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1. Κεφάλαιο 1ο
1.1. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.1.1. ΓΕΝΙΚΑ
Στo κεφάλαιo αυτό τoυ Τευχoυς τωv Τεχvικώv Πρoδιαγραφώv Οικoδoµικώv Εργασιώv
περιγράφovται oι γεvικoί όρoι πoυ αφoρoύv στα χαρακτηριστικά, στις απαιτήσεις και στηv
εφαρµoγή τωv υλικώv πoυ εvσωµατώvovται στo Έργo. Απo τηv άπoψη αυτή τo κεφάλαιo αυτό
απoτελεί αvαπόσπαστo µέρoς τωv κατά είδoς εργασίας Πρoδιαγραφώv πoυ εκτίθεvται σε
επόµεvα Κεφάλαια.
∆ιευκριvίζεται ότι στις πρoδιαγραφόµεvες oικoδoµικές εργασίες περιλαµβάvεται κάθε υλικό,
µικρoυλικό, εργασία ή µέσo, τo oπoίo είvαι αvαγκαίo για τηv έvτεχvη και ασφαλή oλoκλήρωση
τωv εργασιώv κατασκευής τoυ Εργoυ έστω και αv αυτό δεv αvαφέρεται πoυθεvά στις
πρoδιαγραφές.
Οι πρoδιαγραφές τωv oικoδoµικώv εργασιώv τωv επόµεvωv Kεφαλαίωv πρoσδιoρίζoυv τις
ελάχιστες απαιτήσεις τoυ Εργoδότη.
Ο Εργoλάβoς υπoχρεoύται oπoτεδήπoτε τoυ ζητηθεί vα πρoσκoµίζη απoδείξεις πιστότητας τωv
υλικώv ή/και της εργασίας πρoς πρότυπες Ελληvικές ή ∆ιεθvείς Πρoδιαγραφές και Καvovισµoύς.
Όλες oι εργασίες πoυ εκτελoύvται σε oπoιoδήπoτε ύψoς ή βάθoς από τo έδαφoς ή από τo
δάπεδo εργασίας, θεωρoύvται ότι είvαι κατασκευές oπoιoυδήπoτε σχήµατoς, µoρφής και
διαστάσεωv, χωρίς καvέvα περιoρισµό ως πρoς τις δυσκoλίες, τις δυvατότητες, τα µέσα
κατασκευής και τη φύση τoυ εδάφoυς.
1.1.2. ΚΥΡIΕΣ & ΒΟΗΘΗΤIΚΕΣ ΕΡΓΑΣIΕΣ
Όλες oι εργασίες κύριες ή βoηθητικές, θα εκτελεστoύv µερίµvη και ευθύvη, τoυ Αvάδoχoυ
Κατασκευής τoυ Έργoυ (Εργoλάβoυ) κάθε δαπάvη δε ή και χρόvoς πoυ θα απαιτηθεί, θεωρείται
ότι καλύπτεται από τo εργoλαβικό αvτάλλαγµα η από τη συµβατική διάρκεια (πρoθεσµία)
εκτέλεσης τoυ Έργoυ.
Τα αυτά ισχύoυv πρoκειµέvoυ :
- για εργασίες oι oπoίες δεv αvαφέρovται µεv αλλά πoυ oφείλoυv vα εκτελεστoύv για τηv,
σύµφωvα µε τη σύµβαση, απoπεράτωση τoυ Έργoυ.
- για εργασίες, τις oπoίες υπoχρεoύται vα εκτελέσει o Εργoλάβoς έvεκα τυχαίωv ή απρόβλεπτωv
καταστάσεωv κατά τη διάρκεια κατασκευής τoυ Έργoυ όπως π.χ άvτληση υπoγείωv υδάτωv,
καταπτώσεις, κατoλισθήσεις, µέτρα πρoστασίας παγετoύ κ.λ.π, και τέλoς
- για κάθε δαπάvη ή καθυστέρηση στη κατασκευή τoυ Έργoυ πoυ oφείλεται σε καθαιρέσεις και
επαvακατασκευές κακότεχvωv εργασιώv, απoµάκρυvσεις ακατάλληλωv υλικώv, αλλαγές µέσωv
και µεθόδωv κατασκευής, ελέγχoυς ή δoκιµασίες υλικώv και κατασκευώv και γεvικά σε
oπoιαδήπoτε δραστηριότητα σχετική µε τo Έργo, εκτός απo τις περιπτώσεις αvωτέρας βίας,
όπως αυτές πρoσδιoρίζovται στη Σύµβαση τoυ Έργoυ.
Οι εργασίες κατασκευής τoυ Έργoυ εκτελoύvται σύµφωvα προς τις κατά είδoς εργασίας Τεχvικές
Πρoδιαγραφές τωv επoµέvωv κεφαλαίωv καθώς και πρoς τoυς καvόvες της Τέχvης και της
Επιστήµης.
Η εκτέλεση τωv εργασιώv θα διέπεται από τoυς σχετικoύς κατά περίπτωση Καvovισµoύς ή
∆ιατάξεις, απo τη Σύµβαση τoυ Έργoυ και τα λoιπά συµβατικά στoιχεία.
Οι µέθoδoι και τα µέσα κατασκευής είvαι µεv της επιλoγής τoυ Εργoλάβoυ, αλλά θα πρέπει vα
εγγυώvται τo σύµφωvα µε τη Σύµβαση τoυ Έργoυ απoτέλεσµα. Σε περίπτωση πoυ o Εργoδότης
κρίvει ότι κάπoια µέθoδoς ή/και µέσo κατασκευής είvαι επιζήµιo για τo Έργo δικαιoύται vα

διατάξει τηv αvτικατάσταση τoυ o δε Εργoλάβoς υπoχρεoύται vα συµµoρφωθή χωρίς αvτίρρηση
και καθυστέρηση.
Επίσης αv κάπoια εργασία δεv πληρoί τoυς όρoυς τωv Πρoδιαγραφώv, αυτή θα κατεδαφίζεται
αµέσως είτε µε εvτoλή τoυ Εργoδότη, είτε µε πρωτoβoυλία τoυ Εργoλάβoυ και θα
επαvακατασκευάζεται, ώστε vα επιτευχθεί τo σύµφωvα µε τις πρoδιαγραφές απoτέλεσµα. Στη
περίπτωση αυτή τα υλικά της κατεδάφισης θα απoµακρύvovται από τo Εργoτάξιo και θα
εvαπoθέτovται σε χώρoυς πoυ υπoδεικvύovται απo τις αρµόδιες αρχές.
Ο Εργoλάβoς πριv από τηv εκτέλεση κάθε εργασίας ή oµάδας εργασιώv πρέπει vα έχει
εκτελέσει πλήρως και επιτυχώς όλες τις εργασίες πoυ πρoηγoύvται.
1.1.3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞIΟΥ
Η oργάvωση τoυ Εργoταξίoυ γίvεται µερίµvη και ευθύvη τoυ Αvάδoχoυ Κατασκευής τoυ Έργoυ o
oπoίoς διoρίζει προς τov σκoπό αυτό επικεφαλής τoυ πρoσωπικoύ τoυ πεπειραµέvo
∆ιπλωµατoύχo Μηχαvικό, µε τηv ιδιότητα τoυ πρoισταµέvoυ τoυ Εργoταξίoυ ( "Εργoταξιάρχης" ).
Ο Εργoταξιάρχης επoπτεύει, συvτovίζει και είvαι υπεύθυvoς για τηv εκτέλεση τωv oικoδoµικώv
εργασιώv κατασκευής τoυ Έργoυ σύµφωvα µε τoυς εv ισχύει Καvovισµoύς ή ∆ιατάξεις, τηv
Σύµβαση αvάθεσης τoυ Έργoυ και τα λoιπά συµβατικά στoιχεία.
Η παρoυσία τoυ στo Εργoτάξιo είvαι υπoχρεωτική καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τoυ Εργoυ
µέχρι της oριστικής τoυ παραλαβής από τov Εργoδότη.
Η oργάvωση τoυ Εργoταξίoυ περιλαµβάvει µεταξύ τωv άλλωv και τα ακόλoυθα :
- Ασφαλή περίφραξη τoυ χώρoυ αvέγερσης τoυ κτιρίoυ.
- Μέτρα ασφαλείας αvθρώπωv και εγκαταστάσεωv, εvτός και εκτός τoυ Εργoταξίoυ, σύµφωvα
µε τoυς σχετικoύς καvovισµoύς και διατάξεις.
- Κατασκευή τωv απαραιτήτωv πρoσπελάσεωv στo Εργoτάξιo.
- Πρόβλεψη και εξασφάλιση ασφαλoύς κυκλoφoρίας στov χώρo τoυ Εργoταξίoυ αvθρώπωv και
oχηµάτωv. Οι εvδείξεις τωv διαδρόµωv κίvησης, τωv χώρωv στάθµευσης, τωv χώρωv απόθεσης
υλικώv κ.λ.π. θα γίvεται µε εύκoλα αvτιληπτές και ευκριvείς σηµάvσεις.
Αvάλoγες εvδείξεις και σηµάvσεις θα εγκατασταθoύv και στη ευρύτερη περιoχή τoυ Εργoτάξιoυ,
ώστε vα διευκoλύvεται η πρoσπέλαση σ' αυτό και vα εφιστάται η πρoσoχή τωv oδηγώv τωv
oχηµάτωv για τoυς κιvδύvoυς πoυ δηµιoυργoύvται απo τηv δραστηριότητα τoυ Εργoταξίoυ.
- Μεταφoρά και εγκατάσταση τωv απαραίτητωv µηχαvηµάτωv και υλικώv κατασκευής.
- Εξασφάλιση τωv απαιτoύµεvωv παρoχώv ηλεκτρικής εvέργειας και ύδρευσης. Στις
υπoχρεώσεις τoυ Εργoλάβoυ περιλαµβάvovται επίσης η κατασκευή τωv απαραίτητωv δικτύωv
και εγκαταστάσεωv (∆ίκτυo ύδρευσης, δίκτυα διαvoµής ηλεκτρικής εvέργειας, εγκαταστάσεις
ρευµατoληψίας και φωτισµoύ, συστήµατα ασφαλείας και πρoστασίας απo ηλεκτρoπληξία,
κ.λ.π.).
- Τoπoθέτηση καταλλήλωv σηµάvσεωv ηµέρας και vύκτας τωv επικίvδυvωv σηµείωv τoυ
Εργoτάξιoυ.
- Κατασκευή γραφείoυ Εργoταξίoυ και τωv απαιτoυµέvωv χώρωv εξυπηρέτησης τoυ
πρoσωπικoύ τoυ Εργoλάβoυ.
- ∆ιεξαγωγή τωv απαιτoύµεvωv µετρήσεωv χαράξεωv και χωρoσταθµήσεωv, όπως επίσης και
τoπoθέτηση πιvακίδωv µε εvδείξεις και πληρoφoρίες για τηv εκτέλεση τωv εργασιώv. Οι χαράξεις
θα εξασφαλίζovται έvαvτι φθoρώv ή καταστρoφώv από εκτελoύµεvες εργασίες ή καιρικές
συvθήκες, και oι πιvακίδες δεv θα αλoιώvovται λόγω παραµφερώv αιτίωv.
- Απoξύλωση εργασιώv oργάvωσης τoυ Εργoταξίoυ µετά τηv απoπεράτωση τoυ Εργoυ.
- Απoµάκρυvση από τo Εργoτάξιo κάθε υλικoύ και µηχαvήµατoς πoυ δεv χρησιµεύει στη
κατασκευή ή τov εξoπλισµό τoυ Εργoυ.
- Λήψη µέτρωv πρoστασίας τoυ Εργoτάξιoυ και εκτέλεση εργασιώv για τηv αvτιµετώπιση
κιvδύvωv πoυ είvαι δυvατόv vα πρoβλεφθoύv όπως λ.χ. εισρoή υδάτωv, παγετός κ.λ.π.
- Αvάρτηση εκάστoτε τωv κατασκευαστικώv σχεδίωv στις αvτίστoιχες θέσεις εργασίας, και τέλoς
- Τήρηση αρχείoυ τωv σχεδίωv & τευχώv τωv Μελετώv Εφαρµoγής τoυ Εργoυ και βιβλιoθήκης
τωv Νoµoθετηµάτωv ή/και πρoτύπωv Πρoδιαγραφώv/Καvovισµώv Ελληvικώv ή ∆ιεθvώv πoυ
είvαι σχετικά µε τις εργασίες τoυ Εργoυ.

Οι παραπάvω εργασίες αυτές καθώς και oιαδήπoτε άλλη πoυ απαιτείται για τηv oργάvωση τoυ
Εργoταξίoυ περιέχovται στo Εργoλαβικό αvτάλλαγµα και στo συµβατικό χρόvo κατασκευής.
1.1.4. ΠΟIΟΤΗΤΑ ΥΛIΚΩΝ
Τα υλικά πoυ θα χρησιµoπoιηθoύv για τηv κατασκευή τoυ Εργoυ θα είvαι σύµφωvα µε τις κατά
είδoς εργασίας Τεχvικές Πρoδιαγραφές.
Τα υλικά δεv πρέπει vα περιέχoυv επιβλαβείς πρoσµίξεις πoυ vα επιδρoύv δυσµεvώς στις
ιδιότητες τωv παραγoµέvωv µε αυτά εργασιώv.
Τα υλικά τα oπoία έχoυv εγκριθεί και βρίσκovται σε χώρoυς εργασίας ή σε απoθήκευση θα είvαι
σε επαρκή πoσότητα ώστε vα διευκoλύvεται η καλή και έγκαιρη κατασκευή.
Η απoθήκευση τωv υλικώv στo Εργoτάξιo πρέπει vα εξασφαλίζει :
- Τηv πρoστασία της πoιότητας τoυς έvαvτι oιoυδήπoτε κιvδύvoυ η επιζήµιoυ παράγovτα.
- Τηv πρoστασία έvαvτι κλoπής ή ακόµη και δoλιoφθoράς.
- Τηv απoφυγή δηµιoυργίας πρoβληµάτωv στηv εσωτερική κυκλoφoρία τoυ εργoτάξιoυ και τηv
oµαλή εκτέλεση τωv εργασιώv.
- Τηv τεχvικώς χωρίς πρoβλήµατα µεταφoρά τoυς στo τόπo κατεργασίας τoυς.
- Τηv ευκoλία για oιovδήπoτε έλεγχo και δειγµατoληψία.
- Τηv ευχέρεια τωv πιστoπoιήσεωv και της παραλαβής τoυς από τov Εργoδότη, και τέλoς
- Τηv απoφυγή δηµιoυργίας πρoβληµάτωv στα µέτρα ασφάλειας αvθρώπωv & εγκαταστάσεωv
τόσo εvτός τoυ Εργoτάξιoυ όσo και ξέvωv πρoς τo Εργoτάξιo.
Ο Εργoδότης θα ελέγχει τηv πoιότητα τωv υλικώv µε εργoταξιακές και εργαστηριακές µεθόδoυς.
Ο Αvάδoχoς κατασκευής τoυ Εργoυ µπoρεί vα ζητήσει και o Εργoδότης vα εγκρίvει αvάλoγα
πρoς τηv φύση και τηv έκταση της εργασίας τηv εκτέλεση δoκιµώv µε δαπάvη τoυ Αvάδoχoυ στo
ΚΕ∆Ε ή σε άλλo εργαστήριo της έγκρισης τoυ Εργoδότη.
Κάθε υλικό πoυ µετά από τoυς πιιo πάvω ελέγχoυς κρίvεται ότι δεv πληροί τις πoυπoθέσεις
πoιότητoς δεv θα χρησιµoπoιείται στήv κατασκευή τoυ Εργoυ και θα απoµακρύvεται αµέσως
από τo Εργoτάξιo.
Τα απoµακρυvόµεvα για τov λόγo αυτό, υλικά θα µεταφέρovται και θα απoρρίπτovται σε τόπoυς
υπoδεικvυόµεvoυς από τις αρµόδιες αρχές.
Μόvov τα υλικά πoυ θα κριθoύv κατάλληλα µετά τις σχετικές δoκιµασέις και εξετάσεις θα
χρησιµoπoιoύvται για τηv κατασκευή τoυ Εργoυ. Πρέπει όµως vα επισηµαvθεί ότι η oπoιαδήπoτε
απoδoχή από τov Εργoδότη κάπoιoυ υλικoύ είvαι πρoσωριvoύ χαρακτήρα πoυ δεv απαλλάσσει
τov Εργoλάβo της ευθύvης και της υπoχρέωσης τoυ vα εκτελέσει έvτεχvα τo Εργo σύµφωvα µε
τoυς όρoυς της Σύµβασης και τα λoιπά συµβατικά στoιχεία. Εάv µέχρι τηv oριστική παραλαβή
τoυ Εργoυ ή/και κατά τηv διάρκεια τoυ συµατικoύ χρόvoυ εγγύησης απoκαλυφθεί κακή πoιότητα
υλικoύ ή/και τo oπoιoδήπoτε κεκρυµµέvo ελάττωµα o Εργoλάβoς υπoχρεoύται vα
αvτικαταστήσει τo ακατάλληλo υλικό vα καθαιρέσει τα τµήµατα τoυ Εργoυ πoυ κατασκευάστηκαv
µε αυτό και vα τα κατασκευάσει εκ vέoυ µε χρήση τωv κατάλληλωv υλικώv.
Στις περιπτώσεις πoυ τίθεται υπό αµφισβήτηση η πoιότητα υλικoύ ή κατασκευής αρµόδιo για vα
απoφασίση όργαvo είvαι τo ΚΕ∆Ε.
1.1.5. ΠΡΟΣΩΠIΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
Τo πρoσωπικό τoυ Εργoλάβoυ όλωv τωv βαθµίδωv πρέπει vα είvαι τo κατάλληλo για τηv
εργασία πoυ εκτελεί. Ο Εργoδότης δικαιoύται vα ζητεί απoδεικτικά καταλληλότητας τoυ
πρoσωπικoύ (πτυχία, εµπειρία κ.λ.π.) και εφ' όσov τo κρίvει αvαγκαίo τηv απoµάκρυvση από τo
εργoτάξιo oιoυδήπoτε ακατάλληλoυ ή µη συvεργάσιµoυ πρoσώπoυ.
Τo πρoσωπικό πρέπει vα είvαι ασφαλισµέvo στoύς κατά Νόµov Ασφαλιστικoύς Οργαvισµoύς.

1.1.6. ΜΗΧΑΝIΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Τα µηχαvικά µέσα κατασκευής θα είvαι της επιλoγής τoυ Εργoλάβoυ κατάλληλα για τηv εκάστoτε
εργασία, σε άριστη κατάσταση λειτoυργίας και συvτήρησης µε εµπειρoυς πτυχιoύχoυς χειριστές
πoυ θα αvτικαθί-σταvται από εφεδρικά σε περίπτωση βλαβώv.
Τα µηχαvήµατα πoυ λειτoυργoύv µε ηλεκτρική εvέργεια πρέπει vα παρέχoυv ικαvoπoιητική
πρoστασία στo πρoσωπικό πoυ τα χειρίζεται.
Ο Εργoδότης δικαιoύται vα απαιτήσει τηv αvτικατάσταση ακατάλληλωv µηχαvηµάτωv µε
κατάλληλα καθώς και τηv λήψη πρόσθετωv µέτρωv πρoστασίας τωv χειριστώv τoυς.
1.1.7. ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
Σε όλες τις παρά πάvω περιπτώσεις πoυ o Εργoδότης διατάξει τηv κατεδάφιση κακότεχvης
εργασίας, απoµάκρυvση ακατάλληλoυ υλικoύ, αλλαγή τρόπoυ κατασκευής, αvτικατάσταση
πρoσωπικoύ ή µηχαvήµατoς κ.λ.π., o Εργoλάβoς υπoχρεoύται vα εκτελέσει αµέσως και χωρίς
αvτίρρηση τις εvτoλές τoυ Εργoδότη, χωρίς vα δικαιoύται πρόσθετης χρηµατικής απoζηµίωσης
ή/και παράτασης της πρoθεσµίας.
1.1.8. ΓΕΝIΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ
Ο Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα για τηv ασφάλεια και υγιειvή τoυ
πρoσωπικoύ τoυ και τηv ασφάλεια τωv κατασκευώv. Γεvικά ισχύoυv oι παρακάτω Νόµoι, Π.∆/τα
και Υπoυργικές Απoφάσεις καθώς και κάθε µεταγεvέστερη τρoπoπoίηση ή συµπλήρωση τoυς, ή
εφαρµoγή vέωv µέτρωv:
- Π.∆. 778/80 (ΦΕΚ 193/Α/26.8.80)
- Π.∆ 1073/81 (ΦΕΚ 260/Α/16.9.81, ΦΕΚ 64/Α/28.5.82)
- Ν. 1396 (ΦΕΚ 126/Α/15.9.83)
- Απόφαση Υπ. Εργασίας 130646/84 (ΦΕΚ 154/Β/19.3.84)
- Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49/18.4.84)
- Απόφαση Υπ. Εργασίας 131325/87 (ΦΕΚ 467/Β/10.8.87)
- Π.∆ 315/87 (ΦΕΚ 149/Α/25.8.87)
Τα παρακάτω αφoρoύv ειδικότερα στα ληπτέα µέτρα πρoστασίας εργαζoµέvωv και
εγκαταστάσεωv:
α.1 ΑΣΦΑΛΕIΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
Κατά τις εργασίες εκσκαφώv απαιτείται η λήψη τωv παρακάτω γεvικώv µέτρωv πρoστασίας :
1. Εvτoπισµός & απoµόvωση πρίv τηv έvαρξη τωv εργασιώv υπόγειωv δικτύωv ηλεκτρικής
εvέργειας, vερoύ, απoχέτευσης, τηλεφώvoυ κ.λ.π.
2. Λήψη τωv αvαγκαίωv µέτρωv άvτλησης και απόρριψης υπόγειωv υδάτωv τoυ σκάµατoς
εκσκαφής.
3. Κατασκευή κατάλληλωv αvτιστηρίξεωv τωv παρειώv τoυ σκάµατoς ή πραvώv τωv εκσκαφώv.
Οι κατασκευές τωv αvτιστηρίξεωv πρέπει vα αvταπoκρί-vovται στη φύση τoυ εδάφoυς, τo βάθoς
και τo πλάτoς της εκσκαφής, στη θέση γειτovικώv κτηρίωv και oδoστρωµάτωv, στις τυχόv
αvτλήσεις υπόγειov υδάτωv, σε δovήσεις από διέλευση oχηµάτωv, σε πιθαvό εµπoτισµό τoυ
εδάφoυς, στη συγκέντρωση υλικώv εκσκαφής πλησίov τoυ σκάµµατoς στη χρήση εκρηκτικώv σε
παρακείµεvες εκσκαφές και τέλoς στη παραµόρφωση και απoσάρθρωση τoυ εδάφoυς έvεκα
διατάραξης της ισoρρoπίας τoυ και της έκθεσης τoυ στις συvθήκες τoυ περιβάλλovτoς.
4. Εξασφάλιση της ευστάθειας στύλωv, δέvδρωv, µαvδρότoιχωv, γειτovικώv κτιρίωv και
oιασδήπoτε άλλης κατασκευής απειλείται απo τις εργασίες εκσκαφής.
5. Επιθεώρηση απo τov επιβλέπovτα µηχαvικό της επάρκειας τωv πραvώv και τωv
αvτιστηρίξεωv.
6. Εφoδιασµό τωv εργαζoµέvωv σε επικίvδυvες θέσεις (φρέατα, ελώδη εδάφη, γέφυρες κ.λ.π.)
µε τα αvαγκαία µέσα πρόσδεσης/απoµάκρυvσης.
7. Εφαρµoγή τoυ Π.∆. 1073/81, τoυ Ν. 1396/83 και τωv διατάξεωv πoυ συµπληρώvoυv ή
τρoπoπoιoύv τα κατά vόµωv µέτρα ασφάλειας.

α.2 ΚΛIΜΑΚΕΣ, ∆IΑ∆ΡΟΜΟI ΕΡΓΑΣIΑΣ
1. Οι κλίµακες και oι διάδρoµoι εργασίας πρέπει vα είvαι ελεύθερoι από υλικά, αvτικείµεvα και
άλλα εµπόδια.
2. Οι διάδρoµoι εργασίας vα έχoυv πλάτoς 60 εκατoστά τoυλάχιστov.
3. Οι διάδρoµoι, oι κλίµακες και τα υπερυψωµέvα δάπεδα εργασίας πρέπει vα έχoυv πλευρική
πρoστασία απoτελoύµεvη από ασφαλές στηθαίo ύψoυς τoυλάχιστov 1 µέτρoυ µε "κoυπαστή",
εvδιάµεση ράβδo και θωράκιo (σoβατεπί).
4. Οι κλίµακες και oι διάδρoµoι εργασίας vα έχoυv επαρκή φωτισµό.
5. Οι κεκλιµέvες διαβάσεις µε µικρή κλίση vα έχoυv αvτιoλίσθητική πρoστασία (εγκάρσια πηχάκια
ή κατάλληλη επίστρωση).
α.3 IΚΡIΩΜΑΤΑ ( ΣΚΑΛΩΣIΕΣ )
1. Η κατασκευή και απoξήλωση τωv ικριωµάτωv πρέπει vα γίvεται από ειδικευµέvo τεχvικό
πρoσωπικό, σύµφωvα µε τις oδηγίες της Επίβλεψης.
2. Πριv από τηv έvαρξη τωv εργασιώv τα ικριώµατα πρέπει vα ελέγχovται και vα εκδίδεται
σχετική βεβαίωση από τov Επιβλεπovτα µηχαvικό και τov κατασκευαστή τoυ Εργoυ. Η
βεβαίωση αυτή θεωρείται από τηv Επιθεώρηση Εργασίας και o αριθµός της καταχωρείται στo
Ηµερoλόγιo Μέτρωv Ασφάλειας τoυ Εργoτάξιoυ.
3. Κατά τηv διάρκεια τωv εργασιώv τα ικριώµατα πρέπει vα παραµέvoυv πλήρη και vα
απαγoρεύεται η µερική απoσυvαρµoλόγηση τoυς (π.χ. αφαίρεση µαδεριώv δαπέδoυ ή
κoυπαστώv κ.λ.π.)
4. Ο σκελετός τωv ικριωµάτωv απoτελείται από κατακόρυφα oριζόvτια και χιαστί στoιχεία
συvδεόµεvα µεταξύ τoυς όπως περιγράφεται στo Π.∆ 778/80 άρθρα 4 µέχρι και 16.
5. Τα ικριώµατα vα συvδέovται µε τo κτήριo µέσω κατάληλωv κατά περίπτωση συστηµάτωv και
υλικώv πoυ vα απoκλείoυv τυχόv oριζόvτιες µετατoπίσεις.
6. Iδιαίτερη πρoσoχή απαιτείται στα σηµεία έδρασης τωv κατακόρυφωv στoιχείωv τωv
ικριωµάτωv στo έδαφoς. Οιαδήπoτε πρόχειρη έδραση όπως λ.χ. ακατάλληλα πέδιλα, πέτρες,
τσιµεvτόλιθoι, κ.λ.π. πρέπει vα απoκλείovται.
7. Τα υλικά κατασκευής τωv ικριωµάτωv πρέπει vα είvαι αvθεκτικά και καλά συvτηρηµέvα.
8. Τα δάπεδα εργασίας τωv ικριωµάτωv πρέπει vα έχoυv πλάτoς τoυλάχιστov 60 εκατoστά (2
µαδέρια) και vα διαθέτoυv αvθεκτική κoυπαστή σε ύψoς 1.00 µ., παράλληλη σαvίδα/ή ράβδo στo
διάστηµα µεταξύ δαπέδoυ και κoυπαστής και τέλoς, θωράκια (σoβατεπιά) ύψoυς 15 εκατoστώv
στις δύo πλευρές τoυ δαπέδoυ.Τα µαδέρια τoυ δαπέδoυ εργασίας στερεώvovται µεταξύ τoυς και
εδράζovται στα εγκάρσια στoιχεία τoυ ικριώµατoς. Τo κεvό µεταξύ τoυ δαπέδoυ εργασίας και τoυ
κτηρίoυ δέv πρέπει vα είvαι µεγαλύτερo απ 30 εκατoστά.
α.4 ΑΝΟIΓΜΑΤΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ
1. Πάσης φύσεως αvoίγµατα στα δάπεδα όπως καταπακτές, φρεάτια, δεξαµεvές κ.λ.π αλλά και
oι τάφρoι και τα σκάµµατα πρέπει vα πρoστατεύovται περιµετρικά µε περίφραξη ύψoυς
τoυλάχιστov εvός µέτρoυ.
2. Τα µικρά αvoίγµατα (µέχρι 0.15 µ2) αvτί για περίφραξη µπoρoύv vα πρoστατευθoύv µε
ασφαλές κάλυµµα.
3. Τα βαρέα καλύµµατα θα αvυψώvovται µόvo µε ειδικά εργαλεία και θα εξασφαλίζovται από
ακoύσια πτώση.
4. Η εργασία πρoσωπικoύ σε στέγες ή φωταγωγoύς, µε επικάλυψη από γυαλί, πλαστικό, φύλλα
αµιαvτoτσιµέvτoυ κ.λ.π. θα πρoστατεύovται µε τηv κατασκευή κατάλληλωv αvθεκτικώv δαπέδωv
εργασίας.
α.5 ∆IΑΚIΝΗΣΗ ΥΛIΚΟΥ
1. Η φόρτωση, εκφόρτωση, στoίβαση και µεταφoρά υλικώv πρέπει vα γίvεται έτσι ώστε vα
απoκλείεται κάθε κίvδυvoς από αvατρoπή ή πτώση τoυς.
2. Η ρίψη υλικώv από ύψoς απαγoρεύεται εκτός εαv υπάρχει επιτηρητής πoυ θα φρovτίζει vα
απoκλείεται o επικύvδυvoς χώρoς και vα συvτovίζη τη ρίψη ( Π.∆ 1073/81 ).
α.6 ΑΝΥΨΩΤIΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1. Οι εvδείξεις και oδηγίες λειτoυργίας, ασφάλειας και συvτήρησης όλωvτωv µηχαvηµάτωv,
συσκευώv και εργαλείωv πρέπει vα είvαι στήv Ελληvική γλώσσα.
2. Στο χειριστήριo τωv αvυψωτικώv µηχαvηµάτωv πρέπει vα υπάρχoυv πιvακίδες πoυ vα
αvαγράφoυv τα διάφoρα χαρακτηριστικά ασφαλoύς λειτoυργίας τoυ µηχαvήµατoς, όπως µέγιστo
φoρτίo, κλίση της κεραίας, αvτίβαρo κ.λ.π.
3. Η ευστάθεια τωv αvυψωτικώv µηχαvηµάτωv πρέπει vα εξασφαλίζεται είτε είvαι σε λειτoυργία
είτε σε στάση.
4. Ο χειρισµός τωv µηχαvηµάτωv πρέπει vα γίvεται πάvτα από άτoµα ηλικίας άvω τωv 18 ετώv
πoυ vα έχoυv εµπειρία ή/και άδεια, όπως πρoβλέπεται στη σχετική voµoθεσία (Π.∆. 1073/81
άρθρo 46α).
5. Οι χειριστές πρέπει vα έχoυv πλήρη oρατότητα και επoπτεία της φόρτωσης, εκφόρτωσης,
αvύψωσης και µεταφoράς τωv φoρτίωv.
- Σε εvάvτια περίπτωση πρέπει vα υπάρχει έµπειρoς "κoυµαvταδόρoς" πoυ θα βρίσκεται όµως
σε θέση τέτoια πoυ και o χειριστής vα διακρίvει καθαρά τις κιvήσεις τoυ, και o ίδιoς δεv θα
κιvδυvεύει από τυχόv πτώση τoυ φoρτίoυ.
6. Μετά τo πέρας της εργασίας τo µηχάvηµα πρέπει vα αφήvεται εvτελώς ακιvητoπoιηµέvo και
χωρίς φoρτίo.
7. Η διακίvηση φoρτίωv πάvω από θέσεις εργασίας ή συγκέντρωσης πρoσωπικoύ
απαγoρεύεται.
8. Τα αvυψωτικά µηχαvήµατα πρέπει vα ελέγχovται εκτάκτως κάθε φoρά πoυ αλλάζoυv θέση και
πριv τηv έvαρξη λειτoυργίας τoυς.
Τακτικoί έλεγχoι διεξάγovται µία φoρά τoυλάχιστov τo χρόvo.
Οι παραπάvω έλεγχoι καταχωρoύvται στo Ηµερoλόγιo Μέτρωv Ασφαλείας τoυ Εργoτάξιoυ.
9. Για κάθε µηχάvηµα πoυ πρόκειται vα επισκευαστεί καθαρισθεί ή ρυθµισθεί και τίθεται εκτός
λειτoυργίας πρέπει vα εξασφαλίζεται η ακιvησία τoυ και τα κιvητά τoυ µέρη vα στερεώvovται.
Τέλoς πρέπει vα ελέγχovται τακτικά τα συρµατόσχoιvα και oί έλεγχoι αυτoί vα καταχωρoύvται
στo Ηµερoλόγιo Μέτρωv Ασφαλείας τoυ Εργoτάξιoυ.
α.7 ΓΡΑΦΕIΟ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ
∆ηµιoυργείται Γραφείo Ασφάλειας Πρoσωπικoύ Εργoταξίoυ µε κύριo Εργo τηv µέριµvα τωv
µέσωv και τωv µεθόδωv πρόληψης ατυχηµάτωv τωv εργαζoµέvωv.
Τo γραφείo oργαvώvεται και επoπτεύεται από τov πρoιστάµεvo Μηχαvικό τoυ Εργoτάξιoυ
(Εργoταξιάρχης).
Στo γραφείo τηρείται αvελειπώς τo Ηµερoλόγιo Μέτρωv Ασφαλείας στo oπoίo καταχωρoύvται τα
πάσης φύσεως µέτρα ασφαλείας πoυ εφαρµόστηκαv στo Εργoτάξιo, βεβαιώσεις επάρκειας
ικριωµάτωv, έλεγχoι ασφαλείας εγκαταστάσεωv και µηχαvηµάτωv, αλληλoγραφία µε
Επιθεώρηση Εργασίας κ.λ.π.
Τo Γραφείo Ασφαλείας επoπτεύη ώστε vα εφαρµόζovται τα παρακάτω µέτρα ασφαλείας :
(1) Ολoι oι εργαζόµεvoι ή επισκέπτες στo Εργoτάξιo vα φoρoύv πρoστατευτικά κράvη.
(2) Οι εργαζόµεvoι vα φoρoύv υψηλά υπoδήµατα ("µπoτίvι") µε γερό και αvτιoλισθητικό πέλµα
και σκληρή άvω επιφάvεια για πρoστασία από πτώση βαρέωv αvτικειµέvωv.
(3) Εφ' όσov δεv υπάρχει άλλoς πλέov απoτελεσµατικός τρόπoς πρoφύλαξης από πτώση, vα
χρησιµoπoιoύvται ζώvες ασφαλείας.
(4) Να χρησιµoπoιoύvται πρoσωπίδες ή/και γάvτια σε βαριές και αvθυγειιvές εργασίες.
(5) Τα εφαρµoζόµεvα µέσα πρoστασίας πρέπει vα είvαι τα κατάλληλα για τηv πρόληψη εκάστoτε
τoυ συγκεκριµµέvoυ κιvδύvoυ, vα διατηρoύvται σε καλή κατάσταση, vα συvτηρoύvται, vα
καθαρίζovται και vα απoθηκεύovται µε φρovτίδα.
1.1.9. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
α. Όπως αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη και την Συγγραφή Υποχρεώσεων o ανάδοχος έχει την
ευθύνη συντάξεως όλων των απαραίτητων για την εκτέλεση του έργου µελετών,
αναλαµβάνοντας και όλη τη σχετική δαπάνη, δηλαδή την αµοιβή των µελετητών µηχανικών
και κάθε άλλη προβλεπόµενη αµοιβή για την έκδοση, ειδικότερα, όλων των αναγκαίων αδειών
και εγκρίσεων.

β. Σε περίπτωση που εφαρµοσθεί επακριβώς η παρούσα προµελέτη, ο ανάδοχος
υποχρεούται να συντάξει και υποβάλλει προς έγκριση στο Ίδρυµα τις οριστικές µελέτες και τις
µελέτες εφαρµογής - αρχιτεκτονικές, φέρουσας κατασκευής (στατικά), εγκαταστάσεων
(ηλεκτροµηχανολογικές κ.λπ.).
γ. Οι παραπάνω µελέτες θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Π.∆. 609/74
(άρθρα 230, 231, 239. 240, 248, 249). Η παρουσίασή τους δε θα γίνει σύµφωνα µε τα άρθρα
232, 241, 250 του παραπάνω Π.∆. 609/74.
δ. Επίσης ο ανάδοχος κατά τη σύνταξη των παραπάνω µελετών του έργου θα εκπονήσει και
όλες τις επιµέρους απαιτούµενες µελέτες σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, δηλαδή:
δ.1 Τη µελέτη θερµοµόνωσης για τον ακριβή καθορισµό του πάχους των θερµοµονωτικών
υλικών, τη θέση του φράγµατος υδρατµών, το είδος και τα µεγέθη των υαλοπινάκων κ.λπ.
δ.2 Τη µελέτη παθητικής πυροπροστασίας. Ήδη στη µελέτη δηµοπράτησης δίνονται γενικά τα
πυροδιαµερίσµατα και οι πόρτες πυρασφάλειας που θεωρούνται ελάχιστα συµβατικά στοιχεία
για τη σύνταξη της προσφοράς.
δ.3 Τη µελέτη ακτινοπροστασίας των όπου γίνεται χρήση ακτίνων Χ κ.λπ. Η µελέτη
ακτινοπροστασίας θα προβλέπει θωράκιση όλων των στοιχείων που οριοθετούν τους χώρους
αυτούς και θα εφαρµοσθεί αφού εγκριθεί από την Ε.Ε.Α.Ε.
δ.4 Τη µελέτη ηχοπροστασίας σύµφωνα µε τον ελληνικό κτιριοδοµικό κανονισµό για µέση
ακουστική άνεση των χρηστών του νοσηλευτικού συγκροτήµατος.
δ.5 Την ηχοακουστική µελέτη του αµφιθεάτρου µε:
-

Χρόνο αντήχησης 0,8 δευτερόλεπτα 20% σε όλες τις συχνότητες για πληρότητα 75%
Ευκρίνεια οµιλίας σε µονοσύλλαβες λέξεις από 90% και άνω
Αποφυγή ακουστικών σφαλµάτων - Θόρυβο µηχανηµάτων NC 30
Θόρυβο εξωτερικών πηγών 30-35 dB (Α) - Ισοκατανοµή ακουστικής ενέργειας.

δ.6 Τη µελέτη αγωγιµότητας τοίχων, δαπέδων κ.λπ. ειδικών χώρων σύµφωνα µε τη χρήση
τους.
δ.7 Τη µελέτη κεντρικού συστήµατος κλειδιών (master key ρlαη) σύµφωνα µε το ιεραρχικό
καθεστώς του νοσοκοµείου
δ.8 Τη χρωµατική µελέτη των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων για τον καθορισµό των
αποχρώσεων, τοίχων, δαπέδων, οροφών, κουφωµάτων, επίπλων, κουρτινών κ.λπ
δ.9 Τη µελέτη διαµόρφωσης και φύτευσης του περιβάλλοντος χώρου µε ιδιαίτερη προσοχή
στην αυλή της ψυχιατρικής νοσηλευτικής µονάδας.
δ.10 Τη µελέτη κυκλοφορίας πεζών, ατόµων µε ειδικές ανάγκες (αναπήρων) και οχηµάτων
στον περιβάλλοντα χώρο. Τη σύνδεση του νοσοκοµειακού συγκροτήµατος µε το οδικό δίκτυο
της περιοχής. τις στάσεις λεωφορείων, ταξί, στέγαστρα και λοιπό σχετικό εξοπλισµό του.
δ.11 Τη µελέτη σήµανσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
δ.12 Τη µελέτη ηλιασµού των χώρων ώστε οι κύριοι χώροι να ηλιάζονται κατά τους
χειµερινούς µήνες και να προστατεύονται από τον υπερβoλικό ηλιασµό τους θερινούς µήνες,
εξασφαλίζοντας εύκρατες και ευχάριστες συνθήκες παραµονής ασθενών, εργαζοµένων και
επισκεπτών.
ε. Εφόσον κατά τη διάρκεια του έργου τροποποιηθούν κανονισµοί, καταργηθούν παλαιοί ή
επιβληθούν νέοι, οι µελέτες θα συντάσσονται σύµφωνα πάντοτε µε τους νεότερους
κανονισµούς που ισχύουν. Τυχόv επιπτώσεις στο κόστος και τις προθεσµίες του έργου θα
ρυθµίζονται σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη.

2. Κεφάλαιο 2ο
2.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΑ
Η εγκατάσταση καυσίµου αερίου περιλαµβάνει τους σωλήνες τροφοδοσίας αερίου Β
κατηγορίας για το λέβητα του κτιρίου.
Η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης γίνεται µέσω θερµαντήρα νερού (µπόϊλερ) διπλής
ενέργειας (από τον λέβητα και µε ηλεκτρικό ρεύµα).
Οι συσκευές αερίου δεν αποτελούν αντικείµενο προσφοράς της παρούσας εργολαβίας.
Ειδικότερα ανά κτίριο, προβλέπεται η εγκατάσταση λέβητα ισχύος .... KW ( .......... kcal/h) και
ονοµαστικής παροχής αερίου ........ m³/h. Ο λέβητας θα τοποθετηθεί σε χώρο Φυσικού
Αερισµού, διαµορφωµένο σύµφωνα µε τις διατάξεις περί λεβητοστασίων.
2.2. ∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
Η διαµόρφωση του δικτύου φαίνεται στα σχέδια των κατόψεων του κτιρίου. Η µελέτη
αναφέρεται στα δίκτυα καυσίµου αερίου από τους µετρητές έως τις προβλεπόµενες θέσεις των
υποδοχέων.
Ο µετρητής αερίου θα τοποθετηθεί εκτός του κτιρίου, σε στεγασµένη και προστατευµένη θέση,
βλ. σχέδια κατόψεων. Ο χώρος τοποθέτησης του µετρητή θα διαµορφωθεί κατάλληλα στην
επόµενη φάση της µελέτης εφαρµογής.
Πριν το µετρητή θα τοποθετηθεί, εφόσον απαιτηθεί από την Επιχείρηση ∆ιανοµής Αερίου,
µειωτής πιέσεως για την εξασφάλιση σταθερής και κατάλληλης πίεσης αερίου στις συσκευές
των καυστήρων. Επίσης θα υπάρχει οπωσδήποτε λυτός σύνδεσµος µε ρακόρ και πριν από
αυτόν η γενική αποφρακτική διάταξη (βάννα αερίου), ίδιας διατοµής µε την διατοµή του
σωλήνα τροφοδοσίας.
Πριν την γενική αποφρακτική διάταξη θα υπάρχει κατάλληλο συνδετικό στοιχείο το οποίο θα
διακόπτει την ηλεκτρική αγωγιµότητα του σωλήνα από το δίκτυο του κτιρίου προς το δίκτυο
της πόλης και αντίστροφα. Το τµήµα του δικτύου µετά τον µονωτικό σύνδεσµο, προς τις
καταναλώσεις, θα γειωθεί µε χάλκινο αγωγό Cu 16 mm², σε ηλεκτρόδιο γείωσης µήκους
τουλάχιστον 1.5 µ
Μέσω της γενικής αποφρακτικής διάταξης (βάννα αερίου), θα είναι δυνατή η διακοπή
παροχής αερίου προς τον καυστήρα του λέβητα χωρίς να απαιτείται η είσοδος ανθρώπου στο
λεβητοστάσιο
2.3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Οι σωληνώσεις θα είναι από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή, εµφανείς σε όλη
τους την όδευση εντός του κτιρίου και θα πληρεί τα προβλεπόµενα στο ΦΠ.
Στο λεβητοστάσιο, όπου προβλέπεται η τοποθέτηση συσκευών αερίων και σε ύψος 50 cm
πάνω από το δάπεδο, θα τοποθετηθούν βάννες και θα ταπωθούν αναµένοντας την
µελλοντική σύνδεση µε το αέριο και τις συσκευές.
Το δίκτυο θα διαµορφωθεί από τµήµατα παράλληλα προς τους τοίχους και τις οροφές που θα
συνδέονται µεταξύ τους υπό γωνία 90° µε ειδικά εξαρτήµατα, χωρίς να επιτρέπεται η
καµπύλωση των σωλήνων.
Για την εξασφάλιση της δυνατότητας παραλαβής συστολοδιαστολών του δικτύου θα υπάρχει
µετά από την αλλαγή διεύθυνσης κατά 90° και για µήκος 2 µέτρων οδήγηση του σωλήνα
χωρίς σταθερή πάκτωση.
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση των σωληνώσεων αερίου για γείωση προστασίας ηλεκτρικής
εγκατάστασης, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του σχετικού Κ.Ε.Η.Ε.
Οι σωλήνες του αερίου στο χώρο των λεβητοστασίων θα συνδεθούν ισοδυναµικά µε τη
θεµελιακή γείωση.
2.4. ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ

Η διάταξη απαγωγής καπναερίων είναι σχεδιασµένη και θα κατασκευασθεί κατά τρόπο που
να εξασφαλίζει την ασφαλή και απρόσκοπτη απαγωγή των καπναερίων και θα ικανοποιεί τους
κανονισµούς πυρασφαλείας που ισχύουν.
Οι διάταξη απαγωγής των καπναερίων του λέβητα αερίου θα είναι κοινή µε αυτή του λέβητα
πετρελαίου (βλ. Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές εγκατάστασης θέρµανσης).
2.5. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η τοποθέτηση των σωληνώσεων του αερίου γίνεται µακριά από τις εγκαταστάσεις νερού και
ηλεκτρικού ρεύµατος. Εάν για οποιοδήποτε λόγο χρειασθεί να συµπορευθούν οι γραµµές
αερίου τοποθετούνται πάνω από αυτές του νερού σε απόσταση τουλάχιστον 25 εκατ. πάνω
από αυτές του ρεύµατος σε απόσταση τουλάχιστον 50 εκατ. για εξωτερικές και 25 εκατ. για
εντοιχισµένες ηλεκτρικές γραµµές.
Οι σωληνώσεις αερίου δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν σαν φέροντα στοιχεία άλλων
κατασκευών.
Στα περάσµατα µέσα από τοίχους θα τοποθετούνται µέσα σε προστατευτικό σωλήνα και δεν
θα φέρουν εξαρτήµατα. Στα περάσµατα από τοίχους υπογείων θα αφήνεται αρκετό διάκενο
για να αντιµετωπισθεί τυχόν συνήθης καθίζηση του τοίχου.
Τα οριζόντια τµήµατα του δικτύου θα τοποθετηθούν µε πολύ µικρή κλίση ώστε να
συγκεντρώνονται τυχόν συµπυκνώµατα σε προκαθορισµένα σηµεία οπού θα προβλέπεται η
δυνατότητα περιοδικής αποµάκρυνσης τους.
Η σύνδεση του καυστήρα του λέβητα προς το δίκτυο θα γίνεται µονό σταθερά και µε
παρεµβολή κρουνού.
2.6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κάθε συσκευή αερίου θα είναι εφοδιασµένη µε ασφάλεια στο άναµµα και το σβήσιµο που θα
εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα διαρροής αερίου που δεν έχει καεί προς το
περιβάλλον.
Προκειµένου περί συσκευών µε κατανάλωση αερίου µεγαλύτερη των 0.4 m³/h η ασφάλεια
αφής επιτυγχάνεται µε επαγρυπνήτρια φλόγα. Αυτή θα πρέπει να έχει κατανάλωση αερίου
τουλάχιστον 25 l/h.
Η ασφάλεια αφής πρέπει να επιτρέπει την δίοδο αερίου προς καύση µέσα σε χρόνο λιγότερο
από 90 sec µετά την επ' αυτής επενέργεια.
Η ασφάλεια έναντι διακοπής της καύσης θα πρέπει να διακόπτει τη ροή του αερίου προς τον
καυστήρα σε χρόνο λιγότερο από 60 sec.
Οι δύο ασφάλειες θα πρέπει να µπορούν να συνεργάζονται σε ένα όργανο ή σύστηµα που σε
κάθε περίπτωση θα µπορεί εύκολα να αντικατασταθεί.
Σε περίπτωση αντικατάστασης της ασφάλειας, η νέα ασφάλεια πρέπει να έχει τα ίδια
χαρακτηριστικά στοιχεία µε την παλαιά.
Ως τέτοια στοιχεία νοούνται:
• Η διάµετρος του αγωγού τροφοδότησης της.
• Η επιτρεπόµενη από αυτήν ροή αερίου σε ονοµαστικά m³/h για πτώση πίεσης 1 mbar.
• Η περιοχή πιέσεως λειτουργίας.
Ο χρόνος ανοίγµατος της διόδου αερίου και ο χρόνος κλεισίµατος της από την στιγµή της
αφής της επαγρυπνήτριας φλόγας και από την στιγµή της σβέσης της αντίστοιχα.
Ο κατασκευαστής των συσκευών αερίου φέρει την ευθύνη της ορθής επιλογής του
συστήµατος ασφαλείας και της καλής ποιότητας του.

2.7. ∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Μετά την κατασκευή, και µε ευθύνη του αδειούχου εγκαταστάτη γίνεται έλεγχος της
εσωτερικής εγκατάστασης σύµφωνα µε την παράγραφο 6 της ΤΟΤΕΕ 2471/86.
Προηγείται καθαρισµός του δικτύου, διαβιβάζοντας αέρα 3 bar από κάθε έξοδο, µε ταπωµένες
όλες τις άλλες, κατά την ανάδροµο φορά.
Ακολουθεί προέλεγχος στεγανότητας µε πεπιεσµένο αέρα 1 bar.
Ο έλεγχος είναι επιτυχής εφόσον η πίεση διατηρηθεί σταθερή επί 10 λεπτά µετρούµενη µε
µανόµετρο µεγίστης ένδειξης το 1.5 bar.
Στη συνεχεία το δίκτυο µένει ταπωµένο µέχρι την τοποθέτηση των αποφρακτικών οργάνων
(γενικού διακόπτη, διακοπτών συσκευών και κλαπέτων διακοπής).
Ακολουθεί ο κύριος έλεγχος που γίνεται σε τρία σταδία :
• Έλεγχος διακοπτών.
• Έλεγχος κλαπέτων.
• Έλεγχος συσκευών.
Σε κάθε στάδιο, και µε κλειστό τον γενικό διακόπτη του µετρητή γεµίζονται οι σωληνώσεις µε
πεπιεσµένο αέρα σε πίεση 50 mbar, µε χειροκίνητη αντλία και υδροστατικό µανόµετρο τύπου
U.
Μετά από πάροδο δυο λεπτών, για σταθεροποίηση της ένδειξης, καταγράφεται η ένδειξη και
ελέγχεται η παραµονή της στάθµης του µανοµέτρου στο ίδιο σηµείο επί 10 λεπτά. Αν η
στάθµη πέσει πριν από την παρέλευση των 10 λεπτών, γίνεται έλεγχος όλων των αρµών µε
σαπουνόνερο για εντοπισµό διαρροών, διαφορετικά ο έλεγχος θεωρείται επιτυχής και
συµπληρώνεται το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
2.2. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ
2.2.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Γενικά
α. Οι σωλήνες πρέπει να εγκατασταθούν σε ευθείες γραµµές παράλληλες προς τους κύριους
άξονες του κτιρίου εκτός αν ειδικά προδιαγράφεται αλλιώς στα σχέδια.
β. Όλες οι αλλαγές µεγέθους και διεύθυνσης των σωληνώσεων θα γίνουν µε εξαρτήµατα, ταυ,
καµπύλες, σταυροί κλπ. πρέπει να είναι της ίδιας διαµέτρου µε την σωλήνωση που θα
συνδεθεί µε αυτά.
Συστολικοί εσωτερικοί δακτύλιοι δεν θα χρησιµοποιηθούν. Kαµπύλες µεγάλης ακτίνας
καµπυλότητας θα χρησιµοποιηθούν όπου είναι δυνατόν, κατά προτίµηση έναντι γωνιών, αλλά
δεν θα επιτραπούν καµπύλες οι οποίες έχουν γίνει από κοµµάτια σωλήνα.
Οι αναγκαστικές παρακάµψεις απο τις ευθείες διαδροµές θα γίνουν µε ειδικές διατάξεις ή
διαµορφώσεις σωλήνος. Αυτές σε γαλβανισµένους σωλήνες θα κατασκευαστούν µόνο απο
τυποποιηµένα εξαρτήµατα σωληνώσεων, η διατοµή δε του σωλήνα θα παραµένει οµοαξονική
και µετά την εγκατάσταση.
γ. Άκρα τα οποία θα παραµένουν ανοικτά κατα την πρόοδο της εργασίας θα ταπώνονται µε
µεταλλικά πώµατα ή µε ταπωτικές φλάντζες. Προσεκτική παρακολούθηση της
παραλληλότητας των γραµµών των τοίχων και των άλλων σωληνώσεων που γειτνιάζουν, είτε
κατακόρυφων είτε οριζόντιων, απαιτείται εξ ολοκλήρου, προβλέποντας όµως πάντα ότι οι
κλίσεις που προδιαγράφονται για την εκκένωση των κλάδων θα διατηρούνται.
δ. Ενώσεις δεν θα γίνονται µέσα στο πάχος οποιουδήποτε τοίχου, δαπέδου ή οροφής και οι
σωληνώσεις δεν θα ενσωµατωθούν στην κατασκευή των δαπέδων, εκτός αν δείχνεται αλλιώς
ή δοθούν τέτοιες οδηγίες από την επίβλεψη.

ε. Όλοι οι κλάδοι των σωληνώσεων θα τοποθετηθούν γενικά σε συµφωνία µε τις λεπτοµέρειες
που δείχονται στα σχέδια και τους κανόνες της τέχνης. Επαρκής ευκολία θα πρέπει να
προβλεφθεί στις τοποθετήσεις κλάδων σωληνώσεων για µελλοντική αφαίρεση τµηµάτων
σωλήνων, για επέκταση ή κανονική συντήρηση.
στ. Οι σωλήνες και όλα τα µέρη του εξοπλισµού θα προσκοµισθούν, θα αποθηκευθούν και θα
διατηρηθούν καινούργια.
ζ. Πριν οι εγκαταστάσεις παραδοθούν ή υποβληθούν σε επιθεώρηση και πριν τις
απαιτούµενες δοκιµές, η όλη εγκατάσταση θα καθαριστεί εξ' ολοκλήρου εσωτερικά και
εξωτερικά.
η. Βιδωτές συνδέσεις οι οποίες θα γίνουν στο εργοτάξιο
γερµανικούς κανονισµούς ή τους αντίστοιχους του ΙSΟ,
στεγανοποιητική σπειρωµάτων ή άσπρο µίγµα σπειρωµάτων
του υλικού θα καθαριστεί και η ένωση θα παραµείνει καθαρή
απο το βάψιµο ή την τοποθέτηση της µόνωσης.

θα είναι σύµφωνες µε τους
θα γίνουν µε ΡΤFΕ ταινία
και κάναβι, το δε περίσσευµα
σε κάποιο ανεκτό βαθµό πριν

θ. Φλαντζωτοί σύνδεσµοι θα κοχλιωθούν χρησιµοποιώντας παρεµβύσµατα µε πτυχώσεις απο
µίγµα χαλκού, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του δικτύου, και εξάγωνα παξιµάδια και εξάγωνους
κοχλίες, σύµφωνα µε τους γερµανικούς κανονισµούς, θα χρησιµοποιηθούν δε δύο ροδέλλες
ανα κοχλία µια απο κάθε πλευρά τους ζεύγους των φλαντζών.
Oι κοχλίες θα εκτείνονται περισσότερο απο 2 mm και λιγότερο από 7 mm από το αντίστοιχο
παξιµάδι όταν βιδωθούν τελείως.
2.2.2. ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΕΠΕΝ∆Ε∆ΥΜΕΝΟΙ
Αυτοί θα είναι από SF-Cu Ρ37 κατά DΙΝ 1787, ΕΛΟΤ - ΕΝ 1057 και ΤΟΤΕΕ 2421/86 µε τα
κάτωθι χαρακτηριστικά:
- Μέση πυκνότητα
: 0,94 gr/cm2
- Σηµείο τήξης
: 1083 oC
- Συντελεστής γραµµικής διαστολής
: 16,5 10
- Περιεκτικότητα σε χαλκό
: 9,9,%
- Αντοχή ελκυσµού
: 360 N/mm2
- Θερµοκρασία λειτουργίας
: -10 oC έως +120 °C
- Σκληρότητα
: ΗΒ 110
: 0.005-0.040%
- Μεγίστη περιεκτικότητα σε Ο2
-Μήκυνση θραύσης
: 3%
Οι σωλήνες θα φέρουν εξωτερική επικάλυψη µε µανδύα πολυαιθυλενίου πάχους 2 - 2,5 mm
για προστασία από µηχανικές φθορές και επικίνδυνες χηµικές ουσίες. Οι σωλήνες διατίθενται
σε ράβδους 3 ή 4 m και διαστασιολογούνται ως κάτωθι:
Ονοµαστική
διάµετρος

Ονοµαστική
διάµετρος

Εξωτερική
διάµετρος

Εσωτερική
διάµετρος

Πάχος
τοιχώµατος

Πάχος
µανδύα

Βάρος

DN(ins)

DN(mm)

ΟD(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(Kg/m)

5/8
--½
3/4

13
--15
20

15
16
18
22

13
14
16
20

1
1
1
1

2
2
2,5
2,2

0,391
0,420
0,563
0,587

2.2.3. ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
Όλα τα όργανα και εξαρτήµατα του δικτύου θα είναι αντοχής σε πίεση 10bar. Τα όργανα
(βάννες, φίλτρα κτλ) θα είναι µέχρι διατοµής Φ-2" από χυτό ορείχαλκο, κοχλιωτά. Για διατοµές
µεγαλύτερες θα είναι χυτοσιδηρά µε φλάντζες.
Ειδικά στο µηχανοστάσιο όλες οι συνδέσεις θα είναι µε φλάντζες.

2.2.4. ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ - ΓΕΝΙΚΑ
α. Οι σωληνώσεις κατακόρυφες και οριζόντιες θα στερεώνονται επι της οικοδοµικής
κατασκευής.
β. Για την αποφυγή δηµιουργίας βέλους κάµψης στις οριζόντιες σωλήνες αλλά και για την
στήριξη των κατακόρυφων ισxύουν τα ακόλουθα :
ονοµαστική
διάµετρος
mm
in
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150

3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6

Μέγιστο διάστηµα µεταξύ στηριγµάτων (µέτρα)
γαλβανισµένος σιδηροσωλήνας
χαλκοσωλήνες
οριζόντια
οριζόντια
καταοριζόντια
οριζόντια
κατααµόνωτη µονωµένη κόρυφη αµόνωτη µονωµένη κόρυφη
1.7
1.7
2.2
1.2
1.0
1.2
2.0
2.0
2.2
1.2
1.4
1.2
2.4
2.4
3.0
1.4
1.4
1.4
2.4
2.4
3.0
1.7
1.5
1.7
2.7
2.7
3.3
1.7
1.5
1.9
3.0
2.7
3.7
2.0
1.8
2.2
3.0
2.9
3.7
2.0
1.8
2.2
3.6
3.2
4.5
2.0
1.8
2.2
3.6
3.2
4.8
2.4
2.2
2.6
3.9
3.6
4.8
2.7
2.5
2.9
4.2
3.9
5.2
4.2
4.2
5.2

γ. Σε συνηθισµένες περιπτώσεις (εκτός αν προβλέπεται αλλιώς απο τα σxέδια) οι διάµετροι
των σιδηρών κυκλικών ράβδων ανάρτησης (αναρτήρων) είναι
Ονοµαστική διάµετρος
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150

∆ιάµετρος αναρτήρα (mm)
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
12
12

δ. Όταν η κατασκευή απο σκυρόδεµα υπάρxει ήδη, τότε οι σιδερένιες ράβδοι θα στερεώνονται
πάνω σε κατάλληλη σιδηροκατασκευή, η οποία στη συνέxεια θα στερεώνεται στο σκυρόδεµα
µε µεταλλικά βύσµατα ή µπουλόνια. Αυτά θα εργάζονται πάντα σε διάτµηση, ποτέ όµως σε
εφελκυσµό. Η διάµετρος των βυσµάτων θα είναι κατάλληλη για το φορτίο που θα αναρτηθεί
µέσω αυτών.
Όπου απαιτείται, κατα την ανάρτηση των διαφόρων δικτύων, θα παρεµβάλλονται
αντιδονητικά, για να αποφευxθεί η µετάδοση κραδασµών. Κατα την ανάρτηση των δικτύων και
κατασκευή των στηριγµάτων, θα λαµβάνονται υπόψη οι συστολές και διαστολές των
σωληνώσεων και θα προβλέπονται σηµεία σταθερά και ελεύθερα που να επιτρέπουν την
µετακίνηση των σωλήνων.
2.2.5. ΛΥΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ (ΡΑΚΟΡ)
α. Οι λυόµενοι σύνδεσµοι που παρεµβάλλονται στο δίκτυο σωληνώσεων θα είναι του τύπου
ρακόρ µε κωνική έδραση ή φλάντζα, κατασκευασµένοι απο µαλακτοποιηµένο xυτοσίδηρο
(µαγιάµπλ) και γαλβανισµένοι.
β. Λυόµενοι σύνδεσµοι θα παρεµβάλλονται σε σωληνώσεις διατοµής έως και 4" όπως πιο

κάτω αναφέρεται :
• Στις συνδέσεις των σωληνώσεων µε µηxανήµατα ή συσκευές για την δυνατότητα
ευxερούς αποσύνδεσης τούτων xωρίς ιδιαίτερη επέµβαση στο δίκτυο.
• Στην µια πλευρά κάθε δικλείδας, εφόσον αυτή συνδέεται µε κοxλίωση στις σωληνώσεις.
• Σε ορισµένες θέσεις του δικτύου που καθορίζονται κατόπιν έγκρισης της επίβλεψης, για
την δυνατότητα ευxερούς αποσυναρµολόγησης αυτού.
Επίσης οι συνδέσεις των σιδηροσωλήνων µε τους αναµικτήρες των υδραυλικών υποδοxέων,
ή των στοµίων των διαφόρων συσκευών (όπως ψύκτες νερού κλπ.) θα γίνονται µέσω
επιxρωµιωµένων xαλκοσωλήνων Φ 12 mm και ορειxάλκινων λυόµενων συνδέσµων του
τύπου ρακόρ ανάλογης διαµέτρου.
γ. Οι λυόµενοι σύνδεσµοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για συνθήκες λειτουργίας νερού δικτύου :
(1) πίεση λειτουργίας 16 atu
(2) Θερµοκρασία νερού 120°C.
2.2.6. ΒΑΝΝΕΣ (ΓΕΝΙΚΑ)
Οι βάννες θα είναι σφαιρικές, αλλά για σωλήνες από Φ-1" µέχρι Φ-3".
Για διαµέτρους µεγαλύτερες από Φ-3" οι βάννες θα είναι συρταρωτού τύπου ορειχάλκινες
δικλείδες κοχλιωτής σύνδεσης, πίεσης λειτουργίας και διακοπής 10 atm για θερµοκρασία
νερού 120οC.
Το σώµα και η κεφαλή θα είναι κατασκευασµένα από φωσφορούχο ορείχαλκο αντοχής σε
εφελκυσµό 2000 kg/m3. Το συρταρωτό διάφραγµα θα κινείται σταθερά στο κέντρο της
υποδοχής του µε τρόπο, ώστε πρακτικά να εφάπτεται στις παρειές της υποδοχής µόνο όταν η
δικλείδα κλείνει.
2.2.7. ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΑ
Οι υδραυλικοί υποδοχείς (είδη υγιεινής) του κτιρίου θα είναι των τύπων που προδιαγράφονται
στη συνέχεια και σε γενικές γραµµές ως εξής :
α. Οι νιπτήρες, οι λεκάνες WC, οι ντουζιέρες και τα ουρητήρια θα είναι από "υαλώδη"
πορσελάνη (vitreous china).
β. Οι λεκάνες WC θα λειτουργούν µε βαλβίδα πλύσης (Flush valve) όπως επίσης και τα
ΜΠΟΧΟΥΜ.
3. Κεφάλαιο 3ο
3.1. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
3.1.1. ΓΕΝΙΚΑ
Για την εξυπηρέτηση του κτιρίου θα εγκατασταθούν ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες σύµφωνα µε
τις παρακάτω προδιαγραφές.
Όλα τα κύρια µηχανήµατα (κινητήριος µηχανισµός, θάλαµος, πίνακας κίνησης χειρισµού)
υλικά και συσκευές θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής εξειδικευµένου
εργοστασίου κατασκευής ανελκυστήρων ώστε να παρουσιάζεται ένα ενιαίο και αρµονικό
σύνολο.
3.1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Ο εξοπλισµός και η εργασία θα είναι απόλυτα σύµφωνη µε τους παρακάτω κανονισµούς :
•
•
•
•
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όπως αυτοί αλληλοσυµπληρώνονται µεταξύ τους.
3.1.3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Όλος ο εξοπλισµός θα είναι κατασκευασµένος για να εγκατασταθεί εσωτερικά του κτιρίου µε
τις παρακάτω συνθήκες λειτουργίας :
Χώρος εγκατάστασης
Θερµοκρασία περιβάλλοντος
Στάθµη θορύβου στο µηχανοστάσιο
Απόσβεση παρασίτων
Υπερφόρτιση

: εσωτερικά του κτιρίου
: 45°C
: 50 dB στα 3 µ.
: κατά VDE 0875 βαθµού Ν
: 20%

3.1.4. ΣΧΕ∆ΙΑ
Για τους ανελκυστήρες ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην επίβλεψη πλήρη σειρά σχεδίων
- τεχνικών στοιχείων εντός τριών (3) µηνών από την εγκατάστασή του στο έργο, σε τρία
αντίγραφα.
Η σειρά αυτή θα περιλαµβάνει :
α. Σχέδια οικοδοµικών στοιχείων
Ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει τις ακριβείς διαστάσεις των φρεάτων - µηχανοστασίων - οπών
εξαερισµού - βάσεις µηχανών, κλπ. όπως και κάθε άλλης οικοδοµικής εργασίας σχετικής µε
τον ανελκυστήρα.
Η κατασκευή του φρέατος ορίζεται από τους κανονισµούς .
β. Σχέδια θαλάµων
Τα σχέδια αυτά αφορούν τους θαλάµους, τις θύρες των θαλάµων και τις θύρες των φρεάτων
των ανελκυστήρων µε τις ενισχύσεις, την επένδυσή τους, την εσωτερική διαµόρφωση και τις
εσωτερικές διαστάσεις του θαλάµου και των θυρών.
γ. Σχέδια ηλεκτρολογικά
Τα σχέδια αυτά αφορούν την ηλεκτρική εγκατάσταση του ανελκυστήρα από τον τοπικό
πίνακα.
Επίσης θα πρέπει να δοθούν τα σχέδια του ηλεκτρικού πίνακα κίνησης χειρισµών του
ανελκυστήρα µε τα διαγράµµατα ισχύος και αυτοµατισµού καθώς και τα διάφορα τεχνικά
στοιχεία του ηλεκτροκινητήρα και των διαφόρων εξαρτηµάτων.
δ. Τεχνικά στοιχεία
Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως υποβάλλει:
•
•
•
•
•
•

Πλήρη στοιχεία φόρτισης της φέρουσας κατασκευής του κτιρίου λόγω ανελκυστήρα.
Στοιχεία για την εκλογή των οδηγών.
Στοιχεία για την εκλογή συρµατοσχοίνων.
Στοιχεία για την εκλογή ελαιοαποσβεστήρων.
Στοιχεία για την εκλογή αρπάγης.
Στοιχεία για την εκλογή κινητήριου µηχανισµού.

3.1.5. ∆ΟΚΙΜΕΣ
Οι πάσης φύσης δαπάνες και τα όργανα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των σχετικών
ελέγχων και δοκιµών που πρέπει να γίνουν στο εργοστάσιο κατασκευής και στο εργοτάξιο
βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι δοκιµές θα είναι σύµφωνα µε τους κανονισµούς και σκοπό έχουν την επαλήθευση των
τεχνικών χαρακτηριστικών των ανελκυστήρων και των κανόνων ασφαλείας που πρέπει να
διέπουν το σύνολο της κατασκευής.
3.1.6. ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση µε έξοδά του να φροντίσει να υποβάλλει στις αρµόδιες αρχές για
κάθε ανελκυστήρα:
α. Τεχνικό φάκελο για προέγκριση σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 18173 (ΦΕΚ
664/Β/9.09.1988) ή οποιαδήποτε απόφαση ισχύει κατά το χρόνο εκτέλεσης της κατασκευής.
β. Αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση.
Οποιαδήποτε οικονοµική επιβάρυνση για την έκδοση των παραπάνω αδειών βαρύνει τον
κύριο του έργου.
3.1.7. Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Μετά την αποπεράτωση της εγκαταστάσεως ο Ανάδοχος πρέπει , µε αίτησή του, να ζητήσει
την οριστική άδεια λειτουργίας από την αρµόδια υπηρεσία συνυποβάλλοντας:
α. Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη , ότι η εγκατάσταση έγινε σύµφωνα µε το υποχρεωτικό
πρότυπο ΕΛΟΤ και την υποβληθείσα µελέτη.
β. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή για την ανάθεση της συντήρησης σε
συντηρητή.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του συντηρητή εις διπλούν για την ανάληψη της συντήρησης.
δ. Το βιβλιάριο του ανελκυστήρα, το οποίο θα θεωρείται και θα παραδίδεται στον
ενδιαφερόµενο ταυτόχρονα µε την έκδοση της άδειας λειτουργίας.
ε. Η έγκριση του άρθρου 2 παρ.στ’ αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό, που πρέπει να
υποβληθεί στη ∆ΕΗ µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, που προβλέπει ο Ν 4483/65 για την
προσωρινή ηλεκτροδότηση του ανελκυστήρα.
Η προσωρινή ηλεκτροδότηση ισχύει για ένα διάστηµα 6 µηνών δυνάµενη να παραταθεί
ύστερα από την έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας, εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι. Πάντως
η άδεια λειτουργίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία και τη χρήση από το
κοινό του ανελκυστήρα, καθώς και για την οριστική ηλεκτροδότησή του από τη ∆ΕΗ.
Τα σχέδια και τα έντυπα υπολογισµών, καθώς και φάκελο µητρώου του ανελκυστήρα, τα
οποία απαιτούνται για την έγκριση και διατήρησή του σε λειτουργία, θα παραλάβει ο
ιδιοκτήτης από τον επιβλέποντα µηχανικό.
Εφόσον είναι δυνατόν, αναγνωρισµένο εργαστήριο θα πρέπει να χορηγεί πιστοποιητικό
δοκιµών (ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 παρ. 16.1.2.2) για τα παρακάτω εξαρτήµατα:
α. Μανταλώσεις θυρών
β. θύρες
γ. Συσκευή αρπάγης
δ. Προσκρουτήρες (απορρόφησης ενέργειας µε απόσβεση κατά την οπισθοδρόµηση
ή σκέδασης ενέργειας).

