληφο ... εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ζα νινθιεξσζνχλ νη εθζθαθέο (ελδεηθηηθή)  

Δληφο... εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ζα νινθιεξσζνχλ ηα ζθπξνδέκαηα :(απνθιεηζηηθή)  

Δληφο ... εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ζα νινθιεξσζνχλ νη επηζηξψζεηο :{απνθιεηζηηθή)  

Ζ ηκεκαηηθή πξνζεζκία αλαγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.  

Ζ πνηληθή ξήηξα θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 148 ηνπ λ 4412/16 

Δάλ ν εξγνιάβνο δελ εθηειέζεη ην έξγν κέζα ζηελ ζπκβαηηθή ηνπ πξνζεζκία ε ηηο επί κέξνπο ηκεκαηηθέο 

πξνζεζκίεο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ σο απνθιεηζηηθέο, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ Άξζξνπ 160 ηνπ λ 

4412/16 θαη ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

8.3 Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ 4412/16 (αξζ 145). 

8.3.1 Γεληθά 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

8.3.2 ύληαμε πξνγξάκκαηνο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

8.3.3 Έιεγρνο πξνγξάκκαηνο - Μέηξα ζε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ηνπ Αλαδόρνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

Ζ πνηληθή ξήηξα πνπ πξνβιέπεηαη γηα παξάιεηςε ή ακέιεηα σο πξνο ηελ άξηηα, ιεπηνκεξή θαη πιήξε αλάιπζε, 

ηεθκεξίσζε, ηήξεζε θαη παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ (αξρηθνχ ή κεηαγελέζηεξεο ελεκέξσζεο) 

νξίδεηαη ζε 1 : 5000 ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο. 

8.4 Παξάηαζε πξνζεζκίαο πεξάησζεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ 4412/16. . 

8.5 Καζπζηεξήζεηο κε ππαηηηόηεηα ησλ Αξρώλ 
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

8.6 Ρπζκόο πξνόδνπ εξγαζηώλ 
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

8.7 Πνηληθέο ξήηξεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

8.7.1 Πνηληθέο ξήηξεο ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

8.7.2 Πνηληθέο ξήηξεο ππέξβαζεο ηκεκαηηθώλ πξνζεζκηώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

8.7.3 Πνηληθέο ξήηξεο κε ζπκκόξθσζεο ηνπ Αλαδόρνπ κε ην εγθεθξηκέλν «Πξόγξακκα Πνηόηεηαο» ηνπ 

έξγνπ θαη ηα «ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα ζηνηρεία». 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

8.7.4 Δπηβνιή πνηληθώλ ξεηξώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

8.8 Γηαθνπή εξγαζηώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

8.9 πλέπεηεο δηαθνπήο εξγαζηώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

8.10 Πιεξσκή ελζσκαηνύκελνπ εμνπιηζκνύ θαη πιηθώλ ζην ελδερόκελν δηαθνπήο εξγαζηώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

8.11 Παξαηεηακέλε δηαθνπή εξγαζηώλ  
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

8.12 Δπαλεθθίλεζε εξγαζηώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

9. ΓΟΚΗΜΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΔΡΑΣΧΖ 

9.1 Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 
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Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

9.2 Καζπζηέξεζε δηεμαγσγήο δνθηκώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

9.3 Δπαλάιεςε δνθηκώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

9.4 Αζηνρία δνθηκώλ παξαιαβήο θαηά ηελ πεξάησζε 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

10. ΠΔΡΑΣΧΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΡΓΟΓΟΣΖ 

Δθφζνλ ζην έξγν πεξηιακβάλνληαη ηπρφλ εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο, είλαη δπλαηφλ λα απαηηείηαη ε εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ΚηΔ, νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, πξηλ απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ 

έξγνπ, λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ΚηΔ ζην ρεηξηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Γνθηκαζηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ 

• ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε απνδνηηθή, δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ απφ 

ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ζα δηαζέζεη ην αλαγθαίν πξνο ηνχην πξνζσπηθφ. Σελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

θαλνληθήο - απνδνηηθήο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ζα αζθεί ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ είλαη θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

ΚηΔ 

• Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην παξφλ άξζξν, λννχληαη πεξηιακβαλφκελεο ζηηο ηηκέο 

ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ θαη απηφο δελ δηθαηνχηαη νπδεκία πξφζζεηε απνδεκίσζε. Δμαηξνχληαη κφλνλ νη 

δαπάλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, χδξεπζεο, θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηειερψλ, νη νπνίεο 

βαξχλνπλ ηνλ ΚηΔ.. 

• Βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ρνξεγείηαη κφλν κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο δνθηκαζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο θαη εθφζνλ ν Αλάδνρνο ζέζεη ζε ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ην έξγν θαη ηηο φπνηεο 

ειεθηξνκεραλνινγηθέο ηνπ εγθαηαζηάζεηο, θαηά ηηο ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ 

11. ΔΤΘΤΝΖ ΔΛΑΣΣΧΜΑΣΧΝ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

12. ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΚΑΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ  

12.1 Δξγαζίεο πξνο επηκέηξεζε 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ Μεζνδνινγία επηκέηξεζεο εξγαζηψλ 

ε ζπλέρεηα ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ ηεο ΓΤ, φηαλ πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απνηηκψκελεο κε 

θαη' απνθνπή ηηκήκαηα, νη εξγαζίεο απηέο επηκεηξνχληαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

• Οη εξγαζίεο πνπ απνηηκνχληαη κε θαη" απνθνπή ηηκήκαηα ζπληζηνχλ έλα ζχλνιν θαη γηα ηνλ ηξφπν επηκέηξεζήο 

ηνπο ηζρχεη ε κνλάδα «ηεκάρην έλα (1)». 

• Ζ πξνζσξηλή επηκέηξεζε γηα θάζε ηκήκα ηνπ φινπ έξγνπ πνπ θαηαζθεπάδεηαη θαη απνηηκάηαη κε θαη' απνθνπή 

ηίκεκα, ζα ινγίδεηαη ζε πνζνζηά ηεο κνλάδαο «ηεκάρην έλα (1)»,θαη ζα θαζνξίδεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ ζε πίλαθα, γηα θάζε θαηεγνξία θαη θάζε εξγαζηψλ, αλάινγα κε ηελ πξφνδν ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο 

ηνπ φινπ έξγνπ Με βάζε ηελ πξνζσξηλή απηή επηκέηξεζε ζα εθηεινχληαη ηκεκαηηθέο πιεξσκέο ησλ θαη' 

απνθνπή ηηκεκάησλ. Οη ηκεκαηηθέο απηέο πιεξσκέο δελ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πξαγκαηηθή δαπάλε γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ πνπ απνηηκάηαη κε θαη" απνθνπή ηίκεκα, αιιά 

είλαη ζπκβαηηθφο ηξφπνο πιεξσκήο πνπ ν Αλάδνρνο, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία, απνδεηθλχεη φηη 

απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα 

12.3 Πηζηνπνίεζε εξγαζηώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

12.4 Παξαιήςεηο θαηά ηελ επηκέηξεζε 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

13. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΔ  

13.1 Γηθαίσκα ηξνπνπνηήζεσλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

13.2 Αλάιπζε ιεηηνπξγηθήο αμίαο 

• Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ κπνξεί λα πξνηαζνχλ εγγξάθσο απφ ηνλ Αλάδνρν ηξνπνπνηήζεηο, νη 

νπνίεο ζα επηηχρνπλ θαηά ηελ άπνςή ηνπ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα, εθφζνλ πηνζεηεζνχλ: 

-Θα επηηαρχλνπλ ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ, 

-Θα κεηψζνπλ ην θφζηνο θαηαζθεπήο, ιεηηνπξγίαο ή ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, 

-Θα βειηηψζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ή ηελ αμία ηνπ έξγνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΚηΔ,  

-Θα σθειήζνπλ πεξαηηέξσ ηνλ ΚηΔ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν. 

• Ζ θαηά ηα αλσηέξσ πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο ζα ζπληαρζεί, ηεθκεξησζεί θαη ππνβιεζεί κε πξσηνβνπιία, επζχλε, 

κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε πξφζζεηε ακνηβή ή απνδεκίσζε, είηε 

γίλεη δεθηή είηε απνξξηθζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 
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Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη ε ζχληαμε, ηεθκεξίσζε, ππνβνιή, έιεγρνο, έγθξηζε, εθαξκνγήο 

θιπ ηεο πξφηαζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα θξίλεηαη, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ Αλαδφρνπ απφ 

ηελ Δπηβιέπνπζα θαη Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 

13.3 Γηαδηθαζία ηξνπνπνηήζεσλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

13.4 Πιεξσκή ηξνπνπνηήζεσλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

13.5 Πνζό απξνβιέπησλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

13.6 Απνινγηζηηθέο εξγαζίεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ». 

13.7 Πξνζαξκνγέο νθεηιόκελεο ζε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

13.8 Αλαζεώξεζε ηηκώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

14. ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΣΗΜΖΜΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΧΜΔ 

14.1 πκβαηηθό ηίκεκα 

14.1.1 Πεξηερόκελα ησλ ηηκώλ κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

14.1.2 Σηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηώλ 
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

14.2 Πξνθαηαβνιή 

Πξνθαηαβνιή δελ πξνβιέπεηαη λα δνζεί ζηνλ Αλάδνρν 

14.3 Αίηεζε γηα ινγαξηαζκό / πηζηνπνίεζε ελδηάκεζεο πιεξσκήο 
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

14.4 Υξνλνδηάγξακκα ηκεκαηηθώλ πιεξσκώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

14.5 Δμνπιηζκόο θαη πιηθά πνπ ελζσκαηώλνληαη ζην έξγν 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

14.6 Έθδνζε ινγαξηαζκνύ / πηζηνπνίεζεο ελδηάκεζεο πιεξσκήο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

14.7 Πιεξσκέο 

Πξηλ απφ ηελ είζπξαμε ησλ πηζηνπνηήζεσλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

Σηκνιφγην ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Οηθνλνκηθή Δθνξία  

Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 

Γξακκάηηα είζπξαμεο ηεο, ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

πηζηνπνίεζε. 

Βεβαηψζεηο ΗΚΑ επηθνπξηθνχ θ ιπ θαη φηη πξνβιέπεη ν Ν. 2229/94, Ν 3669/08 θ ι π 

Σνλ εξγνιάβν βαξχλνπλ ηα έμνδα φισλ ησλ δεκνζηεχζεσλ πνπ ζα γίλνπλ ηεο δηαθεξχμεσο απφ ηεο πξψηεο κέρξη 

θαη ηεο ηειεπηαίαο θαηά ηελ νπνία ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ζηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ.  

Δπίζεο, νπνηαδήπνηε αιιαγή ησλ επηβαξχλζεσλ εθπίπηεηαη επ’ σθειεία ηνπ έξγνπ ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ 

αθαηξνπκέλνπ απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ εξγνιάβνπ 

Αληηζέησο, πάζα ηπρφλ επηπξφζζεηνο επηβάξπλζε θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ εξγνιάβν δηα ινγαξηαζκφ ηνπ εξγνδφηνπ, 

πηζηνπνηείηαη δε απηή ππέξ εθείλνπ, άλεπ εξγνιαβηθνχ πνζνζηνχ εθπηψζεσο ζηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο. 

14.8 Καζπζηέξεζε πιεξσκώλ 
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

14.9 Πιεξσκή θξαηήζεσλ / επηζηξνθή εγγπήζεσλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

14.10 Γήισζε πεξάησζεο εξγαζηώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

14.11 Αίηεζε γηα ινγαξηαζκό / πηζηνπνίεζε ηειηθήο πιεξσκήο  
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

14.12 Δθθαζάξηζε ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

14.13 Έθδνζε ινγαξηαζκνύ / πηζηνπνίεζεο ηειηθήο πιεξσκήο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

14.14 Λήμε επζύλεο εξγνδόηε 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

14.15 Νόκηζκα ζπλαιιαγώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 
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15. ΔΚΠΣΧΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΓΗΑΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΡΓΟΓΟΣΖ 

15.1 Δηδνπνίεζε γηα επαλνξζώζεηο (εηδηθή δηαηαγή - εηδηθή πξόζθιεζε) 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

15.2 Έθπησζε Αλαδόρνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

15.3 Γηθαίσκα ηνπ ΚηΔ γηα δηάιπζε ηεο ζύκβαζεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

16. ΓΗΑΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

16.1 Γηθαίσκα δηαθνπήο εξγαζηώλ από ηνλ Αλάδνρν  
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

16.2 Γηάιπζε ηεο ζύκβαζεο από ηνλ Αλάδνρν 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

16.3 Πιεξσκή θαηά ηε δηάιπζε ηεο ζύκβαζεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ» 

17. ΑΝΑΛΖΦΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΔΤΘΤΝΔ 

17.1 Δγγπήζεηο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

17.2 Δπζύλε Αλαδόρνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

17.3 Δπζύλε ΚηΔ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

17.4 πλέπεηεο επζπλώλ ηνπ ΚηΔ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

17.5 Πλεπκαηηθά θαη βηνκεραληθά δηθαηώκαηα 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

18. ΑΦΑΛΗΖ 

18.1 Γεληθέο απαηηήζεηο αζθάιηζεο 

Σν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζα ππνβάιιεηαη εγγξάθσο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ 

18.2 Δηδηθέο ξήηξεο γηα ηηο πεξηπηώζεηο κε ζπκκόξθσζεο ηνπ Αλαδόρνπ κε ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

18.3 Γηαδηθαζία ειέγρνπ από ηνλ ΚηΔ ηεο επάξθεηαο ησλ αζθαιηζηηθώλ ζπκβάζεσλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

18.4 Αζθάιηζε εξγαζηώλ θαη εμνπιηζκνύ ηνπ Αλαδόρνπ 

18.4.1 Διάρηζηε θάιπςε αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ «θαηά παληόο θηλδύλνπ» ίζε κε ην πνζό ηεο ζύκβαζεο 

18.4.2 Αζθάιηζε θαηά ζσκαηηθώλ βιαβώλ θαη δεκηώλ ηδηνθηεζίαο (Αζθάιηζε αζηηθήο επζύλεο έλαληη 

ηξίησλ) 

(α) Γηα πιηθέο δεκηέο ζεηηθέο ή απνζεηηθέο ζε πξάγκαηα ηξίησλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ηπρφλ δεκησζέλησλ 

ηξίησλ 

(β) Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ θαηά άηνκν θαη αηχρεκα 

(γ) Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ, κεηά απφ νκαδηθφ αηχρεκα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παζφλησλ 

(δ) Αλψηαην φξην επζχλεο αζθαιηζηψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο 

18.4.3 Αζθάιηζε Κπξίνπ Μεραληθνύ Δμνπιηζκνύ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

18.5 Αζθάιηζε πξνζσπηθνύ ηνπ Αλαδόρνπ 

Με αλεμάξηεην αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηεηαη θαη ε θαηά ηα άξζξα 657, 658 θαη 932 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα αζηηθή 

επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη ηνπ απαζρνινπκέλνπ ζην έξγν εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, γηα ηηο πέξαλ ηνπ ΗΚΑ 

απνδεκηψζεηο («επζχλε εξγνδφηε» ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο). 

18.6 Αζθάιηζε επαγγεικαηηθήο επζύλεο ζπκβνύισλ κεραληθώλ / κειεηεηώλ 

18.7 Δηδηθνί όξνη πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην αζθαιηζηήξην ηνπ έξγνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

19. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

19.1 Οξηζκόο ηεο αλσηέξαο βίαο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

19.2 Δηδνπνίεζε γηα αλσηέξα βία 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

19.3 Καζήθνλ γηα ηε κείσζε θαζπζηεξήζεσλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

19.4      πλέπεηεο αλσηέξαο βίαο 
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Μφιηο ν Αλάδνρνο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε παιαηψλ εθξεθηηθψλ πιψλ ή 

νπνηαζδήπνηε θχζεο εθξεθηηθψλ κεραληζκψλ, ζα αλαθέξεη ακέζσο ην γεγνλφο απηφ ζηελ Τπεξεζία θαη ζπγρξφλσο 

ζα εηδνπνηήζεη ηελ αξκφδηα ηξαηησηηθή Αξρή θαη ην Ληκελαξρείν 

Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κφιηο ιάβεη ην ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ Αλαδφρνπ, ζα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

πξνο ηελ αξκφδηα ηξαηησηηθή Αξρή θαζψο θαη πξνο ην Ληκελαξρείν, γηα λα επηζπεπζζεί ε ζρεηηθή δηαδηθαζία 

απνκάθξπλζεο ησλ ελ γέλεη εθξεθηηθψλ πιψλ θαη λα ρνξεγεζνχλ νη ζρεηηθέο νδεγίεο θαη εληνιέο, ηφζν γηα ηε 

ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ φζν θαη γηα ηελ αζθαιή δηεμαγσγή ηεο λαπζηπινΐαο ζηελ ππφςε πεξηνρή. Ο Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί ζηηο εληνιέο ησλ αλσηέξσ Αξρψλ. 

Αλ νη ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ επηβάιινπλ ηε δηεξεχλεζε ηεο εθζθαπηφκελεο πεξηνρήο, ιφγσ χπαξμεο 

εθξεθηηθψλ ζηνλ ππζκέλα, ε αξκνδηφηεηα αλήθεη ζηηο ηξαηησηηθέο Αξρέο πνπ κε ην θαηάιιειν εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ πξνβαίλνπλ ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ρψξνπ. Ο Αλάδνρνο δχλαηαη λα ζέζεη ην κεραληθφ εμνπιηζκφ ηνπ ζηε 

δηάζεζε ησλ ηξαηησηηθψλ Αξρψλ. Μεηά απφ έγθξηζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο νη εξγαζίεο απηέο εθηεινχληαη 

απνινγηζηηθά, ζε βάξνο ηνπ έξγνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο επηζπκεί ε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ λα γίλεη απφ ηνλ ίδην, ην δειψλεη απηφ 

εγγξάθσο θαη κεηά ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ ηξαηησηηθψλ Αξρψλ θαη ππφ ηηο νδεγίεο απηψλ θαη κε ην θαηάιιειν 

εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιάβεη εηδηθά γηα ηηο εξγαζίεο απηέο, πξνβαίλεη ζηελ εθηέιεζή ηνπο θαη 

θαζίζηαηαη αζηηθά θαη πνηληθά ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε δεκηά πξνθιεζεί. Ζ απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ ζα πξνζδηνξηζζεί απνινγηζηηθά. 

ηηο αλσηέξσ εθηηζέκελεο πεξηπηψζεηο ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ αλάινγε παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο 

πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ. 

19.5 Αλσηέξα βία πνπ επεξεάδεη Τπεξγνιάβν 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

19.6 Πξναηξεηηθή ιύζε, πιεξσκή θαη απνδέζκεπζε 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

20. ΑΞΗΧΔΗ, ΓΗΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΗΑΗΣΖΗΑ 

20.1 Αμηώζεηο Αλαδόρνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

20.2 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

20.3 Γηαηηεηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ επίζεο ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 178 ηνπ λ 4412/16 Δπηπξφζζεηα, ελδεηθηηθά 

αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, ηζρχνπλ νη θαλνληζκνί θαη πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηελ ΔΤ ζηε ΓΣΤ θαη ελ ΔΣΤ. 

ΟΤΦΛΗ 05/02/2020 

   
ΟΤΦΛΗ 05/02/2020 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

   
Οη πληάμαληεο  

Ο Πξντζηάκελνο Σερλ. 

Τπεξεζηώλ 

    

Γήκνπ νπθιίνπ 

   

ΚΟΣΑΝΖ ΔΛΔΝΖ  

ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΠΔ 
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Δήμος Σουφλίου 
Αρ. Μελέτης 7/2020 

 
Ενεργειακή αναβάθμιση της Ιεράς Μονής Γενεσίου Θεοτόκου 

στη Δαδιά Σουφλίου, Νομού Έβρου 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  Δράση 4γ.8.1_Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης 

δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας – Θράκης, κωδ. Πρόσκλησης ΑΜΘ82, Α/Α 

ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3786 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
Σύνταξη: 

ΚΟΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 

ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 
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ΓΕΝΙΚΑ 

Ο κύριος σκοπός του παρόντος Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου είναι η ΠΡΟΛΗΨΗ των 

ατυχημάτων, ώστε να εξασφαλισθεί η Ζωή και η Υγεία των εργαζομένων στον τόπο εκτέλεσης του Έργου 

καθώς και η αποτροπή φθορών στα περιουσιακά στοιχεία του Κυρίου του Έργου και του Αναδόχου. Δηλαδή 

περιγράφει και διευκρινίζει τους πιθανούς κινδύνους και τα μέτρα πρόληψής τους λαμβάνοντας υπόψη τις 

ελάχιστες προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας. 

Επιπλέον, αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών τυχόν ατυχημάτων. 

 

Για τη σύνταξή του έχουν ληφθεί υπόψιν τα παρακάτω νομοθετικά διατάγματα: 

• Υ.Α. 14867/825/2014 (ΦΕΚ 1241/Β`/15.5.2014) Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για 

θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα 

• Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α`/7.4.2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 

στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις 

• Εγκ. οικ. 24120/1336/2014 (ΦΕΚ --/15/7.2014) Ανακοίνωση δημοσίευσης της υ.α. με αριθ. 

14867/825/2014 (1241/Β) (ΑΔΑ: ΒΙΥΗΛ‐Τ1Γ) «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για 

θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα» 

• Υ.Α. οικ. 55174/2013 (ΦΕΚ 2605/Β`/15.10.2013) Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα 

δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας 

• Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ 122/Α`/31.5.2013) Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του 

περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

• Εγκ. 27/2012 (ΦΕΚ --/15/10.2012) Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (ΕΣΥ) των δημοπρατούμενων 

έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο» 

• Αρ. Πρωτ. 10201/2012 (ΦΕΚ --/27/3.2012) Θεώρηση σχεδίου και φακέλου ασφάλειας και υγείας 

• Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α`/25.11.2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου 

κατασκευών και λοιπές διατάξεις 

• Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 166/Α`/18.6.2008) Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 

δημοσίων έργων 

• Εγκ. 6/2008 (ΦΕΚ --/31/3.2008) Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και 

Υγείας (ΣΑΥ) και την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) των Δημοσίων Έργων 

• Εγκ. 130115/2007 (ΦΕΚ --/6/7.2007) Εγκύκλιος εφαρμογής π.δ. 212/2006 (ΦΕΚ 

212/Α/9.10.2006) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 

91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου» 

• Αρ. Πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/69/2007 (ΦΕΚ --/12/2.2007) Ελάχιστες απαιτήσεις Ασφάλειας και Υγείας 

των εργαζομένων που πρέπει να τηρούνται στα εργοτάξια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 

και να περιλαμβάνονται σε ένα Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ) 
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• Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (ΦΕΚ 16/Β`/14.1.2003) Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού 

κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων (ΣΑΥ- ΦΑΥ) 

• Υ.Α. ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 (ΦΕΚ 686/Β`/1.6.2001) Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας 

(ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση 

μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο 

• Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (ΦΕΚ 266/Β`/14.3.2001) Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη 

μελέτη του έργου 

• Εγκ. 130159/1997 (ΦΕΚ --/7/5.1997) Εγκύκλιος εφαρμογής του π.δ. 305/96 «Ελάχιστες 

προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 

εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» 

• Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α`/29.8.1996) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που 

πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

92/57/EOK 

• Π.Δ. 225/1989 (ΦΕΚ 106/Α`/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα 

• Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α`/29.2.1984) Δημόσια έργα και ρύθμιση συναφών θεμάτων 

• Ν. 716/1977 (ΦΕΚ 295/Α`/5.10.1977) Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως 

μελετών 

• Π.Δ. 696/1974 (ΦΕΚ 301/Α`/8.10.1974) Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, 

επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων, ως και 

Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών 

προδιαγραφών μελετών 

 
1.2.  ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 

Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίων της Ιεράς Μονής Γενεσίου 

Θεοτόκου της Ιεράς Μητρόπολης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου που βρίσκεται στη Δαδιά του 

Δήμου Σουφλίου, Νομού Έβρου. 

 

1.3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η Ιερά Μητρόπολης Διδυμοτείχου Ορεστιάδας και Σουφλίου προχωρά σε συνεργασία με τον Δήμο Σουφλίου 

στην ενεργειακή αναβάθμιση του συγκροτήματος κτιρίων της Ιεράς Μονής Γενεσίου Θεοτόκου που 

βρίσκεται στη Δαδιά, Δήμου Σουφλίου, Νομού Έβρου. Το συγκρότημα αποτελείται από ανεξάρτητα κτίρια 

που βρίσκονται εντός αγροτεμαχίου συνολικής έκτασης 34 στρεμμάτων στην τοπική κοινότητα Δαδιάς του 

Δήμου Σουφλίου και είναι τα εξής: 

• Κτίριο του Ναού (Καθολικό Μονής) 
• Τρία κτίρια ξενώνων 
• Κτίριο της Κατοικίας του Ηγούμενου (Ηγουμενείο) 
• Κτίριο Τράπεζας-Μαγειρείου 

Το συγκρότημα είναι συνολικής επιφάνειας 1.771,10 m2.  

 

Μέσω των παρακάτω παρεμβάσεων επιδιώκεται η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων της Ιεράς Μονής 

(εκτός του Ναού). Οι παρεμβάσεις που πρόκειται να εφαρμοστούν περιλαμβάνουν: 
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• Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης στις κάθετες αδιαφανείς επιφάνειες των κτιρίων τα οποία δεν 
φέρουν εξωτερικά κάποια διακόσμηση και εφαρμογή εσωτερικής θερμομόνωσης στα κτίρια που 
φέρουν εξωτερικά διακόσμηση. 

• Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα συνθετικά κουφώματα με δίδυμους ενεργειακούς υαλοπίνακες 
στο σύνολο των κτιρίων. 

• Αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης και παρεμβάσεις στις υφιστάμενες 
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας με χρήση 
ανεξάρτητων αερόψυκτων αντλιών θερμότητας σε κάθε κτίριο.  

• Αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων και των λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας 
φωτιστικά/λαμπτήρες LED σε όλους τους χώρους των κτιρίων. 

• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) ισχύος 30 kW 
στη στέγη του κτιρίου της Τράπεζας-Μαγειρείου για την κάλυψη των καταναλώσεων ηλεκτρικής 
ενέργειας του συνόλου των κτιρίων.  

• Λοιπές συμπληρωματικές παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. 

 

1.4.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κύριος του έργου είναι η Ιερά Μητρόπολης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου με έδρα το Διδυμότειχο 

και φορέας υλοποίησης βάσει προγραμματικής σύμβασης είναι ο Δήμος Σουφλίου. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία 

είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σουφλίου. Η Προϊσταμένη Αρχή του έργου είναι η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Σουφλίου.  

 
1.5. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

Συντονιστής σε θέματα ασφάλειας και υγείας  έχει οριστεί  ο / η ………………………………………….. 

  
1.5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το σύνολο των νέων έργων που αποτελούν το αντικείμενο της εργολαβίας, υποδιαιρείται κυρίως για λόγους 

συστηματοποίησης της περιγραφής – σε πέντε (4) Φυσικά Μέρη ως εξής: 

• Φυσικό μέρος 1 – ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

• Φυσικό μέρος 2 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

• Φυσικό μέρος 3 – ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

• Φυσικό μέρος 4 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η/Μ 

  

1.6.  ΣΤΟΧΟΙ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο αντικειμενικός σκοπός της Εργοληπτικής Επιχείρησης είναι να ολοκληρώσει το έργο χωρίς ατυχήματα ή 

επιπτώσεις στην υγεία οποιουδήποτε, και να αποτρέψει πιθανά συμβάντα τα οποία θα μπορούσαν να 

φθείρουν άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο οποιουδήποτε καθώς και να προκαλέσουν 

καθυστέρηση ή απρόβλεπτη διακοπή σε οποιοδήποτε διαδικασία, υπηρεσία ή λειτουργία με αποτέλεσμα να 

βλάψουν την αποτελεσματικότητα ή το καλό όνομά της Εργοληπτικής Επιχείρησης. 

Η Πολιτική της Εργοληπτικής επιχείρησης για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας έχει  ως  εξής:  η  Διοίκηση 

της Εργοληπτικής επιχείρησης θα παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους ώστε όλες οι εργασίες, οι οποίες 

εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, να πραγματοποιούνται με ασφάλεια, για τους εργαζόμενους και τα 

περιουσιακά της στοιχεία τηρώντας πάντα τους απαραίτητους όρους υγιεινής. 
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Θα πρέπει η ασφάλεια να μην είναι θέμα τύχης αλλά κύρια υποχρέωση της Εργοληπτικής επιχείρησης να 

εμφυσήσει στους εργαζόμενους την  συναίσθηση ευθύνης για την τήρηση των κανόνων Υγιεινής. 

Η Εργοληπτική Επιχείρηση αντιμετωπίζει την Ασφάλεια και Υγιεινή με τον ίδιο συστηματικό τρόπο με τον 

οποίο αντιμετωπίζει την Ποιότητα. 

Κάθε εργαζόμενος πριν γίνει δεκτός στο εργοτάξιο, πρέπει να έχει εκπαιδευτεί πριν αναλάβει τα καθήκοντά 

του ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε ενέργειες που ίσως θέσουν σε κίνδυνο τον ίδιο ή τρίτους, να του 

έχουν γίνει γνωστές όλες οι  απαιτούμενες ρυθμίσεις ασφαλείας και οι  μέθοδοι αποφυγής ατυχημάτων 

καθώς και οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας. Συγχρόνως, υπάρχει διαθέσιμο το παρόν έγγραφο με τους 

κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο. 

Όταν πρόκειται να εκτελεστεί μία συγκεκριμένη εργασία με ειδικές απαιτήσεις, ο Διευθυντής Έργου συγκαλεί 

σύσκεψη στην οποία συμμετέχει όλο το κύριο προσωπικό, ώστε να ενημερωθεί σχετικά με τα προβλήματα 

περί ασφάλειας. 

Ο Μηχανικός Ασφαλείας θα εκτελεί περιοδικούς ελέγχους ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις περί 

ασφαλείας ρυθμίσεις. Αν ο Μηχανικός Ασφαλείας παρατηρήσει οποιαδήποτε μη συμμόρφωση, θα συγκληθεί 

σύσκεψη με την παρουσία όλων των μελών που εμπλέκονται. Το αντικείμενο της σύσκεψης θα είναι η 

εξέταση της “μη συμμόρφωσης” και η απόφαση για τη διορθωτική ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί. 

Ακολούθως, αν ο Μηχανικός Ασφαλείας εκτιμά ότι στη διάρκεια της Επιθεώρησης οι διορθωτικές ενέργειες 

δεν έχουν πραγματοποιηθεί, πρέπει να το αναφέρει άμεσα στη Διοίκηση. 

Σε μηνιαία βάση θα καθορίζονται συσκέψεις ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του Π.Δ.17/96, στις οποίες 

συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι κατά τομείς, και δίνουν ενυπόγραφα όποιες παρατηρήσεις έχουν και 

αφορούν σε θέματα ασφαλείας. Με την έναρξη των εργασιών ο μηχανικός ασφαλείας με την σύμφωνη 

γνώμη του Εργοταξιάρχη θα καθορίσει τα θέματα των συσκέψεων αυτών. 

 
1.7.  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Για την πραγματοποίηση όλων αυτών, ένα τεκμηριωμένο Σύστημα Ασφάλειας  και Υγιεινής  θα εφαρμόζεται 

στο Έργο. Το σύστημα αυτό θα τεκμηριώνεται, για όλα τα Διοικητικά  και Οργανωτικά του θέματα, σε ένα 

Πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας. 

Επίσης, γραπτές Οδηγίες Ασφάλειας θα συνταχθούν, ώστε να καλύπτουν όλες τις εργασίες στο Εργοτάξιο. 

Αυτές οι γραπτές οδηγίες θα είναι πάντοτε στην διάθεση των εργαζομένων του Εργοταξίου. 

Οταν διαπιστώνεται μια μη συμμόρφωση ως προς την ασφάλεια, ο Μηχανικός Ασφαλείας ενεργεί σύμφωνα 

με τις διαδικασίες ………./ΔΠ/……… “Χειρισμός μη συμμορφώσεων” του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας 

της Εργοληπτικής Επιχείρησης, περιγράφει τη διαπιστωμένη κατάσταση και δίνει τις απαιτούμενες εντολές 

σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει εκτελεσθούν. 

Ο παραλήπτης της προαναφερόμενης εντολής πρέπει να υλοποιήσει εντός του καθορισμένου χρόνου τις 

υποδεικνυόμενες διορθωτικές ενέργειες. Ακολούθως ο Μηχανικός Ασφαλείας ή ένας από τους συναδέλφους 

του θα επιθεωρήσει και θα επιβεβαιώσει ότι έχει γίνει η διορθωτική ενέργεια. 

Τυχόν μη συμμόρφωση του υπεύθυνου έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση σύνταξη αναφοράς “μη-

συμμόρφωσης” από τον Μηχανικό Ασφαλείας και θα ακολουθείται η προαναφερόμενη σχετική διαδικασία. 

Κάθε ατύχημα, πρέπει να αναφερθεί αμέσως στον Μηχανικό Ασφαλείας. Η κοινοποίηση πρέπει να γίνει την 

ίδια μέρα που συνέβη το ατύχημα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. 
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Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, ο Μηχανικός Ασφαλείας θα πρέπει να είναι ενήμερος σχετικά με τη συνολική 

εργασία που έχει εκτελεστεί, το συνολικό αριθμό των ατυχημάτων που συνέβησαν, και τις ώρες εργασίας 

που χάθηκαν. 

Ο μηχανικός Ασφαλείας θα συντάξει δηλαδή μία στατιστική ετήσια αναφορά σχετικά με τα ατυχήματα που 

συνέβησαν στη διάρκεια του έργου. Η Διοίκηση και οι υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση του έργου θα 

λαμβάνουν ένα αντίγραφο της προαναφερόμενης αναφοράς, ώστε να βελτιώνεται η μεθοδολογία εργασίας 

πρόληψης ατυχημάτων. 

Όλα τα έγγραφα σχετικά με θέματα ασφαλείας αρχειοθετούνται. Όλα τα ατυχήματα εξετάζονται και 

αναλύονται και η αναφορά υποβάλλεται στη Διοίκηση για περαιτέρω μελέτη και λήψη αποφάσεων. 

 
1.8. ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ 

Η προσπέλαση στο εργοτάξιο γίνεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο & μέσω εργοταξιακών οδών.  Στη 

συμβολή των ανωτέρων οδών θα αναρτηθούν προειδοποιητικές πινακίδες “ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!  

ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ” και στα δύο ρεύματα της κυκλοφορίας. 

Η πρόσβαση στις θέσεις εργασίας γίνεται μέσα από την κύρια χάραξη του έργου. Όλες οι εγκαταστάσεις 

βρίσκονται επί της χάραξης  και των εργοταξιακών χώρων. 

 

2. ΚΙΝΔΥΝΟΙ  ΠΟΥ  ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ  ΝΑ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ  ΚΑΤΑ  ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

2.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κατά  την  εκτέλεση  των  χωματουργικών  εργασιών  ενδέχεται  να  παρουσιαστούν  οι  εξής  κίνδυνοι: 

• κίνδυνος  εμπλοκής  εργαζόμενου  με  μηχανήματα 

• κίνδυνος  εμπλοκής  μηχανημάτων  μεταξύ  τους 

• κίνδυνος  καταπλάκωσης  από  κατακρήμνηση  του  χείλους ή  των  παρειών  της  τάφρου 

• κίνδυνος  αστοχίας  τυχόν  στοιχείων  υποστήριξης / αντιστήριξης 

• κίνδυνος  ατυχήματος  από  πτώση  βράχων,  υλικών   ή  υπερκείμενων  αντικειμένων 

• κίνδυνος  πτώσης  από  ύψος 

• κίνδυνος  εισπνοής  σκόνης 

• κίνδυνος  έκθεσης  σε  θορύβους 

• κίνδυνος  ανατροπής  μηχανήματος 

• κίνδυνος  από  την  ύπαρξη  δικτύων 

 
2.2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 

Κατά τη φάση της τοποθέτησης σιδηρού οπλισμού οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν είναι 

οι εξής: 

1. Ο κίνδυνος εμπλοκής με μηχάνημα. 

2. Ο κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος. 

3. Ο κίνδυνος από ηλεκτροπληξίας με την τυχόν  χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης. 

4. Ο κίνδυνος πτώσης εργαζομένων από ύψος. 

5. Ο κίνδυνος άστοχης τοποθέτησης υλικών επί της σκαλωσιάς. 
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6. Ο κίνδυνος άστοχης ολίσθησης της σκαλωσιάς. 

7. Ο κίνδυνος υπερφόρτωσης της σκαλωσιάς. 

8. Ο κίνδυνος τραυματισμού από αφύλακτες αναμονές του οπλισμού. 

Κατά τη φάση της σκυροδέτησης οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν είναι οι εξής: 

1. Ο κίνδυνος εμπλοκής με κινούμενο μέρος μηχανήματος. 

2. Ο κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος. 

3. Ο κίνδυνος πτώσης εργαζομένων από ύψος. 

4. Ο κίνδυνος τραυματισμού από αφύλακτες αναμονές του οπλισμού. 

5. Ο κίνδυνος από  θόρυβο 

6. Ο κίνδυνος επαφής τσιμέντου με τα μάτια. 

7. Ο κίνδυνος αστοχίας των στοιχείων υποστήριξης. 

8. Ο κίνδυνος υπερφόρτωσης της σκαλωσιάς. 

 
2.3.  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

Κατά τη φάση των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν είναι 

οι εξής: 

1. Ο  κίνδυνος ηλεκτροπληξίας 

2. Ο κίνδυνος πτώσης υλικών 

3. Ο κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας μη προσπελάσιμου χώρου 

4. Ο κίνδυνος  ατυχήματος  από  εμπλοκή  με  καλώδια,  μηχανήματα  ή  εξαρτήματα. 

 
2.4. ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Εκτός των πιο πάνω κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση της κάθε φάσης εργασίας 

υπάρχουν και κίνδυνοι λόγω εκτέλεσης παράλληλων εργασιών. Επίσης θα πρέπει να εντοπιστούν έγκαιρα 

οι κίνδυνοι που τυχόν προκύπτουν από τον συνδυασμό εργασιών.  

Αναλυτικά οι κίνδυνοι είναι οι εξής: 

1. Ο κίνδυνος έκθεσης των εργαζομένων σε υψηλούς θορύβους 

2. Ο κίνδυνος λόγω επιβαρυμένου περιβάλλοντος εργασίας σε καυσαέρια και σκόνη 

3. Ο κίνδυνος σύνθλιψης εργαζομένων από μηχανήματα ή οχήματα 

4. Ο κίνδυνος παρακώλησης της συγκοινωνίας  

5. Ο κίνδυνος πτώσης αντικειμένων από ύψος 

6. Ο κίνδυνος ολίσθησης  λόγω  άσχημων  καιρικών  συνθηκών 

7. Ο κίνδυνος από τον κακό συντονισμό όλων των εργασιών που εκτελούνται ταυτόχρονα 
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(1) Χωματουργικά 11 Προετοιμασία εργοταξίου Χωματουργικά  
12 Πασσαλώσεις 
13 Εκσκαφή -Αντιστήριξη σκάμματος 
14 Εξυγίανση εδάφους 

(2) Κατασκευή κυρίως κτίσματος  21 Σκυροδετήσεις  
22 Τοιχοποιίες 
23 Επιχρίσματα 
24 Επενδύσεις επιστρώσεις 
25 Μονώσεις - Στεγανώσεις 

(3) Τελειώματα 31 Κλίμακες  
32 Υαλοπίνακες  
33 Ξυλουργικά 
34 Χρωματισμοί 

(4) Εγκαταστάσεις 41 Υδραυλικά  
42 Είδη υγιεινής  
43 Θέρμανση  
44 Κλιματισμός - Εξαερισμός  
45 Ηλεκτρολογικά 

 

  Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 
Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ25 Φ31 Φ32 Φ33 Φ34 Φ41 Φ42 Φ43 Φ44 Φ45 
01000 Αστοχίες Εδάφους 
01100 Φυσικά πρανή 01101 Κατολίσθηση απουσία/ ανεπάρκεια υποστήριξης                   

01102 Αποκολλήσεις Απουσία / ανεπάρκεια                   
01103 Στατική επιφόρτιση εγκαταστάσεις εξοπλισμός                   
01104 Δυναμική επιφόρτιση φυσική αιτία                   
01105 Δυναμική επιφόρτιση ανατινάξεις                    
01106 Δυναμική επιφόρτιση κινητός εξοπλισμός                   

01200 Τεχνητά πρανή και 
εκσκαφές 

01201 Κατάρρευση απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης                   
01202 Αποκολλήσεις απουσία/ ανεπάρκεια προστασίας                    
01203 Στατική επιφόρτιση υπερύψωση                   
01204 Στατική επιφόρτιση εγκαταστάσεις εξοπλισμός                   
01205 Δυναμική επιφόρτιση φυσική αιτία                   
01206 Δυναμική επιφόρτιση ανατινάξεις                   
01207 Δυναμική επιφόρτιση κινητός εξοπλισμός   2                

01300 Υπόγειες εκσκαφές 01301 Καταπτώσεις οροφής/ παρειών. Ανυποστύλωτα τμήματα                   
01302 Καταπτώσεις οροφής /παρειών. Ανεπαρκής υποστύλωση                   
01303 Καταπτώσεις οροφής /παρειών. Καθυστερημένη υποστύλωση                   
01304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής                   

01400 Καθιζήσεις 01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές                   
01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή                   
01403 Διάνοιξη υπογείου κατασκευή                   
01404 Ερπυσμός                   
01405 Γεωλογικές/ γεωχημικές μεταβολές                    
01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα                   
01407 Υποσκαφή /απόπλυση                   
01408 Στατική επιφόρτιση                    
01409 Δυναμική καταπόνηση – φυσική αιτία                   
01410 Δυναμική καταπόνηση – ανθρωπογενής αιτία.                   

01500 Άλλη πηγή 01501                    
01502                    
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(1) Χωματουργικά 11 Προετoιμασία εργοταξίου Χωματουργικά  
12 Πασσαλώσεις 
13 Εκσκαφή -Αντιστήριξη σκάμματος 
14 Εξυγίανση εδάφους 

(2) Κατασκευή κυρίως κτίσματος  21 Σκυροδετήσεις  
22 Τοιχοποιίες 
23 Επιχρίσματα 
24 Επενδύσεις επιστρώσεις 
25 Μονώσεις – Στεγανώσεις 

(3) Τελειώματα 31 Κλίμακες  
32 Υαλοπίνακες  
33 Ξυλουργικά 
34 Χρωματισμοί 

(4) Εγκαταστάσεις 41 Υδραυλικά  
42 Είδη υγιεινής  
43 Θέρμανση  
44 Κλιματισμός - Εξαερισμός  
45 Ηλεκτρολογικά 

 
  Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 
Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ25 Φ31 Φ32 Φ33 Φ34 Φ41 Φ42 Φ43 Φ44 Φ45 
02000 Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισμό  
02100 Κίνηση οχημάτων 

και μηχανημάτων 
02101 Σύγκρουση οχήματος – οχήματος                   
02102 Σύγκρουση οχήματος – προσώπων                   
02103 Σύγκρουση οχήματος – σταθερού εμποδίου                   
02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος – οχήματος                   
02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος – σταθερού εμποδίου                   
02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση βλάβες συστημάτων  1                 
02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση Ελλιπής ακινητοποίηση  1                 
02108 Μέσα σταθερής τροχιάς – Ανεπαρκής προστασία                   
02109 Μέσα σταθερής τροχιάς – εκτροχιασμός                   

02200 Ανατροπή 
οχημάτων και 
μηχανημάτων  

02201 Ασταθής έδραση  2                 
02202 Υποχώρηση εδάφους /δαπέδου  2                 
02203 Έκκεντρη φόρτωση  2                 
02204 Εργασία σε πρανές                   
02205 Υπερφόρτωση                   
02206 Μεγάλες ταχύτητες                   

02300 Υπόγειες εκσκαφές 02301 Στενότητα χώρου                   
02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης     1              
02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων– πτώσεις                   
02304 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων– παγίδευση μελών                   
02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα και τμήματά τους                   

02400 Καθιζήσεις 02401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές                   
02402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή                   
02403 Διάνοιξη υπογείου κατασκευή                   

02500 Άλλη πηγή 02501                    
02502                    
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12 Πασσαλώσεις 
13 Εκσκαφή -Αντιστήριξη σκάμματος 
14 Εξυγίανση εδάφους 

(2) Κατασκευή κυρίως κτίσματος  21 Σκυροδετήσεις  
22 Τοιχοποιίες 
23 Επιχρίσματα 
24 Επενδύσεις επιστρώσεις 
25 Μονώσεις - Στεγανώσεις 

(3) Τελειώματα 31 Κλίμακες  
32 Υαλοπίνακες  
33 Ξυλουργικά 
34 Χρωματισμοί 

(4) Εγκαταστάσεις 41 Υδραυλικά  
42 Είδη υγιεινής  
43 Θέρμανση  
44 Κλιματισμός - Εξαερισμός  
45 Ηλεκτρολογικά 

 
  Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 
Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ25 Φ31 Φ32 Φ33 Φ34 Φ41 Φ42 Φ43 Φ44 Φ45 
03000 Πτώσεις από ύψος 
03100 Οικοδομές- 
κτίσματα 

03101 Κατεδαφίσεις 1                  
03102 Κενά τοίχων     1 1             
03103 Κλιμακοστάσια                   
03104 Εργασία σε στέγες     3 2 2            

03200 Δάπεδα εργασίας-
προσπελάσεις 

03201 Κενά δαπέδων     3 3 3 3           
03202 Πέρατα δαπέδων      3              
03203 Επικλινή δάπεδα                   
03204 Ολισθηρά δάπεδα     3 2             
03205 Ανώμαλα δάπεδα                   
03206 Αστοχία υλικού δαπέδου                   
03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες                    
03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες     2 2 2 2           
03209 Αναρτημένα δάπεδα- αστοχία ανάρτησης     2 2 2 2           
03210 Κινητά δάπεδα αστοχία μηχανισμού                   
03211 Κινητά δάπεδα Προσκρουση                   

03300 Ικριώματα 03301 Κενά ικριωμάτων       3 1           
03302 Ανατροπή αστοχία συναρμολόγησης                   
03303 Ανατροπή αστοχία έδρασης                   
03304 Κατάρρευση αστοχία υλικού ικριώματος                   
03305 Κατάρρευση ανεμοπίεση                   

03400 Τάφροι /φρέατα  03401 Φρέαρ ανελκυστήρων     3 3 3            
03402                    

03500 Άλλη πηγή 03501                    
03502                    
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  Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 
Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ25 Φ31 Φ32 Φ33 Φ34 Φ41 Φ42 Φ43 Φ44 Φ45 
04000 Εκρήξεις Εκτοξευμένα υλικά θραύσματα 
04100 Εκρηκτικά – 
ανατινάξεις 

04101 Ανατινάξεις βράχων                   
04102 Ανατινάξεις κατασκευών                   
04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων                   
04104 Αποθήκες εκρηκτικών                   
04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών                   
04106 Διαφυγή-έκλυση εκρηκτικών αερίων και μιγμάτων                   

04200 Δοχεία και δίκτυα 
υπό πίεση 

04201 Φιάλες ασετυλίνης /οξυγόνου                   
04202 Υγραέριο                   
04203 Υγρό άζωτο                   
04204 Αέριο πόλης                   
04205 Πεπιεσμένος αέρας                   
04206 Δίκτυα ύδρευσης                   
04207 Ελαιοδοχεία /υδραυλικά συστήματα                   

04300 Αστοχία υλικών 
υπό ένταση 

04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη                   
04302 Προεντάσεις οπλισμού αγκυρίων                   
04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων                   
04304 Συρματόσχοινα                   
04305 Εξολκεύσεις                   
04306 Λαξεύσεις /τεμαχισμός                   

04400 Εκτοξευμένα υλικά 04401 Εκτοξευμένο σκυρόδεμα     3 1 1 1           
04402 Αμμοβολές                   
04403 Τροχίνσεις /λειάνσεις                   

04500 Άλλη πηγή 04501                    
04502                    
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(1) Χωματουργικά 11 Προετoιμασία εργοταξίου Χωματουργικά  
12 Πασσαλώσεις 
13 Εκσκαφή -Αντιστήριξη σκάμματος 
14 Εξυγίανση εδάφους 

(2) Κατασκευή κυρίως κτίσματος  21 Σκυροδετήσεις  
22 Τοιχοποιίες 
23 Επιχρίσματα 
24 Επενδύσεις επιστρώσεις 
25 Μονώσεις - Στεγανώσεις 

(3) Τελειώματα 31 Κλίμακες  
32 Υαλοπίνακες  
33 Ξυλουργικά 
34 Χρωματισμοί 

(4) Εγκαταστάσεις 41 Υδραυλικά  
42 Είδη υγιεινής  
43 Θέρμανση  
44 Κλιματισμός - Εξαερισμός  
45 Ηλεκτρολογικά 

 
  Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 
Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ25 Φ31 Φ32 Φ33 Φ34 Φ41 Φ42 Φ43 Φ44 Φ45 
05000 Πτώσεις μετατοπίσεις υλικών και αντικειμένων 
05100 Κτίσματα – φέρων 
οργανισμός  

05101 Αστοχία γήρανση 1                  
05102 Αστοχία στατική επιφόρτιση                   
05103 Αστοχία φυσική δυναμική καταπόνηση                   
05104 Αστοχία ανθρωπογενείς δυναμική καταπόνηση                   
05105 Κατεδάφιση                   
05106 Κατεδάφιση παρακειμένων                   

05200 Οικοδομικά 
στοιχεία 

05201 Κατάρρευση απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης                   
05202 Αποκολλήσεις απουσία/ ανεπάρκεια προστασίας                    
05203 Στατική επιφόρτιση υπερύψωση                   
05204 Στατική επιφόρτιση εγκαταστάσεις εξοπλισμός                   
05205 Δυναμική επιφόρτιση φυσική αιτία                   
05206 Δυναμική επιφόρτιση ανατινάξεις                   
05207 Δυναμική επιφόρτιση κινητός εξοπλισμός                   
05208 Αρμολόγηση /απαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων                    

05300 Μεταφερόμενα 
υλικά εκφορτώσεις 

05301 Μεταφ. Μηχάνημα ακαταλληλότητα /ανεπάρκεια                   
05302 Μεταφορικό μηχάνημα βλάβη                   
05303 Μεταφορικό μηχάνημα υπερφόρτωση                   
05304 Απόκλιση μηχανήματος ανεπαρκής έδραση                   
05305 Ατελής /έκκεντρη φόρτωση   1                
05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου                   
05307 Πρόσκρουση φορτίου                   
05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους                   
05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων 1    1 1 1    3  1   2 1  
05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση                   
05311 Εργασία κάτω από σιλό                   

05400 Στοιβασμένα υλικά 05401 Υπερστοίβαση                   
05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού                   
05403 Ανορθολογική απόληψη                   

05500 Άλλη πηγή 05501                    
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(1) Χωματουργικά 11 Προετoιμασία εργοταξίου Χωματουργικά  
12 Πασσαλώσεις 
13 Εκσκαφή -Αντιστήριξη σκάμματος 
14 Εξυγίανση εδάφους 

(2) Κατασκευή κυρίως κτίσματος  21 Σκυροδετήσεις  
22 Τοιχοποιίες 
23 Επιχρίσματα 
24 Επενδύσεις επιστρώσεις 
25 Μονώσεις - Στεγανώσεις 

(3) Τελειώματα 31 Κλίμακες  
32 Υαλοπίνακες  
33 Ξυλουργικά 
34 Χρωματισμοί 

(4) Εγκαταστάσεις 41 Υδραυλικά  
42 Είδη υγιεινής  
43 Θέρμανση  
44 Κλιματισμός - Εξαερισμός  
45 Ηλεκτρολογικά 

 
  Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 
Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ25 Φ31 Φ32 Φ33 Φ34 Φ41 Φ42 Φ43 Φ44 Φ45 
06000 Πυρκαϊές 
06100 Εύφλεκτα υλικά 06101 Έκλυση /διαφυγή εύφλεκτων αερίων                   

06102 Δεξαμενές /αντλίες καυσίμων                   
06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα         1          
06104 Ασφαλτοστρώσεις /χρήση πίσσας         1          
06105 Αυτανάφλεξη – εδαφικά υλικά                   
06106 Αυτανάφλεξη - απορρίμματα                   
06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία                   

06200 Οικοδομικά 
στοιχεία 

06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση  1   3              
06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση 1 1                 
06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση                   
06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα                   

06300 Μεταφερόμενα 
υλικά - εκφορτώσεις 

06301 Χρήση φλόγας – οξυγονοκολλήσεις                   
06302 Χρήση φλόγας – κασσιτεροκολλήσεις                   
06303 Χρήση φλόγας – χυτεύσεις                   
06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις  3                 
06305 Πυρακτώσεις υλικών                   

06400 Άλλη πηγή 06401                    
06402                    
06403                    
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(1) Χωματουργικά 11 Προετoιμασία εργοταξίου Χωματουργικά  
12 Πασσαλώσεις 
13 Εκσκαφή -Αντιστήριξη σκάμματος 
14 Εξυγίανση εδάφους 

(2) Κατασκευή κυρίως κτίσματος  21 Σκυροδετήσεις  
22 Τοιχοποιίες 
23 Επιχρίσματα 
24 Επενδύσεις επιστρώσεις 
25 Μονώσεις - Στεγανώσεις 

(3) Τελειώματα 31 Κλίμακες  
32 Υαλοπίνακες  
33 Ξυλουργικά 
34 Χρωματισμοί 

(4) Εγκαταστάσεις 41 Υδραυλικά  
42 Είδη υγιεινής  
43 Θέρμανση  
44 Κλιματισμός - Εξαερισμός  
45 Ηλεκτρολογικά 

 
  Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 
Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ25 Φ31 Φ32 Φ33 Φ34 Φ41 Φ42 Φ43 Φ44 Φ45 
07000 Ηλεκτροπληξία  
07100 Δίκτυα - 
εγκαταστάσεις 

07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα  1   3              
07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 1                  
07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα 1                  
07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα            1  1   1 1 
07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου                   
07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία 1 1   1 1 1 1 1   1 1 1  1 1 1 

07200 Τεχνητά πρανή και 
εκσκαφές 

07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα 1 1   1 1 1 1    1 1 1  1 1 1 
07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία                   

07300 Άλλη πηγή 07301                    
07302                    
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(1) Χωματουργικά 11 Προετoιμασία εργοταξίου Χωματουργικά  
12 Πασσαλώσεις 
13 Εκσκαφή -Αντιστήριξη σκάμματος 
14 Εξυγίανση εδάφους 

(2) Κατασκευή κυρίως κτίσματος  21 Σκυροδετήσεις  
22 Τοιχοποιίες 
23 Επιχρίσματα 
24 Επενδύσεις επιστρώσεις 
25 Μονώσεις - Στεγανώσεις 

(3) Τελειώματα 31 Κλίμακες  
32 Υαλοπίνακες  
33 Ξυλουργικά 
34 Χρωματισμοί 

(4) Εγκαταστάσεις 41 Υδραυλικά  
42 Είδη υγιεινής  
43 Θέρμανση  
44 Κλιματισμός - Εξαερισμός  
45 Ηλεκτρολογικά 

 
  Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 
Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ25 Φ31 Φ32 Φ33 Φ34 Φ41 Φ42 Φ43 Φ44 Φ45 
08000 Πνιγμός /ασφυξία  
08100 Νερό 08101 Υποβρύχιες εργασίες                   

08102 Εργασίες εν πλω – πτώση                   
08103 Βύθιση /ανατροπή πλωτού μέσου                   
08104 Παρόχθιες /παράλιες εργασίες. Πτώση                   
08105 Παρόχθιες /παράλιες εργασίες. Ανατροπή μηχαν.                   
08106 Υπαίθριες λεκάνες /δεξαμενές. Πτώση.                   
08107 Υπαίθριες λεκάνες /δεξαμενές. Ανατροπή μηχαν.                   
08108 Πλημμύρα /Κατάκληση έργου                   

08200 Ασφυκτικό 
περιβάλλον 

08201 Βάλτοι, ιλείς. Κινούμενες άμμοι                   
08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί                   
08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη κλπ.                   
08204 Εργασία σε κλειστό χώρο – ανεπάρκεια οξυγόνου                   

08300 Άλλη πηγή 08301                    
08302                    
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(1) Χωματουργικά 11 Προετoιμασία εργοταξίου Χωματουργικά  
12 Πασσαλώσεις 
13 Εκσκαφή -Αντιστήριξη σκάμματος 
14 Εξυγίανση εδάφους 

(2) Κατασκευή κυρίως κτίσματος  21 Σκυροδετήσεις  
22 Τοιχοποιίες 
23 Επιχρίσματα 
24 Επενδύσεις επιστρώσεις 
25 Μονώσεις - Στεγανώσεις 

(3) Τελειώματα 31 Κλίμακες  
32 Υαλοπίνακες  
33 Ξυλουργικά 
34 Χρωματισμοί 

(4) Εγκαταστάσεις 41 Υδραυλικά  
42 Είδη υγιεινής  
43 Θέρμανση  
44 Κλιματισμός - Εξαερισμός  
45 Ηλεκτρολογικά 

 
  Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 
Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ25 Φ31 Φ32 Φ33 Φ34 Φ41 Φ42 Φ43 Φ44 Φ45 
09000 Εγκαύματα 
09100 Υψηλές 
θερμοκρασίες 

09101 Συγκολλήσεις /συντήξεις              1  1 1  
09102 Υπέρθερμα ρευστά                   
09103 Πυρακτωμένα στερεά                   
09104 Τήγματα μετάλλων              1  1   
09105 Άσφαλτος πίσσα         2          
09106 Καυστήρες                2   
09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών                   

09200 Καυστικά υλικά 09201 Ασβέστης                   
09202 Οξέα                   
09203                    

09300 Άλλη πηγή  09301                    
09302                    
09303                    
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(1) Χωματουργικά 11 Προετoιμασία εργοταξίου Χωματουργικά  
12 Πασσαλώσεις 
13 Εκσκαφή -Αντιστήριξη σκάμματος 
14 Εξυγίανση εδάφους 

(2) Κατασκευή κυρίως κτίσματος  21 Σκυροδετήσεις  
22 Τοιχοποιίες 
23 Επιχρίσματα 
24 Επενδύσεις επιστρώσεις 
25 Μονώσεις - Στεγανώσεις 

(3) Τελειώματα 31 Κλίμακες  
32 Υαλοπίνακες  
33 Ξυλουργικά 
34 Χρωματισμοί 

(4) Εγκαταστάσεις 41 Υδραυλικά  
42 Είδη υγιεινής  
43 Θέρμανση  
44 Κλιματισμός - Εξαερισμός  
45 Ηλεκτρολογικά 

 
  Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 
Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ25 Φ31 Φ32 Φ33 Φ34 Φ41 Φ42 Φ43 Φ44 Φ45 
10000 Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες 
10100 Φυσικοί 
παράγοντες  

10101 Ακτινοβολίες                   
10102 Θόρυβος /δονήσεις  1 1     1           
10103 Σκόνη 1  1   1 1            
10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός                   
10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας    1  1 1 1            
10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας                   
10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας                   
10108 Εργασία χώρου                   
10109 Υπερπίεση /υποπίεση                   
10110                    
10111                    

10200 Χημικοί 
παράγοντες 

10201 Δηλητηριώδη αέρια                   
10202 Χρήση τοξικών              1  1   
10203 Αμίαντος                   
10204 Ατμοί τηγμάτων              1  1   
10205 Αναθυμιάσεις υγρών /βερνίκια, κόλλες              1  1   
10206 Καπναέρια ανατινάξεων         1    1      
10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτερικής καύσεως 1 1 1  1 1 1            

10300 Βιολογικοί 
παράγοντες  

10301 Μολυσμένα εδάφη                   
10302 Μολυσμένα κτίρια              1  1   
10303 Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς                   
10304 Χώροι υγιεινής                   

10400 Άλλη πηγή 10401                    
10402                    
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3. ΜΕΤΡΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΛΗΨΗ  ΚΑΙ  ΑΠΟΤΡΟΠΗ  ΤΩΝ  ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

3.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να γνωρίζει: 
q Πού βρίσκονται και πως χρησιμοποιούνται οι συσκευές πυρόσβεσης του τομέα του. 
q Που βρίσκεται, τι περιέχει και για κάθε περίπτωση το κιβώτιο (φαρμακείο) πρώτων βοηθειών του τμήματός 

του. 

3.2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

q Απαγορεύεται η κυκλοφορία στα μέτωπα εργασίας χωρίς κράνος, παπούτσια ασφαλείας (άρβυλα), και 
φόρμα. 

q Απαγορεύεται το κάπνισμα στα μέτωπα εργασίας και τις αποθήκες του εργοταξίου. 
q Απαγορεύεται στο προσωπικό να αγγίξει οποιαδήποτε συσκευή ή μηχάνημα, εάν δεν του έχει ανατεθεί 

οποιαδήποτε αρμοδιότητα από τον προϊστάμενό του. 
q Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων, τα οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση. 
q Απαγορεύεται η εκκίνηση οποιασδήποτε συσκευής ή μηχανήματος εάν δεν έχει τοποθετηθεί όλος ο 

προστατευτικός εξοπλισμός (ασφαλείας) και εάν δεν έχει απομακρυνθεί όλο το αναρμόδιο προσωπικό. 
q Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου αέρα χωρίς ακροφύσιο για καθαρισμούς εδάφους, πάγκου 

εργασίας κ.λ.π.  
q Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών, εργαλείων κ.λ.π. σε δρόμους διαφυγής γιατί πρέπει να διατηρούνται 

καθαροί και ελεύθεροι για την αποφυγή ατυχημάτων. 
q Απαγορεύεται η παραμονή προσωπικού κάτω από αιωρούμενα φορτία. 
q Απαγορεύεται η επίσκεψη ατόμων στα μέτωπα εργασίας εάν δεν προηγηθεί συνεννόηση με τον αρμόδιο 

προϊστάμενο ή εργοδηγό. 
q Απαγορεύεται σ’ οποιοδήποτε άτομο να περνάει στο εσωτερικό μέρος των προστατευτικών διατάξεων και 

περιφράξεων των μηχανημάτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. 
q Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άτομο να θέσει σε κίνηση μια μηχανή πριν βεβαιωθεί ότι κανένα άλλο άτομο 

δεν κάνει επισκευή, καθαρισμό ή λίπανση, ρύθμιση στη μηχανή ή εργάζεται κοντά σ’ αυτή και σε επικίνδυνη 
απόσταση. 

 
Κατά την ανέγερση κτιρίων ή κατασκευών, θα παρέχονται ασφαλείς χώροι εργασίας οι οποίοι μπορεί να είναι 
δάπεδα (τα οποία θα προστατεύονται με κιγκλιδώματα), καταστρώματα ή ξυλότυποι. 
Όλα τα εξωτερικά συνεργεία και οι εργολάβοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια 
επικίνδυνων εργασιών το προσωπικό αυτό προειδοποιείται για κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο και να έχει πάρει όλες 
τις απαιτούμενες συστάσεις και οδηγίες ασφαλείας από τους αρμόδιους του εργοταξίου που είναι 
επιφορτισμένοι με την επίβλεψη. 
Εάν οποιοδήποτε εξωτερικό συνεργείο ή εργολάβος κατά τη διάρκεια των εργασιών του μέσα στον εργοταξιακό 
χώρο παραβαίνει τους κανονισμούς ασφαλείας του εργοταξίου και τις σχετικές διατάξεις ασφαλείας της 
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Ελληνικής Νομοθεσίας, θα γίνεται παρέμβαση αμέσως από τον αρμόδιο επιβλέποντα του εργοταξίου με σκοπό 
τη συμμόρφωση του συνεργείου ή του εργολάβου με τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας. 

3.3. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω μέτρα 
ασφάλειας και υγείας: 
α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με ιδιαίτερη 
προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV 
μέρος Α, παρ. 18.1). 
β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε 
να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79),ΠΔ 
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2). 
γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων κλπ) και 
τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών: Π Δ 
1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6). 
δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και 
εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη - αντιμετώπιση 
πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ.: ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), 
ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 
 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων 
πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ): ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 
(αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14). 
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους όπως : 
προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, 
εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο 
εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 
(αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, 
Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

3.3.1. Γυαλιά ασφαλείας 

Για την αποφυγή ατυχημάτων στα μάτια, επιβάλλεται οι εργαζόμενοι να φορούν γυαλιά ασφαλείας. Οι διάφοροι 
τύποι γυαλιών είναι οι εξής: 
1. Γυαλιά ειδικά για εργασίες κοπής με συσκευή οξυγόνο-ασετιλίνης. 
2. Γυαλιά ή μάσκα με ειδικό γυαλί για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης.  
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3.3.2. Γάντια  

Στη διάθεση του προσωπικού βρίσκονται γάντια διαφόρων τύπων: 
1. Δερμάτινα γάντια των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική σε εργασίες χειρισμού κοφτερών και μυτερών 

αντικειμένων για να προστατεύονται τα δάκτυλα και τα χέρια από κοψίματα, τρυπήματα και τραυματισμούς 
γενικά. 

2. Λαστιχένια γάντια ηλεκτρολόγων (τύπου ΔΕΗ) των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική για ηλεκτροτεχνίτες 
που είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται σε κυκλώματα υπό τάση. 

3.3.3. Παπούτσια ασφαλείας 

q Τα άρβυλα είναι υποχρεωτικά για όλους τους εργαζομένους που διακινούνται στους δρόμους και τις 
εγκαταστάσεις του εργοταξίου. 

q Οι μπότες είναι υποχρεωτικές σε χώρους με νερά, λάσπες και ουσίες και γενικά οπουδήποτε η χρήση 
άρβυλου θα έκανε προβληματική και ανασφαλή την εργασία του προσωπικού. 

3.3.4. Στολή εργασίας 

Είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό, το οποίο ανάλογα με το είδος και την επικινδυνότητα της εργασίας 
που εκτελεί, φορά τον κατάλληλο τύπο φόρμας. 
Οι τύποι αυτοί είναι οι εξής: 
1. Κοινές φόρμες εργασίας διμερείς. 
2. Αδιάβροχες έναντι βροχής κτλ. 

3.3.5. Κράνη 

Απαγορεύεται η εργασία ή η κυκλοφορία μέσα στο εργοτάξιο χωρίς κράνος ασφαλείας. 
Για την προστασία από υψηλούς θορύβους ιδίως στα υπόγεια έργα, οι εργαζόμενοι θα χρησιμοποιούν 
ωτασπίδες. 

 

3.4. ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 

q Απαγορεύεται σε αναρμόδια πρόσωπα να εισέρχονται στο εργοτάξιο.  
q Απαγορεύεται αυστηρά η εισαγωγή και χρήση στο εργοτάξιο οινοπνευματωδών ποτών, όπως επίσης και η 

είσοδος ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση μέθης. 
q Οταν  παρουσιάζεται ένας επισκέπτης, ο αρμόδιος εργοδηγός της βάρδιας έχει καθήκον να τηλεφωνήσει 

στο πρόσωπο που θα δεχθεί την επίσκεψη για να έχει την επιβεβαίωση. 
q Το προσωπικό του Αναδόχου, του ΚτΕ και της Επίβλεψης που περιμένει επίσκεψη τρίτων, έχει την 

υποχρέωση να ειδοποιεί το αρμόδιο προσωπικό από πριν, ώστε με αυτόν τον τρόπο να κερδίζεται χρόνος 
από τους ελέγχους και τους νεκρούς χρόνους. 

q Πρέπει  να σημειώνεται  στο βιβλίο επισκεπτών την ώρα της εξόδου και το ονοματεπώνυμο του επισκέπτη. 
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q Ο ανάδοχος θα διατηρήσει την ασφάλεια των εργοταξιακών χώρων αποτελεσματικά   
συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού και των εγκαταστάσεων και θα τους εφοδιάσει με βιβλίο 
επισκεπτών και 10 κράνη, τουλάχιστον, αν απαιτείται. 

q Οι Υπεργολάβοι πρέπει να ειδοποιούν τον εκάστοτε αρμόδιο του εργοταξίου σε περίπτωση αναμονής 
επισκέπτη και να ενημερώνεται  ο  Εργοταξιάρχης. 
 

3.5. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ – ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ, ΦΟΡΤΩΣΗ - 

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ – ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΘΟΡΥΒΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΙ, ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΛΠ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των 
οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με: 
- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-
ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση 
των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για 
την κυκλοφορία πεζών» 
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού: 
Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης 
τμήματος οδού και πεζοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44).  
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις 
ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, 
των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 
305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ. IVμέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 
δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-
91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και μέρος 
Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.30). 
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν: 
α) κραδασμούς: ΠΔ 176/05, β) θόρυβο: ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της 
ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: ΠΔ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς 
παράγοντες: Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 

3.6. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

3.6.1. Πρόληψη Πυρκαγιάς 

Για την πρόληψη της πυρκαγιάς ισχύουν αυστηρά οι παρακάτω κανόνες: 
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q Απαγορεύεται στους εργαζομένους το κάπνισμα και το άναμμα φωτιάς ή η εκτέλεση εργασίας που προκαλεί 
υπερθέρμανση ή σπινθήρα μέσα σε περιοχές του εργοταξίου στις οποίες υπάρχουν σχετικές οδηγίες και 
γενικά σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. 

q Απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας ή οποιαδήποτε εργασία που προκαλεί σπινθήρα, φλόγα ή 
θερμότητα, χωρίς την άδεια του υπεύθυνου εργοδηγού.  

Οι χώροι εργασίας θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί (απομακρύνοντας αμέσως όλα τα σκουπίδια και τα 
εύφλεκτα υλικά όπως λάδια, στουπιά, χαρτιά, υφάσματα, ξύλα κλπ). 
Πρέπει να υπάρχει πάντοτε έξοδος ελεύθερη και χωρίς εμπόδια, για άμεση απομάκρυνση, σε περίπτωση που 
κινδυνεύει η ζωή κάποιου από πυρκαγιά. 

 
3.6.2.  Καταπολέμηση φωτιάς. 

3.6.2.1. Γενικά 
Το υλικό καταπολέμησης φωτιάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Πρέπει λοιπόν να παραμένει 
πάντοτε ελεύθερο και να είναι προσιτό. 
Το υλικό αυτό προορίζεται αυστηρά για χρήση μόνο σε περίπτωση πυρκαγιάς. Απαγορεύεται «αυστηρά» η 
χρησιμοποίηση όλων των διατεθειμένων μέσων αντιμετώπισης πυρκαγιάς για άλλους σκοπούς εκτός εκείνων 
για τους οποίους προορίζονται. 

3.6.2.2. Διατεθειμένα μέσα κατάσβεσης πυρκαγιάς. 

1. Πυροσβεστήρες για στερεά, υγρά, αέρια καύσιμα και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
2. Άμμος για  κατάσβεση στερεών ή  υγρών καυσίμων. 
3. Σκαπάνες και φτυάρια. 

 

3.6.2.3. Αντιμετώπιση πυρκαγιάς 

Πρέπει να είναι γνωστά τα πυροσβεστικά μέσα που υπάρχουν στο χώρο εργασίας, που βρίσκονται, για ποιες 
πυρκαγιές είναι κατάλληλα και πως χρησιμοποιούνται. 
Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται πυροσβεστήρες νερού και γενικά νερό σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπό 
τάση, καθώς και υγρά καύσιμα. 
Ο χώρος πρέπει να διατηρείται καθαρός από χαρτιά και εύφλεκτα υλικά και να γίνονται περιοδικά αποψιλώσεις 
του χώρου του εργοταξίου. 
Το νερό πρέπει να χρησιμοποιείται για: 
1. κατάσβεση φωτιάς σε στερεά 
2. Για ελαφρά στερεά υλικά όπως χαρτιά, χόρτα, στουπιά κλπ  να αποφεύγεται η χρήση πυροσβεστήρων 

σκόνης ή CO2. Η καλύτερη λύση είναι το νερό. 

3.6.3. Οδηγίες επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

Εάν κάποιος αντιληφθεί φωτιά σε οποιοδήποτε σημείο εντός και εκτός των εγκαταστάσεων του εργοταξίου θα 
πρέπει αμέσως να ειδοποιήσει: 
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1. Το τμήμα που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο φωτιάς. Στη συνέχεια να  προσπαθήσει να σβήσει ή να 
περιορίσει όσο είναι δυνατόν τη φωτιά χρησιμοποιώντας όλα τα κατάλληλα για την περίπτωση μέσα 
πυροσβεστικά. 

2. Το προσωπικό πυρασφάλειας. 
Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν απαντά το τηλέφωνο των  παραπάνω, να  καλείται αμέσως η πυροσβεστική 

Υπηρεσία (199). 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Όλες οι ενέργειες επέμβασης πρέπει να κατευθύνονται από τον υπεύθυνο βάρδιας ή τον Εργοταξιάρχη. 
 

3.7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

Ο επικεφαλής κάθε βάρδιας (επιστάτης ή εργοδηγός) σε συνεργασία με τον Γενικό Εργοδηγό, τον Μηχανικό 
Ασφαλείας, πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, όπως αυτά 
αναφέρονται παρακάτω. 

3.7.1. Εργατικό Ατύχημα 

Σε κάθε εργατικό ατύχημα αμέσως ειδοποιείται η ομάδα ασφαλείας και ο σαμαρείτης προσφέρει τις πρώτες 
βοήθειες και αν ο τραυματισμός είναι σοβαρής μορφής υποχρεούται να φροντίσει για  την μεταφορά του 
τραυματισμένου στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας ή στο Γενικό Νοσοκομείο  Θηβών. 
Κάθε τμήμα είναι υποχρεωμένο να έχει φαρμακείο εξοπλισμένο κατάλληλα με όλα τα απαραίτητα φάρμακα και 
υλικά γενικά για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος. Σε περίπτωση ελαφρού ατυχήματος: 
Μετά από κάθε ελαφρύ τραύμα ο ατυχηματίας πρέπει να χρησιμοποιήσει βασικά μέτρα θεραπείας και κυρίως 
καθάρισμα καλό (αντισηπτικό) και ενδεχομένως επίδεσμο. 
Εάν η κατάσταση του τραύματος απαιτεί την άμεση επιμέλεια νοσοκόμου, ο εργοδηγός βάρδιας θα ενεργήσει 
για την μεταφορά του ατυχηματία στο πλησιέστερο νοσοκομείο. 
 
Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος: 
q Είναι απαραίτητο να δοθούν στον ατυχηματία όλες οι στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες στον τόπο του 

ατυχήματος πριν  μεταφερθεί στο Νοσοκομείο. 

 
3.7.2.   Διαδικασία εκκένωσης του εργοταξίου 

Η διαδικασία φέρεται εις πέρας από κοινού σε συνεργασία με την υπάρχουσα διαδικασία που ακολουθεί η 
υπηρεσία. 
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3.8. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

Οι άνθρωποι που θα εντοπίσουν πρώτοι την κατάσταση έκτακτης ανάγκης οφείλουν να ενημερώσουν τον 
Εργοταξιάρχη το ταχύτερο δυνατό (ονοματεπώνυμο ατυχηματία και θέση του συμβάντος) ή τον 
αντικαταστάτη του σε περίπτωση απουσίας του πρώτου. 
Στη συνέχεια όλοι οι εργαζόμενοι συγκεντρώνονται σε προκαθορισμένα σημεία για περαιτέρω οδηγίες. 
Η διοίκηση της Εργοληπτικής Επιχείρησης εξουσιοδοτεί  προς αποφυγή οποιουδήποτε εργατικού ατυχήματος:  
τον συντονιστή σε θέματα ασφαλείας, τον Μηχανικό Ασφαλείας, τον Ιατρό Εργασίας, τους Σαμαρείτες (ένας 
τουλάχιστον σε κάθε βάρδια) και οργανώνεται μια “Ομάδα Έκτακτης Ανάγκης” με επικεφαλής το Μηχανικό 
Ασφαλείας  και από 10 άτομα και θα είναι κατάλληλα οργανωμένα, ώστε επαρκής αριθμός μελών της να είναι 
διαθέσιμος για δράση και βοήθεια οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
Η υπ’ όψη ομάδα θα εκπαιδευτεί από ειδικευμένο προσωπικό. Κάθε μέλος της ομάδας θα είναι ικανό να δώσει 
πρώτες βοήθειες, να λειτουργήσει τους εξοπλισμούς των αναπνευστικών συσκευών και τον εξοπλισμό 
πυρόσβεσης και να έχει δυνατότητα άμεσης προσπέλασης των μετώπων εργασίας. 
Ο Μηχανικός Ασφαλείας του έργου ευθύνεται για την επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα προς 
τις ισχύουσες περί ασφαλείας διατάξεις και τις προδιαγραφές του Κτ Ε. 

 
3.8.1. Τα καθήκοντα της Ομάδας Έκτακτης Ανάγκης είναι: 

1. Παροχή Πρώτων Βοηθειών. 
2. Παροχή και διανομή Μ.Α.Π.  
3. Ενημέρωση προσωπικού. 
4. Ορισμός ενός τουλάχιστον σαμαρείτη σε κάθε βάρδια εργασίας. 
5. Εξασφάλιση και συντήρηση των παρακάτω υλικών. 

• Μία (1) μάλλινη κουβέρτα 
• Μία (1) φιάλη οξυγόνου 
• Υλικά για επίδεση τραυμάτων, απολύμανση κ.λ.π 
• Ενέσεις αναλγητικές. 
• Αναπνευστικές συσκευές για την παρακράτηση σκόνης. 
• Τρεις (3) λαμπτήρες ανθεκτικοί σε έκρηξη. 
• συντήρηση ενός σετ φαρμακείου στα κύρια μέτωπα εργασιών. 

6. Συντήρηση και επιθεώρηση των μέσων πυρόσβεσης, την καταλληλότητα αυτών και την διανομή τους όταν 
χρειαστούν. 

 
3.8.2. Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων 

ασφάλειας και υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόμενους 
σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
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β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω 
εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της 
επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν 
αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον 
ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από 
αντίστοιχη δήλωση αποδοχής: Ν.3850/10 (αρ.9). 
 
3.8.3. Τα καθήκοντα και οι εξουσίες του Μηχανικού Ασφαλείας είναι: 

1. Μαζί με την ομάδα ασφαλείας του Έργου, να έχει άμεση επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, όπως 
τροχαία-αστυνομία, πρώτες βοήθειες, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς φορείς, φορείς μαζικής 
ενημέρωσης. 

2. Πρόγνωση και λύση προβλημάτων που προκύπτουν στο έργο, όπως επικοινωνίες, ανασφαλείς συνθήκες 
στο εργασιακό περιβάλλον, τοπικές δυσκολίες για την ασφάλεια του έργου και των εργαζομένων. 

3. Να συσκέπτεται με τον διευθυντή  και μηχανικούς πληροφορώντας τους για το βαθμό των μέτρων 
ασφαλείας που εφαρμόζονται. 

4. Να οργανώνει ελέγχους ασφαλείας στο τμήμα για το οποίο είναι υπεύθυνος, ώστε να επιβεβαιώνεται η 
διατήρηση και επιβολή των μέτρων ασφαλείας. 

5. Να επιβεβαιώνει την ύπαρξη του κατάλληλου προσωπικού εξοπλισμού ασφαλείας για κάθε εργαζόμενο και 
να επιβλέπει την ορθή χρήση αυτών. 

6. Να ελέγχει την εκτέλεση των εργασιών, να επισκέπτεται τακτικά το εργοτάξιο και να αναφέρει τις όποιες 
αποκλίσεις επισημαίνονται. 

7. Να ερευνά τα ατυχήματα και να διατηρεί ένα ημερολόγιο καταγραφής τους για την αποφυγή άλλων 
παρομοίων. 

8. Να επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό είναι ενήμερο σχετικά με τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να παρέχονται. 

3.8.4  Αναγγελία Ατυχήματος 

Αν με την αρχική αντιμετώπιση ενός ατυχήματος διαπιστωθεί πως ο τραυματίας πρέπει να μεταφερθεί σε 
πλησίον Νοσοκομείο ή Κλινική, η μεταφορά γίνεται αμέσως με  αυτοκίνητο του Εργοταξίου. 
Μετά την αντιμετώπιση του ατυχήματος ειδοποιείται: 
1. Ο τεχνικός ασφαλείας. 
2. Ο Προϊστάμενος του τμήματος όπου ανήκει ο ατυχηματίας. 
Οι τεχνικοί ασφαλείας του Εργοταξίου προβαίνουν σε έρευνα και ανάλυση του Ατυχήματος προκειμένου να 
διαπιστωθούν τα αίτια. 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος στο οποίο ανήκει ο ατυχηματίας, προβαίνει κατά περίπτωση στις εξής ενέργειες: 
q Εάν πρόκειται για ελαφρύ ατύχημα που θα συνεπάγεται ολιγόωρη απουσία του ατυχηματία -μικρότερη από 

8 ώρες- από την εργασία, συμβουλεύεται την Έκθεση Τεχνικών Ασφαλείας και προτείνει λύσεις ή κάνει 
συστάσεις (ανάλογα με τα αίτια) έτσι ώστε να μην επαναληφθεί παρόμοιο ατύχημα. 
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q Εάν πρόκειται για σοβαρό ατύχημα που θα έχει σαν αποτέλεσμα μια διακοπή εργασίας-από πλευράς 
ατυχηματία-μεγαλύτερη από 8 ώρες, ο Προϊστάμενος του ατυχηματία: 

1. Ενημερώνει το γραφείο προσωπικού μέσα σε 24 ώρες το αργότερο από τη στιγμή του 
ατυχήματος αφού ερευνήσει τα αίτια και συμβουλευθεί τη σχετική έκθεση των Τ.Α. 

2. Προτείνει λύσεις  ή κάνει συστάσεις (ανάλογα με τα αίτια) ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια 
ατυχήματα. 

3. Συμπληρώνει τη Δήλωση ατυχήματος σε όσα σημεία τον αφορούν και την μονογράφει. 
 

Το γραφείο προσωπικού μετά την αναγγελία ατυχήματος από τον Προϊστάμενο Τμήματος, ενημερώνει 
ΑΜΕΣΩΣ την Επιθεώρηση Εργασίας και συμπληρώνει τη δήλωση ατυχήματος στα σημεία που τον αφορούν. 

 

3.9.  ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3.9.1.  Σύμφωνα με τον Νόμο 1396/83, άρθρο 8, τηρούνται: 

q Επί τόπου του έργου τηρείται ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας το οποίο είναι θεωρημένο από την 
τοπική Επιθεώρηση εργασίας και «βιβλίο γραπτών υποδείξεων Τ.Α & Γ.Ε.» στο οποίο 
αναγράφονται από τον Μηχανικό Ασφαλείας περιστατικά παράβασης των κανόνων ασφαλείας από τους 
εργαζόμενους καθώς και υποδείξεις για το τι πρέπει να γίνει από τον Εργοταξιάρχη. 

q Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταμένων 
κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και 
παρ.3-8).  

 
q Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους 

ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού 
ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. Αν 
ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 
3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας 
και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες 
προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον 
επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 

 
q Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει 

στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα μέτρα που λαμβάνονται για την 
αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού 
ασφαλείας. Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες 
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αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο 
εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα u949 εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού 
τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για 
εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

 
q Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας 

μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 
 
q Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
 
q Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται 

εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο 
εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) 
Υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, 
Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του 
αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή 
δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως 
ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

 
q Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το ΗΜΑ. 

Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του 
ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / 
διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο 
στόχος της πρόληψης του ατυχήματος. 

3.9.2.  Έντυπα προς ανακοίνωση δια τοιχοκολλήσεως: 

Στο χώρο του εργοταξίου αναρτούνται έντυπα που καθοδηγούν και ενημερώνουν τους εργαζόμενους σε 
ζητήματα ασφάλειας και υγιεινής. 

 

3.10.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ν. 1650/86) 

Ως περιβάλλον νοείται τόσο το Φυσικό Περιβάλλον όσο και το Ανθρωπογενές. 
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι μεγίστης σημασίας για τον Ανάδοχο. 
Ο σχεδιασμός των έργων γίνεται πάντα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται: 
1. Η μέγιστη δυνατή εναρμόνιση του Έργου στο περιβάλλον. 
2. Η ελάχιστη δυνατή διατάραξη του περιβάλλοντος. 
Οι παραπάνω στόχοι ικανοποιούνται: 
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q Τόσο κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. 
q Όσο και κατά τη διάρκεια κατασκευής του. 

 

3.11. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Π.Δ.1073/81 ΤΜΗΜΑ IV ΚΕΦ.Α’) 

Ο μηχανικός εξοπλισμός ενός εργοταξίου περιλαμβάνει μηχανήματα που εξυπηρετούν διάφορες εργασίες. Όσον 
αφορά στα χωματουργικά έργα χρησιμοποιούνται οι φορτωτές, οι εκσκαφείς, οι προωθητές, οι οδοστρωτήρες, 
οι ισοπεδωτές και τα ανατρεπόμενα φορτηγά. Στο χώρο του εργοταξίου γενικά χρησιμοποιούνται: γερανοί, 
γεννήτριες και λεωφορεία ή επιβατικά. 
Όλος ο ιδιόκτητος κινητός εξοπλισμός της εταιρείας, όπως φορτηγά, γερανοί, ηλεκτροσυγκολλήσεις και άλλα 
παρόμοια όπως επίσης υλικά και εργαλεία, είναι καταχωρημένα, εφοδιασμένα με άδεια, ασφαλισμένα και 
διατηρημένα σε καλή κατάσταση. 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών 
και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών 
και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα 
ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ): ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, 
ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 
(αρ.12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, 
Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) 
και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία: 
1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, τμήμα ΙΙ, παρ. 
8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 
Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατάσταση, καλή 
λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων 
σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο 
συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ.3 και αρ.4. παρ.7). 

 

3.11.1. Αυτοκίνητα 

Υπάρχει το “δελτίο καταλληλότητας” κάθε οχήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το “δελτίο 
συντήρησης” το οποίο ενημερώνεται απ τον συντηρητή του εργοταξίου.  
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q Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο. 
q Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 
q Το όχημα πρέπει να φέρει  κιβώτιο Α’ Βοηθειών. 
q Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 
q Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα κατά 

την όπισθεν. 
Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρει και την ευθύνη της καλής κατάστασης του οχήματος και ενημερώνει 
υπεύθυνα άτομα του συνεργείου για τυχόν επισκευές. 
Πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος στα φρένα, την κόρνα, τα φώτα τους υαλοκαθαριστήρες και τα λοιπά 
συστήματα ασφαλείας. 
Πρέπει να δένονται με ασφάλεια τα φορτία πριν ξεκινήσει το όχημα. Επίσης πρέπει να τηρούνυαι οι παρακάτω 
κανόνες: 
q Απαγορεύεται να πηδάτε από οχήματα ή να ανεβαίνετε όταν αυτά δεν έχουν σταματήσει τελείως. 
q Απαγορεύεται το κάπνισμα κατά τον  ανεφοδιασμό σε καύσιμα. Την ώρα αυτή η μηχανή πρέπει να είναι 

σβηστή. 
q Απαγορεύεται η φόρτωση των οχημάτων περισσότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο. 
q Πρέπει να γίνει ιδιαίτερος έλεγχος για την καλή λειτουργία των φρένων και της κόρνας. 
q Απαγορεύεται η χρήση των οχημάτων για άλλες εργασίες εκτός απ’ αυτές για τις οποίες έχουν 

κατασκευασθεί. 
 
3.11.2   Φορτωτές 

Υπάρχει το “δελτίο καταλληλότητας” κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το “δελτίο 
συντήρησης” το οποίο ενημερώνεται απ τον συντηρητή του εργοταξίου.  
Οι φορτωτές αυτοί για την μείωση των καυσαερίων έχουν καταλύτη και φέρουν φίλτρο νερού. 
Έχει αναρτημένους προβολείς που και χρησιμοποιεί. 
Η χρήση των φορτωτών αυτών είναι μόνο για την εργασία που προβλέπεται (μεταφορά και φόρτωση 
προϊόντων) και γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα (χειριστής). 
Απαγορεύεται η μεταφορά του προσωπικού μέσα στον κάδο, παρά μόνο εάν ο φορτωτής είναι εφοδιασμένος 
με ειδικό καλάθι το οποίο πληροί τις προδιαγραφές (κουπαστή, καλή κατασκευή, σωστό στερέωμα επάνω στον 
φορτωτή).  
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του κάδου για φρενάρισμα παρά μόνο σε μεγάλη ανάγκη. 
Επιθεωρείται καθημερινά η στάθμη του νερού και συμπληρώνεται. 
q Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο. 
q Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 
q Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α’ Βοηθειών. 
q Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 
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q Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα κατά 
την όπισθεν. 

 
3.11.3   Γερανοί 

q Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο. 
q Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 
q Το όχημα πρέπει να φέρει  κιβώτιο Α’ Βοηθειών. 
q Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 
q Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα κατά 

την όπισθεν. 
Υπάρχει το “δελτίο καταλληλότητας” κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το “δελτίο 
συντήρησης” το οποίο ενημερώνεται απ τον συντηρητή του εργοταξίου. 
Η σωστή χρήση των γερανών εξασφαλίζεται όταν ελέγχονται κατάλληλα τα ακόλουθα σημεία: 
1. Διαγράμματα ασφαλούς φορτίου. 
2. Ικανότητα των μηχανικών βαρούλκων. 
3. Φύση του εδάφους. 
4. Καιρικές συνθήκες (άπνοια, κλπ) 
Πρέπει να διατηρούνται πάντα σε επάρκεια όλα τα μηχανικά και ηλεκτρικά βαρούλκα των γερανών και συντηρεί 
συστηματικά τα μηχανήματα. 
Πρέπει να ελέγχεται καθημερινά  την κατάσταση των συρματόσχοινων και τα αντικαθιστά με την πρώτη ένδειξη 
φθοράς. 
Οταν το αιωρούμενο μπράτσο είναι έτοιμο, να υπολογίζεται το νεκρό σημείο και να γίνεται ακριβής εκτίμηση 
για την σωστή και ασφαλή έδραση του γερανού.  
Όλοι οι γάντζοι πρέπει να συνοδεύονται από μηχανισμούς ασφάλειας έναντι επικινδύνων χαλαρώσεων των 
αναρτήσεων. 

 
3.11.4  Σκαλωσιές 

Οι κάθετες βάσεις των σκαλωσιών θα βρίσκονται σε σταθερή βάση. 
Όλες οι σκαλωσιές με ύψος 3m ή περισσότερο πάνω από το έδαφος θα είναι εφοδιασμένες με κιγκλιδώματα 
ασφαλείας στις ανοιχτές πλευρές τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 
Ασφαλή μέσα πρόσβασης θα παρέχονται σε όλα τα επίπεδα εργασίας της σκαλωσιάς. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα Π.Δ. 447/75 και 778/80 οι σανίδες των σκαλωσιών πρέπει να επιθεωρούνται και να 
δοκιμάζονται πριν από κάθε εγκατάσταση. 
Θα εγκαθίστανται προστατευτικά γείσα στις ανοιχτές πλευρές των σκαλωσιών, προκειμένου να αποφεύγεται η 
πτώση των εργαλείων, υλικών ή του εξοπλισμού. 
Δεν θα χρησιμοποιείται σκαλωσιά που έχει υποστεί ζημιές μέχρις ότου επισκευαστεί και ενισχυθεί. 
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Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει ώστε όλες οι σκαλωσιές που χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους της να 
βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση.  
Στη σκαλωσιά θα υπάρχει πάντα μόνο το υλικό που χρησιμοποιείται τη στιγμή εκείνη και ποτέ δεν θα 
υπερφορτώνεται. 
Σε περίπτωση που απαιτηθεί η χρήση ικριωμάτων θα εκδοθεί έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας (Υ.Α 
55174/ΦΕΚ 2605Β/15-10-2013) 

 
3.11.5. Πρέσσες σκυροδέματος  

q Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο. 
q Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α’ Βοηθειών. 
q Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 
q Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα κατά 

την όπισθεν. 
q Το όχημα πρέπει να φέρει τριγωνικό σήμα προειδοποίησης και φωτεινό φάρο. 
Υπάρχει το “δελτίο καταλληλότητας” κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το “δελτίο 
συντήρησης” το οποίο ενημερώνεται απ τον συντηρητή του εργοταξίου. 
Πριν από κάθε χρήση το όχημα επιθεωρείται προσεκτικά, δοκιμάζονται τα κινητά του μέρη, λιπαίνονται και 
συντηρούνται κατά τη διάρκεια παύσης του μηχανήματος. 
Σε όλες τις περιπτώσεις η θεμελίωση της πρέσας θα είναι σωστή ώστε σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζεται η 
εργασία. 
Απαγορεύεται δε να βρίσκονται εργαζόμενοι μέσα στη ζώνη εργασίας ειδικά κάτω απ΄τα κινητά μέρη της 
μπούμας. Όπου αυτό δε είναι δυνατό οι εργασίες συντονίζονται από έμπειρο εργοδηγό. 

 
3.11.6.  Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού 

Για τον εξοπλισμό της διαδικασίας συντήρησης ισχύουν oι οδηγίες και οι προδιαγραφές των κατασκευαστών: 
- Υπάρχει το “δελτίο καταλληλότητας” κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται, και το “δελτίο 
συντήρησης” το οποίο ενημερώνεται απ’ τον συντηρητή του εργοταξίου. 
- Απαγορεύεται η χρήση εργαλειομηχανών (τόρνος, φρέζες, πριονοκορδέλες, πλάνα, κλπ) από πρόσωπα μη 
εξασκημένα και ακατάλληλα για το χειρισμό τους. 
- Απαγορεύεται η οξυγονοκόλληση και ηλεκτροκόλληση αν αυτός που την εκτελεί δεν έχει προηγουμένως 
εφοδιαστεί με όλα τα ατομικά προστατευτικά μέσα (για την προστασία των ματιών, του προσώπου, των 
χεριών, των ποδιών και του σώματος), κατά της φωτιάς, της ακτινοβολίας και των πυρακτωμένων τεμαχίων 
εκπαιδευμένα, αρμόδια και εξουσιοδοτημένα. 
- Απαγορεύεται αυστηρά η εκτέλεση ηλεκτρολογικής εργασίας σε ηλεκτρικά δίκτυα, εγκαταστάσεις, συσκευές 
κλπ, αν δεν βεβαιωθεί απόλυτα η ασφαλής διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος. 
- Συντήρηση μηχανισμού ή εξοπλισμού σε κίνηση απαγορεύεται όπου η επαφή με τα κινούμενα μέρη μπορεί 
να τραυματίσει τους εργαζόμενους. 
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- Ακόλουθες προφυλάξεις επιβάλλονται όπου απαιτείται από τη διαδικασία συντήρησης να παραμένει σε 
λειτουργία ο εξοπλισμός: 
1. Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με τις διαδικασίες αυτές θα είναι πλήρως εκπαιδευμένοι και 

εξουσιοδοτημένοι να εκτελέσουν την διαδικασία αυτή. 
2. Θα καθοριστεί μια ασφαλής διαδικασία για κάθε περίπτωση και η διαδικασία θα είναι διαθέσιμη και αν είναι 

πρακτικό, θα υπάρχει δίπλα στον μηχανισμό. 

 
4. ΠΡΟΣΘΕΤΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

4.1. ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ 

Τα σχέδια και οι προδιαγραφές των ξυλοτύπων θα κρατούνται στο εργοτάξιο ενόσω κατασκευάζονται ή 
χρησιμοποιούνται οι ξυλότυποι. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές θα εξουσιοδοτούνται από τον υπεύθυνο μηχανικό. 
Οι ξυλότυποι θα κατασκευάζονται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να είναι εγγυημένη η αντοχή τους στη  
φόρτιση του νωπού σκυροδέματος, τόσο στον πυθμένα όσο και στους τοίχους. 
Την ώρα της σκυροδέτησης, όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να βρίσκονται κάτω από τους ξυλότυπους, θα 
βρίσκονται σε θέσεις όπου δεν έχει τοποθετηθεί σκυρόδεμα. 
Κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης, χρησιμοποιούνται δονητές σκυροδέματος αποκλειστικά τύπου 
πεπιεσμένου αέρα ή ηλεκτρικού. 
Κατά τη φάση της σκυροδέτησης λαμβάνουν χώρα ξυλότυποι, για τις σκυροδετήσεις των θεμελίων και 
μεταλλότυποι για την σκυροδέτηση του θόλου. 
Η σκυροδέτηση των θεμελίων δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα διότι ο όγκος εργασίας είναι μικρός και 
το επίπεδο εργασίας είναι η ερυθρά της σήραγγας. Η σκυροδέτηση του θόλου γίνεται με μεταλλότυπους 
ολομέτωπης φάσης  και σκυροδετούνται τμήματα των 12m. 
Επίπεδο εργασίας αποτελεί κινητή πλατφόρμα παρόμοια αυτής των εργασιών τοποθέτησης μεμβράνης και 
σιδηρού οπλισμού. 
Δεν θα εφαρμόζονται φορτία σε σκυρόδεμα που δεν έχει σκληρύνει, εκτός εάν επιτρέπεται από τις 
προδιαγραφές των ξυλοτύπων. 
Όπου παρατηρείται αδυναμία, καθίζηση ή παραμόρφωση των ξυλοτύπων, θα σταματήσει αμέσως η φόρτωση 
και δεν θα ξαναρχίσει μέχρις ότου επισκευαστεί ή ενισχυθεί ο ξυλότυπος. Διορθωτικές ενέργειες θα εκτελούνται 
υπό την άμεση επίβλεψη του υπεύθυνου μηχανικού, ο οποίος θα εξασφαλίζει ότι οι εργασίες να εκτελούνται 
χωρίς κίνδυνο για οποιονδήποτε. 
Οι άκρες του οπλισμού που προεξέχουν και αποτελούν κίνδυνο για τους εργαζόμενους θα φυλάσσονται 
κατάλληλα. 
 

4.2. ΕΚΣΚΑΦΕΣ  -  ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 



 

 26 

Οι εκσκαφές & επιχώσεις γίνονται με χρήση μηχανικών μέσων. Οι χειριστές θα φροντίζουν ώστε τα μηχανήματα 
και τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν επιθεωρηθεί και να είναι σωστά συντηρημένα. Για τον λόγο 
αυτό υπάρχει το βιβλίο συντήρησης το οποίο ενημερώνεται και ελέγχεται από τον Μηχανικό Ασφαλείας. 
Τα ορύγματα γίνονται με εκσκαφείς και φορτηγά μεταφοράς.  
Τα μηχανήματα (τσάπες, φορτηγά μεταφοράς, φορτωτές κλπ)  θα είναι εφοδιασμένα με καμπίνα τύπου ROBS 
και με ηχητικό και φωτεινό σήμα κατά την οπισθοδρόμηση. Θα έχουν εφοδιαστεί ασφαλώς με πυροσβεστήρα, 
και η χρήση τους θα γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. 
Τα μέτρα ασφαλείας ειδικά για τον εξοπλισμό αναφέρονται σε άλλη παράγραφο. 
Όταν εγκαθίσταται υποστήριγμα ή αφαιρείται στη φάση των εκσκαφών, η εργασία θα γίνεται κατά τρόπο ώστε 
να μην εκτίθεται σε κίνδυνο οι εργαζόμενοι. Οι κλίσεις των πρανών είναι τέτοιες που απαγορεύουν την 
κατολίσθηση εδάφους. Παρ’ όλα αυτά όπου ανακαλύπτεται χαλαρή ζώνη θα σταματούν οι εργασίες εκσκαφής 
έως ότου σταθεροποιηθεί το έδαφος. 
Ο χώρος εργασίας θα διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι λειτουργικός, ασφαλής, προσπελάσιμος, και η επιλογή 
των μηχανημάτων θα γίνεται πάντα με τεχνικά κριτήρια απ΄τον υπεύθυνο μηχανικό κατασκευής. Τα όρια της 
εκσκαφής χαράσσονται επ ακριβώς απ΄το τοπογραφικό συνεργείο. 
Κατά την φάση της εργασίας αυτής επιθεωρούνται καθημερινά τα στοιχεία της έτσι ώστε να υλοποιείται η 
σωστή και ασφαλής κατασκευή. 
Όπου τα πρανή εγκυμονούν κινδύνους  κατολίσθησης, θα λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης (προστατευτικά 
γείσα κτλ). 
Όπου απαιτείται θα κατασκευάζεται κουπαστή ασφαλείας, ενώ όπου δεν εκτελούνται εργασίες, θα τοποθετείται 
ταινία ασφαλείας. 
 

4.3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Οι Η/Μ εργασίες θα γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. Οι εργασίες που γίνονται σε ύψος θα 
επιτρέπονται μόνο εφόσον η σκαλωσιά εργασίας πληροί τις προϋποθέσεις περί σκαλωσιών, όπως αναφέρεται 
παραπάνω. Ο χώρος προσπέλασης θα επιμελείται έτσι ώστε να παρέχεται ασφαλή πρόσβαση και ο χώρος 
εργασίας θα καθαρίζεται με το πέρας των εργασιών. 
Πριν από κάθε εργασία θα διακόπτεται η παροχή ρεύματος ώστε οι εργασίες να γίνονται με ασφάλεια. 
Δεν θα εκτίθονται καλώδια και αγωγοί υπό τάση. 
 

4.3.1. Διανομή 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για το σύστημα προσωρινής ηλεκτρικής διανομής στο έργο καθώς και για τα μέτρα 
ασφαλείας που σχετίζονται με αυτό.  
Τα καλώδια που βρίσκονται επί τόπου υποβάλλονται σχεδόν αναπόφευκτα σε σκληρή μεταχείριση. Πριν από 
την ενεργοποίηση οποιουδήποτε μέρους ενός νεοεγκατεστημένου ηλεκτρολογικού συστήματος ή του 
εξοπλισμού του, αυτό πρέπει να ελέγχεται διεξοδικά. Η ασφάλεια εξασφαλίζεται από τακτική επιθεώρηση και 
διατήρηση. 
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Θα τοποθετούνται πινακίδες που θα αναγράφουν “ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ” κοντά στον ηλεκτρολογικό 
εξοπλισμό που είναι προσιτός στους εργαζομένους και λειτουργούν με υψηλή και μέση τάση. 
Δεν θα αποθηκεύονται ή τοποθετούνται εύφλεκτα υλικά κοντά σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. 
Όλοι οι διακόπτες διανομής και ελέγχου θα σημειώνονται καθαρά ώστε να φαίνονται τα μηχανήματα ή ο 
εξοπλισμός που εξυπηρετούν. 
Σε όλα τα επικίνδυνα μηχανήματα θα υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες που θα καταγράφουν 
“ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟ” “ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ”. 
Όλα τα ηλεκτρικά μηχανήματα δεν θα εγκαταλείπονται ΠΡΙΝ την αποσύνδεσή τους από το ηλεκτρικό δίκτυο. 
Στα μηχανήματα που τροφοδοτούνται με μέση τάση η ζεύξη και η απόζευξη, γίνεται άνευ φορτίου και πάντα 
από εξουσιοδοτημένο άτομο. 

 

4.4.  ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

Όλο το προσωπικό πρέπει να διαθέτει παπούτσια ασφαλείας, γάντια εργασίας, και προστατευτικό κράνος. 
Επιπλέον, οι συγκολλητές πρέπει να διαθέτουν δερμάτινα γάντια και ποδιά, για προστασία από καψίματα και 
ακτινοβολία, καθώς και την ειδική μάσκα συγκόλλησης. 
Οι πίνακες διανομής ισχύος πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, πλήρεις, με τις ασφάλειες τους, χωρίς 
σπασμένους διακόπτες, χωρίς γυμνά καλώδια, χωρίς σπασμένους ακροδέκτες και γειωμένοι. Τα καλώδια 
τροφοδοσίας υποπινάκων, ηλεκτρικών εργαλείων, ηλεκτρικού φούρνου προθέρμανσης ηλεκτροδίων και 
ηλεκτροσυγκολλήσεων πρέπει να μην έχουν φθορές στη μόνωση τους και να μην έχουν σπασμένους 
ακροδέκτες. Ο υπεύθυνος του συνεργείου υποχρεούται να αντικαταστήσει αμέσως φθαρμένα καλώδια και 
ακροδέκτες, με άλλα χωρίς φθορές. 
Οι μηχανές συγκόλλησης πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, χωρίς φθαρμένες μονώσεις καλωδίων και 
ακροδεκτών. Φθαρμένα καλώδια, σπασμένοι  ακροδέκτες ή σπασμένες τσιμπίδες ηλεκτροσυγκόλλησης πρέπει 
να αντικαθίστανται αμέσως με καινούργια. 
Μπουκάλες οξυγόνου και ασετιλίνης πρέπει να είναι σταθερά δεμένες στα ειδικά καρότσια μεταφοράς ή σε 
μεταλλικά δοκάρια. 
Απαγορεύεται οι μπουκάλες να τοποθετούνται κοντά σε πηγές ανάφλεξης. Τα καλώδια αερίου δεν πρέπει να 
έχουν φθορές ή διαρροές. Στο τέλος της λειτουργίας τους πρέπει να κλείνονται οι βαλβίδες παροχής αερίου, 
που βρίσκονται πάνω στις μπουκάλες, και τα καλώδια αερίων πρέπει να τυλίγονται προσεκτικά και όχι να 
παραμένουν πεταμένα στο πάτωμα. Οι μπουκάλες πρέπει να βρίσκονται πάντα σε όρθια θέση. Μπουκάλες 
οξυγόνου και ασετιλίνης δεν πρέπει να αποθηκεύονται στον ίδιο χώρο. 
Ο χώρος του συνεργείου  διαθέτει κατάλληλους πυροσβεστήρες.  
εργασιες οδοπιοιας - ασφαλτικα 
Η εργασία αυτή απαιτεί ταυτόχρονη λειτουργία πολλών μηχ/των. Τα μέτρα προστασίας ειδικά για τον 
εξοπλισμό αναφέρεται σε άλλη παράγραφο. 
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Η εργασία αυτή συντονίζεται από έμπειρο εργοδηγό. Ως προς τη φύση της δεν αποτελεί ιδιαίτερα επικίνδυνη 
εργασία, εφόσον τηρούνται τα ελάχιστα μέτρα ασφαλείας των μηχανημάτων. 
Ο χώρος εργασίας διατηρείται καθαρός, προσπελάσιμος και λειτουργικός. 

 
5. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα 
ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. Τα εν 
λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα: 
 
5.1. Κατεδαφίσεις: 

Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα II, παρ.11), 
ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 
212/06,ΥΑ 21017/84/09. 
 
5.2. Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: 

Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, 
παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 
ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα 
ΙΙ παρ. 10). 
 
5.3. Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε 

στέγες. 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14). 
 

5.4. Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 
Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 
 

5.5. Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.) 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 
(αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12). 
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5.6. Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες 
που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη 
χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 
και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-
γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10). 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 
 

A. ΝΟΜΟΙ 

α/α Νόμος ΦΕΚ 

1 Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 

2 Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 

3 Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 

4 Ν. 2168/ 93 ΦΕΚ 147/Α/93 

5 Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 

6 Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 

7 Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 

8 Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 

9 Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 

 
Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

α/α Π.Δ. ΦΕΚ 

1 Π. Δ. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 

2 Π. Δ. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 

3 Π. Δ. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 

4 Π. Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 

5 Π. Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/A/81 

6 Π. Δ. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 

7 Π. Δ. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 

8 Π. Δ. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 

9 Π. Δ. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 

10 Π. Δ. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 

11 Π. Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 
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12 Π. Δ. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

13 Π. Δ. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 

14 Π. Δ. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 

15 Π. Δ. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 

16 Π. Δ. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 

17 Π. Δ. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 

18 Π. Δ. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 

19 Π. Δ. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 

20 Π. Δ. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 

21 Π. Δ. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 

22 Π. Δ. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 

23 Π. Δ. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 

24 Π. Δ. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 

25 Π. Δ. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 

 
Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

α/α ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ 

1 ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

2 ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 

3 ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 

4 ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 

5 ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93 

6 ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 

7 ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93 

8 ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94 

9 ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94 

10 ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95 

11 ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95 

12 ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96 

13 Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97 

14 ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99 

15 ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03 

16 ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03 

17 ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11 

18 ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89 

19 ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00 
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20 ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00 

21 ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01 

22 ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01 

23 ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03 

24 ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11 

 ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09 

25 Πυροσβεστική διάταξη 7, 
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

ΦΕΚ 155/Β/96 
 

 

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

α/α ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ 

1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ Π/208/12-9-03 

2 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ οικ/215/31-3-08 

3 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

 
 
 

   

Ο Συντάξας 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

ΚΟΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) 
 
ΤΜΗΜΑ Α.- ΓΕΝΙΚΑ 
1. Είδος του έργου και χρήση αυτού - διεύθυνση του έργου: 
Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίων της Ιεράς 
Μονής Γενεσίου Θεοτόκου της Ιεράς Μητρόπολης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου που 
βρίσκεται στη Δαδιά του Δήμου Σουφλίου, Νομού Έβρου.  
  
 
2. Αριθμός αδείας 
Το συγκρότημα ανεγείρει προ το 1950 και είναι συνολικής επιφάνειας βάσει αδείας 1771,10 m2 
 
3. Στοιχεία των κυρίων του έργου:  
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
 
4. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ: 
ΚΟΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 
ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
 
5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: 
 
 
ΤΜΗΜΑ Β.- ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
1. Τεχνική περιγραφή του έργου:  
Η Ιερά Μητρόπολης Διδυμοτείχου Ορεστιάδας και Σουφλίου προχωρά σε συνεργασία με τον 
Δήμο Σουφλίου στην ενεργειακή αναβάθμιση του συγκροτήματος κτιρίων της Ιεράς Μονής 
Γενεσίου Θεοτόκου που βρίσκεται στη Δαδιά, Δήμου Σουφλίου, Νομού Έβρου. Το συγκρότημα 
αποτελείται από ανεξάρτητα κτίρια που βρίσκονται εντός αγροτεμαχίου συνολικής έκτασης 34 
στρεμμάτων στην τοπική κοινότητα Δαδιάς του Δήμου Σουφλίου και είναι τα εξής: 

• Κτίριο του Ναού (Καθολικό Μονής) 
• Τρία κτίρια ξενώνων 
• Κτίριο της Κατοικίας του Ηγούμενου (Ηγουμενείο) 
• Κτίριο Τράπεζας-Μαγειρείου 

Το συγκρότημα είναι συνολικής επιφάνειας 1.771,10 m2.  
 
Μέσω των παρακάτω παρεμβάσεων επιδιώκεται η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων της Ιεράς 
Μονής (εκτός του Ναού). Οι παρεμβάσεις που πρόκειται να εφαρμοστούν περιλαμβάνουν: 
 

• Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης στις κάθετες αδιαφανείς επιφάνειες των κτιρίων 
τα οποία δεν φέρουν εξωτερικά κάποια διακόσμηση και εφαρμογή εσωτερικής 
θερμομόνωσης στα κτίρια που φέρουν εξωτερικά διακόσμηση. 

• Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα συνθετικά κουφώματα με δίδυμους ενεργειακούς 
υαλοπίνακες στο σύνολο των κτιρίων. 



 

 

• Αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης και παρεμβάσεις στις 
υφιστάμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας με χρήση ανεξάρτητων αερόψυκτων αντλιών θερμότητας σε κάθε κτίριο.  

• Αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων και των λαμπτήρων με νέας 
τεχνολογίας φωτιστικά/λαμπτήρες LED σε όλους τους χώρους των κτιρίων. 

• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) 
ισχύος 30 kW στη στέγη του κτιρίου της Τράπεζας-Μαγειρείου για την κάλυψη των 
καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας του συνόλου των κτιρίων.  

• Λοιπές συμπληρωματικές παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. 

 
2. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ 
 
 
ΤΜΗΜΑ Γ.- ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Οι επισημάνσεις αναφέρονται στα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη την 
διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνεται στους μεταγενέστερους χρήστες και στους 
συντηρητές και επισκευαστές του. 
 
Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία: 
 
1. Θέσεις δικτύων 
1.1 Ύδρευσης 
Τα δίκτυα Ύδρευσης φαίνονται στα κατασκευαστικά σχέδια που συνοδεύουν το έργο και 
οιαδήποτε εργασία συντήρησης η επισκευής των θα πρέπει να γίνεται βάσει αυτών 
ώστε αυτές να γίνονται: 
- Άμεσα 
- Με ασφάλεια 
- Οικονομικά 
- Χωρίς πιθανούς τραυματισμούς άλλων δικτύων 
 
1.2 Αποχέτευσης 
Τα δίκτυα Αποχέτευσης φαίνονται στα κατασκευαστικά σχέδια που συνοδεύουν το έργο και 
οιαδήποτε εργασία συντήρησης η επισκευής των θα πρέπει να γίνεται βάσει αυτών ώστε αυτές 
να γίνονται: 
- Άμεσα 
- Με ασφάλεια 
- Οικονομικά 
Χωρίς πιθανούς τραυματισμούς άλλων δικτύων 
 
1.3 Ηλεκτροδότησης 
Τα δίκτυα Ηλεκτροδότησης (Ισχυρών-Ασθενών) φαίνονται στα κατασκευαστικά σχέδια που 
συνοδεύουν το έργο και οιαδήποτε εργασία συντήρησης η επισκευής των θα πρέπει να γίνεται 
βάσει αυτών ώστε αυτές να γίνονται: 
- Άμεσα 
- Με ασφάλεια 
- Οικονομικά 
Χωρίς πιθανούς τραυματισμούς άλλων δικτύων 
 
1.4 Παροχής Φυσικού Αερίου 
Τα δίκτυα Φυσικού αερίου φαίνονται στα κατασκευαστικά σχέδια που συνοδεύουν το έργο και 
οιαδήποτε εργασία συντήρησης η επισκευής των θα πρέπει να γίνεται βάσει αυτών ώστε αυτές 
να γίνονται: 



 

 

- Άμεσα 
- Με ασφάλεια 
- Οικονομικά 
Χωρίς πιθανούς τραυματισμούς άλλων δικτύων 
 
1.5 Ανίχνευσης πυρκαγιάς 
Τα δίκτυα Ανίχνευσης Πυρκαγιάς φαίνονται στα κατασκευαστικά σχέδια που συνοδεύουν το 
έργο και οιαδήποτε εργασία συντήρησης η επισκευής των θα πρέπει να γίνεται βάσει αυτών 
ώστε αυτές να γίνονται: 
- Άμεσα 
- Με ασφάλεια 
- Οικονομικά 
Χωρίς πιθανούς τραυματισμούς άλλων δικτύων 
 
1.6 Πυρόσβεσης 
Τα δίκτυα Πυρόσβεσης φαίνονται στα κατασκευαστικά σχέδια που συνοδεύουν το έργο και 
οιαδήποτε εργασία συντήρησης η επισκευής των θα πρέπει να γίνεται βάσει αυτών ώστε αυτές 
να γίνονται: 
- Άμεσα 
- Με ασφάλεια 
- Οικονομικά 
Χωρίς πιθανούς τραυματισμούς άλλων δικτύων 
 
1.7 Θέρμανσης 
Τα δίκτυα Θέρμανσης φαίνονται στα κατασκευαστικά σχέδια που συνοδεύουν το έργο 
και οιαδήποτε εργασία συντήρησης η επισκευής των θα πρέπει να γίνεται βάσει αυτών 
ώστε αυτές να γίνονται: 
- Άμεσα 
- Με ασφάλεια 
- Οικονομικά 
Χωρίς πιθανούς τραυματισμούς άλλων δικτύων 
 
1.8 Αντικεραυνικής Προστασίας 
Τα δίκτυα Αντικεραυνικής Προστασίας φαίνονται στα κατασκευαστικά σχέδια που συνοδεύουν 
το έργο και οιαδήποτε εργασία συντήρησης η επισκευής των θα πρέπει να γίνεται βάσει αυτών 
ώστε αυτές να γίνονται: 
- Άμεσα 
- Με ασφάλεια 
- Οικονομικά 
Χωρίς πιθανούς τραυματισμούς άλλων δικτύων 
 
1.9 Λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών) 
Δίκτυα μη ορατά εντός των Δομικών στοιχείων φαίνονται στα κατασκευαστικά σχέδια που 
συνοδεύουν το έργο και οιαδήποτε εργασία συντήρησης η επισκευής των θα πρέπει να γίνεται 
βάσει αυτών. 
Τα δίκτυα αυτά μπορεί να αφορούν: 
- Ύδρευσης 
- Αποχέτευσης 
- Θέρμανσης 
- Φυσικού αερίου 
- Ηλεκτρικά 
- Θεμελιακής Γείωσης 
 



 

 

1.10 Λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπισθεί ή με 
οποιοδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά 
ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες 
Τα δίκτυα αυτά μπορεί να αφορούν: 
- Ύδρευσης 
- Αποχέτευσης 
- Θέρμανσης (ενδοδαπέδια) 
- Φυσικού αερίου 
- Ηλεκτρικά 
- Αντικεραυνικής Προστασίας 
 
2. Σημεία των κεντρικών διακοπτών 
Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγουμένης παραγράφου 1 
-Ύδρευσης (Ο Συλλέκτης ευρίσκεται εντός του Λεβητοστασίου) 
-Ηλεκτρικών 
 
3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο 
3.1 Αμίαντος και προϊόντα αυτού 
3.2 Υαλοβάμβακας 
3.3 Πολυουρεθάνη 
3.4 Πολυστερίνη 
3.5 Αλλά υλικά 
 
5. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 
Όπως φαίνονται στη μελέτη πυροπροστασίας. 
 
ΤΜΗΜΑ Δ.- ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
1. Εργασίες σε στέγες 
Οι οδηγίες θα αναφέρονται κυρίως στην αποφυγή των κινδύνων πτώσης από τα πέρατα της 
στέγης ή διαμέσου αυτής, αν είναι κατασκευασμένη από υλικά ανεπαρκούς αντοχής. 
Ισχύουν τα μέτρα που αναφέρονται στο Γ1.1.9 του ΣΑΥ 
 
2. Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς 
Ισχύουν τα μέτρα που αναφέρονται στο Γ1.1.5 και Γ1.1.6 του ΣΑΥ 
 
3. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου 
Ως ανωτέρω 
 
4. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες 
Δεν υπάρχουν 
 
5. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς 
Δεν υπάρχουν 
 
ΤΜΗΜΑ Ε- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
1) Το έργο πρέπει να βάφεται εξωτερικά κάθε δέκα χρόνια. Αφήνεται στην κρίση του κυρίου 
του έργου το ενδεχόμενο συχνότερης βαφής αν, λόγω της ρύπανσης του περιβάλλοντος, 
διαπιστωθεί ότι αυτό είναι αναγκαίο. 
2) Οι εγκαταστάσεις πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται κατά τακτά διαστήματα 
• Οι Εγκαταστάσεις ΥΔΡΕΥΣΗΣ δύο φορές το χρόνο, τους μήνες Μάρτιο και Σεπτέμβριο. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα καζανάκια των χώρων υγιεινής, για λόγους περιορισμού 
των διαρροών και αποφυγής σπατάλης νερού. 



 

 

• Οι Εγκαταστάσεις ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ μία φορά το χρόνο, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 
• Οι Εγκαταστάσεις ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ μία φορά τον χρόνο, τον 
Σεπτέμβριο από τον συντηρητή του έργου. Οι καυστήρες πρέπει να συντηρούνται κάθε Απρίλιο 
• Οι Εγκαταστάσεις ΙΣΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ μία φορά τον χρόνο, τον Σεπτέμβριο. 
• Οι ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ θα συντηρούνται μία φορά το μήνα από τον συντηρητή του έργου. 
• Οι εγκαταστάσεις ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ μία φορά το χρόνο, κατά το μήνα 
Σεπτέμβριο 
• Οι βλάβες που τυχόν διαπιστώνονται κατά την διάρκεια της σαιζόν σε εγκαταστάσεις πρέπει ν' 
αποκαθίστανται άμεσα από το συντηρητή ή άλλο ειδικευμένο συνεργείο. 
 
 
  



 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ- ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
 

ΕΝΤΥΠΟ Νο 1 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

Κυτίο πρώτων βοηθειών διατηρείται στα γραφεία του εργοταξίου, που περιέχει φάρμακα πρώτης 
ζήτησης, (αναλγητικά, καταπραϋντικά) αντισηπτικά μέσα (οινόπνευμα και ιωδιούχα 
σκευάσματα) και επιδέσμους . Το κυτίο πρώτων βοηθειών διατηρείται σε χώρο σκιερό, και 
συγκεκριμένα (σημειώνεται ανάλογα): 
Εντός των εργοταξιακών γραφείων           Στο ισόγειο της οικοδομής      ………………………….   Αλλού 

 
Οι κάτωθι υπογραφόμενοι λάβαμε γνώση της ύπαρξης κιβωτίου πρώτων βοηθειών και όλων 

των ανωτέρω πληροφοριών. 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

 



 

 

ΕΝΤΥΠΟ Νο 2 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ /ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ  

Οι εργαζόμενοι οφείλουν να κυκλοφορούν εντός του εργοταξίου με κατάλληλα κράνη, για την 
αποφυγή τραυματισμού τους από την πτώση αντικειμένων ή ακόμη και από πτώση των ιδίων, 
σε κάθε χώρο εντός του εργοταξίου πλην των γραφείων.  
Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπεργολάβοι ή εργαζόμενοι λάβαμε γνώση των λόγων για τους 
οποίους επιβάλλεται η κυκλοφορία με κράνη εντός του εργοταξίου και παραλάβαμε την 
αναγραφόμενη ημερομηνία τον κατωτέρω αριθμό από κράνη, τα οποία θα παραδώσουμε μετά 
την ολοκλήρωση της υπεργολαβίας μας (ή της εργασίας μας, εφόσον για ανεξάρτητους 
εργαζομένους). Επίσης λάβαμε γνώση του φακέλου ασφαλείας και υγιεινής, όσον αφορά τα 
κράνη. 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΕΙΔΙΚΟ

ΤΗΣ 
ΚΡΑΝΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

 



 

 

ΕΝΤΥΠΟ Νο 3 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ /ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΩΤΟΑΣΠΙΔΩΝ  

Οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε υψηλούς θορύβους κατά την απασχόλησή τους (ενδεικτικός 
αναφέρεται ο χειριστής αεροσυμπιεστή) οφείλουν να κυκλοφορούν εντός του εργοταξίου με 
κατάλληλες ωτοασπίδες. 
Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπεργολάβοι ή εργαζόμενοι λάβαμε γνώση των λόγων για τους 
οποίους επιβάλλεται η εργασία με ωτοασπίδες εντός του εργοταξίου και παραλάβαμε την 
αναγραφόμενη ημερομηνία ένα ζευγάρι ωτοασπίδων, το οποίο θα παραδώσουμε μετά την 
ολοκλήρωση της υπεργολαβίας μας (ή της εργασίας, εφόσον για ανεξάρτητους εργαζομένους). 
Επίσης λάβαμε γνώση του φακέλου ασφαλείας και υγιεινής, όσον αφορά τις ωτοασπίδες. 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

 
 
 
 
 



 

 

ΕΝΤΥΠΟ Νο 4 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ /ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 

Οι εργαζόμενοι οφείλουν να κυκλοφορούν εντός του εργοταξίου με κατάλληλα υποδήματα, τα 
οποία θα φέρουν ειδικές ενισχύσεις για αντοχή σε πτώση φορτίου επί των δακτύλων & αντοχή 
σε διάτρηση από ήλους κτλ. 
Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπεργολάβοι ή εργαζόμενοι λάβαμε γνώση των λόγων για τους 
οποίους επιβάλλεται η χρήση κατάλληλων υποδημάτων εντός του εργοταξίου και παραλάβαμε 
την αναγραφόμενη ημερομηνία τον κατωτέρω αριθμό από ζεύγη υποδημάτων, τα οποία θα 
παραδώσουμε μετά την ολοκλήρωση της υπεργολαβίας μας (ή της εργασίας μας, εφόσον για 
ανεξάρτητους εργαζομένους). Επίσης λάβαμε γνώση του φακέλου ασφαλείας και υγιεινής, όσον 
αφορά τα υποδήματα. 
 

 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤ

ΗΣ 
ΥΠΟΔ
/ΜΑΤ

Α 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΧΡΕΩΣΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       
19       

20       

21       

22       

 
 
 

 



 

 

ΕΝΤΥΠΟ Νο 5 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ /ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Κατά την εκτέλεση του έργου και παρά τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας, είναι δυνατό 
να εκδηλωθεί πυρκαγιά στο εργοτάξιο. Για την κατάσβεσή της, απαιτείτε κατάλληλος 
εξοπλισμός. Στα γραφεία του εργοταξίου θα διατηρείται ένας τουλάχιστον φορητός 
πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως, προσφάτου αναγομώσεως. Σε περίπτωση που εκτελούνται μη 
συνήθεις ηλεκτρολογικές εργασίες (ρεύμα μεγάλης εντάσεως, χαμηλή τάση), στο εργοτάξιο 
πρέπει να ευρίσκεται ανάλογος πυροσβεστήρας. Η πρόσβαση στους πυροσβεστήρες πρέπει να 
είναι απρόσκοπτη ακόμη και σε περίπτωση περιστασιακής απουσίας του προσωπικού των 
γραφείων του εργοταξίου. 
Αμέσως μόλις κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά στο χώρο του εργοταξίου, λαμβάνονται τα ακόλουθα 
μέτρα: 
Α. Ειδοποιεί τον εργοταξιάρχη 
Β. Προσπαθεί να περιορίσει την εξάπλωση της φωτιάς με διάφορα πρόχειρα μέσα, μέχρι να 
καταφτάσει το υπόλοιπο προσωπικό με τους πυροσβεστήρες. 
Ο εργοταξιάρχης, αμέσως μόλις πληροφορηθεί το γεγονός, λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα: 
Α. Μοιράζει τα κατασβεστικά μέσα στο υπάρχον προσωπικό του εργοταξίου 
Β. Συντονίζει το προσωπικό κατά την κατάσβεση 
Γ. Εκτιμά την επικινδυνότητα της πυρκαγιάς και την πιθανότητα εξάπλωσής της και ειδοποιεί την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ. 199) σε περίπτωση που δεν μπορεί να την κατασβέσει με το 
υπάρχον προσωπικό και μέσα. 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 
 



 

 

ΕΝΤΥΠΟ Νο 6 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΑΝΤΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗ 
ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………..ΟΝΟΜΑ……….……………………………… 
ΠΑΤΡΟΣ………….…………ΗΛΙΚΙΑ………………ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ………………………. 
 
1. ΕΙΧΕΣ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΦΑΥ;    ΝΑΙ          ΟΧΙ 
 
2. ΕΛΑΒΕΣ ΓΝΩΣΗ (ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΕΣ ΛΑΒΕΙ) ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ;            ΝΑΙ          ΟΧΙ 
 
3. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕΣ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ;                                 ΝΑΙ          ΟΧΙ      
 
4. ΠΟΣΗ ΩΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕΣ; 
ΑΜΕΣΩΣ 5 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ       10 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ           ΠΟΛΥ ΑΡΓΟΤΕΡΑ 
 
5. ΑΠΟ ΤΙ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ Η ΦΩΤΙΑ; 
ΤΣΙΓΑΡΟ ΗΛ.ΣΠΙΝΘΗΡΑ  ΚΕΡΑΥΝΟ   …...………………….(άλλο) 
 
6. ΤΙ ΚΑΥΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΒΡΗΚΕ Η ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΘΗΚΕ; 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  ΞΥΛΑ  ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ      ….……………………..(άλλο) 
 
7. ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΙΣ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΗΣΑΤΕ ΕΣΥ ΚΑΙ ΟΙ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
8. ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ; ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙΣ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΕΝΤΥΠΟ Νο 7 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑΝΤΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑΝΤΟΣ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 
ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………..ΟΝΟΜΑ……….……………………………… 
ΠΑΤΡΟΣ………….…………ΗΛΙΚΙΑ………………ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ………………………. 
 
1. ΕΙΧΕΣ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ;                        ΝΑΙ          ΟΧΙ 
 
2. ΕΛΑΒΕΣ ΓΝΩΣΗ (ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΕΣ ΛΑΒΕΙ) ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ;            ΝΑΙ          ΟΧΙ 
 
3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΣ ΑΜΕΣΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗ;                                         ΝΑΙ          ΟΧΙ      
 
4. ΠΟΣΗ ΩΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕΣ; 
ΑΜΕΣΩΣ 5 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ           10 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ           ΠΟΛΥ ΑΡΓΟΤΕΡΑ 
 
5. ΑΠΟ ΤΙ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ Η ΦΩΤΙΑ; 
ΤΣΙΓΑΡΟ ΗΛ.ΣΠΙΝΘΗΡΑ  ΚΕΡΑΥΝΟ   …...………………….(άλλο) 
 
6. ΤΙ ΚΑΥΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΒΡΗΚΕ Η ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΘΗΚΕ; 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  ΞΥΛΑ  ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ      ….……………………..(άλλο) 
 
7. ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΙΣ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΗΣΑΤΕ ΕΣΥ ΚΑΙ ΟΙ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………... 
8. ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ; ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙΣ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΕΝΤΥΠΟ Νο 8 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………..ΟΝΟΜΑ……….……………………………… 
ΠΑΤΡΟΣ………….…………ΗΛΙΚΙΑ………………ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ………………………. 
 
1. ΕΙΧΕΣ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ;                        ΝΑΙ          ΟΧΙ 
 
2. ΕΛΑΒΕΣ ΓΝΩΣΗ (ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΕΣ ΛΑΒΕΙ) ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ;            ΝΑΙ           ΟΧΙ 
 
3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΣ ΑΜΕΣΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗ;                                             ΝΑΙ          ΟΧΙ      
 
4. ΠΟΣΗ ΩΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ; 
ΑΜΕΣΩΣ 5 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ     10 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ ΠΟΛΥ ΑΡΓΟΤΕΡΑ 
 
5. ΑΠΟ ΤΙ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ Η ΦΩΤΙΑ; 
ΤΣΙΓΑΡΟ ΗΛ.ΣΠΙΝΘΗΡΑ  ΚΕΡΑΥΝΟ   …...………………….(άλλο) 
 
6. ΤΙ ΚΑΥΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΒΡΗΚΕ Η ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΘΗΚΕ; 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  ΞΥΛΑ  ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ      ….……………………..(άλλο) 
 
7. ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΙΣ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΗΣΑΤΕ ΕΣΥ ΚΑΙ ΟΙ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
8. ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ; ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙΣ; 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΕΝΤΥΠΟ Νο 9 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΕΠΑΘΕ ΑΤΥΧΗΜΑ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΥΧΗΣΑΝΤΟΣ 
ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………..ΟΝΟΜΑ……….……………………………… 
ΠΑΤΡΟΣ………….…………ΗΛΙΚΙΑ………………ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ………………………. 
 
1. ΠΩΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗΚΕΣ/ ΤΙ ΕΠΑΘΕΣ; 
Έπεσα από σκάλα  Από πτώση αντικειμένου  Έγκαυμα από ασβέστη 
Έπεσα από σκαλωσιά  Κόπηκα (τροχό, πριόνι)  Ηλεκτροπληξία 
Έπεσα από όροφο  Έγκαυμα από φωτιά  Καταπλάκωση από φορτίο 
Προσωρινή απώλεια όρασης από συγκόλληση  Πρόβλημα ακοής από αεροσυμπιεστή 
 
Αναπνευστικές δυσκολίες από αναθυμιάσεις  
 ……………………………………..(άλλο) 
 
2. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΟΥ ΕΠΑΝΗΛΘΕ ΠΛΗΡΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ; 
ΝΑΙ  ΟΧΙ  …………………………………………………………………. (αναγραφή 
παθησης) 
 
3. ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΟΥ ΗΤΑΝ 
ΕΛΑΦΡΟ ΣΟΒΑΡΟ ΕΛΑΦΡΟ, αλλά από σύμπτωση δεν ήταν σοβαρό  
 
4. ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ; 
Τυχαίο γεγονος       Έλλειψη μέτρων προστασίας 
Έλλειψη εμπειρίας μου στο αντικείμενο της εργασίας μου  Άγνοια μέτρων προστασίας 
Ελάττωμα χρησιμοποιούμενου μηχανήματος    Ατέλεια ικριώματος 
/σκαλωσιάς 
……………………………………………………………………………………………………………..……(άλλο) 
5. ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΙΣ ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ, ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙΣ; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
 



 

 

ΕΝΤΥΠΟ Νο 10 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………..ΟΝΟΜΑ……….……………………………… 
ΠΑΤΡΟΣ………….…………ΗΛΙΚΙΑ………………ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ………………………. 
 
1. ΠΩΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗΚΕ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ /ΤΙ ΕΠΑΘΕ; 
Έπεσα από σκάλα  Από πτώση αντικειμένου  Έγκαυμα από ασβέστη 
Έπεσα από σκαλωσιά  Κόπηκα (τροχό, πριόνι)  Ηλεκτροπληξία 
Έπεσα από όροφο  Έγκαυμα από φωτιά  Καταπλάκωση από φορτίο 
Προσωρινή απώλεια όρασης από συγκόλληση  Πρόβλημα ακοής από αεροσυμπιεστή 
 
Αναπνευστικές δυσκολίες από αναθυμιάσεις  
 ……………………………………..(άλλο) 
 
2. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΟΥ ΕΠΑΝΗΛΘΕ ΠΛΗΡΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ; 
ΝΑΙ  ΟΧΙ  …………………………………………………………………. (αναγραφή 
πάθησης) 
 
3. ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΟΥ ΗΤΑΝ 
ΕΛΑΦΡΟ ΣΟΒΑΡΟ ΕΛΑΦΡΟ, αλλά από σύμπτωση δεν ήταν σοβαρό  
 
4. ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ; 
Τυχαίο γεγονός       Έλλειψη μέτρων προστασίας 
Έλλειψη εμπειρίας μου στο αντικείμενο της εργασίας μου  Άγνοια μέτρων προστασίας 
Ελάττωμα χρησιμοποιούμενου μηχανήματος    Ατέλεια ικριώματος 
/σκαλωσιάς 
…………………………………………………………………………………………………………...………(άλλο) 
5. ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΙΣ ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ; 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ, ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙΣ; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ Νο 11 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΑΤΥΧΗΜΑ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 
ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………..ΟΝΟΜΑ……….……………………………… 
ΠΑΤΡΟΣ………….…………ΗΛΙΚΙΑ………………ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ………………………. 
 
1. ΠΩΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΣΟΥ /ΤΙ ΕΠΑΘΕ; 
Έπεσα από σκάλα  Από πτώση αντικειμένου  Έγκαυμα από ασβέστη 
Έπεσα από σκαλωσιά  Κόπηκα (τροχό, πριόνι)  Ηλεκτροπληξία 
Έπεσα από όροφο  Έγκαυμα από φωτιά  Καταπλάκωση από φορτίο 
Προσωρινή απώλεια όρασης από συγκόλληση  Πρόβλημα ακοής από αεροσυμπιεστή 
 
Αναπνευστικές δυσκολίες από αναθυμιάσεις  
 ……………………………………..(άλλο) 
 
2. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΟΥ ΕΠΑΝΗΛΘΕ ΠΛΗΡΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ; 
ΝΑΙ  ΟΧΙ  …………………………………………………… (αναγραφή πάθησης) 
 
3. ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΟΥ ΗΤΑΝ 
ΕΛΑΦΡΟ ΣΟΒΑΡΟ ΕΛΑΦΡΟ, αλλά από σύμπτωση δεν ήταν σοβαρό  
 
4. ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ; 
Τυχαίο γεγονός       Έλλειψη μέτρων προστασίας 
Έλλειψη εμπειρίας μου στο αντικείμενο της εργασίας μου  Άγνοια μέτρων προστασίας 
Ελάττωμα χρησιμοποιούμενου μηχανήματος    Ατέλεια ικριώματος 
/σκαλωσιάς 
…………………………………………………………………………………………………………...………(άλλο) 
5. ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΙΣ ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ; 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ, ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙΣ; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
        (ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 

 



 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 
 

Άμεση Δράση Αστυνομίας  100 
Άμεση Επέμβαση Λιμενικού Σώματος 108 
Γενική Διεύθυνση Αστυνομία (τηλεφωνικό κέντρο Αθήνας) 133 
Εφημερεύοντα Νοσοκομεία – Κλινικές ΙΚΑ (Εξωτερικά Ιατρεία) 1434 
Κέντρο Αιμοδοσίας Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού  
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) 166 
Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777 
Οδική Βοήθεια ΕΛΠΑ 104 
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVISE 154 
Οδική Βοήθεια HELLAS SERVISE 157 
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN 168 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 199 
SOS Ιατρών 1016 
Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Πυρκαγιών Δασών   
Τηλέφωνο έδρας Τεχνικού Ασφαλείας Έργου   
Κινητό τηλέφωνο Τεχνικού ασφαλείας Έργου  
 
Σε περίπτωση που χρειαστείτε κάποιο επείγον τηλέφωνο που δεν περιλαμβάνεται στα ανωτέρω, 
επικοινωνήστε για πληροφορίες στο 131. 
 



 

 

ΕΝΤΥΠΟ Νο 12 
ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σήμερα την ……………………………..20…., ο κάτωθι υπογράφων με την ιδιότητα του τεχνικού 
ασφαλείας του έργου, επισκεφθείς το ανωτέρω έργο, έλεγξα μεταξύ άλλων το κιβώτιο πρώτων 
βοηθειών και το βρήκα να φέρει, (ή να μη φέρει) τα απαραίτητα υλικά ως ακολούθως. 
 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ Ναι  Όχι   ΟΞΥΖΕΝΕ  Ναι  Όχι  

ΑΣΠΙΡΙΝΕΣ   Ναι  Όχι   HANSAPLAST  Ναι  Όχι  

DEPON    Ναι  Όχι   Ιώδιο (Betadine) Ναι  Όχι  

PONSTAN   Ναι  Όχι   ΒΑΜΒΑΚΙ  Ναι  Όχι  
         (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

Σήμερα την ……………………………..20…., ο κάτωθι υπογράφων με την ιδιότητα του τεχνικού 
ασφαλείας του έργου, επισκεφθείς το ανωτέρω έργο, έλεγξα μεταξύ άλλων το κιβώτιο πρώτων 
βοηθειών και το βρήκα να φέρει, (ή να μη φέρει) τα απαραίτητα υλικά ως ακολούθως. 
 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ Ναι  Όχι   ΟΞΥΖΕΝΕ  Ναι  Όχι  

ΑΣΠΙΡΙΝΕΣ   Ναι  Όχι   HANSAPLAST  Ναι  Όχι  

DEPON    Ναι  Όχι   Ιώδιο (Betadine) Ναι  Όχι  

PONSTAN   Ναι  Όχι   ΒΑΜΒΑΚΙ  Ναι  Όχι  
         (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

    
    
    
    

Σήμερα την ……………………………..20…., ο κάτωθι υπογράφων με την ιδιότητα του τεχνικού 
ασφαλείας του έργου, επισκεφθείς το ανωτέρω έργο, έλεγξα μεταξύ άλλων το κιβώτιο πρώτων 
βοηθειών και το βρήκα να φέρει, (ή να μη φέρει) τα απαραίτητα υλικά ως ακολούθως. 
 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ Ναι  Όχι   ΟΞΥΖΕΝΕ  Ναι  Όχι  

ΑΣΠΙΡΙΝΕΣ   Ναι  Όχι   HANSAPLAST  Ναι  Όχι  

DEPON    Ναι  Όχι   Ιώδιο (Betadine) Ναι  Όχι  

PONSTAN   Ναι  Όχι   ΒΑΜΒΑΚΙ  Ναι  Όχι  
         (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
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Κατάσταση Πινάκων Διανομής 
  

Γενικά Εγκατεστημένη ισχύς  Καλώδιο παροχής 
Α/Α Κωδικός Πίνακας 

παροχής 
Περιγραφή Τάση 

λειτουργίας 
Φωτισ

μός 
Ρ/Δ Κινητή

ρες 
Υποπί
νακες 

Σύνολο Απορ. 
ισχύς 

συνφ Ρεύμα Καλώδιο Μήκος Πτώση τάσης 

          P  Ib  L ΔUmax ΔUact 
     (kW) (kW) (kW) (kW) (kW) (kW)  (Α)  (m) (%) (%) 

1 ΓΕΝ.ΠΙΝ ΔΕΔΔΗΕ Γενικός πίνακας 3~400V 50Hz 0.0 0.0 0.0 113.0 113.0 130.0 1.00 187.6 E1VV-S 3x95 + 2x(E1VV-
R 1X50) 

30.0 2.00 0.61 

2 ΚΤΙΡΙΟ K ΓΕΝ.ΠΙΝ Πίνακας 3~400V 50Hz 0.0 0.0 6.0 0.0 6.0 7.2 1.00 10.4 E1VV-U 5G6 120.0 2.00 1.73 
3 ΚΤΙΡΙΟ Α-1 ΓΕΝ.ΠΙΝ Πίνακας 3~400V 50Hz 0.0 0.0 11.0 0.0 11.0 13.2 1.00 19.1 E1VV-U 5G4 20.0 2.00 0.78 
4 ΚΤΙΡΙΟ Α-2 ΓΕΝ.ΠΙΝ Πίνακας 3~400V 50Hz 0.0 0.0 7.0 0.0 7.0 8.4 1.00 12.1 E1VV-U 5G4 25.0 2.00 0.62 
5 ΚΤΙΡΙΟ Α-3 ΓΕΝ.ΠΙΝ Πίνακας 3~400V 50Hz 0.0 0.0 7.0 0.0 7.0 8.4 1.00 12.1 E1VV-U 5G4 30.0 2.00 0.75 
6 ΚΤΙΡΙΟ Α-4 ΓΕΝ.ΠΙΝ Πίνακας 3~400V 50Hz 0.0 0.0 7.0 0.0 7.0 8.4 1.00 12.1 E1VV-U 5G4 35.0 2.00 0.87 
7 ΚΤΙΡΙΟ Α-5 ΓΕΝ.ΠΙΝ Πίνακας 3~400V 50Hz 0.0 0.0 7.0 0.0 7.0 8.4 1.00 12.1 E1VV-U 5G4 40.0 2.00 1.00 
8 ΚΤΙΡΙΟ Α-6 ΓΕΝ.ΠΙΝ Πίνακας 3~400V 50Hz 0.0 0.0 7.0 0.0 7.0 8.4 1.00 12.1 E1VV-U 5G4 45.0 2.00 1.12 
9 ΚΤΙΡΙΟ Β ΓΕΝ.ΠΙΝ Πίνακας 3~400V 50Hz 0.0 0.0 13.5 0.0 13.5 16.2 1.00 23.4 E1VV-R 5G10 70.0 2.00 1.37 

10 ΚΤΙΡΙΟ Γ ΓΕΝ.ΠΙΝ Πίνακας 3~400V 50Hz 0.0 0.0 12.2 0.0 12.2 14.6 1.00 21.1 E1VV-R 5G16 150.0 2.00 1.69 
11 ΚΤΙΡΙΟ Δ ΓΕΝ.ΠΙΝ Πίνακας 3~400V 50Hz 0.0 0.0 16.5 0.0 16.5 19.8 1.00 28.6 E1VV-R 5G25 200.0 2.00 1.98 



 

Υπολογισμός παροχικού καλωδίου σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ HD 384 

  
Γενικά χαρακτηριστικά πίνακα διανομής 
Κωδικός-Ονομα ΓΕΝ.ΠΙΝ , Γενικός πίνακας 
Τύπος ΜΕΤΑΛΙΚΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΥ STAB 
Πίνακας παροχής ΔΕΔΔΗΕ Βαθμός προστασίας 23 
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά πίνακα διανομής 
Τάση λειτουργίας U 3~400V 50Hz 
Εγκατεστημένη πραγματική ισχύς Pinst 113.0 kW 
Απορροφούμενη πραγματική ισχύς P 130.0 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Απορροφούμενο ρεύμα Ib = P/(1.732·U·συνφ) 187.6 A 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς Ik 9.3 kA 
Μέθοδος Εγκατάστασης , Συντελεστές διόρθωσης 
 

 

Καλώδιο στον Αέρα 
Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και επιτοίχια (ορατά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή 
επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 
Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας, Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση, Πίνακας 52-E1 fH 1.00  
Διαστασιολόγηση καλωδίου 
Καλώδιο E1VV-S 3x95 + 2x(E1VV-R 1X50) 
Υλικό Μόνωσης / Αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcu,max 70 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 5   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 216.0 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 216.0 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 20.4 W/m 
Θερμοκρασία αγωγών του καλωδίου θcu 60.2 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 33.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 3,250.0 kg/km 
Ελεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 0.193 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 0.230 Ohm/km 
Επαγωγική αντίσταση καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.103 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 30.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.007 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 2.44 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.61 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 0.61 % 

  



 Υπολογισμός παροχικού καλωδίου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Γενικά χαρακτηριστικά πίνακα διανομής 
Κωδικός-Ονομα ΚΤΙΡΙΟ K , Πίνακας 
Τύπος Μεταλλικός Επιτοίχιος  
Πίνακας παροχής ΓΕΝ.ΠΙΝ Βαθμός προστασίας IP23 
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά πίνακα διανομής 
Τάση λειτουργίας U 3~400V 50Hz 
Εγκατεστημένη πραγματική ισχύς Pinst 6.0 kW 
Απορροφούμενη πραγματική ισχύς P 7.2 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Απορροφούμενο ρεύμα Ib = P/(1.732·U·συνφ) 10.4 A 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς Ik 0.5 kA 
Μέθοδος Εγκατάστασης , Συντελεστές διόρθωσης 
 

 

Καλώδιο μέσα στο Έδαφος 
Θερμοκρασία εδάφους = 20°C 
Θερμική αντίσταση χώματος = 2.5 K*m/W 
Τα καλώδια είναι θαμένα κατευθείαν μέσα στο έδαφος 
Πλήθος από πολυ-πολικά καλώδια = 1 
Τα καλώδια είναι σε επαφή 
Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας, Πίνακας 52-Δ2 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση, Πίνακας 52-E2 fH 1.00  
Συντ. διόρθωσης για θερμική αντίσταση χώματος, Table B.52.16 fG 1.00  
Διαστασιολόγηση καλωδίου 
Καλώδιο E1VV-U 5G6 
Υλικό Μόνωσης / Αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcu,max 70 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K3, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 39.0 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH·fG 39.0 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 1.0 W/m 
Θερμοκρασία αγωγών του καλωδίου θcu 23.6 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 19.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 650.0 kg/km 
Ελεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 3.080 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 3.675 Ohm/km 
Επαγωγική αντίσταση καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.134 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 120.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.383 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 6.90 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 1.73 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 2.34 % 

  



Υπολογισμός παροχικού καλωδίου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Γενικά χαρακτηριστικά πίνακα διανομής 
Κωδικός-Ονομα ΚΤΙΡΙΟ Α-1 , Πίνακας 
Τύπος Μεταλλικός Επιτοίχιος  
Πίνακας παροχής ΓΕΝ.ΠΙΝ Βαθμός προστασίας IP23 
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά πίνακα διανομής 
Τάση λειτουργίας U 3~400V 50Hz 
Εγκατεστημένη πραγματική ισχύς Pinst 11.0 kW 
Απορροφούμενη πραγματική ισχύς P 13.2 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Απορροφούμενο ρεύμα Ib = P/(1.732·U·συνφ) 19.1 A 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς Ik 1.9 kA 
Μέθοδος Εγκατάστασης , Συντελεστές διόρθωσης 
 

 

Καλώδιο στον Αέρα 
Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή 
επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 
Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας, Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση, Πίνακας 52-E1 fH 1.00  
Διαστασιολόγηση καλωδίου 
Καλώδιο E1VV-U 5G4 
Υλικό Μόνωσης / Αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcu,max 70 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 24.0 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 24.0 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 5.0 W/m 
Θερμοκρασία αγωγών του καλωδίου θcu 55.2 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 17.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 500.0 kg/km 
Ελεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 4.610 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 5.500 Ohm/km 
Επαγωγική αντίσταση καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.143 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 20.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.095 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 3.14 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.78 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.39 % 

  



 Υπολογισμός παροχικού καλωδίου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Γενικά χαρακτηριστικά πίνακα διανομής 
Κωδικός-Ονομα ΚΤΙΡΙΟ Α-2 , Πίνακας 
Τύπος Μεταλλικός Επιτοίχιος  
Πίνακας παροχής ΓΕΝ.ΠΙΝ Βαθμός προστασίας IP23 
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά πίνακα διανομής 
Τάση λειτουργίας U 3~400V 50Hz 
Εγκατεστημένη πραγματική ισχύς Pinst 7.0 kW 
Απορροφούμενη πραγματική ισχύς P 8.4 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Απορροφούμενο ρεύμα Ib = P/(1.732·U·συνφ) 12.1 A 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς Ik 1.6 kA 
Μέθοδος Εγκατάστασης , Συντελεστές διόρθωσης 
 

 

Καλώδιο στον Αέρα 
Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή 
επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 
Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας, Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση, Πίνακας 52-E1 fH 1.00  
Διαστασιολόγηση καλωδίου 
Καλώδιο E1VV-U 5G4 
Υλικό Μόνωσης / Αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcu,max 70 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 24.0 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 24.0 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 2.0 W/m 
Θερμοκρασία αγωγών του καλωδίου θcu 40.2 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 17.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 500.0 kg/km 
Ελεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 4.610 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 5.500 Ohm/km 
Επαγωγική αντίσταση καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.143 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 25.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.119 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 2.49 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.62 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.23 % 

  



Υπολογισμός παροχικού καλωδίου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Γενικά χαρακτηριστικά πίνακα διανομής 
Κωδικός-Ονομα ΚΤΙΡΙΟ Α-3 , Πίνακας 
Τύπος Μεταλλικός Επιτοίχιος  
Πίνακας παροχής ΓΕΝ.ΠΙΝ Βαθμός προστασίας IP23 
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά πίνακα διανομής 
Τάση λειτουργίας U 3~400V 50Hz 
Εγκατεστημένη πραγματική ισχύς Pinst 7.0 kW 
Απορροφούμενη πραγματική ισχύς P 8.4 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Απορροφούμενο ρεύμα Ib = P/(1.732·U·συνφ) 12.1 A 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς Ik 1.3 kA 
Μέθοδος Εγκατάστασης , Συντελεστές διόρθωσης 
 

 

Καλώδιο στον Αέρα 
Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή 
επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 
Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας, Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση, Πίνακας 52-E1 fH 1.00  
Διαστασιολόγηση καλωδίου 
Καλώδιο E1VV-U 5G4 
Υλικό Μόνωσης / Αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcu,max 70 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 24.0 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 24.0 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 2.0 W/m 
Θερμοκρασία αγωγών του καλωδίου θcu 40.2 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 17.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 500.0 kg/km 
Ελεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 4.610 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 5.500 Ohm/km 
Επαγωγική αντίσταση καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.143 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 30.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.143 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 2.99 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.75 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.36 % 

  



 Υπολογισμός παροχικού καλωδίου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Γενικά χαρακτηριστικά πίνακα διανομής 
Κωδικός-Ονομα ΚΤΙΡΙΟ Α-4 , Πίνακας 
Τύπος Μεταλλικός Επιτοίχιος  
Πίνακας παροχής ΓΕΝ.ΠΙΝ Βαθμός προστασίας IP23 
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά πίνακα διανομής 
Τάση λειτουργίας U 3~400V 50Hz 
Εγκατεστημένη πραγματική ισχύς Pinst 7.0 kW 
Απορροφούμενη πραγματική ισχύς P 8.4 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Απορροφούμενο ρεύμα Ib = P/(1.732·U·συνφ) 12.1 A 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς Ik 1.1 kA 
Μέθοδος Εγκατάστασης , Συντελεστές διόρθωσης 
 

 

Καλώδιο στον Αέρα 
Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή 
επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 
Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας, Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση, Πίνακας 52-E1 fH 1.00  
Διαστασιολόγηση καλωδίου 
Καλώδιο E1VV-U 5G4 
Υλικό Μόνωσης / Αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcu,max 70 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 24.0 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 24.0 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 2.0 W/m 
Θερμοκρασία αγωγών του καλωδίου θcu 40.2 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 17.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 500.0 kg/km 
Ελεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 4.610 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 5.500 Ohm/km 
Επαγωγική αντίσταση καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.143 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 35.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.166 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 3.49 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.87 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.48 % 

  



Υπολογισμός παροχικού καλωδίου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Γενικά χαρακτηριστικά πίνακα διανομής 
Κωδικός-Ονομα ΚΤΙΡΙΟ Α-5 , Πίνακας 
Τύπος Μεταλλικός Επιτοίχιος  
Πίνακας παροχής ΓΕΝ.ΠΙΝ Βαθμός προστασίας IP23 
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά πίνακα διανομής 
Τάση λειτουργίας U 3~400V 50Hz 
Εγκατεστημένη πραγματική ισχύς Pinst 7.0 kW 
Απορροφούμενη πραγματική ισχύς P 8.4 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Απορροφούμενο ρεύμα Ib = P/(1.732·U·συνφ) 12.1 A 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς Ik 1.0 kA 
Μέθοδος Εγκατάστασης , Συντελεστές διόρθωσης 
 

 

Καλώδιο στον Αέρα 
Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή 
επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 
Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας, Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση, Πίνακας 52-E1 fH 1.00  
Διαστασιολόγηση καλωδίου 
Καλώδιο E1VV-U 5G4 
Υλικό Μόνωσης / Αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcu,max 70 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 24.0 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 24.0 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 2.0 W/m 
Θερμοκρασία αγωγών του καλωδίου θcu 40.2 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 17.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 500.0 kg/km 
Ελεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 4.610 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 5.500 Ohm/km 
Επαγωγική αντίσταση καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.143 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 40.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.190 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 3.99 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 1.00 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.61 % 

  



 Υπολογισμός παροχικού καλωδίου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Γενικά χαρακτηριστικά πίνακα διανομής 
Κωδικός-Ονομα ΚΤΙΡΙΟ Α-6 , Πίνακας 
Τύπος Μεταλλικός Επιτοίχιος  
Πίνακας παροχής ΓΕΝ.ΠΙΝ Βαθμός προστασίας IP23 
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά πίνακα διανομής 
Τάση λειτουργίας U 3~400V 50Hz 
Εγκατεστημένη πραγματική ισχύς Pinst 7.0 kW 
Απορροφούμενη πραγματική ισχύς P 8.4 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Απορροφούμενο ρεύμα Ib = P/(1.732·U·συνφ) 12.1 A 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς Ik 0.9 kA 
Μέθοδος Εγκατάστασης , Συντελεστές διόρθωσης 
 

 

Καλώδιο στον Αέρα 
Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή 
επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 
Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας, Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση, Πίνακας 52-E1 fH 1.00  
Διαστασιολόγηση καλωδίου 
Καλώδιο E1VV-U 5G4 
Υλικό Μόνωσης / Αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcu,max 70 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 24.0 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 24.0 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 2.0 W/m 
Θερμοκρασία αγωγών του καλωδίου θcu 40.2 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 17.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 500.0 kg/km 
Ελεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 4.610 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 5.500 Ohm/km 
Επαγωγική αντίσταση καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.143 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 45.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.214 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 4.49 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 1.12 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.73 % 

  



Υπολογισμός παροχικού καλωδίου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Γενικά χαρακτηριστικά πίνακα διανομής 
Κωδικός-Ονομα ΚΤΙΡΙΟ Β , Πίνακας 
Τύπος Μεταλλικός Επιτοίχιος  
Πίνακας παροχής ΓΕΝ.ΠΙΝ Βαθμός προστασίας IP23 
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά πίνακα διανομής 
Τάση λειτουργίας U 3~400V 50Hz 
Εγκατεστημένη πραγματική ισχύς Pinst 13.5 kW 
Απορροφούμενη πραγματική ισχύς P 16.2 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Απορροφούμενο ρεύμα Ib = P/(1.732·U·συνφ) 23.4 A 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς Ik 1.4 kA 
Μέθοδος Εγκατάστασης , Συντελεστές διόρθωσης 
 

 

Καλώδιο μέσα στο Έδαφος 
Θερμοκρασία εδάφους = 20°C 
Θερμική αντίσταση χώματος = 2.5 K*m/W 
Τα καλώδια είναι θαμένα κατευθείαν μέσα στο έδαφος 
Πλήθος από πολυ-πολικά καλώδια = 1 
Τα καλώδια είναι σε επαφή 
Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας, Πίνακας 52-Δ2 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση, Πίνακας 52-E2 fH 1.00  
Συντ. διόρθωσης για θερμική αντίσταση χώματος, Table B.52.16 fG 1.00  
Διαστασιολόγηση καλωδίου 
Καλώδιο E1VV-R 5G10 
Υλικό Μόνωσης / Αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcu,max 70 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K3, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 52.0 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH·fG 52.0 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 3.0 W/m 
Θερμοκρασία αγωγών του καλωδίου θcu 30.1 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 21.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 950.0 kg/km 
Ελεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 1.830 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 2.183 Ohm/km 
Επαγωγική αντίσταση καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.132 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 70.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.135 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 5.46 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 1.37 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.98 % 

  



 Υπολογισμός παροχικού καλωδίου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Γενικά χαρακτηριστικά πίνακα διανομής 
Κωδικός-Ονομα ΚΤΙΡΙΟ Γ , Πίνακας 
Τύπος Μεταλλικός Επιτοίχιος  
Πίνακας παροχής ΓΕΝ.ΠΙΝ Βαθμός προστασίας IP23 
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά πίνακα διανομής 
Τάση λειτουργίας U 3~400V 50Hz 
Εγκατεστημένη πραγματική ισχύς Pinst 12.2 kW 
Απορροφούμενη πραγματική ισχύς P 14.6 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Απορροφούμενο ρεύμα Ib = P/(1.732·U·συνφ) 21.1 A 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς Ik 1.1 kA 
Μέθοδος Εγκατάστασης , Συντελεστές διόρθωσης 
 

 

Καλώδιο μέσα στο Έδαφος 
Θερμοκρασία εδάφους = 20°C 
Θερμική αντίσταση χώματος = 2.5 K*m/W 
Τα καλώδια είναι θαμένα κατευθείαν μέσα στο έδαφος 
Πλήθος από πολυ-πολικά καλώδια = 1 
Τα καλώδια είναι σε επαφή 
Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας, Πίνακας 52-Δ2 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση, Πίνακας 52-E2 fH 1.00  
Συντ. διόρθωσης για θερμική αντίσταση χώματος, Table B.52.16 fG 1.00  
Διαστασιολόγηση καλωδίου 
Καλώδιο E1VV-R 5G16 
Υλικό Μόνωσης / Αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcu,max 70 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K3, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 67.0 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH·fG 67.0 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 1.5 W/m 
Θερμοκρασία αγωγών του καλωδίου θcu 25.0 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 25.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 1,350.0 kg/km 
Ελεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 1.150 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 1.372 Ohm/km 
Επαγωγική αντίσταση καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.124 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 150.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.185 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 6.76 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 1.69 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 2.30 % 

  



Υπολογισμός παροχικού καλωδίου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Γενικά χαρακτηριστικά πίνακα διανομής 
Κωδικός-Ονομα ΚΤΙΡΙΟ Δ , Πίνακας 
Τύπος Μεταλλικός Επιτοίχιος  
Πίνακας παροχής ΓΕΝ.ΠΙΝ Βαθμός προστασίας IP23 
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά πίνακα διανομής 
Τάση λειτουργίας U 3~400V 50Hz 
Εγκατεστημένη πραγματική ισχύς Pinst 16.5 kW 
Απορροφούμενη πραγματική ισχύς P 19.8 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Απορροφούμενο ρεύμα Ib = P/(1.732·U·συνφ) 28.6 A 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς Ik 1.2 kA 
Μέθοδος Εγκατάστασης , Συντελεστές διόρθωσης 
 

 

Καλώδιο μέσα στο Έδαφος 
Θερμοκρασία εδάφους = 20°C 
Θερμική αντίσταση χώματος = 2.5 K*m/W 
Τα καλώδια είναι θαμένα κατευθείαν μέσα στο έδαφος 
Πλήθος από πολυ-πολικά καλώδια = 1 
Τα καλώδια είναι σε επαφή 
Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας, Πίνακας 52-Δ2 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση, Πίνακας 52-E2 fH 1.00  
Συντ. διόρθωσης για θερμική αντίσταση χώματος, Table B.52.16 fG 1.00  
Διαστασιολόγηση καλωδίου 
Καλώδιο E1VV-R 5G25 
Υλικό Μόνωσης / Αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcu,max 70 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K3, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 86.0 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH·fG 86.0 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 1.8 W/m 
Θερμοκρασία αγωγών του καλωδίου θcu 25.5 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 28.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 1,700.0 kg/km 
Ελεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 0.727 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 0.867 Ohm/km 
Επαγωγική αντίσταση καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.121 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 200.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.160 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 7.93 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 1.98 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 2.59 % 



 

Φορτία Πίνακα Διανομής 
  
A. Στοιχεία Πίνακα Διανομής 
Κωδικός ΓΕΝ.ΠΙΝ Ονομασία Γενικός πίνακας 
Τύπος ΜΕΤΑΛΙΚΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΥ STAB Βαθμός προστασίας 23 
Τάση λειτουργίας 3~400V 50Hz Πίνακας Παροχής ΔΕΔΔΗΕ 
Εγκατεστημένη ισχύς 113.0 kW Απορροφούμενη ισχύς 130.0 kW 
συνφ 1.00 Ρεύμα 187.64 A 
Καλώδιο παροχής E1VV-S 3x95 + 2x(E1VV-R 1X50) Μήκος 30.00 m 

  
Β. Φορτία Πίνακα Διανομής 
A/A Ισχύς Ταυτ

. 
 Όνομα φορτίου Ρεύματα Καλώδιο 

Ονομασία Μήκος Πτώση τάσης 
 P  συνφ  Ib In Iz Ir  L ΔUmax ΔUact 
 (kW)    (A) (A) (A) (A)  (m) (%) (%) 

1 13.20 - 1.00 ΚΤΙΡΙΟ Α-1 19.1 20.0 24.0 24.0 E1VV-U 5G4 20.0 2.00 0.91 
2 16.20 - 1.00 ΚΤΙΡΙΟ Β 23.4 25.0 52.0 52.0 E1VV-R 5G10 70.0 2.00 1.55 
3 8.40 - 1.00 ΚΤΙΡΙΟ Α-2 12.1 16.0 24.0 24.0 E1VV-U 5G4 25.0 2.00 0.72 
4 8.40 - 1.00 ΚΤΙΡΙΟ Α-3 12.1 16.0 24.0 24.0 E1VV-U 5G4 30.0 2.00 0.87 
5 8.40 - 1.00 ΚΤΙΡΙΟ Α-4 12.1 16.0 24.0 24.0 E1VV-U 5G4 35.0 2.00 1.01 
6 8.40 - 1.00 ΚΤΙΡΙΟ Α-5 12.1 16.0 24.0 24.0 E1VV-U 5G4 40.0 2.00 1.16 
7 8.40 - 1.00 ΚΤΙΡΙΟ Α-6 12.1 16.0 24.0 24.0 E1VV-U 5G4 45.0 2.00 1.30 
8 7.20 - 1.00 ΚΤΙΡΙΟ K 10.4 16.0 39.0 39.0 E1VV-U 5G6 120.0 2.00 1.99 
9 14.64 - 1.00 ΚΤΙΡΙΟ Γ 21.1 25.0 67.0 67.0 E1VV-R 5G16 150.0 2.00 1.88 

10 19.80 - 1.00 ΚΤΙΡΙΟ Δ 28.6 32.0 86.0 86.0 E1VV-R 5G25 200.0 2.00 2.15 
  
Γ. Υπολογισμός απορροφούμενης ισχύος 

Είδος φορτίου Αριθμός γραμμών Εγκατεστημένη ισχύς  Ταυτοχρονισμός  Απορροφούμενη ισχύς 
  (kW)    (kW) 

Φωτισμός 0 0.00 x 1.00 = 0.00 
Ρευματοδότες 0 0.00 x 1.00 = 0.00 
Υποπίνακες 10 113.04 x 1.00 = 113.04 
Κινητήρες 0 0.00 x 1.00 = 0.00 

Σύνολα 113.04  113.04 
Συντελεστής εφεδρείας    0.15x113.04 =  16.96 

Τελική απορροφούμενη ισχύς 130.00 
  
Δ. Κατανομή φορτίων στις φάσεις 

Φάση L1 33.3 % IL1 187.6 A   
Φάση L2 33.3 % IL2 187.6 A   
Φάση L3 33.3 % IL3 187.6 A   

  



Φορτία Πίνακα Διανομής 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

A. Στοιχεία Πίνακα Διανομής 
Κωδικός ΚΤΙΡΙΟ K Ονομασία Πίνακας 
Τύπος Μεταλλικός Επιτοίχιος  Βαθμός προστασίας IP23 
Τάση λειτουργίας 3~400V 50Hz Πίνακας Παροχής ΓΕΝ.ΠΙΝ 
Εγκατεστημένη ισχύς 6.0 kW Απορροφούμενη ισχύς 7.2 kW 
συνφ 1.00 Ρεύμα 10.39 A 
Καλώδιο παροχής E1VV-U 5G6 Μήκος 120.00 m 

  
Β. Φορτία Πίνακα Διανομής 
A/A Ισχύς Ταυτ

. 
 Όνομα φορτίου Ρεύματα Καλώδιο 

Ονομασία Μήκος Πτώση τάσης 
 P  συνφ  Ib In Iz Ir  L ΔUmax ΔUact 
 (kW)    (A) (A) (A) (A)  (m) (%) (%) 

1 4.00 1.00 1.00 Α.Θ. ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 5.8 10.0 13.5 13.5 H05VV-U 5G1.5 5.0 2.00 0.18 
2 2.00 1.00 1.00 Α.Θ. ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 2.9 10.0 13.5 13.5 H05VV-U 5G1.5 8.0 2.00 0.14 

  
Γ. Υπολογισμός απορροφούμενης ισχύος 

Είδος φορτίου Αριθμός γραμμών Εγκατεστημένη ισχύς  Ταυτοχρονισμός  Απορροφούμενη ισχύς 
  (kW)    (kW) 

Φωτισμός 0 0.00 x 1.00 = 0.00 
Ρευματοδότες 0 0.00 x 1.00 = 0.00 
Υποπίνακες 0 0.00 x 1.00 = 0.00 
Κινητήρες 2 6.00 x 1.00 = 6.00 

Σύνολα 6.00  6.00 
Συντελεστής εφεδρείας    0.20x6.00 =  1.20 

Τελική απορροφούμενη ισχύς 7.20 
  
Δ. Κατανομή φορτίων στις φάσεις 

Φάση L1 33.3 % IL1 10.4 A   
Φάση L2 33.3 % IL2 10.4 A   
Φάση L3 33.3 % IL3 10.4 A   

  



 Φορτία Πίνακα Διανομής 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

A. Στοιχεία Πίνακα Διανομής 
Κωδικός ΚΤΙΡΙΟ Α-1 Ονομασία Πίνακας 
Τύπος Μεταλλικός Επιτοίχιος  Βαθμός προστασίας IP23 
Τάση λειτουργίας 3~400V 50Hz Πίνακας Παροχής ΓΕΝ.ΠΙΝ 
Εγκατεστημένη ισχύς 11.0 kW Απορροφούμενη ισχύς 13.2 kW 
συνφ 1.00 Ρεύμα 19.05 A 
Καλώδιο παροχής E1VV-U 5G4 Μήκος 20.00 m 

  
Β. Φορτία Πίνακα Διανομής 
A/A Ισχύς Ταυτ

. 
 Όνομα φορτίου Ρεύματα Καλώδιο 

Ονομασία Μήκος Πτώση τάσης 
 P  συνφ  Ib In Iz Ir  L ΔUmax ΔUact 
 (kW)    (A) (A) (A) (A)  (m) (%) (%) 

1 3.50 1.00 1.00 Α.Θ. ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 5.1 10.0 13.5 13.5 H05VV-U 5G1.5 5.0 2.00 0.16 
2 2.00 1.00 1.00 Α.Θ. ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 2.9 10.0 13.5 13.5 H05VV-U 5G1.5 8.0 2.00 0.14 
3 0.50 1.00 1.00 FCU 2.2 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 10.0 2.00 0.27 
4 0.50 1.00 1.00 FCU 2.2 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 10.0 2.00 0.27 
5 0.50 1.00 1.00 FCU 2.2 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 10.0 2.00 0.27 
6 4.00 1.00 1.00 Α.Θ. ΓΙΑ ΖΝΧ 17.3 20.0 26.0 26.0 H05VV-U 3G4 10.0 2.00 0.83 

  
Γ. Υπολογισμός απορροφούμενης ισχύος 

Είδος φορτίου Αριθμός γραμμών Εγκατεστημένη ισχύς  Ταυτοχρονισμός  Απορροφούμενη ισχύς 
  (kW)    (kW) 

Φωτισμός 0 0.00 x 1.00 = 0.00 
Ρευματοδότες 0 0.00 x 1.00 = 0.00 
Υποπίνακες 0 0.00 x 1.00 = 0.00 
Κινητήρες 6 11.00 x 1.00 = 11.00 

Σύνολα 11.00  11.00 
Συντελεστής εφεδρείας    0.20x11.00 =  2.20 

Τελική απορροφούμενη ισχύς 13.20 
  
Δ. Κατανομή φορτίων στις φάσεις 

Φάση L1 57.6 % IL1 32.9 A   
Φάση L2 21.2 % IL2 12.1 A   
Φάση L3 21.2 % IL3 12.1 A   

  



Φορτία Πίνακα Διανομής 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

A. Στοιχεία Πίνακα Διανομής 
Κωδικός ΚΤΙΡΙΟ Α-2 Ονομασία Πίνακας 
Τύπος Μεταλλικός Επιτοίχιος  Βαθμός προστασίας IP23 
Τάση λειτουργίας 3~400V 50Hz Πίνακας Παροχής ΓΕΝ.ΠΙΝ 
Εγκατεστημένη ισχύς 7.0 kW Απορροφούμενη ισχύς 8.4 kW 
συνφ 1.00 Ρεύμα 12.12 A 
Καλώδιο παροχής E1VV-U 5G4 Μήκος 25.00 m 

  
Β. Φορτία Πίνακα Διανομής 
A/A Ισχύς Ταυτ

. 
 Όνομα φορτίου Ρεύματα Καλώδιο 

Ονομασία Μήκος Πτώση τάσης 
 P  συνφ  Ib In Iz Ir  L ΔUmax ΔUact 
 (kW)    (A) (A) (A) (A)  (m) (%) (%) 

1 3.50 1.00 1.00 Α.Θ. ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 5.1 10.0 13.5 13.5 H05VV-U 5G1.5 5.0 2.00 0.16 
2 2.00 1.00 1.00 Α.Θ. ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 2.9 10.0 13.5 13.5 H05VV-U 5G1.5 8.0 2.00 0.14 
3 0.50 1.00 1.00 FCU 2.2 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 10.0 2.00 0.27 
4 0.50 1.00 1.00 FCU 2.2 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 10.0 2.00 0.27 
5 0.50 1.00 1.00 FCU 2.2 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 10.0 2.00 0.27 

  
Γ. Υπολογισμός απορροφούμενης ισχύος 

Είδος φορτίου Αριθμός γραμμών Εγκατεστημένη ισχύς  Ταυτοχρονισμός  Απορροφούμενη ισχύς 
  (kW)    (kW) 

Φωτισμός 0 0.00 x 1.00 = 0.00 
Ρευματοδότες 0 0.00 x 1.00 = 0.00 
Υποπίνακες 0 0.00 x 1.00 = 0.00 
Κινητήρες 5 7.00 x 1.00 = 7.00 

Σύνολα 7.00  7.00 
Συντελεστής εφεδρείας    0.20x7.00 =  1.40 

Τελική απορροφούμενη ισχύς 8.40 
  
Δ. Κατανομή φορτίων στις φάσεις 

Φάση L1 33.3 % IL1 12.1 A   
Φάση L2 33.3 % IL2 12.1 A   
Φάση L3 33.3 % IL3 12.1 A   

  



 Φορτία Πίνακα Διανομής 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

A. Στοιχεία Πίνακα Διανομής 
Κωδικός ΚΤΙΡΙΟ Α-3 Ονομασία Πίνακας 
Τύπος Μεταλλικός Επιτοίχιος  Βαθμός προστασίας IP23 
Τάση λειτουργίας 3~400V 50Hz Πίνακας Παροχής ΓΕΝ.ΠΙΝ 
Εγκατεστημένη ισχύς 7.0 kW Απορροφούμενη ισχύς 8.4 kW 
συνφ 1.00 Ρεύμα 12.12 A 
Καλώδιο παροχής E1VV-U 5G4 Μήκος 30.00 m 

  
Β. Φορτία Πίνακα Διανομής 
A/A Ισχύς Ταυτ

. 
 Όνομα φορτίου Ρεύματα Καλώδιο 

Ονομασία Μήκος Πτώση τάσης 
 P  συνφ  Ib In Iz Ir  L ΔUmax ΔUact 
 (kW)    (A) (A) (A) (A)  (m) (%) (%) 

1 3.50 1.00 1.00 Α.Θ. ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 5.1 10.0 13.5 13.5 H05VV-U 5G1.5 5.0 2.00 0.16 
2 2.00 1.00 1.00 Α.Θ. ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 2.9 10.0 13.5 13.5 H05VV-U 5G1.5 8.0 2.00 0.14 
3 0.50 1.00 1.00 FCU 2.2 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 10.0 2.00 0.27 
4 0.50 1.00 1.00 FCU 2.2 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 10.0 2.00 0.27 
5 0.50 1.00 1.00 FCU 2.2 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 10.0 2.00 0.27 

  
Γ. Υπολογισμός απορροφούμενης ισχύος 

Είδος φορτίου Αριθμός γραμμών Εγκατεστημένη ισχύς  Ταυτοχρονισμός  Απορροφούμενη ισχύς 
  (kW)    (kW) 

Φωτισμός 0 0.00 x 1.00 = 0.00 
Ρευματοδότες 0 0.00 x 1.00 = 0.00 
Υποπίνακες 0 0.00 x 1.00 = 0.00 
Κινητήρες 5 7.00 x 1.00 = 7.00 

Σύνολα 7.00  7.00 
Συντελεστής εφεδρείας    0.20x7.00 =  1.40 

Τελική απορροφούμενη ισχύς 8.40 
  
Δ. Κατανομή φορτίων στις φάσεις 

Φάση L1 33.3 % IL1 12.1 A   
Φάση L2 33.3 % IL2 12.1 A   
Φάση L3 33.3 % IL3 12.1 A   

  



Φορτία Πίνακα Διανομής 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

A. Στοιχεία Πίνακα Διανομής 
Κωδικός ΚΤΙΡΙΟ Α-4 Ονομασία Πίνακας 
Τύπος Μεταλλικός Επιτοίχιος  Βαθμός προστασίας IP23 
Τάση λειτουργίας 3~400V 50Hz Πίνακας Παροχής ΓΕΝ.ΠΙΝ 
Εγκατεστημένη ισχύς 7.0 kW Απορροφούμενη ισχύς 8.4 kW 
συνφ 1.00 Ρεύμα 12.12 A 
Καλώδιο παροχής E1VV-U 5G4 Μήκος 35.00 m 

  
Β. Φορτία Πίνακα Διανομής 
A/A Ισχύς Ταυτ

. 
 Όνομα φορτίου Ρεύματα Καλώδιο 

Ονομασία Μήκος Πτώση τάσης 
 P  συνφ  Ib In Iz Ir  L ΔUmax ΔUact 
 (kW)    (A) (A) (A) (A)  (m) (%) (%) 

1 3.50 1.00 1.00 Α.Θ. ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 5.1 10.0 13.5 13.5 H05VV-U 5G1.5 5.0 2.00 0.16 
2 2.00 1.00 1.00 Α.Θ. ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 2.9 10.0 13.5 13.5 H05VV-U 5G1.5 8.0 2.00 0.14 
3 0.50 1.00 1.00 FCU 2.2 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 10.0 2.00 0.27 
4 0.50 1.00 1.00 FCU 2.2 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 10.0 2.00 0.27 
5 0.50 1.00 1.00 FCU 2.2 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 10.0 2.00 0.27 

  
Γ. Υπολογισμός απορροφούμενης ισχύος 

Είδος φορτίου Αριθμός γραμμών Εγκατεστημένη ισχύς  Ταυτοχρονισμός  Απορροφούμενη ισχύς 
  (kW)    (kW) 

Φωτισμός 0 0.00 x 1.00 = 0.00 
Ρευματοδότες 0 0.00 x 1.00 = 0.00 
Υποπίνακες 0 0.00 x 1.00 = 0.00 
Κινητήρες 5 7.00 x 1.00 = 7.00 

Σύνολα 7.00  7.00 
Συντελεστής εφεδρείας    0.20x7.00 =  1.40 

Τελική απορροφούμενη ισχύς 8.40 
  
Δ. Κατανομή φορτίων στις φάσεις 

Φάση L1 33.3 % IL1 12.1 A   
Φάση L2 33.3 % IL2 12.1 A   
Φάση L3 33.3 % IL3 12.1 A   

  



 Φορτία Πίνακα Διανομής 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

A. Στοιχεία Πίνακα Διανομής 
Κωδικός ΚΤΙΡΙΟ Α-5 Ονομασία Πίνακας 
Τύπος Μεταλλικός Επιτοίχιος  Βαθμός προστασίας IP23 
Τάση λειτουργίας 3~400V 50Hz Πίνακας Παροχής ΓΕΝ.ΠΙΝ 
Εγκατεστημένη ισχύς 7.0 kW Απορροφούμενη ισχύς 8.4 kW 
συνφ 1.00 Ρεύμα 12.12 A 
Καλώδιο παροχής E1VV-U 5G4 Μήκος 40.00 m 

  
Β. Φορτία Πίνακα Διανομής 
A/A Ισχύς Ταυτ

. 
 Όνομα φορτίου Ρεύματα Καλώδιο 

Ονομασία Μήκος Πτώση τάσης 
 P  συνφ  Ib In Iz Ir  L ΔUmax ΔUact 
 (kW)    (A) (A) (A) (A)  (m) (%) (%) 

1 3.50 1.00 1.00 Α.Θ. ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 5.1 10.0 13.5 13.5 H05VV-U 5G1.5 5.0 2.00 0.16 
2 2.00 1.00 1.00 Α.Θ. ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 2.9 10.0 13.5 13.5 H05VV-U 5G1.5 8.0 2.00 0.14 
3 0.50 1.00 1.00 FCU 2.2 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 10.0 2.00 0.27 
4 0.50 1.00 1.00 FCU 2.2 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 10.0 2.00 0.27 
5 0.50 1.00 1.00 FCU 2.2 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 10.0 2.00 0.27 

  
Γ. Υπολογισμός απορροφούμενης ισχύος 

Είδος φορτίου Αριθμός γραμμών Εγκατεστημένη ισχύς  Ταυτοχρονισμός  Απορροφούμενη ισχύς 
  (kW)    (kW) 

Φωτισμός 0 0.00 x 1.00 = 0.00 
Ρευματοδότες 0 0.00 x 1.00 = 0.00 
Υποπίνακες 0 0.00 x 1.00 = 0.00 
Κινητήρες 5 7.00 x 1.00 = 7.00 

Σύνολα 7.00  7.00 
Συντελεστής εφεδρείας    0.20x7.00 =  1.40 

Τελική απορροφούμενη ισχύς 8.40 
  
Δ. Κατανομή φορτίων στις φάσεις 

Φάση L1 33.3 % IL1 12.1 A   
Φάση L2 33.3 % IL2 12.1 A   
Φάση L3 33.3 % IL3 12.1 A   

  



Φορτία Πίνακα Διανομής 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

 
A. Στοιχεία Πίνακα Διανομής 
Κωδικός ΚΤΙΡΙΟ Α-6 Ονομασία Πίνακας 
Τύπος Μεταλλικός Επιτοίχιος  Βαθμός προστασίας IP23 
Τάση λειτουργίας 3~400V 50Hz Πίνακας Παροχής ΓΕΝ.ΠΙΝ 
Εγκατεστημένη ισχύς 7.0 kW Απορροφούμενη ισχύς 8.4 kW 
συνφ 1.00 Ρεύμα 12.12 A 
Καλώδιο παροχής E1VV-U 5G4 Μήκος 45.00 m 

  
Β. Φορτία Πίνακα Διανομής 
A/A Ισχύς Ταυτ

. 
 Όνομα φορτίου Ρεύματα Καλώδιο 

Ονομασία Μήκος Πτώση τάσης 
 P  συνφ  Ib In Iz Ir  L ΔUmax ΔUact 
 (kW)    (A) (A) (A) (A)  (m) (%) (%) 

1 3.50 1.00 1.00 Α.Θ. ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 5.1 10.0 13.5 13.5 H05VV-U 5G1.5 5.0 2.00 0.16 
2 2.00 1.00 1.00 Α.Θ. ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 2.9 10.0 13.5 13.5 H05VV-U 5G1.5 8.0 2.00 0.14 
3 0.50 1.00 1.00 FCU 2.2 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 10.0 2.00 0.27 
4 0.50 1.00 1.00 FCU 2.2 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 10.0 2.00 0.27 
5 0.50 1.00 1.00 FCU 2.2 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 10.0 2.00 0.27 

  
Γ. Υπολογισμός απορροφούμενης ισχύος 

Είδος φορτίου Αριθμός γραμμών Εγκατεστημένη ισχύς  Ταυτοχρονισμός  Απορροφούμενη ισχύς 
  (kW)    (kW) 

Φωτισμός 0 0.00 x 1.00 = 0.00 
Ρευματοδότες 0 0.00 x 1.00 = 0.00 
Υποπίνακες 0 0.00 x 1.00 = 0.00 
Κινητήρες 5 7.00 x 1.00 = 7.00 

Σύνολα 7.00  7.00 
Συντελεστής εφεδρείας    0.20x7.00 =  1.40 

Τελική απορροφούμενη ισχύς 8.40 
  
Δ. Κατανομή φορτίων στις φάσεις 

Φάση L1 33.3 % IL1 12.1 A   
Φάση L2 33.3 % IL2 12.1 A   
Φάση L3 33.3 % IL3 12.1 A   

  



 Φορτία Πίνακα Διανομής 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

A. Στοιχεία Πίνακα Διανομής 
Κωδικός ΚΤΙΡΙΟ Β Ονομασία Πίνακας 
Τύπος Μεταλλικός Επιτοίχιος  Βαθμός προστασίας IP23 
Τάση λειτουργίας 3~400V 50Hz Πίνακας Παροχής ΓΕΝ.ΠΙΝ 
Εγκατεστημένη ισχύς 13.5 kW Απορροφούμενη ισχύς 16.2 kW 
συνφ 1.00 Ρεύμα 23.38 A 
Καλώδιο παροχής E1VV-R 5G10 Μήκος 70.00 m 

  
Β. Φορτία Πίνακα Διανομής 
A/A Ισχύς Ταυτ

. 
 Όνομα φορτίου Ρεύματα Καλώδιο 

Ονομασία Μήκος Πτώση τάσης 
 P  συνφ  Ib In Iz Ir  L ΔUmax ΔUact 
 (kW)    (A) (A) (A) (A)  (m) (%) (%) 

1 4.50 1.00 1.00 Α.Θ. ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 6.5 10.0 13.5 13.5 H05VV-U 5G1.5 10.0 2.00 0.41 
2 2.00 1.00 1.00 Α.Θ. ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 2.9 10.0 13.5 13.5 H05VV-U 5G1.5 10.0 2.00 0.18 
3 0.50 1.00 1.00 FCU 2.2 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 20.0 2.00 0.54 
4 0.50 1.00 1.00 FCU 2.2 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 20.0 2.00 0.54 
5 0.50 1.00 1.00 FCU 2.2 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 20.0 2.00 0.54 
6 0.50 1.00 1.00 FCU 2.2 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 20.0 2.00 0.54 
7 0.50 1.00 1.00 FCU 2.2 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 20.0 2.00 0.54 
8 0.50 1.00 1.00 FCU 2.2 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 20.0 2.00 0.54 
9 4.00 1.00 1.00 Α.Θ. ΓΙΑ ΖΝΧ 17.3 20.0 26.0 26.0 H05VV-U 3G4 10.0 2.00 0.83 

  
Γ. Υπολογισμός απορροφούμενης ισχύος 

Είδος φορτίου Αριθμός γραμμών Εγκατεστημένη ισχύς  Ταυτοχρονισμός  Απορροφούμενη ισχύς 
  (kW)    (kW) 

Φωτισμός 0 0.00 x 1.00 = 0.00 
Ρευματοδότες 0 0.00 x 1.00 = 0.00 
Υποπίνακες 0 0.00 x 1.00 = 0.00 
Κινητήρες 9 13.50 x 1.00 = 13.50 

Σύνολα 13.50  13.50 
Συντελεστής εφεδρείας    0.20x13.50 =  2.70 

Τελική απορροφούμενη ισχύς 16.20 
  
Δ. Κατανομή φορτίων στις φάσεις 

Φάση L1 53.1 % IL1 37.2 A   
Φάση L2 23.5 % IL2 16.5 A   
Φάση L3 23.5 % IL3 16.5 A   

  



Φορτία Πίνακα Διανομής 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

A. Στοιχεία Πίνακα Διανομής 
Κωδικός ΚΤΙΡΙΟ Γ Ονομασία Πίνακας 
Τύπος Μεταλλικός Επιτοίχιος  Βαθμός προστασίας IP23 
Τάση λειτουργίας 3~400V 50Hz Πίνακας Παροχής ΓΕΝ.ΠΙΝ 
Εγκατεστημένη ισχύς 12.2 kW Απορροφούμενη ισχύς 14.6 kW 
συνφ 1.00 Ρεύμα 21.13 A 
Καλώδιο παροχής E1VV-R 5G16 Μήκος 150.00 m 

  
Β. Φορτία Πίνακα Διανομής 
A/A Ισχύς Ταυτ

. 
 Όνομα φορτίου Ρεύματα Καλώδιο 

Ονομασία Μήκος Πτώση τάσης 
 P  συνφ  Ib In Iz Ir  L ΔUmax ΔUact 
 (kW)    (A) (A) (A) (A)  (m) (%) (%) 

1 6.20 1.00 1.00 Α.Θ. ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 8.9 10.0 13.5 13.5 H05VV-U 5G1.5 10.0 2.00 0.56 
2 2.00 1.00 1.00 Α.Θ. ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 2.9 10.0 13.5 13.5 H05VV-U 5G1.5 10.0 2.00 0.18 
3 1.00 1.00 1.00 FCU 4.3 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 20.0 2.00 1.08 
4 1.00 1.00 1.00 FCU 4.3 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 20.0 2.00 1.08 
5 1.00 1.00 1.00 FCU 4.3 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 20.0 2.00 1.08 
6 1.00 1.00 1.00 FCU 4.3 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 20.0 2.00 1.08 

  
Γ. Υπολογισμός απορροφούμενης ισχύος 

Είδος φορτίου Αριθμός γραμμών Εγκατεστημένη ισχύς  Ταυτοχρονισμός  Απορροφούμενη ισχύς 
  (kW)    (kW) 

Φωτισμός 0 0.00 x 1.00 = 0.00 
Ρευματοδότες 0 0.00 x 1.00 = 0.00 
Υποπίνακες 0 0.00 x 1.00 = 0.00 
Κινητήρες 6 12.20 x 1.00 = 12.20 

Σύνολα 12.20  12.20 
Συντελεστής εφεδρείας    0.20x12.20 =  2.44 

Τελική απορροφούμενη ισχύς 14.64 
  
Δ. Κατανομή φορτίων στις φάσεις 

Φάση L1 38.8 % IL1 24.6 A   
Φάση L2 30.6 % IL2 19.4 A   
Φάση L3 30.6 % IL3 19.4 A   

  



 Φορτία Πίνακα Διανομής 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

A. Στοιχεία Πίνακα Διανομής 
Κωδικός ΚΤΙΡΙΟ Δ Ονομασία Πίνακας 
Τύπος Μεταλλικός Επιτοίχιος  Βαθμός προστασίας IP23 
Τάση λειτουργίας 3~400V 50Hz Πίνακας Παροχής ΓΕΝ.ΠΙΝ 
Εγκατεστημένη ισχύς 16.5 kW Απορροφούμενη ισχύς 19.8 kW 
συνφ 1.00 Ρεύμα 28.58 A 
Καλώδιο παροχής E1VV-R 5G25 Μήκος 200.00 m 

  
Β. Φορτία Πίνακα Διανομής 
A/A Ισχύς Ταυτ

. 
 Όνομα φορτίου Ρεύματα Καλώδιο 

Ονομασία Μήκος Πτώση τάσης 
 P  συνφ  Ib In Iz Ir  L ΔUmax ΔUact 
 (kW)    (A) (A) (A) (A)  (m) (%) (%) 

1 3.50 1.00 1.00 Α.Θ. ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΟΓΕΙΟ 5.1 10.0 13.5 13.5 H05VV-U 5G1.5 10.0 2.00 0.32 
2 2.00 1.00 1.00 Α.Θ. ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΟΓΕΙΟ 2.9 10.0 13.5 13.5 H05VV-U 5G1.5 10.0 2.00 0.18 
3 0.50 1.00 1.00 FCU ΙΣΟΓΕΙΟ 2.2 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 20.0 2.00 0.54 
4 0.50 1.00 1.00 FCU ΙΣΟΓΕΙΟ 2.2 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 20.0 2.00 0.54 
5 0.50 1.00 1.00 FCU ΙΣΟΓΕΙΟ 2.2 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 20.0 2.00 0.54 
6 0.50 1.00 1.00 FCU ΙΣΟΓΕΙΟ 2.2 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 20.0 2.00 0.54 
7 4.00 1.00 1.00 Α.Θ. ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 

ΟΡΟΦΟΣ 
5.8 10.0 13.5 13.5 H05VV-U 5G1.5 10.0 2.00 0.36 

8 2.00 1.00 1.00 Α.Θ. ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 
ΟΡΟΦΟΣ 

2.9 10.0 13.5 13.5 H05VV-U 5G1.5 10.0 2.00 0.18 

9 0.50 1.00 1.00 FCU ΟΡΟΦΟΣ 2.2 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 20.0 2.00 0.54 
10 0.50 1.00 1.00 FCU ΟΡΟΦΟΣ 2.2 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 20.0 2.00 0.54 
11 0.50 1.00 1.00 FCU ΟΡΟΦΟΣ 2.2 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 20.0 2.00 0.54 
12 0.50 1.00 1.00 FCU ΟΡΟΦΟΣ 2.2 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 20.0 2.00 0.54 
13 0.50 1.00 1.00 FCU ΟΡΟΦΟΣ 2.2 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 20.0 2.00 0.54 
14 0.50 1.00 1.00 FCU ΟΡΟΦΟΣ 2.2 10.0 14.5 14.5 H05VV-U 3G1.5 20.0 2.00 0.54 

  
Γ. Υπολογισμός απορροφούμενης ισχύος 

Είδος φορτίου Αριθμός γραμμών Εγκατεστημένη ισχύς  Ταυτοχρονισμός  Απορροφούμενη ισχύς 
  (kW)    (kW) 

Φωτισμός 0 0.00 x 1.00 = 0.00 
Ρευματοδότες 0 0.00 x 1.00 = 0.00 
Υποπίνακες 0 0.00 x 1.00 = 0.00 
Κινητήρες 14 16.50 x 1.00 = 16.50 

Σύνολα 16.50  16.50 
Συντελεστής εφεδρείας    0.20x16.50 =  3.30 

Τελική απορροφούμενη ισχύς 19.80 
  
Δ. Κατανομή φορτίων στις φάσεις 

Φάση L1 35.4 % IL1 30.3 A   
Φάση L2 32.3 % IL2 27.7 A   
Φάση L3 32.3 % IL3 27.7 A   
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Κατάσταση καλωδίων 
  
Εργο ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Πίνακας ΓΕΝ.ΠΙΝ , Γενικός πίνακας 
Πίνακας Παροχής ΔΕΔΔΗΕ , ΔΕΔΔΗΕ 

Στοιχεία καλωδίου Σημεία που συνδέει το καλώδιο 
Α/Α Αριθμηση Χαρακτηρισμός  Μήκος Σημείο 1 Σημείο 2 

   (m)   
1  E1VV-S 3x95 + 2x(E1VV-R 1X50) 30.0 ΔΕΔΔΗΕ ΓΕΝ.ΠΙΝ 
2  E1VV-U 5G4 20.0 ΓΕΝ.ΠΙΝ ΚΤΙΡΙΟ Α-1 
3  E1VV-R 5G10 70.0 ΓΕΝ.ΠΙΝ ΚΤΙΡΙΟ Β 
4  E1VV-U 5G4 25.0 ΓΕΝ.ΠΙΝ ΚΤΙΡΙΟ Α-2 
5  E1VV-U 5G4 30.0 ΓΕΝ.ΠΙΝ ΚΤΙΡΙΟ Α-3 
6  E1VV-U 5G4 35.0 ΓΕΝ.ΠΙΝ ΚΤΙΡΙΟ Α-4 
7  E1VV-U 5G4 40.0 ΓΕΝ.ΠΙΝ ΚΤΙΡΙΟ Α-5 
8  E1VV-U 5G4 45.0 ΓΕΝ.ΠΙΝ ΚΤΙΡΙΟ Α-6 
9  E1VV-U 5G6 120.0 ΓΕΝ.ΠΙΝ ΚΤΙΡΙΟ K 

10  E1VV-R 5G16 150.0 ΓΕΝ.ΠΙΝ ΚΤΙΡΙΟ Γ 
11  E1VV-R 5G25 200.0 ΓΕΝ.ΠΙΝ ΚΤΙΡΙΟ Δ 

  

  



 Κατάσταση καλωδίων 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Εργο ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Πίνακας ΚΤΙΡΙΟ K , Πίνακας 
Πίνακας Παροχής ΓΕΝ.ΠΙΝ , Γενικός πίνακας 

Στοιχεία καλωδίου Σημεία που συνδέει το καλώδιο 
Α/Α Αριθμηση Χαρακτηρισμός  Μήκος Σημείο 1 Σημείο 2 

   (m)   
1  E1VV-U 5G6 120.0 ΓΕΝ.ΠΙΝ ΚΤΙΡΙΟ K 
2  H05VV-U 5G1.5 5.0 ΚΤΙΡΙΟ K Α.Θ. ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 
3  H05VV-U 5G1.5 8.0 ΚΤΙΡΙΟ K Α.Θ. ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 

  

  



Κατάσταση καλωδίων 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Εργο ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Πίνακας ΚΤΙΡΙΟ Α-1 , Πίνακας 
Πίνακας Παροχής ΓΕΝ.ΠΙΝ , Γενικός πίνακας 

Στοιχεία καλωδίου Σημεία που συνδέει το καλώδιο 
Α/Α Αριθμηση Χαρακτηρισμός  Μήκος Σημείο 1 Σημείο 2 

   (m)   
1  E1VV-U 5G4 20.0 ΓΕΝ.ΠΙΝ ΚΤΙΡΙΟ Α-1 
2  H05VV-U 5G1.5 5.0 ΚΤΙΡΙΟ Α-1 Α.Θ. ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 
3  H05VV-U 5G1.5 8.0 ΚΤΙΡΙΟ Α-1 Α.Θ. ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 
4  H05VV-U 3G1.5 10.0 ΚΤΙΡΙΟ Α-1 FCU 
5  H05VV-U 3G1.5 10.0 ΚΤΙΡΙΟ Α-1 FCU 
6  H05VV-U 3G1.5 10.0 ΚΤΙΡΙΟ Α-1 FCU 
7  H05VV-U 3G4 10.0 ΚΤΙΡΙΟ Α-1 Α.Θ. ΓΙΑ ΖΝΧ 

  

  



 Κατάσταση καλωδίων 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Εργο ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Πίνακας ΚΤΙΡΙΟ Α-2 , Πίνακας 
Πίνακας Παροχής ΓΕΝ.ΠΙΝ , Γενικός πίνακας 

Στοιχεία καλωδίου Σημεία που συνδέει το καλώδιο 
Α/Α Αριθμηση Χαρακτηρισμός  Μήκος Σημείο 1 Σημείο 2 

   (m)   
1  E1VV-U 5G4 25.0 ΓΕΝ.ΠΙΝ ΚΤΙΡΙΟ Α-2 
2  H05VV-U 5G1.5 5.0 ΚΤΙΡΙΟ Α-2 Α.Θ. ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 
3  H05VV-U 5G1.5 8.0 ΚΤΙΡΙΟ Α-2 Α.Θ. ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 
4  H05VV-U 3G1.5 10.0 ΚΤΙΡΙΟ Α-2 FCU 
5  H05VV-U 3G1.5 10.0 ΚΤΙΡΙΟ Α-2 FCU 
6  H05VV-U 3G1.5 10.0 ΚΤΙΡΙΟ Α-2 FCU 

  

  



Κατάσταση καλωδίων 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Εργο ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Πίνακας ΚΤΙΡΙΟ Α-3 , Πίνακας 
Πίνακας Παροχής ΓΕΝ.ΠΙΝ , Γενικός πίνακας 

Στοιχεία καλωδίου Σημεία που συνδέει το καλώδιο 
Α/Α Αριθμηση Χαρακτηρισμός  Μήκος Σημείο 1 Σημείο 2 

   (m)   
1  E1VV-U 5G4 30.0 ΓΕΝ.ΠΙΝ ΚΤΙΡΙΟ Α-3 
2  H05VV-U 5G1.5 5.0 ΚΤΙΡΙΟ Α-3 Α.Θ. ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 
3  H05VV-U 5G1.5 8.0 ΚΤΙΡΙΟ Α-3 Α.Θ. ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 
4  H05VV-U 3G1.5 10.0 ΚΤΙΡΙΟ Α-3 FCU 
5  H05VV-U 3G1.5 10.0 ΚΤΙΡΙΟ Α-3 FCU 
6  H05VV-U 3G1.5 10.0 ΚΤΙΡΙΟ Α-3 FCU 

  

  



 Κατάσταση καλωδίων 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Εργο ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Πίνακας ΚΤΙΡΙΟ Α-4 , Πίνακας 
Πίνακας Παροχής ΓΕΝ.ΠΙΝ , Γενικός πίνακας 

Στοιχεία καλωδίου Σημεία που συνδέει το καλώδιο 
Α/Α Αριθμηση Χαρακτηρισμός  Μήκος Σημείο 1 Σημείο 2 

   (m)   
1  E1VV-U 5G4 35.0 ΓΕΝ.ΠΙΝ ΚΤΙΡΙΟ Α-4 
2  H05VV-U 5G1.5 5.0 ΚΤΙΡΙΟ Α-4 Α.Θ. ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 
3  H05VV-U 5G1.5 8.0 ΚΤΙΡΙΟ Α-4 Α.Θ. ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 
4  H05VV-U 3G1.5 10.0 ΚΤΙΡΙΟ Α-4 FCU 
5  H05VV-U 3G1.5 10.0 ΚΤΙΡΙΟ Α-4 FCU 
6  H05VV-U 3G1.5 10.0 ΚΤΙΡΙΟ Α-4 FCU 

  

  



Κατάσταση καλωδίων 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Εργο ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Πίνακας ΚΤΙΡΙΟ Α-5 , Πίνακας 
Πίνακας Παροχής ΓΕΝ.ΠΙΝ , Γενικός πίνακας 

Στοιχεία καλωδίου Σημεία που συνδέει το καλώδιο 
Α/Α Αριθμηση Χαρακτηρισμός  Μήκος Σημείο 1 Σημείο 2 

   (m)   
1  E1VV-U 5G4 40.0 ΓΕΝ.ΠΙΝ ΚΤΙΡΙΟ Α-5 
2  H05VV-U 5G1.5 5.0 ΚΤΙΡΙΟ Α-5 Α.Θ. ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 
3  H05VV-U 5G1.5 8.0 ΚΤΙΡΙΟ Α-5 Α.Θ. ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 
4  H05VV-U 3G1.5 10.0 ΚΤΙΡΙΟ Α-5 FCU 
5  H05VV-U 3G1.5 10.0 ΚΤΙΡΙΟ Α-5 FCU 
6  H05VV-U 3G1.5 10.0 ΚΤΙΡΙΟ Α-5 FCU 

  

  



 Κατάσταση καλωδίων 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Εργο ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Πίνακας ΚΤΙΡΙΟ Α-6 , Πίνακας 
Πίνακας Παροχής ΓΕΝ.ΠΙΝ , Γενικός πίνακας 

Στοιχεία καλωδίου Σημεία που συνδέει το καλώδιο 
Α/Α Αριθμηση Χαρακτηρισμός  Μήκος Σημείο 1 Σημείο 2 

   (m)   
1  E1VV-U 5G4 45.0 ΓΕΝ.ΠΙΝ ΚΤΙΡΙΟ Α-6 
2  H05VV-U 5G1.5 5.0 ΚΤΙΡΙΟ Α-6 Α.Θ. ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 
3  H05VV-U 5G1.5 8.0 ΚΤΙΡΙΟ Α-6 Α.Θ. ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 
4  H05VV-U 3G1.5 10.0 ΚΤΙΡΙΟ Α-6 FCU 
5  H05VV-U 3G1.5 10.0 ΚΤΙΡΙΟ Α-6 FCU 
6  H05VV-U 3G1.5 10.0 ΚΤΙΡΙΟ Α-6 FCU 

  

  



Κατάσταση καλωδίων 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Εργο ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Πίνακας ΚΤΙΡΙΟ Β , Πίνακας 
Πίνακας Παροχής ΓΕΝ.ΠΙΝ , Γενικός πίνακας 

Στοιχεία καλωδίου Σημεία που συνδέει το καλώδιο 
Α/Α Αριθμηση Χαρακτηρισμός  Μήκος Σημείο 1 Σημείο 2 

   (m)   
1  E1VV-R 5G10 70.0 ΓΕΝ.ΠΙΝ ΚΤΙΡΙΟ Β 
2  H05VV-U 5G1.5 10.0 ΚΤΙΡΙΟ Β Α.Θ. ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 
3  H05VV-U 5G1.5 10.0 ΚΤΙΡΙΟ Β Α.Θ. ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 
4  H05VV-U 3G1.5 20.0 ΚΤΙΡΙΟ Β FCU 
5  H05VV-U 3G1.5 20.0 ΚΤΙΡΙΟ Β FCU 
6  H05VV-U 3G1.5 20.0 ΚΤΙΡΙΟ Β FCU 
7  H05VV-U 3G1.5 20.0 ΚΤΙΡΙΟ Β FCU 
8  H05VV-U 3G1.5 20.0 ΚΤΙΡΙΟ Β FCU 
9  H05VV-U 3G1.5 20.0 ΚΤΙΡΙΟ Β FCU 

10  H05VV-U 3G4 10.0 ΚΤΙΡΙΟ Β Α.Θ. ΓΙΑ ΖΝΧ 
  

  



 Κατάσταση καλωδίων 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Εργο ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Πίνακας ΚΤΙΡΙΟ Γ , Πίνακας 
Πίνακας Παροχής ΓΕΝ.ΠΙΝ , Γενικός πίνακας 

Στοιχεία καλωδίου Σημεία που συνδέει το καλώδιο 
Α/Α Αριθμηση Χαρακτηρισμός  Μήκος Σημείο 1 Σημείο 2 

   (m)   
1  E1VV-R 5G16 150.0 ΓΕΝ.ΠΙΝ ΚΤΙΡΙΟ Γ 
2  H05VV-U 5G1.5 10.0 ΚΤΙΡΙΟ Γ Α.Θ. ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 
3  H05VV-U 5G1.5 10.0 ΚΤΙΡΙΟ Γ Α.Θ. ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 
4  H05VV-U 3G1.5 20.0 ΚΤΙΡΙΟ Γ FCU 
5  H05VV-U 3G1.5 20.0 ΚΤΙΡΙΟ Γ FCU 
6  H05VV-U 3G1.5 20.0 ΚΤΙΡΙΟ Γ FCU 
7  H05VV-U 3G1.5 20.0 ΚΤΙΡΙΟ Γ FCU 

  

  



Κατάσταση καλωδίων 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Εργο ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Πίνακας ΚΤΙΡΙΟ Δ , Πίνακας 
Πίνακας Παροχής ΓΕΝ.ΠΙΝ , Γενικός πίνακας 

Στοιχεία καλωδίου Σημεία που συνδέει το καλώδιο 
Α/Α Αριθμηση Χαρακτηρισμός  Μήκος Σημείο 1 Σημείο 2 

   (m)   
1  E1VV-R 5G25 200.0 ΓΕΝ.ΠΙΝ ΚΤΙΡΙΟ Δ 
2  H05VV-U 5G1.5 10.0 ΚΤΙΡΙΟ Δ Α.Θ. ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΟΓΕΙΟ 
3  H05VV-U 5G1.5 10.0 ΚΤΙΡΙΟ Δ Α.Θ. ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΟΓΕΙΟ 
4  H05VV-U 3G1.5 20.0 ΚΤΙΡΙΟ Δ FCU ΙΣΟΓΕΙΟ 
5  H05VV-U 3G1.5 20.0 ΚΤΙΡΙΟ Δ FCU ΙΣΟΓΕΙΟ 
6  H05VV-U 3G1.5 20.0 ΚΤΙΡΙΟ Δ FCU ΙΣΟΓΕΙΟ 
7  H05VV-U 3G1.5 20.0 ΚΤΙΡΙΟ Δ FCU ΙΣΟΓΕΙΟ 
8  H05VV-U 5G1.5 10.0 ΚΤΙΡΙΟ Δ Α.Θ. ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΟΦΟΣ 
9  H05VV-U 5G1.5 10.0 ΚΤΙΡΙΟ Δ Α.Θ. ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΟΦΟΣ 

10  H05VV-U 3G1.5 20.0 ΚΤΙΡΙΟ Δ FCU ΟΡΟΦΟΣ 
11  H05VV-U 3G1.5 20.0 ΚΤΙΡΙΟ Δ FCU ΟΡΟΦΟΣ 
12  H05VV-U 3G1.5 20.0 ΚΤΙΡΙΟ Δ FCU ΟΡΟΦΟΣ 
13  H05VV-U 3G1.5 20.0 ΚΤΙΡΙΟ Δ FCU ΟΡΟΦΟΣ 
14  H05VV-U 3G1.5 20.0 ΚΤΙΡΙΟ Δ FCU ΟΡΟΦΟΣ 
15  H05VV-U 3G1.5 20.0 ΚΤΙΡΙΟ Δ FCU ΟΡΟΦΟΣ 

  



 

Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΓΕΝ.ΠΙΝ ,  Γενικός πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  1 , ΚΤΙΡΙΟ Α-1 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 3~400 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 13.20 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 13.20 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(1.732·U·συνφ) 19.1 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 20 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 19.1 < 20 < 24.0 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο E1VV-U 5G4 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 24.0 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 24.0 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 5.0 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 55.2 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 17.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 500.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 4.610 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 5.500 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.143 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 20.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.110 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 3.63 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.91 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.52 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 9.31 kA 
Διατομή αγωγού q 4.0 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 200 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.02472 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 1,707 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 200 < 1,707 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΓΕΝ.ΠΙΝ ,  Γενικός πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  2 , ΚΤΙΡΙΟ Β 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 3~400 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 16.20 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 16.20 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(1.732·U·συνφ) 23.4 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 25 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 23.4 < 25 < 52.0 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο μέσα στο Έδαφος 

 

Θερμοκρασία εδάφους = 20°C 
Θερμική αντίσταση χώματος = 2.5 K*m/W 
Τα καλώδια είναι θαμένα κατευθείαν μέσα στο έδαφος 
Πλήθος από πολυ-πολικά καλώδια = 1 
Τα καλώδια είναι σε επαφή 
Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ2 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E2 fH 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για θερμική αντίσταση χώματος ,  Πίνακας 52-Κ3 fg 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο E1VV-R 5G10 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K3, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 52.0 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH·fg 52.0 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 3.0 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 30.1 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 21.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 950.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 1.830 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 2.183 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.132 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 70.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.153 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 6.19 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 1.55 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 2.16 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 9.31 kA 
Διατομή αγωγού q 10.0 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 250 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.02472 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 1,295 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 250 < 1,295 

  



 Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΓΕΝ.ΠΙΝ ,  Γενικός πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  3 , ΚΤΙΡΙΟ Α-2 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 3~400 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 8.40 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 8.40 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(1.732·U·συνφ) 12.1 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 16 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 12.1 < 16 < 24.0 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο E1VV-U 5G4 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 24.0 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 24.0 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 2.0 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 40.2 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 17.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 500.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 4.610 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 5.500 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.143 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 25.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.138 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 2.89 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.72 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.33 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 9.31 kA 
Διατομή αγωγού q 4.0 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 160 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.02472 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 1,418 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 160 < 1,418 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΓΕΝ.ΠΙΝ ,  Γενικός πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  4 , ΚΤΙΡΙΟ Α-3 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 3~400 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 8.40 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 8.40 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(1.732·U·συνφ) 12.1 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 16 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 12.1 < 16 < 24.0 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο E1VV-U 5G4 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 24.0 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 24.0 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 2.0 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 40.2 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 17.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 500.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 4.610 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 5.500 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.143 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 30.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.165 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 3.47 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.87 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.48 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 9.31 kA 
Διατομή αγωγού q 4.0 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 160 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.02472 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 1,212 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 160 < 1,212 

  



 Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΓΕΝ.ΠΙΝ ,  Γενικός πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  5 , ΚΤΙΡΙΟ Α-4 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 3~400 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 8.40 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 8.40 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(1.732·U·συνφ) 12.1 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 16 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 12.1 < 16 < 24.0 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο E1VV-U 5G4 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 24.0 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 24.0 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 2.0 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 40.2 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 17.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 500.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 4.610 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 5.500 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.143 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 35.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.193 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 4.04 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 1.01 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.62 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 9.31 kA 
Διατομή αγωγού q 4.0 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 160 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.02472 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 1,059 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 160 < 1,059 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΓΕΝ.ΠΙΝ ,  Γενικός πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  6 , ΚΤΙΡΙΟ Α-5 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 3~400 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 8.40 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 8.40 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(1.732·U·συνφ) 12.1 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 16 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 12.1 < 16 < 24.0 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο E1VV-U 5G4 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 24.0 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 24.0 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 2.0 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 40.2 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 17.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 500.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 4.610 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 5.500 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.143 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 40.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.220 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 4.62 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 1.16 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.77 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 9.31 kA 
Διατομή αγωγού q 4.0 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 160 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.02472 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 940 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 160 < 940 

  



 Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΓΕΝ.ΠΙΝ ,  Γενικός πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  7 , ΚΤΙΡΙΟ Α-6 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 3~400 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 8.40 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 8.40 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(1.732·U·συνφ) 12.1 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 16 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 12.1 < 16 < 24.0 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο E1VV-U 5G4 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 24.0 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 24.0 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 2.0 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 40.2 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 17.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 500.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 4.610 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 5.500 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.143 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 45.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.248 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 5.20 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 1.30 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.91 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 9.31 kA 
Διατομή αγωγού q 4.0 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 160 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.02472 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 845 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 160 < 845 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΓΕΝ.ΠΙΝ ,  Γενικός πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  8 , ΚΤΙΡΙΟ K 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 3~400 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 7.20 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 7.20 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(1.732·U·συνφ) 10.4 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 16 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 10.4 < 16 < 39.0 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο μέσα στο Έδαφος 

 

Θερμοκρασία εδάφους = 20°C 
Θερμική αντίσταση χώματος = 2.5 K*m/W 
Τα καλώδια είναι θαμένα κατευθείαν μέσα στο έδαφος 
Πλήθος από πολυ-πολικά καλώδια = 1 
Τα καλώδια είναι σε επαφή 
Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ2 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E2 fH 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για θερμική αντίσταση χώματος ,  Πίνακας 52-Κ3 fg 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο E1VV-U 5G6 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K3, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 39.0 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH·fg 39.0 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 1.0 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 23.6 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 19.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 650.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 3.080 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 3.675 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.134 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 120.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.441 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 7.94 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 1.99 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 2.60 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 9.31 kA 
Διατομή αγωγού q 6.0 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 160 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.02472 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 494 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 160 < 494 

  



 Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΓΕΝ.ΠΙΝ ,  Γενικός πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  9 , ΚΤΙΡΙΟ Γ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 3~400 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 14.64 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 14.64 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(1.732·U·συνφ) 21.1 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 25 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 21.1 < 25 < 67.0 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο μέσα στο Έδαφος 

 

Θερμοκρασία εδάφους = 20°C 
Θερμική αντίσταση χώματος = 2.5 K*m/W 
Τα καλώδια είναι θαμένα κατευθείαν μέσα στο έδαφος 
Πλήθος από πολυ-πολικά καλώδια = 1 
Τα καλώδια είναι σε επαφή 
Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ2 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E2 fH 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για θερμική αντίσταση χώματος ,  Πίνακας 52-Κ3 fg 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο E1VV-R 5G16 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K3, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 67.0 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH·fg 67.0 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 1.5 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 25.0 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 25.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 1,350.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 1.150 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 1.372 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.124 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 150.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.206 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 7.53 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 1.88 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 2.49 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 9.31 kA 
Διατομή αγωγού q 16.0 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 250 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.02472 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 998 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 250 < 998 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΓΕΝ.ΠΙΝ ,  Γενικός πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  10 , ΚΤΙΡΙΟ Δ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 3~400 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 19.80 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 19.80 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(1.732·U·συνφ) 28.6 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 32 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 28.6 < 32 < 86.0 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο μέσα στο Έδαφος 

 

Θερμοκρασία εδάφους = 20°C 
Θερμική αντίσταση χώματος = 2.5 K*m/W 
Τα καλώδια είναι θαμένα κατευθείαν μέσα στο έδαφος 
Πλήθος από πολυ-πολικά καλώδια = 1 
Τα καλώδια είναι σε επαφή 
Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ2 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E2 fH 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για θερμική αντίσταση χώματος ,  Πίνακας 52-Κ3 fg 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο E1VV-R 5G25 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K3, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 86.0 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH·fg 86.0 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 1.8 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 25.5 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 28.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 1,700.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 0.727 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 0.867 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.121 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 200.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.173 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 8.59 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 2.15 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 2.76 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 9.31 kA 
Διατομή αγωγού q 25.0 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 320 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.02472 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 1,160 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 320 < 1,160 

  



 Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ K ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  1 , Α.Θ. ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 3~400 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 4.00 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 4.00 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(1.732·U·συνφ) 5.8 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 5.8 < 10 < 13.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 5G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 13.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 13.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 1.2 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 37.3 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 12.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 190.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 5.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.072 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 0.72 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.18 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 2.52 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 0.51 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.44964 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 441 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 441 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ K ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  2 , Α.Θ. ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 3~400 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 2.00 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 2.00 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(1.732·U·συνφ) 2.9 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.9 < 10 < 13.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 5G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 13.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 13.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.3 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 31.8 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 12.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 190.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 8.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.115 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 0.58 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.14 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 2.48 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 0.51 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.44964 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 407 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 407 

  



 Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Α-1 ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  1 , Α.Θ. ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 3~400 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 3.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 3.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(1.732·U·συνφ) 5.1 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 5.1 < 10 < 13.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 5G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 13.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 13.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.9 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 35.6 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 12.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 190.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 5.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.072 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 0.63 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.16 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.55 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.92 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.11990 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 1,197 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 1,197 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Α-1 ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  2 , Α.Θ. ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 3~400 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 2.00 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 2.00 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(1.732·U·συνφ) 2.9 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.9 < 10 < 13.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 5G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 13.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 13.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.3 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 31.8 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 12.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 190.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 8.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.115 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 0.58 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.14 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.54 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.92 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.11990 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 977 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 977 

  



 Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Α-1 ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  3 , FCU 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 0.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 0.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 2.2 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.2 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.1 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 30.9 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 10.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.144 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 0.63 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.27 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.66 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.92 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.11990 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 870 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 870 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Α-1 ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  4 , FCU 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 0.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 0.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 2.2 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.2 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.1 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 30.9 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 10.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.144 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 0.63 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.27 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.66 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.92 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.11990 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 870 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 870 

  



 Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Α-1 ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  5 , FCU 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 0.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 0.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 2.2 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.2 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.1 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 30.9 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 10.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.144 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 0.63 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.27 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.66 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.92 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.11990 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 870 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 870 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Α-1 ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  6 , Α.Θ. ΓΙΑ ΖΝΧ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 4.00 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 4.00 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 17.3 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 20 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 17.3 < 20 < 26.0 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G4 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 26.0 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 26.0 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 1.4 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 47.8 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 13.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 260.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 4.610 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 5.500 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.143 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 10.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.055 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 1.91 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.83 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 2.22 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.92 kA 
Διατομή αγωγού q 4.0 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 200 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.11990 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 1,315 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 200 < 1,315 

  



 Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Α-2 ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  1 , Α.Θ. ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 3~400 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 3.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 3.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(1.732·U·συνφ) 5.1 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 5.1 < 10 < 13.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 5G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 13.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 13.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.9 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 35.6 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 12.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 190.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 5.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.072 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 0.63 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.16 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.39 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.56 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.14697 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 1,049 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 1,049 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Α-2 ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  2 , Α.Θ. ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 3~400 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 2.00 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 2.00 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(1.732·U·συνφ) 2.9 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.9 < 10 < 13.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 5G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 13.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 13.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.3 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 31.8 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 12.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 190.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 8.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.115 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 0.58 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.14 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.38 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.56 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.14697 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 876 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 876 

  



 Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Α-2 ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  3 , FCU 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 0.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 0.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 2.2 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.2 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.1 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 30.9 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 10.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.144 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 0.63 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.27 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.50 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.56 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.14697 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 789 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 789 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Α-2 ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  4 , FCU 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 0.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 0.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 2.2 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.2 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.1 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 30.9 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 10.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.144 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 0.63 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.27 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.50 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.56 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.14697 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 789 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 789 

  



 Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Α-2 ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  5 , FCU 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 0.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 0.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 2.2 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.2 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.1 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 30.9 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 10.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.144 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 0.63 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.27 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.50 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.56 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.14697 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 789 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 789 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Α-3 ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  1 , Α.Θ. ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 3~400 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 3.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 3.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(1.732·U·συνφ) 5.1 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 5.1 < 10 < 13.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 5G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 13.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 13.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.9 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 35.6 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 12.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 190.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 5.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.072 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 0.63 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.16 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.52 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.32 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.17418 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 934 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 934 

  



 Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Α-3 ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  2 , Α.Θ. ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 3~400 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 2.00 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 2.00 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(1.732·U·συνφ) 2.9 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.9 < 10 < 13.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 5G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 13.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 13.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.3 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 31.8 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 12.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 190.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 8.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.115 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 0.58 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.14 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.50 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.32 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.17418 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 794 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 794 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Α-3 ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  3 , FCU 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 0.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 0.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 2.2 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.2 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.1 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 30.9 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 10.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.144 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 0.63 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.27 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.63 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.32 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.17418 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 722 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 722 

  



 Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Α-3 ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  4 , FCU 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 0.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 0.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 2.2 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.2 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.1 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 30.9 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 10.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.144 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 0.63 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.27 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.63 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.32 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.17418 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 722 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 722 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Α-3 ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  5 , FCU 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 0.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 0.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 2.2 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.2 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.1 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 30.9 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 10.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.144 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 0.63 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.27 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.63 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.32 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.17418 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 722 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 722 

  



 Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Α-4 ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  1 , Α.Θ. ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 3~400 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 3.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 3.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(1.732·U·συνφ) 5.1 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 5.1 < 10 < 13.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 5G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 13.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 13.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.9 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 35.6 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 12.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 190.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 5.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.072 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 0.63 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.16 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.64 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.14 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.20147 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 840 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 840 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Α-4 ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  2 , Α.Θ. ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 3~400 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 2.00 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 2.00 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(1.732·U·συνφ) 2.9 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.9 < 10 < 13.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 5G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 13.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 13.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.3 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 31.8 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 12.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 190.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 8.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.115 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 0.58 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.14 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.63 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.14 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.20147 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 726 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 726 

  



 Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Α-4 ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  3 , FCU 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 0.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 0.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 2.2 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.2 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.1 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 30.9 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 10.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.144 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 0.63 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.27 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.75 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.14 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.20147 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 665 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 665 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Α-4 ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  4 , FCU 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 0.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 0.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 2.2 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.2 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.1 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 30.9 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 10.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.144 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 0.63 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.27 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.75 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.14 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.20147 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 665 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 665 

  



 Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Α-4 ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  5 , FCU 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 0.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 0.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 2.2 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.2 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.1 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 30.9 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 10.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.144 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 0.63 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.27 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.75 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.14 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.20147 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 665 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 665 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Α-5 ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  1 , Α.Θ. ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 3~400 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 3.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 3.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(1.732·U·συνφ) 5.1 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 5.1 < 10 < 13.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 5G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 13.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 13.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.9 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 35.6 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 12.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 190.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 5.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.072 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 0.63 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.16 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.77 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.01 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.22882 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 764 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 764 

  



 Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Α-5 ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  2 , Α.Θ. ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 3~400 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 2.00 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 2.00 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(1.732·U·συνφ) 2.9 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.9 < 10 < 13.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 5G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 13.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 13.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.3 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 31.8 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 12.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 190.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 8.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.115 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 0.58 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.14 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.75 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.01 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.22882 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 668 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 668 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Α-5 ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  3 , FCU 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 0.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 0.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 2.2 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.2 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.1 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 30.9 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 10.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.144 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 0.63 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.27 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.88 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.01 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.22882 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 616 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 616 

  



 Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Α-5 ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  4 , FCU 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 0.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 0.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 2.2 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.2 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.1 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 30.9 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 10.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.144 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 0.63 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.27 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.88 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.01 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.22882 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 616 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 616 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Α-5 ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  5 , FCU 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 0.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 0.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 2.2 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.2 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.1 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 30.9 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 10.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.144 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 0.63 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.27 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.88 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.01 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.22882 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 616 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 616 

  



 Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Α-6 ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  1 , Α.Θ. ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 3~400 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 3.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 3.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(1.732·U·συνφ) 5.1 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 5.1 < 10 < 13.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 5G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 13.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 13.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.9 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 35.6 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 12.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 190.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 5.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.072 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 0.63 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.16 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.89 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 0.90 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.25620 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 700 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 700 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Α-6 ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  2 , Α.Θ. ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 3~400 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 2.00 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 2.00 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(1.732·U·συνφ) 2.9 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.9 < 10 < 13.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 5G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 13.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 13.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.3 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 31.8 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 12.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 190.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 8.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.115 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 0.58 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.14 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 1.88 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 0.90 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.25620 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 619 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 619 

  



 Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Α-6 ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  3 , FCU 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 0.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 0.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 2.2 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.2 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.1 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 30.9 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 10.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.144 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 0.63 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.27 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 2.00 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 0.90 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.25620 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 574 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 574 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Α-6 ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  4 , FCU 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 0.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 0.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 2.2 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.2 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.1 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 30.9 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 10.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.144 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 0.63 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.27 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 2.00 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 0.90 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.25620 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 574 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 574 

  



 Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Α-6 ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  5 , FCU 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 0.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 0.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 2.2 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.2 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.1 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 30.9 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 10.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.144 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 0.63 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.27 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 2.00 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 0.90 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.25620 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 574 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 574 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Β ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  1 , Α.Θ. ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 3~400 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 4.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 4.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(1.732·U·συνφ) 6.5 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 6.5 < 10 < 13.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 5G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 13.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 13.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 1.5 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 39.3 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 12.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 190.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 10.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.144 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 1.62 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.41 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 2.38 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.41 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.16311 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 748 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 748 

  



 Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Β ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  2 , Α.Θ. ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 3~400 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 2.00 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 2.00 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(1.732·U·συνφ) 2.9 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.9 < 10 < 13.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 5G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 13.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 13.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.3 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 31.8 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 12.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 190.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 10.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.144 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 0.72 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.18 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 2.16 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.41 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.16311 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 748 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 748 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Β ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  3 , FCU 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 0.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 0.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 2.2 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.2 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.1 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 30.9 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 20.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.289 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 1.25 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.54 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 2.52 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.41 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.16311 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 509 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 509 

  



 Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Β ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  4 , FCU 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 0.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 0.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 2.2 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.2 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.1 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 30.9 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 20.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.289 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 1.25 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.54 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 2.52 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.41 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.16311 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 509 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 509 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Β ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  5 , FCU 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 0.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 0.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 2.2 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.2 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.1 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 30.9 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 20.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.289 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 1.25 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.54 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 2.52 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.41 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.16311 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 509 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 509 

  



 Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Β ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  6 , FCU 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 0.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 0.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 2.2 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.2 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.1 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 30.9 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 20.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.289 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 1.25 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.54 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 2.52 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.41 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.16311 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 509 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 509 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Β ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  7 , FCU 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 0.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 0.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 2.2 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.2 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.1 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 30.9 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 20.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.289 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 1.25 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.54 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 2.52 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.41 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.16311 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 509 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 509 

  



 Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Β ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  8 , FCU 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 0.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 0.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 2.2 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.2 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.1 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 30.9 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 20.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.289 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 1.25 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.54 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 2.52 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.41 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.16311 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 509 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 509 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Β ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  9 , Α.Θ. ΓΙΑ ΖΝΧ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 4.00 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 4.00 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 17.3 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 20 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 17.3 < 20 < 26.0 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G4 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 26.0 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 26.0 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 1.4 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 47.8 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 13.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 260.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 4.610 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 5.500 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.143 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 10.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.055 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 1.91 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.83 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 2.80 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.41 kA 
Διατομή αγωγού q 4.0 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 200 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.16311 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 1,054 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 200 < 1,054 

  



 Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Γ ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  1 , Α.Θ. ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 3~400 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 6.20 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 6.20 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(1.732·U·συνφ) 8.9 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 8.9 < 10 < 13.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 5G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 13.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 13.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 2.9 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 47.6 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 12.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 190.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 10.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.144 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 2.24 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.56 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 2.86 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.06 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.21689 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 637 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 637 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Γ ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  2 , Α.Θ. ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 3~400 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 2.00 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 2.00 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(1.732·U·συνφ) 2.9 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.9 < 10 < 13.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 5G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 13.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 13.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.3 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 31.8 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 12.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 190.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 10.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.144 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 0.72 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.18 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 2.48 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.06 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.21689 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 637 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 637 

  



 Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Γ ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  3 , FCU 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 1.00 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 1.00 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 4.3 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 4.3 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.2 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 33.6 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 20.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.289 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 2.50 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 1.08 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 3.38 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.06 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.21689 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 455 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 455 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Γ ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  4 , FCU 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 1.00 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 1.00 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 4.3 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 4.3 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.2 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 33.6 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 20.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.289 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 2.50 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 1.08 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 3.38 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.06 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.21689 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 455 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 455 

  



 Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Γ ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  5 , FCU 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 1.00 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 1.00 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 4.3 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 4.3 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.2 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 33.6 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 20.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.289 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 2.50 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 1.08 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 3.38 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.06 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.21689 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 455 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 455 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Γ ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  6 , FCU 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 1.00 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 1.00 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 4.3 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 4.3 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.2 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 33.6 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 20.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.289 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 2.50 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 1.08 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 3.38 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.06 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.21689 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 455 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 455 

  



 Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Δ ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  1 , Α.Θ. ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΟΓΕΙΟ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 3~400 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 3.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 3.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(1.732·U·συνφ) 5.1 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 5.1 < 10 < 13.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 5G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 13.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 13.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.9 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 35.6 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 12.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 190.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 10.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.144 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 1.26 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.32 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 2.91 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.23 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.18664 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 695 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 695 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Δ ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  2 , Α.Θ. ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΟΓΕΙΟ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 3~400 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 2.00 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 2.00 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(1.732·U·συνφ) 2.9 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.9 < 10 < 13.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 5G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 13.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 13.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.3 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 31.8 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 12.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 190.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 10.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.144 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 0.72 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.18 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 2.77 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.23 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.18664 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 695 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 695 

  



 Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Δ ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  3 , FCU ΙΣΟΓΕΙΟ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 0.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 0.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 2.2 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.2 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.1 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 30.9 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 20.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.289 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 1.25 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.54 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 3.13 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.23 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.18664 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 484 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 484 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Δ ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  4 , FCU ΙΣΟΓΕΙΟ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 0.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 0.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 2.2 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.2 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.1 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 30.9 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 20.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.289 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 1.25 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.54 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 3.13 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.23 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.18664 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 484 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 484 

  



 Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Δ ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  5 , FCU ΙΣΟΓΕΙΟ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 0.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 0.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 2.2 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.2 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.1 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 30.9 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 20.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.289 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 1.25 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.54 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 3.13 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.23 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.18664 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 484 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 484 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Δ ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  6 , FCU ΙΣΟΓΕΙΟ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 0.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 0.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 2.2 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.2 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.1 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 30.9 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 20.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.289 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 1.25 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.54 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 3.13 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.23 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.18664 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 484 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 484 

  



 Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Δ ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  7 , Α.Θ. ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΟΦΟΣ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 3~400 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 4.00 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 4.00 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(1.732·U·συνφ) 5.8 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 5.8 < 10 < 13.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 5G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 13.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 13.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 1.2 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 37.3 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 12.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 190.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 10.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.144 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 1.44 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.36 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 2.95 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.23 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.18664 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 695 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 695 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Δ ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  8 , Α.Θ. ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΟΦΟΣ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 3~400 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 2.00 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 2.00 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(1.732·U·συνφ) 2.9 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.9 < 10 < 13.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 5G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 2   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 13.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 13.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.3 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 31.8 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 12.0 mm 
Βάρος καλωδίου G 190.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 10.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.144 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 1.732·Ib·Z 0.72 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.18 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 2.77 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.23 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.18664 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 695 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 695 

  



 Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Δ ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  9 , FCU ΟΡΟΦΟΣ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 0.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 0.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 2.2 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.2 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.1 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 30.9 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 20.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.289 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 1.25 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.54 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 3.13 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.23 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.18664 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 484 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 484 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Δ ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  10 , FCU ΟΡΟΦΟΣ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 0.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 0.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 2.2 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.2 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.1 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 30.9 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 20.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.289 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 1.25 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.54 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 3.13 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.23 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.18664 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 484 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 484 

  



 Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Δ ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  11 , FCU ΟΡΟΦΟΣ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 0.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 0.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 2.2 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.2 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.1 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 30.9 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 20.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.289 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 1.25 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.54 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 3.13 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.23 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.18664 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 484 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 484 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Δ ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  12 , FCU ΟΡΟΦΟΣ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 0.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 0.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 2.2 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.2 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.1 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 30.9 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 20.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.289 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 1.25 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.54 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 3.13 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.23 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.18664 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 484 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 484 

  



 Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Δ ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  13 , FCU ΟΡΟΦΟΣ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 0.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 0.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 2.2 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.2 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.1 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 30.9 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 20.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.289 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 1.25 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.54 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 3.13 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.23 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.18664 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 484 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 484 

  



Αναλυτικός υπολογισμός γραμμής κατά ΕΛΟΤ HD 384 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Ηλ. πίνακας - Τάση λειτουργίας ΚΤΙΡΙΟ Δ ,  Πίνακας ,  3~400V 50Hz 
Αρ. Γραμμής  14 , FCU ΟΡΟΦΟΣ 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά φορτίου 
Αριθμός φάσεων / Ονομαστική Τάση U 1~231 V 
Εγκατεστημένη ισχύς Pinst 0.50 kW 
Ταυτοχρονισμός η 1.00  
Απορροφούμενη ισχύς P 0.50 kW 
Συντελεστής ισχύος συνφ 1.00  
Είδος φορτίου ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ρεύμα σχεδιασμού  Ib=P/(U·συνφ) 2.2 A 

Προστατευτική διάταξη κυκλώματος 
Ονομαστικό ρεύμα της διάταξης προστασίας In 10 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη Ib < In < Iz 2.2 < 10 < 14.5 

Μέθοδος Εγκατάστασης, Συντελεστές διόρθωσης 
Καλώδιο στον Αέρα 

 

Θερμοκρασία αέρα = 30°C 
Τα καλώδια είναι γυμνά και εντοιχισμένα (χωνευτά) 
Ελεύθερα στον αέρα ή επάνω σε δομικό υλικό ή επιτοίχια/εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα 
Πλήθος κυκλωμάτων = 1 

Συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία αέρα , Πίνακας 52-Δ1 fθ 1.00  
Συντελεστής διόρθωσης για ομαδοποίηση , Πίνακας 52-E1 fH 1.00  

Επιλογή διατομής καλωδίου 
Καλώδιο H05VV-U 3G1.5 
Υλικό Μόνωσης / Υλικό αγωγών PVC / Copper 
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία αγωγών θcond,max 70.0 °C 
Πίνακας με ονομαστικά ρεύματα καλωδίων σε συνθήκες αναφοράς Πίνακας 52-K1, Στήλη 3   
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου από τον παραπάνω πίνακα Ir 14.5 A 
Ονομαστικό ρεύμα καλωδίου σε συνθήκες λειτουργίας Iz=Ir·fθ·fH 14.5 A 
Ανηγμένες απώλειες κατά μήκος του καλωδίου Ploss 0.1 W/m 
Θερμοκρασία αγωγού του καλωδίου θcu 30.9 °C 
Διάμετρος καλωδίου D 10.5 mm 
Βάρος καλωδίου G 130.0 kg/km 

Έλεγχος καλωδίου σε πτώση τάσης 
Αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  20°C (IEC 60502-1) R20 12.100 Ohm/km 
Διορθωμένη αντίσταση στο συνεχές ρεύμα στους  70°C R 14.437 Ohm/km 
Αντίσταση επαγωγική καλωδίου (IEC 60502-1) X 0.165 Ohm/km 
Μήκος καλωδίου L 20.0 m 
Σύνθετη αντίσταση καλωδίου Z = L·(R·συνφ + X·ημφ) 0.289 Ohm 
Πτώση τάσης στο καλώδιο ΔU = 2·Ib·Z 1.25 V 
Πτώση τάσης % στο καλώδιο ΔU% = (ΔU·100)/U 0.54 % 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης στο καλώδιο ΔUmax% 2.00 % 
Πτώση τάσης % από την αρχή της ηλ. εγκατάστασης ΔUtotal 3.13 % 

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στους ζυγούς του πίνακα Ik 1.23 kA 
Διατομή αγωγού q 1.5 mm² 
Συντελεστής υλικού για χάλκινους αγωγούς k 115 A/mm² 
Επιτρεπτός χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος t 5 s 
Ελάχιστη διατομή αγωγού qmin  mm² 

Έλεγχος απόζευξης 
Χαρακτηριστική καμπύλη προστατευτικής διάταξης  MCB C 
Ρεύμα λειτουργίας του στοιχείου ακαριαίας προστασίας I5 100 A 
Σύνθετη αντίσταση πηγής r = U/Ik 0.18664 Ohm 
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής Io = U/(r+Z) 484 A 
Ισχύει η βασική συνθήκη I5 < Io 100 < 484 
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3~400V 50Hz

ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 ΤΥΠ. ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΓ. ΘΑΛΑΜΩΝ
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ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ
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3~400V 50Hz

ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ-ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ
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ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΩΡΟΦΟΥ
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Αντλία θερμότητας 12kW (EE 813/2011)

Δοχείο Αδρανείας 80 lt

Φ32x3,6 mm

ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Σύνδεση σωλήνα PPR με χαλυβδοσωλήνα

Από υφιστάμενο λεβητοστάσιο

Προς θερμαντικά σώματα
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ΚΤΙΡΙO ΔΥΩΡΟΦΟ - ΟΡΟΦΟΣ - ΞΕΝΩΝΕΣ
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ΚΤΙΡΙO ΔΥΩΡΟΦΟ - ΙΣΟΓΕΙΟ - ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ



INVERTER 30kW

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ Τ2

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ32A DC 32A DC

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ Τ2

ΠΡΟΣ ΓΕΝ.ΠΙΝΑΚΑ ΦΒ AC

12A ΑΣΦΑΛΕΙΑ(x2)
F0

C40A

12A ΑΣΦΑΛΕΙΑ(x2) 12A ΑΣΦΑΛΕΙΑ(x2)

MC4 Connector MC4 Connector MC4 Connector

ΚΑΛΩΔΙΟ AC NYY5X16MM2

12A ΑΣΦΑΛΕΙΑ(x2)

MC4 Connector

12A ΑΣΦΑΛΕΙΑ(x2)

MC4 Connector
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