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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 Κάθε άρθρο της παρούσας ΤΣΥ αντιστοιχεί σε µία εκ των 440 εγκεκριμένων 

ΕΤΕΠ όπως εγκρίθηκαν µε την υπ΄ αρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων και δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 2221 Β/30-7-2012, µε υποχρεωτική εφαρμογή σε 

όλα τα Δημόσια Έργα. 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. 

 

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,  

θα εφαρμόζονται: τα «ΕυρωπαϊκάΠρότυπα (ΕΤ) που έχουν εγκριθείαπό την 

ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή Τυποποίησης(CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ΗλεκτρονικήςΤυποποίησης(CENELEC) ως «ΕυρωπαϊκάΠρότυπα CEN» ή ως«Κείμενα 

εναρμόνισης(ΗΟ)» σύμφωνα µε τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών. 
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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«ΕυρωπαϊκέςΤεχνικέςΕγκρίσεις»(ΕΤΕ) που είναιοιευνοϊκέςτεχνικές εκτιμήσεις της 

καταλληλότητας 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 Standards Organization) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των 

ΗΠA. 

1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Εφίσταται η προσοχή στους  παρακάτω όρους: 

1.3.1 Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 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 προδιαγραφέςείναι 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 συναντώμενα 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 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 4 

κυκλοφοριακές προσβάσεις που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της 

κυκλοφορίας. Η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις απόρριψης 
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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 ληφθέντα 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 τιςδαπάνες για µία συγκεκριμένη δραστηριότηταμόνον 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 (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη, 

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

θα αναγράφεται: 

1.Το είδος του υλικού (χυτοσιδηρά υλικά, κλπ), 

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. 
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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 χυτοσιδηρά 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  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Για τις Τεχνικές Προδιαγραφές των υλικών ισχύει ο παρακάτω πίνακας αντιστοίχισης 

των άρθρων ΝΕΤ με ΕΤΕΠ: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ ΜΕ ΕΤΕΠ  
Α/Α  Είδος Εργασίας  Αρ. Τιμ.  Κωδικός Άρθρου  Κωδ. ΕΤΕΠ  

 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ     

1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή.   001  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

14-02-02-01 

2  
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 
σε ποσοστό > 50%  

002  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.20.2   

3  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.   003  ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Α-2  
ΠΕΤΕΠ  

02-02-01-00 

 
2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, 
ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ, ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ  

   

1  
Αργολιθοδομές. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 
kg τσιμέντου. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών 
όψεων  

004  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  42.11.3  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

03-02-01-00 

 
3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  

   

1  
Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες κοινές, 
επίπεδες, πάχους 18 mm  

005  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  78.5.3   

2  
Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες 
ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 18 mm  

006  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  78.5.8   

3  
Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες ανθυγρές 
και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm  

007  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  78.5.12   

4  
Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Τσιμεντοσανίδες. Τσιμεντοσανίδες 
επίπεδες, πάχους 12,5 mm  

008  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  78.10.2   

5  
Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές από 
διάτρητα ραβδωτά πυράντοχα πετάσματα.   

009  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  78.60  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

03-07-10-02 

 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ     

1  
Λεκάνη αποχωρητηρίου AMEA, από πορσελάνη, πλήρης με δοχείο, 
σετ χειρολαβές και κάθισμα.  

010  ΑΤΗΕ  Ν8151.10   

2  Νιπτήρας πορσελάνης ΑΜΕΑ με βαλβίδα,  διαστάσεων  70 Χ 55  cm  011  ΑΤΗΕ  Ν8160.13   

3  
Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του 
πλήρης. Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος διαστάσεων 42 x 56 cm  

012  ΑΤΗΕ  8307.2   

4  
Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, χαμηλής πιέσεως με το 
δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.  

013  ΑΤΗΕ  8151.2   

5  Δοχείο ρευστού σάπωνα, πλήρες επιχρωμιωμένο   014  ΑΤΗΕ  8174   

6  Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη διαστάσεων 15 Χ 15 cm  015  ΑΤΗΕ  8178.2.1   

7  Καθρέπτης τοίχου πάχους 5 mm μπιζουτέ διαστάσεων 50 Χ 60 cm  016  ΑΤΗΕ  8168.2   

8  Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,60 cm   017  ΑΤΗΕ  8169.1.2   

9  
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm μιάς 
σκάφης, διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 X 13 cm, μήκους 1,20 m  

018  ΑΤΗΕ  8165.1.1   

10  Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός Χωρητικότητας 20 l Ισχύος 2000 W  019  ΑΤΗΕ  8256.2.1   

11  Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 40 l Ισχύος 3000 W  020  ΑΤΗΕ  8256.4.1   

12  Χαλκοσωλήνας εξωτ. διαμέτρου Φ=18 mm.  021  ΑΤΗΕ  8041.6.1   

13  Χαλκοσωλήνας εξωτ. διαμέτρου Φ=15 mm.  022  ΑΤΗΕ  8041.5.3   

14  
Φρεάτιο- Μετρητής νερού που περιλαμβάνει.  Α) Φρεάτιο διαστ. 30 Χ 
40 Χ 40 cm με κάλυμμα. β) Μετρητή  νερού  γ) Σφαιρική βαλβίδα 
απομόνωσης  δ) Βαλβίδα αντεπιστροφής ,πλήρες.   

023  ΑΤΗΕ  Ν8103.92.3   

15  
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 
διαμέτρου Φ 40 mm  

024  ΑΤΗΕ  Ν8043.1.2   

16  
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 
διαμέτρου Φ 50 mm  

025  ΑΤΗΕ  Ν8043.1.3   

17  
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 
διαμέτρου Φ 63 mm  

026  ΑΤΗΕ  Ν8043.1.4   

18  
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 
διαμέτρου Φ 80 mm  

027  ΑΤΗΕ  Ν8043.1.5   

19  
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 
διαμέτρου Φ 100 mm  

028  ΑΤΗΕ  Ν8043.1.7   

20  Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα χωρίς κόφτρα διαμέτρου Φ 100 029  ΑΤΗΕ  Ν8028.3   
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mm  

21  
Ημιταύ 45 μοίρες από P.V.C. ονομαστικών διαμέτρων 200-160χλστ με 
δύο κεφαλές   

030  ΥΔΡ  6713   

 

22  
Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης όμβριων, όπως 

περιγράφεται στην μελέτη   
031  ΑΤΗΕ  ν8066.10.1   

23  
Εξωτερική μονάδα συστήματος VRF ισχύος 8HP και ελάχιστης 

ονομαστικής απόδοσης 22,0 KW στην ψύξη / 25,0KW στην 
θέρμανση.   

032  ΑΤΗΕ  Ν8574.1   

24  
Εξωτερική μονάδα  VRF ισχύος 20HP και ελάχιστης ονομαστικής 

απόδοσης 55,0 kW στην ψύξη / 62,0 kW στην θέρμανση   
033  ΑΤΗΕ  Ν8574.2   

25  
Εσωτερική Μονάδα VRF τύπου τοίχου ελάχιστης ονομαστικής 

ισχύος 7,10 kW στην ψύξη / 8,00 kW στην θέρμανση   
034  ΑΤΗΕ  Ν8575.2   

26  
Εσωτερική Μονάδα VRF καναλάτη υψηλής στατικής πίεσης (high 

static) ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 28,0 kW στην ψύξη / 14,8 kW 
στην θέρμανση   

035  ΑΤΗΕ  Ν8575.3   

27  
Συνδυασμός Χαλκοσωλήνων κατάλληλων διατομών για γραμμές 

αέριου και υγρού συστημάτων VRF και διακλαδωτήρες (joint) 
σωληνώσεων κυκλοφορίας ψυκτικού υγρού συστημάτων VRF   

036  ΑΤΗΕ  Ν8041.6.1   

28  
Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός απλής αναρροφήσεως τύπου FAN-

SECTION, 3.500 m3/h  
037  ΑΤΗΕ  Ν8560.1   

29  
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 

5 Χ 16 mm2  
038  ΑΤΗΕ  Ν8774.6.4   

30  Πλαστικό κανάλι καλωδίων   039  ΑΤΗΕ  Ν8741.1.1   

31  
 Εσχάρα καλωδίων διάτρητη, πλήρης, με ειδικά εξαρτήματα 

σχηματισμού-στήριξης, βαρέως τύπου, από λαμαρίνα DKP 
γαλβανισμένη λαμαρίνα, διαστάσεων 200x60 mm με καπάκι.  

040  ΑΤΗΕ  Ν8739.13.1.2Γ   

32  Ανεμιστήρας οροφής   041  ΑΤΗΕ  Ν8570.1   

33  Αντικατάσταση ηλεκτρικών οργάνων σε υφιστάμενο πίνακα   042  ΧΝΕΟ  0Ν1   

34  
Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ", στεγανός 

προστασίας IP54, επίτοιχος, όπως στα σχέδια της μελέτης (Π2).  
043  ΑΤΗΕ  Ν8843.17   

35  
Φωτιστικό σώμα οροφής σφαιρικού σχήματος από οπαλίνα, με 

λαμπτήρα "LED καλαμπόκι" ισχύος 40 W  
044  ΑΤΗΕ  Ν8976.4.1   

36  
Αποξήλωση υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων και αποξήλωση 

υφιστάμενων κλιματιστικών μονάδων   
045  ΑΤΗΕ  Ν9383   

 
5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ E: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ  

   

1  
Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες 

πρεσσαριστές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm  
046  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  54.46.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
03-08-01-00 

 6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z: ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ     

1  
Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών. 

Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15%  
047  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.2.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
03-10-02-00 

2  
Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα 

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

048  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.84.2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

03-10-02-00 

     

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 

 Η αντικατάσταση των κλιματιστικών μονάδων στο εσωτερικό του 

κτίσματος θα πραγματοποιηθεί στις υφιστάμενες θέσεις των παλαιών. Η 

χωροθέτηση των εξωτερικών μονάδων θα γίνει σε σημεία που δεν είναι ορατά 

από τον δρόμο και θα καλυφθούν με ξύλινο πλαίσιο. 

 Καμία όδευση της Η/Μ εγκατάστασης δεν θα είναι ορατή στους 

χώρους πρόσβασης του κοινού και στις εξωτερικές όψεις του κτηρίου 

 Η όδευση της σωλήνας για την ύδρευση και αποχέτευση, θα γίνει με 

προσεχτική αφαίρεση του δαπέδου, την αρίθμηση των πλακών του, την 

εκσκαφή το για την σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο και την αποκατάσταση του 

δαπέδου, στην προηγούμενη μορφή του. 
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 Για την σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Ύδρας θα 

πραγματοποιηθεί προσεχτική αφαίρεση του λιθόστρωτου, αρίθμηση των 

πλακών και επανατοποθέτηση τους με συμβατά υλικά στερέωσης. 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ       -04 - 2018 ΠΕΙΡΑΙΑΣ .. – 04 - 2018 

      Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

  

  

ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 


