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ΤΜΗΜΑ Α’ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ∆ηµοσίων έργων οικοδοµικών και 
ηλεκτροµηχανολογικών και αφορά σε ολοκληρωµένες παρεµβάσεις ενεργειακής 
αναβάθµισης του κτηρίου του Επιµελητηριού Τρικάλων. Πρόκειται για κτίριο 3 
ορόφων (ισόγειο και 2 υπερκείµενοι όροφοι) και τµήµα βοηθ. χώρων στο υπόγειο, 
επί του οποίου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Επιµελητηρίου Τρικάλων.  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Ονοµατεπώνυµο ∆ιεύθυνση  Ηµεροµηνία 
Κτήσεως 

Τµήµα του έργου 
όπου υπάρχει 

ιδιοκτησία 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1   

    

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.Υ. 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.Υ. 

……………………………………. 

 

 



 
 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Φ.Α.Υ. 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα ∆ιεύθυνση Ηµεροµηνία 
αναπροσαρµογής 

                     

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1  

    



 
 

  

    ΤΜΗΜΑ Β’ 
 

1. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1) Τεχνικές Εκθέσεις του έργου  

Με την παρούσα µελέτη αφορά σε ολοκληρωµένες παρεµβάσεις ενεργειακής 
αναβάθµισης του κτηρίου του Επιµελητηριού Τρικάλων. Πρόκειται για κτίριο 3 
ορόφων (ισόγειο και 2 υπερκείµενοι όροφοι) και τµήµα βοηθ. χώρων στο υπόγειο, 
επί του οποίου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Επιµελητηρίου Τρικάλων. 
Συγκεκριµένα οι εργασίες που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν είναι : Εφαρµογή 
συστήµατος θερµοµόνωσης στο κτιριακό κέλυφος , όπου θα τοποθετηθεί εξωτερική η 
εσωτερική θερµοµόνωση ανά περίπτωση, αντικατάσταση των κουφωµάτων µε 
θερµοδιακοπτόµενα κουφώµατα και ενεργειακούς υαλοπίνακες, κατασκευή 
θερµοµόνωσης της οροφής του κτιρίου, κατασκευή θερµοµόνωσης της οροφής του 
υπογείου, αντικατάσταση φωτιστικών σωµάτων µε νέα εξοικονόµησης ενέργειας, 
εγκατάσταση µηχανικού Αερισµού µε ανάκτηση θερµότητας, αντικατάσταση 
συστηµάτων θέρµανσης – Κλιµατισµού, οι παρεµβάσεις δεν θα αλλοιώσουν την όψη 
του κτιρίου. ∆εν προβλέπονται εργασίες σε θεµέλια, εκσκαφές εµπασαλώσεις κ.λ.π. 
Κατά την κατασκευή δεν θα προκληθούν ιδιαίτερες οχλήσεις.  

Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα 
αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου της µελέτης και στα συµβατικά τεύχη της µελέτης, 
τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, της ισχύουσας νοµοθεσίας περί 
εκτελέσεως ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Έργων και τις έγγραφες εντολές της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Ο προϋπολογισµός του έργου συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ανέρχεται σε 
498.405,79 €. 

 

2) Παραδοχές µελέτης 

Α) ΥΛΙΚΑ 

• Σκυροδέµατα          

• Μονώσεις 

• Κουφώµατα 

• Ασφαλτική στρώση 

 



 
 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Στα πλαίσια κατασκευής θα υλοποιηθούν : 

ΟΜΑ∆Α Α : ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

1 Α.1  ΟΙΚ ΝΤ 7947.01 

Ολοκληρωµένο σύστηµα Εξωτερικής  
θερµοµόνωσης  µε πλάκες γραφιτούχας 
διογκωµένης πολυστερίνης πάχους 
100mm και επίχριση µε ειδικά έτοιµα 
έγχρωµα επιχρίσµατα. 

m2 

2 Α.2  ΟΙΚ ΝΤ 7947.02 

Σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης για 
δηµιουργία ζώνης υψηλής στεγάνωσης 
συνδυασµένη µε ζώνη ανθεκτική σε 
κρούσεις µε εξηλασµένη πολυστερίνη 
πάχους 100mm και στεγανωτική 
επίστρωση µε ελαστοµερές στεγανωτικό  
.  

m2 

3 Α.3 ΝΤ ΣΧΕΤ (ΟΙΚ 
7805.01, ΟΙΚ 79.40) 

Επένδυση τοιχοποιίας µε γυψοσανίδα µε 
ενσωµατωµένη θερµοµόνωση µε 2 
πλάκες πετροβάµβακα 50 +50 mm 
αλληλοκαλυπτόµενες. 

m2 

4 Α.4 ΟΙΚ ΝΤ 79.55.01 

Θερµική αποµόνωση οροφών µε πλάκες 
πετροβάµβακα  πάχους 100 mm 
εσωτερικά της υφιστάµενης οροφής και 
σκελετό στερέωσης από γαλβανισµένα 
ελάσµατα. 

m2 

5 Α.5 ΟΙΚ 7784.02 

Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων 
µε χρώµα (υδατικής διασποράς 
ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-
ακρυλικής βάσεως νερού) µε 
σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας 

m2 

6 Α.6 ΟΙΚ ΝΤ 79.45.01 

Θερµική αποµόνωση οροφών Μ.Θ.Χ µε 
πλάκες γραφιτούχας διογκωµένης  
πολυστερίνης πάχους 50 mm και 
επίχριση µε ειδικά έτοιµα  επιχρίσµατα . 

m2 

7 Α.7 
ΝΤ ΣΧΕΤΙΚΟ (ΟΙΚ 
65.01.04, ΟΙΚ 
76.27.03) 

Αντικατάσταση υφιστάµενων 
κουφωµάτων µετά των υαλοπινάκων τους 
µε νέα  κουφώµατα αλουµινίου (σταθερά, 
ανοιγόµενα ή ανοιγοανακλινόµενα, ) µε  
θερµοδιακοπή 24mm και  ενεργειακούς 
υαλοπίνακες 4-16-4 µε πλήρωση 
διακένου µε αργκόν  . 

m2 

8 Α.8 ΟΙΚ 6505 

Αντικατάσταση εξωτερικών θυρών άνευ 
υαλοπινάκων µε νέες µε πλαίσιο 
αλουµινίου και θερµοµονωτικό πανελ 
αλουµινίου. 

m2 

9 Α.9 ΟΙΚ ΝΤ 7834.01 

Κατασκευή ψευδοροφής από γυψοσανίδα   
µε µεταλλικό σκελετό επίπεδης , για την  
καλύψη  της θερµοµόνωσης  και της 
εγκατάσταση κλιµατισµού -αερισµού . 

m2 



 
 

10 Α.10 ΝΤΟΙΚ 7830.03 

Κατασκευή ψευδοροφής επισκέψιµης 
από πλάκες γυψοσανίδας µε βινυλική 
επένδυση ή ορυκτών ινών  60χ60 cm,  
σκελετό ανάρτησης,  για την  καλύψη  της 
θερµοµόνωσης  και της εγκατάσταση 
κλιµατισµού -αερισµού . 

m2 

11 Α.11 ΟΙΚ 22.45 
Αποξήλωση κουφωµάτων ξυλίνων ή 
σιδηρών ή αλουµινίου 

m2 

12 Α.12 ΑΤΗΕ Ν/8036 Αποξήλωση   υδροροής  µµ 

13 Α.13 ΟΙΚ Ν6116.1 
Υδρορρόες οριζόντιες και κατακόρυφες 
από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 6 
mm 

µµ 

14 Α.14 ΟΙΚ 23.03 Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά m2 
ΟΜΑ∆Α Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

15 Β.1 ATHE N8974.3.1 
Φωτιστικό led 36W, τύπου panel 
τετράγωνο 4780 lumen 

τεµ. 

16 Β.2 ATHE N8974.3.2 
Φωτιστικό led 36W, τύπου panel 
τετράγωνο 5380 lumen 

τεµ. 

17 Β.3 ATHE N8974.3.3 
Φωτιστικό led 32W, τετράγωνο προς 
αντικατάσταση φωτ.τύπου PL ,4000 
lumen 

τεµ. 

18 Β.4 ATHE N8974.3.4 
Φωτιστικό led 31W, τετράγωνο  προς 
αντικατάσταση των φωτ.τύπου PL , 3824 
lumen 

τεµ. 

19 Β.5 ATHE N8974.3.5 
Φωτιστικό led 22W, τύπου κυκλικό  120 
lum/watt  

τεµ. 

20 Β.6 ATHE N8974.3.6 
Φωτιστικά Square led 21W, 79,9  
lum/watt   

τεµ. 

21 Β.7 ATHE N8974.3.7 
Φωτιστικά ορθογωνικά οροφής  led 44W, 
5026  lum µε κάλλυµα   

τεµ. 

22 Β.8 ATHE N8974.3.8 
Φωτιστικά ορθογωνικά οροφής  led 36W, 
3056  lum µε κάλλυµα ή περσίδες 

τεµ. 

23 Β.9 ATHE N8974.3.9 
Φωτιστικά ορθογωνικά οροφής  led 28W, 
2529  lum µε κάλλυµα   

τεµ. 

24 Β.10 ATHE N8974.3.10 
Φωτιστικό led 35W, τύπου κυκλικό  
πλαφονιέρα οροφής 3704 lum 

τεµ. 

25 Β.11 ATHE N8974.3.11 
Φωτιστικό οροφής , τύπου κυκλικό Τ16  
22W οροφής  τεµ. 

26 Β.12 ΑΤΗΕ 8979Π.2 

Αποξήλωση - αποκοµιδή  του συνόλου 
των φωτιστικών  σώµατων  του έργου  , 
οποιουδήποτε τύπου και µεταφορά- 
φύλαξη σε χώρο αποθήκης 
υποδεικνυόµενο από την υπηρεσία 

κατ' αποκοπή 

27 Β.13 ΑΤΗΕ Ν9355.1 
Τροποποίηση εγκατάστασης φωτισµού 
για εγκατάσταση των νέων φωτιστικών 
σωµάτων  

κατ' αποκοπή 

28 Β.14 ΑΤΗΕ Ν8552.1.5 
Εγκατάσταση θέρµανσης- κλιµατισµού  µε 
συστήµατα VRV σύµφωνα µε τη µελέτη 
κλιµατισµού . 

κατ' αποκοπή 



 
 

29 Β.15 ΑΤΗΕ Ν 8560.2.1 
Εγκατάσταση εξαερισµού-αερισµού 
ανάκτησης θερµότητας σύµφωνα µε τη 
µελέτη κλιµατισµού-αερισµού. 

κατ' αποκοπή 

31 Β.17 
ATHE Ν8438.1 

Αποξήλωση των κλιµατιστικών split units 
του κτιρίου και των δικτύων τους  . κατ' αποκοπή 

32 Β.18 
ATHE Ν8438.1 

Αποξήλωση παλαιού συστήµατος  
θέρµανσης. Λεβητοστασίου , εµφανών  
δικτύων  και τερµατικών µονάδων  

κατ' αποκοπή 

2.1. ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Αντικείµενο 

• Μελέτη έργου. 

• Τεύχη δηµοπράτησης. 

 

 

ΤΜΗΜΑ Γ’ 
 

1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισηµάνσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη καθ’ όλη 

την διάρκεια ζωής του έργου και απευθύνονται στους µεταγενέστερους χρήστες και τους 

συντηρητές / επισκευαστές του. 

Οι επισηµάνεις αφορούν κατεξοχήν τα ακόλουθα στοιχεία (αναφέρονται ως είναι γνωστά στο 

στάδιο της µελέτης) : 

1) Θέσεις δικτύων 
Θα καταγραφούν κατά την διάρκεια  κατασκευής του έργου. 

2) Σηµεία κεντρικών διακοπτών  
Θα καταγραφούν κατά την διάρκεια  κατασκευής του έργου. 

3) Θέσεις υλικών που υπό ορισµένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο 
∆εν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου 

4) Ιδιαιτερότητες στην στατική δοµή, ευστάθεια και αντοχή 
∆εν υπάρχουν.  

5) Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 
∆εν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου. 



 
 

6) Περιοχές εκποµπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 
∆εν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου. 

7) Υφιστάµενα δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
Αίτηση προς όλους τους πιθανά εµπλεκόµενους Ο.Κ.Ω. για τον εντοπισµό και καταγραφή των 
δικτύων τους προ της έναρξης των εργασιών. 
Προσωρινή αποκατάσταση των δικτύων όπου απαιτείται. 

8) Χώροι µε υπερπίεση ή υποπίεση 
∆εν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου.  

9) Άλλες ζώνες κινδύνου 
Θα απαγορεύεται η πρόσβαση σε µη ειδικευµένα άτοµα στις θέσεις όπου θα 
πραγµατοποιούνται οι εργασίες. 

10)  Καθορισµός συστηµάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία  
Θα καταγραφούν κατά την διάρκεια  κατασκευής του έργου. 

 

    ΤΜΗΜΑ ∆’ 
 

1. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.1 Ασφάλεια εργαζοµένων 

Η ασφάλεια των εργαζοµένων στο εργοτάξιο αποτελεί την πρωταρχική προσπάθεια όλων των 
συµβαλλοµένων. Για τον λόγο αυτό θα παρέχονται στους εργαζόµενους όλα τα εφόδια και 
εξοπλισµός για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου. Σε εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας  του 
εργοταξίου κάθε εργαζόµενος θα παραλαµβάνει τα εφόδια της προσωπικής του ασφαλείας και θα 
του γνωστοποιούνται οι οδηγίες ασφαλείας του εργοταξίου οι οποίες είναι οι εξής : 
• Όλοι οι εργαζόµενοι στο εργοτάξιο υποχρεούνται να φορούν κράνη κατά την διάρκεια της 

εργασίας τους. 
• Αν διαπιστωθεί από τους εργαζόµενους πιθανός κίνδυνος για την ασφάλειά τους, θα πρέπει 

να αναφέρουν αµέσως στον επικεφαλής του συνεργείου ή στον εργοδηγό. 
• Αν φθαρεί ο προσωπικός εξοπλισµός (κράνη, γάντια κ.λ.π.) θα πρέπει να αναφέρεται και να 

αντικαθίσταται άµεσα. 
• Οποιαδήποτε φθορά εξοπλισµού διαπιστωθεί θα πρέπει να αναφέρεται αµέσως στον 

επικεφαλής του συνεργείου ή στον εργοδηγό. 
• Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήµατα για την εργασία τους. 
• Κάθε εργαζόµενος θα πρέπει να προσέχει να µην προβαίνει σε ενέργειες που θέτουν σε 

κίνδυνο τον ίδιο ή άλλους εργαζόµενους. 
• Κατά την διάρκεια ανύψωσης φορτίων από τους γερανούς ή άλλα µηχανήµατα κανένας  

εργαζόµενος και για οποιοδήποτε λόγο δεν θα βρίσκεται κάτω από αιωρούµενο φορτίο. 
• Ο εξοπλισµός και τα εργαλεία θα χρησιµοποιούνται και θα επισκευάζονται µόνο από 

ειδικευµένα άτοµα. 



 
 

• Όσοι εργαζόµενοι χρησιµοποιούν ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση 
των συσκευών και των καλωδίων τους. Κάθε φθορά θα αναφέρεται αµέσως στον 
επικεφαλής του συνεργείου, ώστε να διορθώνεται άµεσα. 

• Κάθε ηλεκτρική συσκευή ή εργαλείο θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε τα προστατευτικά της 
µηχανήµατα. 

• Ζώνες ασφαλείας θα χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά όπου προβλέπεται και εάν ο 
εργαζόµενος ευρίσκεται υπεράνω του ενός µέτρου από το δάπεδο εργασίας. 

• Για κανένα λόγο δεν θα γίνεται συντήρηση ή επέµβαση σε µηχανήµατα ή εξοπλισµό ενώ 
βρίσκεται σε λειτουργία. Οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, επιθεώρησης και επισκευής θα 
πραγµατοποιείται µε τους κινητήρες εκτός λειτουργίας. 

• Όσοι εργαζόµενοι χρησιµοποιούν οξυγόνο θα πρέπει : 
1. να µην τα χρησιµοποιούν µε λαδωµένα ή φθαρµένα γάντια 
2. να έχουν τις φιάλες κεκλιµένες – όχι οριζόντιες 
3. να µην τα χρησιµοποιούν σε περίπτωση που πιθανά έρθουν σε επαφή µε προϊόντα 
πετρελαίου ή οξειδωµένα αντικείµενα και 
4.  να ελέγχουν τακτικά τις βαλβίδες ασφαλείας . 
 
 
 

 

ΤΜΗΜΑ Ε’ 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

1.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 

ΕΡΓΩΝ  

Σε κάθε τακτική επιθεώρηση θα επισηµαίνονται τυχόν αναγκαίες εργασίες συντήρησης ή 

βελτίωσης. 

Ηµεροµηνία 

συντήρησης 

Τµήµα που 

συντηρήθηκε 

Τύπος 

συντήρησης 

Στοιχεία 

υπεύθυνου 

συντήρησης 

Υπογραφή 

αρµοδίου 

     

     

  



 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                                       ΠΑΡΕΛΗΦΘΕΙ-ΘΕΩΡΗΘΕΙ 
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