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ΜΔΡΟ Η. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

Σν παξφλ ηεχρνο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν 

θαηαζθεπήο ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ, πνπ απαηηνχληαη 

ζηελ Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Οξρνκελνχ. Σν ζπγθεθξηκέλν 

έξγν αλαθέξεηαη ζην 1ν Γπκλάζην Οξρνκελνχ θαη αθνξά ζε θαηαζθεπαζηηθέο 

εξγαζίεο θαη εξγαζίεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο. 

ΜΔΡΟ Η: Οη γεληθνί φξνη (Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ) πνπ ηζρχνπλ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

έξγνπ θαη νη πξνβιεπφκελεο δνθηκέο. 

ΜΔΡΟ ΗΗ: Ο ηξφπνο θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ε πνηφηεηα ησλ 

θάζε είδνπο πιηθψλ, κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ θιπ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζην έξγν.  

2. ΈΚΣΑΖ ΔΡΓΑΗΧΝ. 

Ζ έθηαζε ησλ επί κέξνπο εγθαηαζηάζεσλ θαζνξίδεηαη ζηα επφκελα θεθάιαηα 

απηψλ ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή, ζηα ρέδηα θαη 

ζηα ινηπά γεληθά πκβαηηθά ηνηρεία ηνπ έξγνπ, ελ πάζε πεξηπηψζεη φκσο 

θαζνξίδεηαη, φηη φιεο νη εγθαηαζηάζεηο λννχληαη πιήξεηο, ηειεησκέλεο θαη 

ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία κε πιήξεο θνξηίν θαη πεξηιακβάλνπλ θάζε θχξην θαη 

βνεζεηηθφ κεράλεκα, φξγαλν, εμάξηεκα, κηθξνυιηθφ θιπ πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ αζθαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη 

ξεηά παξαθάησ ή ζηα άιια ζπκβαηηθά ζηνηρεία.  

Γεληθά ην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θηηξίνπ λνείηαη πιήξεο θαη 

απηνδχλακν, αξρίδνληαο απφ ηηο γεληθέο παξνρέο ή ζπλδέζεηο ηνπ πξνο ηα 

αληίζηνηρα δίθηπα ησλ ΓΔΚΟ ηεο πεξηνρήο. 

εκεηψλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξρεη νπνηαδήπνηε 

αζπκθσλία ζηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ, ζρεηηθά κε 

ηελ πνηφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ πνπ αλαθέξνληαη ζ' απηά, ππεξηζρχεη απηφ, 

πνπ θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Δπίβιεςεο, εμαζθαιίδεη ηελ θαιιίηεξε 

πνηφηεηα θαηαζθεπήο.  

3. ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ 

3.1. ΔΗΓΗΚΈ ΤΠΟΥΡΔΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΥΟΤ ΥΔΣΗΚΆ ΜΔ ΣΗ Ζ/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΆΔΗ. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ζην ηφπν ηνπ έξγνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ θαη φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο θαη γηα θάζε θαηεγνξία 

εγθαηαζηάζεσλ (πδξαπιηθά-απνρεηεχζεηο, ειεθηξηθά, θιπ) απφ έλα εξγνδεγφ 



κε πείξα ηνπιάρηζηνλ 10 εηψλ ζηελ θαηαζθεπή παξφκνησλ εγθαηαζηάζεσλ, πνχ 

λα θαηέρεη άδεηα εηδηθφηεηαο αληίζηνηρεο κε ηελ θαηεγνξία θαη ην κέγεζνο 

ηνπ έξγνπ.  

3.1.1. ΈΛΔΓΥΟ ΓΤΝΑΣΣΖΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΉ ΣΖ ΜΔΛΈΣΖ.  

Ο Αλάδνρνο, κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, νθείιεη λα 

εμαθξηβψζεη ηελ δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο κειέηεο. Ζ εμαθξίβσζε απηή 

πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κέζα ζε (20) κέξεο απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

Αλαδφρνπ, πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία ππνρξεψλεηαη, εάλ ππάξρεη αλάγθε 

ηξνπνπνηήζεσλ, λα ππνβάιεη πξνο ηελ Δπίβιεςε ηνπ έξγνπ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνηάζεηο θαη ζρέδηα, γηα λα ιεθζνχλ απνθάζεηο απφ ηνλ Δξγνδφηε. Δάλ ε 

παξαπάλσ πξνζεζκία πεξάζεη άπξαθηε, ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα 

επηθαιεζζεί αδπλακία εθαξκνγήο ηεο κειέηεο, ζαλ αίηην παξαηάζεσο ηεο 

πξνζεζκίαο θιπ.  

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ παξαιαβή απφ ηνλ Δξγνδφηε 

πιηθψλ πνπ ζα πεξηζζέςνπλ θαη δελ ζα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν γηαηί είλαη 

απφιπηα ππεχζπλνο γηα ηηο πξνκεηξήζεηο ησλ πιηθψλ πνπ ζα παξαγγειζνχλ.  

3.1.2. ΠΟΗΣΖΣΑ ΤΛΗΚΝ 

Όια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ πιηθά ζα 

είλαη θαηλνχξγηα θαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο απφ ηα δηαηηζέκελα ζην 

Δκπφξην ή ηηο ρψξεο πξνειεχζεσο ή παξαγσγήο ηνπο, ρσξίο ειαηηψκαηα, ζα 

πιεξνχλ ηνπο ζρεηηθνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν, ηελ 

θαηεγνξία θαη ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ζα έρνπλ επαθξηβψο ηηο 

απαηηνχκελεο δηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Καλνληζκνχο ή ηηο 

πξνδηαγξαθέο ησλ Καλνληζκψλ ηεο ρψξαο πξνειεχζεψο ηνπο.  

Ζ Δπίβιεςε ζα έρεη ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη νπνηνδήπνηε πιηθφ πνπ δελ ζα 

είλαη ζχκθσλν κε ηα παξαπάλσ ή ηνπ νπνίνπ ε πνηφηεηα ή ηα εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζα θξηζνχλ σο κε ηθαλνπνηεηηθά ή αλεπαξθή γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηηο νπνίεο πξννξίδνληαη.  

3.1.3. ΠΑΡΑΓΓΔΛΊΑ ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ ΚΛΠ. ΤΛΗΚΧΝ  

Γηα ηα θσηηζηηθά, ηζηνχο, θιπ θαη γηα λα πξνιεθζνχλ παξεξκελείεο ζηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, θαζνξίδεηαη φηη ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη 

πξηλ απφ ηε παξαγγειία ηνπο λα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε Καηάζηαζε πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη ηα πιηθά πνπ ζα παξαγγειζνχλ, εθηφο απφ εθείλα ηα νπνία ζα 

πξνκεζεχζεη ν Δξγνδφηεο, ζπλνδεπφκελε απφ ηα αληίζηνηρα εηθνλνγξαθεκέλα 

έληππα, δηαγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο απνδφζεσλ θαη ινηπά ζηνηρεία ηνπ 

θαηαζθεπαζηή κε ηξφπν ψζηε λα απνδεηθλχεηαη "θαη' αξρήλ" φηη ηα ππφ 

παξαγγειία είδε είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία. 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ζρέδηα ν Αλάδνρνο ζα ηα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε 

ζηελ Δπίβιεςε ζε δχν αληίγξαθα (2-πινχλ). Ζ Δπίβιεςε, αθνχ ειέγμεη ην 

ζχκθσλν απηψλ ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ 



αληηζηνίρσλ εγθαηαζηάζεσλ ζα επηζηξέςεη ζηνλ Αλάδνρν κέζα ζε είθνζη (20) 

εκέξεο κία εγθεθξηκέλε ζεηξά απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία, βάζεη ηεο 

νπνίαο ζα κπνξεί λα παξαγγείιεη ηα είδε πνπ εγθξίζεθαλ.  

Ζ πην πάλσ έγθξηζε απφ ηελ Δπίβιεςε ησλ εηδψλ πνπ ζα παξαγγείιεη ν 

Αλάδνρνο, πξνβιέπεηαη κφλν γηα πξφιεςε αξρηθήο παξεξκελείαο ησλ 

ζπκβαηηθψλ φξσλ θαη δελ απαιιάζζεη θαη' νπδέλα ηξφπν ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ 

ππνρξέσζε ηα είδε απηά πνπ ζα πξνζθνκηζζνχλ γηα εγθαηάζηαζε λα πιεξνχλ 

(πξάγκα πνπ ζα απνδεηρζεί θαη θαηά ηηο δνθηκέο θαη ηελ παξαιαβή ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ) ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ρξεηάδεηαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, γηα ηελ 

πξνέγθξηζε ησλ εηδψλ πνπ ζα παξαγγειζνχλ, θαζψο θαη θάζε ηπρφλ 

θαζπζηέξεζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ, ή πνπ 

ζα πξνθχςεη απφ ηελ φρη ζσζηή εθινγή εηδψλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ή ηελ 

απφξξηςε κεξηθψλ ή φισλ απφ ηα είδε πνπ πξνηάζεθαλ θαη ηελ επαλππνβνιή 

λέσλ, δελ ζα έρεη θακία επηξξνή ζηε ζπκβαηηθή πξνζεζκία γηα ηελ 

απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ. Καη απηφ γηαηί ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζεσξείηαη φηη 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζεζκία εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ θαη νη ηπρφλ 

πξφζζεηεο θαζπζηεξήζεηο, πνπ νθείινληαη ζε ακέιεηα ή παξεξκελεία ηνπ 

Αλαδφρνπ, δελ παίξλνληαη ππ’ φςε γηα παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο. 

3.1.4. ΈΛΔΓΥΟ ΔΗΚΟΜΗΕΟΜΈΝΧΝ ΔΗΓΝ ΚΑΗ ΤΛΗΚΝ. 

Όια ηα εηζθνκηδφκελα ζην εξγνηάμην είδε θαη πιηθά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη γεληθά ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν, ζα είλαη θαηλνχξγηα, 

ρσξίο ειαηηψκαηα, θαη ζα πιεξνχλ ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ 

ηχπν, ηελ θαηεγνξία θαη ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  

Ζ Δπίβιεςε έρεη ην δηθαίσκα ηνπ ειέγρνπ θάζε εηζθνκηδνκέλνπ ζην 

εξγνηάμην πιηθνχ θαζψο θαη ηεο εληνιήο άκεζεο απνκάθξπλζεο απφ ην 

εξγνηάμην θάζε πιηθνχ ή είδνπο πνπ πξννξίδεηαη γηα ελζσκάησζε ζην έξγν 

θαη πνπ δελ ηθαλνπνηεί ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.  

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη ζηελ Δπίβιεςε φια ηα ζηνηρεία 

πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ησλ πιηθψλ, γηα λα 

δηαπηζησζεί ε πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, θαζψο θαη λα ηα 

απνκαθξχλεη απφ ην εξγνηάμην (κε εληνιή ηεο Δπίβιεςεο), εάλ δελ είλαη 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο. 

3.1.5. ΑΡΥΔΊΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ λα 

ζπγθεληξψλεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ψζηε κεηά ηελ νινθιήξσζε λα 

παξαδψζεη ζηνλ εξγνδφηε πιήξεο αξρείν ηνπ Έξγνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

 Σν ζχλνιν ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο καδί κε ηα ηειηθά ζρέδηα. 

 Άδεηεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ 



 Πξσηφθνιια κεηξήζεσλ, δνθηκψλ θαη ειέγρσλ 

 Πιεξνθνξηαθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ην ζχλνιν ηνπ 

εμνπιηζκνχ πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ζην έξγν. 

 Οδεγίεο ζπληήξεζεο, πίλαθεο αληαιιαθηηθψλ θιπ. γηα ηνλ εμνπιηζκφ 

φπνπ απαηηείηαη 

 Πιήξεο αξρείν ηεο αιιεινγξαθίαο, πξαθηηθά ζπζθέςεσλ θιπ. πνπ 

έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

3.1.6. ΔΚΠΑΊΓΔΤΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΌ ΣΟΤ ΔΡΓΟΓΣΖ. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέζεη ην αλαγθαίν εθπαηδεπκέλν 

πξνζσπηθφ γηα λα κάζεη ζην αξκφδην πξνζσπηθφ ηνπ Δξγνδφηε ηνλ ρεηξηζκφ 

θαη ηε ζπληήξεζε νιφθιεξεο ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην 

αληηθείκελφ ηνπ. 

Μέρξη ηε πιήξε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Δξγνδφηε ν Αλάδνρνο 

ππνρξεψλεηαη λα ιεηηνπξγεί ηηο εγθαηαζηάζεηο κε δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ.  

Σπρφλ αλσκαιίεο ή βιάβεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, πξνεξρφκελεο απφ ακέιεηα ηνπ 

Αλαδφρνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παξαπάλσ πξνζσπηθνχ βαξχλνπλ ηνλ 

Αλάδνρν.  

Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ απφ ηηο πην πάλσ παξαγξάθνπο ππνρξεψζεψλ ηνπ ν 

Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακίαο ηδηαίηεξεο απνδεκίσζεο απνδερφκελνο, φηη 

νη ζρεηηθέο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζπκθσλεζείζεο ηηκέο εθηειέζεσο 

ησλ εξγαζηψλ (ηηκέο κνλάδαο, θαη' απνθνπή θιπ).  

3.2. ΆΓΔΗΔ ΔΝΆΡΞΔΧ ΔΡΓΑΗΝ, ΛΔΗΣΟΤΡΓΊΑ ΔΓΚΑΣΑΣΆΔΧΝ ΚΛΠ 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί έγθαηξα ζηηο ελέξγεηεο πνπ 

ρξεηάδνληαη πξνο ηηο αξκφδηεο θξαηηθέο αξρέο, γηα φζεο απφ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ην πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ιήςε:  

 Άδεηαο ελάξμεσο ησλ εξγαζηψλ  

 Πηζηνπνηεηηθψλ ειέγρνπ εγθαηαζηάζεσλ πνπ εθηειέζηεθαλ.  

 Άδεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν Αλάδνρνο πξέπεη λα θάλεη φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ 

ρξεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε δηθά ηνπ έμνδα (ν Δξγνδφηεο ζα 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ ππνγξαθή φζσλ εγγξάθσλ ρξεηάδνληαη ππνγξαθή ηνπ 

ηδηνθηήηε), θαη δελ ζα έρεη, γηα ηνλ ιφγν απηφ, δηθαίσκα ηδηαίηεξεο 

ακνηβήο, γηαηί ηα ζρεηηθά έμνδα ελλννχληαη φηη πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

ζπκθσλεκέλεο ηηκέο εξγαζηψλ. 

Αθφκα, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην ηηκνιφγην, 

ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θάλεη φζεο ελέξγεηεο ρξεηάδνληαη πξνο 

ηηο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθειείαο (ΓΔΖ, ΟΣΔ θιπ.) γηα ηελ έγθαηξε 

εμαζθάιηζε ησλ αληίζηνηρσλ παξνρψλ, ηε ξχζκηζε ιεπηνκεξεηψλ εηζφδνπ θαη 



ζπλδέζεσο απηψλ θιπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη δαπάλεο γηα ηηο παξνρέο απηέο 

βαξχλνπλ ηνλ Δξγνδφηε. 

3.3. ΠΡΟΧΡΗΝΈ ΖΛΔΚΣΡΗΚΈ ΔΓΚΑΣΑΣΆΔΗ. 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εμνπιίζεη ηα ζπλεξγεία ηνπ κε πιήξεηο ζεηξέο 

ειεθηξηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ. Σα εξγαιεία 

απηά πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη θαηαζθεπήο θαη λα είλαη 

εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο. Σα κεηαιιηθά κέξε ηνπο 

πξέπεη λα είλαη θαλνληθά γεησκέλα.  

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθνδηάζεη κε επαξθή θσηηζκφ φιεο ηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο, δηειεχζεηο, θιπ ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ, ψζηε ή εξγαζία λα 

εθηειείηαη θαλνληθά θαη ρσξίο θίλδπλν αηπρεκάησλ.  

Όιεο νη πξνζσξηλέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θίλεζεο θαη θσηηζκνχ πνπ ζα 

εθηειεζηνχλ απφ ζπλεξγεία ηνπ Αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πηλάθσλ, 

ππνπηλάθσλ, θαισδίσλ, γξακκψλ, κεηαζρεκαηηζηψλ θιπ, νπνηαζδήπνηε ηάζεο, 

πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο ηζρχνληεο Κξαηηθνχο Καλνληζκνχο Δζσηεξηθψλ 

Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ, κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ.  

Όινη νη ειεθηξηθνί εξγνηαμηαθνί πίλαθεο ζα δηαζέηνπλ αληηειεθηξνπιεμηαθφ 

απηφκαην δηαθφπηε πξνζηαζίαο ζε ιεηηνπξγία ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ.  

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη θάζε δηεπθφιπλζε ζε ζπλεξγεία άιισλ 

Δξγνιάβσλ θαη λα επηηξέπεη ζε απηά ηε ρξήζε ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηνπ εξγνηαμίνπ.  

Όια ηα ζρεηηθά έμνδα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη λννχληαη φηη 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ.  

3.4. ΔΓΓΌΖΖ 

Όιεο νη Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο ζα θαιχπηνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν κε εγγχεζε 

θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηε χκβαζε θαηαζθεπήο 

ηνπ έξγνπ, ή αλ δελ θαζνξίδεηαη, 24 κελψλ απφ ηελ βεβαησκέλε πεξαίσζε 

ησλ εξγαζηψλ. 

Καηά ηελ πεξίνδν απηή ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, 

ζηελ ηαθηηθή επηζεψξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζηελ άκεζε απνθαηάζηαζε 

βιαβψλ θαη ειαηησκάησλ, πνπ απνδεδεηγκέλα δελ νθείινληαη ζε θαθνχο 

ρεηξηζκνχο ή θζνξέο ιφγσ θπζηνινγηθήο ρξήζεο. 

 

4. ΓΟΚΗΜΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ. 

4.1. ΓΔΝΗΚΆ. 

Καηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη κεηά ην 

ηειείσκά ηνπο, ζα εθηειεζζνχλ νη δνθηκέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο παξαθάησ 

παξαγξάθνπο κπξνζηά ζηελ Δπίβιεςε θαη ζα ζπληαρζνχλ ηα ζρεηηθά 

πξσηφθνιια.  



ε πεξίπησζε απνηπρίαο, ν Αλάδνρνο ζα δηνξζψλεη φηη πξνθάιεζε ηελ 

απνηπρία θαη νη δνθηκέο ζα μαλαγίλνληαη κέρξη λα επηηεπρζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ απαηηνχλ νη παξνχζεο πξνδηαγξαθέο. 

ε θάζε πεξίπησζε, πνπ ζα πξνθχςνπλ αζηνρίεο ή ειαηησκαηηθή θαηαζθεπή ζε 

εμνπιηζκφ ή πιηθά θάζε είδνπο, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ζηελ πιήξε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ πνπ απνδείρζεθε ειαηησκαηηθφ. 

Δπηδηνξζψζεηο ή εθαξκνγή ηδηνθαηαζθεπψλ γηα ηελ άξζε ησλ πην πάλσ 

ειαηησκάησλ ή αζηνρηψλ δελ ζα επηηξαπεί ζε θακία πεξίπησζε. 

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ ν Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ην 

αλαγθαίν πξνζσπηθφ θαη θάζε εηδηθφ θαη κε φξγαλν, ζπζθεπή θαη δηάηαμε 

θαη λα θάλεη ηηο απαηηνχκελεο γηα ηηο δνθηκέο πξφζζεηεο εξγαζίεο ρσξίο 

ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, γηαηί απηή ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλεηαη ζην 

ζπκβαηηθφ αληηθείκελν πνπ πξφζθεξε.  

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζθεπάζεη κε έμνδά ηνπ θάζε θζνξά 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ή ηηο νηθνδνκηθέο θαηαζθεπέο, πνχ ηπρφλ ζα πξνθιεζεί 

θαηά ηηο δνθηκέο απφ νπνηαδήπνηε αηηία θαη αλ πξνέξρεηαη.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε κε επηηπρία ησλ ηκεκαηηθψλ δνθηκψλ, θάζε ζχζηεκα ζα 

δνθηκάδεηαη ζαλ ζχλνιν γηα λα επαιεζεπζεί φηη φιεο νη κνλάδεο 

ιεηηνπξγνχλ ζαλ ηκήκαηα ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο θαη φηη νη 

ζεξκνθξαζίεο, ξνή ξεπζηψλ, πηέζεηο θαη φιεο γεληθά νη πξνβιεπφκελεο 

ζπλζήθεο επαιεζεχνληαη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο αληίζηνηρεο κειέηεο ζε 

φιε ηελ έθηαζε ηνπ θηηξίνπ. 

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα επαλαιάβεη ηηο δνθηκέο απηέο κπξνζηά 

ζηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, εάλ ε Δπηηξνπή απηή ηνπ ην δεηήζεη.  

4.2. ΓΟΚΗΜΈ ΖΛΔΚΣΡΗΚΝ ΔΓΚΑΣΑΣΆΔΧΝ. 

4.2.1. ΓΔΝΗΚΆ 

Οη δνθηκέο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο θαλνληζκνχο 

ΔΛΟΣ HD 384. 

Οη δνθηκέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα επαλαιακβάλνληαη κε θξνληίδα θαη δαπάλεο 

ηνπ εξγνιάβνπ κέρξη ηελ πιήξε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πην πάλσ 

θαλνληζκψλ θαη ηελ επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο, νπφηε θαη ζα 

ζπληάζζεηαη ην πξσηφθνιιν δνθηκήο πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηελ επίβιεςε. 

ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα γίλνπλ θαη' ειάρηζηνλ νη έιεγρνη θαη 

δνθηκέο, πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ ρσξίο λα απνθιείνληαη θαη 

ζπκπιεξσκαηηθέο, πνπ ζα θξηζνχλ απαξαίηεηεο απφ ηελ Δπίβιεςε. 

Ο εξγνιάβνο ππνρξεψλεηαη λα δηαζέηεη πιήξε ζεηξά ησλ απαηηνχκελσλ 

νξγάλσλ, θαηαιιήισλ γηα θάζε είδνο δνθηκήο, θαζψο θαη ην απαηηνχκελν 

πξνζσπηθφ. 



4.2.2. ΓΟΚΗΜΉ ΑΝΣΗΣΆΔΧ ΜΟΝΔΧΝ. 

Μεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξηλ απφ ηε ζέζε 

ηνπο ππφ ηάζε, ζα γίλεη δνθηκή ηεο αληίζηαζεο ηεο κφλσζεο ηεο 

εγθαηάζηαζεο, κε ιεπηνκεξή σκνκέηξεζή ηεο θαη θαηαξηηζκφ ζρεηηθψλ 

πηλάθσλ κεηξήζεσλ.  

ηνπο πίλαθεο ησλ κεηξήζεσλ απηψλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα 

ησλ κεηξήζεσλ ηφζν γηα βξαρπθπθισκέλα ή "εληφο" ηα ζεκεία θαηαλαιψζεσο 

(ιπρλίεο, ξεπκαηνιήπηεο θιπ) κε αλνηθηνχο ηνπο δηαθφπηεο, φζν θαη ρσξίο 

ηηο ζπζθεπέο θαηαλαιψζεσο αιιά κε θιεηζηνχο ηνπο αληίζηνηρνπο δηαθφπηεο. 

Ζ αληίζηαζε ηεο κνλψζεσο θάζε ηκήκαηνο ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη 

εθείλε πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο πνπ 

ηζρχνπλ.  

Οη κεηξήζεηο πξέπεη λα γίλνπλ κε ζπλερέο ξεχκα, ηάζεο ίζεο ηνπιάρηζην 

πξνο ην δηπιάζην ηεο ηάζεο ιεηηνπξγίαο.  

4.2.3. AΝΣΊΣΑΖ ΓΔΗΔΧ 

Ζ κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο γεηψζεσο ζα γίλεηαη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

θαηαζθεπήο ηεο, αλά ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ ζα θαζνξίδνληαη ζε ζπλελλφεζε 

κε ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ θαη ζα ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν. 

Ζ ηειεπηαία κέηξεζε ζα γίλεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ νπφηε ζα ζπληαρζεί ην ζρεηηθφ ηειηθφ 

πξσηφθνιιν. 

Ζ ηηκή ηεο αληίζηαζεο γεηψζεσο δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 

απηήλ πνπ επηβάιιεηαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο θαη αλ ρξεηαζζεί ζα γίλεη 

ελίζρπζε ηεο θαηαζθεπήο κε πξνζζήθε θαηάιιεινπ αξηζκνχ ειεθηξνδίσλ 

γεηψζεσο. 

4.2.4. ΓΟΚΗΜΉ ΛΔΗΣΟΤΡΓΊΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΝ ΔΓΚΑΣΑΣΆΔΧΝ. 

Μεηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξαπάλσ δνθηκήο αληηζηάζεσο κνλψζεσο νη 

εγθαηαζηάζεηο ζα ηεζνχλ ζε ηάζε θαη ζα ειεγρζεί ε ζσζηή ιεηηνπξγία θάζε 

ηκήκαηφο ηνπο κε δηαδνρηθή δνθηκή θάζε ηξνθνδνηνχκελεο γξακκήο, , 

θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θιπ.  



ΜΔΡΟ ΗΗ. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

5. ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 

5.1. ΟΠΈ Δ ΣΟΊΥΟΤ ΚΑΗ ΦΈΡΟΝΣΑ ΣΟΗΥΔΊΑ.  

Ο Αλάδνρνο, ζηα πιαίζηα ηεο ππνρξέσζήο ηνπ γηα ηε ζχληαμε ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ, νθείιεη λα ζπληάμεη έγθαηξα φια ηα απαηηνχκελα 

ζρέδηα θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηα αλνίγκαηα πνπ πξέπεη λα αθεζνχλ ζηνπο 

ηνίρνπο θαη ζηα ρσξίζκαηα γηα ηε δηέιεπζε ησλ δηαθφξσλ δηθηχσλ.  

Ηδηαίηεξε επηκέιεηα πξέπεη λα θαηαβιεζεί ψζηε ε ζέζε θαη ην κέγεζνο ησλ 

αλνηγκάησλ λα κελ πξνθαιεί βιάβε ζηελ ππφινηπε θαηαζθεπή θαη ηδηαίηεξα 

λα κελ εμαζζελεί ηνλ θέξνληα νξγαληζκφ. Γεληθά δελ επηηξέπεηαη 

εμαζζέλεζε ηνπ ζθειεηνχ ηνπ θηηξίνπ γηα λα δηεπθνιπλζεί ε εγθαηάζηαζε 

ζσιελψζεσλ ή εμνπιηζκνχ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη γξαπηή 

εηδηθή έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο. 

ε θάζε πεξίπησζε πάλησο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα επαλαθέξεη θαηά ην 

δπλαηφλ ηελ θαηάζηαζε ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή θαη λα ιακβάλεη φια ηα 

ελδεηθλπφκελα κέηξα, ζχκθσλα θαη κε ηηο εληνιέο θαη ππνδείμεηο ηεο 

Δπίβιεςεο ψζηε λα απνθαζίζηαηαη ε θαηαζθεπή ζηελ πξνβιεπφκελε αληνρή, 

εκθάληζε θιπ. 

Αθνχ ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα αλνίγκαηα πνπ έρνπλ αθεζεί ζε ηνίρνπο, δνθνχο, 

πιάθεο θιπ. γηα δηέιεπζε εγθαηαζηάζεσλ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα θιείζεη θαη 

λα ζθξαγίζεη ηα θελά ηνπ αλνίγκαηνο κε πιηθά θαη κεζφδνπο, πνπ ζα πξέπεη 

λα γίλνπλ απνδεθηά απφ ηελ Δπίβιεςε. Ζ επαλαπιήξσζε ησλ θελψλ ησλ 

αλνηγκάησλ ζα γίλεηαη κε πιηθφ πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηελ ππφινηπε 

θαηαζθεπή, ζα είλαη ππξάληνρν φπνπ απαηηείηαη θαη δελ ζα δεκηνπξγεί 

θζνξά ή δηαβξψζεηο ζηηο θαηαζθεπέο. 

Ζ δαπάλε γηα ηελ επαλαπιήξσζε ησλ νπψλ θαη ηελ επαλαθνξά ηεο θαηαζθεπήο 

ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζή ηεο κεηά ην πέξαζκα ησλ ζσιελψζεσλ, αεξαγσγψλ 

θιπ, βαξχλεη ηνλ Δξγνιάβν.  

5.2. ΒΑΦΈ ΜΔΣΑΛΛΗΚΝ ΚΑΣΑΚΔΤΝ.  

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ή αληηζθσξηαθή βαθή 

φισλ ησλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ. Όιεο νη κε γαιβαληζκέλεο θαηαζθεπέο απφ 

ράιπβα (ζηδεξέο θαηαζθεπέο γηα δηακφξθσζε ζηεξίμεσλ, αλαξηήζεσλ, ζράξεο, 

βάζεηο κεραλεκάησλ θιπ) ζα βαθνχλ κε δχν ζηξψζεηο κίληνπ πξηλ απφ ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπο, αθνχ αθαηξεζεί θάζε ζθνπξηά, πεηξέιαην ή ιηπαληηθφ 

θαη, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε, θάζε θζνξά ηεο βαθήο ζα επηδηνξζσζεί. 

Μεηά ηελ ζπκπιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, φια ηα ζηεξίγκαηα πνπ παξακέλνπλ νξαηά 

ζα βαθνχλ κε κία ζηξψζε ππνζηξψκαηνο θαη κία ζηξψζε ειαηνρξψκαηνο, ζε 

απφρξσζε ηεο έγθξηζεο ηεο Δπίβιεςεο. 



Απφ ηελ ππνρξέσζε βαθήο απαιιάζζνληαη ηα πιηθά πνπ ζα παξαδνζνχλ κε βαθή 

θνχξλνπ ή άιιε αληίζηνηρε απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

6. ΓΔΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ.  

6.1. ΔΚΚΑΦΔ ΣΑΦΡΧΝ   

Γηάλνημε ηάθξνπ ηξηγσληθήο ή ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο κε ηα ρέξηα, πνπ 

θαηαζθεπάδεηαη κεκνλσκέλα θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο γεληθέο εθζθαθέο, ζε 

έδαθνο πάζεο θχζεσο. Ζ εθζθαθή ζα γίλεηαη δηα ησλ ρεηξψλ θαη κε πξνζνρή 

γηα ηελ ηπρφλ απνθάιπςε δηεξρνκέλσλ δηθηχσλ ή αξραίσλ επξεκάησλ, κεηά 

ηεο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

ηελ εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε εθζθαθήο κε ηα ρέξηα, δηαινγήο ησλ 

πξντφλησλ εθζθαθήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ηνπο κε νπνηνδήπνηε 

κεηαθνξηθφ κέζν θαη ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, είηε γηα πξνζσξηλή απφζεζε 

είηε γηα απφξξηςε, ζε πεξίπησζε πνπ θξηζνχλ αθαηάιιεια ή πιενλάδνληα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δαπάλεο ηνπ ρακέλνπ ρξφλνπ κεηαθνξάο θαη γηα ηελ 

ηπρφλ ελαπφζεζε ή ηηο νπνηεζδήπνηε ελδηάκεζεο θνξηνεθθνξηψζεηο. Δπίζεο 

πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα ε δαπάλε γηα ηελ εθζάκλσζε, θνπή θαη εθξίδσζε 

δέληξσλ νπνηαζδήπνηε πεξηκέηξνπ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ εχξνπο ηεο 

ηάθξνπ θαη ε απνκάθξπλζε απηψλ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε, γηα ηελ άθξσο επηκειεκέλε εξγαζία κφξθσζεο ησλ πξαλψλ απηήο 

θαη γεληθά ε δαπάλε γηα θάζε άιιε εξγαζία πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά, πιελ 

φκσο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ άξηηα θαη επηκειεκέλε εθζθαθή ηάθξνπ κε ηα 

ρέξηα ζηνπο πφδεο ησλ επηρσκάησλ νπνηνπδήπνηε βάζνπο απφ ηε ζηάζκε 

πξνζπειάζεσλ (ζηέςε επηρψκαηνο θ.ιπ.). 

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεη κε βάζε ηνλ πξαγκαηηθφ φγθν ησλ εθηειεζκέλσλ 

εθζθαθψλ ηάθξνπ, κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη εληφο ησλ 

νξίσλ εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ. 

6.2. ΔΠΗΥΧΔΗ 

Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή θαηεδαθίζεσλ δηακνξθσκέλσλ 

ρψξσλ ή ηκεκάησλ απηψλ, ζε κέζε απφζηαζε απφ ηελ ζέζε εμαγσγήο ησλ άλσ 

πξντφλησλ έσο 10,00 m, κε ηελ έθξηςε, δηάζηξσζε θαηά ζηξψζεηο έσο 20 cm, 

δηαβξνρή θαη ζπκπχθλσζε. ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο πιηθψλ πξνέιεπζεο 

δαλεηνζαιάκνπ, ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απνδεκηψλεηαη 

ηδηαίηεξα.  

ηε δαπάλε πεξηιακβάλνληαη θαη ε ηνπνζέηεζε πιαθψλ ζήκαλζεο θαη 

πιέγκαηνο ζήκαλζεο φπσο θαίλνληαη ζηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ. 

7. ΦΧΣΗΜΟ -ΡΔΤΜΑΣΟΓΟΣΔ.  

7.1. ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΗΣΟΤ 

Δμαγσγή θαη απνκάθξπλζε ηζηκεληντζηνχ ή ζηδεξντζηνχ, χςνπο κέρξη 8m , 

δειαδή εξγαζία εμαγσγήο  ηζηνχ κε ηελ απαηηνχκελε ηερληθή θαη πξνζνρή, 



ψζηε λα κελ θαηαζηξαθεί ν ηζηφο θαη ηα ππάξρνληα επάλσ ζ' απηφλ ρξήζηκα 

εμαξηήκαηα θαη απνκάθξπλζε ηνπ. Πεξηζπιινγή ησλ ρξήζηκσλ πιηθψλ, δειαδή 

ηνπ ηζηνχ, ησλ βξαρηφλσλ ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, ηνπ αθξνθηβσηίνπ, ησλ 

πελίσλ, ππθλσηψλ θιπ. θαη κεηαθνξά θαη απνκάθξπλζε ησλ άρξεζησλ 

πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θαζαίξεζε. Σα ρξήζηκα πιηθά 

παξαδίδνληαη ζηελ Γηεχζπλζε ειεθηξνθσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Οξρνκελνχ.  

7.2. ΤΠΟΓΔΗΑ ΓΗΚΣΤΑ ΑΠ ΧΛΖΝΔ PVC 

Ζ θαηαζθεπή ησλ ζσιήλσλ απφ PVC πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηα ππφγεηα 

δίθηπα ζα είλαη ζχκθσλε κε ηελ πξνδηαγξαθή DIN 8061/ 8062 θαη ΔΛΟΣ 9. 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή ησλ δηθηχσλ, ηζρχνπλ ηα θαησηέξσ: 

7.2.1. ΓΗΆΣΡΧΖ ΤΠΟΣΡΜΑΣΟ ΣΟΝ ΠΤΘΜΈΝΑ ΣΟΤ ΟΡΌΓΜΑΣΟ. 

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ ζα γίλεη πάλσ ζε ππφζηξσκα απφ πιηθφ 

νδνζηξσζίαο 3Α πάρνπο 0,20 m κεηά απφ ηελ πιήξε ζπκπχθλσζε ηνπ κε 

δνλεηή ζε φιν ην κήθνο, έηζη ψζηε λα εμνκαιχλνληαη νη εδαθηθέο 

αλσκαιίεο ηνπ ππζκέλα, θαη λα επηηπγράλεηαη νκνηνκνξθία έδξαζεο. Ο 

Αλάδνρνο ζα είλαη επίζεο ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζεκειίσζε ηνπ αγσγνχ, 

παίξλνληαο φια ηα κέηξα γηα ηελ ζηεξέσζε ησλ εδαθψλ πξνο απνθπγή 

θαηνιηζζήζεσλ 

7.2.2. ΜΔΣΑΦΟΡΆ, ΑΠΟΘΉΚΔΤΖ, ΚΑΣΈΒΑΜΑ ΣΟ ΡΤΓΜΑ ΚΑΗ ΌΝΓΔΖ ΧΛΉΝΧΝ. 

Καηά ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξά, νη ζσιήλεο ζα ζηνηβάδνληαη ζε 

δηαδνρηθέο ζεηξέο θαη φρη ζε ζρήκα ππξακίδαο. Πξηλ απφ ηελ θφξησζε ζα 

ηνπνζεηεζνχλ ζαλίδεο ζην δάπεδν θαη ζηα πιατλά παξαπέηα ηνπ 

απηνθηλήηνπ, γηα λα απνθεπρζεί ν ηξαπκαηηζκφο ησλ ζσιήλσλ. Σα νρήκαηα 

κεηαθνξάο ζα έρνπλ ηέηνην κήθνο, ψζηε νη ζσιήλεο λα κελ εμέρνπλ απφ 

ηελ θαξφηζα. Ζ εθθφξησζε ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεη κε γεξαλφ θαη ζρνηληά, ή 

θεθιηκέλν επίπεδν 45° θαη ζρνηληά. ε φιεο ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ 

ζσιήλσλ πξέπεη λα δίλεηαη ε δένπζα πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή 

ηξαπκαηηζκνχ ηνπο. Ζ θχιηζε ζα γίλεηαη επάλσ ζε καδέξηα. Οη ζσιήλεο 

κέρξη Φ200 κπνξνχλ λα μεθνξησζνχλ κε ην ρέξη, ρσξίο κεραληθά κέζα. 

Απαγνξεχεηαη ε εθθφξησζε κε αλαηξνπή ηνπ απηνθηλήηνπ. Αλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη άγθηζηξα, ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη ηα άθξα κε ιάζηηρν 

γηα λα κελ θαηαζηξέθνληαη ηα ρείιε ησλ ζσιήλσλ. Γηα αλχςσζε κε γεξαλφ 

απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ζπξκαηφζρνηλσλ. σιήλεο θαη πιηθά πνπ έρνπλ 

ππνζηεί ρηππήκαηα, ζα δνθηκάδνληαη κε ζθπξί γηα ηελ δηαπίζησζε 

αξηηφηεηαο ή κε. Όηαλ ηνπνζεηεζνχλ νη ζσιήλεο ζην φξπγκα ζα πξέπεη λα 

εθάπηνληαη ζηνλ ππζκέλα εθηφο απφ κήθε 0.2 m γηα ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ 

ηνπο. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα ζα γίλεη κε γεξαλφ. Πξηλ ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ θάζε ηεκαρίνπ ζα ειέγρεηαη ην πξνεγνχκελν ηεκάρην θαη 

ζα θαζαξίδεηαη απφ μέλα ζψκαηα. 'Όηαλ δηαθφπηνληαη νη εξγαζίεο γηα 

νπνηνδήπνηε δηάζηεκα, ζα ζθξαγίδνληαη ηα άθξα ησλ ζσιήλσλ γηα ηελ 

παξεκπφδηζε εηζφδνπ μέλσλ ζσκάησλ θαη δψσλ. Ζ θνπή ηεκαρίσλ ζσιήλα ζε 

κήθε κηθξφηεξα ηνπ νλνκαζηηθνχ, ζα γίλεηαη κε εηδηθή θνπηηθή κεραλή 



θαη ε επεμεξγαζία ησλ ηνκψλ ζα γίλεηαη κε εηδηθφ κεράλεκα γηα ηελ 

επίηεπμε ηέιεηαο εθαξκνγήο ησλ ζπλδέζκσλ. Πξηλ ηνπνζεηεζνχλ νη 

ειαζηηθνί δαθηχιηνη ησλ ζπλδέζκσλ ζα θαζαξίδνληαη επηκειψο νη ππνδνρέο 

ηνπο. Πξηλ απφ ηελ ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ, ζα αιείθνληαη ηα άθξα θαη νη 

δαθηχιηνη ζηεγαλφηεηαο κε ξεπζηφ ζαπνχλη. Αλ απαηηείηαη γσλία κεηαμχ 

δχν κεθψλ ζσιήλα ζα γίλεη κεηά ηελ ζχλδεζε. Ζ απφθιηζε απφ ηελ επζεία 

απαγνξεχεηαη λα ππεξβαίλεη ηηο 6°. 

Όιεο νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο θαη πξνο ηα ηεκάρηα ζα 

γίλνπλ κε ειαζηηθνχο ζηεγαλσηηθνχο δαθηπιίνπο ζηηο εηδηθά 

δηακνξθσκέλεο κνχθεο. 

7.2.3. ΔΠΊΥΧΖ 

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη πάζεο θχζεσο 

εμαξηεκάησλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζην φξπγκα θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ 

αγθπξψζεσλ, ζα γίλεη επίρσζε αθήλνληαο αθάιππηεο ηηο ζπλδέζεηο ληα ηηο 

απαηηνχκελεο δνθηκέο. Ζ επίρσζε ζα γίλεη κε πιηθφ νδνζηξσζίαο 3Α. Οη 

ζσιήλεο ζα ζθελσζνχλ αξρηθά, θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα επηρσζνχλ θαη απφ 

ηηο δχν πιεπξέο ζπγρξφλσο θαηά ζηξψζεηο πάρνπο έσο 0.30 m πξηλ ηελ 

ζπκπίεζε. Ο ζσιήλαο ζα πξέπεη ηειηθά λα θαιπθζεί θαηά ηνπιάρηζηνλ 0.20 

m. Σν πιηθφ επίρσζεο ζα βξέρεηαη θαη ζα ζπκππθλψλεηαη κε κεραληθφ 

δνλεηή θαηά ζηξψζε. Ζ ζπκπχθλσζε πξέπεη λα θηάζεη έσο 95% θαηά 

πξνθηφξ. Ζ ζπκπχθλσζε ζα ειέγρεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα ν νπνίνο ζα 

θάλεη κε δαπάλε ηνπ εξγνιάβνπ θαη κία εξγαζηεξηαθή δνθηκή, γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηνπ βαζκνχ ζπκπχθλσζεο αλά 1000 m3 επίρσζεο. Σν γέκηζκα ηνπ 

ππφινηπνπ νξχγκαηνο ζα γίλεη κεηά ηελ δνθηκή πίεζεο ηνπ αγσγνχ. 

7.2.4. ΔΠΑΝΑΠΛΉΡΧΖ ΟΡΌΓΜΑΣΟ 

Ζ επαλαπιήξσζε ησλ ηάθξσλ ζα γίλεη κεηά ηελ απνθνκηδή πιενλαδφλησλ 

πιηθψλ εθζθαθήο, κε πιηθφ 3Α. Ζ επίρσζε ζα γίλεηαη απφ κεραλήκαηα ή 

εξγάηεο ζε ζηξψζεηο 0,25 m πιήξσο ζπκππθλσκέλεο. Ζ ζπκπχθλσζε ζα 

γίλεηαη κε κεραληθά κέζα. ηα ηκήκαηα πνπ ν αγσγφο πεξλάεη θάησ απφ 

δξφκν, ζα θαηαζθεπαζζεί ππφβαζε πάλσ απφ ην πιηθφ επηθάιπςεο 3Α κέρξη 

0.15 m θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ νδνζηξψκαηνο. Ζ πεξαηηέξσ επίρσζε κε 

ζξαπζηφ πιηθφ (Π.Σ.Π. 0-0-155) (3Α) κεηά ηελ πιήξε ζπκπχθλσζε ηνπ 

πιηθνχ θάιπςεο ηνπ αγσγνχ, ζα γίλεηαη θαηά ζηξψζεηο φρη κεγαιχηεξεο 

απφ 0.25 m. Ζ ζπκπχθλσζε ζα γίλεηαη πιήξσο, κε κεραληθνχο δνλεηέο, κε 

παξάιιειν βξέμηκν. Ζ ζπκπχθλσζε πξέπεη λα γίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο 

πιεπξέο ηνπ νξχγκαηνο. Ζ ζπκπχθλσζε ζα θζάλεη βαζκφ 95% (πξφθηνξ). 

7.3. ΔΌΚΑΜΠΣΟΗ ΧΛΉΝΔ ΤΠΟΓΔΗΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΣΌΠΟΤ GEOSUB (ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΊ): 

Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηέιεπζε ηνπ δεπηεξεχνληνο δηθηχνπ ηξνθνδνζίαο 

ηνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ, πνπ αξρίδεη απφ ηα θξεάηηα δηαθιάδσζεο θαη πεξλά 

δηαδνρηθά απφ ηα πξνβιεπφκελα ζεκεία ηνπνζέηεζεο θσηηζηηθψλ, επίζηπισλ ή 

ελδνδαπέδησλ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ε δηαθιάδσζε ηνπ θάζε 



ηξνθνδνηηθνχ θαισδίνπ πξνβιέπεηαη λα γίλεηαη κέζα ζην θνπηί ή ζηνλ ζηχιν 

ηνπ θσηηζηηθνχ.  

Δίλαη ηχπνπ δηπινχ δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο θαη παξάγνληαη απφ καιαθφ PVC κε 

εζσηεξηθή ζπείξα απφ πςειήο πνηφηεηάο πνιπαηζπιέλην (HDPE) ζθιεξφ PVC. Ζ 

εμσηεξηθή ηνπο επηθάλεηα είλαη θπκαηνεηδήο (ζπηξάι) ρξψκαηνο καχξνπ, ελψ 

ε εζσηεξηθή ηνπο ιεία, ρξψκαηνο θφθθηλνπ. Ο ζπλδπαζκφο απηφο ηνπο 

θαζηζηά ηαπηφρξνλα εχθακπηνπο αιιά κε κεγάιε κεραληθή αληνρή. 

Υξεζηκνπνηνχληαη φπνπ ρξεηάδεηαη κεραληθή αληνρή θαη επθακςία πρ ζε 

νδεχζεηο κέζα ζε κπεηφλ. Δίλαη θαηάιιεινη γηα αγσγνχο θαη θαιψδηα.  

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

Ολνκαζία ζσιήλα GEOSUB 

Καηεγνξία κεραληθψλ 

αληνρψλ  

L450 

Αληνρή ζηελ ζπκπίεζε 450Ν 

Αληνρή ζηελ θξνχζε Light 

Duty 

 

Οη ππφγεηεο ζσιελψζεηο απφ εχθακπην ζσιήλα εγθηβσηίδνληαη ζε άνπιν 

ζθπξφδεκα, κε πάρνο 5 cm πεξίπνπ, πξφο θάζε θαηεχζπλζε. Ζ ζθπξνδέηεζε 

ηνπ  εγθηβσηηζκνχ δπλαηφλ λα γίλεηαη είηε κφλν γηα ηνλ ζσιήλα είηε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ππφινηπε επηθάλεηα. 

7.4. ΓΗΔΛΔΤΖ ΚΑΛΧΓΗΧΝ ΚΑΣΧ ΑΠ ΓΡΟΜΟΤ 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ε δηέιεπζε ειεθηξηθψλ αγσγψλ δεκνηηθνχ 

θσηηζκφπ θάησ απφ θχξηνπο ή δεπηεξεχνληεο δξφκνπο, απηή πξαγκαηνπνηείηαη 

κε γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο 3’’, κεηαμχ ησλ θξεαηίσλ πνπ νξίδνπλ ηελ 

δηαδξνκή απηή. 

 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ζσιήλσλ απηψλ αλαθέξνληαη παξαθάησ, ζηελ παξάγξαθν 

9.2. 

 

7.5. ΥΑΛΚΟ ΓΔΗΧΖ 

Υάιθηλνο επηθαζζηηεξσκέλνο πνιχθισλνο αγσγφο ραιθνχ νλνκαζηηθήο δηαηνκήο 

16 mm2, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ΔΛΔΜΚΟ 64 22 116. Καηαζθεπάδεηαη ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν IEC 60228, απφ επηθαζζηηεξσκέλν ραιθφ (Cu/eSn) ρξεζηκνπνηείηαη 

σο αγσγφο γείσζεο θαη ηζνδπλακηθψλ ζπλδέζεσλ. 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

Θέζε εγθαηάζηαζεο ε εμσηεξηθφ ρψξν, εληφο 

εδάθνπο, εληφο 

ζθπξνδέκαηνο 

Δμσηεξηθή δηάκεηξνο  4,6 – 5,2 mm 

Μέγηζηε σκηθή αληίζηαζε 1.83 



(DC) Χ/km 

Σχπνο  Class 2 

Πξφηππν IEC 60228, 

7.6. ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ ΓΔΗΧΖ 

Ράβδνο γείσζεο δηακέηξνπ ζπεηξψκαηνο 5/8’’ (16 mm), δηακέηξνπ θνξκνχ 

14,2 mm θαη κήθνπο 1500 mm, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ΔΛΔΜΚΟ 63 21 415. 

Καηαζθεπάδεηαη απφ ράιπβα ν νπνίνο επηραιθψλεηαη ειεθηξνιπηηθά. Ζ ξάβδνο 

θέξεη ζπείξσκα ζηηο δχν άθξεο ηεο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επηκήθπλζή ηεο 

κε ηελ ρξήζε ζπλδέζκνπ επηκήθπλζεο απφ θξάκα ραιθνχ, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 

ΔΛΔΜΚΟ 63 30 014. Ζ ζχλδεζε ηεο ξάβδνπ κε ηνλ αγσγφ πξαγκαηνπνηείηαη κε 

θνριησηφ ζθηγθηήξα απφ θξάκα ραιθνχ, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ΔΛΔΜΚΟ 63 30 114. 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

Θέζε εγθαηάζηαζεο Δληφο εδάθνπο 

Δηδηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε  < 0,25 κΧm 

Σάζε ζξαχζεσο 

(εθειθπζκφο)) 

600-770 Ν/mm2 

Τιηθφ επηκεηάιισζεο Υαιθφο 

Πάρνο επηκεηάιισζεο >250 κm 

Δίδνο επηκεηάιισζεο Ζιεθηξνιπηηθή 

 

7.7. ΚΑΛΧΓΗΑ 

7.7.1. ΖΛΔΚΣΡΗΚΈ ΓΡΑΜΜΈ ΜΔ ΚΑΛΓΗΑ  J1VV-U (ΝΤΤ)  

Σα ειεθηξηθά θαιψδηα παξνρήο ησλ Ζιεθηξηθψλ Πηλάθσλ Γηαλνκήο φπσο θαη 

παξνρήο θσηηζηηθψλ θαη ζπζθεπψλ εμσηεξηθνχ ρψξνπ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν 

ζα είλαη ηχπνπ J1VV (NYY) ηνπνζεηεκέλα θπξίσο κέζα ζε ζσιήλεο. 

Σα θαιψδηα ζα είλαη νλνκαζηηθήο ηάζεο 600/1000V θαη ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηελ Πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ 843. 

Θα έρνπλ δε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά : 

 Αγσγνί : Μνλφθισλνη (J1VV-U) ή πνιχθισλνη (J1VV-R)  

 ή ηξηγσληθνί πνιχθισλνη αγσγνί (J1VV-S) 

 Μφλσζε αγσγψλ : Θεξκνπιαζηηθή χιε PVC 

 Δζσηεξηθή επέλδπζε : Διαζηηθφ γηα αγσγνχο θπθιηθήο δηαηνκήο 

 Σαηλία απφ ζεξκνπιαζηηθή χιε PVC ειηθνεηδψο ηπιηγκέλε 

 Δμσηεξηθή επέλδπζε : Θεξκνπιαζηηθή χιε PVC 

Γξακκέο απφ θαιψδηα κε ζεξκνπιαζηηθή κφλσζε ηχπνπ ΝΤY, πξνβιέπνληαη 

θπξίσο ε ππφγεηνπο ειεθηξνινγηθνχο ζσιήλεο, επζείο ή εχθακπηνπο 



ε πεξίπησζε γξακκψλ κε θαιψδηα ΝΤΤ κέζα ζε ζσιήλεο, θαζνξίδεηαη φηη ε 

εζσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα ηεο 

εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ θαισδίνπ πνπ πεξλά, ηζρχνπλ δε θαη εδψ απηά πνπ 

θαζνξίζζεθαλ παξαπάλσ γηα ηε δηάλνημε απιάθσλ ζε πιηλζνδνκέο θιπ., γηα 

ηε δηέιεπζε ησλ ζσιήλσλ.  

Ζ κεηάπησζε ησλ αγσγψλ ηεο γξακκήο απφ ΝΤΑ ζε θαιψδηα ΝΤΤ, ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε θνπηί δηαθιαδψζεσο κε ηε ρξήζε "θαπο" 

βαθειίηνπ, φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ. ην ζεκείν εμφδνπ ηνπ θαισδίνπ ΝΤΤ 

απφ ηνλ ηνίρν, ν ζσιήλαο πνπ ζα θαηαιήγεη εθεί ζα εθνδηάδεηαη κε 

πιαζηηθφ πξνζηφκην.  

Οη δηαθιαδψζεηο θαισδίσλ ΝΤΤ ζα γίλνληαη κέζα ζε θνπηηά αλζπγξψλ 

θαισδίσλ, κε ζηππηνζιίπηεο.  

Δθηφο ησλ ηξφπσλ ζηεξίμεσο πνπ πεξηεγξάθεθαλ πην πάλσ απαγνξεχεηαη 

νπνηαδήπνηε άιιε ηνπνζέηεζε θαη ζηήξημε νξαηψλ θαισδίσλ.  

7.7.2. ΤΝΓΔΖ ΚΑΛΧΓΗΧΝ (ΜΟΤΦΑ) 

Γηα θαιψδηα Υακειήο Σάζεο (έσο 1KV) ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζεξκνζπζηειιφκελεο κνχθεο αλαιφγσο ηνπ κεγέζνπο ηνπ θαισδίνπ πνπ ζα 

εμαζθαιίδνπλ άξηζηα απνηειέζκαηα κφλσζεο, ζηεγαλφηεηαο, κεραληθήο θαη 

ρεκηθήο πξνζηαζίαο. 

Oη ζπλδέζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη πάλσ ζε ζράξεο (είηε εζσηεξηθά ηνπ 

θηηξίνπ, είηε κέζα ζηα θξεάηηα ηνπ Πεξηβάιινληα ρψξνπ - Manholes). 

Δλδ. .ηχπνο : ΔΛΔΜΚΟ 4401506-44 95 3000 ή ηζνδχλακνο θαηά DIN 47632 

7.8. ΒΑΔΗ ΗΓΖΡΟΨΣΧΝ 

Οη βάζεηο ησλ ζηδεξντζηψλ ζα είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλεο, ηππνπνηεκέλεο 

βηνκεραληθήο θαηαζθεπήο, θαη ζα έρνπλ ην απαξαίηεην κέγεζνο ψζηε λα 

ιεηηνπξγνχλ σο αληίβαξν γηα ην χςνο ηνπ ηζηνχ γηα ην νπνίν πξννξίδνληαη. 

Οη βάζεηο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ηλνπιηζκέλν πδαηνζηεγαλφ beton 

πνηφηεηαο C35/45. Φέξνπλ εγθηβσηηζκέλν θισβφ αγθχξσζεο απφ γαιβαληζκέλν 

ράιπβα. 

ηελ κία πιεπξά ησλ θνριηψλ αγθχξσζεο δηακνξθψλεηαη θξεάηην επίζθεςεο 

θαισδίσλ, ην νπνίν θιείλεηαη κε ρπηνζίδεξφ ζηεγαλφ θάιπκκα αληνρήο Β125. 

7.8.1. ΒΑΖ Β1 – ΗΓΖΡΟΨΣΧΝ 3-4 M 

 Τιηθφ θαηαζθεπήο: ηεγαλφ ζθπξφδεκα πνηφηεηαο C35/45.  

 Οπιηζκφο: ίλεο πξνππιελίνπ.  

 Πξφζζεηνο νπιηζκφο: Η θισβφο Φ6/10 πιέγκα Σ-196 10Υ10.  

 Γηαζηάζεηο εμσηεξηθά ζε ρηιηνζηά: Μήθνο 800, Πιάηνο 500, Ύςνο 490.  



 Γηαζηάζεηο θξεαηίνπ έιμεο θαισδίσλ: Δζσηεξηθά ζε ρηιηνζηά, Μήθνο 

290, Πιάηνο 290, Ύςνο 330.  

 πλήζεο ρξήζε: Σν θαηάιιειν αληίβαξν ηνπνζέηεζεο ηζηψλ νδνθσηηζκνχ 

κε χςνο 3 - 4 κέηξα κε κνλφ ε δηπιφ κπξάηζν θαη θσηηζηηθφ.  

 Πεξηερφκελα: ηεγαλφ θάιπκκα - πιαίζην εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ζε 

ρηιηνζηά 350 Υ 350 θιάζεο Α15 ε Β125, γαιβαληζκέλα αγθχξην Μ20 ε 

Μ18 κε θέληξα 180 Υ 180, 200 Υ 200 & 250 Υ 250 ζε ρηιηνζηά ε 

ζπλδπαζκφ απηψλ, παμηκάδηα 8 ηεκάρηα θαη ξνδέιεο 4 ηεκάρηα, δχν 

ζσιήλεο εχθακπηεο ηχπνπ ζπηξάι Φ50 / 2'' απφ ηα αγθχξηα ηεο βάζεο 

ηνπ ηζηνχ Έσο ην εζσηεξηθφ κέξνο ηνπ θξεαηίνπ,  δηακπεξή θαηά 

κήθνο PVC 1 ζσιήλα εμσηεξηθήο δηακέηξνπ Φ110 ρηιηνζηψλ.  Έρνπκε 

ηελ δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο έσο 4 ζσιήλσλ ζην θξεάηην, δειαδή απφ 

ζε θάζε πιεπξά θαηά παξαγγειία.  

 Απφζηαζε PVC ζσιήλσλ ζε ρηιηνζηά: Απφ πάλσ πξνο ηα θάησ 180 θαη 

απφ θάησ πξνο ηα πάλσ 210.  

7.8.2. ΒΑΖ Β2 – ΗΓΖΡΟΨΣΧΝ 6-9 M 

 Υξήζε: Σν θαηάιιειν αληίβαξν γηα ζηδεξφτζηφ κε χςνο 6-9 κέηξα. 

 Τιηθφ θαηαζθεπήο: Τδαηνζηεγαλφ κπεηφ C35/45 νπιηζκέλν έρηξα κε 

ίλεο πξνππιελίνπ. 

 Πξφζζεηνο νπιηζκφο: Η θισβφο Φ6/10 πιέγκα Σ-196 10Υ10.  

 Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ζε ρηιηνζηά: Μήθνο: 1500 mm - Πιάηνο: 1050 

mm - Ύςνο: 800 mm. 

 Δζσηεξηθφ άλνηγκα θξεαηίνπ ζε ρηιηνζηά: Μήθνο 415, Πιάηνο 415, 

Ύςνο: 630. 

 Πεξηερφκελα: Γαιβαληζκέλα Μ24: 4 αγθχξηα κε θέληξα 280Υ280  

ρηιηνζηά, 4 ξνδέιεο, 8 παμηκάδηα, 2 ζπηξάι 2’’, ζσιήλα PVC Φ100 

θαη πηζηνπνηεκέλν θάιπκκα-πιαίζην 45Υ45 ε 50Υ50 θιάζεο Α15 θαη 

Β125. 

 Απφζηαζε PVC ζσιήλσλ ζε ρηιηνζηά: Απφ πάλσ πξνο ηα θάησ 470 θαη 

απφ θάησ πξνο ηα πάλσ 190. 

7.8.3. ΒΑΖ Β3 – ΗΓΖΡΟΨΣΧΝ 9-12M 

 Υξήζε: Σν θαηάιιειν αληίβαξν γηα ζηδεξφτζηφ κε χςνο 9-12 κέηξα. 

 Τιηθφ θαηαζθεπήο: Τδαηνζηεγαλφ κπεηφ C35/45 νπιηζκέλν έρηξα κε 

ίλεο πξνππιελίνπ. 

 Πξφζζεηνο νπιηζκφο: Η θισβφο Φ6/10 πιέγκα Σ-196 10Υ10.  

 Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ζε ρηιηνζηά: Μήθνο: 1500 mm - Πιάηνο: 1020 

mm - Ύςνο: 920 mm. 



 Δζσηεξηθφ άλνηγκα θξεαηίνπ ζε ρηιηνζηά: Μήθνο 415, Πιάηνο 415, 

Ύςνο: 630. 

 Πεξηερφκελα: Γαιβαληζκέλα Μ24: 4 αγθχξηα κε θέληξα 280Υ280  

ρηιηνζηά, 4 ξνδέιεο, 8 παμηκάδηα, 2 ζπηξάι 2’’, ζσιήλα PVC Φ100 

θαη πηζηνπνηεκέλν θάιπκκα-πιαίζην 45Υ45 ε 50Υ50 θιάζεο Α15 θαη 

Β125. 

 Απφζηαζε PVC ζσιήλσλ ζε ρηιηνζηά: Απφ πάλσ πξνο ηα θάησ 470 θαη 

απφ θάησ πξνο ηα πάλσ 190. 

7.9. ΗΣΟΗ ΦΧΣΗΜΟΤ   

Οη ηζηνί θσηηζκνχ ζα είλαη ζχκθσλνη κε φζα αλαθέξνληαη ζην πξφηππν ΔΛΟΣ 

ΔΝ 40-1 έσο 40–9 θαη ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη πξντφληα 

ηππνπνηεκέλεο βηνκεραληθήο θαηαζθεπήο, δεκνζηεπκέλα ζε επίζεκν θαηάινγν 

ηνπ θαηαζθεπαζηή (δελ ζα απνηεινχλ ηδηνθαηαζθεπή), παξαγφκελνη απφ 

βηνκεραλία πνπ θαηέρεη πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε 

ην πξφηππν ISO 9001 ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ηφζν 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κεηαιιηθνχ κέξνπο ησλ ηζηψλ φζν θαη γηα ην 

γαιβάληζκα ηνπο, ζα πξέπεη δε λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ 

ζχκθσλα κε ην ΔΝ 40-8 απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν ή θξαηηθφ εξγαζηήξην. 

Οη ηζηνί ζα έρνπλ χςνο 4, 5 ή 7 κ θαη ζα είλαη απνθιεηζηηθά ζηδεξνί 

(ζηδεξντζηνί) ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 40-3. Απνθιείνληαη ηζηνί 

θαηαζθεπαζκέλνη απφ, μχιν, ηζηκέλην θιπ. 

Ο θνξκφο ηνπ ηζηνχ θαηαζθεπάδεηαη απφ έλα εληαίν ηεκάρην, ρσξίο εγθάξζηα 

ξαθή, θπθιηθήο δηαηνκήο, απφ έιαζκα 3 ή 4 mm, αλάινγα κε ην χςνο, 

πνηφηεηαο S235JR. 

Ο ηζηφο ζε θαηάιιειε απφζηαζε απφ ηε βάζε ηνπ ζα έρεη κεηαιιηθή ζχξα 

επαξθψλ δηαζηάζεσλ γηα ηελ είζνδν, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ηνπ 

αθξνθηβσηίνπ ηνπ ηζηνχ. Οη δηαζηάζεηο ηεο ζχξαο ζα επηιέγνληαη απφ ηνλ 

πίλαθα δηαζηάζεσλ κεηαιιηθψλ ζπξψλ ηεο ΔΝ 40-2 παξάγξαθνο 4. Οη 

ειάρηζηεο δηαζηάζεηο ηεο ζχξαο ζα είλαη χςνπο 300 mm θαη αληίζηνηρνπ 

πιάηνπο 85 mm, θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 4 

ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 40-2.  Ζ ειάρηζηε απφζηαζε ηνπ θάησ άθξνπ ηεο ζχξαο 

απφ ηε βάζε ηνπ ηζηνχ ζα είλαη 600 mm.  

Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αληνρήο ηνπ ηζηνχ ζηελ πεξηνρή ηεο ζχξαο ζα 

θαηαζθεπάδεηαη εζσηεξηθή ελίζρπζε κε έιαζκα θαηάιιεινπ πάρνπο 

ειεθηξνζπγθνιιεκέλν ζε θάζε άθξν ηνπ πξνο ην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ 

ζπλδεφκελνπ ζηχινπ, εθηφο εάλ απνδεηθλχεηαη απφ ηνπο ππνινγηζκνχο, φηη ε 

αληνρή ηνπ ηζηνχ ζην ηκήκα απηφ, φπνπ ππάξρεη ζπξίδα, επξίζθεηαη κέζα 

ζηα επηηξεπφκελα φξηα. ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ειάζκαηνο 

ελίζρπζεο, ην άθξν ηνπ ειάζκαηνο ζα εηζέξρεηαη θαη' ειάρηζηνλ 200 mm 

ζηνλ ηζηφ θαλνληθήο δηαηνκήο, εθαηέξσζελ ησλ άθξσλ ηεο ζπξίδαο. Ζ ζχξα 

ζα θιείλεη κε θαηάιιειν θάιπκκα απφ έιαζκα ηδίνπ πάρνπο θαη ζρήκαηνο 

ίδην κε ηνλ ππφινηπν ηζηφ, ην νπνίν ζηελ θιεηζηή ηνπ ζέζε δελ ζα εμέρεη 

ηνπ ειάζκαηνο ηνπ ζηδεξντζηνχ. Ζ ζηεξέσζή ηνπ επί ηνπ ηζηνχ ζα γίλεηαη 



κε αλνμείδσηνπο θνριίεο πνπ δελ ζα εμέρνπλ ηνπ ειάζκαηνο θαη ε θαηαζθεπή 

ηνπ ζα εμαζθαιίδεη ζηηβαξή θαη ζηαζεξή ζηεξέσζε επί ηνπ ηζηνχ. 

Ο ηζηφο (εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά) θαη φια ηνπ εμαξηήκαηα ηνπ (βξαρίνλεο, 

πιάθα έδξαζεο, ζπξίδα, αγθπξφβηδεο θιπ.) ζα γαιβαλίδνληαη ελ ζεξκψ 

ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 40-4.1. Πξηλ ην γαιβάληζκα ζα 

γίλεηαη θαιή πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ κε απφμεζε, ηξφρηζκα θαη ρεκηθφ 

θαζαξηζκφ. Σν γαιβάληζκα ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο BS 729, 

DIN 50976, ASTM A-123 & GR-181 (ΓΔΖ). Σν πάρνο ηεο επηθάιπςεο, ζχκθσλα 

κε ην πξφηππν  ISO 1461 – 1973 F θαη ηελ πξνδηαγξαθή NF A 91 – 122, ζα 

είλαη 450 gr/m² ή 65 κm, εθηφο θαη αλ ε κειέηε πξνβιέπεη ηζρπξφηεξε 

πξνζηαζία. 

Ο ζηδεξντζηφο ζα ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε βάζε πνπ ζα θέξλεη ηνπο θνριίεο 

αγθχξσζεο γηα ηε ζηεξέσζή ηνπ. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ηζηνχ πάλσ ζηε 

βάζε, ζα γίλεηαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ηεο επηθάλεηαο ηεο βάζεο, δειαδή 

θάιπςε ησλ πεξηθνριίσλ κε γξάζν ή βαδειίλε θαη ηειηθή πιήξσζε κε 

ηζηκεληνθνλία. 

Ο θνξκφο ζα εδξάδεηαη ζε ραιχβδηλε πιάθα δηαζηάζεσλ 350 X 350 ; 400 X 

400 mm θαη πάρνπο 12-16 mm θαιά ειεθηξνζπγθνιιεκέλνο ζε απηή. Ζ ζηήξημε 

ηνπ  θνξκνχ ζα εληζρπζεί κε ηέζζεξα (4) ζπγθνιιεκέλα πηεξχγηα πάρνπο 15 

mm ζρήκαηνο νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ χςνπο 150 mm θαη βάζεο 100 mm. Ζ πιάθα 

έδξαζεο ζα θέξεη θεληξηθή νπή δηακέηξνπ 100 mm γηα ηε δηέιεπζε ησλ 

θαισδίσλ θαη ηνπ αγσγνχ γείσζεο θαζψο θαη ηέζζεξηο (4) θπθιηθέο νπέο Φ 

30 mm ηνπνζεηεκέλεο ζηηο θνξπθέο ηεηξαγψλνπ πιεπξάο 280 mm γηα ηελ 

ζηεξέσζε ηνπ ηζηνχ κε θνριίεο αγθχξσζεο (αγθπξφβηδεο). Γίλνληαη δεθηέο 

θαη νπέο ζρήκαηνο "νβάι" 30 x 54 mm (θαηά παξέθθιηζε ησλ εκθαληδνκέλσλ 

θπθιηθψλ νπψλ ηνπ ζρήκαηνο 8 ηεο ΔΝ 40-2). 

 Οη αγθπξφβηδεο ζα είλαη ραιχβδηλεο κε ειάρηζηε δηάκεηξν 16 mm θαη κήθνο 

800 mm θαη ζηελ θνξπθή ζα θέξνπλ ζπείξσκα Μ16Υ150 mm. Οη αγθπξφβηδεο 

παθηψλνληαη ζε βάζε απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζε ειάρηζην βάζνο 600 mm. Οη 

ηέζζεξεηο θνριίεο ηνπνζεηνχληαη ζε δηάηαμε ηεηξαγψλνπ κε απφζηαζε κεηαμχ 

ησλ θέληξσλ ησλ θνριηψλ ίζε πξνο 280 mm. Οη ηέζζεξηο θνριίεο αγθχξσζεο 

ζα ζπγθξαηνχληαη κε ζηδεξνγσλίεο 30 x 30 x 3 mm πνπ ζα είλαη 

ειεθηξνζπγθνιιεκέλεο πάλσ ζε απηνχο θαη νη νπνίεο ζα έρνπλ δηάηαμε 

ζρήκαηνο ηεηξαγψλνπ ζην θάησ κέξνο ησλ θνριηψλ θαη "ρηαζηί" ιίγν πξηλ 

απφ ην ζπείξσκά ηνπο. Σν άθξν θάζε αγθπξφβηδαο (πεξηνρή ζπεηξψκαηνο) ζα 

γαιβαλίδεηαη ζε κήθνο πεξ. 300 mm. 

 

7.10. ΑΚΡΟΚΗΒΧΣΗΑ ΗΣΧΝ 

Σα αθξνθηβψηηα ηζηψλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηεο Απφθαζεο 

Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.  ΔΖ1/Ο/481/2.7.86, (ΦΔΚ 573Β/9.9.86) πνπ έρεη σο αθνινχζσο: 

Μέζα ζε θάζε ηζηφ ζα εγθαηαζηαζεί έλα αθξνθηβψηην γηα ηελ ηξνθνδφηεζε 

ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, θαηαζθεπαζκέλν απφ θξάκα αινπκηλίνπ ή άθαπζην 

πιαζηηθφ, ην νπνίν ζα θέξεη ζην θάησ κέξνο ηνπ δηαηξνχκελν θάιπκκά κε 

ηξεηο ηξχπεο γηα θαιψδην κέρξη ΝΤΤ 4Υ10 mm². ην επάλσ δε κέξνο ζα θέξεη 



δχν ηξχπεο γηα δηέιεπζε θαισδίσλ κέρξη ΝΤΤ 4Υ2.5mm² θαη κεηαιιηθνχο ή 

πιαζηηθνχο ζηππηνζιίπηεο.  

Μέζα ζην αθξνθηβψηην ζα ππάξρνπλ δηαθιαδσηήξεο βαξέσο ηχπνπ πξνθεηκέλνπ 

λα εμαζθαιηζηεί ζσζηή επαθή ησλ αγσγψλ. Οη  δηαθιαδσηήξεο ζα είλαη 

ζηεξηγκέλνη πάλσ ζηε βάζε θαη κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ ζψκαηνο ηνπ 

αθξνθηβσηίνπ ζα κεζνιαβεί θαηάιιειε κφλσζε. Θα ππάξρνπλ θπιηλδξηθέο 

αζθάιεηεο κε βάζεηο απφ άθαπζην κνλσηηθφ πιηθφ. Δπίζεο ζα ππάξρνπλ 

νξεηράιθηλνη θνριίεο, νη νπνίνη ζα βηδψλνληαη ζε ζπείξσκα πνπ ζα ππάξρεη 

ζην ζψκα ηνπ αθξνθηβσηίνπ. Οη θνριίεο απηνί ζα θέξνπλ παμηκάδηα, ξνδέιεο 

θιπ. γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ ραιθνχ γείσζεο θαη ηνπ γείσζεο ηνπ θσηηζηηθνχ 

ζψκαηνο. 

Σν φιν θηβψηην ζηεξίδεηαη ζε θαηάιιειε βάζε κέζα ζηνλ ηζηφ κε ηε βνήζεηα 

δχν θνριηψλ θαη ζα θιείλεη κε πψκα ην νπνίν ζα ζηεξίδεηαη ζην ζψκα ηνπ 

θηβσηίνπ κε ηε βνήζεηα δχν νξεηράιθηλσλ θνριηψλ. Σν πψκα ζα θέξεη 

πεξηθεξεηαθφ ζηεγαλνπνηεηηθή εζνρή κε ειαζηηθφ παξέκβπζκα, ζηαζεξά 

ζπγθνιιεκέλε ζε απηή γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ πψκαηνο. 

7.11. ΦΧΣΗΣΗΚΑ ΧΜΑΣΑ 

7.11.1. ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΧΜΑ ΦΒ 

Φσηηζηηθφ ζψκα θσηηζκνχ κεγάισλ ρψξσλ (πιαηεηψλ), ζρήκαηνο καληηαξηνχ, 

πνπ παξαδίδεηαη πιήξεο, κε ηζηφ εηδηθήο κεηαβιεηήο δηαηνκήο, ζρήκαηφο 

ζηαγφλαο θαη χςνπο 9 m, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ iGuzzini La Venaria πςειήο 

νπηηθήο άλεζεο, ζρεδηαζκέλν γηα ρξήζε ιακπηήξσλ Led. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο 

ηνπ θσηηζηηθνχ είλαη fiberglass. 

Ο ηζηφο θαη νη ζπλδεηηθνί ζσιήλεο θαηαζθεπάδνληαη απφ ράιπβα ΔΝ 10025-

S235JR, γαιβαληζκέλνο ελ ζεξκψ κε ειάρηζην πάρνο 70 κηθξά. Πξφζζεηε 

αλάγιπθε βαθή θνχξλνπ απφ αθξπιηθφ ρξψκα. 

Ζ θσηεηλή πεγή απνηειείηαη απφ Led ζπλνιηθήο ηζρχνο 390 W, απφρξσζεο 

νπδέηεξνπ ιεπθνχ. κε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο. 

Σν ηξνθνδνηηθφ έρεη ελζσκαησκέλε ζεξκηθή πξνζηαζία. 

7.11.2. ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΧΜΑ ΦΓ 

Φσηηζηηθφ ζψκα νδνθσηηζκνχ απφ ρπηφ αινπκίλην, ζρήκαηνο νξζνγψληνπ 

παξαιιειεπηπέδνπ, δηαζηάζεσλ 330 Υ 330 Υ 145 mm, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 

iGuzzini Delphi BL77, πςειήο νπηηθήο άλεζεο (G4), ζρεδηαζκέλν γηα ρξήζε 

ιακπηήξσλ Led. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο είλαη αινπκίλην 46100LF, θαηά ΔΝ1706 

ΑC. Ζ βαθή γίλεηαη ζε δχν ζηξψζεηο αθξπιηθήο βαθήο πνπ ςήλεηαη ζε 

ζεξκνθξαζία 1500.  

Ζ θσηεηλή πεγή πξνζηαηεχεηαη απφ θξχζηαιιν πάρνπο 4 mm. Σν νπηηθφ 

ζχζηεκα, θαη ε ραιχβδηλε βάζε έρνπλ δπλαηφηεηα επίζθεςεο κέζσ άξζξσζεο 

πνπ απειεπζεξψλεηαη ρσξίο ηελ ρξήζε εξγαιείσλ. Ζ ζηεγαλφηεηα είλαη ΗΡ66, 

θαη επηηπγράλεηαη κε δαθηχιην ειαζηηθήο ζηιηθφλεο. Σν νπηηθφ ζχζηεκα 

πεξηιακβάλεη Led, ζπλνιηθήο ηζρχνο 27 Watt, κε αλαθιαζηήξεο αινπκηλίνπ 



πςειήο ζηηιπλφηεηαο, κε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ζε νκάδεο ησλ 12 ζην 

εξγαζηήξην. 

Σν ηξνθνδνηηθφ έρεη ελζσκαησκέλε ζεξκηθή πξνζηαζία θαη δίλεη δπλαηφηεηα 

ξχζκηζεο ηνπ θσηηζκνχ ζε ηέζζεξα επίπεδα, κε ρξήζε κηθξνδηαθνπηψλ. 

Σν θσηηζηηθφ, ζηελ νξηδφληηα ζέζε, έρεη κεδεληθή εθπνκπή πξνο ηα επάλσ, 

ζπκκνξθνχκελν κε ηηο πιένλ απζηεξέο δηαηάμεηο πεξί θσηνξχπαλζεο. Όιεο νη 

εμσηεξηθέο βίδεο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην πνηφηεηαο Α2 

Σν Φσηηζηηθφ θέξεη εμάξηεκα πξνζαξκνγήο ζε θπιηλδξηθή απφιεμε 

ζηδεξντζηνχ, χςνπο 4 m.  

7.11.3. ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΧΜΑ ΦΓ 

Φσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ πξνβνιέα εμσηεξηθνχ ρψξνπ απφ ρπηφ αινπκίλην, 

ζηελήο δέζκεο, (120) κε αλαθιαζηήξα αινπκηλίνπ πςειήο ζηηιπλφηεηαο., 

ελδεηθηηθνχ ηχπνπ iGuzzini Maxi Woody BV01, κε ιακπηήξεο led COB 

ζπλνιηθήο ηζρχνο 53 Watt. 

Σν πιηθφ θαηαζθεπήο είλαη αινπκίλην 46100LF, θαηά ΔΝ1706 ΑC. Ζ βαθή 

γίλεηαη ζε δχν ζηξψζεηο αθξπιηθήο βαθήο πνπ ςήλεηαη ζε ζεξκνθξαζία 1500.   

Ζ θσηεηλή πεγή πξνζηαηεχεηαη απφ θξχζηαιιν πάρνπο 4 mm. Ζ ζηεγαλφηεηα 

είλαη ΗΡ66, θαη επηηπγράλεηαη κε δαθηχιην ειαζηηθήο ζηιηθφλεο. Σν νπηηθφ 

ζχζηεκα, COB LED κνλφρξσκν, ζεξκήο απφρξσζεο, κε αλαθιαζηήξα OPTIBEAM, 

απφ θαζαξφ (99,93%) αινπκίλην πςειήο ζηηιπλφηεηαο,  

Σν ειεθηξνληθφ ηξνθνδνηηθφ είλαη πξνζαξκνζκέλν ζε γαιβαληζκέλε ραιχβδηλε 

πιάθα έρεη δπλαηφηεηα ηαρείαο απνζχλδεζεο ρσξίο εξγαιεία. 

Σν θσηηζηηθφ έρεη δπλαηφηεηα θαηαθφξπθεο ξχζκηζεο θαηά 1150 κέζσ 

βαζκνλνκεκέλνπ θαλφλα κε ελδείμεηο αλά 100θέξεη εμάξηεκα πξνζαξκνγήο ζε 

θπιηλδξηθή απφιεμε ζηδεξντζηνχ, χςνπο 4 m. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θσηεηλήο δέζκεο είλαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ60598-1. Όιεο νη 

εμσηεξηθέο βίδεο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην πνηφηεηαο Α2 

Ζ ηνπνζέηεζε γίλεηαη ζε ηζηφ χςνπο 7 m, κέζσ εηδηθνχ εμαξηήκαηνο 

πξνζαξκνγήο.  

7.11.4. ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΧΜΑ ΦΕ 

Φσηηζηηθφ ζψκα ρσλεπηφ επηδαπέδην, απφ αλνμείδσην ράιπβα, κε νζφλε απφ 

θξχζηαιιν πςειήο αληνρήο, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ iGuzzini 7163 κε ιακπηήξα 

αινγνληδίσλ κεηάιινπ (CDM-T) ηζρχνο 35 Watt. 

Ο αλαθιαζηήξαο, ηχπνπ πξνβνιέα, έρεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο 150 απφ ηελ 

θαηαθφξπθν. Απνηειείηαη απφ θπιηλδξηθφ ζψκα θαηαζθεπαζκέλν απφ 

αλνμείδσην ράιπβα 304 κε επηθαλεηαθή επεμεξγαζία πνπ απμάλεη ηελ αληνρή 

ζηελ δηάβξσζε. 

Ο αλαθιαζηήξαο απφ θαζαξφ (99,93%) αινπκίλην πςειήο ζηηιπλφηεηαο, έρεη 

επηθαλεηαθή επεμεξγαζία αλνδίσζεο θαη ακκνβνιήο. 

Σν πιαίζην, ην γπαιί θαη ην νπηηθφ ζχζηεκα έρνπλ εγγπεκέλε αληνρή ζε 

ζηαηηθφ θνξηίν 1000 Kg. Όιεο νη εμσηεξηθέο βίδεο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο 

απφ αλνμείδσην πνηφηεηαο Α2  



7.11.5. ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΧΜΑ ΠΆΝΕΛ LED ΟΡΟΦΉ 60X60CM 44 WATT 230V ΨΥΧΡΌ 

Φφηιζηικό ζώμα οροθής ηύποσ LED διαζηάζεφν  60x60cm, ιζτύος 44 Watt, 

τρώμαηος Φστρού Λεσκό, θφηεινόηεηας 4220 Lumen, διάτσζες θφηός  δέζμες 

180° μοιρών, διάρκειας δφήςμεγαλύηερες ηφν 30.000 φρών. 

7.11.6. ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΧΜΑ ΛΑΜΠΣΖΡΑ CFL 

Φφηιζηικό ζώμα λαμπήρας CFL οικονομικός, ηύποσ R63 T2 240V AC με συελή 

ενεργειακή απόδοζε και ταμελή καηανάλφζε, ιζτύος 13 Watt, θφηεινής ροής 

450 lumen,  βάζεφς E27, διαζηάζεφν ύυοσς 105mm και διαμέηροσ 63mm. 

7.12. ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΓΗΑΝΟΜΖ 

7.12.1. ΓΔΝΗΚΆ 

Οη κεηαιιηθνί πίλαθεο δηαλνκήο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα επίηνηρε 

εγθαηάζηαζε, φπσο θαζνξίδεηαη ζηα ζρέδηα, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Legrand XL3-

400. θαηαζθεπαζκέλνη θαη εμνπιηζκέλνη φπσο θαζνξίδεηαη ζηηο παξαθάησ 

παξαγξάθνπο, θαη ζα έρνπλ βαζκφ πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηα DIN 40050/IEC 

144, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ρψξσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη. Τπνηίζεηαη 

φηη νη πίλαθεο ηνπνζεηνχληαη ζε ζηεγαζκέλν ρψξν ή ζην χπαηζξν αιιά ζε 

νηθνδνκηθή εζνρή κε πφξηα. 

Οη πίλαθεο απηνί ζα απνηεινχληαη : 

 Απφ κεηαιιηθφ εξκάξην απφ ειεθηξνιπηηθά επηςεπδαξγπξσκέλν κεηαιιηθφ 

έιαζκα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ νξγάλσλ ηνπ πίλαθα. 

 Απφ κεηαιιηθφ πιαίζην, ηνπνζεηεκέλν ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ πίλαθα 

πάλσ ζηνλ νπνίν ζα ζηεξεψλεηαη ε πφξηα ηνπ πίλαθα. 

 Ζ πφξηα ζα θαηαζθεπαζζεί επίζεο απφ ειεθηξνιπηηθά επηςεπδαξγπξσκέλν 

κεηαιιηθφ έιαζκα θαη ζα έρεη εηδηθφ θιεηδί (Pass-Partout) φκνην γηα 

φινπο ηνπο πίλαθεο. 

 ην θάησ δεμηά εζσηεξηθφ κέξνο ηεο πφξηαο ζα ηνπνζεηεζεί εηδηθή ζήθε 

πνπ ζα πεξηέρεη ηα ιεπηνκεξή κνλνγξακκηθά ειεθηξνινγηθά ζρέδηα. 

 ην θέληξν ηνπ εμσηεξηθνχ κέξνπο ηεο πφξηαο ζα ηνπνζεηεζεί πηλαθίδα 

απφ ραξαγκέλν πιαζηηθφ, κε ηελ νλνκαζία ηνπ πίλαθα. 

 Απφ κεηαιιηθή κεησπηθή πιάθα, ζηελ νπνία ζα αλνηρηνχλ νη θαηάιιειεο 

ηξχπεο γηα ηα φξγαλα ηνπ πίλαθα. 

 ηελ πιάθα απηή ζα ππάξρνπλ θαηάιιειεο ράξηηλεο πηλαθίδεο κε 

πιαζηηθά θαιχκκαηα, γηα λα γξαθηνχλ ηα θπθιψκαηα. 

 Ζ πιάθα απηή ζα πξνζαξκφδεηαη ζην πιαίζην κε ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ 

επηρξσκησκέλεο ή αλνμείδσηεο βίδεο, πνπ λα κπνξνχλ λα μεβηδσζνχλ 

εχθνια κε ην ρέξη, ρσξίο λα ππάξρεη αλάγθε αθαηξέζεσο ηεο πφξηαο ηνπ 

πίλαθα. 



 Oη εηζεξρφκελεο θαη εμεξρφκελεο ειεθηξηθέο γξακκέο ζα πξνζαξκφδνληαη 

ζηεγαλά πάλσ ζ' απηνχο, κε θαηάιιεια εμαξηήκαηα ραιχβδηλσλ ζσιήλσλ 

(ζηππηνζιίπηεο, παμηκάδα θιπ). 

 Θα έρνπλ, ππνρξεσηηθά, πφξηα, ζηεγαλά πξνζαξκνδφκελε ζην πιαίζηφ 

ηεο, κε ειαζηηθφ παξέκβπζκα. 

Ζ θαηαζθεπή ησλ πηλάθσλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε ηα κέζα ζ' απηνχο φξγαλα 

δηαθνπήο, ρεηξηζκνχ, αζθαιίζεσο, ελδείμεσλ θιπ λα είλαη πξνζηηά εχθνια, 

κεηά απφ ηελ αθαίξεζε ηεο κεησπηθήο πιάθαο ησλ πηλάθσλ, λα είλαη 

ηνπνζεηεκέλα ζε θαλνληθέο ζέζεηο θαη λα είλαη δπλαηή ε άλεηε αθαίξεζε, 

επηζθεπή θαη επαλαηνπνζέηεζή ηνπο, ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε θαηάζηαζε ησλ 

γεηηνληθψλ νξγάλσλ. 

Οη κπάξεο ησλ πηλάθσλ ζα είλαη θαηά DIN 43671/9.53 ίζεο ηνπιάρηζηνλ 

επηηξεπφκελεο εληάζεσο κε ην γεληθφ δηαθφπηε ηνπ πίλαθα θαη ζα αληέρνπλ 

ζηα ξεχκαηα βξαρπθπθιψζεσο. 

Οη πίλαθεο ζα είλαη ζπλαξκνινγεκέλνη ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπο, θαη 

ζα έρνπλ επρέξεηα ζηελ είζνδν θαη ζχλδεζε ησλ θαισδίσλ ησλ θπθισκάησλ, 

φπσο επίζεο ζα πξέπεη λα δνζεί κεγάιε ζεκαζία ζηελ θαιή θαη ζχκκεηξε 

εκθάληζή ηνπο. 

Οη θαηαζθεπαζηηθέο αξρέο πνπ ζα ηεξεζνχλ είλαη : 

 Σα ζηνηρεία πξνζαγσγήο ησλ πηλάθσλ ζα βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο ηνπ 

πίλαθα. 

 Σα γεληθά ζηνηρεία ηνπ πίλαθα (δηαθφπηεο, αζθάιεηεο) ζα 

ηνπνζεηεζνχλ ζπκκεηξηθά σο πξνο ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα. 

 Σα ππφινηπα ζηνηρεία ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε θαλνληθέο νξηδφληηεο 

ζεηξέο, ζπκκεηξηθά σο πξνο ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα ηνπ πίλαθα. 

Γηα ηα θψηα πνπ ειέγρνληαη φρη απφ ηνπηθνχο δηαθφπηεο αιιά απ' επζείαο 

απφ ηνπο πίλαθεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθφπηεο, ηχπνπ πίλαθα, φκνηνπο ζε 

εκθάληζε κε ηνπο κηθξναπηφκαηνπο πξνζηαζίαο ησλ γξακκψλ.  

Δπεηδή δελ είλαη απφ ηψξα γλσζηή ε ζεηξά, κε ηελ νπνία ζα θζάλνπλ ηα 

θαιψδηα ζηελ πάλσ πιεπξά ηνπ πίλαθα ζα αθεζεί ρψξνο (10 ηνπιάρηζηνλ 

εθαηνζηψλ), κεηαμχ ηεο ζεηξάο ησλ θιέκελο (βιέπε παξαθάησ) θαη ηεο πάλσ 

πιεπξάο ηνπ πίλαθα θαη ζα "ρηππεζνχλ" (KNOCKOUTS), ψζηε λα κπνξνχλ λα 

αλνηρζνχλ κε έλα απιφ ρηχπεκα. Οη ηξχπεο απηέο ζα είλαη φζεο απαηηνχληαη 

γηα θάζε πίλαθα (αθνχ ιεθζνχλ ππ' φςε θαη ηα θαιψδηα πξνζαγσγήο θαζψο 

θαη νη εθεδξηθέο γξακκέο θαη νη αγσγνί γεηψζεσλ) θαη ζε δηάκεηξν ίζε 

πξνο ηελ κηθξφηεξε δηάκεηξν πνπ απαηηείηαη γηα θάζε πίλαθα, ζα έρνπλ 

φκσο αξθεηή απφζηαζε κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα κπνξνχλ λα δηεπξπλζνχλ 

θαηάιιεια γηα ηελ δίνδν θαη ησλ κεγαιχηεξσλ θαισδίσλ ή ζσιήλσλ. 

Όπνπ απαηηείηαη, κπνξνχλ νη ηξχπεο λα δηαηαρζνχλ θαη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο 

κηαο ζεηξάο.  



Μέζα ζηνπο πίλαθεο, ζην πάλσ κέξνο θαη ζε ζπλερή νξηδφληηα ζεηξά (ή 

ζεηξέο) ζα ππάξρνπλ αθξνδέθηεο ("θιέκελο"), ζηνπο νπνίνπο ζα έρνπλ 

νδεγεζεί εθηφο απφ ηνπο αγσγνχο θάζεσο, θαη νη νπδέηεξνη θαη νη γεηψζεηο 

γηα θάζε γξακκή πνπ αλαρσξεί ή θζάλεη ζηνλ πίλαθα ζε ηξφπν ψζηε θάζε 

γξακκή πνπ κπαίλεη ή βγαίλεη απφ ηνλ πίλαθα λα ζπλδέεηαη κε φινπο ηνπο 

αγσγνχο ηεο κφλν ζε θιέκελο θαη κάιηζηα ζπλερφκελα. Ζ ζεηξά (ή ζεηξέο) 

ησλ θιέκελο ζα βξίζθνληαη, φπσο θαη παξαπάλσ αλαθέξζεθε, ζε απφζηαζε απφ 

ηελ πάλσ πιεπξά ηνπ πίλαθα.  

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζεηξέο θιεκελο, θάζε 

ππνθείκελε ζα βξίζθεηαη ζε κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ ην βάζνο ηνπ πίλαθα 

απφ ηελ ακέζσο ππεξθείκελε ηεο, νη δε εζσηεξηθέο ζπξκαηψζεηο ζα 

νδεγνχληαη πξνο ηα θιέκελο απφ ην πίζσ κέξνο, ζε ηξφπν ψζηε ε πάλσ 

επηθάλεηά ηνπο λα είλαη ειεχζεξε γηα ηελ επρεξή ζχλδεζε ησλ εμσηεξηθψλ 

θαισδίσλ. Οη ραξαθηεξηδφκελεο ζηα ζρέδηα ζαλ εθεδξηθέο γξακκέο ζα είλαη 

θαη απηέο πιήξεηο θαη ειεθηξηθά ζπλερείο κέρξη ηα θιέκελο. 

Ζ εζσηεξηθή ζπλδεζκνινγία ησλ πηλάθσλ ζα είλαη άξηζηε απφ ηερληθήο θαη 

αηζζεηηθήο απφςεσο, δειαδή ηα θαιψδηα ζα νδεχνπλ νκαδηθά κέζα ζε θαλάιηα 

PVC ή κεκνλσκέλα, επζείεο θαη ζχληνκεο δηαδξνκέο, ζα είλαη δε ζηα άθξα 

ηνπο θαιψο πξνζαξκνζκέλα θαη ζθηγκέλα κε θαηάιιειεο βίδεο θαη ξνδέιεο, 

δελ ζα παξνπζηάδνπλ αδηθαηνιφγεηεο δηαζηαπξψζεηο θιπ θαη ζα θέξνπλ 

ραξαθηεξηζηηθνχο αξηζκνχο θαη ζηα δχν άθξα ηνπο. Αθφκα κεγάιε πξνζνρή ζα 

πξέπεη λα δνζεί απφ αηζζεηηθή θαη ινγηθή άπνςε ζηελ άξηηα πξφζδεζε ησλ 

θαισδίσλ ζε νκάδεο, φπνπ απηφ ρξεηάδεηαη. 

Οη δπγνί (κπάξεο) ραιθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηππνπνηεκέλσλ 

δηαηνκψλ. Οη δηαηνκέο ησλ θαισδίσλ θαη ησλ ράιθηλσλ ξάβδσλ εζσηεξηθήο 

ζπλδεζκνινγίαο ζα είλαη επαξθείο θαη ζα ζπκθσλνχλ θαη' ειάρηζην πξνο ηηο 

αλαθεξφκελεο ζηα ζρέδηα γηα ηηο αληίζηνηρεο γξακκέο πνπ θζάλνπλ ή 

αλαρσξνχλ θαη λα αληέρνπλ ζηα ξεχκαηα βξαρπθπθιψζεσο. 

Απαξαίηεην είλαη λα ηεξεζεί έλα θαζνξηζκέλν ζχζηεκα φζνλ αθνξά ηε 

ζήκαλζε ησλ θάζεσλ. Έηζη ε ίδηα θάζε ζα ζεκαίλεηαη πάληνηε κε ην ίδην 

ρξψκα θαη επη πιένλ ζηηο ηξηθαζηθέο δηαλνκέο θάζε θάζε ζα εκθαλίδεηαη 

πάληνηε ζηελ ίδηα ζέζε σο πξνο ηηο άιιεο θαη ζα ηεξείηαη ε ίδηα πάληνηε 

ζεηξά (π.ρ. ε R αξηζηεξά, ε S ζην κέζν, ε Σ δεμηά), φζνλ αθνξά ζηηο 

αζθάιεηεο θαη ζηα θιέκελο. 

Γεληθά, ε ζπλδεζκνινγία ησλ πηλάθσλ ζα είλαη πιήξεο, θαηά ηξφπν ψζηε λα 

κελ ρξεηάδεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο παξά κφλν ε ηνπνζέηεζή ηνπο, ε 

ζηεξέσζή ηνπο θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηηο γξακκέο πνπ κπαίλνπλ θαη 

βγαίλνπλ, νη νπνίεο ζα έρνπλ αξηζκνχο θπθισκάησλ. 

Δπίζεο νη πίλαθεο ζα έρνπλ δνθηκαζζεί θαη ππνζηεί έιεγρν κνλψζεσο, πνπ 

ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζα γλσζηνπνηεζνχλ κε έγγξαθν ζηελ Δπίβιεςε θαηά ηελ 

παξάδνζε ησλ πηλάθσλ. Σα απνηειέζκαηα απηά ζα ζπκθσλνχλ θαη' ειάρηζην κε 

απηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο επίζεκνπο Καλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ 

Κξάηνπο. 



Πάλσ ζηελ φςε ηνπ πίλαθα θαη θάησ απφ ηνπο δηαθφπηεο ζα ππάξρνπλ 

ελδεηθηηθέο πηλαθίδεο ραξαγκέλεο ζε πιαζηηθφ, άξηζηεο πξνζαξκνγήο θαη 

εκθαλίζεσο, πνπ ζα δειψλνπλ ηνλ πξννξηζκφ ησλ νξγάλσλ. 

Παξφκνηεο πηλαθίδεο ζα ππάξρνπλ θαη ζην εζσηεξηθφ, θνληά ζηηο αζθάιεηεο, 

δηαθφπηεο θιπ. 

Οη πίλαθεο ρακειήο ηάζεο ζα πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ ειεθηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ολνκαζηηθή Έληαζε ιεηηνπξγίαο Ηn  (βι. κνλνγξακκηθά ζρέδηα ) 

 Ολνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο  400 V (έσο θαη 690 V) 

 Αξηζκφο Φάζεσλ 3Ph +N +PE 

 Σάζε κφλσζεο Ui 1000 V 

 πρλφηεηα Λεηηνπξγίαο 50 / 60 Ζz 

 Λεηηνπξγία ζε ζχζηεκα γεηψζεσο ΣΝ (ή TT – IT) 

 Ρεχκα Αληνρήο ζε βξαρπθχθισκα  

 Ηcw (kA – rms/1sec Maximum 25 KA / 1s (βι. κνλνγξακκηθά ζρέδηα ) 

Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ησλ εμήο δνθηκψλ 

ηχπνπ ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 60439-1: 

 Γνθηκή αλχςσζεο ζεξκνθξαζίαο 

 Γνθηκή δηειεθηξηθήο ζηάζκεο 

 Γνθηκή αληνρήο ζε βξαρπθπθιψκαηα 

 Γνθηκή αμηνπηζηίαο ησλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο 

 Γνθηκή ησλ απνζηάζεσλ πεξηζσξίσλ θαη εξππζκνχ 

 Γνθηκή ηεο κεραληθήο ιεηηνπξγίαο 

 Γνθηκή ηνπ βαζκνχ πξνζηαζίαο. 

Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά απφ 

αλαγλσξηζκέλα δηεζλή εξγαζηήξηα. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα εθηειεζζνχλ νη παξαθάησ δνθηκέο ζεηξάο θαη λα 

εθδνζεί ην αληίζηνηρν πξσηφθνιιν δνθηκψλ ζεηξάο: 

 Έιεγρνο ηεο ζπλδεζκνινγίαο θαη έιεγρνο ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ 

 Γηειεθηξηθή δνθηκή 

 Έιεγρνο ησλ ζπζθεπψλ πξνζηαζίαο θαη ζπλέρεηαο ηνπ θπθιψκαηνο 

γείσζεο 

Ο πίλαθαο ζα θέξεη ππνρξεσηηθά ηελ ζήκαλζε “ CE “ ζχκθσλα κε ηηο 

Δπξσπατθέο Οδεγίεο Νέαο Πξνζέγγηζεο 73/23 , 89/336 θαη 93/68. 

Ο θαηαζθεπαζηήο ειεθηξηθψλ πηλάθσλ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ΗSO 9001 γηα ηελ θαηαζθεπή-ζπλαξκνιφγεζε πηλάθσλ 



ρακειήο ηάζεο. Σν ηκήκα πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή ζα είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ δνθηκψλ ζεηξάο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδνληαο ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ. 

Δπίζεο καδί κε ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ρακειήο ηάζεο ζα πξέπεη λα 

παξαδνζνχλ κνλνγξακκηθά θαη πνιπγξακκηθά ειεθηξνινγηθά ζρέδηα θαηαζθεπήο 

ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ρακειήο ηάζεο. 

7.13. OΡΓΑΝΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΠΗΝΑΚΧΝ 

Σα φξγαλα ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα αθνινπζνχλ 

ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ παξαθάησ παξαγξάθσλ θαη ζα είλαη θαηαζθεπήο κηαο 

θαη κφλνλ εηαηξείαο γηα απνθπγή πξνβιεκάησλ ζηελ ζπλεξγαζία ησλ δηαθφξσλ 

νξγάλσλ. 

7.13.1. ΡΑΓΟΓΗΑΚΟΠΣΔ 

Οη ξαγνδηαθφπηεο (κνλνπνιηθνί έσο ηεηξαπνιηθνί 415/220V,50ΖΕ) ζα έρνπλ 

εμσηεξηθή κνξθή φκνηα κε απηή ησλ κηθξναπηνκάησλ ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ 

αιιά ζα αλνίγνπλ θαη ζα θιείλνπλ έλα θχθισκα ζε θνξηίν. 

Οη ξαγνδηαθφπηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δηαθφπηεο ρεηξηζκνχ ζπζθεπψλ 

ζα είλαη νλνκαζηηθήο έληαζεο 25Α έσο 40 Α, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο 

IEC 408 θαη 669-1, BS 5419 θαη VDE 0660. 

Οη ξαγνδηαθφπηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δηαθφπηεο θνξηίνπ, ζα είλαη 

νλνκαζηηθήο έληαζεο 40 Α έσο 160 Α, ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 60943-3 

θαη ζα έρνπλ πεξηζηξνθηθφ ρεηξηζηήξην. 

 

7.13.2. ΜΗΚΡΟΑΤΣΟΜΑΣΟΗ 

Γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θπθισκάησλ έλαληη ππεξθνξηίζεσλ θαη 

βξαρπθπθισκάησλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κηθξναπηφκαηνη, θακπχιεο "C" γηα ηα 

θπθιψκαηα θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ θαη κηθξναπηφκαηνη θακπχιεο "D" γηα 

ηα θπθιψκαηα θηλεηήξσλ.  

Οη κηθξναπηφκαηνη ζα είλαη γεληθά νλνκαζηηθήο εληάζεσο απφ 6Α έσο 63Α 

θαη θαηάιιεινη γηα ηάζε κέρξη 400V AC, κε ζεξκηθή πξνζηαζία ζε 

ππεξέληαζε θαη ειεθηξνκαγλεηηθφ ζηνηρείν πξνζηαζίαο ζε βξαρπθχθισκα, ην 

νπνίν ζα δηεγείξεηαη γηα ηηκέο ξεχκαηνο 5 έσο 10 θνξέο ην νλνκαζηηθφ γηα 

ηελ θακπχιε "C" θαη 10 έσο 14 θνξέο ην νλνκαζηηθφ γηα ηελ θακπχιε "D". 

Ηθαλφηεηα δηαθνπήο θαηά IEC 947.2 ηνπιάρηζηνλ 6 ΚΑ γηα ηα θπθιψκαηα 

θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ θαη 10 ΚΑ γηα ηα θπθιψκαηα θηλεηήξσλ  

7.13.3. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΈ ΛΤΥΝΊΔ ΡΆΓΑ.  

Θα είλαη θαηάιιειεο λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ξάγα κνξθήο Χκέγα θαη ζα είλαη 

δηαζηάζεσλ θαη κνξθήο φκνηαο πξνο ηνπο κηθξναπηφκαηνπο θαη ηνπο 

ξαγνδηαθφπηεο.  



Tν ρξψκα ηνπ θαιχκκαηνο ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπίβιεςε, εθηφο αλ 

νξίδεηαη ζαθψο ζηα ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή.  

Ο ιακπηήξαο ζα είλαη αίγιεο νλνκαζηηθήο εληάζεσο 2 ριζη. ηνπ ακπέξ ;ή 

αληίζηνηρνη ηχπνπ led.  

7.13.4. ΑΦΑΛΔΗΟΑΠΟΕΔΤΚΣΖ ΡΑΓΑ.  

Θα είλαη θαηάιιεινο λα ηνπνζεηεζεί ζε ξάγα κνξθήο Χκέγα θαη ζα είλαη 

δηαζηάζεσλ θαη κνξθήο φκνηαο πξνο ηνπο κηθξναπηφκαηνπο θαη ηνπο 

ξαγνδηαθφπηεο.  

Ο αζθαιεηναπνδεχθηεο ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ην πξφηππν IEC 60269-1 θαη ζα 

είλαη θαηάιιεινο γηα θπζίγγηα 10Υ38, βξαδείαο ή ηαρείαο ηήμεσο. 

Σν νλνκαζηηθφ ξεχκα δηαθνπήο ζα είλαη 40Α θαη ε ηθαλφηεηα δηαθνπήο 

κεγίζηνπ βξαρπθπθιψκαηνο ζηα 400V ζα είλαη 20ΚΑ ηνπιάρηζηνλ. 

7.13.5. ΣΖΛΔΓΗΑΚΟΠΣΔ (ΡΔΛΔ ΚΑΣΑΝΗΑ) ΚΑΗ ΡΔΛΔ ΡΑΓΑ 

Γηα ην ρεηξηζκφ θπθισκάησλ θσηηζκνχ κε ηειερεηξηζκφ απφ δχν- ηξία ή θαη 

πεξηζζφηεξα ζεκεία, φπνπ πξνβιέπεηαη ηέηνηα δηάηαμε, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο νλνκαζηηθήο εληάζεσο 16Α έσο 63Α δηπνιηθνί, 

ηάζεσο ρεηξηζκνχ 250V ΑC, 50 ΖΕ. Ζ δηάξθεηα δσήο ησλ επαθψλ ηνπο, ζα 

αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζηνπο 500.000 ρεηξηζκνχο. 

Οη ηειεδηαθφπηεο θαη ηα ξειέ ζα είλαη εγθαηεζηεκέλνη κέζα ζηνπο πίλαθεο 

ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα.  

7.13.6. ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΔ ΑΠΟΜΟΝΧΔΧ (230/230 V)  

Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα πξνο VDΔ 0550 Σ3, ηάζεο δνθηκήο 2,5ΚV, 

θιεηζηνχ ηχπνπ. Ζ ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ζα θζάλεη ηνπο 80oC. Ζ 

ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο είλαη 50ΖΕ.  

Φέξνπλ ζίδεξφ ππξήλα θαη ηπιίγκαηα ραιθνχ. Σα ηπιίγκαηα θαη νη θιέκκεο 

ζχλδεζεο Θα ππάξρνπλ ιήςεηο ζηελ είζνδφ ηνπο γηα +5% ηεο νλνκαζηηθήο 

ηάζεσο. 

7.13.7. ΡΔΤΜΑΣΟΓΟΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

Οη ξεπκαηνδφηεο βηνκεραληθνχ ηχπνπ ζα είλαη απφιπηα ζχκθσλνη κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο: 

 IEC 309-1 Καλφλεο αζθαιείαο γηα ηελ θαηαζθεπή πξηδψλ θαη θηο 

βηνκεραληθήο ρξήζεο 

 IED 309-2 Γηαζηάζεηο πιηθψλ γηα ηελ ζπκβαηφηεηά ηνπο 

Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο είλαη πνιπακίδε 6 ην νπνίν είλαη απηνζβέζηκν 

ζηνπο 850νC θαη αληέρεη ζηηο ζεξκνθξαζίεο απφ -25νC έσο 40νC 

Οη ξεπκαηνδφηεο, κνλνθαζηθνί θαη ηξηθαζηθνί, ζα έρνπλ κνξθή Ρ17 

(θπιηλδξηθή). Θα ππάξρεη επίζεο ε παξαθάησ θσδηθνπνίεζε ρξσκάησλ: 

Ρεπκαηνδφηεο 230 V  ρξψκα κπιε 



Ρεπκαηνδφηεο 400 V ρξψκα θφθθηλν 

8. ΑΠΥΔΣΔΤΖ.  

8.1. ΧΛΖΝΔ ΑΠΟ ΚΛΖΡΟ PVC (ΓΗΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΜΔΑ ΣΟ ΔΓΑΦΟ)  

8.1.1. ΤΛΗΚΟ ΧΛΖΝΧΝ 

Οη πιαζηηθνί ζσιήλεο ζα είλαη αληνρήο ζε πίεζε 6 atm. νλνκαζηηθήο 

δηακέηξνπ 100 θαη κεγαιχηεξεο. Οη ζσιήλεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη 

ζχκθσλα κε ην DΗN 19 534. Θα έρνπλ φια ηα εηδηθά ηεκάρηα εμαξηήκαηα 

θαη ζπλδέζεηο 

Οη δηαζηάζεηο - πάρε θιπ. δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Ονομαζηική 

Γιάμεηπορ [mm] 

Δξωηεπική Γιάμεηπορ 

[mm] 
Πάσορ Σοισώμαηορ [mm] 

100 110 3.0 

125 125 3.1 

160 160 3.9 

200 200 4.9 

250 250 6.1 

300 315 7.7 

400 400 9.8 

500 500 12.2 

8.1.2. ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΠΟΓΔΗΑ ΧΛΖΝΧΖ 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή ησλ δηθηχσλ, ηζρχνπλ ηα θαησηέξσ: 

8.1.2.1. Γιάζηπωζη ςποζηπώμαηορ ζηον πςθμένα ηος οπύγμαηορ. 

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ ζα γίλεη πάλσ ζε ππφζηξσκα απφ πιηθφ 

νδνζηξσζίαο 3Α πάρνπο 0,20 m κεηά απφ ηελ πιήξε ζπκπχθλσζε ηνπ κε 

δνλεηή ζε φιν ην κήθνο, έηζη ψζηε λα εμνκαιχλνληαη νη εδαθηθέο 

αλσκαιίεο ηνπ ππζκέλα, θαη λα επηηπγράλεηαη νκνηνκνξθία έδξαζεο. Ο 

Αλάδνρνο ζα είλαη επίζεο ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζεκειίσζε ηνπ αγσγνχ, 

παίξλνληαο φια ηα κέηξα γηα ηελ ζηεξέσζε ησλ εδαθψλ πξνο απνθπγή 

θαηνιηζζήζεσλ 

ηα ζεκεία φπνπ ν ζσιήλαο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε βάζνο κηθξφηεξν απφ 

120 cm θαη ππάξρεη πεξίπησζε δηέιεπζεο βαξέσλ νρεκάησλ ή βαξέσλ 

αληηθεηκέλσλ, ν ζσιήλαο ζα εγθηβσηίδεηαη κέζα ζε ζθπξφδεκα αθνχ 

βεβαίσο εμαζθαιίδεηαη ε θαηά κήθνο δηαζηνιή. 

8.1.2.2. Μεηαθοπά, αποθήκεςζη, καηέβαζμα ζηο όπςγμα και ζύνδεζη ζωλήνων. 

Καηά ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξά, νη ζσιήλεο ζα ζηνηβάδνληαη ζε 

δηαδνρηθέο ζεηξέο θαη φρη ζε ζρήκα ππξακίδαο. Πξηλ απφ ηελ θφξησζε ζα 

ηνπνζεηεζνχλ ζαλίδεο ζην δάπεδν θαη ζηα πιατλά παξαπέηα ηνπ 

απηνθηλήηνπ, γηα λα απνθεπρζεί ν ηξαπκαηηζκφο ησλ ζσιήλσλ. Σα νρήκαηα 

κεηαθνξάο ζα έρνπλ ηέηνην κήθνο, ψζηε νη ζσιήλεο λα κελ εμέρνπλ απφ 



ηελ θαξφηζα. Ζ εθθφξησζε ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεη κε γεξαλφ θαη ζρνηληά, ή 

θεθιηκέλν επίπεδν 45° θαη ζρνηληά. ε φιεο ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ 

ζσιήλσλ πξέπεη λα δίλεηαη ε δένπζα πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή 

ηξαπκαηηζκνχ ηνπο. Ζ θχιηζε ζα γίλεηαη επάλσ ζε καδέξηα. Οη ζσιήλεο 

κέρξη Φ200 κπνξνχλ λα μεθνξησζνχλ κε ην ρέξη, ρσξίο κεραληθά κέζα. 

Απαγνξεχεηαη ε εθθφξησζε κε αλαηξνπή ηνπ απηνθηλήηνπ. Αλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη άγθηζηξα, ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη ηα άθξα κε ιάζηηρν 

γηα λα κελ θαηαζηξέθνληαη ηα ρείιε ησλ ζσιήλσλ. Γηα αλχςσζε κε γεξαλφ 

απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ζπξκαηφζρνηλσλ. σιήλεο θαη πιηθά πνπ έρνπλ 

ππνζηεί ρηππήκαηα, ζα δνθηκάδνληαη κε ζθπξί γηα ηελ δηαπίζησζε 

αξηηφηεηαο ή κε. Όηαλ ηνπνζεηεζνχλ νη ζσιήλεο ζην φξπγκα ζα πξέπεη λα 

εθάπηνληαη ζηνλ ππζκέλα εθηφο απφ κήθε 0.2 m γηα ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ 

ηνπο. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα ζα γίλεη κε γεξαλφ. Πξηλ ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ θάζε ηεκαρίνπ ζα ειέγρεηαη ην πξνεγνχκελν ηεκάρην θαη 

ζα θαζαξίδεηαη απφ μέλα ζψκαηα. 'Όηαλ δηαθφπηνληαη νη εξγαζίεο γηα 

νπνηνδήπνηε δηάζηεκα, ζα ζθξαγίδνληαη ηα άθξα ησλ ζσιήλσλ γηα ηελ 

παξεκπφδηζε εηζφδνπ μέλσλ ζσκάησλ θαη δψσλ. Ζ θνπή ηεκαρίσλ ζσιήλα ζε 

κήθε κηθξφηεξα ηνπ νλνκαζηηθνχ, ζα γίλεηαη κε εηδηθή θνπηηθή κεραλή 

θαη ε επεμεξγαζία ησλ ηνκψλ ζα γίλεηαη κε εηδηθφ κεράλεκα γηα ηελ 

επίηεπμε ηέιεηαο εθαξκνγήο ησλ ζπλδέζκσλ. Πξηλ ηνπνζεηεζνχλ νη 

ειαζηηθνί δαθηχιηνη ησλ ζπλδέζκσλ ζα θαζαξίδνληαη επηκειψο νη ππνδνρέο 

ηνπο. Πξηλ απφ ηελ ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ, ζα αιείθνληαη ηα άθξα θαη νη 

δαθηχιηνη ζηεγαλφηεηαο κε ξεπζηφ ζαπνχλη. Αλ απαηηείηαη γσλία κεηαμχ 

δχν κεθψλ ζσιήλα ζα γίλεη κεηά ηελ ζχλδεζε. Ζ απφθιηζε απφ ηελ επζεία 

απαγνξεχεηαη λα ππεξβαίλεη ηηο 6°. 

Όιεο νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο θαη πξνο ηα ηεκάρηα ζα 

γίλνπλ κε ειαζηηθνχο ζηεγαλσηηθνχο δαθηπιίνπο ζηηο εηδηθά 

δηακνξθσκέλεο κνχθεο. 

8.1.2.3. Δπίσωζη 

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη πάζεο θχζεσο 

εμαξηεκάησλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζην φξπγκα θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ 

αγθπξψζεσλ, ζα γίλεη επίρσζε αθήλνληαο αθάιππηεο ηηο ζπλδέζεηο ληα ηηο 

απαηηνχκελεο δνθηκέο. Ζ επίρσζε ζα γίλεη κε πιηθφ νδνζηξσζίαο 3Α. Οη 

ζσιήλεο ζα ζθελσζνχλ αξρηθά, θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα επηρσζνχλ θαη απφ 

ηηο δχν πιεπξέο ζπγρξφλσο θαηά ζηξψζεηο πάρνπο έσο 0.30 m πξηλ ηελ 

ζπκπίεζε. Ο ζσιήλαο ζα πξέπεη ηειηθά λα θαιπθζεί θαηά ηνπιάρηζηνλ 0.20 

m. Σν πιηθφ επίρσζεο ζα βξέρεηαη θαη ζα ζπκππθλψλεηαη κε κεραληθφ 

δνλεηή θαηά ζηξψζε. Ζ ζπκπχθλσζε πξέπεη λα θηάζεη έσο 95% θαηά 

πξνθηφξ. Ζ ζπκπχθλσζε ζα ειέγρεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα ν νπνίνο ζα 

θάλεη κε δαπάλε ηνπ εξγνιάβνπ θαη κία εξγαζηεξηαθή δνθηκή, γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηνπ βαζκνχ ζπκπχθλσζεο αλά 1000 m3 επίρσζεο. Σν γέκηζκα ηνπ 

ππφινηπνπ νξχγκαηνο ζα γίλεη κεηά ηελ δνθηκή πίεζεο ηνπ αγσγνχ, φπσο 

πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 



8.1.2.4. Δπαναπλήπωζη οπύγμαηορ 

Ζ επαλαπιήξσζε ησλ ηάθξσλ ζα γίλεη κεηά ηελ απνθνκηδή πιενλαδφλησλ 

πιηθψλ εθζθαθήο, κε πιηθφ 3Α. Ζ επίρσζε ζα γίλεηαη απφ κεραλήκαηα ή 

εξγάηεο ζε ζηξψζεηο 0,25 m πιήξσο ζπκππθλσκέλεο. Ζ ζπκπχθλσζε ζα 

γίλεηαη κε κεραληθά κέζα. ηα ηκήκαηα πνπ ν αγσγφο πεξλάεη θάησ απφ 

δξφκν, ζα θαηαζθεπαζζεί ππφβαζε πάλσ απφ ην πιηθφ επηθάιπςεο 3Α κέρξη 

0.15 m θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ νδνζηξψκαηνο. Ζ πεξαηηέξσ επίρσζε κε 

ζξαπζηφ πιηθφ (Π.Σ.Π. 0-0-155) (3Α) κεηά ηελ πιήξε ζπκπχθλσζε ηνπ 

πιηθνχ θάιπςεο ηνπ αγσγνχ, ζα γίλεηαη θαηά ζηξψζεηο φρη κεγαιχηεξεο 

απφ 0.25 m. Ζ ζπκπχθλσζε ζα γίλεηαη πιήξσο, κε κεραληθνχο δνλεηέο, κε 

παξάιιειν βξέμηκν. Ζ ζπκπχθλσζε πξέπεη λα γίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο 

πιεπξέο ηνπ νξχγκαηνο. Ζ ζπκπχθλσζε ζα θζάλεη βαζκφ 95% (πξφθηνξ). 

8.2. ΦΡΔΑΣΗΑ 

8.2.1. ΦΡΔΆΣΗΑ ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΑΜΈΝΑ.  

Φξεάηηα ειέγρνπ ηνπ γεληθνχ νξηδνληίνπ δηθηχνπ απνρεηεχζεσο ζα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηα ξείζξα ησλ νδψλ, θαη ζε απνζηάζεηο 25- 30 m. ην 

ηέινο ησλ νδψλ θαη ζηηο δηαζηαπξψζεηο ηνπ δηθηχνπ, ηα θξεάηηα είλαη 

ηδίνπ ηχπν αιιά δηπιά. 

Σα θξεάηηα θαηαζθεπάδνληαη απφ πδαηνζηεγαλφ beton C35/45, νπιηζκέλν κε 

ίλεο πνιππξνππιελίνπ. Καη είλαη ησλ αθφινπζσλ ηχπσλ: 

 Φξεάηην ΦΡ2: Πξνθαηαζθεπαζκέλν θξεάηην απνξξνήο νκβξίσλ ηχπνπ 

ΔΤΓΑΠ Α1, εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 60Υ80 cm, κε ελζσκαησκέλε 

ρπηνζηδεξή ζράξα δηαζηάζεσλ 60Υ96 cm, θιάζεσο D400 θαη πιεπξηθή 

κεηφπε εληζρπκέλε κε ραιχβδηλεο ιάκεο. 

 Φξεάηην ΦΡ3: Πξνθαηαζθεπαζκέλν θξεάηην απνξξνήο νκβξίσλ ηχπνπ 

ΔΤΓΑΠ Α2, κε δχν ζαιάκνπο εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 60Υ80 cm, 

ελζσκαησκέλε δηπιή ρπηνζηδεξή ζράξα δηαζηάζεσλ 60Υ96 cm, θιάζεσο 

D400 θαη πιεπξηθή κεηφπε εληζρπκέλε κε ραιχβδηλεο ιάκεο.  

8.2.2. ΚΑΛΌΜΜΑΣΑ ΦΡΔΑΣΊΧΝ.  

Σα θξεάηηα ζα θαιχπηνληαη κε ρπηνζηδεξή ζράξα κε ην αλάινγν πιαίζην, 

κε κία ζεηξά ζρηζκψλ δηαγσλίσο πξνο ηηο πιεπξέο. ρεδηάδεηαη ζχκθσλα 

κε ην πξφηππν ΔΝ 124/94 νκάδα D400 (θνξηίν δνθηκήο 400 kN -40 ηφλνη) 

θαη θαηαζθεπάδεηαη απφ ειαηφ ζθαηξνεηδή γξαθηηνχρν ρπηνζίδεξν. Ζ 

ρεκηθή ζχλζεζε ηνπ κεηάιινπ είλαη GJS500/7 EN-ISO 1083. 

Οη ζράξεο θαη ηα πιαίζηα ελσκαηψλνληαη ζηα πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα 

απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή  θαη παξαδίδνληαη ζαλ εληαίν ζχλνιν, ρξσκαηηζκέλα 

κε δχν ζηξψζεηο πδαηνδηαιπηνχ πηζζνρξψκαηνο. 

 



9. ΤΓΡΔΤΖ -ΑΡΓΔΤΖ.  

9.1. ΧΛΖΝΔ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟ HDPE (ΓΗΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΜΔΑ ΣΟ ΔΓΑΦΟ)  

Αγσγνί χδξεπζεο πνιπαηζπιελίνπ νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 αηκνζθαηξψλ 

εμσηεξηθήο δηακέηξνπ Φ160 mm θαη Φ250 mm SDR11  (HPPE, PE 100 -EN 12201-

2 -CEN\TC 155 WI 020,2) νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 αηκ. πιήξσο ηνπνζεηνχκελνπ 

εληφο ησλ ηάθξσλ θαη έηνηκνπ γηα ιεηηνπξγία. Πξνβιέπνληαη νη αθφινπζεο 

εξγαζίεο: 

 Πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε, ζηαιία θαη κεηαθνξάο ησλ ζσιήλσλ, 

ζπλδέζκσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ, ε κεηαθνξά απφ ηε ζέζε 

ζπγθέληξσζεο κέρξη ην ρείινο ηεο ηάθξνπ, θαζψο θαη ε δαπάλε 

πξνζέγγηζεο, θαηαβηβαζκνχ κέζα ζηε ηάθξν, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε 

ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ησλ θαη κεηά ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη 

εμαξηεκάησλ (γηα νζεζδήπνηε ζπλδέζεηο). 

 Σνκή ησλ ζσιήλσλ φπνπ ζα ρξεηαζηεί, θαζψο θαη γηα ηε δνθηκή 

ζηεγαλφηεηαο, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη ησλ 

ζρεηηθψλ πξνο απηή πιηθψλ, πιαθψλ ζηεγαλφηεηαο, εμαεξηζηήξσλ, 

χδαηνο, αληιηψλ, καλνκέηξσλ θ.ιπ. 

 Έιεγρνο ησλ ζσιήλσλ ζε επίζεκα αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα θαη απηέο 

ηεο κεηαθνξάο ησλ ειεγθηψλ επί ηφπνπ ησλ εξγαζηεξίσλ. Οη αλάδνρνη 

ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίδνπλ απφ ηε θαηαζθεπάζηξηα, ησλ ζσιήλσλ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ, εηαηξεία πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ απηψλ. 

 

9.2. ΧΛΖΝΔ ΠΑΡΟΥΉ ΦΡΔΑΣΗΧΝ ΆΡΓΔΤΖ. 

Σα δίθηπα απηά θαηαζθεπάδνληαη απφ γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα νλνκαζηηθήο 

δηακέηξνπ 1’’, νη νπνίνη αθνινπζνχλ ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ:. 

9.2.1. ΓΔΝΗΚΑ 

Θα είλαη ηχπνπ ΗSΟ-ΜΔDΗUΜ ζχκθσλα κε ηνπο Διιεληθνχο Καλνληζκνχο, γηα 

πίεζε ιεηηνπξγίαο 10 atm, κε νλνκαζηηθέο δηακέηξνπο θαη πάρε ηνηρσκάησλ 

ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Ολνκαζηηθή Γηάκεηξνο 

[In] 

Πάρνο Σνηρψκαηνο 

[mm] 

½ 2,65 

¾ 2,65 

1 - 1 ½ 3,25 

2 - 2 ½ 3,65 

3 4,05 

9.2.2. ΤΝΓΈΔΗ 

Ζ ζχλδεζε ησλ δηαθφξσλ ηεκαρίσλ ζσιήλσλ γηα ζρεκαηηζκφ ησλ θιάδσλ ηνπ 

δηθηχνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ηε ρξήζε ζπλδέζκσλ 

(κνχθεο) γαιβαληζκέλσλ, κε εληζρπκέλα ρείιε ζηελ πεξηνρή ηεο εζσηεξηθήο 



θνριηψζεσο (θνξδνλάηα) θαη γηα ηπρφλ δηακέηξνπο κεγαιχηεξεο απφ 4", κε 

δεχγνο θιαληδψλ, επίζεο γαιβαληζκέλσλ, ζπλδεφκελσλ πξνο ηνπο ζσιήλεο κε 

θνριίσζε. Απαγνξεχεηαη απφιπηα γηα ηελ ζχλδεζε ζσιήλσλ ε 

ειεθηξνζπγθφιιεζε ή νμπγνλνθφιιεζε. Τιηθφ παξεκβχζκαηνο TEFLON. 

9.2.3. ΑΛΛΑΓΈ ΓΗΔΤΘΌΝΔΧ 

Οη αιιαγέο δηεπζχλζεσο ησλ ζσιήλσλ γηα επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο αμνληθήο 

πνξείαο ηνπ δηθηχνπ, ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά θαλφλα κε εηδηθά ηεκάρηα 

κεγάιεο αθηίλαο θακππιφηεηαο, γαιβαληζκέλα, κε εληζρπκέλα ρείιε εθηφο 

απφ ζσιήλεο κηθξήο δηακέηξνπ, φπνπ επηηξέπεηαη ε θάκςε ηνπο ρσξίο 

ζέξκαλζε κε εηδηθφ εξγαιείν (κέρξη θαη Φ1”). Οπσζδήπνηε κε ηελ θάκςε ηνπ 

ζσιήλα πξέπεη λα κε παξακνξθψλεηαη ε θπθιηθή δηαηνκή ηνπ, θαη λα κε 

πξνθαιείηαη ε παξακηθξή βιάβε ή απνθφιιεζε ηνπ ζηξψκαηνο γαιβαλίζκαηνο 

απηνχ. 

Υξήζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ κηθξήο αθηίλαο θακππιφηεηαο (γσλίεο) επηηξέπεηαη 

κφλν ζε ζέζεηο φπνπ αλππέξβιεηα εκπφδηα ην επηβάιινπλ, θαη πάληνηε κεηά 

απφ έγθξηζε ηεο Δπηβιέςεσο. 

Οη δηαθιαδψζεηο ησλ ζσιήλσλ γηα ηξνθνδφηεζε αλαρσξνχλησλ θιάδσλ, ζα 

εθηειείηαη νπσζδήπνηε κε εηδηθά εμαξηήκαηα γαιβαληζκέλα (ηαπ, ζηαπξνί), 

κε εληζρπκέλα ρείιε. 

9.2.4. ΣΉΡΗΞΖ ΣΧΝ ΧΛΖΝΔΧΝ 

Οη θαηαθφξπθεο ζσιελψζεηο ζα ζηεξίδνληαη κε εηδηθά ζηεξίγκαηα, 

αγθπξνχκελα ζε ζηαζεξά νηθνδνκηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζηεξίγκαηα ζα 

επηηξέπνπλ ηελ ειεχζεξε θαηά κήθνο ζπζηνινδηαζηνιή ηνπο, εθηφο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη αγθχξσζε πξνθεηκέλνπ νη ζπνηνινδηαζηνιέο λα 

παξαιεθζνχλ εθαηέξσζελ ηνπ ζεκείνπ αγθπξψζεσο. 

Οη νξηδφληηεο ζσιελψζεηο ζα ζηεξίδνληαη πάλσ ζε ζηδεξνγσληέο ή 

ζηδεξνδνθνχο κε ηελ βνήζεηα ζηεξηγκάησλ ηχπνπ Χ. Σα ζηεξίγκαηα ζα είλαη 

απφ γαιβαληζκέλν κνξθνζίδεξν θαη ζα ζπλδένληαη πξνο ηηο ζηδεξνγσληέο 

κέζσ θνριηψλ, πεξηθνριίσλ θαη γθξφβεξ γαιβαληζκέλσλ. Οη ζηδεξνγσληέο 

θαηά πεξίπησζε ζα ζηεξεψλνληαη ζε πιατλνχο ηνίρνπο ή ζα αλαξηψληαη απφ 

ηελ νξνθή. 

Ζ ζηεξέσζε ζηα νηθνδνκηθά πιηθά ζα γίλεηαη κε εθηνλσηηθά βχζκαηα 

κεηαιιηθά θαη θνριίεο. 

ε πεξίπησζε αλαξηήζεσο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ξάβδνη κεηαιιηθνί ή 

ζηδεξνγσληέο επαξθνχο αληνρήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν εθάζηνηε θνξηίν, αιιά 

πάλησο φρη κηθξφηεξεο "ηζνδχλακεο” δηαηνκήο απφ ηελ αλαγξαθφκελε ζηνλ 

θαησηέξσ πίλαθα. Ηζρχνπλ θαη εδψ ηα πεξί αγθπξψζεσλ γηα ιφγνπο 

ζπζηνινδηαζηνιψλ. 

Όια ηα κεηαιιηθά πιηθά ζηεξίμεσο (ζηδεξνδνθνί, ζηδεξνγσληέο. ζηεξίγκαηα 

θνριίεο πεξηθφριηα γθξφβεξ) ζα είλαη γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ. 

9.2.5. ΑΠΣΑΖ ΣΖΡΗΓΜΆΣΧΝ 

Ο πην θάησ πίλαθαο ζα εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο επζεηψλ δηαδξνκψλ 

ζσιήλσλ θαη φρη ζηα ζεκεία φπνπ ε ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ 



δεκηνπξγεί ζπγθεληξσκέλα θνξηία νπφηε θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζηεξίγκαηα 

θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο. 

 

Γηάκεηξνο 

ζσιήλα 

Μέγηζηε απφζηαζε 

ζηεξηγκάησλ γηα 

νξηδφληηεο 

ζσιελψζεηο 

Μέγηζηε απφζηαζε 

ζηεξηγκάησλ γηα 

θαηαθφξπθεο 

ζσιελψζεηο 

Γηάκεηξνο 

ξάβδνπ 

ζηεξίμεσο 

[ΔΛΑΥΗΣΉ] 

Μέρξη Φ 1” 2,5m 2,3 m 10 mm 

Φ 1 1/4" 2,5m 3,0 m 12 mm 

Φ 1 1/2" 3,0 m 3,5 m 12 mm 

Φ 2" 3,0 m 3,5 m 12 mm 

Φ 2 1/2” 3,5 m 4,5m 16 mm 

Φ 3" 3,5 m 4,5m 16 mm 

Φ 4" θαη άλσ 3,5 m 4,5m 16 mm 

9.2.6. ΑΠΟΌΝΓΔΖ ΧΛΖΝΔΧΝ 

Όιεο νη ζσιελψζεηο ησλ δηθηχσλ ζα θαηαζθεπαζζνχλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε 

λα είλαη επρεξήο ε απνζπλαξκνιφγεζε νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ζσιελψζεσλ ή 

νξγάλνπ ειέγρνπ ξνήο γηα αληηθαηάζηαζε, ηξνπνπνίεζε ή κεηαζθεπή, ρσξίο 

ρξήζε εξγαιείσλ θνπήο, νμπγφλνπ ή θαη ειεθηξνζπγθφιιεζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ ζ ’φια ηα ζεκεία φπνπ ηνχην ζα είλαη αλαγθαίν ζα πξνβιέπνληαη 

ιπφκελνη ζχλδεζκνη (ξαθφξ, θιάληδεο) θαηά ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηβιέςεσο. 

 

9.3. ΓΗΚΛΔΊΓΔ ΑΠΟΜΟΝΔΧ (ΒΆΝΔ) ΟΡΔΗΥΆΛΚΗΝΔ. 

Οη βάλεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην δίθηπν γηα δηακέηξνπο ζσιελψζεσλ κέρξη 

θαη Φ1", ζα είλαη ηχπνπ ζθαηξηδίνπ (Ball valves), "νιηθνχ πεξάζκαηνο", 

πξνειεχζεσο εξγνζηαζίνπ ρσξψλ ΔΔ, Ακεξηθήο ή Ηαπσλίαο ζπλδεφκελεο πξνο 

ηηο ζσιελψζεηο κε θνριίσζε.  

Σν ζψκα ηνπο ζα είλαη απφ θσζθνξνχρν νξείραιθν ηχπνπ GUΝ Metal, 

επηρξσκησκέλν, αληνρήο ζε εθειθπζκφ πάλσ απφ 2 t/cm² θαη ε έδξα ζθαηξηθή 

απφ αλνμείδσην ράιπβα, αληηθαζηζηάκελνπ ηχπνπ, κε παξέκβπζκα 

ζηεγαλφηεηαο απφ TEFLON ή άιιν ηζνδχλακν πιηθφ.  

Ζ νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο θαη δηαθνπήο ηνπο ζα είλαη 16 at γηα 

ζεξκνθξαζία λεξνχ 100° C.  

 

9.4. ΓΗΚΛΔΊΓΔ ΥΤΣΟΗΓΖΡΔ (ΒΆΝΔ) ΔΛΑΣΗΚΖ ΔΜΦΡΑΞΖ. 

Οη βάλεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην δίθηπν γηα δηακέηξνπο άλσ ησλ  Φ1", ζα 

είλαη ηχπνπ ειαζηηθήο έκθξαμεο κε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο θαη 

δηαθνπήο 16 at γηα ζεξκνθξαζία λεξνχ 100° C. Κάζε βάλα απνηειείηαη απφ: 

 ψκα, θάιπκκα θαη γιψζζα απφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε GCG 

40, DIN 1693. 



 Άμνλα απφ αλνμείδσην ράιπβα X20Cr 13 DIN 14021 

 Έδξα ειαζηηθνχ (επέλδπζε γιψζζαο) EPDM 

 O-Ring ζηεγαλνπνίεζεο απφ EPDM 

 Καπάθη απφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε GCG 40, DIN 1693. 

 Κνπδηλέην άμνλα απφ νξείραιθν MS 58. 

 Μεραληζκφ ρεηξηζκνχ (ηηκφλη) απφ δηακνξθσκέλν ράιπβα ST 42. 

 Κψλν πξνζαξκνγήο (θεθαιή)απφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε GCG 

40, DIN 1693, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν ρεηξηζκφο ηεο βάλαο κε 

θιεηδί. 

 Βαθή επνμεηδηθή πάρνπο 300 κηθξά. 

 

9.5. ΦΛΑΝΣΕΟΚΔΦΑΛΖ (ΦΛΑΝΣΕΟΕΗΜΠΧ) ΜΔ ΤΣΖΜΑ ΑΓΚΤΡΧΖ 

χλδεζκνη κε ζπγθξάηεζε πιήξνπο θνξηίνπ άθξσλ γηα ζσιήλεο PE/ PVC, 

ζχκθσλα κε ην ΔΝ1452, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ150 θαη Φ250, κε ηα 

αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 ψκα, θαηαζθεπαζκέλν απφ ρπηνζίδεξν θαηά ΔΝ1561 ή ειαηφ ρπηνζίδεξν 

θαηά ΔΝ 1563 

 Παξέκβπζκα απφ ειαζηηθφ θαηά ΔΝ681-1 

 Γαθηχιην ζπγθξάηεζεο απφ νξείραιθν ή αλνμείδσην ράιπβα. 

 Κνριίεο θαη πεξηθφριηα απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

 Βαθή επνμεηδηθή κέζνπ πάρνπο 250 κηθξά. 

 

9.6. ΔΛΛΑ ΤΓΡΟΛΖΦΗΑ (ΚΛΔΦΣΖ) ΑΠ ΥΤΣΟΗΓΖΡΟ 

Δηδηθφ ηεκάρην πδξνιεςίαο (θιέθηεο) γηα ζσιήλα ΡΔ, δηακέηξνπ Φ160 θαη 

Φ250, κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 ψκα, θαηαζθεπαζκέλν απφ ρπηνζίδεξν θαηά ΔΝ-GJL – 400 (GGG400) – 

EN 1561 

 Γηαθιάδσζε πνπ θαηαιήγεη ζε παξνρή ζειπθνχ ζπεηξψκαηνο ΝΡΣ 1’’. 

 Κνριίεο θαη ξνδέιεο απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

 Βαθή επνμεηδηθή κέζνπ πάρνπο 250 κηθξά. 

 

9.7. ΓΟΚΗΜΉ ΣΔΓΑΝΣΖΣΑ ΓΗΚΣΌΧΝ ΧΛΖΝΔΧΝ. 

Μεηά ην ηειείσκα ησλ δηθηχσλ ζσιελψζεσλ θαη πξηλ απφ ηελ δηαζχλδεζε κε 

ην δεκνηηθφ δίθηπν, θάζε δίθηπν αλεμάξηεηα, ηίζεηαη ζε πδξαπιηθή 

ππεξπίεζε είθνζη πέληε (25) αηκνζθαηξψλ πνπ κεηξηέηαη ζην πην ςειφ 

ζεκείν ηεο εγθαηάζηαζεο επί έμη (6) ζπλερείο ψξεο.   

Κάζε δηαξξνή πνπ ηπρφλ ζα εκθαληζηεί απνθαζίζηαηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ε 

δνθηκή επαλαιακβάλεηαη, κέρξη λα δηαπηζησζεί πιήξεο ζηεγαλφηεηα.  

Δάλ θαηά ηηο δνθηκέο εκθαληζζνχλ δηαξξνέο ή άιιεο αλσκαιίεο πνπ 

νθείινληαη ζηελ θαθή πνηφηεηα ηνπ πιηθνχ, ειαηησκαηηθά εηδηθά ηεκάρηα, 



πιεκκειή θαηαζθεπή ησλ ζπλδέζεσλ, ζε θαθφηερλε γεληθά εξγαζία ή 

νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, ν εξγνιάβνο ππνρξενχηαη ακέζσο ζηελ απνθαηάζηαζή 

ηνπο ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ εξγνδφηε. 

Μεηά ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αλσκαιηψλ ζα επαλαιεθζνχλ νη δνθηκέο κέρξηο 

φηνπ απνδεηρζεί ε αξηηφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Μεκνλσκέλεο επηζθεπέο ζε ζσιήλεο, εμαξηήκαηα θιπ ηνπ δηθηχνπ δελ ζα 

γίλνπλ δεθηέο, αιιά ζα γίλεηαη πιήξεο αληηθαηάζηαζή ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

      ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ            ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ        

Οξρνκελφο   30/11/2018              Οξρνκελφο  30/11/2018  

       

  Ο  Πξ/λνο Γ.Σ.Τ.              Οη κειεηεηέο      

 

 

 

 

  Βαζίιεο Σνχληαο             Λεκνληά ηακαηάθε        Γεψξγηνο ηάκνπ  

πνιηηηθφο κεραληθφο         αξρηηέθησλ κεραληθφο  ειεθηξνιφγνο κεραληθφο ΣΔ 
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