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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1.1  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΜΕ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, ΠΤΠ κλπ 
 

1.1.1 Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλαμβάνει τους 

τεχνικούς συμβατικούς όρους σύμφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασμό µε τους 

όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές 

του έργου. 

1.1.2 Το παρόν τεύχος της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, έχει συνταχθεί 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 του Υπουργείου 

Α.Α. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012, με θέμα: 

«Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), 

με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα», στην απόφαση ΔΚΠ/οικ/1211/1- 

8-2016 του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2524/Β/16-8- 

2016, με θέμα: «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) 

Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ)» και της εγκυκλίου 

ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016 του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Σε ότι αφορά στις ΕΤΕΠ τις 

αναφερόμενες στο ΦΕΚ 2524/Β/16-8-2016 και την εγκύκλιο ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016, 

ισχύουν τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο, μέχρι την ολοκλήρωση της επικαιροποίησής 

τους και της θέσης τους και πάλι σε υποχρεωτική εφαρμογή, οπότε και θα ισχύουν 

όπως θα δημοσιευθούν από το Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. Οι ως άνω προδιαγραφές όπως και 

οποιεσδήποτε άλλες, αναφερόμενες στα άρθρα της ΤΣΥ, προδιαγραφές αποτελούν 

αναπόσπαστα τμήματά της. 

. 

 
1.1.3 Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου της ΤΣΥ 

από την Κοινοτική Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας εκπνέουσας την ημέρα κατάθεσης των προσφορών, δι' 

ειδικής επιστολής. 

Στην αντίθετη περίπτωση: 
 

A. Στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης 
 

B. Στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συμπράξει 

µε το ΚΤΕ στην εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου µε την Κοινοτική Νομοθεσία, έστω 

κι αν τούτο συνεπάγεται οικονομική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται 

ότι περιλαμβάνεται στον εύλογο επιχειρηματικό κίνδυνο. 
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1.2  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.2.1 Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο 

(διαδικασίες/μεθόδους/δοκιμές κλπ) που δεν καλύπτονται από: 

• τους κανονισμούς/προδιαγραφές/κώδικες από τα άρθρα του ΚΜΕ της ΕΣΥ και τους 

λοιπούς όρους δημοπράτησης, 

• τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ και ΄το τεύχος 

των Τεχνικών Προδιαγραφών, 

θα εφαρμόζονται: τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως 

«Κείμενα εναρμόνισης (ΗΟ)» σύμφωνα µε τους κοινούς κανόνες των οργανισμών 

αυτών. 

 
 

1.2.2 Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται: 

A. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί µε διαδικασία 

αναγνωρισμένη από τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την 

εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη-µέλη και έχουν δημοσιευθεί στην 

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

B. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις 

της ακαταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, µε γνώμονα την ικανοποίηση των 

βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές µε βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του 

προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) 

χορηγούνται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από 

το εκάστοτε κράτος-µέλος. 

C. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ...ΧΩ.Δ.Ε) ή του 

προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε) καθ' ο μέρος αυτές δεν 

αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία και τις προβλέψεις της παρούσας ΤΣΥ. 

D. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ 

(Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές 

ISO (International Standard Organization) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των 

ΗΠA. 

 

 
1.3  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Εφίσταται η προσοχή στους παρακάτω όρους: 
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1.3.1 Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα 

καθορίζει µε λεπτομέρεια, σε κάθε μελέτη όλες τις εφαρμοστέες προδιαγραφές. Τούτο 

θα γίνεται όχι αργότερα από την υποβολή της συναφούς μελέτης. 

1.3.2 Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος 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 υποχρέωση, 

κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή των. 

1.3.3 Σχετικά με τα συναντώμεθα εμπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά 

ευρήματα, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να εφαρμόζει τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και εντολές των αρμοδίων φορέων. 

Ειδικότερα στην περίπτωση που κατά την εκτέλεση των εργασιών εντοπιστούν δίκτυα 

ΟΚΩ η αντιμετώπιση των πιθανών δυσχερειών γίνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 

στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00. 

1.3.4 Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόμους και τις λοιπές 

κυκλοφοριακές προσβάσεις που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της 

κυκλοφορίας. Η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις απόρριψης 

απορριμμάτων, σε εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής, σε τριγωνομετρικά σημεία κτλ. 

πρέπει να παραμένει κατά το δυνατόν ανεμπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής 

του έργου και θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την 

ελαχιστοποίηση των σχετικών οχλήσεων. 

1.3.5 Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανευρεθούν επικίνδυνα 

υλικά, π.χ. στο έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε δομικά στοιχεία και κατασκευές, 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει τον Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε 

περίπτωση άμεσου κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει άμεσα όλα τα 

αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα μέτρα θα συμφωνηθούν από 

κοινού μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα αλειφθέντα άμεσα μέτρα και 

τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται πρόσθετα στον Ανάδοχο. 

1.4  ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων της παρούσας ΤΣΥ και των σχετικών 

και/ή αναφερομένων κωδίκων/προδιαγραφών/κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο 

ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα 

επιβαρυνθεί τις δαπάνες για µία συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή 

και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο της ΤΣΥ περί του αντιθέτου. 

1.5  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ 

1.5.1 Για την παραλαβή υλικών που γίνεται µε ζύγιση, εφόσον στο αντικείμενο της 

εργολαβίας περιλαμβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσίδηρέ είδη, σιδηρέ είδη, 

κλπ) ο ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο 

θα αναγράφεται: 

1. Το είδος του υλικού (χυτοσίδηρέ υλικά, κλπ), 
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2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου, 

3.Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, 

4.Η θέση λήψης, 

5.Η θέση απόθεσης, 

6.Η ώρα φόρτωσης, 

7.Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης, 

8.Το καθαρό βάρος, και 

9.Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ. 
 

1.5.2 Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, 

από τον ή τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. 

1.5.3 Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το 

παραπάνω δελτίο ζύγισής του. 

1.5.4 Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να 

συνοδευτούν στη συνέχεια από αναλυτική επιμέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του 

υλικού (πχ για χυτοσίδηρέ είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κλπ). 

1.5.5 Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των 

αναλυτικών επιμετρήσεων και των σχεδίων εφαρμογής, θα συντάσσεται από την 

Υπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές των εργασιών του έργου 

της «Eνίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του σχολικού κτιρίου ΕΠΑΛ Δήμου 

Μυκόνου». Οι Τεχνικές Προδιαγραφές των Υλικών παρουσιάζονται σε ξεχωριστό 

τεύχος. 

 Αντικατάσταση Κουφωμάτων 

I.  Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί 

Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση εξωτερικών ξύλινων 

κουφωμάτων (παραθύρων), καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως 

εγκαταστάσεων, εργατικού δυναμικού, μηχανικού εξοπλισμού, εργαλείων, συσκευών 

και υλικών, σύμφωνα με το παρόν και τα υπόλοιπα Συμβατικά τεύχη και σχέδια και τις 

εντολές της Υπηρεσίας. 

Θα γίνει αντικατάσταση του υφιστάμενου ξύλινου κουφώματος με νέο αντίγραφο του 

υπάρχοντος. 

Τα ειδικά νέα κουφώματα θα αγορασθούν έτοιμα από εργοστάσιο παραγωγής 

τυποποιημένων κουφωμάτων με τις κατάλληλες προσαρμογές. Τα κουφώματα θα 

συνοδεύονται από Ευρωπαϊκή πιστοποίηση και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά 

και καλύπτουν τις παρακάτω προδιαγραφές. 

II. Υ λικά 
 

 Ξυλεία – Εργασία – Υαλοπίνακες - Εξαρτήματα 

Τα κουφώματα (θυρόφυλλα, παραθυρόφυλλα) θα κατασκευαστούν από ξυλεία 

διατομής 85mm x 56mm δηλαδή ορθογώνιας διατομής με απόκλιση έως 3%. σύμφωνα 

με τα σχέδια λεπτομερειών οποιαδήποτε άλλη διατομή μεγαλύτερων διαστάσεων θα 

αποκλειστεί. 

Οπές, εγκοπές, εντροπίες κ.λπ. στις κάσες και τα φύλλα, θα γίνουν όλες με ειδικά 

μηχανήματα και όχι στο χέρι, ώστε όλα τα εξαρτήματα, βίδες, κλειδαριές, στροφείς, 

κ.λπ. να εφαρμόζουν ακριβώς. 

Σε όλες τις κάσες θα τοποθετηθούν ελαστικά παρεμβλήματα συνεχή σε όλο το μήκος 

επαφής με όλο το φύλλο, ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη επαφή με αυτό σύμφωνα με 

τα σχέδια 

Τα ειδικά κουφώματα θα εγκαθίστανται στο Έργο σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή τους και τις προδιαγραφές που ισχύουν. 

Τα χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται κάτωθι: 

• Ξυλεία ξηραμένη σε 11-130 υγρασίας, με συνδυασμό φυσικής και τεχνικής 

ξήρανσης. 

• Κασμά και φύλλο διατομής 56mmΧ85 MM 
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• Μηχανισμοί ανοιγμένης και ανακρινόμενης κίνησης και αυτόματη σπανιότατα 

στο 2ο φύλλο των δίφυλλων. 

• Διπλοί θερμομονωτικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 MM (βλ. σχετικό 

άρθρο) 

• Λάστιχο στεγανοποίησης λευκό περιμετρικά στο φύλλο και δύο στα σημεία 

συνάντησης των ορθοστατών (μπόγια) των δύο φύλλων του παραθύρου και 

στην κάτω τραβέρσα των μπαλκονοπορτών για άριστη υδατοστεγανότητα, 

χρώματος λευκό/ καφέ της επιλογής της επίβλεψης.. 

• Νεροσταλλάκτης από ανοδειωμένο αλουμίνιο στην κάτω τραβερσα της κάσας 

του υαλοστασίου(παράθυρο), για την αποχέτευση του νερού, με ξύλινο 

κάλυμμα από το ίδιο ξύλο και στον ίδιο χρωματισμό για ομοιόμορφη εμφάνιση. 

• Περβάζια (αρμοκάλυπτρα) ανάμεσα σε κάσα και τοιχοποιία θα είναι σύμφωνα 

με τα σχέδια. 

• Οριζόντια και κάθετα ξύλινα καίτια διατομής 43Χ56 mm (όπου προβλέπονται 

σύμφωνα με τον Πίνακα Κουφωμάτων) 

Όλα τα κουφώματα (φύλλα υαλοστασίων και θυρών, καθώς και πατζουριών) θα 

φέρουν τον απαραίτητο εξοπλισμό από μεταλλικά μέρη, για την λειτουργία τους 

ανάλογης σειράς με αυτά, που περιλαμβάνει: 

• πόμολα  χρώματος ίδιου με τα υφιστάμενα ενδεικτικού τύπου ROTO 

• μεντεσέδες ανάκλισης 

• ψαλίδι ανάκλησης 

• σπανιολέτα ημισταθερού φύλλου 

 Συνδετικά Υλικά, Κόλλες 

Οι βαφές θα είναι υδατοδιαλυτές οικολογικές μη τοξικές με εγγύηση τουλάχιστον 8 ετών 

οι χρωματισμοί θα είναι ίδιοι με τους υπάρχοντες και θα γίνουν τουλάχιστον δύο 

δοκιμές για την οριστικοποίηση του ακριβούς χρωματισμού 

Ο κύκλος βαφής περιλαμβάνει: 

• Εμποτισμό με μηκυτοκτόνα, συντηρητικά. Επιφάνεια Film 70-100 μm 

• Στέγνωμα 4-6 ώρες σε απομονωμένο περιβάλλον ελεγχόμενης υγρασίας, 

θερμοκρασίας και φορτίου σκόνης. 

• Στάρωμα (Primer μόνο για έγχρωμα παράθυρα). Επιφάνεια Film 150 μm 

• Αποχαρτάρισμα (αφαίρεση πέλους) με ειδική μηχανή 

• Πρώτο χέρι τελειώματος με υδατοδιαλυτές λάκες, επιφάνειας Film 150 μm 
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• Στέγνωμα 2 ώρες σε απομονωμένο περιβάλλον ελεγχόμενης υγρασίας, 

θερμοκρασίας και φορτίου σκόνης. 

• Δεύτερο χέρι τελειώματος με υδατοδιαλυτές λάκες, επιφάνειας Film 150 μm 

• Ποιοτικός έλεγχος και διορθωτική επέμβαση (αν χρειαστεί) 

 Εξαρτήματα 

α. Ο Ανάδοχος ετοιμάζει πλήρη κατάλογο εξαρτημάτων, μορφής εγκεκριμένης από την 

Υπηρεσία, ο οποίος θα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

• ονομασία του εργοστασίου παραγωγής των εξαρτημάτων 

• κωδικό 

• υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή 

• τελειώματα 

• άλλες σχετικές πληροφορίες. 

β. Πριν ο Ανάδοχος παραγγείλει οποιαδήποτε εξαρτήματα, πρέπει να υποβάλλει και 

να λάβει έγκριση από την Υπηρεσία σχετικά με το σχεδιασμό των προτεινομένων 

εξαρτημάτων και ιδίως την προσαρμοστικότητα και τη φύση του συστήματος 

κλειδαριών που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. 

γ. Επί πλέον ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία τα ακόλουθα: 

• 3 αντίγραφα του καταλόγου εξαρτημάτων 

• 3 αντίγραφα έντυπου υλικού του κατασκευαστή 

• 3 αντίγραφα των πιστοποιητικών του εργοστασίου παραγωγής 

• λεπτομέρειες προτεινομένων δοκιμών για κάθε εξάρτημα 

• προτάσεις για σύστημα κλειδώματος κατά την διάρκεια της κατασκευής. 

δ. Όλες οι μετρήσεις θα λαμβάνονται από το κτίριο και όχι από τα σχέδια. Οι 

παραγγελίες υλικών θα γίνονται βάσει πραγματικών μεγεθών και ποσοτήτων και όχι 

από τα σχέδια. 

ε. Γενικά, για όσα εξαρτήματα δεν αναγράφονται ποιότητα, τύπος ή εργοστάσιο 

παραγωγής στη μελέτη, θα ζητούνται οδηγίες από την Υπηρεσία. Όλα τα εξαρτήματα 

των ξύλινων κατασκευών (σιδηρικά) στερεώνονται με κοχλιωτούς ήλους (ξυλόβιδες) 

κατάλληλου μεγέθους, τοποθετούμενοι κάθετα προς την επιφάνεια του εξαρτήματος. 

Απαγορεύεται η στερέωση οποιουδήποτε σιδηρού εξαρτήματος επί των ξύλινων 

κατασκευών με ήλους (καρφιά). 

στ. Η ανάρτηση των φύλλων γίνεται με ορειχάλκινους στροφείς (μεντεσέδες), τύπου 

πορταδέλλας. Τα εξαρτήματα ανάρτησης και λειτουργίας πρέπει να είναι εγκεκριμένα 

από την Υπηρεσία. 
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III.  Εκτέλεση εργασιών 

 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 

α. Τα κουφώματα θα προσαρμοστούν στις διαστάσεις (άνοιγμα κτίστη), που θα 

προκύψουν από τις λοιπές οικοδομικές εργασίες ενίσχυσης των υπαρχουσών ή 

κατασκευής νέων τοιχοποιιών. 

Τα ξύλινα κουφώματα θα καλύπονται από δεκαετή εγγύηση και θα φέρουν όλα τα 

απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας, από την Ευρωπαϊκής ένωσης. 

β. Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύεται τα προκατασκευασμένα στοιχεία από 

εγκεκριμένες από την Υπηρεσία εταιρείες, τουλάχιστον δεκαετούς πείρας σε 

αυτό τον τομέα. 

γ. Οι συνδέσεις μεταξύ των ξύλων του πλαισίου θα κατασκευάζονται έτσι, ώστε να 

επιτρέπουν τις συστολοδιαστολές του ξύλου σε μεταβολές της υγρασίας του αέρα, 

χωρίς οι ίδιες να καταπονούνται. 

δ. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στην αδιάβροχη προστασία καθώς και στην 

προετοιμασία (εμποτισμό) για την πρόληψη σήψης, μυκήτων κτλ των εξωτερικών 

θυρών εισόδου. Τα περισσότερα των εξωτερικών κουφωμάτων κατασκευάζονται με 

κατακόρυφες ή οριζόντιες λωρίδες ή ταμπλαδωτά. Για την ενίσχυση της αντοχής και 

της πυροπροστασία τους τοποθετείται ενδιάμεσα στις λωρίδες ένα φύλλο 

τσιμεντοσανίδας κατάλληλου πάχους. 

ε. Ο Ανάδοχος υποβάλει προς έγκριση στην Υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια και 

έντυπο υλικό του κατασκευαστή που θα δείχνουν πλήρη συστήματα κουφωμάτων, τον 

τρόπο κατασκευής και πλήρεις λεπτομέρειες για τις προτεινόμενες κατασκευές. 

 Μεταφορά και Αποθήκευση 

α. Η παράδοση, η διακίνηση και η αποθήκευση των υλικών θα πρέπει να γίνει 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

β. Τα εξαρτήματα πρέπει κατά την παράδοση να είναι τυλιγμένα με προστατευτικό 

ανθεκτικό χαρτί και τοποθετημένα σε συσκευασίες με ενδεικτική ταμπέλα. 

γ. Ο Ανάδοχος παραδίδει κλειδωμένα ερμάρια για τη φύλαξη των κλειδιών με σύστημα 

ασφαλείας, για κάθε κτίριο και για ορισμένες περιοχές κάθε κτιρίου κατά τις υποδείξεις 

της Υπηρεσίας. 

IV. Έ λεγχοι 
 

Θα διενεργηθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι: 

α. Ο Ανάδοχος επιθεωρεί και εξετάζει τις επιφάνειες επί των οποίων τοποθετούνται τα 

εξαρτήματα και ενημερώνει την Υπηρεσία για ενδεχόμενες ατέλειες ή μη ικανοποιητικές 

συνθήκες. Δεν προχωρεί στις εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων, παρά μόνο αφού 

επιδιορθώσει τις ατέλειες και λάβει τη σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. 
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β. Οι συναρμογές οριζόντιων και κατακόρυφων στοιχείων πρέπει να είναι έντεχνες και 

να μην χρησιμοποιούνται καρφιά αλλά με κόλλα και μόρσα (εντορμία). Τα νερά του 

ξύλου θα είναι πάντα παράλληλα με το συναρμολογούμενο τεμάχιο. 

γ. Τα κουφώματα πρέπει να είναι τελείως επίπεδα και όλες οι γωνίες ακριβώς 90° και 

για τις υποδοχές των υαλοπινάκων και των φύλλων. 

δ. Οι υποδοχές των υαλοπινάκων πρέπει να έχουν κατασκευαστεί για το 

προβλεπόμενο πάχος τους και τα αρμοκάλυπτρα στήριξης τους να είναι από το ίδιο 

ξύλο. 

ε. Εξακριβώνεται ότι έχουν κατασκευαστεί οι απαιτούμενοι νεροσταλλάκτες και οι 

«οπές νεροχύτη» και εξασφαλίζεται η σωστή απορροή των όμβριων. 

στ. Εξακριβώνεται και ελέγχεται η σωστή τοποθέτηση μηχανισμών κλεισίματος (π.χ. η 

τοποθέτηση του προβλεπόμενου αριθμού μεντεσέδων). 

V.  Περιλαμβανόμενες Δαπάνες 

Στην τιμή μονάδος για την κατασκευή κουφωμάτων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου, από οποιαδήποτε απόσταση και 

μέσω οποιασδήποτε οδού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθμη εργασίας 

όλων των απαιτούμενων υλικών στερέωσης, μικροϋλικών και του απαραίτητου 

εξοπλισμού για την ολοκληρωμένη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

Περιλαμβάνονται επίσης και οι επιπλέον ποσότητες υλικών που προσκομίζει ο 

Ανάδοχος είτε για τη συντήρηση των εργασιών από τον Κύριο του έργου είτε για 

λόγους απωλειών κατά την κατασκευή. 

β. Η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης των κουφωμάτων σε οποιαδήποτε 

επιφάνεια κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, τα κατασκευαστικά σχέδια 

και τις οδηγίες του παρόντος. Ειδικότερα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

• η προετοιμασία και ο καθαρισμός των θέσεων τοποθέτησης 

• η προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση θυρόφυλλων, εξώφυλλων, τμημάτων 

κασσών, πλαισίων, ψευδόκασσων, υαλοπινάκων κτλ 

• η προμήθεια και τοποθέτηση των υλικών στερέωσης, συγκολλητικών ουσιών, 

σιλικόνης, παρεμβυσμάτων, άλλων υλικών πλήρωσης αρμών, τα βοηθητικά 

υλικά τοποθέτησης υαλοπινάκων κτλ 

• η κοπή και επεξεργασία των διατομών των κασσών, ψευδόκασσων κτλ 

γ. Η προσκόμιση των δειγμάτων υλικών, η κατασκευή δειγμάτων εργασίας και η 

ενδεχόμενη διεξαγωγή ελέγχων και δοκιμών. 

δ. Η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σε κάθε στάθμη εργασίας των 

απαιτούμενων ικριωμάτων καθώς και η αποξήλωση και απομάκρυνση τους από το 

χώρο εργασίας μετά το πέρας των εργασιών. 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 11 

 

 

 

ε. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και κατασκευαζόμενων 

στοιχείων. 

στ. Τα είδη κιγκαλερίας, τα εξαρτήματα και οι μηχανισμοί (αντίβαρα, τροχαλίες, 

μηχανισμοί κλεισίματος, σύρτες, ειδικές χειρολαβές, στροφείς, κλειδιά ή φωτοκύτταρα, 

ηλεκτρικές κλειδαριές κτλ) δεν περιλαμβάνονται στις δαπάνες των κουφωμάτων, εκτός 

αν προβλέπεται διαφορετικά στο Τιμολόγιο. 

ζ. Ειδικά στην περίπτωση που το υαλοστάσιο τοποθετείται σε ανεπίχριστη επιφάνεια 

σκυροδέματος, στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται και η δαπάνη της ειδικής μαστίχης 

για τη στεγάνωση του αρμού και η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκάλυπτρου από 

αλουμίνιο. 

η. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εμπρόθεσμη 

αποπεράτωση των εργασιών, έστω και πρόσθετη και μη ρητά αναφερόμενη στο παρόν 

και στα υπόλοιπα Συμβατικά Τεύχη και σχέδια. 

Σε όλες τις εργασίες ξυλουργικών περιλαμβάνεται η φθορά και η απομείωση της 

ξυλείας, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά στα σχετικά άρθρα. 

Στην τιμή μονάδος ξύλινων παραθύρων, ανά κατηγορία κουφώματος, περιλαμβάνεται 

όλη η κατασκευή και τοποθέτηση των κασσών, θυρόφυλλων, επενδύσεων, η 

διαμόρφωση των υποδοχών, οι συγκολλητικές ουσίες, τα περβάζια κτλ. 

 Επιμέτρηση και Πληρωμή 

Οι εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης κουφωμάτων θα επιμετρώνται σε 

τετραγωνικά μέτρα (m²) πλήρως περαιωμένων, ανά κατηγορία κουφώματος που 

εμφανίζεται στο Τιμολόγιο. Η επιφάνεια επιμέτρησης ορίζεται από το ακρότατο 

περίγραμμα της κάσσας. 

 Μόνωση Δώματος  

 Εκτέλεση εργασιών 

 Μεταφορά και Αποθήκευση 

α. Τα υλικά προσκομίζονται στο εργοτάξιο εντός σφραγισμένων συσκευασιών, επί των 

οποίων αναγράφεται το περιεχόμενο, ο τύπος του υλικού, η ημερομηνία λήξης (αν 

υπάρχει) και τα στοιχεία του κατασκευαστή του. 

β. Τα θερμομονωτικά υλικά αποθηκεύονται κατά τις προδιαγραφές του κατασκευαστή 

τους. Τα θερμομονωτικά φύλλα και το πίλημα θα διατηρούνται ξηρά πριν, κατά και μετά 

την προσκόμισή τους στο εργοτάξιο και θα αποθηκεύονται σε κλειστούς χώρους. Στην 

περίπτωση που τα υλικά αυτά απορροφήσουν υγρασία θα απομακρύνονται από το 

εργοτάξιο και θα αντικαθίστανται. Τα ρολά πιλήματος θα διατηρούνται πάνω από τους 

10°C για διάστημα 24 h πριν την τοποθέτησή τους. 
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γ. Τα υλικά που έχουν φθαρεί ή / και έχουν υποστεί ζημιές ή έχει παρέλθει η 

ημερομηνία λήξης τους, θα απομακρύνονται το συντομότερο από το εργοτάξιο και θα 

αντικαθίστανται. 

 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 

α. Το πάχος και το είδος του θερμομονωτικού υλικού θα πληρούν τις απαιτήσεις της 

μελέτης θερμομόνωσης, των Συμβατικών Τευχών, του παρόντος και των σχετικών 

κανονισμών καθώς και τα καθοριζόμενα από την Υπηρεσία. Τα συστήματα μονώσεων 

θα ανθίστανται σε αστοχίες οποιασδήποτε φύσης και ιδιαίτερα στα ευπαθή σημεία. Ο 

Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε αστοχία του συστήματος. 

β. Οι θερμομονωτικές πλάκες θα είναι τοποθετημένες και καλά ενωμένες έτσι, ώστε οι 

αρμοί να μην δημιουργούν ευθείες γραμμές αλλά να τέμνονται. Το φράγμα υδρατμών 

θα γυρνά πάνω στις πλάκες σε όλη την περίμετρο και θα επικολλάται επί των πλακών 

εξασφαλίζοντας πλήρη προστασία. 

γ. Η ποσότητα του υλικού που τοποθετείται ανά ημέρα εργασίας θα είναι τόση ώστε να 

μπορεί να καλυφθεί (την ίδια ημέρα) για να προστατευθεί από την απορρόφηση 

υγρασίας. Το υλικό τοποθετείται πάνω στην επιφάνεια κατά τη διεύθυνση που συνιστά 

το εργοστάσιο παραγωγής του υλικού. Όπου απαιτείται στεγάνωση του τμήματος που 

έχει ήδη θερμομονωθεί θα εκτελείται την ίδια μέρα με τη θερμομόνωση. Δεν 

επιτρέπεται τμηματική κατασκευή. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση υλικών, η 

κυκλοφορία εργατοτεχνικού προσωπικού και οχημάτων απευθείας επί της 

θερμομόνωσης ή της επικάλυψης. 

δ. Η θερμομόνωση πρέπει να διατηρείται πάντοτε ξηρή. Τα θερμομονωτικά φύλλα 

πρέπει να τοποθετούνται με προσοχή. Οι ακμές της θερμομόνωσης σε εκτεθειμένα 

ανοίγματα μεταξύ θερμομόνωσης και στηθαίων ή άλλων τοίχων, ή στους αρμούς 

διαστολής κτλ πρέπει να προστατεύονται μέχρι την τοποθέτηση της μόνιμης 

επικάλυψης του δώματος. 

στ. Η κατασκευή της υποκείμενης επιφάνειας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την 

τοποθέτηση φράγματος υδρατμών ή θερμομόνωσης. Τα ανοίγματα εξαερισμού και 

άλλα στοιχεία που διατρυπούν την οροφή θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί και 

προετοιμαστεί κατάλληλα για τη διαμόρφωση της θερμομόνωσης γύρω από αυτά. Πριν 

από την τοποθέτηση του φράγματος υδρατμών οι αρμοί της υποκείμενης επιφάνειας 

καλύπτονται κατάλληλα με λωρίδες πιλήματος ενσωματωμένου και επαλειμμένου με 

ασφαλτικό τσιμέντο. Η υποκείμενη επιφάνεια θα είναι λεία, καθαρή και ξηρή καθ΄ όλη 

τη διάρκεια των εργασιών θερμομόνωσης. 

ζ. Η θερμοκρασία των θερμομονωτικών υλικών θα ακολουθεί τις προδιαγραφές του 

κατασκευαστή. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος θα είναι τουλάχιστον 5°C και δεν 

θα υπάρχει πάγος ή υγρασία στο δώμα κατά την τοποθέτηση της θερμομόνωσης ή της 

επικάλυψης. Η ένταση του αέρα ενδείκνυται να είναι μικρή κατά τη διάρκεια των 

εργασιών θερμομόνωσης, ώστε τα θερμά υλικά και τα μπάζα να μην διασκορπίζονται 

και τα θερμομονωτικά φύλλα να μην τοποθετούνται δύσκολα και επικίνδυνα. 
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η. Η διάταξη και η τοποθέτηση των θερμομονωτικών και στεγανωτικών υλικών πρέπει 

να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ραφές, οι 

συναρμογές και οι κοπές των υλικών και να αποφεύγονται τα μικρά τεμάχια στις 

περιμέτρους και τις διεισδύσεις. 

θ. Το φράγμα υδρατμών τοποθετείται από την εξωτερική πλευρά των θερμών 

εσωτερικών δομικών στοιχείων, ώστε να εμποδίσει τη διείσδυση και υδροποίηση των 

υδρατμών. 

 Υποβολές 

α. Ο Ανάδοχος υποβάλει στην Υπηρεσία τα ακόλουθα στοιχεία: 

• κατασκευαστικά σχέδια πριν από την εκτέλεση των εργασιών, τα οποία 

συμπεριλαμβάνουν λεπτομέρειες στις περιοχές ενώσεων και αρμών διαστολής 

• αντίγραφα προδιαγραφών, οδηγιών εγκαταστάσεων και γενικώς υποδείξεων 

των εργοστασίων παραγωγής των υλικών, τα οποία περιλαμβάνουν στοιχεία 

εγκεκριμένων δοκιμών που θα αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις 

αντίστοιχες προδιαγραφές 

• δείγματα όλων των υλικών 

β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει δείγματα μόνωσης ελάχιστης επιφάνειας 

10 m2. Τα δείγματα θα είναι πλήρη και θα περιλαμβάνουν κατασκευή απόληξης 

δώματος σε στηθαίο, αερισμό, στόμια απορροής, συναρμογές σε γωνίες, κτλ. Η 

κατασκευή θα συμφωνεί με το δείγμα, που προηγουμένως έχει εγκριθεί από την 

Υπηρεσία. 

 
 
 

 Θερμομόνωση Δώματος 

Η μόνωση του δώματος θα γίνει με θερμομονωτικό πλακίδιο το οποίο θα είναι ιδανικό 

για ανεστραμμένη μόνωση. 

Το θερμομονωτικό πλακίδιο αποτελείται από μια πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης 

και από αντιολισθητικά πλακάκια εξωτερικής χρήσης ή επικάλυψη από λευκό, χυτό 

τσιμεντοκονίαμα με γραμμώσεις, υψηλής αντοχής έχοντας ειδική περιμετρική 

διαμόρφωση ακμών αρσενικό-θηλυκό. 

Το πάχος του μονωτικού θα είναι 50mm και η θερμική του αγωγιμότητα (συντελεστής 

λ) θα είναι μικρότερη ή ίση με 0,035 W/mK. Το θερμομονωτικό υλικό θα πρέπει να έχει 

ελεγχθεί για χρήση σε σύστημα ανεστραμμένης μόνωσης και να έχει εφοδιαστεί με 

σχετική έγκριση από διεθνείς Κανονισμούς και τον ΕΛΟΤ 703. 

Η εργασία τοποθέτησης περιλαμβάνει την πλήρη εφαρμογή των πλακών επί του 

υποβάθρου, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή. 
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Το πολυουρεθανικό υλικό σφραγίσεως αρμών θα πρέπει βάσει σχετικών 

πιστοποιητικών αναγνωρισμένου κρατικού εργαστηρίου και να πληρεί τις απαραίτητες 

αντίστοιχες προδιαγραφές, όσον αφορά την αυτοεπιπέδωση, την μεταβολή βάρους, 

την μεταβολή όγκου, τον έλεγχο διείσδυσης και επαναφοράς, τον έλεγχο πρόσφυσης 

σε σκυρόδεμα, την αντίσταση στη φλόγα και τον έλεγχο ροής. 

 Έλεγχοι 

α. Η Υπηρεσία πριν από οποιαδήποτε εργασία κατασκευής θερμομονώσεων, πρέπει 

να έχει ελέγξει την πλήρη κατασκευή, επιπεδότητα και όλων των προς μόνωση 

επιφανειών, σύμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωση ατελειών ή κακοτεχνιών η 

Υπηρεσία επιβάλλει στον Ανάδοχο την επιδιόρθωση τους. 

β. Μετά το πέρας των εργασιών θερμομόνωσης και πριν από την αρχή των επόμενων 

εργασιών, η κατασκευή επανελέγχεται από την Υπηρεσία ή/και τον Ανάδοχο. 

Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον Ανάδοχο χωρίς 

συμπληρωματική αμοιβή. 

 Περιλαμβανόμενες Δαπάνες 

Στην τιμή μονάδος για την κατασκευή θερμομονώσεων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου, από οποιαδήποτε απόσταση και 

μέσω οποιασδήποτε οδού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθμη εργασίας 

όλων των απαιτούμενων υλικών συμπεριλαμβανομένων και των υλικών στερέωσης, 

μικροϋλικών και του απαραίτητου εξοπλισμού για την ολοκληρωμένη και έντεχνη 

εκτέλεση της εργασίας. Περιλαμβάνονται επίσης και οι επιπλέον ποσότητες υλικών 

που προσκομίζει ο Ανάδοχος είτε για τη συντήρηση των επιφανειών από τον Κύριο 

του έργου είτε για λόγους απωλειών ή φθοράς κατά την κατασκευή. 

β. Η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης των θερμομονώσεων σε 

οποιαδήποτε επιφάνεια κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, τα 

κατασκευαστικά σχέδια και τις οδηγίες του παρόντος. Ειδικότερα περιλαμβάνονται τα 

ακόλουθα: 

• προετοιμασία του υποστρώματος, καθαρισμός από τις ακαθαρσίες λόγω 

απορριμμάτων οικοδομών (μπάζων) και υλικών κατεδαφίσεως, γύψου, 

πλεοναζόντων κονιαμάτων, ελαίων κτλ, εξομάλυνση τυχόν ανωμαλιών 

• λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη συνέχιση των εργασιών υπό δυσμενείς 

καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν τις εργασίες θερμομόνωσης, εφόσον 

υπάρχει σχετική απαίτηση από την Υπηρεσία 

• ενίσχυση θερμομονώσεων, όπου αυτό είναι απαραίτητο (ακμές, γωνίες, 

στέψεις τοίχων, διελεύσεις, συναρμογές, αρμοί, απολήξεις κτλ) 

• τοποθέτηση των απαραίτητων απολήξεων 

• διάνοιξη ή κλείσιμο των ανοιγμάτων μετά την ολοκλήρωση των 

θερμομονώσεων 
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γ. Η προσκόμιση δειγμάτων των υλικών, η κατασκευή δειγμάτων εργασίας και η 

διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων και δοκιμών. 

δ. Η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σε κάθε στάθμη εργασίας των 

απαιτούμενων ικριωμάτων καθώς και η αποξήλωση και απομάκρυνση τους από το 

χώρο εργασίας μετά το πέρας των εργασιών. 

ε. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόμενων 

στοιχείων. 

στ.Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εμπρόθεσμη 

αποπεράτωση των εργασιών, έστω και πρόσθετη και μη ρητά αναφερόμενη στο παρόν 

και στα υπόλοιπα Συμβατικά Τεύχη και σχέδια. 

 Επιμέτρηση και Πληρωμή 

α. Οι εργασίες κατασκευής επιφανειακών θερμομονώσεων θα επιμετρώνται σε 

τετραγωνικά μέτρα (m²) πλήρως περαιωμένων όπως εμφανίζεται στο Τιμολόγιο. 

β. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) 

επιμετρήθηκε (αν) σύμφωνα με τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα 

πληρώνεται (ονται) σύμφωνα με την υπάρχουσα παράγραφο. Η (οι) τιμή (ές) μονάδας 

θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 

«Περιλαμβανόμενες Δαπάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για όσα ορίζονται 

στην Τεχνική Περιγραφή και το Αναλυτικό Τιμολόγιο. 

 
 
 

 Εγκατάσταση Συστήματος Κλιματισμού – Συστήματος Κεντρικής Διαχείρισης 

 Κτηρίου (BMS) 

I.  Ορισμοί – Πεδίο εφαρμογής 

Το παρόν άρθρο αφορά στις εργασίες κατασκευής, των ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων του έργου, καθώς και την προμήθεια και παροχή πάσης φύσεως 

εγκαταστάσεων, εργατικού δυναμικού, μηχανικού εξοπλισμού, εργαλείων, συσκευών 

και υλικών, σύμφωνα με το παρόν, τα λοιπά Συμβατικά τεύχη και τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας και της Επίβλεψης. 

Τα υλικά και οι εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή και στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Οι εγκαταστάσεις νοούνται αποπερατωμένες πλήρεις περιλαμβάνουσες κάθε υλικό 

απαραίτητο για την άψογη λειτουργία ακόμη και αν αυτό δεν περιγράφεται ρητά στα 

σχέδια και τα τεύχη της μελέτης. 

II. Δ οκιμές 
 

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί με δικές του δαπάνες κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, όσες δοκιμές κρίνονται απαραίτητες από τον 
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Επιβλέποντα για την εξακρίβωση της ποιότητας των υλικών και των 

εγκαταστάσεων. 

2. Τα απαιτούμενα για τις δοκιμές υλικά, μικροϋλικά, εργασία, θα παρέχονται από 

τον Ανάδοχο χωρίς αποζημίωση. 

3. Κατά την εκτέλεση των εγκαταστάσεων όπως και κατά την αποπεράτωσή τους 

θα εκτελεσθούν με ευθύνη, μέριμνα, φροντίδα και δαπάνες του Ανάδοχου και 

με παρουσία της Επίβλεψης, οι ακόλουθες δοκιμές και θα συνταχθούν και 

σχετικά πρωτόκολλα. Τις δοκιμές αυτές υποχρεούται ο Ανάδοχος, να 

επαναλάβει και κατά την παραλαβή του έργου, εάν αυτό απαιτηθεί από τον 

Εργοδότη ή την Επίβλεψη. 

4. Αν κατά τις δοκιμές αυτές διαπιστωθεί βλάβη, ανεπάρκεια, μειονεκτικότητα, 

ελαττωματικότητα, κακή ποιότητα, κλπ υλικών, μηχανημάτων, διατάξεων ή 

συστημάτων ή και ολόκληρων τμημάτων των εγκαταστάσεων, ο Εργολάβος 

υποχρεούται στην άμεση σχετική επισκευή, συμπλήρωση, αντικατάσταση, 

αναπλήρωση, διόρθωση, ρύθμιση κλπ και μετά πάλι επανάληψη των δοκιμών 

μέχρις ότου τα αποτελέσματά τους κριθούν ικανοποιητικά από την Επίβλεψη. 

5. Αν κατά την εκτέλεση των δοκιμών αυτών προκληθούν ζημιές ή βλάβες ή 

φθορές ή δυστυχήματα στο προσωπικό, στις εργασίες, εγκαταστάσεις ή υλικά 

άλλων Εργολάβων, του Εργοδότη, της Επίβλεψης ή οποιουδήποτε τρίτου, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται στην σχετική επανόρθωση με δαπάνες του, σαν μόνος 

υπεύθυνος για την διεξαγωγή των δοκιμών αυτών. 

6. Αποτελούν υποχρεώσεις του Ανάδοχου, συμπεριλαμβανόμενες στα άρθρα 

τιμολογίου: 

• Η διαμόρφωση των κάθε είδους αναμονών και προσωρινών διαμορφώσεων 

των εγκαταστάσεων των απαιτούμενων για διενέργεια των δοκιμών και 

αποκατάστασης των εγκαταστάσεων σε μορφή κανονικής λειτουργίας. 

• Η προσκόμιση των απαιτούμενων οργάνων και υλικών, η διάθεση δε πάσης 

σχετικά απαιτούμενης εργασίας, εκτός νερού, καυσίμων και ηλεκτρικού 

ρεύματος. 

• Η διενέργεια, σε ανεπιτυχή δοκιμή πάσης απαιτούμενης βελτίωσης, ή 

αντικατάστασης τμημάτων των εγκαταστάσεων μέχρι επιτυχούς δοκιμής. 

• Η διενέργεια κάθε μίας δοκιμής σε όσες επαναλήψεις απαιτηθεί, αφενός για 

επίτευξη επιτυχημένου αποτελέσματος, αφ'ετέρου για έλεγχο αφανών 

τμημάτων των εγκαταστάσεων πριν από την ενσωμάτωσή τους στο έργο. 

7. Δικαιούται αποζημίωση για τις δαπάνες δοκιμής τινός ο Ανάδοχος αφού 

πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Η δοκιμή δεν συμπεριλαμβανόταν στις απαριθμούμενες στο παρόν και 

υπόλοιπα τεύχη. 
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• Η δοκιμή ήθελε αποδειχθεί επιτυχής, τα δε αποτελέσματά της ηδύναντο να 

προεξοφληθούν από άλλη δοκιμή ή επίσημα έγγραφα. 

• Πριν από τη διενέργεια της δοκιμής είχε υποβάλλει στην Επίβλεψη ανάλυση 

των προβλεπόμενων δαπανών. 

 Δοκιμές κυκλωμάτων αυτοματισμού 

Θα γίνουν όλες οι δοκιμές για απόδειξη όλων των ιδιοτήτων αυτοματισμού χειρισμού 

και τρόπου λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 

 Δοκιμές κλιματισμού - θέρμανσης αερισμού 

 Γενικά 

Οι έλεγχοι, ρυθμίσεις και δοκιμές θα περιλαμβάνουν : 

• τον έλεγχο των εγκαταστάσεων από πλευράς συμμόρφωσης προς την μελέτη, 

• τις δοκιμές στεγανότητας των δικτύων αέρα και νερού, 

• την ρύθμιση παροχών αέρα και νερού, 

• την εξισορρόπηση όλου του συστήματος με αντικειμενικό σκοπό την παροχή 

των ποσοτήτων που προβλέπει η μελέτη, 

• ηλεκτρικές μετρήσεις, 

• την επαλήθευση της λειτουργίας όλων των μηχανημάτων και των αυτόματων 

ελέγχων, 

• μετρήσεις στάθμης θορύβου και δονήσεων, και 

• την καταγραφή και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Αυτή θα γίνει με την 

μορφή "πρωτοκόλλου δοκιμών" τα οποία θα συντάξει ο εργολάβος και θα τα 

υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση. Τα πρωτόκολλα δοκιμών 

θα περιέχουν στήλη παρατηρήσεων όπου ο επιβλέπων μηχανικός θα 

αναγράφει τις τυχόν παρατηρήσεις του για την κατάσταση λειτουργίας του 

συστήματος (αλλαγές, μετατροπές ή προσθέσεις) που έγιναν ή θα πρέπει να 

γίνουν και πιθανά προβλήματα λόγω ελαττωματικής λειτουργίας. 

Οι ρυθμίσεις, μετρήσεις και δοκιμές θα γίνουν παρουσία της Επίβλεψης. Στις 

περιπτώσεις μηχανημάτων που δεν μπορούν να επιτύχουν τις προδιαγραφόμενες 

παροχές ή αποδόσεις, ο εργολήπτης θα προβεί στην αντικατάσταση των τροχαλιών 

και ηλεκτροκινητήρων ή και ολοκλήρου του μηχανήματος. 

• Ο εργολάβος θα μεριμνήσει για την σωστή σφράγιση των εγκοπών των 

αεραγωγών έναντι διαρροών και θα κάνει δοκιμές διαρροών κατά την διάρκεια 

της κατασκευής, σύμφωνα με τις Αμερικάνικες προδιαγραφές της SMANCA 

(HVAC DuctConstructionStandards - MetalandFlexible). 

  

 Δοκιμές δικτύων σωληνώσεων κλιματισμού 
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• Μετά την αποπεράτωση των δικτύων σωληνώσεων και πριν από την 

τοποθέτηση (σύνδεση) των τοπικών και κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, 

μονάδων ανεμιστήρα στοιχείου κλπ τα δίκτυα θα δοκιμασθούν με υδραυλική 

υπερπίεση δέκα (10) bar, που θα μετρηθεί στο μηχανοστάσιο, για έξη [6] 

συνεχείς ώρες. Κατά την δοκιμή αυτή, όπου προβλέπεται όργανο διακοπής του 

δικτύου [βάνα κλπ], το όργανο πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν κλείσιμο του 

άκρου της σωλήνωσης και να ελεγχθεί. 

• Μετά την αποπεράτωση της εγκατάστασης και την τοποθέτηση των 

κλιματιστικών μονάδων δοκιμάζεται πάλι η στεγανότητά της. Το δίκτυο 

γεμίζεται πάλι με νερό, φράσσονται τα τυχόν ελεύθερα άκρα των σωληνώσεων, 

γίνεται πλήρης εξαερισμός και με αντλία ασκείται πίεση έξη [6] bar που θα 

μετρηθεί στο μηχανοστάσιο για έξη [6] συνεχείς ώρες. Σε περίπτωση διαρροής 

κατά την διάρκεια των παραπάνω δοκιμών ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

επισκευάσει την ανωμαλία ή να αντικαταστήσει κάθε ελαττωματικό της τμήμα 

και η δοκιμή επαναλαμβάνεται μέχρι να διαπιστωθεί πλήρης στεγανότητα. 

 

• Στην συνέχεια μπαίνει σε λειτουργία η εγκατάσταση θέρμανσης μέχρι που να 

ζεσταθεί το νερό στους 95° C και κατόπιν την αφήνουμε να κρυώσει ελέγχοντας 

έτσι την στεγανότητα κυρίως των συνδέσεων, ενώσεων και παρεμβυσμάτων 

όταν διακυμαίνεται η θερμοκρασία. Κατόπιν μπαίνει σε λειτουργία η 

εγκατάσταση ψύξης μέχρι που να κρυώσει το νερό στους 7° F και στη συνέχεια 

την αφήνουμε να ζεσταθεί στην συνηθισμένη θερμοκρασία ελέγχοντας πάλι την 

στεγανότητα αλλά και την αποτελεσματικότητα της μόνωσης των μονάδων 

[αποφυγή δημιουργίας συμπυκνωμάτων]. 

• Τέλος μπαίνουν διαδοχικά σε λειτουργία οι εγκαταστάσεις παραγωγής 

θερμότητας και ψύχους, ελέγχεται η ομοιογενής συμπεριφορά των 

κλιματιστικών μονάδων και η απόδοση όλων των στοιχείων της 

εγκαταστάσεως σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας. 

• Οι παραπάνω δοκιμές με συνθήκες κανονικής λειτουργίας θα γίνουν 

προκαταρκτικά μεν πριν από την περάτωση των εργασιών θα επαναληφθούν 

δε στην αντίστοιχη εποχή του έτους καλοκαίρι - χειμώνα με συνθήκες 

περιβάλλοντος που θα προσεγγίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο με αυτές 

που ελήφθησαν για τον υπολογισμό των εγκαταστάσεων. 

  

Διαδικασία εξισορρόπησης συστημάτων νερού 

 Απαιτούμενα όργανα για έλεγχο και ρύθμιση 

Απαιτείται κατάλληλος εξοπλισμός οργάνων τα οποία θα εγκατασταθούν στα δίκτυα 

σωληνώσεων κατά την διάρκεια της κατασκευής του δικτύου σωληνώσεων. Θα 

αποτελούνται από συνδυασμό των παρακάτω στοιχείων: 

• Βαλβίδες ελέγχου. 

• Μετρήσεις ροής (venturi, σωλήνες pitot, κλπ.). 
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Τα όργανα ελέγχου ροής θα τοποθετηθούν στα εξής σημεία δικτύων σωληνώσεων : 

• σε κάθε κύριο θερμαντικό στοιχείο, 

• σε κάθε κύριο ψυκτικό στοιχείο,  

• σε κάθε γέφυρα σε πρωτεύοντα - δευτερεύοντα συστήματα, 

• σε κάθε κύριο σταθμό αντλιών, 

• σε κάθε εξατμιστή ψύκτου νερού, 

• σε κάθε έξοδο λέβητα, 

• σε κάθε διακλάδωση προς αναθερμαντικά στοιχεία και μονάδες ανεμιστήρα - 

στοιχείων (fan-coils). 

 Προκαταρκτική διαδικασία για εξισορρόπηση νερού 

Η διαδικασία εξισορρόπησης που θα ακολουθηθεί από τον εργολάβο είναι η εξής : 

• θα σχεδιάσει διαγράμματα ροής, αν δεν υπάρχουν στα σχέδια της μελέτης. Τα 

διαγράμματα ροής θα περιέχουν όλο τον εξοπλισμό εξισορρόπησης ροής, 

• θα σχεδιάσει διαγράμματα ελέγχου και θα καθορίσει τις αναγκαίες διαδικασίες 

και διευθετήσεις ελέγχου, ώστε να επιτευχθούν οι συνθήκες παροχής της 

μελέτης, 

• θα χρησιμοποιήσει τα κατασκευαστικά σχέδια και τα διαγράμματα ροής και θα 

καταγράψει την απαιτούμενη πτώση πίεσης κάθε τμηματικού στοιχείου 

(αντλίες, σταθμοί ροής, Cv βαλβίδων ελέγχου, εναλλάκτες θερμότητας, ψυκτικά 

και θερμαντικά στοιχεία). Επίσης, θα καταγράψει τις πτώσεις θερμοκρασίας 

μελέτης, 

• θα επιθεωρήσει το σύστημα λεπτομερώς, ώστε να σιγουρευτεί ότι είναι καθαρό, 

όλες οι χειροκίνητες βάνες είναι ανοικτές, όλες οι αυτόματες βάνες είναι στην 

κατάλληλη θέση λειτουργίας, τα δοχεία διαστολής είναι κατάλληλα γεμισμένα, 

και το σύστημα είναι εξαερωμένο ολοκληρωτικά, 

• θα ρυθμίσει τους αυτοματισμούς σύμφωνα με την παροχές της μελέτης, 

• θα μετρήσει την πίεση αναρρόφησης και κατάθλιψης των αντλιών και την 

διαφορετική πίεση σε πλήρη ροή και μηδενική ροή, 

• θα μετρήσει ένταση και τάση κινητήρων και θα καθορίσει κατά προσέγγιση την 

ισχύ τους (KW), 

• θα σχεδιάσει τις καμπύλες των αντλιών και θα καθορίσει κατά προσέγγιση την 

παροχή τους (L/S), 

• αν το σύστημα περιέχει πρωτεύοντα - δευτερεύοντα κυκλώματα αντλιών, η 

διαδικασία εξισορρόπησης θα γίνει πρώτα στο πρωτεύον δίκτυο. Είναι όμως 

αναγκαίο όλα τα σημεία διασύνδεσης πρωτεύοντος και δευτερεύοντος 

κυκλώματος να είναι εξοπλισμένα με όργανα μέτρησης θερμοκρασίας, πίεσης 

και ροής. 
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 Πρωτόκολλα επιθεώρησης και κατάστασης όλων των μηχανολογικών 

 συστημάτων 

  

Μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγχου, ρυθμίσεων και δοκιμών της εγκατάστασης, ο 

εργολάβος θα υποβάλλει στην επίβλεψη για έγκριση τα εξής: 

 Πρωτόκολλα δοκιμών συστημάτων αέρα 

Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα περιέχουν τα εξής στοιχεία για κάθε σύστημα 

(κλιματιστικές μονάδες και ανεμιστήρες) αέρα : 

 Στοιχεία μελέτης 

• παροχή αέρα, 

• στατική πίεση ανεμιστήρα, 

• ισχύς κινητήρα, 

• ποσοστό εξωτερικού (νωπού) αέρα κλιματ. μονάδας, 

• RPM ανεμιστήρα (περιστροφές ανά min.), 

• απαιτούμενη ισχύς ανεμιστήρα για να δώσει την παροχή αέρα με την στατική 

πίεση της μελέτης (KW). 

 Στοιχεία εγκατάστασης 

• εργοστάσιο κατασκευής μηχανήματος, 

• τύπος και μέγεθος μονάδας που εγκαταστάθηκε, 

• διάταξη τμηματικών στοιχείων που απαρτίζουν την κλιματιστική μονάδα, 

• κλάση ανεμιστήρα και τύπος πτερυγίων, 

• ονομαστική ισχύς (KW), ονομαστική τάση λειτουργίας, φάση, κύκλοι, ένταση 

πλήρους φορτίου του κινητήρα της μονάδας, συντελεστής απόδοσης 

(servicefactor), 

• αριθμός ιμάντων και μέγεθος, 

• διάταξη ανεμιστήρα (blow ή drawthru), 

• RPM κινητήρα υπό πλήρες φορτίο, 

• τύπος φίλτρου και στατική πίεση σε αρχική χρήση και πλήρες φορτίο, 

• τύπος συστήματος κλιματισμού (μονοζωνικό ή πολυζωνικό, υψηλής ή χαμηλής 

ταχύτητας, με τελική αναθέρμανση, μεταβλητής παροχής αέρα, κλπ.), 

• διάταξη συστήματος (με ανακυκλοφορία αέρα, με ελάχιστο σταθερό ποσοστό 

νωπού αέρα, με 100% νωπό αέρα, κλπ.), 

• ψυκτικά στοιχεία : θερμοκρασία εισόδου και εξόδου ξηρού και υγρού βολβού 

αέρα, θερμοκρασία εισόδου και εξόδου νερού, πτώση πίεσης νερού, επιφάνεια, 

πτερύγια ανά mm2, αριθμός σειρών, 



 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2
11 

 

 

 

• θερμαντικά στοιχεία : θερμοκρασία εισόδου και εξόδου ξηρού βολβού αέρα, 

θερμοκρασία εξόδου και εισόδου νερού, πτώση πίεσης, αέρα στο στοιχείο, 

πτώση πίεσης νερού στο στοιχείο, παροχή νερού, επιφάνεια, πτερύγια ανά 

mm2, αριθμός σειρών. 

 Αποτέλεσμα δοκιμών 

• Αριθμός στροφών (RPM) του ανεμιστήρα υπό πλήρες φορτίο. 

• Ελεγχος ισχύος (τάση, ένταση σε όλα τα άκρα του κινητήρα). 

• Ολική διαφορική πίεση κατά μήκος των τμηματικών στοιχείων που απαρτίζουν 

την κλιματιστική μονάδα. 

• Στατική πίεση αναρρόφησης και κατάθλιψης ανεμιστήρα (ολική πίεση 

ανεμιστήρα). 

• Σχεδίαση πραγματικής καμπύλης λειτουργίας του ανεμιστήρα σε έντυπο 

καμπύλης λειτουργίας ανεμιστήρα του κατασκευαστή για να δειχθεί το σημείο 

λειτουργίας του εγκατεστημένου ανεμιστήρα. 

 Σημείωση : Είναι μεγίστης σπουδαιότητας να καθορισθούν με ακρίβεια οι αρχικές 

στατικές πιέσεις της κλιματιστικής μονάδας και του δικτύου αεραγωγών, ώστε να 

υπολογισθεί η μεταβολή που θα προκύψει στην παροχή αέρα λόγω της προσθήκης 

του φίλτρου, και να διασφαλισθεί ότι η ολική παροχή του ανεμιστήρα δεν θα είναι ποτέ 

μικρότερη από την ελάχιστη απαιτούμενη. Επίσης, η παραπάνω διαδικασία 

χρησιμοποιείται και σαν έλεγχος ακαθαρσίας στα ψυκτικά και θερμαντικά στοιχεία της 

μονάδας. 

 Στόμια 

• Καθορισμός χώρου εγκατάστασης στομίου και θέση. 

• Εργοστάσιο κατασκευής στομίου και τύπος. 

• Μέγεθος στομίου (χρησιμοποιώντας τον καθορισμό του κατασκευαστή για να 

εξασφαλισθεί ο κατάλληλος συντελεστής). 

• Συντελεστής στομίου κατασκευαστή. (Όταν δεν είναι διαθέσιμοι συντελεστές 

στομίων, μπορούν να καθορισθούν πειραματικά στο εργοτάξιο). 

• Παροχή αέρα μελέτης (L/S) και απαιτούμενη ταχύτητα (m/s) για να επιτευχθεί 

η παραπάνω παροχή. 

• Ταχύτητα που μετρήθηκε και προκύπτουσα παροχή. 

Θα εκτελεσθεί μέτρηση της ταχύτητας του αέρα κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή του 

στομίου. Οι μετρούμενες παροχές δεν πρέπει να αποκλίνουν περισσότερο του 5% των 

παροχών που καθορίζονται στα σχέδια. 

 Πρωτόκολλα δοκιμών συστημάτων νερού 
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Τα πρωτόκολλα δοκιμών θα περιέχουν τα εξής στοιχεία για κάθε σύστημα (ψύκτης 

νερού, λέβητας, αντλία) νερού : 

 Πληροφοριακά στοιχεία : 

 Αντλίες 

• Εργοστάσιο κατασκευής. 

• Τύπος και μέγεθος αντλίας που εγκαταστάθηκε. 

• Ονομαστική ισχύς (KW), ονοματική τάση λειτουργίας, ένταση πλήρους φορτίου 

και βαθμός απόδοσης. 

• Αριθμός στροφών (RPM) κινητήρα υπό πλήρες φορτίο. 

• Καμπύλες λειτουργίας αντλίας. 

• Παροχή υγρού σε (l/sec) ή (m3/h). 

• Mανομετρικό ύψος σε πλήρη ροή. 

• Μανομετρικό ύψος σε μηδενική ροή. 

 Ψυκτικό μηχάνημα 

• Εργοστάσιο κατασκευής. 

• Τύπος και μέγεθος, αριθμός σειράς. 

• Ονομαστική ψυκτική ισχύς. 

• Ισχύς κινητήρα, ένταση, τάση. 

• Ολική απόρριψη θερμότητας. 

• Πτώση πίεσης ψύκτη. 

• Θερμοκρασία εισόδου και εξόδου νερού εξατμιστή. 

• Πτώση πίεσης συμπυκνωτή. 

Στοιχεία δοκιμών: Θα καταγραφούν τα παρακάτω στοιχεία : 

 Αντλίες : 

• Μανομετρικό ύψος με μηδενική ροή (kpa). 

• Πίεση κατάθλιψης σε μέγιστη ροή (kpa). 

• Πίεση αναρρόφησης σε μέγιστη ροή (kpa). 

• Ισχύς κινητήρα υπό φορτίο (ένταση και τάση λειτουργίας). 

• Σχεδίαση πραγματικής καμπύλης λειτουργίας του κινητήρα σε έντυπο 

καμπύλης λειτουργίας του κινητήρα του κατασκευαστή για να δειχθεί το σημείο 

λειτουργίας της εγκατεστημένης αντλίας. 



 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2
13 

 

 

 

 Ψυκτικό μηχάνημα 

 Σημείωση : Οι δοκιμές θα γίνουν με συνθήκες ψυκτικού περιβάλλοντος που 

ακολουθήθηκαν κατά την εκπόνηση της μελέτης. 

• Πτώση πίεσης εξατμιστή. 

• Θερμοκρασία εισόδου και εξόδου νερού στον εξατμιστή. 

• Θερμοκρασία εισόδου και εξόδου νερού στον συμπυκνωτή. 

• Ένταση και τάση συμπιεστή υπό φορτίο. 

• Ένταση και τάση συμπιεστή άνευ φορτίου. 

 Αυτοματισμοί θερμοκρασίας - πίεσης - σχ. υγρασίας 

• Τιμές λειτουργίας και σημείων ελέγχου (setpoints). 

• Ηλεκτρικές μανδαλώσεις. 

• Αυτοματισμοί διαφραγμάτων. 

• Περιγραφή όλου του συστήματος αυτοματισμών. 

• Καταγραφή τυχόν ελαττωματικής λειτουργίας. 

 Είσοδος εξωτερικού αέρα στο σύστημα κλιματισμού σε σχέση με την απαγωγή αέρα 

• Θα μετρηθεί, όπου είναι δυνατόν, με σωλήνα pitot σε κατάλληλα επιλεγμένη 

θέση σταθμών μέτρησης πίεσης, η ολική παροχή του εξωτερικού αέρα που 

εισέρχεται στο σύστημα κλιματισμού (μία ή περισσότερες κλιματιστικές 

μονάδες) και του απαγομένου αέρα από το σύστημα. 

• Θα εξακριβωθεί αν έχει διαταραχθεί η ισορροπία στο σύστημα προσαγωγής - 

απαγωγής αέρα σε βαθμό που να δημιουργεί μη επιθυμητή διείσδυση αέρα. 

Θα γίνει καταγραφή τυχόν ελαττωματικής λειτουργίας. 

 Πρωτόκολλα ψυκτικής και θερμικής απόδοσης εγκαταστάσεων 

• Θα τεθούν διαδοχικά σε λειτουργία οι εγκαταστάσεις παροχής ψύχους και 

θερμότητας, θα ελεγχθεί η ομοιογενής συμπεριφορά των κλιματιστικών 

μονάδων, θερμαντικών σωμάτων, κλπ., και θα ελεγχθεί σε κανονική λειτουργία 

η απόδοση όλων των στοιχείων της εγκατάστασης. Οι παραπάνω δοκιμές θα 

εκτελεσθούν στην αντίστοιχη εποχή του έτους (θέρος - χειμώνας) και με 

συνθήκες περιβάλλοντος κατά το δυνατόν τέτοιες που να προσεγγίζουν τις 

συνθήκες που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό των εγκαταστάσεων και 

θα γίνει ρύθμιση της θερμοκρασίας και υγρασίας των διαφόρων χώρων, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης. 

• Όπως για όλες γενικά τις εγκαταστάσεις, έτσι και για τις συνθήκες άνεσης των 

εσωτερικών χώρων που είναι άλλωστε και ο επιδιωκόμενος σκοπός των 

εγκαταστάσεων κλιματισμού - αερισμού - θέρμανσης, ο Ανάδοχος θα 
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υποβάλλει στην Διεύθυνση Έργου πρωτόκολλο για έγκριση, που θα περιέχει 

την μετρηθείσα θερμοκρασία και σχετική υγρασία όλων των χώρων σε 

συνθήκες ψύξης και θέρμανσης όπως παραπάνω αναφέρεται και τις 

αντίστοιχες συνθήκες χώρων που απαιτεί η μελέτη κλιματισμού - θέρμανσης. 

• Οι παραπάνω συνθήκες θα επιτυγχάνονται με αντίστοιχη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων ψύξης και θέρμανσης. 

• Όταν η εποχιακή λειτουργία δεν επιτρέπει μέτρηση των τελικών θερμοκρασιών, 

κλπ., τότε ο εργολάβος θα λάβει τελικές μετρήσεις όταν το επιτρέψει η εποχιακή 

λειτουργία. 

 Οπτική επιθεώρηση 

Θα γίνει οπτική επιθεώρηση για όλα τα δίκτυα των συστημάτων, όσον αφορά την 

τοποθέτηση, εγκατάσταση, ανάρτηση των σωλήνων και των εξαρτημάτων ιδιαίτερα για 

τις διαστάσεις των σταθερών σημείων (fixedpoints) και το διαχωρισμό των διαφόρων 

συνδέσεων στα διάφορα τμήματα του συστήματος. 

Θα ελεγχθεί η ικανοποιητική λειτουργία των διαφόρων βαλβίδων, παγίδων 

ακαθάρτων, βαλβίδων αερισμού και εξαερισμού, φίλτρων, αντισταθμιστών, βαλβίδων 

δοκιμής, μανομέτρων, θερμοστατών, θερμομέτρων, ελέγχων στάθμης, φίλτρων 

προστασίας, μειωτών πίεσης, αντλιών, κλπ. 

 Το πρόγραμμα καλύπτει : 

• έλεγχο της ποιοτικής κατασκευής του τύπου, του πάχους και της έντεχνης 

τοποθέτησης της μόνωσης των σωληνώσεων και αεραγωγών 

• έλεγχο του αριθμού, της μορφής και της περιγραφής των πινακίδων 

εξοπλισμού 

• έλεγχο όλων των σωλήνων και των φλαντζωτών συνδέσεων προς τις 

δεξαμενές τροφοδοσίας, διατάξεις, διανομές, θερμαντήρες νερού, διατάξεις 

κλιματισμού, αποστραγγίσεις και εξαερισμούς για συμμετρία και έλλειψη 

καταπόνησης 

• έλεγχος της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού για τη σωστή μηχανική και 

ηλεκτρική απόδοση, 

• έλεγχο των υλικών φιλτραρίσματος σε όλα τα φίλτρα, για τον τύπο και την 

ποσότητα, 

• έλεγχος της ποιότητας νερού με την βοήθεια χημικής ανάλυσης και των 

αποτελεσμάτων βακτηριολογικού ελέγχου, 

• κάθε άλλη απαιτούμενη επιθεώρηση για την εξασφάλιση σωστής και ασφαλής 

λειτουργίας των συστημάτων. 

 Δοκιμές συστημάτων αυτοματισμού 
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Μετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων κλιματισμού θα εκτελεσθούν δοκιμές για 

τον έλεγχο της πειθαρχίας της στις εντολές του συστήματος των οργάνων 

αυτοματισμού, προστασίας και ρύθμισης. Θα εξακριβωθεί η αντιστοιχία των 

συστημάτων αυτοματισμού στα παραδοθέντα από εκτέλεση σχέδια. 

 Δοκιμές αντλιών – κυκλοφορητών 

(α) Όλες οι αντλίες και οι κυκλοφορητές θα δοκιμασθούν και ρυθμιστούν έτσι που να 

λειτουργούν ικανοποιητικά. Γι αυτό θα μετρηθούν πιέσεις, θερμοκρασίες και παροχές 

νερού και θα ρυθμιστούν οι βάνες ώστε η ροή του νερού να είναι η απαιτούμενη στα 

διάφορα στοιχεία και τα διάφορα συστήματα να είναι σε ισορροπία. 

(β) Τέλος θα ελεγχθεί η άφορτη εκκίνηση, η ομαλή λειτουργία του συστήματος 

αποφόρτισης και του συνόλου των αυτοματισμών. 

 Δοκιμή θερμομονώσεων 

Τόσο οι μονώσεις αεραγωγών όσο και οι μονώσεις σωληνώσεων θα ελεγχθούν 

εξωτερικά και εν αμφιβολία και εσωτερικά, με δοκιμαστική (δειγματοληπτική) 

αποξήλωση τμημάτων για έλεγχο δημιουργίας συμπυκνωμάτων. 

 Έλεγχος στάθμης θορύβου 

H στάθμη θορύβου μέσα στους χώρους θα ελεγχθεί με ηχόμετρο (ΤΥΡΕ 1, DIN 

651/804). Αν από τις μετρήσεις προκύψουν υπόνοιες ότι τμήμα ή τμήματα της 

εγκατάστασης δεν αποδίδουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές ή ότι απαιτούνται 

πρόσθετα μέτρα ηχομόνωσης, θα ελεγχθούν αυτά ένα προς ένα και θα επαναληφθεί 

η τελική όπως παραπάνω μέτρηση μετά την αποκατάσταση ή την εκτέλεση των 

απαιτούμενων συμπληρωματικών εργασιών. Το ηχόμετρο θα μετρά την στάθμη της 

πιέσεως του ήχου σε db [με βάση την πίεση 20 Χ 10-6 Ν/m2 ] για τις οκτάβες από 63 

Hz έως 8 ΚΗz Θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: Πριν από την θέση σε λειτουργία 

των μηχανημάτων της εγκαταστάσεως προσδιορίζεται η στάθμη θορύβου που 

προκαλείται από αίτια εξωτερικά και συγκρίνεται με την επιθυμητή στάθμη θορύβου. 

Επιλέγεται σαν στάθμη συγκρίσεως η μεγαλύτερη από τις δύο προηγούμενες. Τίθεται 

η εγκατάσταση σε λειτουργία και προσδιορίζεται εκ νέου η νέα στάθμη θορύβου, την 

ίδια ώρα και στην ίδια θέση. Αν η προσδιορισθείσα στάθμη είναι ίση ή μικρότερη της 

στάθμης συγκρίσεως, η εγκατάσταση θεωρείται ικανοποιητική. Αν η προσδιορισθείσα 

στάθμη είναι μεγαλύτερη της στάθμης συγκρίσεως, τότε ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να κάνει τις απαιτούμενες βελτιώσεις και να επαναλάβει τις δοκιμές. 

 Δοκιμή αντίστασης μόνωσης προς γη 

Η δοκιμή αντίσταση μόνωσης προς την γη θα γίνει μετρώντας την αντίσταση μόνωσης 

έναντι της γης κάθε τμήματος της εγκατάστασης το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ δύο 

διαδοχικών ασφαλειών ή βρίσκεται μετά την τελευταία αντίσταση. 

Η αντίσταση αυτή δεν πρέπει να είναι κατώτερη των 250000 ΩΜ για συνεχή τάση μέχρι 

250 V ή 500000 ΩΜ για συνεχή τάση πάνω από 250 V και για αγωγούς με διατομή 

μέχρι 10 mm². Για αγωγούς με διατομή μεγαλύτερη από 10 mm² γίνεται δεκτό ότι η 



 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2
16 

 

 

 

μόνωση μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα με την διάμετρο των αγωγών. Οι 

μετρήσεις αυτές θα γίνονται με συνεχές ρεύμα τάσης δοκιμής 220 V – 500 V για 

χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από ένα λεπτό και ο αρνητικός πόλος θα συνδέεται 

στην ελεγχόμενη γραμμή. 

Κατά την διάρκεια των δοκιμών οι ασφάλειες, οι διακόπτες θα βρίσκονται σε λειτουργία 

ενώ οι μόνιμες συσκευές καταναλώσεις θα είναι αποσυνδεδεμένες. 

 Δοκιμή αντίστασης μόνωσης μεταξύ αγωγών 

Οι μετρούμενες τιμές αντίστασης μόνωσης μεταξύ αγωγών πρέπει να είναι 

τουλάχιστον ίσες με τις οριζόμενες μετρήσεις δοκιμών αντιστάσεων μόνωσης προς την 

γη. 

Κατά την διάρκεια των δοκιμών οι ασφάλειες και οι διακόπτες θα βρίσκονται σε 

λειτουργία, ενώ οι λαμπτήρες και όλες οι λοιπές συσκευές κατανάλωσης θα είναι 

αποσυνδεδεμένες. 

 Μετρήσεις Αντιστάσεων Γειώσεων 

Οι μετρήσεις των αντιστάσεων γειώσεων θα γίνουν σύμφωνα με το παράρτημα V του 

ΦΕΚ 31-12-1973 περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικών 

Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. 

Οι μετρήσεις θα γίνονται κατά ελάχιστο 48 ώρες μετά την τελευταία βροχόπτωση. 

 Δοκιμή λειτουργίας εγκατάστασης 

Κατά την δοκιμή αυτή ελέγχεται η σωστή σύνδεση των διακοπτών (όχι διακόπτες στον 

ουδέτερο), η συνέχεια των γειώσεων και η συνέχεια των αγωγών σε τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζεται ασφαλή και κανονική λειτουργία της εγκατάστασης. 

 Έλεγχοι και Δοκιμές Πινάκων 

Κατά την πλήρη αποπεράτωση της εγκατάστασης και πριν οι πίνακες τεθούν υπό 

τάση, θα ελεγχθεί η σωστή συνδεσμολογία των πινάκων, η ηλεκτρική συνέχεια τους 

και η ύπαρξη γείωσης. 

Στην συνέχεια οι πίνακες τίθενται υπό τάση, ελέγχεται η κανονική τους λειτουργία και 

διενεργούνται οι έλεγχοι και δοκιμές που αναφέρονται παραπάνω. 

 Δοκιμές-Ρυθμίσεις-Παραλαβή Συστήματος BMS 

Οι δοκιμές, ρυθμίσεις και η παραλαβή του Συστήματος Αυτοματισμού του κτιρίου θα 

γίνουν με ένα συστηματικό τρόπο, ώστε να παραληφθεί το έργο σε πλήρη 

λειτουργικότητα και αξιοπιστία. 

 Δοκιμές 

Θα ζητηθεί μια πλήρη αναφορά με όλες τις δοκιμές του συστήματος που θα περιέχει: 

• 'Όλα τα σημεία ελέγχου των τοπικών κέντρων ελέγχου με έξοδο αναλογική ή 

δύο θέσεων και είσοδο αναλογική ή δύο θέσεων. 
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• 'Όλα τα σημεία ελέγχου που προβλέπεται κατάσταση AUTO/MANUAL ή 

ΕΝΤΟΣ/ ΕΚΤΟΣ ή ΕΤΟΙΜΟ/ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

• 'Όλα τα σημεία ελέγχου που προβλέπεται άμεσος ψηφιακός έλεγχος 

(αναλογικός Ρ ή ΡΙ ή ΡΙD). 

• 'Όλα τα σημεία ελέγχου που δίδουν σημάνσεις βλάβης λόγω υπερφόρτωσης ή 

έλλειψης νερού/αέρα ή στάθμης ή πίεσης. 

• Επαλήθευση επικοινωνίας του κυρίου ηλεκτρονικού υπολογιστή, του 

δευτερεύοντος ηλεκτρονικού υπολογιστή και των απομακρυσμένων κέντρων 

ελέγχου. 

• Επαλήθευση της βάσης δεδομένων για τις ονομασίες των εγκαταστάσεων και 

μηχανημάτων 

• Επαλήθευση ζητουμένων γραφικών παραστάσεων (θερμοκρασίας, υγρασίας, 

πίεσης) και σχηματικών διαγραμμάτων εγκαταστάσεων. 

 Ρυθμίσεις 

Θα ζητηθεί μια πλήρης αναφορά με όλες τις ρυθμίσεις του συστήματος που θα 

περιέχει: 

• Τις επιθυμητές τιμές των διαφόρων βρόχων ελέγχου του ψηφιακού συστήματος 

ελέγχου των κλιματιστικών μονάδων. 

• Τις διάφορες παραμέτρους, όπως: εύρος αναλογίας, κάτω όριο θερμοκρασίας 

προσαγωγής, άνω όριο υγρασίας προσαγωγής, σημάνσεις άνω και κάτω ορίου 

για κάθε σημείο αναλογικής μέτρησης. 

• Τις διάφορες ρυθμίσεις των οργάνων με εντολή δύο θέσεων (π.χ. ροοστάτες, 

αεροστάτες, κ.τ.λ.). 

 Παραλαβή/ παράδοση 

Η παραλαβή θα γίνει αφού γίνει ένας έλεγχος των αναφορών από τις δοκιμές και τις 

ρυθμίσεις και ζητηθεί κατόπιν από τον παραλαμβάνοντα Μηχανικό επαλήθευση της 

λειτουργίας του Συστήματος Αυτοματισμού του κτιρίου ανά εγκατάσταση. 

Κάθε δυσλειτουργία θα πρέπει να διορθωθεί και κατόπιν να συνεχίσει η διαδικασία της 

παραλαβής. 

Επιπλέον θα δοθεί προσοχή στη σωστή τοποθέτηση των οργάνων και συσκευών 

ελέγχου και στο σωστό χρόνο ανταπόκρισης του συστήματος. 

 Εγχειρίδια και σχέδια του συστήματος 

Θα παραδοθούν από τον κατασκευαστή στην υπηρεσία πριν από την οριστική 

παραλαβή τα πιο κάτω εγχειρίδια και τελικά σχέδια: 

- Εγχειρίδιο εγκατάστασης του συστήματος με : 
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• Καταλήξεις καλωδίων με στοιχεία αναγνώρισης των και προορισμού των. 

• Κατάλογος σημείων ελέγχου με αναφορά της θέσης των και των ειδικών 

απαιτήσεων των προγραμμάτων. 

• Τεχνικά στοιχεία και έντυπα του κατασκευαστή όλων των επιμέρους συσκευών. 

• Διαγράμματα διασύνδεσης με τους πίνακες κίνησης (γενικό διάγραμμα). 

- Εγχειρίδιο λειτουργίας του συστήματος : 

Περιγραφή του συστήματος και κωδικοποίηση όλων των οργάνων, συσκευών, 

εγκαταστάσεων με: 

• 'Έναρξη των προγραμμάτων. 

• Εγγραφή μηνυμάτων. 

• Εγγραφή συλλογής στατιστικών-Εγγραφή γραφικών. 

• Εγγραφή ιστορικών τάσεων. 

• Εγγραφή συνθηματικών-Εγγραφή παραμέτρων. 

• Εγγραφή αμέσου ψηφιακού ελέγχου. 

• Εγγραφή χρονικού προγραμματισμού. 

- Σχέδια 

• Σχηματικό διάγραμμα του όλου συστήματος. 

• Κατόψεις των επιπέδων του κτιρίου που θα απεικονίζεται η θέση και ο αριθμός 

των συσκευών ελέγχου με απεικόνιση της πορείας των καλωδίων. 

III.  Περιλαμβανόμενες Δαπάνες 

Οι τιμές μονάδας των διαφόρων εργασιών της εγκατάστασης περιλαμβάνουν την 

προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση όλων των απαραίτητων 

υλικών και μικρούλικων, την δαπάνη των κάθε φύσης δοκιμών καθώς και κάθε άλλη 

εργασία σχετική με την εγκατάσταση που αναφέρεται ή όχι στο τμήμα αυτό, 

απαραίτητη όμως για την πλήρη και άρτια λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

Οι τιμές μονάδας των σωλήνων περιλαμβάνουν και την προμήθεια και τοποθέτηση 

όλων των εξαρτημάτων όπως ειδικών κομματιών, αγκίστρων στερέωσης, 

στηριγμάτων, κλπ. των μη τιμολογούμενων ιδιαίτερα και κάθε εργασία κοπής, 

ελικοτομής, σύνδεσης, στερέωσης, δοκιμής, καθαρισμού, αποστείρωσης, κλπ. Επίσης 

περιλαμβάνουν τα υλικά και την εργασία για την προστασία των υπογείων σωλήνων, 

όπως προδιαγράφονται στο τμήμα αυτό. 

Οι τιμές μονάδας τω εξαρτημάτων που τιμολογούνται ιδιαίτερα, περιλαμβάνουν την 

προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών και μικρούλικων, καθώς και κάθε εργασία 

σύνδεσης προς τους σωλήνες, στερέωσης, δοκιμής, καθαρισμού, αποστείρωσης, κλπ. 



 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 32 

 

 

 

Οι τιμές μονάδας των μηχανημάτων ή συγκροτημάτων μηχανημάτων, περιλαμβάνουν 

όλα τα απαραίτητα υλικά, μικρούλικα και εξαρτήματα, που αναφέρονται ή όχι στο 

τμήμα αυτό και τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου, εκτός αυτών που 

περιλαμβάνονται σε υπάρχοντα ξεχωριστά τιμολόγια, αναφερόμενα σε όργανα 

αναγκαία για την πλήρη ομαλή και ασφαλή λειτουργία τους. 

Οι τιμές μονάδας των κάθε φύσεως μηχανημάτων (αντλίες, κυκλοφορητές) των 

κλιματιστικών συσκευών και των ανεμιστήρων αναφέρονται στην ονομαστική παροχή 

αυτών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υπολογίσει τα μανομετρικά ύψη αντλιών και ανεμιστήρων 

με βάση τα πραγματικά στοιχεία της κατασκευής και των μηχανημάτων και να τα 

υποβάλλει προς έγκριση στην Επίβλεψη. 

Τυχόν διαφορετικά μανομετρικά ύψη από τα αναγραφόμενα στην μελέτη και επομένως 

διαφορετικές ισχύς των μηχανημάτων δεν θα συνεπάγονται διαφορετικές τιμές 

μονάδας των αντιστοίχων εργασιών. 

Οι τιμές μονάδας των καλωδίων και σωλήνων περιλαμβάνουν και την προμήθεια και 

τοποθέτηση όλων των μικρούλικων (ακροδέκτες, κοχλίες, κασσίτερος, κλπ.) κάθε 

εργασία κοπής, σύνδεσης μεταξύ των και μετά των διαφορών στοιχείων της 

εγκατάστασης, δοκιμής και καθαρισμού, καθώς και κάθε δαπάνη για την διάνοιξη, 

διαμόρφωση, αποκατάσταση τυχόν ζημιών που θα προκληθούν και των διελεύσεων 

των καλωδίων. 

Οι τιμές μονάδας των ηλεκτρικών πινάκων, περιλαμβάνουν την συναρμολόγηση, 

μεταφορά, στερέωση τους πλήρης με όλα τα επιμέρους όργανα, ασφάλειες, διακόπτες 

κτλ και σύνδεση τους επί των διαφορών στοιχείων της εγκατάστασης και γενικά κάθε 

εργασία για την πλήρη λειτουργία της εγκατάστασης. 

Επίσης στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έξοδα που αφορούν τα 

εργαλεία και τα μηχανήματα για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. 

IV. Ε πιμέτρηση και Πληρωμή 
 

 Σωληνώσεις 

Οι κάθε είδους σωληνώσεις θα επιμετρούνται μετά την πλήρη διαμόρφωση και 

τοποθέτηση των κατ' άξονα και με αφετηρία ή τέρμα μήκους την τομή των αξόνων δύο 

διασταυρωμένων σωλήνων. Κατά την επιμέτρηση του σωλήνα δεν αφαιρούνται τα 

μήκη των κάθε είδους δικλείδων που παρεμβάλλονται. 

Τα κάθε είδους στηρίγματα σωληνώσεων είτε αγκυρούμενα σε τοίχους ή αναρτόμενα 

από τη οροφή δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα, θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται στις 

εργασίες σωληνώσεων, θα επιμετρούνται μόνον οι επί οροφής ή τοίχων σιδηρές 

κατασκευές ομαδικής ανάρτησης επάνω στις οποίες στηρίζονται τα στηρίγματα των 

σωλήνων. 
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Από τα ειδικά τεμάχια σχηματισμού και σύνδεσης των σωληνώσεων επιμετρούνται 

ιδιαίτερα μόνον οι λυόμενοι τύπου ρακόρ και φλάντζες. 

Οι φλάντζες για την προσαρμογή οργάνων, δικλείδων, συσκευών και μηχανημάτων 

δεν επιμετρούνται, αλλά θεωρούνται ότι τα συνοδεύουν και περιλαμβάνονται στην τιμή 

τους. 

 Όργανα και Δικλείδες 

Τα κάθε είδους όργανα μέτρησης, διακοπής και διαχωρισμού ροής (π.χ. δικλείδες, 

φίλτρα κλπ.) που παρεμβάλλονται στα δίκτυα σωληνώσεων επιμετρούνται κατά 

κομμάτια πλήρη με τα εξαρτήματα που τα συνοδεύουν όπως καθορίζονται στο 

Τιμολόγιο. 

 Μεταλλικές Κατασκευές 

Οι μεταλλικές κατασκευές θα επιμετρούνται σε χιλιόγραμμα και θα ζυγίζονται μετά την 

πλήρη διαμόρφωση τους μαζί με τους κοχλίες συναρμολογήσεως των λυομένων 

τεμαχίων και των στηριγμάτων ή κοχλιών αγκύρωσης. 

Κατασκευές από σιδηρά ελάσματα, γαλβανισμένα ή όχι, που διαμορφώνονται σε 

δεξαμενές, δοχεία ύδατος, κλπ. θα ζυγίζονται μαζί με τις σιδηρές ράβδους ενίσχυσης 

των τοιχωμάτων τους, των παρεμβυσμάτων στεγανότητας κλπ. (Οι κατασκευές από 

μορφοσίδηρο για ενίσχυση και στερέωση τεμαχίων από λαμαρίνα αποτιμούνται με την 

ίδια τιμή κατά χιλιόγραμμο). 

Κατασκευές από μορφοσίδηρο θα ζυγίζονται μαζί με τα μέρη τους από σιδηρή 

ελάσματα π.χ. κομβοελάσματα κλπ. (τα σιδηρά ελάσματα αποτιμούνται σ'αυτή την 

περίπτωση με την κατά χιλιόγραμμο τιμή του μορφοσίδηρου). 

 Βαφή Σωλήνων 

Η βαφή σωλήνων θα επιμετράται κατά είδος βαφής και για μέτρο σωλήνα σε μέτρα 

πραγματικού αξονικού μήκους σωληνώσεων. 

 Αεραγωγοί 

Οι αεραγωγοί και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα αυτών (καμπύλες, γωνίες, ταυ, δ, κλπ) 

οι κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγματα διαχωρισμού και ρύθμισης της ποσότητας του 

αέρα και τα στόμια λήψης ή απόρριψης του αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον, οι 

ενισχύσεις των αεραγωγών από μορφοσίδηρο, και τα πάσης φύσεως στηρίγματα των 

αεραγωγών θα επιμετρώνται σε χιλιόγραμμα τοποθετούμενου υλικού και θα 

πληρώνονται με την τιμή μονάδος. 

 Θερμικές Μονώσεις 

Οι θερμικές μονώσεις των σωλήνων θα επιμετρώνται κατά διάμετρο σε μέτρα 

πραγματικού αξονικού μήκους. Το μήκος που καταλαμβάνεται από τις δικλείδες δεν 

προσμετράται. 
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Η τοποθέτηση των απαιτουμένων περιλαίμιων συγκρατήσεως στις θέσεις τερματισμού 

των μονωτικών στρώσεων δεν επιμετράται ιδιαίτερα. 

Οι θερμικές μονώσεις εξωτερικών επιφανειών (πχ. αεραγωγών) τιμολογούνται σε 

τετραγωνικά μέτρα επιμετρώνται κατά την εξωτερική επιφάνεια πριν από την μόνωση. 

Τα κενά που αφήνονται για την τοποθέτηση οργάνων ελέγχου κλπ. δεν θα αφαιρούνται 

κατά την επιμέτρηση. Η τοποθέτηση των απαιτουμένων μεταλλικών ταινιών 

συγκρατήσεως στις κορυφές που τερματίζει ο μονωτικός μανδύας και στα χείλη των 

οπών δεν αποτιμάται ιδιαίτερα. 

 Μηχανήματα και Συσκευές 

Μηχανήματα και συσκευές επιμετρούνται σε κομμάτια με τα συνοδεύοντα στοιχεία και 

εξαρτήματα προς ολοκλήρωση τους, όπως καθορίζεται σε κάθε περίπτωση στο 

Τιμολόγιο. 

Δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα οι απαιτούμενες πρόσθετες φλάντζες σύνδεσης, λυόμενοι 

σύνδεσμοι, σωληνώσεις και αγωγοί εσωτερικής συνδεσμολόγησης του μηχανήματος 

ή συσκευής, και γενικά κάθε εξάρτημα απαιτούμενο για την διαμόρφωση του 

μηχανήματος ή συσκευής σε αυτοτελή μονάδα. 

Επιμετρούνται ιδιαίτερα οι κατασκευές εδράσεων (σιδηροκατασκευές ή βάθρα από 

σκυρόδεμα) όχι όμως και τα στοιχεία αγκύρωσης και στερέωσης (π.χ. βίδες, 

στηρίγματα, κλπ) ή ο χρησιμοποιούμενος φελλός ή άλλη κατασκευή αντιδονιστικής 

έδρασης ή σύνδεσης, εφ' όσον αυτά θεωρούνται ότι συνοδεύουν το μηχάνημα ή 

συσκευή. 

 Ηλεκτρικοί Αγωγοί και Καλώδια 

Το μήκος των αγωγών που θα τοποθετηθούν μέσα στις σωληνώσεις θα λαμβάνεται 

ίσο προς το μήκος της αντίστοιχης σωλήνωσης πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό 

των αγωγών που διέρχονται μέσα στην σωλήνωση χωρίς άλλη προσαύξηση. 

Η πιο πάνω επιμέτρηση θα γίνεται για κάθε είδος και διατομή αγωγού. Τα τμήματα των 

αγωγών που προεξέχουν για να συνδεθούν στους πίνακες διανομής ή στις ηλεκτρικές 

συσκευές δεν θα επιμετρούνται ιδιαίτερα, θεωρούμενα ότι περιλαμβάνονται σαν 

συμβατική προσαύξηση στις μονάδες προμήθειας και τοποθέτησης των διαφόρων 

τύπων ηλεκτρικών αγωγών. 

Επίσης δεν θα επιμετρούνται ιδιαίτερα τα ακροπέδιλα που τοποθετούνται στα άκρα 

των πολύκλωνων αγωγών για την σύνδεση τους στους ακροδέκτες των ηλεκτρικών 

συσκευών. 

Τα ηλεκτρικά καλώδια θα επιμετρούνται κατ' είδος και διατομή σε μέτρα πραγματικού 

αξονικού μήκους. 

 Ηλεκτρικοί Πίνακες (Πίλλαρ) 

Τα όργανα διακοπής, ασφάλισης, ένδειξης, μέτρησης κλπ. όλων των πινάκων 

επιμετρούνται κατά τεμάχια. 
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Οι τυποποιημένοι ηλεκτρικοί πίνακες και πίλλαρ επιμετρούνται κατά τεμάχια, όπως 

αναφέρεται στο τιμολόγιο. 

Τα σιδηρά ικριώματα των υπολοίπων πινάκων επιμετρούνται κατά χιλιόγραμμα και θα 

ζυγίζονται με τα στηρίγματα αγκύρωσης και τους κοχλίες συναρμογής τους. Οι πίνακες 

τύπου πεδίου επιμετρούνται κατά χιλιόγραμμα ή κατά τεμάχια, όπως κατά περίπτωση 

αναφέρεται στο τιμολόγιο. 

Οι συλλεκτήριοι ράβδοι των πινάκων δεν περιλαμβάνονται στην τιμή τους (εκτός των 

τυποποιημένων πινάκων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την υποβολή της προσφοράς του να έχει πρώτα 

εξακριβώσει αν είναι δυνατή η εφαρμογή της μελέτης και να υποβάλει στην Επίβλεψη 

συγκεκριμένες προτάσεις και σχέδια τυχόν τροποποιήσεων για να ληφθούν υπόψιν 

από τον Εργοδότη. 

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι Διαγωνιζόμενοι έχουν 

επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως την φύση και την τοποθεσία του Έργου, έχουν δε πλήρη 

γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής τούτου, κυρίως σε ότι αφορά 

τις οποιεσδήποτε πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης 

προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, 

δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού γενικά προσωπικού και μεταφορά αυτού στο 

εργοτάξιο, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και οδούς προσπέλασης, τις συνήθεις 

μετεωρολογικές συνθήκες, τις διάφορες διακυμάνσεις της στάθμης υπογείων νερών, 

παλίρροιες ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο του Έργου, την διαμόρφωση και 

κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκομένων στην 

περιοχή κατάλληλων εκμεταλλεύσιμων υλικών, το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, 

υλικά και υπηρεσίες) τα οποία θα απαιτηθούν για την έναρξη και κατά την εκτέλεση 

των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα θέματα τα οποία κατά οποιονδήποτε τρόπο 

μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασμό 

με τους όρους της Σύμβασης. 

Οι Διαγωνιζόμενοι θεωρούνται επίσης ότι ήλεγξαν και αποδέχονται όλους τους όρους 

της μελέτης καθώς και τις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του υπ’ όψη Έργου, των οποίων 

έχουν λάβει πλήρη γνώση. 

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί 

αδυναμία εφαρμογής της μελέτης. Επίσης είναι απόλυτα υπεύθυνος για τις 

προμετρήσεις των υλικών που θα παραγγελθούν. 

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 
 

 Οπές στα σκυροδέματα 

(α) Για την διέλευση του δικτύου των σωληνώσεων από τις εξωτερικές μονάδες του 

συστήματος του τύπου VRF στις εσωτερικές, θα πραγματοποιηθούν διανοίξεις οπών 

στο σκυρόδεμα της οροφής τους κτηρίου. Οι διανοίξεις αυτές θα γίνονται με 
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αδιατάρακτη ή μη κρουστική κοπή και με ειδικά εργαλεία, ώστε να περιορίζονται στις 

ελάχιστες δυνατές διαστάσεις (για τη διέλευση δικτύων) και χωρίς να επηρεάζεται η 

στατική συμπεριφορά της πλάκας. 

(β) Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης στην αποκατάσταση της οπής και την σφράγιση 

των αρμών σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις της Επίβλεψης. 

 Βαφές μεταλλικών κατασκευών 

Όλες γενικώς οι σιδηροκατασκευές θα γαλβανίζονται εν θερμώ και θα βάφονται με 

αντισκωριακή βαφή. 

 Προσωρινές συνδέσεις και προσβάσεις 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για προσωρινές προσβάσεις σε όλα τα μέρη 

του εργοταξίου. 

 Λειτουργία Κτιρίου 

Ιδιαιτερότητα του έργου αποτελεί το ωράριο λειτουργίας του σχολικού κτιρίου το οποίο 

πρέπει να ληφθεί υπόψιν από τον Ανάδοχο, ώστε κατά την διάρκεια των εργασιών να 

μην δημιουργείται πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του. Εργασίες που προκαλούν 

όχληση (θόρυβος, σκόνη κλπ.) θα εκτελούνται κατά τις μη λειτουργικές ώρες των του 

κτιρίου, ή ανάλογα με τις οδηγίες της Επίβλεψης και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

  

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ - 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις στα σχέδια της μελέτης, 

του Αναδόχου υποχρεουμένου να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τις τροποποιήσεις 

μέσα σε προθεσμία που από κοινού θα συμφωνηθεί. Ο Ανάδοχος πρέπει να 

προσαρμόζει τις λεπτομέρειες της μελέτης προς τις ειδικές συνθήκες κατασκευής και 

να συντάσσει τα απαραίτητα σχέδια, διαγράμματα, υπολογισμούς και λοιπά στοιχεία 

χωρίς πρόσθετη αμοιβή. 

Τα σχέδια αυτά θα συντάσσονται κατά τις υποδείξεις (σκαριφήματα, οδηγίες κλπ) της 

Επίβλεψης και, μετά την έγκρισή τους, θα σχεδιάζονται ηλεκτρονικά και θα αποτελούν 

τα στοιχεία εκτέλεσης εργασιών. 
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Ο Ανάδοχος πρέπει στην περίπτωση που αναπόφευκτα επιβάλλονται τροποποιήσεις 

της μελέτης, να υποβάλλει στον Εργοδότη για έγκριση τα σχετικά τροποποιητικά 

σχέδια, με σχετική έκθεση. 

Ο Ανάδοχος πρέπει πριν προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή στη μελέτη να ζητά έγγραφη 

έγκριση του Εργοδότη, χωρίς την οποία οι τυχόν προφορικές συνεννοήσεις δε θα 

λαμβάνονται υπόψη. Ειδικά στην μελέτη του συστήματος κλιματισμού μεταβλητού 

ψυκτικού μέσου (VRF) η οριστική διαστασιολόγιση του δικτύου θα γίνει από την 

κατασκευάστρια εταιρεία των μηχανημάτων που θα επιλέξει ο Ανάδοχος. 

Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης έγκαιρα και χωρίς καθυστέρηση να προσκομίζει τα 

αναγκαία πιστοποιητικά ελέγχου Κρατικών Υπηρεσιών σε ότι αφορά τις εκτελούμενες 

από αυτόν εγκαταστάσεις. 

Ο χρόνος σύνταξης των πιο πάνω προσαρμογών των μελετών και της έγκρισης αυτών 

από τον Εργοδότη περιλαμβάνεται στην συμβατική προθεσμία αποπεράτωσης του 

έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης αν χρειασθεί στη σύνταξη προσμετρήσεων και 

προϋπολογισμών νέων εργασιών όπως και επιμετρήσεων και επιμετρητικών σχεδίων 

για επιμετρούμενες εργασίες. Αυτά θα συντάσσονται επίσης σε κανονικές διαστάσεις 

σχεδίου, στην απαιτούμενη για την ευκρίνεια των απεικονιζόμενων κλίμακα και θα 

υποβάλλονται για έλεγχο και επαλήθευση μαζί με την πρόταση τροποποίησης ή τον 

λογαριασμό (πιστοποίηση) για πληρωμή των εργασιών, που έχουν εκτελεσθεί. 

Καθορίζεται από τώρα ότι προτάσεις τροποποιήσεων και λογαριασμοί (πιστοποιήσεις) 

για τις οποίες ενώ απαιτείται δεν έχουν συνταχθεί και υποβληθεί τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά στοιχεία (δηλ. προμετρητικά ή επιμετρητικά σχέδια, προμετρήσεις ή 

επιμετρήσεις αναλυτικές και συνοπτικές, πρωτόκολλα αφανών εργασιών και 

πρωτόκολλα ζύγισης, εφόσον απαιτούνται) δεν γίνονται δεκτοί και κατά συνέπεια δεν 

μπορούν να προωθηθούν για πληρωμή του Ανάδοχου. 

Όλο το έργο ή ένα οποιοδήποτε τμήμα του δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν 

τελειωμένο και να απαιτηθεί η παραλαβή του δηλαδή να συνταχθεί πρωτόκολλο 

περάτωσής του από την Επίβλεψη, αν ο Ανάδοχος δεν συντάξει και υποβάλλει με την 

σχετική του αίτηση, εκτός των απαιτούμενων επιμετρητικών και τα ακόλουθα 

συμπληρωματικά σχέδια: 

(α) Σχέδια των εγκαταστάσεων όπως εκτελέσθηκαν, πού να τις απεικονίζουν στις 

κατόψεις και σε κατάλληλες κλίμακες, αντίστοιχα προς τα αρχικά της μελέτης. 

(β) Σχηματικά (μονογραμμικά ή αξονομετρικά) διαγράμματα των εκτελεσθέντων 

δικτύων σωληνώσεων διανομής νερού ύδρευσης, άρδευσης, αποχετεύσεων, 

ηλεκτρικής ενέργειας κλπ 

Τα σχέδια αυτά ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει ελεγμένα από την Επίβλεψη 

για την ακριβή απεικόνιση των εγκαταστάσεων, σχεδιασμένων σε CAD. Ο Εργολάβος 

θα παραδώσει μία σειρά CD με αρχεία DWT ή DXF και μία σειρά τυπωμένη. Τα σχέδια 
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αυτά θα απεικονίζουν με σαφήνεια και ευκρίνεια και με την απαιτούμενη ακρίβεια τις 

εκτελεσθείσες εγκαταστάσεις, με τρόπο ώστε να καθίσταται, με αυτά ευχερής και 

σύντομη η ενημέρωση για τις εγκαταστάσεις σε άτομα μη ειδικά απασχοληθέντα με 

αυτές. 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ κλπ-ΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ & 

ΥΛΙΚΩΝ 

Τα για κάθε εργασία χρησιμοποιούμενα από τον Ανάδοχο υλικά θα είναι κατά την 

προέλευση, ποιότητα, διαστάσεις, υφή, χρώμα κατεργασία και λοιπά όπως καθορίζεται 

από τη Σύμβαση. Υλικά που δεν προδιαγράφονται λεπτομερώς στη Σύμβαση πρέπει 

να είναι πρώτης ποιότητος, απόλυτα υγιή και χωρίς βλάβες ή άλλα ελαττώματα. 

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά από τον Ανάδοχο στο εργοτάξιο και τα είδη για την 

κατασκευή των εγκαταστάσεων και γενικά ενσωμάτωσή τους στο έργο, θα είναι 

καινούργια, χωρίς ελαττώματα, θα πληρούν τους σχετικούς συμβατικούς όρους, που 

καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία, και τα λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών και υλικών 

που θα χρησιμοποιηθούν. 

Όπου στις Προδιαγραφές αναφέρονται υλικά, μηχανήματα ή είδη εξοπλισμού ως 

ισοδύναμα προς κάποιο Πρότυπο, ο Εργοδότης θα αποφασίζει επί του θέματος της 

ισοδυναμίας. 

Όπου στις Προδιαγραφές αναφέρονται υλικά ή είδη εξοπλισμού ως προϊόντα 

ορισμένου εργοστασίου, ο Ανάδοχος θα προμηθευτεί αυτά από το οριζόμενο 

εργοστάσιο. 

Όπου στις Προδιαγραφές αναφέρονται μηχανολογικά ή άλλα συστήματα ως 

συναρμολογούμενα από ορισμένο Οίκο, κάθε τέτοιο σύστημα θα προέρχεται από 

πλήρη συναρμολόγηση σε Οίκο απ’ αυτούς που προδιαγράφονται. 

Για τα μηχανήματα, συσκευές και λοιπά βιομηχανικά είδη, καθορίζεται, για πρόληψη 

παρερμηνειών στα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν 

από την παραγγελία τους να υποβάλλει για έγκριση: 

(α) Κατάσταση περιλαμβάνουσα τα υπό παραγγελία μηχανήματα, συσκευές, υλικά και 

λοιπά είδη, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα εικονογραφημένα έντυπα, διαγράμματα 

λειτουργίας, αποδόσεων και λοιπά στοιχεία του κατασκευαστή, σε τρόπο ώστε να 

αποδεικνύεται καταρχήν ότι τα είδη αυτά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα 

συμβατικά στοιχεία. Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε λεπτομερή 

σύγκριση του υλικού-συσκευής που εμφανίζεται στη μελέτη με το προτεινόμενο 

εναλλακτικό και να επισημάνει τις τυχόν αποκλίσεις από τα προδιαγραφόμενα υλικά. 
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(β) Γενικά σχέδια, που να εμφανίζουν σε κατάλληλη κλίμακα τη διάταξη μηχανημάτων 

και συσκευών, που θα παραγγελθούν μέσα σε χώρους εγκατάστασής τους και που να 

αναγράφουν τις γενικές εξωτερικές διαστάσεις τους και τα βάρη τους. 

(γ) Δείγματα για τα βιομηχανικά υλικά μικρού σχετικά μεγέθους (π.χ. φωτοκύτταρα, 

βάνες, διαστολικά εξαρτήματα, μονωτικά υλικά, υλικά αυτοματισμών, φωτιστικά 

σώματα, στοιχεία εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων κλπ). Τα δείγματα θα 

συνοδεύονται από τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του παρόντος 

άρθρου. Τα δείγματα θα φυλάσσονται από την επίβλεψη σε κατάλληλους ασφαλείς 

χώρους, παρεχόμενους από τον Ανάδοχο και θα χρησιμοποιούνται για σύγκριση με τα 

αντίστοιχα υλικά που θα προσκομίζονται για ενσωμάτωση στο έργο. 

Τα πιο πάνω στοιχεία ο Ανάδοχος θα τα υποβάλλει για έγκριση στην Επίβλεψη σε δύο 

(2) αντίγραφα (πλην των δειγμάτων που υποβάλλονται σε απλούν) και εν πάσει 

περιπτώσει τουλάχιστον ένα (1) μήνα ενωρίτερα από την αντίστοιχη φάση 

ενσωμάτωσης του υλικού στο έργο, βάσει του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος εκτός 

αν πρόκειται για υλικά που ο χρόνος παραδόσεως από τον προμηθευτή είναι 

μεγαλύτερος της ως άνω προθεσμίας οπότε ο ανάδοχος οφείλει με δική του ευθύνη να 

υποβάλει έγκαιρα τα στοιχεία υπολογίζοντας πάντα και τον χρόνο εγκρίσεως. 

Όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την προμήθεια και υποβολή ή κατασκευή των 

αναφερομένων στο Άρθρο αυτό δειγμάτων βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Η Επίβλεψη, αφού ελέγξει το σύμφωνο των τεχνικών χαρακτηριστικών των 

υποβαλλόμενων ειδών προς τα συμβατικά, θα επιστρέψει σε δέκα πέντε (15) μέρες 

μια σειρά από τα υποβληθέντα στοιχεία εγκεκριμένη στον Ανάδοχο, που θα μπορεί να 

προβεί στην παραγγελία των εγκεκριμένων ειδών. 

Η έγκριση αυτών των ειδών από την Επίβλεψη, προβλεπόμενη μόνο για πρόληψη 

αρχικής παρερμηνείας των συμβατικών όρων, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την 

υποχρέωση να εγκαταστήσει είδη, που να είναι και να αποδειχτούν κατά τις δοκιμές 

και παραλαβές των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους και τις 

ανάγκες του έργου. 

Το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την προέγκριση των ειδών, που θα 

παραγγελθούν όπως και κάθε τυχόν καθυστέρηση του Ανάδοχου κατά την υποβολή 

των σχετικών στοιχείων ή αν προκύψει από εσφαλμένη εκλογή ειδών από τον Ανάδοχο 

ή απόρριψη υποβαλλόμενων για έγκριση ειδών και επανυποβολή νέων στοιχείων, 

ουδεμία επιρροή έχει στη συμβατική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου. 

Αυτό γιατί, το διάστημα αυτό θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στην προθεσμία εκτέλεσης 

του έργου, και οι τυχόν πρόσθετες καθυστερήσεις αποδιδόμενες σε αμέλεια ή 

παρερμηνείες του Ανάδοχου, δεν λαμβάνονται υπόψη για μεταβολή της προθεσμίας. 

Η Επίβλεψη έχει το απόλυτο δικαίωμα του ελέγχου κάθε υλικού που έρχεται στο 

Εργοτάξιο, καθώς και της εντολής απομάκρυνσης από το Εργοτάξιο κάθε υλικού ή 

είδους, πού προσκομίσθηκε από τον Ανάδοχο για ενσωμάτωση στο έργο και δεν 
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πληροί τους συμβατικούς όρους, πού αναφέρονται στην ποιότητα και τα 

χαρακτηριστικά του. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή των απαιτούμενων στοιχείων προέλευσης των 

υλικών για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους, όπως και την 

απομάκρυνσή τους από το εργοτάξιο με εντολή της Επίβλεψης, εάν αυτά αποδειχθούν 

ότι δεν είναι σύμφωνα με τις συμβατικές απαιτήσεις. 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει επί τόπου του έργου τον κατάλληλο εξοπλισμό που 

απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις ευθύνες και δαπάνες της αποθήκευσης διατήρησης 

και φύλαξης όλων των εργαλείων, μηχανημάτων, οργάνων και γενικά τεχνικών μέσων 

του. 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών ο Ανάδοχος θα απομακρύνει όλα τα 

άχρηστα υλικά και μπάζα και θα διατηρεί τις υπό κατασκευή εργασίες, τα 

συσσωρευμένα υλικά και γενικά όλο το Εργοτάξιο καθαρά και τακτοποιημένα. 

Με την περάτωση των εργασιών ή όταν τούτο ζητηθεί από τον Επιβλέποντα, ο 

Ανάδοχος θα απομακρύνει όλο τον εξοπλισμό του και τα πλεονάζοντα υλικά, εκτός 

αυτών που θα παραμείνουν ιδιοκτησία του Εργοδότη και θα παραδώσει όλες τις 

εγκαταστάσεις και τον Περιβάλλοντα Χώρο σε κατάσταση αποδεκτή από τον 

Επιβλέποντα. 

Μετά το πέρας των εργασιών ευθύνη του Αναδόχου αποτελεί και η απομάκρυνση των 

παλαιών αποξηλωμένων μηχανημάτων και αποξηλωμένου δικτύου σύμφωνα με τις 

νόμιμες διαδικασίες και η απόρριψή τους σύμφωνα με τις κείμενες νομοθεσίες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Ο Ανάδοχος θα μεταφέρει, αποθηκεύει και χειρίζεται τις εκρηκτικές ύλες και 

οποιαδήποτε αλλά επικίνδυνα υλικά προμηθεύεται για χρησιμοποίηση τους στο Έργο, 

τηρώντας αυστηρά όλες τις διατάξεις Νόμων, Αστυνομικών Διατάξεων και Κανονισμών 

που ισχύουν ή που μπορεί να εκδίδονται από καιρού εις καιρόν από τις αρμόδιες 

Αρχές. 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διακόψει οποιαδήποτε εργασία, που μπορεί να υποστεί 

ζημία από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όταν λάβει σχετική εντολή από τον 

Επιβλέποντα. 
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Ο Ανάδοχος θα πρέπει, με δικές του δαπάνες να προστατεύει από ζημίες λόγω 

δυσμενών καιρικών συνθηκών κάθε εργασία και όλα τα υλικά που μπορούν να 

επηρεαστούν απ’ αυτές τις συνθήκες. 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Μαζί με τα τελικά σχέδια των εγκαταστάσεων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

παραδώσει λεπτομερείς οδηγίες λειτουργίας και συντήρησής τους σε δύο (2) 

αντίγραφα. 

2. Οι οδηγίες αυτές θα είναι δακτυλογραφημένες και βιβλιοδετημένες σε τεύχη με 

αύξοντα αριθμό αντίτυπου. Η ύλη των οδηγιών θα είναι κατανεμημένη σε 

κεφάλαια αντίστοιχα προς τα τμήματα των εγκαταστάσεων, και θα καλύπτουν 

Όλες αυτές, θα περιλαμβάνουν δε και τα τυχόν απαιτούμενα γενικά 

διαγράμματα συγκρότησης τους. 

3. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου των οδηγιών θα δίνεται πλήρης πίνακας των 

περιλαμβανόμενων σε αυτά μηχανημάτων, με όλα τα χαρακτηριστικά τους και 

τα στοιχεία κατασκευής τους (κατασκευαστής, τύπος, μοντέλο, μέγεθος, 

αριθμός σειράς κατασκευής, αποδόσεις, λεπτομερή στοιχεία 

ηλεκτροκινητήρων, προτεινόμενα ανταλλακτικά, κλπ) και θα επισυνάπτονται 

έντυπες οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης των κατασκευαστών. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να εγκαταστήσει κοντά σε κάθε μηχάνημα, 

συσκευή κλπ ενδεικτική πινακίδα οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης με 

κάλυμμα από ζελατίνα σε κατάλληλο πλαίσιο, από αλουμίνιο, που να αναγράφει 

την ονομασία του, τους απαιτούμενους χειρισμούς για την λειτουργία και τις 

εργασίες συντήρησης, την συχνότητα τους και τα προτεινόμενα υλικά 

συντήρησης. 

5. Ειδικά για τους ηλεκτρικούς πίνακες ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει 

σε αυτούς άριστης ποιότητας και εμφάνισης ενδεικτικές πινακίδες μέσα σε 

κατάλληλο πλαίσιο στηριζόμενο στην επιφάνεια του πίνακα με κοχλίες με 

κάλυμμα από ζελατίνα, που να φέρει γραμμένα: 

(α)  Το χαρακτηριστικό του πίνακα, όπως προβλέπεται στα σχέδια. (β) 

Τον προορισμό του πίνακα. 

(γ) Τον προορισμό κάθε γραμμής, στις αντίστοιχες ασφάλειες ή και διακόπτες ή 

μικροαυτόματους. 

(δ) Τυχόν αναγκαίουσες οδηγίες για την ασφάλεια του προσωπικού συντήρησης, δηλ. 

τυχόν ηλεκτρικές γραμμές κυκλωμάτων αυτοματισμού τροφοδοτούμενων από άλλους 

πίνακες, πού θα πρέπει να απενεργοποιηθούν από άλλη θέση πριν από την επέμβαση 

στο εσωτερικό του πίνακα. 
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6. Όλα τα πιο πάνω τεύχη οδηγιών, πινακίδες κλπ πρέπει να είναι της απόλυτης 

αρεσκείας της Επίβλεψης και να εγκριθούν έγγραφα από αυτή ως προς τον 

τρόπο κατασκευής τους και το περιεχόμενό τους πριν θεωρηθεί ότι ο Ανάδοχος 

εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

1. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περάσει στο ειδικό λογισμικό συντήρησης για όλο 

τον εξοπλισμό/υλικά που θα εγκαταστήσει (αντλίες, ψύκτες, ηλεκτρικοί πίνακες, 

συστήματα ασφαλείας, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, μετασχηματιστές, 

ανεμιστήρες, κλιματιστικές μονάδες, αεραγωγοί κλπ) τα ακόλουθα : 

• τεχνικά χαρακτηριστικά 

• οδηγίες συντήρησης κατασκευαστών (ψύκτες, Η/Ζ κλπ) 

• οδηγίες συντήρησης σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και την διεθνή 

πρακτική (ηλεκτρικού πίνακες, αεραγωγοί κλπ) 

• λίστα ανταλλακτικών 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟΝ 

ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Η άρτια εκπαίδευση του προσωπικού του Εργοδότη για τον χειρισμό και τη 

συντήρηση των εγκαταστάσεων κλιματισμού και του συστήματος BMS είναι 

ευθύνη και υποχρέωση του Ανάδοχου ο οποίος μέχρι το πέρας της περιόδου 

υποχρεωτικής συντήρησης θα διαθέτει δικό του πλήρως καταρτισμένο 

προσωπικό που θα είναι υπεύθυνο για την λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

2. Η εκπαίδευση θα γίνει από προσωπικό της προμηθεύτριας εταιρείας και θα 

έχει ελάχιστη διάρκεια πέντε (5) εργάσιμες μέρες (6 ώρες ημερησίως), ανά 

τόπο εργασίας και θα διεξαχθεί μετά την εγκατάσταση πλήρη λειτουργία των 

συστημάτων. Επιπλέον, μετά το τέλος της εκπαίδευσης απαιτείται η 

υποστήριξη των χρηστών από τον Ανάδοχο, σε επίπεδο παροχής 

διευκρινήσεων, επίλυσης προβλημάτων και παροχής οδηγιών, που 

σχετίζονται με την λειτουργία των μηχανημάτων. 
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Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ιδιαίτερης αμοιβής για την εκπλήρωση της υποχρέωσης 

του αυτής. 
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