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ΜΔΡΟ Η. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

Σν παξφλ ηεχρνο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ αλαθΫξεηαη ζηνλ ηξφπν 

θαηαζθεπάο ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ ηνπ, πνπ απαηηνχληαη 

ζηελ Δλεξγεηαθά ΑλαβΪζκηζε ηνπ Γεκαξρεένπ Οξρνκελνχ. Σν ζπγθεθξηκΫλν 

Ϋξγν αλαθΫξεηαη ζην Γεκαξρεέν Οξρνκελνχ θαη αθνξΪ ζε θαηαζθεπαζηηθΫο 

εξγαζέεο θαη εξγαζέεο ελεξγεηαθάο αλαβΪζκηζεο. 

ΜΔΡΟ Η: Οη γεληθνέ φξνη (Σερληθά πγγξαθά Τπνρξεψζεσλ) πνπ ηζρχνπλ γηα 

ηελ εθηΫιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ ηνπ 

Ϋξγνπ θαη νη πξνβιεπφκελεο δνθηκΫο. 

ΜΔΡΟ ΗΗ: Ο ηξφπνο θαηαζθεπάο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ θαζψο θαη ε πνηφηεηα ησλ 

θΪζε εέδνπο πιηθψλ, κεραλεκΪησλ, ζπζθεπψλ θιπ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζην Ϋξγν.  

2. ΈΚΣΑΖ ΔΡΓΑΗΧΝ. 

Ζ Ϋθηαζε ησλ επέ κΫξνπο εγθαηαζηΪζεσλ θαζνξέδεηαη ζηα επφκελα θεθΪιαηα 

απηψλ ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, ζηελ Σερληθά Πεξηγξαθά, ζηα ρΫδηα θαη 

ζηα ινηπΪ γεληθΪ πκβαηηθΪ ηνηρεέα ηνπ Ϋξγνπ, ελ πΪζε πεξηπηψζεη φκσο 

θαζνξέδεηαη, φηη φιεο νη εγθαηαζηΪζεηο λννχληαη πιάξεηο, ηειεησκΫλεο θαη 

ζε θαλνληθά ιεηηνπξγέα κε πιάξεο θνξηέν θαη πεξηιακβΪλνπλ θΪζε θχξην θαη 

βνεζεηηθφ κερΪλεκα, φξγαλν, εμΪξηεκα, κηθξνυιηθφ θιπ πνπ απαηηεέηαη γηα 

ηελ αζθαιά θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγέα ηνπο, Ϋζησ θαη αλ δελ θαηνλνκΪδεηαη 

ξεηΪ παξαθΪησ ά ζηα Ϊιια ζπκβαηηθΪ ζηνηρεέα.  

ΓεληθΪ ην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ηνπ θηηξένπ λνεέηαη πιάξεο θαη 

απηνδχλακν, αξρέδνληαο απφ ηηο γεληθΫο παξνρΫο ά ζπλδΫζεηο ηνπ πξνο ηα 

αληέζηνηρα δέθηπα ησλ ΓΔΚΟ ηεο πεξηνράο. 

εκεηψλεηαη φηη, ζε πεξέπησζε θαηΪ ηελ νπνέα ππΪξρεη νπνηαδάπνηε 

αζπκθσλέα ζηα ζπκβαηηθΪ ζηνηρεέα πνπ αλαθΫξνληαη πην πΪλσ, ζρεηηθΪ κε 

ηελ πνηφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ πνπ αλαθΫξνληαη ζ' απηΪ, ππεξηζρχεη απηφ, 

πνπ θαηΪ ηελ απφιπηε θξέζε ηεο Δπέβιεςεο, εμαζθαιέδεη ηελ θαιιέηεξε 

πνηφηεηα θαηαζθεπάο.  

3. ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ 

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

Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεέ ζην ηφπν ηνπ Ϋξγνπ ζε φιε ηε δηΪξθεηα 

ηνπ θαη φιεο ηηο εξγΪζηκεο εκΫξεο θαη ψξεο θαη γηα θΪζε θαηεγνξέα 

εγθαηαζηΪζεσλ (πδξαπιηθΪ-απνρεηεχζεηο, ειεθηξηθΪ, θιπ) απφ Ϋλα εξγνδεγφ 



κε πεέξα ηνπιΪρηζηνλ 10 εηψλ ζηελ θαηαζθεπά παξφκνησλ εγθαηαζηΪζεσλ, πνχ 

λα θαηΫρεη Ϊδεηα εηδηθφηεηαο αληέζηνηρεο κε ηελ θαηεγνξέα θαη ην κΫγεζνο 

ηνπ Ϋξγνπ.  

3.1.1. ΈΛΔΓΥΟ ΓΤΝΑΣΣΖΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΉ ΣΖ ΜΔΛΈΣΖ.  

Ο ΑλΪδνρνο, κεηΪ ηελ εγθαηΪζηαζά ηνπ ζηνλ ηφπν ηνπ Ϋξγνπ, νθεέιεη λα 

εμαθξηβψζεη ηελ δπλαηφηεηα εθαξκνγάο ηεο κειΫηεο. Ζ εμαθξέβσζε απηά 

πξΫπεη λα Ϋρεη νινθιεξσζεέ κΫζα ζε (20) κΫξεο απφ ηελ εγθαηΪζηαζε ηνπ 

Αλαδφρνπ, πξνζεζκέα κΫζα ζηελ νπνέα ππνρξεψλεηαη, εΪλ ππΪξρεη αλΪγθε 

ηξνπνπνηάζεσλ, λα ππνβΪιεη πξνο ηελ Δπέβιεςε ηνπ Ϋξγνπ ζπγθεθξηκΫλεο 

πξνηΪζεηο θαη ζρΫδηα, γηα λα ιεθζνχλ απνθΪζεηο απφ ηνλ Δξγνδφηε. ΔΪλ ε 

παξαπΪλσ πξνζεζκέα πεξΪζεη Ϊπξαθηε, ν ΑλΪδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα 

επηθαιεζζεέ αδπλακέα εθαξκνγάο ηεο κειΫηεο, ζαλ αέηην παξαηΪζεσο ηεο 

πξνζεζκέαο θιπ.  

Ο ΑλΪδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα δεηάζεη ηελ παξαιαβά απφ ηνλ Δξγνδφηε 

πιηθψλ πνπ ζα πεξηζζΫςνπλ θαη δελ ζα ελζσκαησζνχλ ζην Ϋξγν γηαηέ εέλαη 

απφιπηα ππεχζπλνο γηα ηηο πξνκεηξάζεηο ησλ πιηθψλ πνπ ζα παξαγγειζνχλ.  

3.1.2. ΠΟΗΣΖΣΑ ΤΛΗΚΝ 

Όια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ εγθαηαζηΪζεσλ πιηθΪ ζα 

εέλαη θαηλνχξγηα θαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο απφ ηα δηαηηζΫκελα ζην 

Δκπφξην ά ηηο ρψξεο πξνειεχζεσο ά παξαγσγάο ηνπο, ρσξέο ειαηηψκαηα, ζα 

πιεξνχλ ηνπο ζρεηηθνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο πνπ θαζνξέδνπλ ηνλ ηχπν, ηελ 

θαηεγνξέα θαη ηα ινηπΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπο θαη ζα Ϋρνπλ επαθξηβψο ηηο 

απαηηνχκελεο δηαζηΪζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Καλνληζκνχο ά ηηο 

πξνδηαγξαθΫο ησλ Καλνληζκψλ ηεο ρψξαο πξνειεχζεψο ηνπο.  

Ζ Δπέβιεςε ζα Ϋρεη ην δηθαέσκα λα απνξξέςεη νπνηνδάπνηε πιηθφ πνπ δελ ζα 

εέλαη ζχκθσλν κε ηα παξαπΪλσ ά ηνπ νπνένπ ε πνηφηεηα ά ηα εηδηθΪ 

ραξαθηεξηζηηθΪ ζα θξηζνχλ σο κε ηθαλνπνηεηηθΪ ά αλεπαξθά γηα ηελ 

εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηηο νπνέεο πξννξέδνληαη.  

3.1.3. ΠΑΡΑΓΓΔΛΊΑ ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ ΚΛΠ. ΤΛΗΚΧΝ  

Γηα ηα θσηηζηηθΪ, ηζηνχο, θιπ θαη γηα λα πξνιεθζνχλ παξεξκελεέεο ζηα 

ηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπο, θαζνξέδεηαη φηη ν ΑλΪδνρνο ππνρξεψλεηαη 

πξηλ απφ ηε παξαγγειέα ηνπο λα ππνβΪιιεη γηα Ϋγθξηζε ΚαηΪζηαζε πνπ ζα 

πεξηιακβΪλεη ηα πιηθΪ πνπ ζα παξαγγειζνχλ, εθηφο απφ εθεέλα ηα νπνέα ζα 

πξνκεζεχζεη ν Δξγνδφηεο, ζπλνδεπφκελε απφ ηα αληέζηνηρα εηθνλνγξαθεκΫλα 

Ϋληππα, δηαγξΪκκαηα ιεηηνπξγέαο απνδφζεσλ θαη ινηπΪ ζηνηρεέα ηνπ 

θαηαζθεπαζηά κε ηξφπν ψζηε λα απνδεηθλχεηαη "θαη' αξράλ" φηη ηα ππφ 

παξαγγειέα εέδε εέλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζπκβαηηθΪ ζηνηρεέα. 

Σα παξαπΪλσ ζηνηρεέα θαη ζρΫδηα ν ΑλΪδνρνο ζα ηα ππνβΪιιεη γηα Ϋγθξηζε 

ζηελ Δπέβιεςε ζε δχν αληέγξαθα (2-πινχλ). Ζ Δπέβιεςε, αθνχ ειΫγμεη ην 

ζχκθσλν απηψλ ησλ ηερληθψλ ζηνηρεέσλ πξνο ηηο πξνδηαγξαθΫο ησλ 



αληηζηνέρσλ εγθαηαζηΪζεσλ ζα επηζηξΫςεη ζηνλ ΑλΪδνρν κΫζα ζε εέθνζη (20) 

εκΫξεο κέα εγθεθξηκΫλε ζεηξΪ απφ ηα ππνβιεζΫληα ζηνηρεέα, βΪζεη ηεο 

νπνέαο ζα κπνξεέ λα παξαγγεέιεη ηα εέδε πνπ εγθξέζεθαλ.  

Ζ πην πΪλσ Ϋγθξηζε απφ ηελ Δπέβιεςε ησλ εηδψλ πνπ ζα παξαγγεέιεη ν 

ΑλΪδνρνο, πξνβιΫπεηαη κφλν γηα πξφιεςε αξρηθάο παξεξκελεέαο ησλ 

ζπκβαηηθψλ φξσλ θαη δελ απαιιΪζζεη θαη' νπδΫλα ηξφπν ηνλ ΑλΪδνρν απφ ηελ 

ππνρξΫσζε ηα εέδε απηΪ πνπ ζα πξνζθνκηζζνχλ γηα εγθαηΪζηαζε λα πιεξνχλ 

(πξΪγκα πνπ ζα απνδεηρζεέ θαη θαηΪ ηηο δνθηκΫο θαη ηελ παξαιαβά ησλ 

εγθαηαζηΪζεσλ) ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. 

Σν ρξνληθφ δηΪζηεκα πνπ ρξεηΪδεηαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ, γηα ηελ 

πξνΫγθξηζε ησλ εηδψλ πνπ ζα παξαγγειζνχλ, θαζψο θαη θΪζε ηπρφλ 

θαζπζηΫξεζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ππνβνιά ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρεέσλ, ά πνπ 

ζα πξνθχςεη απφ ηελ φρη ζσζηά εθινγά εηδψλ απφ ηνλ ΑλΪδνρν, ά ηελ 

απφξξηςε κεξηθψλ ά φισλ απφ ηα εέδε πνπ πξνηΪζεθαλ θαη ηελ επαλππνβνιά 

λΫσλ, δελ ζα Ϋρεη θακέα επηξξνά ζηε ζπκβαηηθά πξνζεζκέα γηα ηελ 

απνπεξΪησζε ηνπ Ϋξγνπ. Καη απηφ γηαηέ ην ρξνληθφ δηΪζηεκα ζεσξεέηαη φηη 

ζπκπεξηιακβΪλεηαη ζηελ πξνζεζκέα εθηειΫζεσο ηνπ Ϋξγνπ θαη νη ηπρφλ 

πξφζζεηεο θαζπζηεξάζεηο, πνπ νθεέινληαη ζε ακΫιεηα ά παξεξκελεέα ηνπ 

Αλαδφρνπ, δελ παέξλνληαη ππ’ φςε γηα παξΪηαζε ηεο πξνζεζκέαο. 

3.1.4. ΈΛΔΓΥΟ ΔΗΚΟΜΗΕΟΜΈΝΧΝ ΔΗΓΝ ΚΑΗ ΤΛΗΚΝ. 

Όια ηα εηζθνκηδφκελα ζην εξγνηΪμην εέδε θαη πιηθΪ γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ 

εγθαηαζηΪζεσλ θαη γεληθΪ ελζσκΪησζά ηνπο ζην Ϋξγν, ζα εέλαη θαηλνχξγηα, 

ρσξέο ειαηηψκαηα, θαη ζα πιεξνχλ ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο πνπ θαζνξέδνπλ ηνλ 

ηχπν, ηελ θαηεγνξέα θαη ηα ινηπΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπο.  

Ζ Δπέβιεςε Ϋρεη ην δηθαέσκα ηνπ ειΫγρνπ θΪζε εηζθνκηδνκΫλνπ ζην 

εξγνηΪμην πιηθνχ θαζψο θαη ηεο εληνιάο Ϊκεζεο απνκΪθξπλζεο απφ ην 

εξγνηΪμην θΪζε πιηθνχ ά εέδνπο πνπ πξννξέδεηαη γηα ελζσκΪησζε ζην Ϋξγν 

θαη πνπ δελ ηθαλνπνηεέ ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ 

πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ.  

Ο ΑλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα παξΫρεη ζηελ Δπέβιεςε φια ηα ζηνηρεέα 

πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ ζρεηηθΪ κε ηελ πξνΫιεπζε ησλ πιηθψλ, γηα λα 

δηαπηζησζεέ ε πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπο, θαζψο θαη λα ηα 

απνκαθξχλεη απφ ην εξγνηΪμην (κε εληνιά ηεο Δπέβιεςεο), εΪλ δελ εέλαη 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθΫο. 

3.1.5. ΑΡΥΔΊΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ 

Ο ΑλΪδνρνο νθεέιεη θαζ' φιε ηε δηΪξθεηα ηεο εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ λα 

ζπγθεληξψλεη ηα απαξαέηεηα ζηνηρεέα ψζηε κεηΪ ηελ νινθιάξσζε λα 

παξαδψζεη ζηνλ εξγνδφηε πιάξεο αξρεέν ηνπ Έξγνπ πνπ ζα πεξηιακβΪλεη: 

 Σν ζχλνιν ησλ ζρεδέσλ ηεο κειΫηεο καδέ κε ηα ηειηθΪ ζρΫδηα. 

 Άδεηεο ιεηηνπξγέαο φισλ ησλ εγθαηαζηΪζεσλ 



 Πξσηφθνιια κεηξάζεσλ, δνθηκψλ θαη ειΫγρσλ 

 ΠιεξνθνξηαθΪ θπιιΪδηα ηνπ θαηαζθεπαζηά γηα ην ζχλνιν ηνπ 

εμνπιηζκνχ πνπ ζα εγθαηαζηάζεη ζην Ϋξγν. 

 Οδεγέεο ζπληάξεζεο, πέλαθεο αληαιιαθηηθψλ θιπ. γηα ηνλ εμνπιηζκφ 

φπνπ απαηηεέηαη 

 Πιάξεο αξρεέν ηεο αιιεινγξαθέαο, πξαθηηθΪ ζπζθΫςεσλ θιπ. πνπ 

Ϋιαβαλ ρψξα θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ. 

3.1.6. ΔΚΠΑΊΓΔΤΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΌ ΣΟΤ ΔΡΓΟΓΣΖ. 

Ο ΑλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα δηαζΫζεη ην αλαγθαέν εθπαηδεπκΫλν 

πξνζσπηθφ γηα λα κΪζεη ζην αξκφδην πξνζσπηθφ ηνπ Δξγνδφηε ηνλ ρεηξηζκφ 

θαη ηε ζπληάξεζε νιφθιεξεο ηεο εγθαηΪζηαζεο πνπ πεξηιακβΪλεηαη ζην 

αληηθεέκελφ ηνπ. 

ΜΫρξη ηε πιάξε εθπαέδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Δξγνδφηε ν ΑλΪδνρνο 

ππνρξεψλεηαη λα ιεηηνπξγεέ ηηο εγθαηαζηΪζεηο κε δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ.  

Σπρφλ αλσκαιέεο ά βιΪβεο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ, πξνεξρφκελεο απφ ακΫιεηα ηνπ 

Αλαδφρνπ γηα ηελ εθπαέδεπζε ηνπ παξαπΪλσ πξνζσπηθνχ βαξχλνπλ ηνλ 

ΑλΪδνρν.  

Γηα ηελ εθπιάξσζε ησλ απφ ηηο πην πΪλσ παξαγξΪθνπο ππνρξεψζεψλ ηνπ ν 

ΑλΪδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακέαο ηδηαέηεξεο απνδεκέσζεο απνδερφκελνο, φηη 

νη ζρεηηθΫο δαπΪλεο πεξηιακβΪλνληαη ζηηο ζπκθσλεζεέζεο ηηκΫο εθηειΫζεσο 

ησλ εξγαζηψλ (ηηκΫο κνλΪδαο, θαη' απνθνπά θιπ).  

3.2. ΆΓΔΗΔ ΔΝΆΡΞΔΧ ΔΡΓΑΗΝ, ΛΔΗΣΟΤΡΓΊΑ ΔΓΚΑΣΑΣΆΔΧΝ ΚΛΠ 

Ο ΑλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα πξνβεέ Ϋγθαηξα ζηηο ελΫξγεηεο πνπ 

ρξεηΪδνληαη πξνο ηηο αξκφδηεο θξαηηθΫο αξρΫο, γηα φζεο απφ ηηο 

εγθαηαζηΪζεηο ην πξνβιΫπεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζέα γηα ιάςε:  

 Άδεηαο ελΪξμεσο ησλ εξγαζηψλ  

 Πηζηνπνηεηηθψλ ειΫγρνπ εγθαηαζηΪζεσλ πνπ εθηειΫζηεθαλ.  

 Άδεηαο ιεηηνπξγέαο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ  

Γηεπθξηλέδεηαη φηη ν ΑλΪδνρνο πξΫπεη λα θΪλεη φιεο ηηο ελΫξγεηεο πνπ 

ρξεηΪδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ, κε δηθΪ ηνπ Ϋμνδα (ν Δξγνδφηεο ζα 

πεξηνξέδεηαη κφλν ζηελ ππνγξαθά φζσλ εγγξΪθσλ ρξεηΪδνληαη ππνγξαθά ηνπ 

ηδηνθηάηε), θαη δελ ζα Ϋρεη, γηα ηνλ ιφγν απηφ, δηθαέσκα ηδηαέηεξεο 

ακνηβάο, γηαηέ ηα ζρεηηθΪ Ϋμνδα ελλννχληαη φηη πεξηιακβΪλνληαη ζηηο 

ζπκθσλεκΫλεο ηηκΫο εξγαζηψλ. 

Αθφκα, ρσξέο ηδηαέηεξε απνδεκέσζε πΫξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην ηηκνιφγην, 

ν ΑλΪδνρνο Ϋρεη ηελ ππνρξΫσζε λα θΪλεη φζεο ελΫξγεηεο ρξεηΪδνληαη πξνο 

ηηο επηρεηξάζεηο θνηλάο σθειεέαο (ΓΔΖ, ΟΣΔ θιπ.) γηα ηελ Ϋγθαηξε 

εμαζθΪιηζε ησλ αληέζηνηρσλ παξνρψλ, ηε ξχζκηζε ιεπηνκεξεηψλ εηζφδνπ θαη 



ζπλδΫζεσο απηψλ θιπ. Γηεπθξηλέδεηαη φηη νη δαπΪλεο γηα ηηο παξνρΫο απηΫο 

βαξχλνπλ ηνλ Δξγνδφηε. 

3.3. ΠΡΟΧΡΗΝΈ ΖΛΔΚΣΡΗΚΈ ΔΓΚΑΣΑΣΆΔΗ. 

Ο ΑλΪδνρνο πξΫπεη λα εμνπιέζεη ηα ζπλεξγεέα ηνπ κε πιάξεηο ζεηξΫο 

ειεθηξηθψλ εξγαιεέσλ γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ. Σα εξγαιεέα 

απηΪ πξΫπεη λα εέλαη Ϊξηζηεο πνηφηεηαο θαη θαηαζθεπάο θαη λα εέλαη 

εγθεθξηκΫλνπ ηχπνπ απφ ην Τπνπξγεέν ΑλΪπηπμεο. Σα κεηαιιηθΪ κΫξε ηνπο 

πξΫπεη λα εέλαη θαλνληθΪ γεησκΫλα.  

Ο ΑλΪδνρνο νθεέιεη λα εθνδηΪζεη κε επαξθά θσηηζκφ φιεο ηηο ζΫζεηο 

εξγαζέαο, δηειεχζεηο, θιπ ησλ ζπλεξγεέσλ ηνπ, ψζηε ά εξγαζέα λα 

εθηειεέηαη θαλνληθΪ θαη ρσξέο θέλδπλν αηπρεκΪησλ.  

Όιεο νη πξνζσξηλΫο ειεθηξηθΫο εγθαηαζηΪζεηο θέλεζεο θαη θσηηζκνχ πνπ ζα 

εθηειεζηνχλ απφ ζπλεξγεέα ηνπ Αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ πηλΪθσλ, 

ππνπηλΪθσλ, θαισδέσλ, γξακκψλ, κεηαζρεκαηηζηψλ θιπ, νπνηαζδάπνηε ηΪζεο, 

πξΫπεη λα πιεξνχλ ηνπο ηζρχνληεο Κξαηηθνχο Καλνληζκνχο Δζσηεξηθψλ 

Ζιεθηξηθψλ ΔγθαηαζηΪζεσλ, κε απνθιεηζηηθά επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ.  

Όινη νη ειεθηξηθνέ εξγνηαμηαθνέ πέλαθεο ζα δηαζΫηνπλ αληηειεθηξνπιεμηαθφ 

απηφκαην δηαθφπηε πξνζηαζέαο ζε ιεηηνπξγέα ζε φιε ηε δηΪξθεηα ηνπ Ϋξγνπ.  

Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα παξΫρεη θΪζε δηεπθφιπλζε ζε ζπλεξγεέα Ϊιισλ 

ΔξγνιΪβσλ θαη λα επηηξΫπεη ζε απηΪ ηε ρξάζε ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ 

ηνπ εξγνηαμένπ.  

Όια ηα ζρεηηθΪ Ϋμνδα βαξχλνπλ ηνλ ΑλΪδνρν θαη λννχληαη φηη 

ζπκπεξηιακβΪλνληαη ζηηο ηηκΫο ηεο πξνζθνξΪο ηνπ.  

3.4. ΔΓΓΌΖΖ 

Όιεο νη Ζ/Μ εγθαηαζηΪζεηο ζα θαιχπηνληαη απφ ηνλ ΑλΪδνρν κε εγγχεζε 

θαιάο ιεηηνπξγέαο δηΪξθεηαο φπσο θαζνξέδεηαη απφ ηε χκβαζε θαηαζθεπάο 

ηνπ Ϋξγνπ, ά αλ δελ θαζνξέδεηαη, 24 κελψλ απφ ηελ βεβαησκΫλε πεξαέσζε 

ησλ εξγαζηψλ. 

ΚαηΪ ηελ πεξένδν απηά ν ΑλΪδνρνο ππνρξεψλεηαη ρσξέο ηδηαέηεξε ακνηβά, 

ζηελ ηαθηηθά επηζεψξεζε ησλ εγθαηαζηΪζεσλ θαη ζηελ Ϊκεζε απνθαηΪζηαζε 

βιαβψλ θαη ειαηησκΪησλ, πνπ απνδεδεηγκΫλα δελ νθεέινληαη ζε θαθνχο 

ρεηξηζκνχο ά θζνξΫο ιφγσ θπζηνινγηθάο ρξάζεο. 

 

4. ΓΟΚΗΜΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ. 

4.1. ΓΔΝΗΚΆ. 

ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα θαηαζθεπάο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ, θαζψο θαη κεηΪ ην 

ηειεέσκΪ ηνπο, ζα εθηειεζζνχλ νη δνθηκΫο πνπ θαζνξέδνληαη ζηηο παξαθΪησ 

παξαγξΪθνπο κπξνζηΪ ζηελ Δπέβιεςε θαη ζα ζπληαρζνχλ ηα ζρεηηθΪ 

πξσηφθνιια.  



ε πεξέπησζε απνηπρέαο, ν ΑλΪδνρνο ζα δηνξζψλεη φηη πξνθΪιεζε ηελ 

απνηπρέα θαη νη δνθηκΫο ζα μαλαγέλνληαη κΫρξη λα επηηεπρζνχλ ηα 

απνηειΫζκαηα πνπ απαηηνχλ νη παξνχζεο πξνδηαγξαθΫο. 

ε θΪζε πεξέπησζε, πνπ ζα πξνθχςνπλ αζηνρέεο ά ειαηησκαηηθά θαηαζθεπά ζε 

εμνπιηζκφ ά πιηθΪ θΪζε εέδνπο, ν ΑλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο ζηελ πιάξε 

αληηθαηΪζηαζε ηνπ ηκάκαηνο ηνπ Ϋξγνπ πνπ απνδεέρζεθε ειαηησκαηηθφ. 

Δπηδηνξζψζεηο ά εθαξκνγά ηδηνθαηαζθεπψλ γηα ηελ Ϊξζε ησλ πην πΪλσ 

ειαηησκΪησλ ά αζηνρηψλ δελ ζα επηηξαπεέ ζε θακέα πεξέπησζε. 

Γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ δνθηκψλ ν ΑλΪδνρνο Ϋρεη ππνρξΫσζε λα δηαζΫηεη ην 

αλαγθαέν πξνζσπηθφ θαη θΪζε εηδηθφ θαη κε φξγαλν, ζπζθεπά θαη δηΪηαμε 

θαη λα θΪλεη ηηο απαηηνχκελεο γηα ηηο δνθηκΫο πξφζζεηεο εξγαζέεο ρσξέο 

ηδηαέηεξε απνδεκέσζε, γηαηέ απηά ζεσξεέηαη φηη πεξηιακβΪλεηαη ζην 

ζπκβαηηθφ αληηθεέκελν πνπ πξφζθεξε.  

Ο ΑλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα επηζθεπΪζεη κε ΫμνδΪ ηνπ θΪζε θζνξΪ 

ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ά ηηο νηθνδνκηθΫο θαηαζθεπΫο, πνχ ηπρφλ ζα πξνθιεζεέ 

θαηΪ ηηο δνθηκΫο απφ νπνηαδάπνηε αηηέα θαη αλ πξνΫξρεηαη.  

ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε κε επηηπρέα ησλ ηκεκαηηθψλ δνθηκψλ, θΪζε ζχζηεκα ζα 

δνθηκΪδεηαη ζαλ ζχλνιν γηα λα επαιεζεπζεέ φηη φιεο νη κνλΪδεο 

ιεηηνπξγνχλ ζαλ ηκάκαηα ελφο νινθιεξσκΫλνπ ζπζηάκαηνο θαη φηη νη 

ζεξκνθξαζέεο, ξνά ξεπζηψλ, πηΫζεηο θαη φιεο γεληθΪ νη πξνβιεπφκελεο 

ζπλζάθεο επαιεζεχνληαη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεέα ηεο αληέζηνηρεο κειΫηεο ζε 

φιε ηελ Ϋθηαζε ηνπ θηηξένπ. 

Ο ΑλΪδνρνο Ϋρεη ηελ ππνρξΫσζε λα επαλαιΪβεη ηηο δνθηκΫο απηΫο κπξνζηΪ 

ζηελ Δπηηξνπά Παξαιαβάο, εΪλ ε Δπηηξνπά απηά ηνπ ην δεηάζεη.  

4.2. ΓΟΚΗΜΈ ΖΛΔΚΣΡΗΚΝ ΔΓΚΑΣΑΣΆΔΧΝ. 

4.2.1. ΓΔΝΗΚΆ 

Οη δνθηκΫο ζα γέλνπλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο θαλνληζκνχο 

ΔΛΟΣ HD 384. 

Οη δνθηκΫο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ζα επαλαιακβΪλνληαη κε θξνληέδα θαη δαπΪλεο 

ηνπ εξγνιΪβνπ κΫρξη ηελ πιάξε ηθαλνπνέεζε ησλ απαηηάζεσλ ησλ πην πΪλσ 

θαλνληζκψλ θαη ηελ επαιάζεπζε ησλ ζηνηρεέσλ ηεο κειΫηεο, νπφηε θαη ζα 

ζπληΪζζεηαη ην πξσηφθνιιν δνθηκάο πνπ ζα ππνγξΪθεηαη απφ ηελ επέβιεςε. 

ηηο ειεθηξηθΫο εγθαηαζηΪζεηο ζα γέλνπλ θαη' ειΪρηζηνλ νη Ϋιεγρνη θαη 

δνθηκΫο, πνπ αλαθΫξνληαη πην θΪησ ρσξέο λα απνθιεένληαη θαη 

ζπκπιεξσκαηηθΫο, πνπ ζα θξηζνχλ απαξαέηεηεο απφ ηελ Δπέβιεςε. 

Ο εξγνιΪβνο ππνρξεψλεηαη λα δηαζΫηεη πιάξε ζεηξΪ ησλ απαηηνχκελσλ 

νξγΪλσλ, θαηαιιάισλ γηα θΪζε εέδνο δνθηκάο, θαζψο θαη ην απαηηνχκελν 

πξνζσπηθφ. 



4.2.2. ΓΟΚΗΜΉ ΑΝΣΗΣΆΔΧ ΜΟΝΔΧΝ. 

ΜεηΪ ηελ απνπεξΪησζε ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ θαη πξηλ απφ ηε ζΫζε 

ηνπο ππφ ηΪζε, ζα γέλεη δνθηκά ηεο αληέζηαζεο ηεο κφλσζεο ηεο 

εγθαηΪζηαζεο, κε ιεπηνκεξά σκνκΫηξεζά ηεο θαη θαηαξηηζκφ ζρεηηθψλ 

πηλΪθσλ κεηξάζεσλ.  

ηνπο πέλαθεο ησλ κεηξάζεσλ απηψλ πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη ηα απνηειΫζκαηα 

ησλ κεηξάζεσλ ηφζν γηα βξαρπθπθισκΫλα ά "εληφο" ηα ζεκεέα θαηαλαιψζεσο 

(ιπρλέεο, ξεπκαηνιάπηεο θιπ) κε αλνηθηνχο ηνπο δηαθφπηεο, φζν θαη ρσξέο 

ηηο ζπζθεπΫο θαηαλαιψζεσο αιιΪ κε θιεηζηνχο ηνπο αληέζηνηρνπο δηαθφπηεο. 

Ζ αληέζηαζε ηεο κνλψζεσο θΪζε ηκάκαηνο ηεο εγθαηΪζηαζεο πξΫπεη λα εέλαη 

εθεέλε πνπ θαζνξέδεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ ΚξΪηνπο πνπ 

ηζρχνπλ.  

Οη κεηξάζεηο πξΫπεη λα γέλνπλ κε ζπλερΫο ξεχκα, ηΪζεο έζεο ηνπιΪρηζην 

πξνο ην δηπιΪζην ηεο ηΪζεο ιεηηνπξγέαο.  

4.2.3. AΝΣΊΣΑΖ ΓΔΗΔΧ 

Ζ κΫηξεζε ηεο αληέζηαζεο γεηψζεσο ζα γέλεηαη, κεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο 

θαηαζθεπάο ηεο, αλΪ ρξνληθΪ δηαζηάκαηα πνπ ζα θαζνξέδνληαη ζε ζπλελλφεζε 

κε ηνλ επηβιΫπνληα κεραληθφ θαη ζα ζπληΪζζεηαη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν. 

Ζ ηειεπηαέα κΫηξεζε ζα γέλεη κεηΪ ηελ νινθιάξσζε ησλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ νπφηε ζα ζπληαρζεέ ην ζρεηηθφ ηειηθφ 

πξσηφθνιιν. 

Ζ ηηκά ηεο αληέζηαζεο γεηψζεσο δελ ζα πξΫπεη λα εέλαη κεγαιχηεξε απφ 

απηάλ πνπ επηβΪιιεηαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο θαη αλ ρξεηαζζεέ ζα γέλεη 

ελέζρπζε ηεο θαηαζθεπάο κε πξνζζάθε θαηΪιιεινπ αξηζκνχ ειεθηξνδέσλ 

γεηψζεσο. 

4.2.4. ΓΟΚΗΜΉ ΛΔΗΣΟΤΡΓΊΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΝ ΔΓΚΑΣΑΣΆΔΧΝ. 

ΜεηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο παξαπΪλσ δνθηκάο αληηζηΪζεσο κνλψζεσο νη 

εγθαηαζηΪζεηο ζα ηεζνχλ ζε ηΪζε θαη ζα ειεγρζεέ ε ζσζηά ιεηηνπξγέα θΪζε 

ηκάκαηφο ηνπο κε δηαδνρηθά δνθηκά θΪζε ηξνθνδνηνχκελεο γξακκάο, , 

θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θιπ.  



ΜΔΡΟ ΗΗ. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

5. ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 

5.1. ΟΠΈ Δ ΣΟΊΥΟΤ ΚΑΗ ΦΈΡΟΝΣΑ ΣΟΗΥΔΊΑ.  

Ο ΑλΪδνρνο, ζηα πιαέζηα ηεο ππνρξΫσζάο ηνπ γηα ηε ζχληαμε ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδέσλ, νθεέιεη λα ζπληΪμεη Ϋγθαηξα φια ηα απαηηνχκελα 

ζρΫδηα θαη ηηο ιεπηνκΫξεηεο γηα ηα αλνέγκαηα πνπ πξΫπεη λα αθεζνχλ ζηνπο 

ηνέρνπο θαη ζηα ρσξέζκαηα γηα ηε δηΫιεπζε ησλ δηαθφξσλ δηθηχσλ.  

Ηδηαέηεξε επηκΫιεηα πξΫπεη λα θαηαβιεζεέ ψζηε ε ζΫζε θαη ην κΫγεζνο ησλ 

αλνηγκΪησλ λα κελ πξνθαιεέ βιΪβε ζηελ ππφινηπε θαηαζθεπά θαη ηδηαέηεξα 

λα κελ εμαζζελεέ ηνλ θΫξνληα νξγαληζκφ. ΓεληθΪ δελ επηηξΫπεηαη 

εμαζζΫλεζε ηνπ ζθειεηνχ ηνπ θηηξένπ γηα λα δηεπθνιπλζεέ ε εγθαηΪζηαζε 

ζσιελψζεσλ ά εμνπιηζκνχ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππΪξρεη γξαπηά 

εηδηθά Ϋγθξηζε ηεο Δπέβιεςεο. 

ε θΪζε πεξέπησζε πΪλησο ν ΑλΪδνρνο νθεέιεη λα επαλαθΫξεη θαηΪ ην 

δπλαηφλ ηελ θαηΪζηαζε ζηελ αξρηθά ηεο κνξθά θαη λα ιακβΪλεη φια ηα 

ελδεηθλπφκελα κΫηξα, ζχκθσλα θαη κε ηηο εληνιΫο θαη ππνδεέμεηο ηεο 

Δπέβιεςεο ψζηε λα απνθαζέζηαηαη ε θαηαζθεπά ζηελ πξνβιεπφκελε αληνρά, 

εκθΪληζε θιπ. 

Αθνχ ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα αλνέγκαηα πνπ Ϋρνπλ αθεζεέ ζε ηνέρνπο, δνθνχο, 

πιΪθεο θιπ. γηα δηΫιεπζε εγθαηαζηΪζεσλ ν ΑλΪδνρνο νθεέιεη λα θιεέζεη θαη 

λα ζθξαγέζεη ηα θελΪ ηνπ αλνέγκαηνο κε πιηθΪ θαη κεζφδνπο, πνπ ζα πξΫπεη 

λα γέλνπλ απνδεθηΪ απφ ηελ Δπέβιεςε. Ζ επαλαπιάξσζε ησλ θελψλ ησλ 

αλνηγκΪησλ ζα γέλεηαη κε πιηθφ πνπ ζπλεξγΪδεηαη κε ηελ ππφινηπε 

θαηαζθεπά, ζα εέλαη ππξΪληνρν φπνπ απαηηεέηαη θαη δελ ζα δεκηνπξγεέ 

θζνξΪ ά δηαβξψζεηο ζηηο θαηαζθεπΫο. 

Ζ δαπΪλε γηα ηελ επαλαπιάξσζε ησλ νπψλ θαη ηελ επαλαθνξΪ ηεο θαηαζθεπάο 

ζηελ πξνεγνχκελε θαηΪζηαζά ηεο κεηΪ ην πΫξαζκα ησλ ζσιελψζεσλ, αεξαγσγψλ 

θιπ, βαξχλεη ηνλ ΔξγνιΪβν.  

5.2. ΒΑΦΈ ΜΔΣΑΛΛΗΚΝ ΚΑΣΑΚΔΤΝ.  

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβΪλεηαη θαη ά αληηζθσξηαθά βαθά 

φισλ ησλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ. Όιεο νη κε γαιβαληζκΫλεο θαηαζθεπΫο απφ 

ρΪιπβα (ζηδεξΫο θαηαζθεπΫο γηα δηακφξθσζε ζηεξέμεσλ, αλαξηάζεσλ, ζρΪξεο, 

βΪζεηο κεραλεκΪησλ θιπ) ζα βαθνχλ κε δχν ζηξψζεηο κέληνπ πξηλ απφ ηελ 

εγθαηΪζηαζά ηνπο, αθνχ αθαηξεζεέ θΪζε ζθνπξηΪ, πεηξΫιαην ά ιηπαληηθφ 

θαη, κεηΪ ηελ εγθαηΪζηαζε, θΪζε θζνξΪ ηεο βαθάο ζα επηδηνξζσζεέ. 

ΜεηΪ ηελ ζπκπιάξσζε ησλ εξγαζηψλ, φια ηα ζηεξέγκαηα πνπ παξακΫλνπλ νξαηΪ 

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

απφρξσζε ηεο Ϋγθξηζεο ηεο Δπέβιεςεο. 



Απφ ηελ ππνρξΫσζε βαθάο απαιιΪζζνληαη ηα πιηθΪ πνπ ζα παξαδνζνχλ κε βαθά 

θνχξλνπ ά Ϊιιε αληέζηνηρε απφ ηνλ πξνκεζεπηά. 

6. ΓΔΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ.  

6.1. ΔΚΚΑΦΔ ΣΑΦΡΧΝ   

ΓηΪλνημε ηΪθξνπ ηξηγσληθάο ά ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκάο κε ηα ρΫξηα, πνπ 

θαηαζθεπΪδεηαη κεκνλσκΫλα θαη αλεμΪξηεηα απφ ηηο γεληθΫο εθζθαθΫο, ζε 

Ϋδαθνο πΪζεο θχζεσο. Ζ εθζθαθά ζα γέλεηαη δηα ησλ ρεηξψλ θαη κε πξνζνρά 

γηα ηελ ηπρφλ απνθΪιπςε δηεξρνκΫλσλ δηθηχσλ ά αξραέσλ επξεκΪησλ, κεηΪ 

ηεο κεηαθνξΪο ησλ πξντφλησλ ζε νπνηαδάπνηε απφζηαζε. 

ηελ εξγαζέα πεξηιακβΪλεηαη ε δαπΪλε εθζθαθάο κε ηα ρΫξηα, δηαινγάο ησλ 

πξντφλησλ εθζθαθάο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξΪο ηνπο κε νπνηνδάπνηε 

κεηαθνξηθφ κΫζν θαη ζε νπνηαδάπνηε απφζηαζε, εέηε γηα πξνζσξηλά απφζεζε 

εέηε γηα απφξξηςε, ζε πεξέπησζε πνπ θξηζνχλ αθαηΪιιεια ά πιενλΪδνληα, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο δαπΪλεο ηνπ ρακΫλνπ ρξφλνπ κεηαθνξΪο θαη γηα ηελ 

ηπρφλ ελαπφζεζε ά ηηο νπνηεζδάπνηε ελδηΪκεζεο θνξηνεθθνξηψζεηο. Δπέζεο 

πεξηιακβΪλεηαη αλεγκΫλα ε δαπΪλε γηα ηελ εθζΪκλσζε, θνπά θαη εθξέδσζε 

δΫληξσλ νπνηαζδάπνηε πεξηκΫηξνπ πνπ βξέζθνληαη εληφο ηνπ εχξνπο ηεο 

ηΪθξνπ θαη ε απνκΪθξπλζε απηψλ απφ ηελ πεξηνρά ηνπ Ϋξγνπ ζε νπνηαδάπνηε 

απφζηαζε, γηα ηελ Ϊθξσο επηκειεκΫλε εξγαζέα κφξθσζεο ησλ πξαλψλ απηάο 

θαη γεληθΪ ε δαπΪλε γηα θΪζε Ϊιιε εξγαζέα πνπ δελ αλαθΫξεηαη ξεηΪ, πιελ 

φκσο εέλαη απαξαέηεηε γηα ηελ Ϊξηηα θαη επηκειεκΫλε εθζθαθά ηΪθξνπ κε ηα 

ρΫξηα ζηνπο πφδεο ησλ επηρσκΪησλ νπνηνπδάπνηε βΪζνπο απφ ηε ζηΪζκε 

πξνζπειΪζεσλ (ζηΫςε επηρψκαηνο θ.ιπ.). 

Ζ επηκΫηξεζε ζα γέλεη κε βΪζε ηνλ πξαγκαηηθφ φγθν ησλ εθηειεζκΫλσλ 

εθζθαθψλ ηΪθξνπ, κε ιάςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη εληφο ησλ 

νξέσλ εθζθαθάο ησλ εγθεθξηκΫλσλ ζπκβαηηθψλ ζρεδέσλ. 

6.2. ΔΠΗΥΧΔΗ 

Δπέρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ά θαηεδαθέζεσλ δηακνξθσκΫλσλ 

ρψξσλ ά ηκεκΪησλ απηψλ, ζε κΫζε απφζηαζε απφ ηελ ζΫζε εμαγσγάο ησλ Ϊλσ 

πξντφλησλ Ϋσο 10,00 m, κε ηελ Ϋθξηςε, δηΪζηξσζε θαηΪ ζηξψζεηο Ϋσο 20 cm, 

δηαβξνρά θαη ζπκπχθλσζε. ηελ πεξέπησζε ρξεζηκνπνέεζεο πιηθψλ πξνΫιεπζεο 

δαλεηνζαιΪκνπ, ε κεηαθνξΪ ηνπο επέ ηφπνπ ηνπ Ϋξγνπ απνδεκηψλεηαη 

ηδηαέηεξα.  

ηε δαπΪλε πεξηιακβΪλνληαη θαη ε ηνπνζΫηεζε πιαθψλ ζάκαλζεο θαη 

πιΫγκαηνο ζάκαλζεο φπσο θαέλνληαη ζηα ζρΫδηα ιεπηνκεξεηψλ. 

7. ΦΧΣΗΜΟ -ΡΔΤΜΑΣΟΓΟΣΔ.  

7.1. ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΗΣΟΤ 

Δμαγσγά θαη απνκΪθξπλζε ηζηκεληντζηνχ ά ζηδεξντζηνχ, χςνπο κΫρξη 8m , 

δειαδά εξγαζέα εμαγσγάο  ηζηνχ κε ηελ απαηηνχκελε ηερληθά θαη πξνζνρά, 



ψζηε λα κελ θαηαζηξαθεέ ν ηζηφο θαη ηα ππΪξρνληα επΪλσ ζ' απηφλ ρξάζηκα 

εμαξηάκαηα θαη απνκΪθξπλζε ηνπ. Πεξηζπιινγά ησλ ρξάζηκσλ πιηθψλ, δειαδά 

ηνπ ηζηνχ, ησλ βξαρηφλσλ ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, ηνπ αθξνθηβσηένπ, ησλ 

πελέσλ, ππθλσηψλ θιπ. θαη κεηαθνξΪ θαη απνκΪθξπλζε ησλ Ϊρξεζησλ 

πξντφλησλ πνπ πξνΫξρνληαη απφ ηελ θαζαέξεζε. Σα ρξάζηκα πιηθΪ 

παξαδέδνληαη ζηελ Γηεχζπλζε ειεθηξνθσηηζκνχ ηνπ Γάκνπ Οξρνκελνχ.  

7.2. ΤΠΟΓΔΗΑ ΓΗΚΣΤΑ ΑΠ ΧΛΖΝΔ PVC 

Ζ θαηαζθεπά ησλ ζσιάλσλ απφ PVC πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηα ππφγεηα 

δέθηπα ζα εέλαη ζχκθσλε κε ηελ πξνδηαγξαθά DIN 8061/ 8062 θαη ΔΛΟΣ 9. 

Όζνλ αθνξΪ ηελ θαηαζθεπά ησλ δηθηχσλ, ηζρχνπλ ηα θαησηΫξσ: 

7.2.1. ΓΗΆΣΡΧΖ ΤΠΟΣΡΜΑΣΟ ΣΟΝ ΠΤΘΜΈΝΑ ΣΟΤ ΟΡΌΓΜΑΣΟ. 

Ζ ηνπνζΫηεζε ηνπ αγσγνχ ζα γέλεη πΪλσ ζε ππφζηξσκα απφ πιηθφ 

νδνζηξσζέαο 3Α πΪρνπο 0,20 m κεηΪ απφ ηελ πιάξε ζπκπχθλσζε ηνπ κε 

δνλεηά ζε φιν ην κάθνο, Ϋηζη ψζηε λα εμνκαιχλνληαη νη εδαθηθΫο 

αλσκαιέεο ηνπ ππζκΫλα, θαη λα επηηπγρΪλεηαη νκνηνκνξθέα Ϋδξαζεο. Ο 

ΑλΪδνρνο ζα εέλαη επέζεο ππεχζπλνο γηα ηελ θαιά ζεκειέσζε ηνπ αγσγνχ, 

παέξλνληαο φια ηα κΫηξα γηα ηελ ζηεξΫσζε ησλ εδαθψλ πξνο απνθπγά 

θαηνιηζζάζεσλ 

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

ΚαηΪ ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξΪ, νη ζσιάλεο ζα ζηνηβΪδνληαη ζε 

δηαδνρηθΫο ζεηξΫο θαη φρη ζε ζράκα ππξακέδαο. Πξηλ απφ ηελ θφξησζε ζα 

ηνπνζεηεζνχλ ζαλέδεο ζην δΪπεδν θαη ζηα πιατλΪ παξαπΫηα ηνπ 

απηνθηλάηνπ, γηα λα απνθεπρζεέ ν ηξαπκαηηζκφο ησλ ζσιάλσλ. Σα νράκαηα 

κεηαθνξΪο ζα Ϋρνπλ ηΫηνην κάθνο, ψζηε νη ζσιάλεο λα κελ εμΫρνπλ απφ 

ηελ θαξφηζα. Ζ εθθφξησζε ησλ ζσιάλσλ ζα γέλεη κε γεξαλφ θαη ζρνηληΪ, ά 

θεθιηκΫλν επέπεδν 45° θαη ζρνηληΪ. ε φιεο ηηο κεηαθηλάζεηο ησλ 

ζσιάλσλ πξΫπεη λα δέλεηαη ε δΫνπζα πξνζνρά γηα ηελ απνθπγά 

ηξαπκαηηζκνχ ηνπο. Ζ θχιηζε ζα γέλεηαη επΪλσ ζε καδΫξηα. Οη ζσιάλεο 

κΫρξη Φ200 κπνξνχλ λα μεθνξησζνχλ κε ην ρΫξη, ρσξέο κεραληθΪ κΫζα. 

Απαγνξεχεηαη ε εθθφξησζε κε αλαηξνπά ηνπ απηνθηλάηνπ. Αλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη Ϊγθηζηξα, ζα πξΫπεη λα θαιχπηνληαη ηα Ϊθξα κε ιΪζηηρν 

γηα λα κελ θαηαζηξΫθνληαη ηα ρεέιε ησλ ζσιάλσλ. Γηα αλχςσζε κε γεξαλφ 

απαγνξεχεηαη ε ρξάζε ζπξκαηφζρνηλσλ. σιάλεο θαη πιηθΪ πνπ Ϋρνπλ 

ππνζηεέ ρηππάκαηα, ζα δνθηκΪδνληαη κε ζθπξέ γηα ηελ δηαπέζησζε 

αξηηφηεηαο ά κε. Όηαλ ηνπνζεηεζνχλ νη ζσιάλεο ζην φξπγκα ζα πξΫπεη λα 

εθΪπηνληαη ζηνλ ππζκΫλα εθηφο απφ κάθε 0.2 m γηα ηηο ζπλδΫζεηο κεηαμχ 

ηνπο. Ζ ηνπνζΫηεζε ησλ ζσιάλσλ ζην φξπγκα ζα γέλεη κε γεξαλφ. Πξηλ ηελ 

ηνπνζΫηεζε ηνπ θΪζε ηεκαρένπ ζα ειΫγρεηαη ην πξνεγνχκελν ηεκΪρην θαη 

ζα θαζαξέδεηαη απφ μΫλα ζψκαηα. 'Όηαλ δηαθφπηνληαη νη εξγαζέεο γηα 

νπνηνδάπνηε δηΪζηεκα, ζα ζθξαγέδνληαη ηα Ϊθξα ησλ ζσιάλσλ γηα ηελ 

παξεκπφδηζε εηζφδνπ μΫλσλ ζσκΪησλ θαη δψσλ. Ζ θνπά ηεκαρέσλ ζσιάλα ζε 

κάθε κηθξφηεξα ηνπ νλνκαζηηθνχ, ζα γέλεηαη κε εηδηθά θνπηηθά κεραλά 



θαη ε επεμεξγαζέα ησλ ηνκψλ ζα γέλεηαη κε εηδηθφ κερΪλεκα γηα ηελ 

επέηεπμε ηΫιεηαο εθαξκνγάο ησλ ζπλδΫζκσλ. Πξηλ ηνπνζεηεζνχλ νη 

ειαζηηθνέ δαθηχιηνη ησλ ζπλδΫζκσλ ζα θαζαξέδνληαη επηκειψο νη ππνδνρΫο 

ηνπο. Πξηλ απφ ηελ ζχλδεζε ησλ ζσιάλσλ, ζα αιεέθνληαη ηα Ϊθξα θαη νη 

δαθηχιηνη ζηεγαλφηεηαο κε ξεπζηφ ζαπνχλη. Αλ απαηηεέηαη γσλέα κεηαμχ 

δχν κεθψλ ζσιάλα ζα γέλεη κεηΪ ηελ ζχλδεζε. Ζ απφθιηζε απφ ηελ επζεέα 

απαγνξεχεηαη λα ππεξβαέλεη ηηο 6°. 

Όιεο νη ζπλδΫζεηο ησλ ζσιάλσλ κεηαμχ ηνπο θαη πξνο ηα ηεκΪρηα ζα 

γέλνπλ κε ειαζηηθνχο ζηεγαλσηηθνχο δαθηπιένπο ζηηο εηδηθΪ 

δηακνξθσκΫλεο κνχθεο. 

7.2.3. ΔΠΊΥΧΖ 

ΜεηΪ ηελ ηνπνζΫηεζε θαη ζχλδεζε ησλ ζσιάλσλ θαη πΪζεο θχζεσο 

εμαξηεκΪησλ θαη εηδηθψλ ηεκαρέσλ ζην φξπγκα θαη ηελ θαηαζθεπά ησλ 

αγθπξψζεσλ, ζα γέλεη επέρσζε αθάλνληαο αθΪιππηεο ηηο ζπλδΫζεηο ληα ηηο 

απαηηνχκελεο δνθηκΫο. Ζ επέρσζε ζα γέλεη κε πιηθφ νδνζηξσζέαο 3Α. Οη 

ζσιάλεο ζα ζθελσζνχλ αξρηθΪ, θαη ζηελ ζπλΫρεηα ζα επηρσζνχλ θαη απφ 

ηηο δχν πιεπξΫο ζπγρξφλσο θαηΪ ζηξψζεηο πΪρνπο Ϋσο 0.30 m πξηλ ηελ 

ζπκπέεζε. Ο ζσιάλαο ζα πξΫπεη ηειηθΪ λα θαιπθζεέ θαηΪ ηνπιΪρηζηνλ 0.20 

m. Σν πιηθφ επέρσζεο ζα βξΫρεηαη θαη ζα ζπκππθλψλεηαη κε κεραληθφ 

δνλεηά θαηΪ ζηξψζε. Ζ ζπκπχθλσζε πξΫπεη λα θηΪζεη Ϋσο 95% θαηΪ 

πξνθηφξ. Ζ ζπκπχθλσζε ζα ειΫγρεηαη απφ ηνλ επηβιΫπνληα ν νπνένο ζα 

θΪλεη κε δαπΪλε ηνπ εξγνιΪβνπ θαη κέα εξγαζηεξηαθά δνθηκά, γηα ηελ 

εμαθξέβσζε ηνπ βαζκνχ ζπκπχθλσζεο αλΪ 1000 m3 επέρσζεο. Σν γΫκηζκα ηνπ 

ππφινηπνπ νξχγκαηνο ζα γέλεη κεηΪ ηελ δνθηκά πέεζεο ηνπ αγσγνχ. 

7.2.4. ΔΠΑΝΑΠΛΉΡΧΖ ΟΡΌΓΜΑΣΟ 

Ζ επαλαπιάξσζε ησλ ηΪθξσλ ζα γέλεη κεηΪ ηελ απνθνκηδά πιενλαδφλησλ 

πιηθψλ εθζθαθάο, κε πιηθφ 3Α. Ζ επέρσζε ζα γέλεηαη απφ κεραλάκαηα ά 

εξγΪηεο ζε ζηξψζεηο 0,25 m πιάξσο ζπκππθλσκΫλεο. Ζ ζπκπχθλσζε ζα 

γέλεηαη κε κεραληθΪ κΫζα. ηα ηκάκαηα πνπ ν αγσγφο πεξλΪεη θΪησ απφ 

δξφκν, ζα θαηαζθεπαζζεέ ππφβαζε πΪλσ απφ ην πιηθφ επηθΪιπςεο 3Α κΫρξη 

0.15 m θΪησ απφ ηελ επηθΪλεηα ηνπ νδνζηξψκαηνο. Ζ πεξαηηΫξσ επέρσζε κε 

ζξαπζηφ πιηθφ (Π.Σ.Π. 0-0-155) (3Α) κεηΪ ηελ πιάξε ζπκπχθλσζε ηνπ 

πιηθνχ θΪιπςεο ηνπ αγσγνχ, ζα γέλεηαη θαηΪ ζηξψζεηο φρη κεγαιχηεξεο 

απφ 0.25 m. Ζ ζπκπχθλσζε ζα γέλεηαη πιάξσο, κε κεραληθνχο δνλεηΫο, κε 

παξΪιιειν βξΫμηκν. Ζ ζπκπχθλσζε πξΫπεη λα γέλεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο 

πιεπξΫο ηνπ νξχγκαηνο. Ζ ζπκπχθλσζε ζα θζΪλεη βαζκφ 95% (πξφθηνξ). 

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

Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηΫιεπζε ηνπ δεπηεξεχνληνο δηθηχνπ ηξνθνδνζέαο 

ηνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ, πνπ αξρέδεη απφ ηα θξεΪηηα δηαθιΪδσζεο θαη πεξλΪ 

δηαδνρηθΪ απφ ηα πξνβιεπφκελα ζεκεέα ηνπνζΫηεζεο θσηηζηηθψλ, επέζηπισλ ά 

ελδνδαπΫδησλ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ε δηαθιΪδσζε ηνπ θΪζε 



ηξνθνδνηηθνχ θαισδένπ πξνβιΫπεηαη λα γέλεηαη κΫζα ζην θνπηέ ά ζηνλ ζηχιν 

ηνπ θσηηζηηθνχ.  

Δέλαη ηχπνπ δηπινχ δνκεκΫλνπ ηνηρψκαηνο θαη παξΪγνληαη απφ καιαθφ PVC κε 

εζσηεξηθά ζπεέξα απφ πςειάο πνηφηεηΪο πνιπαηζπιΫλην (HDPE) ζθιεξφ PVC. Ζ 

εμσηεξηθά ηνπο επηθΪλεηα εέλαη θπκαηνεηδάο (ζπηξΪι) ρξψκαηνο καχξνπ, ελψ 

ε εζσηεξηθά ηνπο ιεέα, ρξψκαηνο θφθθηλνπ. Ο ζπλδπαζκφο απηφο ηνπο 

θαζηζηΪ ηαπηφρξνλα εχθακπηνπο αιιΪ κε κεγΪιε κεραληθά αληνρά. 

Υξεζηκνπνηνχληαη φπνπ ρξεηΪδεηαη κεραληθά αληνρά θαη επθακςέα πρ ζε 

νδεχζεηο κΫζα ζε κπεηφλ. Δέλαη θαηΪιιεινη γηα αγσγνχο θαη θαιψδηα.  

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

Ολνκαζέα ζσιάλα GEOSUB 

Καηεγνξέα κεραληθψλ 

αληνρψλ  

L450 

Αληνρά ζηελ ζπκπέεζε 450Ν 

Αληνρά ζηελ θξνχζε Light 

Duty 

 

Οη ππφγεηεο ζσιελψζεηο απφ εχθακπην ζσιάλα εγθηβσηέδνληαη ζε Ϊνπιν 

ζθπξφδεκα, κε πΪρνο 5 cm πεξέπνπ, πξφο θΪζε θαηεχζπλζε. Ζ ζθπξνδΫηεζε 

ηνπ  εγθηβσηηζκνχ δπλαηφλ λα γέλεηαη εέηε κφλν γηα ηνλ ζσιάλα εέηε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ππφινηπε επηθΪλεηα. 

7.4. ΓΗΔΛΔΤΖ ΚΑΛΧΓΗΧΝ ΚΑΣΧ ΑΠ ΓΡΟΜΟΤ 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηεέηαη ε δηΫιεπζε ειεθηξηθψλ αγσγψλ δεκνηηθνχ 

θσηηζκφπ θΪησ απφ θχξηνπο ά δεπηεξεχνληεο δξφκνπο, απηά πξαγκαηνπνηεέηαη 

κε γαιβαληζκΫλνπο ζηδεξνζσιάλεο 3’’, κεηαμχ ησλ θξεαηέσλ πνπ νξέδνπλ ηελ 

δηαδξνκά απηά. 

 ΥαξαθηεξηζηηθΪ ησλ ζσιάλσλ απηψλ αλαθΫξνληαη παξαθΪησ, ζηελ παξΪγξαθν 

9.2. 

 

7.5. ΥΑΛΚΟ ΓΔΗΧΖ 

ΥΪιθηλνο επηθαζζηηεξσκΫλνο πνιχθισλνο αγσγφο ραιθνχ νλνκαζηηθάο δηαηνκάο 

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

πξφηππν IEC 60228, απφ επηθαζζηηεξσκΫλν ραιθφ (Cu/eSn) ρξεζηκνπνηεέηαη 

σο αγσγφο γεέσζεο θαη ηζνδπλακηθψλ ζπλδΫζεσλ. 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

ΘΫζε εγθαηΪζηαζεο ε εμσηεξηθφ ρψξν, εληφο 

εδΪθνπο, εληφο 

ζθπξνδΫκαηνο 

Δμσηεξηθά δηΪκεηξνο  4,6 – 5,2 mm 

ΜΫγηζηε σκηθά αληέζηαζε 1.83 



(DC) Χ/km 

Σχπνο  Class 2 

Πξφηππν IEC 60228, 

7.6. ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ ΓΔΗΧΖ 

ΡΪβδνο γεέσζεο δηακΫηξνπ ζπεηξψκαηνο 5/8’’ (16 mm), δηακΫηξνπ θνξκνχ 

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

ΚαηαζθεπΪδεηαη απφ ρΪιπβα ν νπνένο επηραιθψλεηαη ειεθηξνιπηηθΪ. Ζ ξΪβδνο 

θΫξεη ζπεέξσκα ζηηο δχν Ϊθξεο ηεο, ψζηε λα εέλαη δπλαηά ε επηκάθπλζά ηεο 

κε ηελ ρξάζε ζπλδΫζκνπ επηκάθπλζεο απφ θξΪκα ραιθνχ, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 

ΔΛΔΜΚΟ 63 30 014. Ζ ζχλδεζε ηεο ξΪβδνπ κε ηνλ αγσγφ πξαγκαηνπνηεέηαη κε 

θνριησηφ ζθηγθηάξα απφ θξΪκα ραιθνχ, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ΔΛΔΜΚΟ 63 30 114. 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

ΘΫζε εγθαηΪζηαζεο Δληφο εδΪθνπο 

Δηδηθά ειεθηξηθά αληέζηαζε  < 0,25 κΧm 

ΣΪζε ζξαχζεσο 

(εθειθπζκφο)) 

600-770 Ν/mm2 

Τιηθφ επηκεηΪιισζεο Υαιθφο 

ΠΪρνο επηκεηΪιισζεο >250 κm 

Δέδνο επηκεηΪιισζεο Ζιεθηξνιπηηθά 

 

7.7. ΚΑΛΧΓΗΑ 

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

Σα ειεθηξηθΪ θαιψδηα παξνράο ησλ Ζιεθηξηθψλ ΠηλΪθσλ Γηαλνκάο φπσο θαη 

παξνράο θσηηζηηθψλ θαη ζπζθεπψλ εμσηεξηθνχ ρψξνπ ζηνλ πεξηβΪιινληα ρψξν 

ζα εέλαη ηχπνπ J1VV (NYY) ηνπνζεηεκΫλα θπξέσο κΫζα ζε ζσιάλεο. 

Σα θαιψδηα ζα εέλαη νλνκαζηηθάο ηΪζεο 600/1000V θαη ζα εέλαη 

θαηαζθεπαζκΫλα ζχκθσλα κε ηελ Πξνδηαγξαθά ΔΛΟΣ 843. 

Θα Ϋρνπλ δε ηα παξαθΪησ ραξαθηεξηζηηθΪ : 

 Αγσγνέ : Μνλφθισλνη (J1VV-U) ά πνιχθισλνη (J1VV-R)  

 ά ηξηγσληθνέ πνιχθισλνη αγσγνέ (J1VV-S) 

 Μφλσζε αγσγψλ : Θεξκνπιαζηηθά χιε PVC 

 Δζσηεξηθά επΫλδπζε : Διαζηηθφ γηα αγσγνχο θπθιηθάο δηαηνκάο 

 Σαηλέα απφ ζεξκνπιαζηηθά χιε PVC ειηθνεηδψο ηπιηγκΫλε 

 Δμσηεξηθά επΫλδπζε : Θεξκνπιαζηηθά χιε PVC 

ΓξακκΫο απφ θαιψδηα κε ζεξκνπιαζηηθά κφλσζε ηχπνπ ΝΤY, πξνβιΫπνληαη 

θπξέσο ε ππφγεηνπο ειεθηξνινγηθνχο ζσιάλεο, επζεέο ά εχθακπηνπο 



ε πεξέπησζε γξακκψλ κε θαιψδηα ΝΤΤ κΫζα ζε ζσιάλεο, θαζνξέδεηαη φηη ε 

εζσηεξηθά δηΪκεηξνο ηνπ ζσιάλα ζα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ δηπιΪζηα ηεο 

εμσηεξηθάο δηακΫηξνπ ηνπ θαισδένπ πνπ πεξλΪ, ηζρχνπλ δε θαη εδψ απηΪ πνπ 

θαζνξέζζεθαλ παξαπΪλσ γηα ηε δηΪλνημε απιΪθσλ ζε πιηλζνδνκΫο θιπ., γηα 

ηε δηΫιεπζε ησλ ζσιάλσλ.  

Ζ κεηΪπησζε ησλ αγσγψλ ηεο γξακκάο απφ ΝΤΑ ζε θαιψδηα ΝΤΤ, ζα 

πξαγκαηνπνηεέηαη κΫζα ζε θνπηέ δηαθιαδψζεσο κε ηε ρξάζε "θαπο" 

βαθειέηνπ, φπσο αλαθΫξεηαη παξαπΪλσ. ην ζεκεέν εμφδνπ ηνπ θαισδένπ ΝΤΤ 

απφ ηνλ ηνέρν, ν ζσιάλαο πνπ ζα θαηαιάγεη εθεέ ζα εθνδηΪδεηαη κε 

πιαζηηθφ πξνζηφκην.  

Οη δηαθιαδψζεηο θαισδέσλ ΝΤΤ ζα γέλνληαη κΫζα ζε θνπηηΪ αλζπγξψλ 

θαισδέσλ, κε ζηππηνζιέπηεο.  

Δθηφο ησλ ηξφπσλ ζηεξέμεσο πνπ πεξηεγξΪθεθαλ πην πΪλσ απαγνξεχεηαη 

νπνηαδάπνηε Ϊιιε ηνπνζΫηεζε θαη ζηάξημε νξαηψλ θαισδέσλ.  

7.7.2. ΤΝΓΔΖ ΚΑΛΧΓΗΧΝ (ΜΟΤΦΑ) 

Γηα θαιψδηα Υακειάο ΣΪζεο (Ϋσο 1KV) ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζεξκνζπζηειιφκελεο κνχθεο αλαιφγσο ηνπ κεγΫζνπο ηνπ θαισδένπ πνπ ζα 

εμαζθαιέδνπλ Ϊξηζηα απνηειΫζκαηα κφλσζεο, ζηεγαλφηεηαο, κεραληθάο θαη 

ρεκηθάο πξνζηαζέαο. 

Oη ζπλδΫζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη πΪλσ ζε ζρΪξεο (εέηε εζσηεξηθΪ ηνπ 

θηηξένπ, εέηε κΫζα ζηα θξεΪηηα ηνπ ΠεξηβΪιινληα ρψξνπ - Manholes). 

Δλδ. .ηχπνο : ΔΛΔΜΚΟ 4401506-44 95 3000 ά ηζνδχλακνο θαηΪ DIN 47632 

7.8. ΒΑΔΗ ΗΓΖΡΟΨΣΧΝ 

Οη βΪζεηο ησλ ζηδεξντζηψλ ζα εέλαη πξνθαηαζθεπαζκΫλεο, ηππνπνηεκΫλεο 

βηνκεραληθάο θαηαζθεπάο, θαη ζα Ϋρνπλ ην απαξαέηεην κΫγεζνο ψζηε λα 

ιεηηνπξγνχλ σο αληέβαξν γηα ην χςνο ηνπ ηζηνχ γηα ην νπνέν πξννξέδνληαη. 

Οη βΪζεηο ζα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλεο απφ ηλνπιηζκΫλν πδαηνζηεγαλφ beton 

πνηφηεηαο C35/45. ΦΫξνπλ εγθηβσηηζκΫλν θισβφ αγθχξσζεο απφ γαιβαληζκΫλν 

ρΪιπβα. 

ηελ κέα πιεπξΪ ησλ θνριηψλ αγθχξσζεο δηακνξθψλεηαη θξεΪηην επέζθεςεο 

θαισδέσλ, ην νπνέν θιεέλεηαη κε ρπηνζέδεξφ ζηεγαλφ θΪιπκκα αληνράο Β125. 

7.8.1. ΒΑΖ Β1 – ΗΓΖΡΟΨΣΧΝ 3-4 M 

 Τιηθφ θαηαζθεπάο: ηεγαλφ ζθπξφδεκα πνηφηεηαο C35/45.  

 Οπιηζκφο: έλεο πξνππιελένπ.  

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

 ΓηαζηΪζεηο εμσηεξηθΪ ζε ρηιηνζηΪ: Μάθνο 800, ΠιΪηνο 500, Ύςνο 490.  



 ΓηαζηΪζεηο θξεαηένπ Ϋιμεο θαισδέσλ: ΔζσηεξηθΪ ζε ρηιηνζηΪ, Μάθνο 

290, ΠιΪηνο 290, Ύςνο 330.  

 πλάζεο ρξάζε: Σν θαηΪιιειν αληέβαξν ηνπνζΫηεζεο ηζηψλ νδνθσηηζκνχ 

κε χςνο 3 - 4 κΫηξα κε κνλφ ε δηπιφ κπξΪηζν θαη θσηηζηηθφ.  

 Πεξηερφκελα: ηεγαλφ θΪιπκκα - πιαέζην εμσηεξηθψλ δηαζηΪζεσλ ζε 

ρηιηνζηΪ 350 Υ 350 θιΪζεο Α15 ε Β125, γαιβαληζκΫλα αγθχξην Μ20 ε 

Μ18 κε θΫληξα 180 Υ 180, 200 Υ 200 & 250 Υ 250 ζε ρηιηνζηΪ ε 

ζπλδπαζκφ απηψλ, παμηκΪδηα 8 ηεκΪρηα θαη ξνδΫιεο 4 ηεκΪρηα, δχν 

ζσιάλεο εχθακπηεο ηχπνπ ζπηξΪι Φ50 / 2'' απφ ηα αγθχξηα ηεο βΪζεο 

ηνπ ηζηνχ Έσο ην εζσηεξηθφ κΫξνο ηνπ θξεαηένπ,  δηακπεξά θαηΪ 

κάθνο PVC 1 ζσιάλα εμσηεξηθάο δηακΫηξνπ Φ110 ρηιηνζηψλ.  Έρνπκε 

ηελ δπλαηφηεηα ηνπνζΫηεζεο Ϋσο 4 ζσιάλσλ ζην θξεΪηην, δειαδά απφ 

ζε θΪζε πιεπξΪ θαηΪ παξαγγειέα.  

 Απφζηαζε PVC ζσιάλσλ ζε ρηιηνζηΪ: Απφ πΪλσ πξνο ηα θΪησ 180 θαη 

απφ θΪησ πξνο ηα πΪλσ 210.  

7.8.2. ΒΑΖ Β2 – ΗΓΖΡΟΨΣΧΝ 6-9 M 

 Υξάζε: Σν θαηΪιιειν αληέβαξν γηα ζηδεξφτζηφ κε χςνο 6-9 κΫηξα. 

 Τιηθφ θαηαζθεπάο: Τδαηνζηεγαλφ κπεηφ C35/45 νπιηζκΫλν Ϋρηξα κε 

έλεο πξνππιελένπ. 

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

 ΔμσηεξηθΫο δηαζηΪζεηο ζε ρηιηνζηΪ: Μάθνο: 1500 mm - ΠιΪηνο: 1050 

mm - Ύςνο: 800 mm. 

 Δζσηεξηθφ Ϊλνηγκα θξεαηένπ ζε ρηιηνζηΪ: Μάθνο 415, ΠιΪηνο 415, 

Ύςνο: 630. 

 Πεξηερφκελα: ΓαιβαληζκΫλα Μ24: 4 αγθχξηα κε θΫληξα 280Υ280  

ρηιηνζηΪ, 4 ξνδΫιεο, 8 παμηκΪδηα, 2 ζπηξΪι 2’’, ζσιάλα PVC Φ100 

θαη πηζηνπνηεκΫλν θΪιπκκα-πιαέζην 45Υ45 ε 50Υ50 θιΪζεο Α15 θαη 

Β125. 

 Απφζηαζε PVC ζσιάλσλ ζε ρηιηνζηΪ: Απφ πΪλσ πξνο ηα θΪησ 470 θαη 

απφ θΪησ πξνο ηα πΪλσ 190. 

7.8.3. ΒΑΖ Β3 – ΗΓΖΡΟΨΣΧΝ 9-12M 

 Υξάζε: Σν θαηΪιιειν αληέβαξν γηα ζηδεξφτζηφ κε χςνο 9-12 κΫηξα. 

 Τιηθφ θαηαζθεπάο: Τδαηνζηεγαλφ κπεηφ C35/45 νπιηζκΫλν Ϋρηξα κε 

έλεο πξνππιελένπ. 

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

 ΔμσηεξηθΫο δηαζηΪζεηο ζε ρηιηνζηΪ: Μάθνο: 1500 mm - ΠιΪηνο: 1020 

mm - Ύςνο: 920 mm. 



 Δζσηεξηθφ Ϊλνηγκα θξεαηένπ ζε ρηιηνζηΪ: Μάθνο 415, ΠιΪηνο 415, 

Ύςνο: 630. 

 Πεξηερφκελα: ΓαιβαληζκΫλα Μ24: 4 αγθχξηα κε θΫληξα 280Υ280  

ρηιηνζηΪ, 4 ξνδΫιεο, 8 παμηκΪδηα, 2 ζπηξΪι 2’’, ζσιάλα PVC Φ100 

θαη πηζηνπνηεκΫλν θΪιπκκα-πιαέζην 45Υ45 ε 50Υ50 θιΪζεο Α15 θαη 

Β125. 

 Απφζηαζε PVC ζσιάλσλ ζε ρηιηνζηΪ: Απφ πΪλσ πξνο ηα θΪησ 470 θαη 

απφ θΪησ πξνο ηα πΪλσ 190. 

7.9. ΗΣΟΗ ΦΧΣΗΜΟΤ   

Οη ηζηνέ θσηηζκνχ ζα εέλαη ζχκθσλνη κε φζα αλαθΫξνληαη ζην πξφηππν ΔΛΟΣ 

ΔΝ 40-1 Ϋσο 40–9 θαη ζα πξΫπεη απαξαέηεηα λα εέλαη πξντφληα 

ηππνπνηεκΫλεο βηνκεραληθάο θαηαζθεπάο, δεκνζηεπκΫλα ζε επέζεκν θαηΪινγν 

ηνπ θαηαζθεπαζηά (δελ ζα απνηεινχλ ηδηνθαηαζθεπά), παξαγφκελνη απφ 

βηνκεραλέα πνπ θαηΫρεη πηζηνπνηεηηθφ δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε 

ην πξφηππν ISO 9001 ζρεηηθΪ κε ηελ νξγΪλσζε ηεο ιεηηνπξγέαο ηεο, ηφζν 

γηα ηελ θαηαζθεπά ηνπ κεηαιιηθνχ κΫξνπο ησλ ηζηψλ φζν θαη γηα ην 

γαιβΪληζκα ηνπο, ζα πξΫπεη δε λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ 

ζχκθσλα κε ην ΔΝ 40-8 απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκΫλν ά θξαηηθφ εξγαζηάξην. 

Οη ηζηνέ ζα Ϋρνπλ χςνο 4, 5 ά 7 κ θαη ζα εέλαη απνθιεηζηηθΪ ζηδεξνέ 

(ζηδεξντζηνέ) ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 40-3. Απνθιεένληαη ηζηνέ 

θαηαζθεπαζκΫλνη απφ, μχιν, ηζηκΫλην θιπ. 

Ο θνξκφο ηνπ ηζηνχ θαηαζθεπΪδεηαη απφ Ϋλα εληαέν ηεκΪρην, ρσξέο εγθΪξζηα 

ξαθά, θπθιηθάο δηαηνκάο, απφ Ϋιαζκα 3 ά 4 mm, αλΪινγα κε ην χςνο, 

πνηφηεηαο S235JR. 

Ο ηζηφο ζε θαηΪιιειε απφζηαζε απφ ηε βΪζε ηνπ ζα Ϋρεη κεηαιιηθά ζχξα 

επαξθψλ δηαζηΪζεσλ γηα ηελ εέζνδν, εγθαηΪζηαζε θαη ζχλδεζε ηνπ 

αθξνθηβσηένπ ηνπ ηζηνχ. Οη δηαζηΪζεηο ηεο ζχξαο ζα επηιΫγνληαη απφ ηνλ 

πέλαθα δηαζηΪζεσλ κεηαιιηθψλ ζπξψλ ηεο ΔΝ 40-2 παξΪγξαθνο 4. Οη 

ειΪρηζηεο δηαζηΪζεηο ηεο ζχξαο ζα εέλαη χςνπο 300 mm θαη αληέζηνηρνπ 

πιΪηνπο 85 mm, θαηΪ ηα ινηπΪ δε ζχκθσλα κε ηνλ πέλαθα ηεο παξαγξΪθνπ 4 

ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 40-2.  Ζ ειΪρηζηε απφζηαζε ηνπ θΪησ Ϊθξνπ ηεο ζχξαο 

απφ ηε βΪζε ηνπ ηζηνχ ζα εέλαη 600 mm.  

Γηα ηελ απνθαηΪζηαζε ηεο αληνράο ηνπ ηζηνχ ζηελ πεξηνρά ηεο ζχξαο ζα 

θαηαζθεπΪδεηαη εζσηεξηθά ελέζρπζε κε Ϋιαζκα θαηΪιιεινπ πΪρνπο 

ειεθηξνζπγθνιιεκΫλν ζε θΪζε Ϊθξν ηνπ πξνο ην αληέζηνηρν ηκάκα ηνπ 

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

αληνρά ηνπ ηζηνχ ζην ηκάκα απηφ, φπνπ ππΪξρεη ζπξέδα, επξέζθεηαη κΫζα 

ζηα επηηξεπφκελα φξηα. ηελ πεξέπησζε ρξεζηκνπνέεζεο ειΪζκαηνο 

ελέζρπζεο, ην Ϊθξν ηνπ ειΪζκαηνο ζα εηζΫξρεηαη θαη' ειΪρηζηνλ 200 mm 

ζηνλ ηζηφ θαλνληθάο δηαηνκάο, εθαηΫξσζελ ησλ Ϊθξσλ ηεο ζπξέδαο. Ζ ζχξα 

ζα θιεέλεη κε θαηΪιιειν θΪιπκκα απφ Ϋιαζκα ηδένπ πΪρνπο θαη ζράκαηνο 

έδην κε ηνλ ππφινηπν ηζηφ, ην νπνέν ζηελ θιεηζηά ηνπ ζΫζε δελ ζα εμΫρεη 

ηνπ ειΪζκαηνο ηνπ ζηδεξντζηνχ. Ζ ζηεξΫσζά ηνπ επέ ηνπ ηζηνχ ζα γέλεηαη 



κε αλνμεέδσηνπο θνριέεο πνπ δελ ζα εμΫρνπλ ηνπ ειΪζκαηνο θαη ε θαηαζθεπά 

ηνπ ζα εμαζθαιέδεη ζηηβαξά θαη ζηαζεξά ζηεξΫσζε επέ ηνπ ηζηνχ. 

Ο ηζηφο (εζσηεξηθΪ θαη εμσηεξηθΪ) θαη φια ηνπ εμαξηάκαηα ηνπ (βξαρένλεο, 

πιΪθα Ϋδξαζεο, ζπξέδα, αγθπξφβηδεο θιπ.) ζα γαιβαλέδνληαη ελ ζεξκψ 

ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ Ϊξζξν ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 40-4.1. Πξηλ ην γαιβΪληζκα ζα 

γέλεηαη θαιά πξνεηνηκαζέα ησλ επηθαλεηψλ κε απφμεζε, ηξφρηζκα θαη ρεκηθφ 

θαζαξηζκφ. Σν γαιβΪληζκα ζα γέλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθΫο BS 729, 

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

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

εέλαη 450 gr/m² ά 65 κm, εθηφο θαη αλ ε κειΫηε πξνβιΫπεη ηζρπξφηεξε 

πξνζηαζέα. 

Ο ζηδεξντζηφο ζα ηνπνζεηεέηαη πΪλσ ζε βΪζε πνπ ζα θΫξλεη ηνπο θνριέεο 

αγθχξσζεο γηα ηε ζηεξΫσζά ηνπ. ΜεηΪ ηελ ηνπνζΫηεζε ηνπ ηζηνχ πΪλσ ζηε 

βΪζε, ζα γέλεηαη ε ηειηθά δηακφξθσζε ηεο επηθΪλεηαο ηεο βΪζεο, δειαδά 

θΪιπςε ησλ πεξηθνριέσλ κε γξΪζν ά βαδειέλε θαη ηειηθά πιάξσζε κε 

ηζηκεληνθνλέα. 

Ο θνξκφο ζα εδξΪδεηαη ζε ραιχβδηλε πιΪθα δηαζηΪζεσλ 350 X 350 ; 400 X 

400 mm θαη πΪρνπο 12-16 mm θαιΪ ειεθηξνζπγθνιιεκΫλνο ζε απηά. Ζ ζηάξημε 

ηνπ  θνξκνχ ζα εληζρπζεέ κε ηΫζζεξα (4) ζπγθνιιεκΫλα πηεξχγηα πΪρνπο 15 

mm ζράκαηνο νξζνγσλένπ ηξηγψλνπ χςνπο 150 mm θαη βΪζεο 100 mm. Ζ πιΪθα 

Ϋδξαζεο ζα θΫξεη θεληξηθά νπά δηακΫηξνπ 100 mm γηα ηε δηΫιεπζε ησλ 

θαισδέσλ θαη ηνπ αγσγνχ γεέσζεο θαζψο θαη ηΫζζεξηο (4) θπθιηθΫο νπΫο Φ 

30 mm ηνπνζεηεκΫλεο ζηηο θνξπθΫο ηεηξαγψλνπ πιεπξΪο 280 mm γηα ηελ 

ζηεξΫσζε ηνπ ηζηνχ κε θνριέεο αγθχξσζεο (αγθπξφβηδεο). Γέλνληαη δεθηΫο 

θαη νπΫο ζράκαηνο "νβΪι" 30 x 54 mm (θαηΪ παξΫθθιηζε ησλ εκθαληδνκΫλσλ 

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

 Οη αγθπξφβηδεο ζα εέλαη ραιχβδηλεο κε ειΪρηζηε δηΪκεηξν 16 mm θαη κάθνο 

800 mm θαη ζηελ θνξπθά ζα θΫξνπλ ζπεέξσκα Μ16Υ150 mm. Οη αγθπξφβηδεο 

παθηψλνληαη ζε βΪζε απφ νπιηζκΫλν ζθπξφδεκα ζε ειΪρηζην βΪζνο 600 mm. Οη 

ηΫζζεξεηο θνριέεο ηνπνζεηνχληαη ζε δηΪηαμε ηεηξαγψλνπ κε απφζηαζε κεηαμχ 

ησλ θΫληξσλ ησλ θνριηψλ έζε πξνο 280 mm. Οη ηΫζζεξηο θνριέεο αγθχξσζεο 

ζα ζπγθξαηνχληαη κε ζηδεξνγσλέεο 30 x 30 x 3 mm πνπ ζα εέλαη 

ειεθηξνζπγθνιιεκΫλεο πΪλσ ζε απηνχο θαη νη νπνέεο ζα Ϋρνπλ δηΪηαμε 

ζράκαηνο ηεηξαγψλνπ ζην θΪησ κΫξνο ησλ θνριηψλ θαη "ρηαζηέ" ιέγν πξηλ 

απφ ην ζπεέξσκΪ ηνπο. Σν Ϊθξν θΪζε αγθπξφβηδαο (πεξηνρά ζπεηξψκαηνο) ζα 

γαιβαλέδεηαη ζε κάθνο πεξ. 300 mm. 

 

7.10. ΑΚΡΟΚΗΒΧΣΗΑ ΗΣΧΝ 

Σα αθξνθηβψηηα ηζηψλ ζα εέλαη ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 3 ηεο Απφθαζεο 

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

ΜΫζα ζε θΪζε ηζηφ ζα εγθαηαζηαζεέ Ϋλα αθξνθηβψηην γηα ηελ ηξνθνδφηεζε 

ησλ θσηηζηηθψλ ζσκΪησλ, θαηαζθεπαζκΫλν απφ θξΪκα αινπκηλένπ ά Ϊθαπζην 

πιαζηηθφ, ην νπνέν ζα θΫξεη ζην θΪησ κΫξνο ηνπ δηαηξνχκελν θΪιπκκΪ κε 

ηξεηο ηξχπεο γηα θαιψδην κΫρξη ΝΤΤ 4Υ10 mm². ην επΪλσ δε κΫξνο ζα θΫξεη 



δχν ηξχπεο γηα δηΫιεπζε θαισδέσλ κΫρξη ΝΤΤ 4Υ2.5mm² θαη κεηαιιηθνχο ά 

πιαζηηθνχο ζηππηνζιέπηεο.  

ΜΫζα ζην αθξνθηβψηην ζα ππΪξρνπλ δηαθιαδσηάξεο βαξΫσο ηχπνπ πξνθεηκΫλνπ 

λα εμαζθαιηζηεέ ζσζηά επαθά ησλ αγσγψλ. Οη  δηαθιαδσηάξεο ζα εέλαη 

ζηεξηγκΫλνη πΪλσ ζηε βΪζε θαη κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ ζψκαηνο ηνπ 

αθξνθηβσηένπ ζα κεζνιαβεέ θαηΪιιειε κφλσζε. Θα ππΪξρνπλ θπιηλδξηθΫο 

αζθΪιεηεο κε βΪζεηο απφ Ϊθαπζην κνλσηηθφ πιηθφ. Δπέζεο ζα ππΪξρνπλ 

νξεηρΪιθηλνη θνριέεο, νη νπνένη ζα βηδψλνληαη ζε ζπεέξσκα πνπ ζα ππΪξρεη 

ζην ζψκα ηνπ αθξνθηβσηένπ. Οη θνριέεο απηνέ ζα θΫξνπλ παμηκΪδηα, ξνδΫιεο 

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

ζψκαηνο. 

Σν φιν θηβψηην ζηεξέδεηαη ζε θαηΪιιειε βΪζε κΫζα ζηνλ ηζηφ κε ηε βνάζεηα 

δχν θνριηψλ θαη ζα θιεέλεη κε πψκα ην νπνέν ζα ζηεξέδεηαη ζην ζψκα ηνπ 

θηβσηένπ κε ηε βνάζεηα δχν νξεηρΪιθηλσλ θνριηψλ. Σν πψκα ζα θΫξεη 

πεξηθεξεηαθφ ζηεγαλνπνηεηηθά εζνρά κε ειαζηηθφ παξΫκβπζκα, ζηαζεξΪ 

ζπγθνιιεκΫλε ζε απηά γηα ηελ πιάξε εθαξκνγά ηνπ πψκαηνο. 

7.11. ΦΧΣΗΣΗΚΑ ΧΜΑΣΑ 

7.11.1. ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΧΜΑ ΦΒ 

Φσηηζηηθφ ζψκα θσηηζκνχ κεγΪισλ ρψξσλ (πιαηεηψλ), ζράκαηνο καληηαξηνχ, 

πνπ παξαδέδεηαη πιάξεο, κε ηζηφ εηδηθάο κεηαβιεηάο δηαηνκάο, ζράκαηφο 

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

νπηηθάο Ϊλεζεο, ζρεδηαζκΫλν γηα ρξάζε ιακπηάξσλ Led. Σν πιηθφ θαηαζθεπάο 

ηνπ θσηηζηηθνχ εέλαη fiberglass. 

Ο ηζηφο θαη νη ζπλδεηηθνέ ζσιάλεο θαηαζθεπΪδνληαη απφ ρΪιπβα ΔΝ 10025-

S235JR, γαιβαληζκΫλνο ελ ζεξκψ κε ειΪρηζην πΪρνο 70 κηθξΪ. Πξφζζεηε 

αλΪγιπθε βαθά θνχξλνπ απφ αθξπιηθφ ρξψκα. 

Ζ θσηεηλά πεγά απνηειεέηαη απφ Led ζπλνιηθάο ηζρχνο 390 W, απφρξσζεο 

νπδΫηεξνπ ιεπθνχ. κε δπλαηφηεηα αληηθαηΪζηαζεο. 

Σν ηξνθνδνηηθφ Ϋρεη ελζσκαησκΫλε ζεξκηθά πξνζηαζέα. 

7.11.2. ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΧΜΑ ΦΓ 

Φσηηζηηθφ ζψκα νδνθσηηζκνχ απφ ρπηφ αινπκέλην, ζράκαηνο νξζνγψληνπ 

παξαιιειεπηπΫδνπ, δηαζηΪζεσλ 330 Υ 330 Υ 145 mm, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 

iGuzzini Delphi BL77, πςειάο νπηηθάο Ϊλεζεο (G4), ζρεδηαζκΫλν γηα ρξάζε 

ιακπηάξσλ Led. Σν πιηθφ θαηαζθεπάο εέλαη αινπκέλην 46100LF, θαηΪ ΔΝ1706 

ΑC. Ζ βαθά γέλεηαη ζε δχν ζηξψζεηο αθξπιηθάο βαθάο πνπ ςάλεηαη ζε 

ζεξκνθξαζέα 1500.  

Ζ θσηεηλά πεγά πξνζηαηεχεηαη απφ θξχζηαιιν πΪρνπο 4 mm. Σν νπηηθφ 

ζχζηεκα, θαη ε ραιχβδηλε βΪζε Ϋρνπλ δπλαηφηεηα επέζθεςεο κΫζσ Ϊξζξσζεο 

πνπ απειεπζεξψλεηαη ρσξέο ηελ ρξάζε εξγαιεέσλ. Ζ ζηεγαλφηεηα εέλαη ΗΡ66, 

θαη επηηπγρΪλεηαη κε δαθηχιην ειαζηηθάο ζηιηθφλεο. Σν νπηηθφ ζχζηεκα 

πεξηιακβΪλεη Led, ζπλνιηθάο ηζρχνο 27 Watt, κε αλαθιαζηάξεο αινπκηλένπ 



πςειάο ζηηιπλφηεηαο, κε δπλαηφηεηα αληηθαηΪζηαζεο ζε νκΪδεο ησλ 12 ζην 

εξγαζηάξην. 

Σν ηξνθνδνηηθφ Ϋρεη ελζσκαησκΫλε ζεξκηθά πξνζηαζέα θαη δέλεη δπλαηφηεηα 

ξχζκηζεο ηνπ θσηηζκνχ ζε ηΫζζεξα επέπεδα, κε ρξάζε κηθξνδηαθνπηψλ. 

Σν θσηηζηηθφ, ζηελ νξηδφληηα ζΫζε, Ϋρεη κεδεληθά εθπνκπά πξνο ηα επΪλσ, 

ζπκκνξθνχκελν κε ηηο πιΫνλ απζηεξΫο δηαηΪμεηο πεξέ θσηνξχπαλζεο. Όιεο νη 

εμσηεξηθΫο βέδεο εέλαη θαηαζθεπαζκΫλεο απφ αλνμεέδσην πνηφηεηαο Α2 

Σν Φσηηζηηθφ θΫξεη εμΪξηεκα πξνζαξκνγάο ζε θπιηλδξηθά απφιεμε 

ζηδεξντζηνχ, χςνπο 4 m.  

7.11.3. ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΧΜΑ ΦΓ 

Φσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ πξνβνιΫα εμσηεξηθνχ ρψξνπ απφ ρπηφ αινπκέλην, 

ζηελάο δΫζκεο, (120) κε αλαθιαζηάξα αινπκηλένπ πςειάο ζηηιπλφηεηαο., 

ελδεηθηηθνχ ηχπνπ iGuzzini Maxi Woody BV01, κε ιακπηάξεο led COB 

ζπλνιηθάο ηζρχνο 53 Watt. 

Σν πιηθφ θαηαζθεπάο εέλαη αινπκέλην 46100LF, θαηΪ ΔΝ1706 ΑC. Ζ βαθά 

γέλεηαη ζε δχν ζηξψζεηο αθξπιηθάο βαθάο πνπ ςάλεηαη ζε ζεξκνθξαζέα 1500.   

Ζ θσηεηλά πεγά πξνζηαηεχεηαη απφ θξχζηαιιν πΪρνπο 4 mm. Ζ ζηεγαλφηεηα 

εέλαη ΗΡ66, θαη επηηπγρΪλεηαη κε δαθηχιην ειαζηηθάο ζηιηθφλεο. Σν νπηηθφ 

ζχζηεκα, COB LED κνλφρξσκν, ζεξκάο απφρξσζεο, κε αλαθιαζηάξα OPTIBEAM, 

απφ θαζαξφ (99,93%) αινπκέλην πςειάο ζηηιπλφηεηαο,  

Σν ειεθηξνληθφ ηξνθνδνηηθφ εέλαη πξνζαξκνζκΫλν ζε γαιβαληζκΫλε ραιχβδηλε 

πιΪθα Ϋρεη δπλαηφηεηα ηαρεέαο απνζχλδεζεο ρσξέο εξγαιεέα. 

Σν θσηηζηηθφ Ϋρεη δπλαηφηεηα θαηαθφξπθεο ξχζκηζεο θαηΪ 1150 κΫζσ 

βαζκνλνκεκΫλνπ θαλφλα κε ελδεέμεηο αλΪ 100θΫξεη εμΪξηεκα πξνζαξκνγάο ζε 

θπιηλδξηθά απφιεμε ζηδεξντζηνχ, χςνπο 4 m. Σα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο 

θσηεηλάο δΫζκεο εέλαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ60598-1. Όιεο νη 

εμσηεξηθΫο βέδεο εέλαη θαηαζθεπαζκΫλεο απφ αλνμεέδσην πνηφηεηαο Α2 

Ζ ηνπνζΫηεζε γέλεηαη ζε ηζηφ χςνπο 7 m, κΫζσ εηδηθνχ εμαξηάκαηνο 

πξνζαξκνγάο.  

7.11.4. ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΧΜΑ ΦΕ 

Φσηηζηηθφ ζψκα ρσλεπηφ επηδαπΫδην, απφ αλνμεέδσην ρΪιπβα, κε νζφλε απφ 

θξχζηαιιν πςειάο αληνράο, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ iGuzzini 7163 κε ιακπηάξα 

αινγνληδέσλ κεηΪιινπ (CDM-T) ηζρχνο 35 Watt. 

Ο αλαθιαζηάξαο, ηχπνπ πξνβνιΫα, Ϋρεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο 150 απφ ηελ 

θαηαθφξπθν. Απνηειεέηαη απφ θπιηλδξηθφ ζψκα θαηαζθεπαζκΫλν απφ 

αλνμεέδσην ρΪιπβα 304 κε επηθαλεηαθά επεμεξγαζέα πνπ απμΪλεη ηελ αληνρά 

ζηελ δηΪβξσζε. 

Ο αλαθιαζηάξαο απφ θαζαξφ (99,93%) αινπκέλην πςειάο ζηηιπλφηεηαο, Ϋρεη 

επηθαλεηαθά επεμεξγαζέα αλνδέσζεο θαη ακκνβνιάο. 

Σν πιαέζην, ην γπαιέ θαη ην νπηηθφ ζχζηεκα Ϋρνπλ εγγπεκΫλε αληνρά ζε 

ζηαηηθφ θνξηέν 1000 Kg. Όιεο νη εμσηεξηθΫο βέδεο εέλαη θαηαζθεπαζκΫλεο 

απφ αλνμεέδσην 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 Ψστρού 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 κεηαιιηθνέ πέλαθεο δηαλνκάο ζα εέλαη θαηΪιιεινη γηα επέηνηρε 

εγθαηΪζηαζε, φπσο θαζνξέδεηαη ζηα ζρΫδηα, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Legrand XL3-

400. θαηαζθεπαζκΫλνη θαη εμνπιηζκΫλνη φπσο θαζνξέδεηαη ζηηο παξαθΪησ 

παξαγξΪθνπο, θαη ζα Ϋρνπλ βαζκφ πξνζηαζέαο ζχκθσλα κε ηα DIN 40050/IEC 

144, αλΪινγα κε ηηο απαηηάζεηο ησλ ρψξσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη. Τπνηέζεηαη 

φηη νη πέλαθεο ηνπνζεηνχληαη ζε ζηεγαζκΫλν ρψξν ά ζην χπαηζξν αιιΪ ζε 

νηθνδνκηθά εζνρά κε πφξηα. 

Οη πέλαθεο απηνέ ζα απνηεινχληαη : 

 Απφ κεηαιιηθφ εξκΪξην απφ ειεθηξνιπηηθΪ επηςεπδαξγπξσκΫλν κεηαιιηθφ 

Ϋιαζκα γηα ηελ ηνπνζΫηεζε ησλ νξγΪλσλ ηνπ πέλαθα. 

 Απφ κεηαιιηθφ πιαέζην, ηνπνζεηεκΫλν ζην κπξνζηηλφ κΫξνο ηνπ πέλαθα 

πΪλσ ζηνλ νπνέν ζα ζηεξεψλεηαη ε πφξηα ηνπ πέλαθα. 

 Ζ πφξηα ζα θαηαζθεπαζζεέ επέζεο απφ ειεθηξνιπηηθΪ επηςεπδαξγπξσκΫλν 

κεηαιιηθφ Ϋιαζκα θαη ζα Ϋρεη εηδηθφ θιεηδέ (Pass-Partout) φκνην γηα 

φινπο ηνπο πέλαθεο. 

 ην θΪησ δεμηΪ εζσηεξηθφ κΫξνο ηεο πφξηαο ζα ηνπνζεηεζεέ εηδηθά ζάθε 

πνπ ζα πεξηΫρεη ηα ιεπηνκεξά κνλνγξακκηθΪ ειεθηξνινγηθΪ ζρΫδηα. 

 ην θΫληξν ηνπ εμσηεξηθνχ κΫξνπο ηεο πφξηαο ζα ηνπνζεηεζεέ πηλαθέδα 

απφ ραξαγκΫλν πιαζηηθφ, κε ηελ νλνκαζέα ηνπ πέλαθα. 

 Απφ κεηαιιηθά κεησπηθά πιΪθα, ζηελ νπνέα ζα αλνηρηνχλ νη θαηΪιιειεο 

ηξχπεο γηα ηα φξγαλα ηνπ πέλαθα. 

 ηελ πιΪθα απηά ζα ππΪξρνπλ θαηΪιιειεο ρΪξηηλεο πηλαθέδεο κε 

πιαζηηθΪ θαιχκκαηα, γηα λα γξαθηνχλ ηα θπθιψκαηα. 

 Ζ πιΪθα απηά ζα πξνζαξκφδεηαη ζην πιαέζην κε ηΫζζεξηο ηνπιΪρηζηνλ 

επηρξσκησκΫλεο ά αλνμεέδσηεο βέδεο, πνπ λα κπνξνχλ λα μεβηδσζνχλ 

εχθνια κε ην ρΫξη, ρσξέο λα ππΪξρεη αλΪγθε αθαηξΫζεσο ηεο πφξηαο ηνπ 

πέλαθα. 



 Oη εηζεξρφκελεο θαη εμεξρφκελεο ειεθηξηθΫο γξακκΫο ζα πξνζαξκφδνληαη 

ζηεγαλΪ πΪλσ ζ' απηνχο, κε θαηΪιιεια εμαξηάκαηα ραιχβδηλσλ ζσιάλσλ 

(ζηππηνζιέπηεο, παμηκΪδα θιπ). 

 Θα Ϋρνπλ, ππνρξεσηηθΪ, πφξηα, ζηεγαλΪ πξνζαξκνδφκελε ζην πιαέζηφ 

ηεο, κε ειαζηηθφ παξΫκβπζκα. 

Ζ θαηαζθεπά ησλ πηλΪθσλ ζα εέλαη ηΫηνηα ψζηε ηα κΫζα ζ' απηνχο φξγαλα 

δηαθνπάο, ρεηξηζκνχ, αζθαιέζεσο, ελδεέμεσλ θιπ λα εέλαη πξνζηηΪ εχθνια, 

κεηΪ απφ ηελ αθαέξεζε ηεο κεησπηθάο πιΪθαο ησλ πηλΪθσλ, λα εέλαη 

ηνπνζεηεκΫλα ζε θαλνληθΫο ζΫζεηο θαη λα εέλαη δπλαηά ε Ϊλεηε αθαέξεζε, 

επηζθεπά θαη επαλαηνπνζΫηεζά ηνπο, ρσξέο λα κεηαβΪιιεηαη ε θαηΪζηαζε ησλ 

γεηηνληθψλ νξγΪλσλ. 

Οη κπΪξεο ησλ πηλΪθσλ ζα εέλαη θαηΪ DIN 43671/9.53 έζεο ηνπιΪρηζηνλ 

επηηξεπφκελεο εληΪζεσο κε ην γεληθφ δηαθφπηε ηνπ πέλαθα θαη ζα αληΫρνπλ 

ζηα ξεχκαηα βξαρπθπθιψζεσο. 

Οη πέλαθεο ζα εέλαη ζπλαξκνινγεκΫλνη ζην εξγνζηΪζην θαηαζθεπάο ηνπο, θαη 

ζα Ϋρνπλ επρΫξεηα ζηελ εέζνδν θαη ζχλδεζε ησλ θαισδέσλ ησλ θπθισκΪησλ, 

φπσο επέζεο ζα πξΫπεη λα δνζεέ κεγΪιε ζεκαζέα ζηελ θαιά θαη ζχκκεηξε 

εκθΪληζά ηνπο. 

Οη θαηαζθεπαζηηθΫο αξρΫο πνπ ζα ηεξεζνχλ εέλαη : 

 Σα ζηνηρεέα πξνζαγσγάο ησλ πηλΪθσλ ζα βξέζθνληαη ζην θΪησ κΫξνο ηνπ 

πέλαθα. 

 Σα γεληθΪ ζηνηρεέα ηνπ πέλαθα (δηαθφπηεο, αζθΪιεηεο) ζα 

ηνπνζεηεζνχλ ζπκκεηξηθΪ σο πξνο ηνλ θαηαθφξπθν Ϊμνλα. 

 Σα ππφινηπα ζηνηρεέα ζα εέλαη ηνπνζεηεκΫλα ζε θαλνληθΫο νξηδφληηεο 

ζεηξΫο, ζπκκεηξηθΪ σο πξνο ηνλ θαηαθφξπθν Ϊμνλα ηνπ πέλαθα. 

Γηα ηα θψηα πνπ ειΫγρνληαη φρη απφ ηνπηθνχο δηαθφπηεο αιιΪ απ' επζεέαο 

απφ ηνπο πέλαθεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθφπηεο, ηχπνπ πέλαθα, φκνηνπο ζε 

εκθΪληζε κε ηνπο κηθξναπηφκαηνπο πξνζηαζέαο ησλ γξακκψλ.  

Δπεηδά δελ εέλαη απφ ηψξα γλσζηά ε ζεηξΪ, κε ηελ νπνέα ζα θζΪλνπλ ηα 

θαιψδηα ζηελ πΪλσ πιεπξΪ ηνπ πέλαθα ζα αθεζεέ ρψξνο (10 ηνπιΪρηζηνλ 

εθαηνζηψλ), κεηαμχ ηεο ζεηξΪο ησλ θιΫκελο (βιΫπε παξαθΪησ) θαη ηεο πΪλσ 

πιεπξΪο ηνπ πέλαθα θαη ζα "ρηππεζνχλ" (KNOCKOUTS), ψζηε λα κπνξνχλ λα 

αλνηρζνχλ κε Ϋλα απιφ ρηχπεκα. Οη ηξχπεο απηΫο ζα εέλαη φζεο απαηηνχληαη 

γηα θΪζε πέλαθα (αθνχ ιεθζνχλ ππ' φςε θαη ηα θαιψδηα πξνζαγσγάο θαζψο 

θαη νη εθεδξηθΫο γξακκΫο θαη νη αγσγνέ γεηψζεσλ) θαη ζε δηΪκεηξν έζε 

πξνο ηελ κηθξφηεξε δηΪκεηξν πνπ απαηηεέηαη γηα θΪζε πέλαθα, ζα Ϋρνπλ 

φκσο αξθεηά απφζηαζε κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα κπνξνχλ λα δηεπξπλζνχλ 

θαηΪιιεια γηα ηελ δένδν θαη ησλ κεγαιχηεξσλ θαισδέσλ ά ζσιάλσλ. 

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

κηαο ζεηξΪο.  



ΜΫζα ζηνπο πέλαθεο, ζην πΪλσ κΫξνο θαη ζε ζπλερά νξηδφληηα ζεηξΪ (ά 

ζεηξΫο) ζα ππΪξρνπλ αθξνδΫθηεο ("θιΫκελο"), ζηνπο νπνένπο ζα Ϋρνπλ 

νδεγεζεέ εθηφο απφ ηνπο αγσγνχο θΪζεσο, θαη νη νπδΫηεξνη θαη νη γεηψζεηο 

γηα θΪζε γξακκά πνπ αλαρσξεέ ά θζΪλεη ζηνλ πέλαθα ζε ηξφπν ψζηε θΪζε 

γξακκά πνπ κπαέλεη ά βγαέλεη απφ ηνλ πέλαθα λα ζπλδΫεηαη κε φινπο ηνπο 

αγσγνχο ηεο κφλν ζε θιΫκελο θαη κΪιηζηα ζπλερφκελα. Ζ ζεηξΪ (ά ζεηξΫο) 

ησλ θιΫκελο ζα βξέζθνληαη, φπσο θαη παξαπΪλσ αλαθΫξζεθε, ζε απφζηαζε απφ 

ηελ πΪλσ πιεπξΪ ηνπ πέλαθα.  

ε πεξέπησζε πνπ ππΪξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζεηξΫο θιεκελο, θΪζε 

ππνθεέκελε ζα βξέζθεηαη ζε κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ ην βΪζνο ηνπ πέλαθα 

απφ ηελ ακΫζσο ππεξθεέκελε ηεο, νη δε εζσηεξηθΫο ζπξκαηψζεηο ζα 

νδεγνχληαη πξνο ηα θιΫκελο απφ ην πέζσ κΫξνο, ζε ηξφπν ψζηε ε πΪλσ 

επηθΪλεηΪ ηνπο λα εέλαη ειεχζεξε γηα ηελ επρεξά ζχλδεζε ησλ εμσηεξηθψλ 

θαισδέσλ. Οη ραξαθηεξηδφκελεο ζηα ζρΫδηα ζαλ εθεδξηθΫο γξακκΫο ζα εέλαη 

θαη απηΫο πιάξεηο θαη ειεθηξηθΪ ζπλερεέο κΫρξη ηα θιΫκελο. 

Ζ εζσηεξηθά ζπλδεζκνινγέα ησλ πηλΪθσλ ζα εέλαη Ϊξηζηε απφ ηερληθάο θαη 

αηζζεηηθάο απφςεσο, δειαδά ηα θαιψδηα ζα νδεχνπλ νκαδηθΪ κΫζα ζε θαλΪιηα 

PVC ά κεκνλσκΫλα, επζεέεο θαη ζχληνκεο δηαδξνκΫο, ζα εέλαη δε ζηα Ϊθξα 

ηνπο θαιψο πξνζαξκνζκΫλα θαη ζθηγκΫλα κε θαηΪιιειεο βέδεο θαη ξνδΫιεο, 

δελ ζα παξνπζηΪδνπλ αδηθαηνιφγεηεο δηαζηαπξψζεηο θιπ θαη ζα θΫξνπλ 

ραξαθηεξηζηηθνχο αξηζκνχο θαη ζηα δχν Ϊθξα ηνπο. Αθφκα κεγΪιε πξνζνρά ζα 

πξΫπεη λα δνζεέ απφ αηζζεηηθά θαη ινγηθά Ϊπνςε ζηελ Ϊξηηα πξφζδεζε ησλ 

θαισδέσλ ζε νκΪδεο, φπνπ απηφ ρξεηΪδεηαη. 

Οη δπγνέ (κπΪξεο) ραιθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα εέλαη ηππνπνηεκΫλσλ 

δηαηνκψλ. Οη δηαηνκΫο ησλ θαισδέσλ θαη ησλ ρΪιθηλσλ ξΪβδσλ εζσηεξηθάο 

ζπλδεζκνινγέαο ζα εέλαη επαξθεέο θαη ζα ζπκθσλνχλ θαη' ειΪρηζην πξνο ηηο 

αλαθεξφκελεο ζηα ζρΫδηα γηα ηηο αληέζηνηρεο γξακκΫο πνπ θζΪλνπλ ά 

αλαρσξνχλ θαη λα αληΫρνπλ ζηα ξεχκαηα βξαρπθπθιψζεσο. 

Απαξαέηεην εέλαη λα ηεξεζεέ Ϋλα θαζνξηζκΫλν ζχζηεκα φζνλ αθνξΪ ηε 

ζάκαλζε ησλ θΪζεσλ. Έηζη ε έδηα θΪζε ζα ζεκαέλεηαη πΪληνηε κε ην έδην 

ρξψκα θαη επη πιΫνλ ζηηο ηξηθαζηθΫο δηαλνκΫο θΪζε θΪζε ζα εκθαλέδεηαη 

πΪληνηε ζηελ έδηα ζΫζε σο πξνο ηηο Ϊιιεο θαη ζα ηεξεέηαη ε έδηα πΪληνηε 

ζεηξΪ (π.ρ. ε R αξηζηεξΪ, ε S ζην κΫζν, ε Σ δεμηΪ), φζνλ αθνξΪ ζηηο 

αζθΪιεηεο θαη ζηα θιΫκελο. 

ΓεληθΪ, ε ζπλδεζκνινγέα ησλ πηλΪθσλ ζα εέλαη πιάξεο, θαηΪ ηξφπν ψζηε λα 

κελ ρξεηΪδεηαη γηα ηε ιεηηνπξγέα ηνπο παξΪ κφλν ε ηνπνζΫηεζά ηνπο, ε 

ζηεξΫσζά ηνπο θαη ε ζχλδεζά ηνπο κε ηηο γξακκΫο πνπ κπαέλνπλ θαη 

βγαέλνπλ, νη νπνέεο ζα Ϋρνπλ αξηζκνχο θπθισκΪησλ. 

Δπέζεο νη πέλαθεο ζα Ϋρνπλ δνθηκαζζεέ θαη ππνζηεέ Ϋιεγρν κνλψζεσο, πνπ 

ηα απνηειΫζκαηΪ ηνπο ζα γλσζηνπνηεζνχλ κε Ϋγγξαθν ζηελ Δπέβιεςε θαηΪ ηελ 

παξΪδνζε ησλ πηλΪθσλ. Σα απνηειΫζκαηα απηΪ ζα ζπκθσλνχλ θαη' ειΪρηζην κε 

απηΪ πνπ θαζνξέδνληαη απφ ηνπο επέζεκνπο Καλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ 

ΚξΪηνπο. 



ΠΪλσ ζηελ φςε ηνπ πέλαθα θαη θΪησ απφ ηνπο δηαθφπηεο ζα ππΪξρνπλ 

ελδεηθηηθΫο πηλαθέδεο ραξαγκΫλεο ζε πιαζηηθφ, Ϊξηζηεο πξνζαξκνγάο θαη 

εκθαλέζεσο, πνπ ζα δειψλνπλ ηνλ πξννξηζκφ ησλ νξγΪλσλ. 

Παξφκνηεο πηλαθέδεο ζα ππΪξρνπλ θαη ζην εζσηεξηθφ, θνληΪ ζηηο αζθΪιεηεο, 

δηαθφπηεο θιπ. 

Οη πέλαθεο ρακειάο ηΪζεο ζα πξΫπεη λα Ϋρεη ηα παξαθΪησ ειεθηξηθΪ 

ραξαθηεξηζηηθΪ: 

 Ολνκαζηηθά Έληαζε ιεηηνπξγέαο Ηn  (βι. κνλνγξακκηθΪ ζρΫδηα ) 

 Ολνκαζηηθά ηΪζε ιεηηνπξγέαο  400 V (Ϋσο θαη 690 V) 

 Αξηζκφο ΦΪζεσλ 3Ph +N +PE 

 ΣΪζε κφλσζεο Ui 1000 V 

 πρλφηεηα Λεηηνπξγέαο 50 / 60 Ζz 

 Λεηηνπξγέα ζε ζχζηεκα γεηψζεσο ΣΝ (ά TT – IT) 

 Ρεχκα Αληνράο ζε βξαρπθχθισκα  

 Ηcw (kA – rms/1sec Maximum 25 KA / 1s (βι. κνλνγξακκηθΪ ζρΫδηα ) 

Ο ειεθηξηθφο πέλαθαο ζα πξΫπεη λα πιεξνέ ηηο απαηηάζεηο ησλ εμάο δνθηκψλ 

ηχπνπ ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 60439-1: 

 Γνθηκά αλχςσζεο ζεξκνθξαζέαο 

 Γνθηκά δηειεθηξηθάο ζηΪζκεο 

 Γνθηκά αληνράο ζε βξαρπθπθιψκαηα 

 Γνθηκά αμηνπηζηέαο ησλ ζπζηεκΪησλ πξνζηαζέαο 

 Γνθηκά ησλ απνζηΪζεσλ πεξηζσξέσλ θαη εξππζκνχ 

 Γνθηκά ηεο κεραληθάο ιεηηνπξγέαο 

 Γνθηκά ηνπ βαζκνχ πξνζηαζέαο. 

Θα πξΫπεη λα ππΪξρνπλ δηαζΫζηκα ηα αληέζηνηρα πηζηνπνηεηηθΪ απφ 

αλαγλσξηζκΫλα δηεζλά εξγαζηάξηα. 

Δπέζεο ζα πξΫπεη λα εθηειεζζνχλ νη παξαθΪησ δνθηκΫο ζεηξΪο θαη λα 

εθδνζεέ ην αληέζηνηρν πξσηφθνιιν δνθηκψλ ζεηξΪο: 

 Έιεγρνο ηεο ζπλδεζκνινγέαο θαη Ϋιεγρνο ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκΪησλ 

 Γηειεθηξηθά δνθηκά 

 Έιεγρνο ησλ ζπζθεπψλ πξνζηαζέαο θαη ζπλΫρεηαο ηνπ θπθιψκαηνο 

γεέσζεο 

Ο πέλαθαο ζα θΫξεη ππνρξεσηηθΪ ηελ ζάκαλζε “ CE “ ζχκθσλα κε ηηο 

ΔπξσπατθΫο Οδεγέεο ΝΫαο ΠξνζΫγγηζεο 73/23 , 89/336 θαη 93/68. 

Ο θαηαζθεπαζηάο ειεθηξηθψλ πηλΪθσλ ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη ζχζηεκα 

δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο ΗSO 9001 γηα ηελ θαηαζθεπά-ζπλαξκνιφγεζε πηλΪθσλ 



ρακειάο ηΪζεο. Σν ηκάκα πνηνηηθνχ ειΫγρνπ ηνπ θαηαζθεπαζηά ζα εέλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ δηεμαγσγά ησλ δνθηκψλ ζεηξΪο πνπ αλαθΫξζεθαλ ζηελ 

πξνεγνχκελε παξΪγξαθν εθδέδνληαο ην αληέζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ. 

Δπέζεο καδέ κε ηνλ ειεθηξηθφ πέλαθα ρακειάο ηΪζεο ζα πξΫπεη λα 

παξαδνζνχλ κνλνγξακκηθΪ θαη πνιπγξακκηθΪ ειεθηξνινγηθΪ ζρΫδηα θαηαζθεπάο 

ηνπ ειεθηξηθνχ πέλαθα ρακειάο ηΪζεο. 

7.13. OΡΓΑΝΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΠΗΝΑΚΧΝ 

Σα φξγαλα ησλ ειεθηξηθψλ πηλΪθσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα αθνινπζνχλ 

ηηο πξνδηαγξαθΫο ησλ παξαθΪησ παξαγξΪθσλ θαη ζα εέλαη θαηαζθεπάο κηαο 

θαη κφλνλ εηαηξεέαο γηα απνθπγά πξνβιεκΪησλ ζηελ ζπλεξγαζέα ησλ δηαθφξσλ 

νξγΪλσλ. 

7.13.1. ΡΑΓΟΓΗΑΚΟΠΣΔ 

Οη ξαγνδηαθφπηεο (κνλνπνιηθνέ Ϋσο ηεηξαπνιηθνέ 415/220V,50ΖΕ) ζα Ϋρνπλ 

εμσηεξηθά κνξθά φκνηα κε απηά ησλ κηθξναπηνκΪησλ ηεο παξαπΪλσ παξαγξΪθνπ 

αιιΪ ζα αλνέγνπλ θαη ζα θιεέλνπλ Ϋλα θχθισκα ζε θνξηέν. 

Οη ξαγνδηαθφπηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δηαθφπηεο ρεηξηζκνχ ζπζθεπψλ 

ζα εέλαη νλνκαζηηθάο Ϋληαζεο 25Α Ϋσο 40 Α, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο 

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

Οη ξαγνδηαθφπηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δηαθφπηεο θνξηένπ, ζα εέλαη 

νλνκαζηηθάο Ϋληαζεο 40 Α Ϋσο 160 Α, ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 60943-3 

θαη ζα Ϋρνπλ πεξηζηξνθηθφ ρεηξηζηάξην. 

 

7.13.2. ΜΗΚΡΟΑΤΣΟΜΑΣΟΗ 

Γηα ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ πξνζηαζέα ησλ θπθισκΪησλ Ϋλαληη ππεξθνξηέζεσλ θαη 

βξαρπθπθισκΪησλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κηθξναπηφκαηνη, θακπχιεο "C" γηα ηα 

θπθιψκαηα θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ θαη κηθξναπηφκαηνη θακπχιεο "D" γηα 

ηα θπθιψκαηα θηλεηάξσλ.  

Οη κηθξναπηφκαηνη ζα εέλαη γεληθΪ νλνκαζηηθάο εληΪζεσο απφ 6Α Ϋσο 63Α 

θαη θαηΪιιεινη γηα ηΪζε κΫρξη 400V AC, κε ζεξκηθά πξνζηαζέα ζε 

ππεξΫληαζε θαη ειεθηξνκαγλεηηθφ ζηνηρεέν πξνζηαζέαο ζε βξαρπθχθισκα, ην 

νπνέν ζα δηεγεέξεηαη γηα ηηκΫο ξεχκαηνο 5 Ϋσο 10 θνξΫο ην νλνκαζηηθφ γηα 

ηελ θακπχιε "C" θαη 10 Ϋσο 14 θνξΫο ην νλνκαζηηθφ γηα ηελ θακπχιε "D". 

Ηθαλφηεηα δηαθνπάο θαηΪ IEC 947.2 ηνπιΪρηζηνλ 6 ΚΑ γηα ηα θπθιψκαηα 

θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ θαη 10 ΚΑ γηα ηα θπθιψκαηα θηλεηάξσλ  

7.13.3. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΈ ΛΤΥΝΊΔ ΡΆΓΑ.  

Θα εέλαη θαηΪιιειεο λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ξΪγα κνξθάο ΧκΫγα θαη ζα εέλαη 

δηαζηΪζεσλ θαη κνξθάο φκνηαο πξνο ηνπο κηθξναπηφκαηνπο θαη ηνπο 

ξαγνδηαθφπηεο.  



Tν ρξψκα ηνπ θαιχκκαηνο ζα θαζνξέδεηαη απφ ηελ Δπέβιεςε, εθηφο αλ 

νξέδεηαη ζαθψο ζηα ζρΫδηα θαη ηελ ηερληθά πεξηγξαθά.  

Ο ιακπηάξαο ζα εέλαη αέγιεο νλνκαζηηθάο εληΪζεσο 2 ριζη. ηνπ ακπΫξ ;ά 

αληέζηνηρνη ηχπνπ led.  

7.13.4. ΑΦΑΛΔΗΟΑΠΟΕΔΤΚΣΖ ΡΑΓΑ.  

Θα εέλαη θαηΪιιεινο λα ηνπνζεηεζεέ ζε ξΪγα κνξθάο ΧκΫγα θαη ζα εέλαη 

δηαζηΪζεσλ θαη κνξθάο φκνηαο πξνο ηνπο κηθξναπηφκαηνπο θαη ηνπο 

ξαγνδηαθφπηεο.  

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

εέλαη θαηΪιιεινο γηα θπζέγγηα 10Υ38, βξαδεέαο ά ηαρεέαο ηάμεσο. 

Σν νλνκαζηηθφ ξεχκα δηαθνπάο ζα εέλαη 40Α θαη ε ηθαλφηεηα δηαθνπάο 

κεγέζηνπ βξαρπθπθιψκαηνο ζηα 400V ζα εέλαη 20ΚΑ ηνπιΪρηζηνλ. 

7.13.5. ΣΖΛΔΓΗΑΚΟΠΣΔ (ΡΔΛΔ ΚΑΣΑΝΗΑ) ΚΑΗ ΡΔΛΔ ΡΑΓΑ 

Γηα ην ρεηξηζκφ θπθισκΪησλ θσηηζκνχ κε ηειερεηξηζκφ απφ δχν- ηξέα ά θαη 

πεξηζζφηεξα ζεκεέα, φπνπ πξνβιΫπεηαη ηΫηνηα δηΪηαμε, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο νλνκαζηηθάο εληΪζεσο 16Α Ϋσο 63Α δηπνιηθνέ, 

ηΪζεσο ρεηξηζκνχ 250V ΑC, 50 ΖΕ. Ζ δηΪξθεηα δσάο ησλ επαθψλ ηνπο, ζα 

αλΫξρεηαη ηνπιΪρηζηνλ ζηνπο 500.000 ρεηξηζκνχο. 

Οη ηειεδηαθφπηεο θαη ηα ξειΫ ζα εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη κΫζα ζηνπο πέλαθεο 

ζχκθσλα κε ηα ζρΫδηα.  

7.13.6. ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΔ ΑΠΟΜΟΝΧΔΧ (230/230 V)  

Θα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλνη ζχκθσλα πξνο VDΔ 0550 Σ3, ηΪζεο δνθηκάο 2,5ΚV, 

θιεηζηνχ ηχπνπ. Ζ ζεξκνθξαζέα ιεηηνπξγέαο ζα θζΪλεη ηνπο 80oC. Ζ 

ζπρλφηεηα ιεηηνπξγέαο εέλαη 50ΖΕ.  

ΦΫξνπλ ζέδεξφ ππξάλα θαη ηπιέγκαηα ραιθνχ. Σα ηπιέγκαηα θαη νη θιΫκκεο 

ζχλδεζεο Θα ππΪξρνπλ ιάςεηο ζηελ εέζνδφ ηνπο γηα +5% ηεο νλνκαζηηθάο 

ηΪζεσο. 

7.13.7. ΡΔΤΜΑΣΟΓΟΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

Οη ξεπκαηνδφηεο βηνκεραληθνχ ηχπνπ ζα εέλαη απφιπηα ζχκθσλνη κε ηηο 

πξνδηαγξαθΫο: 

 IEC 309-1 Καλφλεο αζθαιεέαο γηα ηελ θαηαζθεπά πξηδψλ θαη θηο 

βηνκεραληθάο ρξάζεο 

 IED 309-2 ΓηαζηΪζεηο πιηθψλ γηα ηελ ζπκβαηφηεηΪ ηνπο 

Σν πιηθφ θαηαζθεπάο ηνπο εέλαη πνιπακέδε 6 ην νπνέν εέλαη απηνζβΫζηκν 

ζηνπο 850νC θαη αληΫρεη ζηηο ζεξκνθξαζέεο απφ -25νC Ϋσο 40νC 

Οη ξεπκαηνδφηεο, κνλνθαζηθνέ θαη ηξηθαζηθνέ, ζα Ϋρνπλ κνξθά Ρ17 

(θπιηλδξηθά). Θα ππΪξρεη επέζεο ε παξαθΪησ θσδηθνπνέεζε ρξσκΪησλ: 

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 πιαζηηθνέ ζσιάλεο ζα εέλαη αληνράο ζε πέεζε 6 atm. νλνκαζηηθάο 

δηακΫηξνπ 100 θαη κεγαιχηεξεο. Οη ζσιάλεο ζα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλνη 

ζχκθσλα κε ην DΗN 19 534. Θα Ϋρνπλ φια ηα εηδηθΪ ηεκΪρηα εμαξηάκαηα 

θαη ζπλδΫζεηο 

Οη δηαζηΪζεηο - πΪρε θιπ. δέλνληαη ζηνλ παξαθΪησ πέλαθα: 

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 αθνξΪ ηελ θαηαζθεπά ησλ δηθηχσλ, ηζρχνπλ ηα θαησηΫξσ: 

8.1.2.1. Γιάζηπωζη ςποζηπώμαηορ ζηον πςθμένα ηος οπύγμαηορ. 

Ζ ηνπνζΫηεζε ηνπ αγσγνχ ζα γέλεη πΪλσ ζε ππφζηξσκα απφ πιηθφ 

νδνζηξσζέαο 3Α πΪρνπο 0,20 m κεηΪ απφ ηελ πιάξε ζπκπχθλσζε ηνπ κε 

δνλεηά ζε φιν ην κάθνο, Ϋηζη ψζηε λα εμνκαιχλνληαη νη εδαθηθΫο 

αλσκαιέεο ηνπ ππζκΫλα, θαη λα επηηπγρΪλεηαη νκνηνκνξθέα Ϋδξαζεο. Ο 

ΑλΪδνρνο ζα εέλαη επέζεο ππεχζπλνο γηα ηελ θαιά ζεκειέσζε ηνπ αγσγνχ, 

παέξλνληαο φια ηα κΫηξα γηα ηελ ζηεξΫσζε ησλ εδαθψλ πξνο απνθπγά 

θαηνιηζζάζεσλ 

ηα ζεκεέα φπνπ ν ζσιάλαο εέλαη ηνπνζεηεκΫλνο ζε βΪζνο κηθξφηεξν απφ 

120 cm θαη ππΪξρεη πεξέπησζε δηΫιεπζεο βαξΫσλ νρεκΪησλ ά βαξΫσλ 

αληηθεηκΫλσλ, ν ζσιάλαο ζα εγθηβσηέδεηαη κΫζα ζε ζθπξφδεκα αθνχ 

βεβαέσο εμαζθαιέδεηαη ε θαηΪ κάθνο δηαζηνιά. 

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

ΚαηΪ ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξΪ, νη ζσιάλεο ζα ζηνηβΪδνληαη ζε 

δηαδνρηθΫο ζεηξΫο θαη φρη ζε ζράκα ππξακέδαο. Πξηλ απφ ηελ θφξησζε ζα 

ηνπνζεηεζνχλ ζαλέδεο ζην δΪπεδν θαη ζηα πιατλΪ παξαπΫηα ηνπ 

απηνθηλάηνπ, γηα λα απνθεπρζεέ ν ηξαπκαηηζκφο ησλ ζσιάλσλ. Σα νράκαηα 

κεηαθνξΪο ζα Ϋρνπλ ηΫηνην κάθνο, ψζηε νη ζσιάλεο λα κελ εμΫρνπλ απφ 



ηελ θαξφηζα. Ζ εθθφξησζε ησλ ζσιάλσλ ζα γέλεη κε γεξαλφ θαη ζρνηληΪ, ά 

θεθιηκΫλν επέπεδν 45° θαη ζρνηληΪ. ε φιεο ηηο κεηαθηλάζεηο ησλ 

ζσιάλσλ πξΫπεη λα δέλεηαη ε δΫνπζα πξνζνρά γηα ηελ απνθπγά 

ηξαπκαηηζκνχ ηνπο. Ζ θχιηζε ζα γέλεηαη επΪλσ ζε καδΫξηα. Οη ζσιάλεο 

κΫρξη Φ200 κπνξνχλ λα μεθνξησζνχλ κε ην ρΫξη, ρσξέο κεραληθΪ κΫζα. 

Απαγνξεχεηαη ε εθθφξησζε κε αλαηξνπά ηνπ απηνθηλάηνπ. Αλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη Ϊγθηζηξα, ζα πξΫπεη λα θαιχπηνληαη ηα Ϊθξα κε ιΪζηηρν 

γηα λα κελ θαηαζηξΫθνληαη ηα ρεέιε ησλ ζσιάλσλ. Γηα αλχςσζε κε γεξαλφ 

απαγνξεχεηαη ε ρξάζε ζπξκαηφζρνηλσλ. σιάλεο θαη πιηθΪ πνπ Ϋρνπλ 

ππνζηεέ ρηππάκαηα, ζα δνθηκΪδνληαη κε ζθπξέ γηα ηελ δηαπέζησζε 

αξηηφηεηαο ά κε. Όηαλ ηνπνζεηεζνχλ νη ζσιάλεο ζην φξπγκα ζα πξΫπεη λα 

εθΪπηνληαη ζηνλ ππζκΫλα εθηφο απφ κάθε 0.2 m γηα ηηο ζπλδΫζεηο κεηαμχ 

ηνπο. Ζ ηνπνζΫηεζε ησλ ζσιάλσλ ζην φξπγκα ζα γέλεη κε γεξαλφ. Πξηλ ηελ 

ηνπνζΫηεζε ηνπ θΪζε ηεκαρένπ ζα ειΫγρεηαη ην πξνεγνχκελν ηεκΪρην θαη 

ζα θαζαξέδεηαη απφ μΫλα ζψκαηα. 'Όηαλ δηαθφπηνληαη νη εξγαζέεο γηα 

νπνηνδάπνηε δηΪζηεκα, ζα ζθξαγέδνληαη ηα Ϊθξα ησλ ζσιάλσλ γηα ηελ 

παξεκπφδηζε εηζφδνπ μΫλσλ ζσκΪησλ θαη δψσλ. Ζ θνπά ηεκαρέσλ ζσιάλα ζε 

κάθε κηθξφηεξα ηνπ νλνκαζηηθνχ, ζα γέλεηαη κε εηδηθά θνπηηθά κεραλά 

θαη ε επεμεξγαζέα ησλ ηνκψλ ζα γέλεηαη κε εηδηθφ κερΪλεκα γηα ηελ 

επέηεπμε ηΫιεηαο εθαξκνγάο ησλ ζπλδΫζκσλ. Πξηλ ηνπνζεηεζνχλ νη 

ειαζηηθνέ δαθηχιηνη ησλ ζπλδΫζκσλ ζα θαζαξέδνληαη επηκειψο νη ππνδνρΫο 

ηνπο. Πξηλ απφ ηελ ζχλδεζε ησλ ζσιάλσλ, ζα αιεέθνληαη ηα Ϊθξα θαη νη 

δαθηχιηνη ζηεγαλφηεηαο κε ξεπζηφ ζαπνχλη. Αλ απαηηεέηαη γσλέα κεηαμχ 

δχν κεθψλ ζσιάλα ζα γέλεη κεηΪ ηελ ζχλδεζε. Ζ απφθιηζε απφ ηελ επζεέα 

απαγνξεχεηαη λα ππεξβαέλεη ηηο 6°. 

Όιεο νη ζπλδΫζεηο ησλ ζσιάλσλ κεηαμχ ηνπο θαη πξνο ηα ηεκΪρηα ζα 

γέλνπλ κε ειαζηηθνχο ζηεγαλσηηθνχο δαθηπιένπο ζηηο εηδηθΪ 

δηακνξθσκΫλεο κνχθεο. 

8.1.2.3. Δπίσωζη 

ΜεηΪ ηελ ηνπνζΫηεζε θαη ζχλδεζε ησλ ζσιάλσλ θαη πΪζεο θχζεσο 

εμαξηεκΪησλ θαη εηδηθψλ ηεκαρέσλ ζην φξπγκα θαη ηελ θαηαζθεπά ησλ 

αγθπξψζεσλ, ζα γέλεη επέρσζε αθάλνληαο αθΪιππηεο ηηο ζπλδΫζεηο ληα ηηο 

απαηηνχκελεο δνθηκΫο. Ζ επέρσζε ζα γέλεη κε πιηθφ νδνζηξσζέαο 3Α. Οη 

ζσιάλεο ζα ζθελσζνχλ αξρηθΪ, θαη ζηελ ζπλΫρεηα ζα επηρσζνχλ θαη απφ 

ηηο δχν πιεπξΫο ζπγρξφλσο θαηΪ ζηξψζεηο πΪρνπο Ϋσο 0.30 m πξηλ ηελ 

ζπκπέεζε. Ο ζσιάλαο ζα πξΫπεη ηειηθΪ λα θαιπθζεέ θαηΪ ηνπιΪρηζηνλ 0.20 

m. Σν πιηθφ επέρσζεο ζα βξΫρεηαη θαη ζα ζπκππθλψλεηαη κε κεραληθφ 

δνλεηά θαηΪ ζηξψζε. Ζ ζπκπχθλσζε πξΫπεη λα θηΪζεη Ϋσο 95% θαηΪ 

πξνθηφξ. Ζ ζπκπχθλσζε ζα ειΫγρεηαη απφ ηνλ επηβιΫπνληα ν νπνένο ζα 

θΪλεη κε δαπΪλε ηνπ εξγνιΪβνπ θαη κέα εξγαζηεξηαθά δνθηκά, γηα ηελ 

εμαθξέβσζε ηνπ βαζκνχ ζπκπχθλσζεο αλΪ 1000 m3 επέρσζεο. Σν γΫκηζκα ηνπ 

ππφινηπνπ νξχγκαηνο ζα γέλεη κεηΪ ηελ δνθηκά πέεζεο ηνπ αγσγνχ, φπσο 

πεξηγξΪθεηαη παξαθΪησ. 



8.1.2.4. Δπαναπλήπωζη οπύγμαηορ 

Ζ επαλαπιάξσζε ησλ ηΪθξσλ ζα γέλεη κεηΪ ηελ απνθνκηδά πιενλαδφλησλ 

πιηθψλ εθζθαθάο, κε πιηθφ 3Α. Ζ επέρσζε ζα γέλεηαη απφ κεραλάκαηα ά 

εξγΪηεο ζε ζηξψζεηο 0,25 m πιάξσο ζπκππθλσκΫλεο. Ζ ζπκπχθλσζε ζα 

γέλεηαη κε κεραληθΪ κΫζα. ηα ηκάκαηα πνπ ν αγσγφο πεξλΪεη θΪησ απφ 

δξφκν, ζα θαηαζθεπαζζεέ ππφβαζε πΪλσ απφ ην πιηθφ επηθΪιπςεο 3Α κΫρξη 

0.15 m θΪησ απφ ηελ επηθΪλεηα ηνπ νδνζηξψκαηνο. Ζ πεξαηηΫξσ επέρσζε κε 

ζξαπζηφ πιηθφ (Π.Σ.Π. 0-0-155) (3Α) κεηΪ ηελ πιάξε ζπκπχθλσζε ηνπ 

πιηθνχ θΪιπςεο ηνπ αγσγνχ, ζα γέλεηαη θαηΪ ζηξψζεηο φρη κεγαιχηεξεο 

απφ 0.25 m. Ζ ζπκπχθλσζε ζα γέλεηαη πιάξσο, κε κεραληθνχο δνλεηΫο, κε 

παξΪιιειν βξΫμηκν. Ζ ζπκπχθλσζε πξΫπεη λα γέλεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο 

πιεπξΫο ηνπ νξχγκαηνο. Ζ ζπκπχθλσζε ζα θζΪλεη βαζκφ 95% (πξφθηνξ). 

8.2. ΦΡΔΑΣΗΑ 

8.2.1. ΦΡΔΆΣΗΑ ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΑΜΈΝΑ.  

ΦξεΪηηα ειΫγρνπ ηνπ γεληθνχ νξηδνληένπ δηθηχνπ απνρεηεχζεσο ζα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηα ξεέζξα ησλ νδψλ, θαη ζε απνζηΪζεηο 25- 30 m. ην 

ηΫινο ησλ νδψλ θαη ζηηο δηαζηαπξψζεηο ηνπ δηθηχνπ, ηα θξεΪηηα εέλαη 

ηδένπ ηχπν αιιΪ δηπιΪ. 

Σα θξεΪηηα θαηαζθεπΪδνληαη απφ πδαηνζηεγαλφ beton C35/45, νπιηζκΫλν κε 

έλεο πνιππξνππιελένπ. Καη εέλαη ησλ αθφινπζσλ ηχπσλ: 

 ΦξεΪηην ΦΡ2: ΠξνθαηαζθεπαζκΫλν θξεΪηην απνξξνάο νκβξέσλ ηχπνπ 

ΔΤΓΑΠ Α1, εζσηεξηθψλ δηαζηΪζεσλ 60Υ80 cm, κε ελζσκαησκΫλε 

ρπηνζηδεξά ζρΪξα δηαζηΪζεσλ 60Υ96 cm, θιΪζεσο D400 θαη πιεπξηθά 

κεηφπε εληζρπκΫλε κε ραιχβδηλεο ιΪκεο. 

 ΦξεΪηην ΦΡ3: ΠξνθαηαζθεπαζκΫλν θξεΪηην απνξξνάο νκβξέσλ ηχπνπ 

ΔΤΓΑΠ Α2, κε δχν ζαιΪκνπο εζσηεξηθψλ δηαζηΪζεσλ 60Υ80 cm, 

ελζσκαησκΫλε δηπιά ρπηνζηδεξά ζρΪξα δηαζηΪζεσλ 60Υ96 cm, θιΪζεσο 

D400 θαη πιεπξηθά κεηφπε εληζρπκΫλε κε ραιχβδηλεο ιΪκεο.  

8.2.2. ΚΑΛΌΜΜΑΣΑ ΦΡΔΑΣΊΧΝ.  

Σα θξεΪηηα ζα θαιχπηνληαη κε ρπηνζηδεξά ζρΪξα κε ην αλΪινγν πιαέζην, 

κε κέα ζεηξΪ ζρηζκψλ δηαγσλέσο πξνο ηηο πιεπξΫο. ρεδηΪδεηαη ζχκθσλα 

κε ην πξφηππν ΔΝ 124/94 νκΪδα D400 (θνξηέν δνθηκάο 400 kN -40 ηφλνη) 

θαη θαηαζθεπΪδεηαη απφ ειαηφ ζθαηξνεηδά γξαθηηνχρν ρπηνζέδεξν. Ζ 

ρεκηθά ζχλζεζε ηνπ κεηΪιινπ εέλαη GJS500/7 EN-ISO 1083. 

Οη ζρΪξεο θαη ηα πιαέζηα ελσκαηψλνληαη ζηα πξνθαηαζθεπαζκΫλα θξεΪηηα 

απφ ηνλ θαηαζθεπαζηά  θαη παξαδέδνληαη ζαλ εληαέν ζχλνιν, ρξσκαηηζκΫλα 

κε δχν ζηξψζεηο πδαηνδηαιπηνχ πηζζνρξψκαηνο. 

 



9. ΤΓΡΔΤΖ -ΑΡΓΔΤΖ.  

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

Αγσγνέ χδξεπζεο πνιπαηζπιελένπ νλνκαζηηθάο πέεζεο 16 αηκνζθαηξψλ 

εμσηεξηθάο δηακΫηξνπ Φ160 mm θαη Φ250 mm SDR11  (HPPE, PE 100 -EN 12201-

2 -CEN\TC 155 WI 020,2) νλνκαζηηθάο πέεζεο 16 αηκ. πιάξσο ηνπνζεηνχκελνπ 

εληφο ησλ ηΪθξσλ θαη Ϋηνηκνπ γηα ιεηηνπξγέα. ΠξνβιΫπνληαη νη αθφινπζεο 

εξγαζέεο: 

 Πξνκάζεηα, θνξηνεθθφξησζε, ζηαιέα θαη κεηαθνξΪο ησλ ζσιάλσλ, 

ζπλδΫζκσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρέσλ, ε κεηαθνξΪ απφ ηε ζΫζε 

ζπγθΫληξσζεο κΫρξη ην ρεέινο ηεο ηΪθξνπ, θαζψο θαη ε δαπΪλε 

πξνζΫγγηζεο, θαηαβηβαζκνχ κΫζα ζηε ηΪθξν, ηνπνζΫηεζε θαη ζχλδεζε 

ησλ ζσιάλσλ κεηαμχ ησλ θαη κεηΪ ησλ εηδηθψλ ηεκαρέσλ θαη 

εμαξηεκΪησλ (γηα νζεζδάπνηε ζπλδΫζεηο). 

 Σνκά ησλ ζσιάλσλ φπνπ ζα ρξεηαζηεέ, θαζψο θαη γηα ηε δνθηκά 

ζηεγαλφηεηαο, φπσο θαζνξέδεηαη απφ ηε ζπγγξαθά ππνρξεψζεσλ θαη ησλ 

ζρεηηθψλ πξνο απηά πιηθψλ, πιαθψλ ζηεγαλφηεηαο, εμαεξηζηάξσλ, 

χδαηνο, αληιηψλ, καλνκΫηξσλ θ.ιπ. 

 Έιεγρνο ησλ ζσιάλσλ ζε επέζεκα αλαγλσξηζκΫλα εξγαζηάξηα θαη απηΫο 

ηεο κεηαθνξΪο ησλ ειεγθηψλ επέ ηφπνπ ησλ εξγαζηεξέσλ. Οη αλΪδνρνη 

ππνρξενχληαη λα πξνζθνκέδνπλ απφ ηε θαηαζθεπΪζηξηα, ησλ ζσιάλσλ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηάζνπλ, εηαηξεέα πηζηνπνηεηηθΪ ειΫγρνπ απηψλ. 

 

9.2. ΧΛΖΝΔ ΠΑΡΟΥΉ ΦΡΔΑΣΗΧΝ ΆΡΓΔΤΖ. 

Σα δέθηπα απηΪ θαηαζθεπΪδνληαη απφ γαιβαληζκΫλν ζηδεξνζσιάλα νλνκαζηηθάο 

δηακΫηξνπ 1’’, νη νπνένη αθνινπζνχλ ηα αλαθεξφκελα παξαθΪησ:. 

9.2.1. ΓΔΝΗΚΑ 

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

πέεζε ιεηηνπξγέαο 10 atm, κε νλνκαζηηθΫο δηακΫηξνπο θαη πΪρε ηνηρσκΪησλ 

ζχκθσλα κε ηνλ παξαθΪησ πέλαθα: 

Ολνκαζηηθά ΓηΪκεηξνο 

[In] 

ΠΪρνο 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 ηεκαρέσλ ζσιάλσλ γηα ζρεκαηηζκφ ησλ θιΪδσλ ηνπ 

δηθηχνπ ζα πξαγκαηνπνηεέηαη απνθιεηζηηθΪ θαη κφλν κε ηε ρξάζε ζπλδΫζκσλ 

(κνχθεο) γαιβαληζκΫλσλ, κε εληζρπκΫλα ρεέιε ζηελ πεξηνρά ηεο εζσηεξηθάο 



θνριηψζεσο (θνξδνλΪηα) θαη γηα ηπρφλ δηακΫηξνπο κεγαιχηεξεο απφ 4", κε 

δεχγνο θιαληδψλ, επέζεο γαιβαληζκΫλσλ, ζπλδεφκελσλ πξνο ηνπο ζσιάλεο κε 

θνριέσζε. Απαγνξεχεηαη απφιπηα γηα ηελ ζχλδεζε ζσιάλσλ ε 

ειεθηξνζπγθφιιεζε ά νμπγνλνθφιιεζε. Τιηθφ παξεκβχζκαηνο TEFLON. 

9.2.3. ΑΛΛΑΓΈ ΓΗΔΤΘΌΝΔΧ 

Οη αιιαγΫο δηεπζχλζεσο ησλ ζσιάλσλ γηα επέηεπμε ηεο επηζπκεηάο αμνληθάο 

πνξεέαο ηνπ δηθηχνπ, ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηΪ θαλφλα κε εηδηθΪ ηεκΪρηα 

κεγΪιεο αθηέλαο θακππιφηεηαο, γαιβαληζκΫλα, κε εληζρπκΫλα ρεέιε εθηφο 

απφ ζσιάλεο κηθξάο δηακΫηξνπ, φπνπ επηηξΫπεηαη ε θΪκςε ηνπο ρσξέο 

ζΫξκαλζε κε εηδηθφ εξγαιεέν (κΫρξη θαη Φ1”). Οπσζδάπνηε κε ηελ θΪκςε ηνπ 

ζσιάλα πξΫπεη λα κε παξακνξθψλεηαη ε θπθιηθά δηαηνκά ηνπ, θαη λα κε 

πξνθαιεέηαη ε παξακηθξά βιΪβε ά απνθφιιεζε ηνπ ζηξψκαηνο γαιβαλέζκαηνο 

απηνχ. 

Υξάζε εηδηθψλ ηεκαρέσλ κηθξάο αθηέλαο θακππιφηεηαο (γσλέεο) επηηξΫπεηαη 

κφλν ζε ζΫζεηο φπνπ αλππΫξβιεηα εκπφδηα ην επηβΪιινπλ, θαη πΪληνηε κεηΪ 

απφ Ϋγθξηζε ηεο ΔπηβιΫςεσο. 

Οη δηαθιαδψζεηο ησλ ζσιάλσλ γηα ηξνθνδφηεζε αλαρσξνχλησλ θιΪδσλ, ζα 

εθηειεέηαη νπσζδάπνηε κε εηδηθΪ εμαξηάκαηα γαιβαληζκΫλα (ηαπ, ζηαπξνέ), 

κε εληζρπκΫλα ρεέιε. 

9.2.4. ΣΉΡΗΞΖ ΣΧΝ ΧΛΖΝΔΧΝ 

Οη θαηαθφξπθεο ζσιελψζεηο ζα ζηεξέδνληαη κε εηδηθΪ ζηεξέγκαηα, 

αγθπξνχκελα ζε ζηαζεξΪ νηθνδνκηθΪ ζηνηρεέα, ηα νπνέα ζηεξέγκαηα ζα 

επηηξΫπνπλ ηελ ειεχζεξε θαηΪ κάθνο ζπζηνινδηαζηνιά ηνπο, εθηφο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηεέηαη αγθχξσζε πξνθεηκΫλνπ νη ζπνηνινδηαζηνιΫο λα 

παξαιεθζνχλ εθαηΫξσζελ ηνπ ζεκεένπ αγθπξψζεσο. 

Οη νξηδφληηεο ζσιελψζεηο ζα ζηεξέδνληαη πΪλσ ζε ζηδεξνγσληΫο ά 

ζηδεξνδνθνχο κε ηελ βνάζεηα ζηεξηγκΪησλ ηχπνπ Χ. Σα ζηεξέγκαηα ζα εέλαη 

απφ γαιβαληζκΫλν κνξθνζέδεξν θαη ζα ζπλδΫνληαη πξνο ηηο ζηδεξνγσληΫο 

κΫζσ θνριηψλ, πεξηθνριέσλ θαη γθξφβεξ γαιβαληζκΫλσλ. Οη ζηδεξνγσληΫο 

θαηΪ πεξέπησζε ζα ζηεξεψλνληαη ζε πιατλνχο ηνέρνπο ά ζα αλαξηψληαη απφ 

ηελ νξνθά. 

Ζ ζηεξΫσζε ζηα νηθνδνκηθΪ πιηθΪ ζα γέλεηαη κε εθηνλσηηθΪ βχζκαηα 

κεηαιιηθΪ θαη θνριέεο. 

ε πεξέπησζε αλαξηάζεσο πξΫπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ξΪβδνη κεηαιιηθνέ ά 

ζηδεξνγσληΫο επαξθνχο αληνράο γηα ην ζπγθεθξηκΫλν εθΪζηνηε θνξηέν, αιιΪ 

πΪλησο φρη κηθξφηεξεο "ηζνδχλακεο” δηαηνκάο απφ ηελ αλαγξαθφκελε ζηνλ 

θαησηΫξσ πέλαθα. Ηζρχνπλ θαη εδψ ηα πεξέ αγθπξψζεσλ γηα ιφγνπο 

ζπζηνινδηαζηνιψλ. 

Όια ηα κεηαιιηθΪ πιηθΪ ζηεξέμεσο (ζηδεξνδνθνέ, ζηδεξνγσληΫο. ζηεξέγκαηα 

θνριέεο πεξηθφριηα γθξφβεξ) ζα εέλαη γαιβαληζκΫλα ελ ζεξκψ. 

9.2.5. ΑΠΣΑΖ ΣΖΡΗΓΜΆΣΧΝ 

Ο πην θΪησ πέλαθαο ζα εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο επζεηψλ δηαδξνκψλ 

ζσιάλσλ θαη φρη ζηα ζεκεέα φπνπ ε ρξεζηκνπνέεζε εηδηθψλ ηεκαρέσλ 



δεκηνπξγεέ ζπγθεληξσκΫλα θνξηέα νπφηε θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζηεξέγκαηα 

θαη απφ ηηο δπν πιεπξΫο. 

 

ΓηΪκεηξνο 

ζσιάλα 

ΜΫγηζηε απφζηαζε 

ζηεξηγκΪησλ γηα 

νξηδφληηεο 

ζσιελψζεηο 

ΜΫγηζηε απφζηαζε 

ζηεξηγκΪησλ γηα 

θαηαθφξπθεο 

ζσιελψζεηο 

ΓηΪκεηξνο 

ξΪβδνπ 

ζηεξέμεσο 

[ΔΛΑΥΗΣΉ] 

ΜΫρξη 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 Ϊλσ 3,5 m 4,5m 16 mm 

9.2.6. ΑΠΟΌΝΓΔΖ ΧΛΖΝΔΧΝ 

Όιεο νη ζσιελψζεηο ησλ δηθηχσλ ζα θαηαζθεπαζζνχλ θαηΪ ηΫηνην ηξφπν ψζηε 

λα εέλαη επρεξάο ε απνζπλαξκνιφγεζε νπνηνπδάπνηε ηκάκαηνο ζσιελψζεσλ ά 

νξγΪλνπ ειΫγρνπ ξνάο γηα αληηθαηΪζηαζε, ηξνπνπνέεζε ά κεηαζθεπά, ρσξέο 

ρξάζε εξγαιεέσλ θνπάο, νμπγφλνπ ά θαη ειεθηξνζπγθφιιεζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ ζ ’φια ηα ζεκεέα φπνπ ηνχην ζα εέλαη αλαγθαέν ζα πξνβιΫπνληαη 

ιπφκελνη ζχλδεζκνη (ξαθφξ, θιΪληδεο) θαηΪ ηηο ππνδεέμεηο ηεο ΔπηβιΫςεσο. 

 

9.3. ΓΗΚΛΔΊΓΔ ΑΠΟΜΟΝΔΧ (ΒΆΝΔ) ΟΡΔΗΥΆΛΚΗΝΔ. 

Οη βΪλεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην δέθηπν γηα δηακΫηξνπο ζσιελψζεσλ κΫρξη 

θαη Φ1", ζα εέλαη ηχπνπ ζθαηξηδένπ (Ball valves), "νιηθνχ πεξΪζκαηνο", 

πξνειεχζεσο εξγνζηαζένπ ρσξψλ ΔΔ, Ακεξηθάο ά Ηαπσλέαο ζπλδεφκελεο πξνο 

ηηο ζσιελψζεηο κε θνριέσζε.  

Σν ζψκα ηνπο ζα εέλαη απφ θσζθνξνχρν νξεέραιθν ηχπνπ GUΝ Metal, 

επηρξσκησκΫλν, αληνράο ζε εθειθπζκφ πΪλσ απφ 2 t/cm² θαη ε Ϋδξα ζθαηξηθά 

απφ αλνμεέδσην ρΪιπβα, αληηθαζηζηΪκελνπ ηχπνπ, κε παξΫκβπζκα 

ζηεγαλφηεηαο απφ TEFLON ά Ϊιιν ηζνδχλακν πιηθφ.  

Ζ νλνκαζηηθά πέεζε ιεηηνπξγέαο θαη δηαθνπάο ηνπο ζα εέλαη 16 at γηα 

ζεξκνθξαζέα λεξνχ 100° C.  

 

9.4. ΓΗΚΛΔΊΓΔ ΥΤΣΟΗΓΖΡΔ (ΒΆΝΔ) ΔΛΑΣΗΚΖ ΔΜΦΡΑΞΖ. 

Οη βΪλεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην δέθηπν γηα δηακΫηξνπο Ϊλσ ησλ  Φ1", ζα 

εέλαη ηχπνπ ειαζηηθάο Ϋκθξαμεο κε νλνκαζηηθά πέεζε ιεηηνπξγέαο θαη 

δηαθνπάο 16 at γηα ζεξκνθξαζέα λεξνχ 100° C. ΚΪζε βΪλα απνηειεέηαη απφ: 

 ψκα, θΪιπκκα θαη γιψζζα απφ ρπηνζέδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθέηε GCG 

40, DIN 1693. 



 Άμνλα απφ αλνμεέδσην ρΪιπβα X20Cr 13 DIN 14021 

 Έδξα ειαζηηθνχ (επΫλδπζε γιψζζαο) EPDM 

 O-Ring ζηεγαλνπνέεζεο απφ EPDM 

 ΚαπΪθη απφ ρπηνζέδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθέηε GCG 40, DIN 1693. 

 ΚνπδηλΫην Ϊμνλα απφ νξεέραιθν MS 58. 

 Μεραληζκφ ρεηξηζκνχ (ηηκφλη) απφ δηακνξθσκΫλν ρΪιπβα ST 42. 

 Κψλν πξνζαξκνγάο (θεθαιά)απφ ρπηνζέδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθέηε GCG 

40, DIN 1693, ψζηε λα εέλαη δπλαηφο ν ρεηξηζκφο ηεο βΪλαο κε 

θιεηδέ. 

 Βαθά επνμεηδηθά πΪρνπο 300 κηθξΪ. 

 

9.5. ΦΛΑΝΣΕΟΚΔΦΑΛΖ (ΦΛΑΝΣΕΟΕΗΜΠΧ) ΜΔ ΤΣΖΜΑ ΑΓΚΤΡΧΖ 

χλδεζκνη κε ζπγθξΪηεζε πιάξνπο θνξηένπ Ϊθξσλ γηα ζσιάλεο PE/ PVC, 

ζχκθσλα κε ην ΔΝ1452, νλνκαζηηθάο δηακΫηξνπ Φ150 θαη Φ250, κε ηα 

αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθΪ: 

 ψκα, θαηαζθεπαζκΫλν απφ ρπηνζέδεξν θαηΪ ΔΝ1561 ά ειαηφ ρπηνζέδεξν 

θαηΪ ΔΝ 1563 

 ΠαξΫκβπζκα απφ ειαζηηθφ θαηΪ ΔΝ681-1 

 Γαθηχιην ζπγθξΪηεζεο απφ νξεέραιθν ά αλνμεέδσην ρΪιπβα. 

 Κνριέεο θαη πεξηθφριηα απφ αλνμεέδσην ρΪιπβα. 

 Βαθά επνμεηδηθά κΫζνπ πΪρνπο 250 κηθξΪ. 

 

9.6. ΔΛΛΑ ΤΓΡΟΛΖΦΗΑ (ΚΛΔΦΣΖ) ΑΠ ΥΤΣΟΗΓΖΡΟ 

Δηδηθφ ηεκΪρην πδξνιεςέαο (θιΫθηεο) γηα ζσιάλα ΡΔ, δηακΫηξνπ Φ160 θαη 

Φ250, κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθΪ: 

 ψκα, θαηαζθεπαζκΫλν απφ ρπηνζέδεξν θαηΪ ΔΝ-GJL – 400 (GGG400) – 

EN 1561 

 ΓηαθιΪδσζε πνπ θαηαιάγεη ζε παξνρά ζειπθνχ ζπεηξψκαηνο ΝΡΣ 1’’. 

 Κνριέεο θαη ξνδΫιεο απφ αλνμεέδσην ρΪιπβα. 

 Βαθά επνμεηδηθά κΫζνπ πΪρνπο 250 κηθξΪ. 

 

9.7. ΓΟΚΗΜΉ ΣΔΓΑΝΣΖΣΑ ΓΗΚΣΌΧΝ ΧΛΖΝΔΧΝ. 

ΜεηΪ ην ηειεέσκα ησλ δηθηχσλ ζσιελψζεσλ θαη πξηλ απφ ηελ δηαζχλδεζε κε 

ην δεκνηηθφ δέθηπν, θΪζε δέθηπν αλεμΪξηεηα, ηέζεηαη ζε πδξαπιηθά 

ππεξπέεζε εέθνζη πΫληε (25) αηκνζθαηξψλ πνπ κεηξηΫηαη ζην πην ςειφ 

ζεκεέν ηεο εγθαηΪζηαζεο επέ Ϋμη (6) ζπλερεέο ψξεο.   

ΚΪζε δηαξξνά πνπ ηπρφλ ζα εκθαληζηεέ απνθαζέζηαηαη απφ ηνλ ΑλΪδνρν θαη ε 

δνθηκά επαλαιακβΪλεηαη, κΫρξη λα δηαπηζησζεέ πιάξεο ζηεγαλφηεηα.  

ΔΪλ θαηΪ ηηο δνθηκΫο εκθαληζζνχλ δηαξξνΫο ά Ϊιιεο αλσκαιέεο πνπ 

νθεέινληαη ζηελ θαθά πνηφηεηα ηνπ πιηθνχ, ειαηησκαηηθΪ εηδηθΪ ηεκΪρηα, 



πιεκκειά θαηαζθεπά ησλ ζπλδΫζεσλ, ζε θαθφηερλε γεληθΪ εξγαζέα ά 

νπνηαδάπνηε Ϊιιε αηηέα, ν εξγνιΪβνο ππνρξενχηαη ακΫζσο ζηελ απνθαηΪζηαζά 

ηνπο ρσξέο θακέα επηβΪξπλζε ηνπ εξγνδφηε. 

ΜεηΪ ηελ απνθαηΪζηαζε ησλ αλσκαιηψλ ζα επαλαιεθζνχλ νη δνθηκΫο κΫρξηο 

φηνπ απνδεηρζεέ ε αξηηφηεηα ησλ εγθαηαζηΪζεσλ. 

ΜεκνλσκΫλεο επηζθεπΫο ζε ζσιάλεο, εμαξηάκαηα θιπ ηνπ δηθηχνπ δελ ζα 

γέλνπλ δεθηΫο, αιιΪ ζα γέλεηαη πιάξεο αληηθαηΪζηαζά ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

      ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ            ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ        

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

       

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