Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ.
ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΟΔΠΔΩΠ ΘΑΗ ΑΞΝΣΔΡΔΠΔΩΠ
ΞΟΩΡΔΝΠΖΠ Α.Δ.
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ

ΔΡΓΟ:
«ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΓΗΘΡΝ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΑΘΑΘΑΟΡΩΛ ΓΑΡΩΛ ΡΝ
ΓΖΚΝ ΞΑΙΙΖΛΖΠ»
ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ:
Α 453

ΡΔΣΖ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ
ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ
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ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΔΟΓΝ: «ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΓΗΘΡΝ
ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΑΘΑΘΑΟΡΩΛ
ΓΑΡΩΛ ΡΝ ΓΖΚΝ
ΞΑΙΙΖΛΖΠ»

ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΟΔΠΔΩΠ ΘΑΗ
ΑΞΝΣΔΡΔΠΔΩΠ ΞΟΩΡΔΝΠΖΠ Α.Δ.
(Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ.)
ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΘΑΗ
ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΔΟΓΩΛ ΡΝΚΔΑ
ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ

ΔΟΓΝΙΑΒΗΑ:

Α - 453

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: Ρο έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από

ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΟΓΩΛ ΡΝΚΔΑ
ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ

ηο Ραμείο Πςνοσήρ: Δπισειπηζιακό
Ξπόγπαμμα ηηρ Ξεπιθέπειαρ
Αηηικήρ «ποδομέρ Κεηαθοπών,
Ξεπιβάλλον και Αειθόπορ
Ανάπηςξη (άξοναρ πποηεπαιόηηηαρ
14) και από πιζηώζειρ Δ.Γ.Α.Ξ.
Α.Δ.
(Θωδ. ΚIS 5016111)

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ
(ΚΔ ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ
ΣΩΟΗΠ Φ.Ξ.Α.):

Ξενήνηα οκηώ εκαηομμύπια
πενήνηα σιλιάδερ εςπώ
(58.050.000,00 €)

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ
Αληηθείκελν ηνπ παξόληνο ηεύρνπο ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ είλαη ε δηαηύπσζε ησλ εηδηθώλ ηερληθώλ
όξσλ ζύκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηα ινηπά εγθεθξηκέλα από ηνλ Κύξην ηνπ Έξγνπ
ηεύρε, ζα εθηειεζηεί ην ππόςε έξγν.
Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνύλ κε ηνπο γεληθώο παξαδεθηνύο θαλόλεο ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο Σερληθήο θαη
βάζεη κε όζα εηδηθόηεξα αλαθέξνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζνξίδνπλ θπξίσο ηνλ νξζό ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαη ηελ
απαηηνύκελε πνηόηεηα ησλ πιηθώλ. Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηεο παξνύζαο εξγνιαβίαο θαη γηα
νπνηνδήπνηε πιηθό, θαηαζθεπή, πνηνηηθό έιεγρν (δηαδηθαζίεο/κεζόδνπο/δνθηκέο θ.ι.π.), ζα εθαξκόδνληαη
κε ζεηξά ηζρύνο νη θάησζη πξνδηαγξαθέο:
(1) νη αλαθεξόκελεο ηζρύνπζεο εγθεθξηκέλεο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Δ.ΣΔ.Π.) θαη Π.Δ.ΣΔ.Π.,
(2) νη αλαθεξόκελεο ζπκπιεξσκαηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. (γηα αληηθείκελα πνπ
δελ θαιύπηνληαη από ηηο ππάξρνπζεο Δ.ΣΔ.Π. θαη ηηο Π.Δ.ΣΔ.Π.),
(3) ηα ζεζκνζεηεκέλα ελαξκνληζκέλα
ΓΙΠΑΓ/νηθ/356/04-10-2012,

πξόηππα,

όπσο

αλαθέξνληαη

ζην

Παξάξηεκα

4

ηεο

(4) ηα ινηπά ηζρύνληα επξσπατθά πξόηππα θαη, απνπζία απηώλ, ηα δηεζλή πξόηππα ISO θαη ηα εζληθά
πξόηππα (EΛΟΣ, ASTM, BS, DIN, θιπ).

ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Καηαζθεπή δηθηύνπ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο»
2

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Οη πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (Α θαη Β) πνπ αθνινπζνύλ, είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ
Αλάδνρν σο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζηελ θαηαζθεπή ηνπ όινπ έξγνπ.
Κάζε δηαγσληδόκελνο θαη ζπλεπώο ν Αλάδνρνο κε κόλε ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπ αλαγλσξίδεη όηη
νη παξνύζεο πξνδηαγξαθέο είλαη θαηάιιειεο θαη επαξθείο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη όηη
αλαιακβάλεη θάζε ππνρξέσζε, θίλδπλν ή ζπλέπεηα πνπ απνξξέεη από ηελ εθαξκνγή ησλ.
Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ όξσλ ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ζα βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν,
αζρέησο αλ γίλεηαη ξεηή ζρεηηθή αλαθνξά ηνύηνπ ή όρη. Ο Αλάδνρνο δελ ζα επηβαξπλζεί ηηο δαπάλεο γηα κία
ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα κόλνλ αλ γίλεηαη ξεηή θαη αδηακθηζβήηεηε αλαθνξά ζηελ ζρεηηθή
πξνδηαγξαθή πεξί ηνπ αληηζέηνπ.
Α. Ηζσύοςζερ Δλληνικέρ Ρεσνικέρ Ξποδιαγπαθέρ (Δ.ΡΔ.Ξ. και Ξ.Δ.ΡΔ.Ξ.)
(θαη’ εθαξκνγή ηεο ππ. αξ. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273 (ΦΔΚ 2221/30-07-2012) Απόθαζεο, ηεο ππ. αξ.
ΓΚΠ/νηθ.1211/01-08-2016 (ΦΔΚ 2524/Β/2016) Απόθαζεο θαη ηεο ζρεηηθήο Δγθπθιίνπ 17/2016 (αξ.
πξση. ΓΚΠ/νηθ./1322/7-9-2016) θαη ησλ ππ. αξ. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 (ΦΔΚ:2542/Β/10-10-2013),
ΓΙΠΑΓ/νηθ.628/7-10-2014 (ΦΔΚ:2828/Β/21-10-2014) θαη ΓΙΠΑΓ/νηθ.667/30-10-2014 (ΦΔΚ:3068/Β/1411-2014) Απνθάζεσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ Δγθπθιίσλ 30/2013 (ΓΙΠΑΓ/νηθ/508/18-10-2013), 22/2014
(ΓΙΠΑΓ/νηθ/658/24-10-2014), 26/2014 (ΓΙΠΑΓ/νηθ/154/11-12-2014).
Θωδ. Δ.ΡΔ.Ξ. Ρίηλορ Δ.ΡΔ.Ξ. – Ξ.Δ.ΡΔ.Ξ.*
Ξ.Δ.ΡΔ.Ξ.*
ΔΙΝΡ ΡΞ 150101
ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ ΑΞΝ ΠΘΟΝΓΔΚΑ
01-01
Ξαπαγωγή ζκςποδέμαηορ-επγαζίερ ζκςποδέηηζηρ
01-01-01-00*
Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο
01-01-02-00
Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο
01-01-03-00*
πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο
01-01-05-00
Γνλεηηθή ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο
01-02
Πιδηποί οπλιζμοί ζκςποδεμάηων
01-02-01-00*
Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδεκάησλ
01-03
Ηκπιώμαηα - Θαλούπια
01-03-00-00*
Ιθξηώκαηα
01-04-00-00
Καινύπηα θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα
(ηύπνη)
02
ΣΩΚΑΡΝΟΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ
02-01
Ξποκαηαπκηικέρ επγαζίερ εκηέλεζηρ σωμαηοςπγικών
02-01-01-00
Καζαξηζκόο, εθρέξζσζε θαη θαηεδαθίζεηο ζηε δώλε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ
02-01-02-00
Αθαίξεζε επηθαλεηαθνύ ζηξώκαηνο εδαθηθνύ πιηθνύ
02-02
Δκζκαθέρ
02-02-01-00
Γεληθέο εθζθαθέο νδνπνηίαο θαη πδξαπιηθώλ έξγσλ
02-04-00-00
Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ
02-05-00-00
Γηαρείξηζε πιηθώλ από εθζθαθέο θαη αμηνπνίεζε απνζεζηνζαιάκσλ
02-08
Διδικέρ απαιηήζειρ εκζκαθών
02-08-00-00
Αληηκεηώπηζε δηθηύσλ ΟΚΩ θαηά ηηο εθζθαθέο
03
ΓΝΚΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΡΗΟΗΩΛ
03-02
Ροισοδομέρ
03-02-02-00*
Οπηνπιηλζνδνκέο
03-03
Δπισπίζμαηα
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Θωδ. Δ.ΡΔ.Ξ. Ξ.Δ.ΡΔ.Ξ.*
ΔΙΝΡ ΡΞ 150103-03-01-00
03-06
03-06-01-01*
03-06-02-01*
03-08
03-08-02-00
03-08-03-00
03-08-07-02
03-10
03-10-02-00
03-10-03-00
04
04-01
04-01-01-00
04-01-07-00
04-05
04-05-01-01
04-05-06-01
04-05-07-01
04-05-08-00
04-07
04-07-01-01
04-07-02-01
04-07-02-02
04-20
04-20-01-01
04-20-01-02
04-20-01-03
04-20-01-06
04-20-02-01
04-23
04-23-05-00
05
05-02
05-02-02-00
05-03
05-03-03-00*
05-03-11-01
05-03-11-04
05-03-14-00
05-03-18-01
05-07
05-07-01-00
05-07-02-00

Ρίηλορ Δ.ΡΔ.Ξ. – Ξ.Δ.ΡΔ.Ξ.*

Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη επί ηόπνπ
Κονώζειρ
ηεγαλνπνίεζε δσκάησλ θαη ζηεγώλ κε αζθαιηηθέο κεκβξάλεο
Θεξκνκνλώζεηο δσκάησλ
Θοςθώμαηα-ςαλοςπγικά
ηδεξά θνπθώκαηα
Κνπθώκαηα αινπκηλίνπ
Γηπινί παινπίλαθεο κε ελδηάκεζν θελό
Σπωμαηιζμοί
Υξσκαηηζκνί επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ
Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκόο ζηδεξώλ επηθαλεηώλ
Ζ/Κ ΘΡΗΟΗΑΘΩΛ ΔΟΓΩΛ
Γίκηςα ςγπών ςπό πίεζη
ύζηεκα θηηξηαθώλ ζσιελώζεσλ ππό πίεζε κε ραιπβδνζσιήλεο κε ξαθή
πζηήκαηα θηηξηαθώλ ζσιελώζεσλ ππό πίεζε κε αλνμείδσηνπο ραιπβδνζσιήλεο
Ξςπόζβεζη
Ππξνζβεζηηθέο θσιηέο
Φνξεηνί ππξνζβεζηήξεο μεξάο θόλεσο θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα
Απηνδηεγεηξόκελνη ππξνζβεζηήξεο μεξά θόλεσο
Ππξνζβεζηηθνί ζηαζκνί
Δγκαηαζηάζειρ κλιμαηιζμού-αεπιζμού/αεπαγωγοί
Γίθηπα αεξαγσγώλ κε κεηαιιηθά θύιια
Μνλώζεηο αεξαγσγώλ κε παινβάκβαθα ή πεηξνβάκβαθα
Μνλώζεηο αεξαγσγώλ κε αθξώδε ειαζηνκεξή πιηθά
Πωληνώζειρ – καλωδιώζειρ ηλεκηπικών εγκαηαζηάζεων
Υαιύβδηλεο ζσιελώζεηο ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ
Πιαζηηθέο ζσιελώζεηο ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ
Δζράξεο θαη ζθάιεο θαισδίσλ
Πιαζηηθά θαλάιηα θαισδίσλ
Αγσγνί – Καιώδηα δηαλνκήο ελέξγεηαο
Ζλεκηποζηάζια – ποζηαθμοί ποβιβαζμού Κέζηρ Ράζηρ
πζηήκαηα αδηάιεηπηεο ειεθηξηθήο παξνρήο (UPS)
ΔΟΓΑ ΝΓΝΞΝΗΗΑΠ
Ιοιπά ηεσνικά έπγα
Πιαθνζηξώζεηο-ιηζνζηξώζεηο πεδνδξνκίσλ θαη πιαηεηώλ
Νδοζηπώμαηα
ηξώζεηο νδνζηξώκαηνο από αζύλδεηα αδξαλή πιηθά
Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε
Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ
Απόμεζε (θξεδάξηζκα) αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο
Αζθαιηηθή επάιεηςε πξνζηαζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσλ ζηξώζεσλ νδνζηξώκαηνο
Νδοζηπώμαηα
Τπνδνκή νδνθσηηζκνύ
Ιζηνί νδνθσηηζκνύ θαη θσηηζηηθά ζώκαηα
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Θωδ. Δ.ΡΔ.Ξ. Ξ.Δ.ΡΔ.Ξ.*
ΔΙΝΡ ΡΞ 150108
08-01
08-01-03-01
08-01-03-02*
08-01-04-01
08-01-04-02
08-03-02-00
08-03-03-00
08-04-03-00
08-05
08-05-01-02*
08-05-01-04
08-05-02-01
08-05-02-02
08-05-02-04
08-05-02-05
08-06
08-06-06-01
08-06-02-02*
08-06-07-02
08-06-07-03
08-06-07-05
08-06-07-06
08-06-07-07
08-06-08-01
08-06-08-03*
08-06-08-04*
08-06-08-06
08-07
08-07-01-05*
08-07-02-01
08-08
08-08-01-00
08-08-02-00*
08-08-04-00
08-08-05-00
08-10
08-10-01-00
08-10-02-00*
11

Ρίηλορ Δ.ΡΔ.Ξ. – Ξ.Δ.ΡΔ.Ξ.*

ΓΟΑΙΗΘΑ ΔΟΓΑ
Σωμαηοςπγικά ςδπαςλικών έπγων
Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππόγεησλ δηθηύσλ
Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππόγεησλ δηθηύσλ
Δγθαηάζηαζε ππνγείσλ δηθηύσλ ρσξίο δηάλνημε νξύγκαηνο κε εθαξκνγή
κεζόδσλ εθηόπηζεο ηνπ εδαθηθνύ πιηθνύ
Δγθαηάζηαζε ππνγείσλ δηθηύσλ ρσξίο δηάλνημε νξύγκαηνο κε εθαξκνγή
κεζόδσλ αθαίξεζεο ηνπ εδαθηθνύ πιηθνύ
Φίιηξα ζηξαγγηζηεξίσλ από δηαβαζκηζκέλα αδξαλή
Γεσπθάζκαηα ζηξαγγηζηεξίσλ
Καηαζθεπέο πδξαπιηθώλ έξγσλ από ζθπξόδεκα κε απμεκέλεο απαηηήζεηο
πδαηνζηεγαλόηεηαο θαη αληνρήο ζε επηθαλεηαθή θζνξά θαη ρεκηθέο πξνζβνιέο
Πηεγανώζειρ και Απμοί Ρεσνικών Έπγων
ηεγαλνπνίεζε θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα κε αζθαιηηθέο κεκβξάλεο
Θσξάθηζε επηθαλεηώλ πδξαπιηθώλ έξγσλ κε ηζηκεληνθνλία ή έηνηκα θνληάκαηα
Αξκνθνπέο ζε πιάθεο ζθπξνδέκαηνο
Σαηλίεο ζηεγάλσζεο αξκώλ από ζθπξόδεκα (Waterstops)
θξάγηζε αξκώλ θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα κε αζθαιηηθέο καζηίρεο
θξάγηζε αξκώλ θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα κε ειαζηνκεξή πιηθά
Πωληνώζειρ-δίκηςα
Γίθηπα από ζσιήλεο παινπιηζκέλνπ πνιπκεξνύο θαηαζθεπαζκέλνπο κε πεξηέιημε
ηνπ παινλήκαηνο (FW-GRP)
Γίθηπα απνρέηεπζεο από ζσιήλεο u-PVC
Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο
Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ηύπνπ πεηαινύδαο
Σεκάρηα εμάξκσζεο ζπζθεπώλ
Αληηπιεγκαηηθέο βαιβίδεο
Βαιβίδεο εηζαγσγήο - εμαγσγήο αέξα δηπιήο ελέξγεηαο
Σαηλίεο ζεκάλζεσο ππόγεησλ δηθηύσλ
Απνθαηάζηαζε πιαθνζηξώζεσλ ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ππόγεησλ δηθηύσλ
Απνθαηάζηαζε θξαζπεδνξείζξσλ ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ππόγεησλ δηθηύσλ
Πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα από ζθπξόδεκα
Κεηαλλικά ζηοισεία και καηαζκεςέρ
Βαζκίδεο θξεαηίσλ
Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ζηδεξνθαηαζθεπώλ πδξαπιηθώλ έξγσλ
Ανηλιοζηάζια
Αληιίεο αληιηνζηαζίσλ ύδξεπζεο θαη άξδξεπζεο
Ηιεθηξνθηλεηήξεο αληιηώλ αληιηνζηαζίσλ ύδξεπζεο θαη άξδξεπζεο
Αεξνθπιάθηα αληιηνζηαζίσλ
σιελώζεηο θαη ζπζθεπέο αληιηνζηαζίσλ
Ανηλήζειρ
Δξγνηαμηαθέο αληιήζεηο
Αληιήζεηο βνξβόξνπ-ιπκάησλ
ΓΔΩΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ
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ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Θωδ. Δ.ΡΔ.Ξ. Ξ.Δ.ΡΔ.Ξ.*
ΔΙΝΡ ΡΞ 150111-01
11-01-01-00
11-02
11-02-02-00
14
14-01
14-01-07-01
14-01-14-00
14-02
14-02-02-02
14-02-01-03
14-02-04-00*
14-02-09-02
15
15-02
15-02-01-01
15-03
15-03-03-00
15-04
15-04-01-00

Ρίηλορ Δ.ΡΔ.Ξ. – Ξ.Δ.ΡΔ.Ξ.*

Βαθιέρ θεμελιώζειρ
Πάζζαινη δη’ εθζθαθήο (έγρπηνη)
Έπγα ανηιζηηπίξεων
Σνίρνη αληηζηήξημεο από κεηαιιηθέο παζζαινζαλίδεο
ΔΟΓΑ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΕΖΚΗΩΛ ΘΑΡΑΠΘΔΩΛ
Θαηαζκεςέρ από ζκςπόδεμα
Πιήξσζε ξσγκώλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο κηθξνύ εύξνπο
Δληζρύζεηο-απνθαηαζηάζεηο θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα κε καλδύα
εθηνμεπόκελνπ ζθπξνδέκαηνο
Φέποςζερ ηοισοποιίερ
Σνπηθή αθαίξεζε ηνηρνπνηίαο κε εξγαιεία ρεηξόο
Γηεύξπλζε αξκώλ ηνηρνπνηίαο
Απνθαηάζηαζε ηνηρνπνηίαο κε εθαξκνγή ελεκάησλ
Δλίζρπζε ππάξρνπζαο ηνηρνπνηίαο κε ακθίπιεπξε ζηξώζε νπιηζκέλνπ
ζθπξνδέκαηνο
ΘΑΘΑΗΟΔΠΔΗΠ-ΘΑΡΔΓΑΦΗΠΔΗΠ-ΑΞΝΜΖΙΩΠΔΗΠ
Θαθαιπέζειρ ζηοισείων καηαζκεςών
Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα
Θαθαιπέζειρ ειδικών καηαζκεςών
Καζαηξέζεηο πιαθώλ από ζθπξόδεκα επί εδάθνπο
Διδικέρ απαιηήζειρ ςγιεινήρ-αζθάλειαρ και πποζηαζίαρ ηος
πεπιβάλλονηορ καηά ηιρ καηεδαθίζειρ-καθαιπέζειρ
Μέηξα πγείαο-αζθάιεηα θαη απαηηήζεηο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηηο
θαηεδαθίζεηο-θαζαηξέζεηο

Β. Πςμπληπωμαηικέρ Ρεσνικέρ Ξποδιαγπαθέρ - Ξποδιαγπαθέρ ηηρ Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ.
(γηα αληηθείκελα πνπ δελ θαιύπηνληαη από ηηο ππάξρνπζεο Δ.ΣΔ.Π. θαη Π.Δ.ΣΔ.Π*.)
1.
2.

Σερληθή πξνδηαγξαθή 103:
Σερληθή πξνδηαγξαθή 106:

3.
4.
5.
6.
7.

Σερληθή
Σερληθή
Σερληθή
Σερληθή
Σερληθή

8.

Σερληθή

9. Σερληθή
10. Σερληθή
11. Σερληθή

πξνδηαγξαθή
πξνδηαγξαθή
πξνδηαγξαθή
πξνδηαγξαθή
πξνδηαγξαθή

107:
111:
114:
Π18-1:
Π18-3:

Φνξηνεθθόξησζε θαη κεηαθνξά πξντόλησλ εθζθαθήο.
Μέηξα ππνζηήξημεο ππαίζξησλ εθζθαθώλ κε κεηαιιηθά
πεηάζκαηα ηύπνπ Krings ή κεηαιιηθέο παζζαινζαλίδεο.
Ξπινδεύμεηο αληηζηεξίμεσλ.
Καζαίξεζε θαη αλαθαηαζθεπή νδνζηξσκάησλ.
Πεξηθξάμεηο ηερληθώλ έξγσλ.
Έγρπηα ηππηθά θξεάηηα απνρέηεπζεο αθαζάξησλ Δ1, Δ2, Δ3.
Πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα από ζπλζεηηθά πιηθά

δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο
πξνδηαγξαθή 612:
Καιύκκαηα θαη πιαίζηα θξεαηίσλ αγσγώλ αθαζάξησλ από
ειαηό ρπηνζίδεξν.
πξνδηαγξαθή Π20-1: Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ από ειαηό ρπηνζίδεξν.
πξνδηαγξαθή 602.01: Αγσγνί απνρέηεπζεο (πίεζεο) κε ζσιήλεο από ειαηό ρπηνζίδεξν.
πξνδηαγξαθή 602.02: Σνπνζέηεζε αγσγώλ απνρέηεπζεο (πίεζεο) κε ζσιήλεο από
ειαηό ρπηνζίδεξν.

12. Σερληθή πξνδηαγξαθή 603:

Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ από πιαζηηθνύο
ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο θαη εμαξηήκαηα.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

Σερληθή
Σερληθή
Σερληθή
Σερληθή
Σερληθή
Σερληθή

πξνδηαγξαθή
πξνδηαγξαθή
πξνδηαγξαθή
πξνδηαγξαθή
πξνδηαγξαθή
πξνδηαγξαθή

402:
308:
325:
001:
002:
003:

Καηαζθεπή κηθξνζεξάγγσλ.
Μόλσζε κε επάιεηςε αζθαιηηθνύ πιηθνύ.
Καηαζθεπή νηθνδνκηθνύ κέξνπο ησλ δνκηθώλ έξγσλ.
Δθηνμεπόκελν ζθπξόδεκα.
Πξνζηαηεπηηθή επέλδπζε κε επνμεηδηθή ξεηίλε.
ηεγαλνπνηεηηθό κάδαο ζθπξνδέκαηνο.

19. Σερληθή πξνδηαγξαθή 004:
Καηαζθεπέο από GRP
20. Σερληθή πξνδηαγξαθή 005:
Πξνθαηαζθεπαζκέλα Φξεάηηα Αληιηνζηαζίσλ
21. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ΗΛΜ έξγσλ
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηπρόλ αλαθνξά ζηηο Σ.Π ΔΤΓΑΠ πεξί πξνζθόκηζεο δεηγκάησλ πιηθώλ δελ έρεη
εθαξκνγή ζην ζηάδην ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα ην δηαγσληζκό ηνπ παξόληνο έξγνπ.
Πημείωζη:
πλεκκέλα (θαη ζε έληππε κνξθή) πεξηιακβάλνληαη κόλν νη πξνδηαγξαθέο ηεο παξαγξάθνπ Β αλσηέξσ,
ελώ όιεο νη ινηπέο πξνδηαγξαθέο (σο επίζεκα εγθεθξηκέλα θείκελα) κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ από ηε
ζρεηηθή ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκώλ (www.ggde.gr), θαη’ εθαξκνγή ηεο
Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273 (ΦΔΚ 2221/30-7-2012) ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ κε ζέκα: «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα
(440) Διιεληθώλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ (ΔΣΔΠ), κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε όια ηα Γεκόζηα
Έξγα», ηεο ππ. αξ. ΓΚΠ/νηθ.1211/01-08-2016 (ΦΔΚ 2524/Β/2016) Απόθαζεο θαη ηεο ζρεηηθήο Δγθπθιίνπ
17/2016 (αξ. πξση. ΓΚΠ/νηθ./1322/7-9-2016) κε ζέκα: «Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ,
Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο πελήληα ελλέα (59) Διιεληθώλ
Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ (ΔΛΟΣ – ΔΣΔΠ)» θαη ησλ ππ. αξ. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 (ΦΔΚ:2542/Β/1010-2013), ΓΙΠΑΓ/νηθ.628/7-10-2014 (ΦΔΚ:2828/Β/21-10-2014) θαη ΓΙΠΑΓ/νηθ.667/30-10-2014
(ΦΔΚ:3068/Β/14-11-2014) Απνθάζεσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ Δγθπθιίσλ 30/2013 (ΓΙΠΑΓ/νηθ/508/18-102013), 22/2014 (ΓΙΠΑΓ/νηθ/658/24-10-2014), 26/2014 (ΓΙΠΑΓ/νηθ/154/11-12-2014) πεξί αλαζηνιήο
ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο άιισλ (9) ελλέα ΔΣΔΠ θαη ηεο αληηθαηάζηαζήο ηνπο από δέθα (10) λέεο
ΠΔΣΔΠ. Δπίζεο κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνύ Σππνγξαθείνπ (www.et.gr)
όπνπ δεκνζηεύνληαη νη αλσηέξσ Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο.

ΑΘΖΛΑ, Νκηώβπιορ 2018
Νι Πςνηάξανηερ

Ζ Ξποϊζηαμένη
πηπεζίαρ Έπγων Ρομέα
Αποσέηεςζηρ

Ζ Γιεςθύνηπια
Πσεδιαζμού & Ανάπηςξηρ
Έπγων Ρομέα Αποσέηεςζηρ

Θ.Θούκος
Ξολιηικόρ Κησανικόρ, MSc

Ν. Κεζημέπη
Ξολιηικόρ Κησανικόρ, MSc

Κ. Μανθάκη
Σημικόρ Κησανικόρ, MSc

Ξ. Κανηέλορ
Ζλεκηπολόγορ Κησανικόρ
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(βζα ακηζηείιεκα πμο δεκ ηαθφπημκηαζ απυ ηζξ οπάνπμοζεξ Δ.ΡΔ.Ξ., Ξ.Δ.ΡΔ.Ξ*)
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ΡΞ-103:

1.

Φνξηνεθθόξησζε θαη κεηαθνξά πξντόλησλ εθζθαθήο.

Αληηθείκελν

Ζ ηεπκζηή πνμδζαβναθή αοηή ακαθένεηαζ ζηδ θμνημεηθυνηςζδ ηαζ ιεηαθμνά πνμσυκηςκ εηζηαθχκ:
-

είηε αηαηάθθδθςκ βζα επακαπνδζζιμπμίδζδ ή πθεμκαγυκηςκ, βζα απυννζρδ, ζε ηαηάθθδθμοξ
πχνμοξ απμδεηημφξ απυ ηζξ Ανπέξ ηαζ ηδ Γζεοεφκμοζα πδνεζία,

-

είηε ηαηάθθδθςκ πμο πνμμνίγμκηαζ βζα επακεπίπςζδ ηάθνςκ ή ηεπκζηχκ ένβςκ ή ηαηαζηεοή
επζπςιάηςκ ηαηά ιήημξ ημο ένβμο, ζε πχνμοξ πνμζςνζκήξ εκαπυεεζδξ ηδξ απμδμπήξ ηδξ
Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ ηαζ ηδκ εκ ζοκεπεία θμνημεηθυνηςζδ ηαζ ιεηαθμνά ημοξ ιέπνζ ηδ εέζδ
ημο ένβμο, υπμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ.

Ζ Ξνμδζαβναθή αοηή αθμνά ηαζ ζηδ θμνημεηθυνηςζδ ηαζ ιεηαθμνά βζα απυννζρδ ηςκ πνμσυκηςκ
εηζηαθχκ πμο πνμένπμκηαζ απυ ηαεαζνέζεζξ ή απμλδθχζεζξ πθαημζηνχζεςκ πεγμδνμιίςκ ή
ηναζπέδςκ, ή αζθαθηζηχκ μδμζηνςιάηςκ ή ζηονμδέιαημξ.
Πε πενίπηςζδ πμο πνμαθέπεηαζ δ επακαπνδζζιμπμίδζδ ηδξ επζθακεζαηήξ ζηνχζδξ ημο εδάθμοξ (θοηζηή
βδ) βζα ηδκ ηάθορδ επζπςιάηςκ ηαζ ηδκ επακαθμνά ημο ημπίμο ζηδ θοζζηή ημο ιμνθή, μ Ακάδμπμξ
πνέπεζ κα ιενζικήζεζ βζα ηα παναηάης:
α) ηδ θμνημεηθυνηςζδ, ιεηαθμνά ηαζ πνμζςνζκή απμεήηεοζδ ηδξ θοηζηήξ βδξ ζε ζδιείμ
ηαηάθθδθμ, λεπςνζζηά απυ ηα οπυθμζπα πνμσυκηα βεκζηχκ εηζηαθχκ,
α) ηδ θμνημεηθυνηςζδ, ιεηαθμνά ηαζ δζάζηνςζδ ηδξ θοηζηήξ βδξ ζε ζδιεία υπμο πνμαθέπεηαζ ηαζ
ιεηά ηδ ζφιθςκδ βκχιδ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ.

2.

Δξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ

Νζ θμνημεηθμνηχζεζξ ηςκ πνμξ ιεηαθμνά πνμσυκηςκ εηζηαθήξ εα βίκμκηαζ είηε ιε ιδπακζηά ιέζα είηε
ιε ηα πένζα υηακ ηα ιδπακζηά ιέζα δεκ ιπμνμφκ κα πθδζζάζμοκ ή υηακ δ πμζυηδηα ηςκ οθζηχκ δεκ
είκαζ ιεβάθδ βζα κα δζηαζμθμβήζεζ ηδ ιεηάααζδ θμνηςηζημφ ιδπακήιαημξ. Πηδκ ενβαζία εηθυνηςζδξ
πενζθαιαάκεηαζ ηαζ δ δζάζηνςζδ ηςκ πνμσυκηςκ εηζηαθήξ ζε πχνμοξ ηαζ ιε ηνυπμ πμο εβηνίκμκηαζ
απυ ηδ Γζεοεφκμοζα πδνεζία.
Ρα πνμσυκηα πμο εα ιεηαθενεμφκ εα πνμένπμκηαζ είηε απυ εηζηαθέξ, πμο βίκμκηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή
ημο αβςβμφ, ηςκ θνεαηίςκ ή απυ ηαεαζνέζεζξ ή απμλδθχζεζξ πθαημζηνχζεςκ πεγμδνμιίςκ ή
ηναζπέδςκ ή αζθαθηζηχκ μδμζηνςιάηςκ ή ζηονμδέιαημξ είηε απυ δακεζμεαθάιμοξ ζηδκ πενίπηςζδ
πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηέημζμζ βζα ημ παναπάκς ένβμ.
Δζδζηά ηαηά ηδκ εηζηαθή ηάθνςκ βζα ημπμεέηδζδ ζςθήκςκ μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα ιενζικήζεζ
χζηε δ απυεεζδ ηςκ πνμσυκηςκ εηζηαθήξ κα ιδκ παναηςθφεζ, ηδκ πνμζέββζζδ ηςκ πνμξ ημπμεέηδζδ
ζςθήκςκ, ηδκ εθεφεενδ ηοηθμθμνία ηδξ μδμφ, ηδκ εθεφεενδ νμή ηςκ ηοπυκ μιανίςκ οδάηςκ πμο
πνμένπμκηαζ απυ ηζξ ακάκηδ πενζμπέξ υπςξ επίζδξ ιενζικήζεζ βζα ηδκ απμθοβή εζζνμήξ ηςκ οδάηςκ
αοηχκ ιέζα ζηδκ ηάθνμ. Πε μπμζαδήπμηε ηαηάηθζζδ ηςκ ηάθνςκ απυ κενά, μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ
πςνίξ ηαιία άθθδ απμγδιίςζδ κα ηα ακηθήζεζ.
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Ζ απμημιζδή ηςκ πάζδξ θφζεςξ πνμσυκηςκ εηζηαθήξ πμο δεκ εα πνεζαζεμφκ βζα ηδκ επακαπθήνςζδ
ηςκ ηάθνςκ ή βζα ηδκ ηαηαζηεοή επζπςιάηςκ ή ακαπςιάηςκ εα βίκεηαζ απυ ημκ Ακάδμπμ ζε ηακμκζηά
δζαζηήιαηα ηαζ πανάθθδθα ιε ηδκ εηζηαθή ηδξ ηάθνμο.
Ζ απμημιζδή ηαζ δ εκαπυεεζδ ηςκ πνμσυκηςκ εηζηαθήξ, πμο πνμαθέπεηαζ υηζ εα απαζηδεμφκ βζα ηδκ
επίπςζδ ηάθνςκ ή ηδκ ηαηαζηεοή επζπςιάηςκ ή ακαπςιάηςκ ηαζ ιυκμ βζα ηδκ πενίπηςζδ ηαηά ηδκ
μπμία, δ μνβάκςζδ ενβαζίαξ ημο Ακαδυπμο είκαζ ζηακή κα ζοβπνμκίζεζ ηζξ ενβαζίεξ εηζηαθήξ ηάθνςκ
ηαζ ηζξ ενβαζίεξ επίπςζδξ ηάθνςκ ζε άθθεξ εέζεζξ ημο ένβμο, έηζζ χζηε κα επζηοβπάκεηαζ δ
απαζημφιεκδ ζφιθςκα ιε ηδκ ακηίζημζπδ Ρεπκζηή Ξνμδζαβναθή 104, ζοιπφηκςζδ ηαζ ηεθζηή
δζαιυνθςζδ αοηχκ, εα βίκεηαζ ηαηεοεείακ ζηδ εέζδ ηαηαζηεοήξ αοηχκ ζε ζοκεπή ζεζνά πανά ημ
υνοβια, ιέπνζ ηδκ επακεπίπςζδ ηςκ ηάθνςκ. Ρα πθεμκάγμκηα πνμσυκηα εηζηαθήξ εα απμιαηνφκμκηαζ
ηαζ εα απμννίπημκηαζ ζε ιένδ επζηνεπυιεκα απυ ηζξ Ανπέξ ηαζ ηδ Γζεοεφκμοζα πδνεζία.
Δάκ δμεεί δζαθμνεηζηή εκημθή απυ ηδ Γζεοεφκμοζα πδνεζία μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ, πςνίξ πνυζεεηδ
αιμζαή, κα θμνηχκεζ, ιεηαθένεζ ηαζ εηθμνηχκεζ ηα πνμσυκηα πμο πνμμνίγμκηαζ βζα επακεπίπςζδ, ζε
εέζεζξ ηδξ απμδμπήξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ.
Πε μπμζαδήπμηε άθθδ πενίπηςζδ ηα απμημιζγυιεκα πνμσυκηα εηζηαθήξ πμο εα απαζηδεμφκ ανβυηενα,
βζα ηδκ επίπςζδ ηάθνςκ ηαζ ηδκ ηαηαζηεοή ακαπςιάηςκ ή επζπςιάηςκ, εα απμηίεεκηαζ πνμζςνζκά, ζε
πχνμοξ πμο επζηνέπμκηαζ απυ ηζξ ανιυδζεξ ανπέξ, βζα κα επακαπνδζζιμπμζδεμφκ ζφιθςκα ιε ηζξ
εηάζημηε απαζηήζεζξ ημο παναπάκς ένβμο. Ροπυκ απμεέζεζξ απυ ημκ Ακάδμπμ πνμσυκηςκ εηζηαθήξ, ζε
εέζεζξ βζα ηζξ μπμίεξ δεκ έπεζ ηδκ άδεζα απυ ηζξ Ανιυδζεξ Ανπέξ, δίκεζ ημ δζηαίςια ζηδκ ΔΓΑΞ κα
ζηαιαηήζεζ ηδκ πθδνςιή ημο Ακαδυπμο ηαζ κα ιδκ επζζηνέρεζ ηζξ ηναηήζεζξ ιέπνζ κα απμιαηνφκεζ ηα
πνμσυκηα εηζηαθήξ, ζε πχνμ πμο επζηνέπεηαζ απυ ηζξ Ανιυδζεξ Ανπέξ ηαζ κα απμηαηαζηήζεζ
μπμζμκδήπμηε ηνίημ εζβυιεκμ, χζηε κα ελαζθαθζζεεί δ ΔΓΑΞ απυ πζεακή ιεθθμκηζηή αλίςζδ ημο
εζβμιέκμο απυ ηδκ πνάλδ αοηή ημο Ακαδυπμο.
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ΡΞ-106:

1.

Κέηξα ππνζηήξημεο ππαίζξησλ εθζθαθώλ κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα
ηύπνπ Krings ή κεηαιιηθέο παζζαινζαλίδεο.

Αληηθείκελν

Ζ πανμφζα ηεπκζηή πνμδζαβναθή αθμνά ζηδ δζάεεζδ ηαζ πνήζδ υθςκ ηςκ απαναζηήηςκ ιδπακδιάηςκ,
οθζηχκ, πνμζςπζημφ ηαζ εβηαηαζηάζεςκ πμο είκαζ απαναίηδηα βζα ηδκ εηηέθεζδ ημο ζοκυθμο ηςκ
ενβαζζχκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ αζθαθή οπμζηήνζλδ ηςκ εηζηαθχκ ζε υθα ηα οπαίενζα ένβα , πμο
θυβς ηδξ θφζδξ ημοξ απαζημφκ ηδκ πνήζδ ιεηαθθζηχκ πεηαζιάηςκ ηφπμο Krings ή ιεηαθθζηέξ
παζζαθμζακίδεξ.

2.

Γεληθά

Ζ οπμζηήνζλδ ηςκ πνακχκ ηςκ εηζηαθχκ οπαίενζςκ ένβςκ πνμαθέπεηαζ - ζηδκ εβηεηνζιέκδ ιεθέηδ κα βίκεηαζ, ζηα ιεκ αναπχδδ μνφβιαηα ιε δζαιυνθςζδ ηαηάθθδθδξ ηθίζδξ ζηζξ πανεζέξ αοηχκ ηαζ
ημπμεέηδζδ πθέβιαημξ βζα ηδ πνμζηαζία απυ πηχζεζξ ιζηνχκ ζπεηζηά θίεςκ, ζηα βαζχδδ ηαζ
διζαναπχδδ εδάθδ ιε ιζηνά ηαζ ιεζαία αάεδ ιε λοθμγεφβιαηα ηαζ ζηα πμθφ παθανά εδάθδ είηε ιε
ζζδδνέξ παζζαθμζακίδεξ είηε ιε μθζζεαίκμκηα ζημζπεία ηφπμο Krings.
Ν ηεθεοηαίμξ ηφπμξ ακηζζηήνζλδξ δφκαηαζ κα εθανιμζεεί ηαζ ζε ζηθδνυηενα εδάθδ πμο πανμοζζάγμοκ
έκημκμ ηαηαηενιαηζζιυ ηαζ ηαηαπηχζεζξ, ηαζ ζε ηιήιαηα πμο ακαθένμκηαζ ζηα ζπέδζα ηδξ εβηεηνζιέκδξ
ιεθέηδξ θυβς εζδζηχκ ζοκεδηχκ υπςξ π.π. ζε ααεεζά ζηάιιαηα ηάης απυ ηδκ επζθάκεζα ηδξ εάθαζζαξ.
Ρα ακμζπηά μνφβιαηα εα πενζθνάζζμκηαζ ιε ακεεηηζηά ζοκεπή πενζθνάβιαηα, βζα ηδκ πνυ¬θδρδ
αηοπδιάηςκ ηαζ ζηα πείθδ αοηχκ εα πνέπεζ κα ηαηαζηεοάγμκηαζ ιζηνμφ φρμοξ θνάβιαηα, ζηακά κα
ζοβηναηήζμοκ θίεμοξ ηαζ πχιαηα πμο ηοπυκ παναζονυιεκα είκαζ δοκαηυκ κα πνμηαθέζμοκ αηοπήιαηα
ζημοξ εκηυξ ηςκ μνοβιάηςκ ενβαγμιέκμοξ.
Πε πενζπηχζεζξ υπμο ηα ακμζπηά μνφβιαηα εηηείκμκηαζ ζε ζηακυ ιήημξ, μ ακάδμπμξ μθείθεζ κα
ηαηαζηεοάγεζ πνμζςνζκέξ πεγμβέθονεξ χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ επζημζκςκία ιεηαλφ ηςκ δφμ πανεζχκ.
Ν ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ πςνίξ πνυζεεηεξ απαζηήζεζξ απυ ηδκ Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. δεδμιέκμο υηζ αοηά έπμοκ
ζοιπενζθδθεεί ζηδκ μζημκμιζηή ημο πνμζθμνά, υπςξ πνμαεί ακ αοηυ απαζηδεεί απυ ηζξ ακάβηεξ ημο
ένβμο ζηδκ ιεθέηδ (ιεθέηδ εθανιμβήξ) ηαζ ζηδκ πθήνδ ηαηαζηεοή ηςκ απαζημοιέκςκ ακηζζηδνίλεςκ,
ζφιθςκα ηαζ ιε ηα ακαθενυιεκα ζηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία (π.π. Ξ.Γ. 1073/81). Πηδκ ςξ άκς ιεθέηδ
εα πανμοζζάγμκηαζ ηα ααζζηά ζημζπεία ηςκ ιέζςκ οπμζηήνζλδξ ηαζ εηηυξ ηςκ άθθςκ οπμθμβζζιχκ εα
πενζέπμκηαζ ηαζ οπμθμβζζιμί ηαεζγήζεςκ, ηνυπμζ ακηζιεηχπζζδξ - εθ' υζμκ απαζηείηαζ - αοηχκ ηαζ εα
πενζβνάθμκηαζ ακαθοηζηά μζ θάζεζξ εηηέθεζδξ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ δ εέζδ ηαζ ηα υνζα εθανιμβήξ ηάεε
είδμοξ οπμζηήνζλδξ.
Ζ ςξ άκς ιεθέηδ εα οπυηεζκηαζ ζηδκ έβηνζζδ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ. Θαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ
ηαηαζηεοήξ, εθ' υζμκ απαζηείηαζ θυβς ημπζηχκ ή εζδζηχκ ζοκεδηχκ, είκαζ δοκαηυκ κα ηνμπμπμζδεεί δ
ςξ άκς ιεθέηδ, ιεηά εκημθή ηαζ έβηνζζδ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ.
Δάκ μ ακάδμπμξ ηνίκεζ πθέμκ ηαηάθθδθμοξ άθθμοξ ηνυπμοξ οπμζηήνζλδξ απυ αοημφξ ηδξ εβηεηνζιέκδξ
ιεθέηδξ ή ημ πνμζςπζηυ ημο είκαζ ελμζηεζςιέκμ ζε άθθμοξ ηνυπμοξ οπμζηήνζλδξ ή μ ελμπθζζιυξ ημο
πνμζζδζάγεζ πνμξ άθθμοξ ηνυπμοξ, δφκαηαζ κα ηαηαεέζεζ ζπεηζηέξ πνμηάζεζξ ζηδ Γζεοεφκμοζα πδνεζία
οπυ ηδκ νδηή πνμτπυεεζδ υηζ δ αθθαβή ιεεμδμθμβίαξ, οθζηχκ ηθπ δεκ εα ζοκμδεφμκηαζ απυ αζηήιαηα
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πνμζεέηςκ απμγδιζχζεςκ ή πνμκζηχκ παναηάζεςκ ημο ένβμο. Δάκ μζ πνμηάζεζξ ημο ακαδυπμο
πανέπμοκ ελίζμο ζηακμπμζδηζηή πμζυηδηα ηαηαζηεοήξ, αζθάθεζα ημο ένβμο ηαζ ημο πνμζςπζημφ, δεκ
μδδβμφκ ζε αολδιέκεξ ηαεζγήζεζξ παναηεζιέκςκ ηαηαζηεοχκ ηαζ οπάνπεζ δ νδηή δέζιεοζδ ημο
ακαδυπμο υηζ ηα πνμηεζκυιεκα δεκ εα επζαανφκμοκ μζημκμιζηχξ ημκ Θφνζμ ημο Ένβμο ηυηε είκαζ δοκαηή
δ έβηνζζή ημοξ απυ ηδ Γζεοεφκμοζα πδνεζία.
Ν ακάδμπμξ είκαζ μ ιυκμξ ηαζ απμηθεζζηζηυξ οπεφεοκμξ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ εηζηαθχκ. Ξανάθεζρδ
ή ηαεοζηένδζδ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ κα δχζεζ εκημθέξ ή κα εβηνίκεζ ιεθέηεξ δεκ απαθθάζζεζ
ημκ ακάδμπμ απυ ηδκ πθήνδ ηαζ απμηθεζζηζηή εοεφκδ χζηε μζ ενβαζίεξ εηζηαθήξ κα εηηεθμφκηαζ ιε
αζθάθεζα. Ν ακάδμπμξ, ζε μπμζαδήπμηε έηηαηηδ ακάβηδ, εα εκενβεί αιέζςξ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ
απαναζηήηςκ ιέζςκ οπμζηήνζλδξ ηαζ εα οπμαάθεζ εη ηςκ οζηένςκ πςνίξ ηαεοζηένδζδ ηα ζπεηζηά
ζπέδζα βζα έβηνζζδ, ιαγί ιε ηζξ εηηζιήζεζξ ημο.
Παθχξ μνίγεηαζ υηζ μζαδήπμηε ακαθμνά ηςκ εβηεηνζιέκςκ ζοιααηζηχκ ηεοπχκ ζπεηζηή ιε ηα ιέζα
οπμζηήνζλδξ ηςκ εηζηαθχκ δε εα πνέπεζ κα εεςνδεεί υηζ απαθθάζζεζ ημκ ακάδμπμ απυ ηδκ
απμηθεζζηζηή εοεφκδ βζα ηδκ αζθάθεζα ηςκ ενβαζζχκ οπαίενζςκ ηαζ οπυβεζςκ εηζηαθχκ ή απυ ηδκ
αζηζηή ηαζ πμζκζηή εοεφκδ βζα αθάαδ ή εάκαημ πνμζχπςκ ή βζα γδιζέξ ζε ζδζμηηδζίεξ.

3.

Φξάγκαηα από παζζαινζαλίδεο ή ζηνηρεία ηύπνπ Krings

Δθ' υζμκ ηαηά ηζξ εηζηαθέξ απαζηείηαζ, θυβς βεςιδπακζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο εδάθμοξ ή ηαζ θυβς
πανμοζίαξ κενμφ, δ ηαηαζηεοή ζοκεπμφξ θνάβιαημξ παζζαθμζακίδςκ, μ ακάδμπμξ εα ιεθεηήζεζ ηαζ εα
ηαηαζηεοάζεζ υηζ απαζηείηαζ, χζηε κα ειπμδίζεζ ηδ δζαννμή ημο εδάθμοξ ηαζ κα δζαηδνήζεζ ημ ζηάιια
εθεφεενμ.
Γζα ηδκ έκηεπκδ εηηέθεζδ ηδξ ενβαζίαξ ζζπφμοκ δ ΞΡΞ Ρ60 ηαζ μζ μδδβίεξ ηςκ ηαηαζηεοαζηχκ.
Δπίζδξ ζηδκ πενίπηςζδ
ηαηαζηεοαζηχκ.

4.

πνδζζιμπμίδζδξ

ζημζπείςκ

ηφπμο

Krings

ζζπφμοκ

μζ

μδδβίεξ

ηςκ

πνζηήξημε αγσγώλ Ν.Θ.Υ.

Ν ακάδμπμξ ηαηά ηδκ εηζηαθή, ζηζξ πενζμπέξ υπμο οπάνπμοκ αβςβμί Ννβακζζιχκ Θμζκήξ Ωθεθείαξ, εα
πνμααίκεζ ζηδκ ηαηάθθδθδ οπμζηήνζλδ ή ακάνηδζδ ηςκ αβςβχκ Ν.Θ.Ω. πμο ζοκακηά εκηυξ ηςκ
μνοβιάηςκ. Νθείθεζ κα θαιαάκεζ ηάεε απαναίηδημ ιέηνμ πνμζηαζίαξ ημο ενβαγυιεκμο πνμζςπζημφ ηαζ
ηςκ αβςβχκ αοηχκ ηαζ είκαζ απμηθεζζηζηυξ οπεφεοκμξ βζα ηάεε γδιία πμο ηοπυκ εα πνμλεκδεεί ηαηά
ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ.
Ηδζαίηενδ πνμζμπή πνέπεζ κα δίδεηαζ ζηδκ ακηζζηήνζλδ ζηφθςκ Ν.Ρ.Δ., Γ.Δ.Ζ. ηθπ. Δπίζδξ, ζδζαίηενδ
πνμζμπή πνέπεζ κα δίδεηαζ, πνμξ πνυθδρδ γδιζχκ ζε εοαίζεδημοξ αβςβμφξ (π.π. Ν.Ρ.Δ.) ηαζ
αηοπδιάηςκ ζημ ενβαγυιεκμ πνμζςπζηυ, υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ ηαθςδίςκ ηδξ Γ.Δ.Ζ., δζηηφςκ αενίςκ
ηθπ.

ΔΟΓΝΙΑΒΗΑ:«Θαηαζηεοή δζηηφμο απμπέηεοζδξ αηαεάνηςκ οδάηςκ ημο Γήιμο Ξαθθήκδξ»

5

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ

ΡΞ-107:

1.

Μπινδεύμεηο αληηζηεξίμεσλ.

Αληηθείκελν

Ζ ηεπκζηή πνμδζαβναθή αοηή ακαθένεηαζ ζηδκ εηηέθεζδ λοθμγεφλεςκ ακηζζηδνίλεςκ ζηζξ πανεζέξ ηςκ
μνοβιάηςκ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ένβςκ ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο οπάνπεζ ηίκδοκμξ ηαηαπηχζεςκ ή
ηαηαννεφζεςκ ηςκ πανεζχκ ημο μνφβιαημξ.

2.

Δθηέιεζε ηεο εξγαζίαο - ιηθά

Όηακ δ θφζδ ηςκ εδαθχκ ημ απαζηεί, μ ακάδμπμξ εα εηηεθεί ηαηάθθδθδ ακηζζηήνζλδ ηςκ πνακχκ ημο
μνφβιαημξ, ζφιθςκα ιε ημοξ ηακυκεξ αζθάθεζαξ. Ν ηνυπμξ ηαζ δ ποηκυηδηα ηςκ λοθμηφπςκ
πνμηείκμκηαζ απυ ημκ ακάδμπμ ηαηυπζκ ηαζ ηδξ ζφιθςκδξ βκχιδξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ. Θαζ
ημφημ, βζαηί βεκζηά μ ακάδμπμξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηάεε ηαηάπηςζδ πανεζάξ μνφβιαημξ ιε ή πςνίξ
λοθμγεφλεζξ ακηζζηήνζλδξ, ιε μπμζεζδήπμηε ζοκεήηεξ ηαζ ακ έβζκε, ηαεχξ ηαζ βζα ηζξ ζοκέπεζεξ ηδξ
(ενβαηζηά αηοπήιαηα, γδιζέξ ζε ηνίημοξ ηθπ.), είκαζ δε οπμπνεςιέκμξ κα ηαηααάθεζ ηζξ ζπεηζηέξ
απμγδιζχζεζξ ηαζ κα απμηαηαζηήζεζ ηζξ αθάαεξ ζηα ένβα ακαθαιαάκμκηαξ ηάεε πμζκζηή ηαζ αζηζηή
εοεφκδ.
Ζ Γζεοεφκμοζα πδνεζία έπεζ δζηαίςια κα οπμπνεχζεζ ημκ ακάδμπμ κα ημπμεεηήζεζ πνυζεεηεξ
λοθμγεφλεζξ ή κα εκζζπφζεζ ηζξ οπάνπμοζεξ, εάκ ημ ηνίκεζ απαναίηδημ, πςνίξ μ ακάδμπμξ κα δζηαζμφηαζ
πνυζεεηδ απμγδιίςζδ βζα ηδκ ενβαζία αοηή.
Πηζξ οπμπνεχζεζξ ημο ακαδυπμο πενζθαιαάκεηαζ δ δζάεεζδ ηδξ απαζημφιεκδξ λοθείαξ ηαζ ηςκ άθθςκ
οθζηχκ (υπςξ ζφκδεζιμζ, ήθμζ ηθπ.), δ ηαηαζηεοή ηςκ λοθμγεφλεςκ, ζφιθςκα ιε ημοξ ηακυκεξ ηδξ
ηέπκδξ ηαζ ηζξ εκημθέξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ, ηαεχξ ηαζ δ απμζφκδεζδ ηαζ απμιάηνοκζδ βζα
επακαπνδζζιμπμίδζδ ηςκ οθζηχκ ηςκ λοθμγεφλεςκ ιεηά ημ ηέθμξ ηςκ ενβαζζχκ.
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ΡΞ-111:

1.

Θαζαίξεζε θαη αλαθαηαζθεπή νδνζηξσκάησλ.

Αληηθείκελν - Θαηεγνξίεο

Ζ Ρεπκζηή Ξνμδζαβναθή αοηή ακαθένεηαζ ζημκ ηνυπμ ημιήξ ηαζ ζηδκ ακαηαηαζηεοή ηςκ
μδμζηνςιάηςκ ηςκ μδχκ υπμο ακμίβμκηαζ μνφβιαηα ηθπ. βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ αβςβχκ φδνεοζδξ ή
βζα ενβαζίεξ ζοκηήνδζδξ ή επζζηεοχκ ημο οθζζηαιέκμο δζηηφμο.
Ζ ηαεαίνεζδ, δ απμζφκεεζδ, δ απμλήθςζδ ηάεε είδμοξ μδμηνχιαημξ ηαζ ζε μπμζαδήπμηε ζηάειδ πάκς
ή ηάης απυ ημ δάπεδμ ενβαζίαξ εα βίκεζ ιε ιδπακζηά ιέζα. απμηθεζυιεκδξ ηδξ πενζπηχζεςξ
πνδζζιμπμζήζεςξ εηνδηηζηχκ οθχκ.
Ρα μδμζηνχιαηα ακάθμβα ιε ημ οθζηυ δζάζηνςζδξ ημοξ δζαηνίκμκηαζ ζε:
α)

Νδμζηνχιαηα ιε αζθαθηζηυ ηάπδηα

α)

Νδμζηνχιαηα απυ ζηονυδεια

β)

Θοαμθζευζηνςηα μδμζηνχιαηα

δ)

Νδμζηνχιαηα θζευζηνςηα ιε πθάηεξ ή θίεμοξ πμο δεκ έπμοκ ηακμκζηυ ζπήια.

2.

Γεληθά

Ξνζκ ανπίζμοκ μζ εηζηαθέξ, μ Ακάδμπμξ μθείθεζ κα γδηήζεζ απυ ηδκ ανιυδζα πδνεζία άδεζα ημιήξ ημο
μδμζηνχιαημξ. Νζ δαπάκεξ έηδμζδξ ηδξ άδεζαξ αανφκμοκ ημκ Ακάδμπμ.
Δκδεπυιεκδ ηαεοζηένδζδ ζηδκ έηδμζδ ηδξ άδεζαξ αοηήξ απυ οπαζηζυηδηα ηςκ ανιυδζςκ πδνεζζχκ,
έπεζ ζακ ιυκδ ζοκέπεζα βζα ηδκ Δ.Γ.Α.Ξ. ηδκ έβηνζζδ ακηίζημζπδξ πανάηαζδξ ηδξ πνμεεζιίαξ
εηηέθεζδξ ημο ένβμο. Άδεζεξ ημιήξ εα γδημφκηαζ αηυιδ ηζ υηακ πνυηεζηαζ βζα ημιή πςιάηζκςκ ή
αδζαιυνθςηςκ μδμζηνςιάηςκ ηαζ βεκζηά βζα εηηέθεζδ εηζηαθχκ, ακ αοηυ απαζηείηαζ απυ ημοξ
ηαηυπμοξ ηςκ πχνςκ, υπμο εα εηηεθεζεμφκ μζ ενβαζίεξ.
Ξνζκ βίκεζ δ ημιή, εα πανάγμκηαζ ηα υνζα ηδξ ζημ μδυζηνςια ιε ημπηζηυ ενβαθείμ. Ζ απμζφκεεζδ ημο
μδμζηνχιαημξ εα βίκεζ ιε ηα πένζα είηε ιε ιδπακζηά ιέζα, πάκηςξ υιςξ ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε δ
ενβαζία κα πενζμνίγεηαζ υζμ ημ δοκαηυκ αηνζαέζηενα ζηζξ δζαζηάζεζξ πμο πνμαθέπμκηαζ βζα ηδκ
εηηέθεζδ ημο ένβμο. Πηδκ ενβαζία απμζφκεεζδξ πενζθαιαάκεηαζ ηαζ δ απυεεζδ ηςκ άπνδζηςκ οθζηχκ
ή εηείκςκ πμο εα λακαπνδζζιμπμζδεμφκ, ζε εέζεζξ ημκηά ζηα ζηάιιαηα, απ' υπμο κα είκαζ δοκαηή δ
θυνηςζδ ημοξ βζα κα απμιαηνοκεμφκ, ή δ επακαπνδζζιμπμίδζδ ημοξ. Όηακ δ ημιή βίκεηαζ εβηάνζζα
ζηδκ μδυ, δ ηαεαίνεζδ εα βίκεηαζ πνχηα ζημ ιζζυ πθάημξ ηδξ ηαζ αθμφ ηεθεζχζεζ δ εηζηαθή αοημφ ημο
ηιήιαημξ εα βίκεζ δ ηαηάθθδθδ ακηζζηήνζλδ ηςκ πανεζχκ ημο μνφβιαημξ ηαζ εα ηαηαζηεοαζημφκ
πνμζςνζκέξ ιεηαθθζηέξ βεθονχζεζξ πάκς απυ ηα μνφβιαηα βζα ηδ δζέθεοζδ ηςκ μπδιάηςκ. Νζ ηοπυκ
πνμζςνζκέξ ιεηαθθζηέξ βεθονχζεζξ πενζθαιαάκμκηαζ ζημ ηαη' απμημπή ηίιδια. Πηδ ζοκέπεζα εα
δζακμίβεηαζ ημ άθθμ ιζζυ ημο πθάημοξ ηδξ μδμφ, ηαζ αθμφ εβηαηαζηαεεί μ αβςβυξ, δ ηάθνμξ εα
επζπςεεί.
Πηζξ πζμ πάκς ηαεαζνέζεζξ μδμζηνςιάηςκ πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ μζ ηαεαζνέζεζξ, υπμο είκαζ απαναίηδηεξ,
θςθεχκ ενβαζίαξ δθεηηνμζοβημθθδημφ (ιμονηάηγεξ), υπςξ ηαζ μζ ημπζηέξ δζαπθαηφκζεζξ ζηζξ εέζεζξ
θνεαηίςκ, ζςιάηςκ αβηφνςζδξ, αβςβχκ εηηέκςζδξ ηαζ θμζπχκ ηεπκζηχκ ένβςκ απαναίηδηςκ βζα ηδκ
αζθαθή ημπμεέηδ ηαζ θεζημονβία ημο αβςβμφ.
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Ρμ πθάημξ (Β) ημο ηαεαζνμφιεκμο μδμζηνχιαημξ ηαεμνίγεηαζ ζηζξ ακηίζημζπεξ ηοπζηέξ δζαημιέξ ζηδκ
Ρεπκζηή Ξνμδζαβναθή βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ αβςβχκ ηδξ εβηεηνζιέκδξ ιεθέηδξ. Ρα
πθάηδ (Β) αοηά είκαζ ηα εθάπζζηα επζηνεπυιεκα εηηυξ ελαζνεηζηχκ πενζπηχζεςκ (φπανλδξ
ακοπέναθδηςκ ειπμδίςκ) ηαζ ιεηά απυ έββναθδ εκημθή ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ υπμο δφκαηαζ κα
ιεηααθδεμφκ.
Ζ επζηνεπυιεκδ ακμπή (επαφλδζδ) ημο παναπάκς πθάημοξ (Β) είκαζ βζα ιεκ βαζχδδ ή διζαναπχδδ
εδάθδ +15 εη. βζα δε αναπχδδ εδάθδ +30 εη. Ζ πζμ πάκς ακμπή κμείηαζ βζα ημ ηιήια ηδξ εηζηαθήξ ημ
ηάης απυ ημκ αζθαθηζηυ ηάπδηα. Νζ πζo πάκς ακμπέξ (αολήζεζξ) δεκ επζιεηνμφκηαζ ηαζ δεκ
πθδνχκμκηαζ λεπςνζζηά βζαηί πενζθαιαάκμκηαζ ζηζξ ηζιέξ ηςκ ακηίζημζπςκ άνενςκ ημο Ρζιμθμβίμο ηδξ
εβηεηνζιέκδξ ιεθέηδξ.
Θαηά ηδκ ενβαζία ηδξ επακαθμνάξ ημο μδμζηνχιαημξ, ημ επίπςια ημο ζηάιιαημξ πνέπεζ κα ζοιπζεζηεί
ηυζμ ηαθά, πνζκ ημπμεεηδεεί ημ ηεθζηυ μδυζηνςια, χζηε κα απμηθείεηαζ δ πζεακυηδηα ηαείγδζδξ, Ν
Ακάδμπμξ έπεζ ηδ ζπεηζηή εοεφκδ ιέπνζ ηδκ μνζζηζηή παναθααή ημο ένβμο. Πε πενίπηςζδ πμο
ειθακζζημφκ ηαεζγήζεζξ ζημ μδυζηνςια, μ Ακάδμπμξ μθείθεζ κα επζδζμνεχζεζ ημ ηιήια ιε δαπάκδ ημο
αθαζνχκηαξ ημ οπάνπμκ μδυζηνςια, ή ηαζ ημ επίπςια ημο ζηάιιαημξ ηαζ ακαηαηαζηεοάγμκηαξ ηα.
Ρα πνμσυκηα απμλήθςζδξ εα θμνηχκμκηαζ, εα ιεηαθένμκηαζ ακελάνηδηα απυζηαζδξ, εα
εηθμνηχκμκηαζ ηαζ εα απμννίπημκηαζ ζε ιένδ επζηνεπυιεκα απυ ηζξ Ανπέξ, ηαζ ηδκ Γζεοεφκμοζα
πδνεζία.
Ζ πνμιήεεζα ηαζ δ ιεηαθμνά επί ηυπμο ηςκ ένβςκ υθςκ ηςκ οθζηχκ πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ αανφκεζ
ημκ Ακάδμπμ. Ρα οθζηά εα είκαζ ανίζηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ Ξνμδζαβναθχκ
ημο πνχδκ ΓΔ ηαζ ημκ ζζπφμκηα ηακμκζζιυ.

3.

Νδνζηξώκαηα κε αζθαιηηθό ηάπεηα

3.1.

Δξγαζίεο.

Ζ πάναλδ ηαζ δ ημιή ηςκ αζθαθηζηχκ μδμζηνςιάηςκ εα εηηεθείηαζ οπμπνεςηζηά ιε αζθαθημηυπηδ,
χζηε μ αζθαθημηάπδηαξ κα ιδκ οπμζηεί αθάαδ ηα δε πείθδ αοημφ κα είκαζ εοεφβναιια.
Ζ απμλήθςζδ ηιδιάηςκ ηςκ πανεζχκ ηδξ ηάθνμο, δδθαδή ημο αζθαθημηάπδηα ηαζ ηδξ αάζεςξ αοημφ,
εα βίκεζ ζε πθάημξ ημοθάπζζημκ 5 εηαημζηχκ εηαηένςεεκ ή εθυζμκ αοηά έπμοκ οπμζηεί αθάαεξ, ζε
ζοκμθζηυ πθάημξ ημοθάπζζημκ 20 εηαημζηχκ. Ακ ζοκηνέπμοκ θυβμζ βζα ιεβαθφηενμ ζοκμθζηυ πθάημξ
απμλήθςζδξ αοηυ ηαεμνίγεηαζ φζηενα απυ έββναθδ εκημθή ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ.
Ρμ οθζηυ οπυααζδξ μδμζηνςζίαξ εα είκαζ απυ εναοζηυ οθζηυ θαημιείμο ηαηά ηδκ Ξ.Ρ.Ξ. 150 ημο
πνχδκ .Γ.Δ. υπςξ πενζβνάθεηαζ ζηδκ Ρεπκζηή Ξνμδζαβναθή 104, εα ζοιποηκςεεί ιε ιδπακζηά ιέζα
ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ηδξ πνμακαθενεείζαξ πνμδζαβναθήξ, εηηυξ ακ γδηδεεί απυ ηδκ ανιυδζα
πδνεζία ιεβαθφηενδ ζοιπφηκςζδ ηαηά PROCTOR, μπυηε μ Ακάδμπμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα ηδκ
επζηφπεζ.
Δάκ ημ μδυζηνςια απμηεθείηαζ απυ δφμ αζθαθηζηέξ ζηνχζεζξ, πάπμοξ 50 πθζη. εηάζηδ, δ ζηάειδ ηδξ
οπυααζδξ εα θεάζεζ 100 πθζη. παιδθυηενα απυ ηδκ ζηάειδ ηδξ μδμφ (ενοενά). Γεκζηά δ ζηάειδ ηδξ
οπυααζδξ εα ελανηδεεί απυ ημ πάπμξ ημο οθζζηαιέκμο μδμζηνχιαημξ.
Κεηά ηδκ ζοιπφηκςζδ ηδξ οπυααζδξ, ζηδκ πενίπηςζδ πμο ημ μδυζηνςια απμηεθείηαζ απυ δφμ
αζθαθηζηέξ ζηνχζεζξ, εα εηηεθεζεμφκ μζ παναηάης ενβαζίεξ:
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• Δπάθεζρδ ηδξ ςξ άκς δδιζμονβδεείζαξ επζθάκεζαξ, ιε αζθαθηζηυ δζάθοια ζφιθςκα ιε ηζξ
απαζηήζεζξ ηδξ Ξ.Ρ.Ξ. Α.201 ημο πνχδκ .Γ.Δ., δδθαδή εα είκαζ ιίβια ακαθμβίαξ 600 πβν. Θαεανήξ
αζθάθημο ηαζ 400 πβν. Ξεηνεθαίμο ακά ηυκμ ηαζ εα δζαζηνχκεηαζ ζε πμζυηδηα απυ 1,2 ιέπνζ 1,4
ηζθά ακά ι2 εκ εενιχ (ηφπμξ ΚΔ-0).
• Γζάζηνςζδ εκ εενιχ ηδξ πνχηδξ αζθαθηζηήξ ζηνχζδξ αάζδξ ιε αζθαθημζηονυδεια ηθεζζημφ
ηφπμο, ζοιπεποηκςιέκμο πάπμοξ 50 πθζη. εηηεθμφιεκδ ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζηδκ Ξ.Ρ.Ξ.
Α260 ημο πνχδκ .Γ.Δ.
• Δπάθεζρδ ηδξ παναπάκς ηαηαζηεοαζεεΐζαξ αζθαθηζηήξ ζηνχζδξ αάζδξ (πνχηδ ζηνχζδ) ιε
ζοβημθθδηζηή ζηνχζδ ηαεανήξ αζθάθημο ηφπμο 180/220, ζφιθςκα ιε ηδκ Ξ.Ρ.Ξ. 200 ημο πνχδκ
.Γ.Δ. πμο εα δζαζηνχκεηαζ εκ εενιχ ηαζ ζε πμζυηδηα 0,30 πβν. ακά ι2. Ζ παναπάκς
ζοβημθθδηζηή ζηνχζδ είκαζ δοκαηυκ κα βίκεζ απυ υλζκμ αζθαθηζηυ δζάθοια ηφπμο ΚΔ-5 ζφιθςκα
ιε ηδκ Ξ.Ρ.Ξ. Α203 ημο πνχδκ .Γ.Δ. ηαζ ζε ακαθμβία 1,2 πβν. ακά ι2.
• Γζάζηνςζδ ηδξ δεφηενδξ ζηνχζεςξ (ζηνχζδ ηοηθμθμνίαξ) απυ αζθαθημζηονυδεια ηθεζζημφ
ηφπμο, ζοιποηκςιέκμο πάπμοξ 50 πθζη., εηηεθμφιεκδ ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζηδ πνυηοπδ
ηεπκζηή πνμδζαβναθή Α265 ημο .Γ.Δ.
Δάκ ημ οπάνπμκ μδυζηνςια απμηεθείηαζ απυ ηνείξ αζθαθηζηέξ ζηνχζεζξ εα βίκμοκ επί πθέμκ μζ ηάηςεζ
ενβαζίεξ:
• Κεηά ηδκ επάθεζρδ ηδξ ζοβημθθδηζηήξ ζηνχζδξ επί ηδξ πνχηδξ αζθαθηζηήξ ζηνχζδξ αάζδξ, εα
δζαζηνςεεί δ εκδζάιεζδ αζθαθηζηή ζηνχζδ πάπμοξ 50 πθζη. ζφιθςκα ιε ηδκ Ξ.Ρ.Ξ. Α265 ημο
πνχδκ .Γ.Δ.
• Δπάθεζρδ ηδξ ακςηένς αζθαθηζηήξ ζηνχζδξ ιε ζοβημθθδηζηή ζηνχζδ ηαζ δζάζηνςζδ ηδξ
αζθαθηζηήξ ζηνχζδξ ηοηθμθμνίαξ ςξ πενζβνάθεηαζ ακςηένς.
Νζ ανιμί ιεηαλφ ημο παθαζμφ αζθαθημηάπδηα ηαζ ηδξ ηεθζηήξ ζηνχζδξ (ζηνχζδ ηοηθμθμνίαξ) ημο
κεμδζαζηνςεέκημξ εα ειπμηίγμκηαζ απυ ποηκυ δζάθοια ηαεανήξ αζθάθημο.
Φυνηςζδ - εηθυνηςζδ - ιεηαθμνά ηαζ απυννζρδ ζε ιένδ επζηνεπυιεκα απυ ηζξ Ανπέξ ηαζ ηδ
Γζεοεφκμοζα πδνεζία υθςκ ηςκ πνμσυκηςκ απυ ηδκ απμλήθςζδ ημο αζθαθημηάπδηα ηαζ ηζξ
μπμζαζδήπμηε αάζδξ ή οπυ αάζδξ αοημφ, υθςκ ηςκ οθζηχκ πμο εα πενζζζέρμοκ απυ ηδκ ηαηαζηεοή
ηαεχξ επίζδξ ηαζ υθςκ ηςκ οθζηχκ πμο εα πνμηφρμοκ απυ ημκ ηαεανζζιυ ηςκ ημιχκ ηαζ ηςκ πένζλ
αοηχκ πχνςκ.

3.2.

Γηεπθξηλίζεηο

Αφλδζδ ζηζξ δζαζηάζεζξ ημο παθαζμφ ηάπδηα ηαζ ηδξ αάζεςξ αοημφ υπςξ ηαζ ηςκ πανεζχκ ηςκ ηάθνςκ
είκαζ κμδηή ιυκμ βζα ηα ηιήιαηα εηείκα πμο έπμοκ οπμζηεί αθάαδ, είηε απυ ηδκ ηοηθμθμνία, είηε απυ
ηζξ ηαεζγήζεζξ πμο μθείθμκηαζ ζοκήεςξ ζηα υιανζα φδαηα, είηε απυ ηα ιδπακήιαηα ημο Ακαδυπμο ηαηά
ηδκ εηζηαθή ηςκ ηάθνςκ ηαζ ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ ζςθήκςκ.
Ζ πνυζεεηδ αοηή εηζηαθή εα βίκεηαζ ιυκμ ζημ ηιήια ημο αζθαθημηάπδηα ηαζ ηδξ αάζεςξ ημο ηαζ
πμηέ ζηδκ οπυααζή ημο. Ζ αάζδ ηαεμνίγεηαζ υηζ εα απμηεθείηαζ απυ λδνμθζεμδμιή ηαζ ανβμφξ θίεμοξ ή
απυ πμκδνά παθίηζα μδμζηνςζίαξ ή απυ ζηνχζδ απυ άμπθμ ή μπθζζιέκμ ζηονυδεια.
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Ζ πνυζεεηδ αοηή εηζηαθή εα εηηεθείηαζ ιε ιεβάθδ επζιέθεζα είηε ιε ιδπακζηά ιέζα, είηε δζά πεζνχκ, δ
δε πάναλδ ηδξ αζθάθημο πνέπεζ κα βίκεηαζ ζε εοεφβναιια ηιήιαηα πανάθθδθα ή ηάεεηα ιε ημκ άλμκα
ημο δνυιμο.
Ρα πνμσυκηα απμλήθςζδξ εα εκαπμηίεεκηαζ μπςζδήπμηε ζε πχνμοξ πμο δεκ παναηςθφμοκ ηδκ
ηοηθμθμνία πεγχκ ηαζ μπδιάηςκ.
Ζ εκζαία πθέμκ επζθάκεζα πμο Θα δδιζμονβδεεί ηυζμ απυ ηδκ απμλήθςζδ ηςκ αθααέκηςκ ηιδιάηςκ
υζμ ηαζ απυ ηδ δζάζηνςζδ ημο οθζημφ μδμζηνςζίαξ 3Α, εα ηαεανζζηεί ιε επζιέθεζα ηαζ εα ζοιποηκςεεί
λακά ιέπνζξ επζηεφλεςξ ημο ιέβζζημο δοκαημφ ααειμφ ζοιπφηκςζδξ.
Ξνζκ απυ ηδκ έκανλδ ηδξ ηαηαζηεοήξ ηδξ πνχηδξ ζηνχζδξ αάζδξ εα πνμδβδεεί επζιεθήξ ηαεανζζιυξ
ιε ζάνςενα ηαζ υπμο έπμοκ εκαπμηεεεί θενηά απυ ηδ ανμπή, μ ηαεανζζιυξ εα βίκεηαζ ιε λφζηνεξ ηαζ
ζάνςενα ηαζ εα αημθμοεήζεζ δ επάθεζρδ ιε αζθαθηζηυ δζάθοια ιε ηδκ πνήζδ ιδπακζημφ ρεηαζηήνα. Ν
ίδζμξ ηαεανζζιυξ εα πνμδβδεεί ηαζ ηδξ επάθεζρδξ ιεηαλφ ηςκ δφμ ζηνχζεςκ ηαζ δ επάθεζρδ εα βίκεζ
πάθζ ιε ιδπακζηυ ρεηαζηήνα.
Ζ ηεθζηή επζθάκεζα ηφθζζδξ ημο αζθαθηζημφ ηάπδηα εα πνέπεζ κα αημθμοεεί ηδκ ηαηά πθάημξ ηαζ ιήημξ
ηθίζδ ηδξ μδμφ ηαζ κα ιδκ είκαζ ρδθυηενδ απυ 1,5 εη. απυ ημκ οπυθμζπμ δνυιμ ζηδ εέζδ ηδξ ημιήξ.
Ηδζαίηενδ πνμζμπή εα πνέπεζ κα δμεεί απυ ημκ Ακάδμπμ ζηδκ ηεθζηή επζθάκεζα ηφθζζδξ πμο εα πνέπεζ
κα είκαζ μιαθή, επίπεδδ ηαζ κα ιδκ λεπςνίγεζ, υζμ είκαζ δοκαηυκ, απυ ημ οπυθμζπμ μδυζηνςια ηδξ
μδμφ.

4.

Νδνζηξώκαηα από ζθπξόδεκα

Ζ επίπςζδ ημο μνφβιαημξ εα βίκεζ ζφιθςκα ιε ηδκ Ρεπκζηή Ξνμδζαβναθή 104. Ζ ζηάειδ ηδξ
οπυααζδξ εα οπμθμβζζεεί ζφιθςκα ιε ηδκ οπάνπμοζα ηαηαζηεοή ημο μδμζηνχιαημξ. Ζ
ζοιποηκςιέκδ οπυααζδ εα δζαζηνςεεί απυ ζηονυδεια ηςκ 200 πβν. ηζζιέκημο. Ρμ πάπμξ ημο
ζηονμδέιαημξ εα είκαζ ημ ίδζμ ιε ημ πάπμξ ημο οθζζηαιέκμο ζηονμδέιαημξ.
Ξνζκ απυ ηδ δζάζηνςζδ ημο ζηονμδέιαημξ μ ποειέκαξ ηδξ ζηάθδξ ηαζ ηα πείθδ ηδξ πνέπεζ κα
ηαεανζζημφκ ηαθά ηαζ κα αναπμφκ ιε κενυ. Πηα πείθδ ημο ζηονμδέιαημξ πμο ηυπδηε πνέπεζ κα
εθανιμζηεί οδανέξ δζάθοια ηζζιέκημο βζα κα ελαζθαθζζηεί δ ηαθή ζφκδεζδ ημο παθζμφ ιε ημ κέμ
ζηονυδεια.
Ζ επάκς επζθάκεζα εα είκαζ επίπεδδ ηαζ εα ιμνθςεεί ιε πήπδ, πμο εα εδνάγεηαζ ζημ παθζυ μδυζηνςια
ηαζ ζηζξ δφμ ιενζέξ ηδξ ηάθνμο, έηζζ χζηε κα ζοιπέζμοκ μζ επζθάκεζεξ ημο παθζμφ ιε ημ κέμ
μδυζηνςια.
Γεκ βίκεηαζ δεηηή μπμζαδήπμηε οπμπχνδζδ ημο μδμζηνχιαημξ πμο απμηαηαζηάεδηε, ιέπνζ ηδκ
μνζζηζηή παναθααή. Ν Ακάδμπμξ μθείθεζ κα απμηαηαζηήζεζ ηζξ ηοπυκ οπμπςνήζεζξ πμο εα ζοιαμφκ (ιε
άνζδ ηαζ ακαηαηαζηεοή) πςνίξ ζδζαίηενδ απμγδιίςζδ επεζδή δ ενβαζία αοηή εεςνείηαζ υηζ είκαζ
ζοιααηζηή ηαζ πενζθαιαάκεηαζ ζηδκ οπμπνέςζδ ημο Ακαδυπμο κα ζοκηδνήζεζ ημ ένβμ.

5.

Θπβνιηζόζηξσηα - Νδνζηξώκαηα

Θαηά ηδκ ενβαζία απμλδθχζεςξ ηςκ ηοαυθζεςκ, πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ δ ηαηαζηνμθή αοηχκ,
πνμηεζιέκμο κα επακαπνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ επακαθμνά ημο μδμζηνχιαημξ.
ΔΟΓΝΙΑΒΗΑ:«Θαηαζηεοή δζηηφμο απμπέηεοζδξ αηαεάνηςκ οδάηςκ ημο Γήιμο Ξαθθήκδξ»
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Ζ επίπςζδ ημο μνφβιαημξ εα βίκεζ ζφιθςκα ιε ηδκ Ρεπκζηή Ξνμδζαβναθή 104.Ζ ζηάειδ ημο
επζπχιαημξ εα οπμθμβζζεεί ζφιθςκα ιε ηδκ οπάνπμοζα ηαηαζηεοή ημο μδμζηνχιαημξ. Ξάκς απυ
ηδκ επίπςζδ εα ηαηαζηεοαζεεί αάζδ απυ ζηονυδεια ηςκ 200 πθβ. ηζζιέκημο, ιε ιέζμ πάπμξ ίδζμ ιε ημ
οπάνπμκ ζηονυδεια ηαζ ίδζμ μπθζζιυ. Αθμφ ζηθδνοκεεί εα βίκεζ επίζηνςζδ ιε πμκδνυημηημ άιιμ, ιε
εθάπζζημ ζοιπζεζιέκμ πάπμξ ίδζμ ιε ημ οπάνπμκ. Πηδ ζοκέπεζ» εα ημπμεεηδεμφκ μζ ηοαυθζεμζ, πμο εα
έπμοκ πνμδβμοιέκςξ ηαεανζζηεί ηαθά ηαζ εα βίκεζ ημ ανιμθυβδια ημοξ ιε άιιμ ηαζ δ ηφπακζδ.
Νζ ηοαυθζεμζ εα είκαζ ηδξ ίδζαξ πμζυηδηαξ ηαζ ημο ίδζμο ζπεδίμο ιε ημοξ οθζζηάιεκμοξ ζημ μδυζηνςια.
Απαβμνεφεηαζ δ ημπμεέηδζδ ηοαυθζεςκ ζε ζηάειδ ορδθυηενδ απυ ηδκ ηακμκζηή (επεζδή ίζςξ
πνμαθέπεηαζ δ οπμπχνδζδ ημοξ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο). Ν Ακάδμπμξ έπεζ ηδκ οπμπνέςζδ κα
απμηαηαζηήζεζ ηάεε οπμπχνδζδ ημο ηοαμθζευζηνςημο πμο εα ζοιαεί ςξ ηδκ μνζζηζηή παναθααή ημο
ένβμο ιε άνζδ ηαζ ακαηαηαζηεοή, πςνίξ ζδζαίηενδ απμγδιίςζδ, επεζδή αοηή δ ενβαζία, πμο εεςνείηαζ
ζοιααηζηή, ζοιπενζθαιαάκεηαζ ζηζξ οπμπνεχζεζξ ημο Ακαδυπμο βζα ηδ ζοκηήνδζδ ημο ένβμο.
Πηζξ ενβαζίεξ ηαηαζηεοήξ ημο ηοαμθζευζηνςημο ζοιπενζθαιαάκμκηαζ μζ ενβαζίεξ ηαηαζηεοήξ ηδξ
οπυααζδξ, δζάζηνςζδξ ηδξ άιιμο, ιεηαθμνάξ ηαζ ημπμεέηδζδξ ηςκ ηοαυθζεςκ, μζ ενβαζίεξ
ανιμθυβδζδξ ηαζ ηφπακζδξ ηαεχξ ηαζ δ ενβαζία ηαεανζζιμφ ημο μδμζηνχιαημξ ιεηά ημ ηέθμξ ηςκ
ζπεηζηχκ ενβαζζχκ. Δπίζδξ πενζθαιαάκεηαζ δ αλία ηςκ ηάεε είδμοξ οθζηχκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ
πθήνδ ηαζ έκηεπκδ ηαηαζηεοή ημο ένβμο (υπςξ ζηονυδεια, άιιμξ, ηοαυθζεμζ ηθπ.)

6.

Ιηζόζηξσηα - Νδνζηξώκαηα

Ζ επίπςζδ ημο μνφβιαημξ εα βίκεζ υπςξ ηαεμνίγεηαζ ζηδκ Ρεπκζηή Ξνμδζαβναθή 104. Ζ ζηάειδ ημο
επζπχιαημξ εα οπμθμβζζεεί ζφιθςκα ιε ηδκ οπάνπμοζα ηαηαζηεοή ημο μδμζηνχιαημξ. Ξάκς απυ ηδκ
επίπςζδ εα βίκεζ δζάζηνςζδ πμκδνυημηηδξ άιιμο ζε ζοιπζεζιέκμ πάπμξ, ίδζμ ιε ηδκ οθζζηαιέκδ
ζοιποηκςιέκδ άιιμ. Αημθμφεςξ εα ημπμεεηδεμφκ μζ πέηνεξ πμο εα έπμοκ ηαεανζζηεί ηαθά ηαζ ζηδ
ζοκέπεζα εα βίκεζ ημ ανιμθυβδια ημοξ ιε άιιμ ηαζ δ ηφπακζδ.
Απαβμνεφεηαζ δ ημπμεέηδζδ ηςκ θίεςκ ρδθυηενδ απυ ηδκ ηακμκζηή (επεζδή ίζςξ πνμαθέπεηαζ
οπμπχνδζδ). Ν Ακάδμπμξ έπεζ ηδκ οπμπνέςζδ κα απμηαηαζηήζεζ ηζξ οπμπςνήζεζξ αοηέξ, πμο
εκδεπυιεκα εα ζοιαμφκ ςξ ηδκ μνζζηζηή παναθααή, πςνίξ ζδζαίηενδ απμγδιίςζδ. Πηδκ ενβαζία
ηαηαζηεοήξ ημο θζευζηνςημο πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ μζ ενβαζίαξ ζοιπίεζδξ ηαζ ηαεανζζιμφ ημο, μζ
ιεηαθμνέξ ηςκ θίεςκ ηαζ ηςκ άθθςκ οθζηχκ ηαεχξ ηαζ δ ημπμεέηδζδ ημοξ. Ν Ακάδμπμξ δεκ εα
απμγδιζςεεί ζδζαίηενα βζα ηζξ ενβαζίεξ ηαηαζηεοήξ αάζδξ απυ άιιμ πμο εεςνείηαζ υηζ
ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζηζξ οπμπνεχζεζξ ημο. Δπίζδξ δεκ πνμαθέπεηαζ ζδζαίηενδ απμγδιίςζδ βζα ηδκ αλία
ηςκ ηάεε είδμοξ οθζηχκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ πθήνδ ηαζ έκηεπκδ ηαηαζηεοή ημο ένβμο.

7.

Έιεγρνο εξγαζηώλ

Γζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ υνςκ ηδξ πανμφζδξ Ρεπκζηήξ Ξνμδζαβναθήξ ζπεηζηά ιε ημκ ηνυπμ ηαηαζηεοήξ ηαζ
ηδκ πμζυηδηα ηςκ οθζηχκ πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ, δ Δ.Γ.Α.Ξ. επζθοθάζζεζ ζημκ εαοηυ ηδξ ημ
δζηαίςια υπςξ, δζα ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ εα πνμααίκεζ ζε δεζβιαημθδρίεξ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ
πμζυηδηαξ ηςκ οθζηχκ αθθά ηαζ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ ζοιπφηκςζδξ πμο εα βίκεζ ζφιθςκα ιε ηζξ
ζζπφμοζεξ Ξνμδζαβναθέξ ημο πνχδκ .Γ.Δ. Νζ ακαθενυιεκμζ έθεβπμζ εα βίκμκηαζ ζηα ενβαζηήνζα ημο
.ΞΔ.ΣΩ.Γ.Δ., ζηα ενβαζηήνζα ηςκ Ακςηάηςκ Δηπαζδεοηζηχκ Ηδνοιάηςκ ηαεχξ ηαζ ζηα ακαβκςνζζιέκα
ενβαζηήνζα
ΔΟΓΝΙΑΒΗΑ:«Θαηαζηεοή δζηηφμο απμπέηεοζδξ αηαεάνηςκ οδάηςκ ημο Γήιμο Ξαθθήκδξ»
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Νζ παναπάκς δεζβιαημθδρίεξ εα βίκμκηαζ πανμοζία ημο Ακαδυπμο, ζηζξ εέζεζξ πμο εα οπμδεζηκφεζ ηάεε
θμνά δ Γζεοεφκμοζα πδνεζία. Νζ δαπάκεξ ηςκ δμηζιχκ αοηχκ εα αανφκμοκ ημκ Ακάδμπμ, ιυκμ ζηδκ
πενίπηςζδ πμο απυ ηζξ δμηζιέξ πνμηφρεζ υηζ μ Ακάδμπμξ πνδζζιμπμίδζδ εθαηηςιαηζηά οθζηά ή δεκ
επέηοπε ζοιπφηκςζδ ηςκ δζαθυνςκ ζηνχζεςκ, δδθαδή ακ μζ ενβαζίεξ δεκ έβζκακ ζφιθςκα ιε ηδκ
πανμφζα Ρεπκζηή Ξνμδζαβναθή.
Νζ δεζβιαημθδρίεξ ιπμνεί κα βίκμοκ ηαζ απμοζία ημο Ακαδυπμο, ιε ηδκ πανμοζία ιυκμ ηδξ
Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ, ηα δε απμηεθέζιαηα ηςκ ενβαζηδνζαηχκ ενεοκχκ εα είκαζ δεζιεοηζηά βζα ημκ
Ακάδμπμ.
Ζ δοκαηυηδηα πνδζζιμπμίδζδξ απυ ημκ Ακάδμπμ υλζκςκ αζθαθηζηχκ βαθαηηςιάηςκ ακηί ηδξ ηαεανήξ
αζθάθημο ή ημο δζαθφιαημξ αοηήξ ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ ζοβημθθδηζηήξ επάθεζρδξ αθήκεηαζ ζηδκ
ηνίζδ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ ηαζ εα ελανηδεεί απυ ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ (οβναζία ηαζ
εενιμηναζία).
Δπζζδιαίκεηαζ ηαζ δζεοηνζκίγεηαζ υηζ δ απμηαηάζηαζδ ημο μδμζηνχιαημξ εα πνέπεζ κα ηαθφπηεζ πθήνςξ
ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ ανιμδίςκ πδνεζζχκ ημο ΞΔΣΩΓΔ ή ηαζ ηςκ ΝΡΑ ηαζ υηζ μ Ακάδμπμξ είκαζ
οπμπνεςιέκμξ κα πνμααίκεζ ζε μπμζαδήπμηε άθθδ ενβαζία ήεεθε ηοπυκ απαζηδεεί απυ ημοξ παναπάκς,
βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ ημο μδμζηνχιαημξ, πςνίξ ζδζαίηενδ αιμζαή.
Δζδζηά ζδιεζχκεηαζ υηζ επεζδή πζεακυκ ηιήια ημο αβςβμφ κα ημπμεεηδεεί ιέζα ζηδκ μδυ ιε μδυζηνςια
απυ ζηονυδεια βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ ηςκ μδμζηνςιάηςκ εα εθανιμζεμφκ επαηνζαχξ μζ ζπεηζημί
ηακμκζζιμί ηδξ AASHΡΝ (AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY OFFICIALS).
Γεκζηά, μ Ακάδμπμξ είκαζ απμηθεζζηζηά οπεφεοκμξ, βζα ηδκ πθήνδ απμηαηάζηαζδ ημο πχνμο δζέθεοζδξ
ηςκ αβςβχκ.
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ΡΞ-114:

1.

Ξεξηθξάμεηο ηερληθώλ έξγσλ.

Αληηθείκελν

Ζ πανμφζα Ρεπκζηή Ξνμδζαβναθή ακαθένεηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή πενζθνάλεςκ απυ ζονιαηυπθεβια ζηζξ
εέζεζξ πμο πνμαθέπμοκ ηα ζπέδζα.

2.

ιηθό θαη θαηαζθεπή

Ζ πενίθναλδ εα ηαηαζηεοαζεεί ζφιθςκα ιε θεπημιενή ζπέδζα πμο εα οπμαάθεζ εβηαίνςξ μ Ακάδμπμξ
ηαζ πμο οπυηεζκηαζ ζηδκ έβηνζζδ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ. Ζ πενίθναλδ εα έπεζ φρμξ 1,90 ι.
ημοθάπζζημκ ηαζ εα απμηεθείηαζ απυ δζηηοςηυ βαθαακζζιέκμ ζονιαηυπθεβια Λμ 17 (δζαιέηνμοξ 3 πθζ.
ηαζ αάνμοξ 2,36 πβν. / η.ι.) ζηενεμφιεκμ ζε πνμηαηαζηεοαζιέκμοξ μνεμζηάηεξ απυ θοβμηεκηνζζιέκμ
ζηονυδεια ελςηενζηήξ δζαιέηνμο ημοθάπζζημκ 9,5 εη. Νζ μνεμζηάηεξ εα ημπμεεημφκηαζ ακά απμζηάζεζξ
2,0 ι. πενίπμο ηαζ εα παηηχκμκηαζ ιέζα ζε αάζδ απυ ζηονυδεια ηαηδβμνίαξ C12/15 επανηχκ
δζαζηάζεςκ, ακάθμβα ιε ημ έδαθμξ.
Όθα ηα οθζηά πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ πενζθνάλεςκ εα είκαζ ανίζηδξ
πμζυηδηαξ, εα οπυηεζκηαζ δε εζξ ηδκ έβηνζζδ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ. Πηδ βναιιή ηδξ πενίθναλδξ
εα πανειαθδεεί δίθοθθδ εφνα ιε ηνειαζηά θφθθα μθζημφ ηαεανμφ ακμίβιαημξ 8,0 ι. απυ ζηενευ,
άηαιπημ ηαζ απαναιυνθςημ ακεεηηζηυ πθαίζζμ απυ ιμνθμπάθοαα πάκς ζημκ μπμίμ εα ζηενεςεεί
ζονιαηυπθεβια ηδξ πνμακαθενυιεκδξ πμζυηδηαξ. Νζ μνεμζηάηεξ εηαηένςεεκ ηδξ εφναξ εα έπμοκ
επανηείξ δζαζηάζεζξ ηαζ πάηηςζδ χζηε κα ελαζθαθίγμοκ αζθαθή ελάνηδζδ ηςκ ηζκδηχκ θφθθςκ. Ζ
εφνα εα είκαζ εθμδζαζιέκδ ιε ηαηάθθδθμ ηθείενμ αζθαθείαξ (θμοηέημ) ηδξ εβηνίζεςξ ηδξ
Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ. Ν Ακάδμπμξ εα οπμαάθεζ εβηαίνςξ θεπημιενέξ ζπέδζμ ηαηαζηεοήξ ηδξ
πενίθναλδξ ηαζ ηδξ εφναξ ημ μπμίμ οπυηεζηαζ ζηδκ έβηνζζδ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ.
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ΡΞ-Ξ18-1:

1.

Έγρπηα ηππηθά θξεάηηα απνρέηεπζεο αθαζάξησλ Δ1, Δ2, Δ3.

Αληηθείκελν

Ζ πανμφζα Ρεπκζηή Ξνμδζαβναθή ακαθένεηαζ ζηα θνεάηζα επίζηερδξ (θνεάηζα αθθαβήξ ηθίζδξ,
ηαηεφεοκζδξ, δζαηθαδχζεςκ, πηχζδξ) ημο δζηηφμο απμπέηεοζδξ αηαεάνηςκ οδάηςκ ηα μπμία
ηαηαζηεοάγμκηαζ ποηά επί ηυπμο ημο ένβμο (ζε υθα ηα ιένδ ηςκ μπμίςκ ημ οθζηυ είκαζ ημ ζηονυδεια)
απυ ημκ Ακάδμπμ ηαζ υπζ πνμηαηαζηεοαζιέκα, ζφιθςκα ιε ηα εβηεηνζιέκα ζπέδζα ηδξ ιεθέηδξ.

1.1

Ηζρύνληα πξόηππα

Ζ πανμφζα πνμδζαβναθή εκζςιαηχκεζ ημ εκανιμκζζιέκμ Δονςπασηυ Ξνυηοπμ ΔΛ 124 ηαεχξ ηαζ ηζξ
εβηεηνζιέκεξ ΔΡΔΞ πμο έπμοκ εηδμεεί, υπςξ:
-

ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-04-04-05-01 :

Φνεάηζα δζηηφςκ απμπέηεοζδξ εηηυξ ηηδνίμο (ακμζηηήξ νμήξ)

-

ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-01-01-01-00 :

Ξαναβςβή ηαζ ιεηαθμνά ζηονμδέιαημξ

-

ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-01-01-02-00 :

Γζάζηνςζδ ζηονμδέιαημξ

-

ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-01-04-00-00 :

Θαθμφπζα ηαηαζηεοχκ απυ ζηονυδεια (ηφπμζ)

-

ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-14-01-05-00 :

Απμηαηάζηαζδ ημπζηήξ αθάαδξ ζημζπείμο ζηονμδέιαημξ,
ιδ επεηηεζκυιεκδξ ζημκ μπθζζιυ

-

ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-08-05-01-04 :

Θςνάηζζδ επζθακεζχκ οδναοθζηχκ ένβςκ ιε ηζζιεκημημκία ή
έημζια ημκζάιαηα

-

ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-08-05-01-02 :

Πηεβακμπμίδζδ ηαηαζηεοχκ απυ ζηονυδεια ιε
αζθαθηζηέξ ιειανάκεξ

-

ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-08-07-01-05 :

Βαειίδεξ θνεαηίςκ

Δπζπθέμκ, επζζδιαίκεηαζ δ ζζπφξ ηδξ ΘΑ (ΦΔΘ 386 Β/20.03.2007) ςξ πνμξ ζοιιυνθςζδ ηςκ
«Ξνμσυκηςκ Γμιζηχκ Θαηαζηεοχκ» ζηδ ζήιακζδ CE, ζε εθανιμβή ηςκ δζαηάλεςκ ημο Ξ.Γ. 334/94
(ΦΔΘ 176/Α), ιε ημ μπμίμ εκζςιαηχεδηε ζημ εεκζηυ δίηαζμ, δ Θμζκμηζηή Νδδβία 89/106.
Όπμο παναηάης βίκεηαζ ακαθμνά ζε Δθθδκζηά ή Γζεεκή πνυηοπα, μζ πνμδζαβναθέξ αοηέξ κμμφκηαζ ηδξ
ηεθεοηαίαξ εηδυζεχξ ημοξ. Όθα ηα ακαθενυιεκα ζηδκ πανμφζα Ρεπκζηή πνμδζαβναθή ηαηζζπφμοκ ηάεε
άθθδξ δζαηφπςζδξ ηςκ ακςηένς πνμηφπςκ ή πνμδζαβναθχκ.

2.

Κνξθή ησλ θξεαηίσλ

Ρα ηοπζηά θνεάηζα απμπέηεοζδξ αηαεάνηςκ οδάηςκ πςνίγμκηαζ ζε ηνεζξ βεκζημφξ ηφπμοξ (Δ1, Δ2 ηαζ
Δ3), ακάθμβα ιε ηδκ εζςηενζηή ημοξ δζάιεηνμ (1,20 ι., 1,50 ι. ηαζ 2,00 ι. ακηίζημζπα).
Πε υθα ηα θνεάηζα, ημ ζηονυδεια ηαηαζηεοήξ πμο εα πνδζζιμπμζδεεί, εα πενζέπεζ ζηεβακςηζηυ ιάγδξ
(πνμζηζεέιεκμ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο πνμιδεεοηή ημο) χζηε κα είκαζ ζηεβακά. Δπζπθέμκ, ημ
ηζζιέκημ πμο εα πνδζζιμπμζδεεί εα είκαζ ηφπμο IV Ξυνηθακη, ακεεηηζημφ ζηα εεζσηά (ηζζιέκημ SR).
Θαηά ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ θνεαηίςκ, ζζπφμοκ ηα αηυθμοεα:
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1)

Ζ οπυααζδ ημο θνεαηίμο (ιπεηυκ ηαεανζζιμφ), ηαηαζηεοάγεηαζ απυ άμπθμ ζηονυδεια
πενζεηηζηυηδηαξ 350 πθβν. ηζζιέκημο πμζυηδηαξ C12/15 ηαζ ζε πάπμξ d≥10 cm.

2)

Ζ αάζδ ημο θνεαηίμο, εζςηενζηήξ δζαιέηνμο 1,20 ι., 1,50 ι. ηαζ 2,00 ι. ακάθμβα ιε ημκ ηφπμ
ημο θνεαηίμο, ηαηαζηεοάγεηαζ απυ ζηονυδεια C20/25, πάπμοξ d = 0,25 (βζα Δ1,Δ2) ηαζ 0,30 ι.
(βζα Δ3) ηαζ μπθζζιυ Β500C, Φ10/15 (άκς - ηάης), ιε δζαιμνθςιέκεξ ηζξ νμέξ υθςκ ηςκ
ζοιααθθυκηςκ αβςβχκ (ηαζ ιεθθμκηζηχκ) ιε δζαημιή ηαζ εέζδ υπςξ μνίγεηαζ ζηδκ εβηεηνζιέκδ
ιεθέηδ.

3)

Ν ημνιυξ ημο θνεαηίμο, ηαηαζηεοάγεηαζ ιε δζαιήηδ μπθζζιυ Β500C, Φ10/15 ημοθάπζζημκ (ιέζα
– έλς) ηαζ ηοηθζηυ μπθζζιυ Β500C πνμξ δδιζμονβία ηθςαμφ Φ10/10 ημοθάπζζημκ (ιέζα – έλς). Ζ
πμζυηδηα ημο ζηονμδέιαημξ πνμαθέπεηαζ C20/25, ηαεμθζηήξ ζοιπφηκςζδξ d ≥2,4tn/m3, ιε
ζοιπίεζδ ηαζ δυκδζδ ζε υνεζα εέζδ ηαζ πάπμξ ημζπχιαημξ d = 0,20 - 0,25 ι.

4)

Ζ πθάηα μνμθήξ, ηαηαζηεοάγεηαζ απυ ζηονυδεια C20/25, πάπμοξ d = 0,25 (βζα Δ1, Δ2) ηαζ 0,30
ι. (βζα Δ3), ιε μπθζζιυ Β500C, Φ10/15 (άκς – ηάης) ζφιθςκα ιε ηα εβηεηνζιέκα ζπέδζα ηδξ
ιεθέηδξ.

5)

Ν ηοθζκδνζηυξ θαζιυξ εα είκαζ εζςηενζηήξ δζαιέηνμο D = 0,60 m ή ηςκζηήξ ιεηαααθθυιεκδξ
δζαιέηνμο, ιε ηεθζηή εθάπζζηδ δζάιεηνμ D = 0,60 m ζηδκ ενοενά ηδξ μδμφ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ
ημο ποημζζδδνμφ ηαθφιιαημξ ιεηά ημο πθαζζίμο αοημφ, ζφιθςκα ιε ηδκ Δονςπασηή
Ξνμδζαβναθή ΔΛ-124, εθάπζζημο πάπμοξ d = 0,15 ι. ηαζ ιε μπθζζιυ Β500C, δζπθή εζπάνα ιέζα
– έλς Φ10/20 ηαζ ηοηθζηυ μπθζζιυ ιέζα – έλς Φ8/10 (ημοθάπζζημκ).

6)

Ξνζκ ηδκ ενβαζία επίζηνςζδξ, ηα θνεάηζα εα εθέβπμκηαζ βζα ημκ έβηαζνμ εκημπζζιυ ηαημηεπκζχκ
ή εθαηηςιάηςκ. Ζ απμηαηάζηαζδ αοηχκ εα βίκεηαζ ιε ηδ θήρδ δζμνεςηζηχκ επειαάζεςκ πμο εα
οπμδεζηκφμκηαζ, ηαηά πενίπηςζδ, απυ ηδκ Δπίαθερδ.
Γεκζηά, μζ μναηέξ επζθάκεζεξ ημο ζηονμδέιαημξ δεκ εα πνέπεζ κα πανμοζζάγμοκ ακςιαθίεξ,
απμθεπίζεζξ ηαζ νδβιαηχζεζξ, ζε πάπμξ ιεβαθφηενμ ηςκ 0,15 πθζη.

7)

Ζ επίζηνςζδ εζςηενζηά ημο θνεαηίμο (ζχια θνεαηίμο, μνμθή ηαζ θαζιυ) βίκεηαζ ιε παηδηή
ηζζιεκημημκία, ιε πνήζδ ηζζιέκημο ακεεηηζημφ ζηα εεσζηά (ηζζιέκημ SR), εθαπίζημο πάπμοξ 2 εη.
ή ιε ζηεβακςηζηυ ιμκςηζηυ ηζζιεκημεζδμφξ αάζδξ εθάπζζημο πάπμοξ 2 εη. ακά ζηνχζεζξ υπζ
ιεβαθφηενεξ ημο 1 πθζη ηαζ πάκς ζε ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκδ ηεθζηή επζθάκεζα (ζηαονμεζδήξ
επάθεζρδ). Ζ επίζηνςζδ ημο πεγμδνμιίμο (παναπθεφνςξ ηδξ δζαιμνθςιέκδξ νμήξ) βίκεηαζ ιε
ακηζμθζζεδηζηυ επίπνζζια.

8)

Ζ επάθεζρδ υθςκ ηςκ εζςηενζηχκ επζθακεζχκ πθδκ ημο πεγμδνμιίμο βίκεηαζ επζπνμζεέηςξ ηαζ ιε
δζπθή ζηνχζδ επμλεζδζηήξ νδηίκδξ, θεοημφ πνχιαημξ, ζε μθζηυ πάπμξ πενί ηα 100 ιζηνά, ιε
ηαηακάθςζδ πενί ηα 200 βναιιάνζα αδζάθοηδξ επμλεζδζηήξ νδηίκδξ ακά ηεηναβςκζηυ ιέηνμ
πνμηαηαζηεοαζιέκδξ επζθάκεζαξ.

9)

Ζ επάθεζρδ ηςκ ελςηενζηχκ επζθακεζχκ βίκεηαζ ιε αζθαθηζηυ οθζηυ (δζπθή ζηνχζδ).

10) Πηδ εέζδ ηςκ μπχκ, ζημ ημίπςια ηςκ ημνιχκ ημο θνεαηίμο, βζα ηδ ζοιαμθή ηςκ ηαηά ιεθέηδ
αβςβχκ (ηαεχξ ηαζ ηςκ πνμαθεπυιεκςκ ιεθθμκηζηά), ημπμεεηείηαζ θεθζγυθ πνζκ ηδ
ζηονμδέηδζδ, εκχ ζηζξ πενζπηχζεζξ ιεθθμκηζηχκ ζοκδέζεςκ ζοιααθθυκηςκ αβςβχκ (εθυζμκ
αοηέξ είκαζ βκςζηέξ απυ ηδ ιεθέηδ) εα ημπμεεηείηαζ ηαζ εζδζηυ ηειάπζμ ακαιμκήξ.
Ζ ιυνθςζδ ηδξ νμήξ ημο ζοιαάθθμκημξ αβςβμφ εκηυξ ημο θνεαηίμο (ιεθθμκηζημφ) εα
ηαηαζηεοάγεηαζ ζηζξ πνμαθεπυιεκεξ δζαζηάζεζξ, ηαηυπζκ δε, δ μπή ακαιμκήξ ημο ζοιαάθθμκημξ,
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εα ηθείκεηαζ ιε πθζκεμδμιή ηαζ εα επζπνίεηαζ εζςηενζηά ιε ηζζιεκημημκία. Πηδκ πενίπηςζδ
ζφκδεζδξ ζοιαάθθμκημξ αβςβμφ (εάκ μ αβςβυξ είκαζ ηζζιεκημζςθήκαξ) ιε ημ θνεάηζμ, ημ
ηθείζζιμ πενζιεηνζηά ηδξ μπήξ δζέθεοζδξ πνέπεζ κα βίκεηαζ ιε ηζζιεκημημκία 650/900 ηαζ ιε
ηαηάθθδθδ επίζηνςζδ ζηεβακμπμζδηζηήξ πνμζηαζίαξ εζςηενζηά ηαζ ελςηενζηά.
11) Ξνμαθέπεηαζ δ ημπμεέηδζδ ηςκ απαζημφιεκςκ ποημζζδδνχκ ααειίδςκ ιε επέκδοζδ απυ
ζοκεεηζηά οθζηά, ζε απμζηάζεζξ 0,30 ι., μζ μπμίεξ ηαζ εα ημπμεεηδεμφκ ηαηά ηδ θάζδ ηδξ
ηαηαζηεοήξ ημο θνεαηίμο. Νζ ααειίδεξ εα ηαηαθήβμοκ ζημ ακηζμθζζεδηζηυ πεγμδνυιζμ ημο
θνεαηίμο, χζηε κα είκαζ επζηνεπηή δ αζθαθήξ ηάεμδμξ ακενχπςκ.
12) Ξνμαθέπεηαζ δ ημπμεέηδζδ ηαθφιιαημξ απυ εθαηυ ποημζίδδνμ ζθαζνμεζδμφξ βναθίηδ ιεηά
πθαζζίμο, ζφιθςκα ιε ηδ ζπεηζηή ηεπκζηή πνμδζαβναθή (ΡΞ-612), ημπμεεημφιεκμο ζηδ ζηάειδ
ηδξ ενοενάξ ηδξ μδμφ ηαζ υπςξ πνμαθέπεηαζ απυ ηδκ εβηεηνζιέκδ ιεθέηδ. Δπί ημο πθαζζίμο εα
ημπμεεηείηαζ πανέιαοζια απυζαεζδξ, χζηε ημ ηάθοιια κα παναιέκεζ ζηαεενυ ηαζ αευνοαμ
εκηυξ ημο πθαζζίμο, ακελάνηδηα απυ ηζξ ηοηθμθμνζαηέξ ζοκεήηεξ.

3.

Δπηκέηξεζε

Ζ επζιέηνδζδ βίκεηαζ ακά ηειάπζμ ηεθεζςιέκδξ ενβαζίαξ ή ζφιθςκα ιε ηα ακαθενυιεκα ζημ ηζιμθυβζμ
ιεθέηδξ.

ΔΟΓΝΙΑΒΗΑ:«Θαηαζηεοή δζηηφμο απμπέηεοζδξ αηαεάνηςκ οδάηςκ ημο Γήιμο Ξαθθήκδξ»
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ΡΞ-Ξ18-3:

1.

Ξξνθαηαζθεπαζκέλα
ηνηρώκαηνο.

θξεάηηα

από

ζπλζεηηθά

πιηθά

δνκεκέλνπ

Αληηθείκελν

Ζ πανμφζα Ρεπκζηή Ξνμδζαβναθή αθμνά ζηα πνμηαηαζηεοαζιέκα θνεάηζα απυ ζοκεεηζηά οθζηά (π.π.
πμθοπνμποθέκζμ (ΟΟ) ή πμθοαζεοθέκζμ (ΟΔ)) ηαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 13598-2, δμιδιέκμο ημζπχιαημξ, SN8 ηαηά
ΔΙΝΡ ISO 9969, ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ θνεάηζα επίζηερδξ ή / ηαζ ςξ θνεάηζα ζοιαμθήξ
αβςβχκ, πηχζδξ, αθθαβήξ ηθίζδξ ζημ δίηηομ απμπέηεοζδξ αηαεάνηςκ.

2.

Ξνηόηεηα – Σαξαθηεξηζηηθά θξεαηίσλ

Ζ πμζυηδηα, ηα παναηηδνζζηζηά, μζ έθεβπμζ ηαζ μζ δμηζιαζίεξ απμδμπήξ ζημ ενβμζηάζζμ ηςκ
πνμηαηαζηεοαζιέκςκ θνεαηίςκ απυ ζοκεεηζηά οθζηά εα ζοιθςκμφκ πθήνςξ ιε ηα πνμδζαβναθυιεκα
ζημ πνυηοπμ ΔΙΝΡ ΔΛ 13598-2.
Ν ηαηαζηεοαζηήξ ηςκ θνεαηίςκ εα πνέπεζ κα εθανιυγεζ ζφζηδια δζαζθάθζζδξ πμζυηδηαξ
πζζημπμζδιέκμ ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9001.
Ρα πνμηαηαζηεοαζιέκα θνεάηζα πνμζδζμνίγμκηαζ ιε αάζδ ηδκ μκμιαζηζηή δζάιεηνμ ημο εαθάιμο, ημκ
ανζειυ ηαζ ηδ δζάιεηνμ ηςκ εζζυδςκ ηαζ ελυδςκ ηαζ απμηεθμφκηαζ απυ ημ ποηυ ζημζπείμ αάζδξ, ημ
εάθαιμ, μ μπμίμξ δζαιμνθχκεηαζ ζημ εηάζημηε απαζημφιεκμ φρμξ ιε ζημζπείμ δζαιυνθςζδξ εαθάιμο
ημο ηαηαζηεοαζηή ηςκ θνεαηίςκ ιε ηζξ ακαθμβμφζεξ ααειίδεξ επίζηερδξ, ηδκ ηςκζηή απυθδλδ
(μιυηεκηνδ ή έηηεκηνδ) ηαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 13598-2 ηαζ ημκ δαηηφθζμ έδναζδξ ημο ηαθφιιαημξ ζηδκ ζηέρδ
βζα ηδκ ηαηακμιή ηςκ θμνηίςκ. Ζ ηςκζηή απυθδλδ εα θένεζ ζηαεενή ή ηδθεζημπζηή πνμέηηαζδ,
δζαιέηνμο ακηίζημζπδξ ηςκ δζαζηάζεςκ ημο ηαθφιιαημξ, ζφιθςκα ιε ηδ ζπεηζηή Ρεπκζηή Ξνμδζαβναθή
ηδξ ΔΓΑΞ ΑΔ ηαζ εα ζοκδέεηαζ ιε ημκ εάθαιμ ιέζς ζηεβακμπμζδηζημφ δαηηοθίμο. Ρα εζδζηά αοηά
ηειάπζα δζαηίεεκηαζ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή ηςκ θνεαηίςκ ηαζ απμηεθμφκ ζημζπεία ημο πζζημπμζδιέκμο
ζοζηήιαημξ ημο θνεαηίμο.
Ζ αάζδ ημο θνεαηίμο είκαζ ιμκμθζεζηήξ ηαηαζηεοήξ ιε δζαιμνθχζεζξ νφζεςκ (ηακάθζα νμήξ) ηςκ
εζζενπμιέκςκ ηαζ ελενπμιέκςκ αβςβχκ. Νζ είζμδμζ ηαζ έλμδμζ εα είκαζ πνμδζαιμνθςιέκεξ ζημ
ενβμζηάζζμ ζφιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ιεθέηδξ ημο ένβμο, ιε ηοπμπμίδζδ ηαηά ηδκ μκμιαζηζηή
δζάιεηνμ ηςκ ζςθήκςκ, εκχ εα πανέπεηαζ δοκαηυηδηα δζάηνδζδξ βζα ζφκδεζδ ζςθήκςκ ζε
μπμζμδήπμηε φρμξ, ζφιθςκα ιε ηδ ιεθέηδ ημο ένβμο.
Νζ είζμδμζ ηαζ μζ έλμδμζ ημο θνεαηίμο εα είκαζ ηαηάθθδθεξ βζα ζφκδεζδ ιε ζςθήκεξ μπμζμδήπμηε οθζημφ,
PVC, ζςθήκεξ πμθοαζεοθεκίμο ηθπ. ιε πνήζδ ηαηάθθδθμο ελανηήιαημξ (εθαζηζηυ πανέιαοζια,
δθεηηνμιμφθα, ιεηςπζηή ηυθθδζδ ηθπ). Δπίζδξ, απαζηείηαζ δ πνήζδ πνυζεεημο εζδζημφ εθαζηζημφ
δαηηοθίμο βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ ζηεβακυηδηαξ ημο ζοζηήιαημξ.
Ν εάθαιμξ (ημνιυξ) ημο θνεαηίμο εα απμηεθείηαζ απυ ζςθήκα δζπθμφ ημζπχιαημξ απυ ζοκεεηζηά οθζηά
δμιδιέκμ ελςηενζηά ηαζ θείμ εζςηενζηά, ιε ορδθή ακηίζηαζδ ζηδκ παναιυνθςζδ ηαζ ηαηδβμνία
δαηηοθζμεζδμφξ αηαιρίαξ SN 8 ηαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969.
Ξάκς ζημκ ημνιυ ημπμεεηείηαζ έηηεκηνμξ ή μιυηεκηνμξ ηχκμξ (ιεηαααθθυιεκδ δζάιεηνμξ), ιε ηεθζηή
εζςηενζηή δζάιεηνμ D = 0,600 m ζηδκ ενοενά ηδξ μδμφ ζφιθςκα ιε ηδκ ιεθέηδ, βζα ηδκ ημπμεέηδζδ
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ημο ποημζζδδνμφ ηαθφιιαημξ ημο θνεαηίμο ιεηά ημο πθαζζίμο αοημφ, ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ ΔΙΝΡ
ΔΛ 124 ηαζ ηδ ζπεηζηή πνμδζαβναθή ηδξ ΔΓΑΞ ΑΔ.
Πδιεζχκεηαζ υηζ ηα πνμηαηαζηεοαζιέκα θνεάηζα είηε ζοκανιμθμβμφκηαζ ζημ πχνμ ημπμεέηδζήξ ημοξ
είηε ζημ πχνμ παναβςβήξ ημοξ. Γζα ηδ ζοκανιμθυβδζδ εα αημθμοεμφκηαζ μζ μδδβίεξ ημο
ηαηαζηεοαζηή. Ρα θνεάηζα εα δζαεέημοκ απυ ημ ενβμζηάζζμ ηαηαζηεοήξ ζηδκ εζςηενζηή επζθάκεζά
ημοξ ηζξ απαζημφιεκεξ ααειίδεξ βζα ηδκ εφημθδ ηαζ αζθαθή πνυζααζδ ημο ζοκενβείμο ζοκηήνδζδξ. Νζ
ααειίδεξ ιπμνεί κα είκαζ ποημζζδδνέξ ιε επέκδοζδ απυ ζοκεεηζηά οθζηά. Ρα παναπάκς εα
οπμαάθθμκηαζ ζηδκ πδνεζία πνμξ έβηνζζδ.

3.

Κεηαθνξά θαη απόζεζε θξεαηίσλ

Θαηά ηδ ιεηαθμνά, θυνηςζδ ηαζ απμεήηεοζδ, ηα πνμηαηαζηεοαζιέκα θνεάηζα απυ ζοκεεηζηά οθζηά
πνέπεζ κα ημπμεεημφκηαζ ζε μιαθέξ επζθάκεζεξ, εκχ ηαηά ηδκ εβηαηάζηαζή ημοξ δεκ εα πνέπεζ κα
ζφνμκηαζ ή νίπημκηαζ πάκς ζε αζπιδνέξ επζθάκεζεξ. Θα ακανηχκηαζ ηαζ εα ζηδνίγμκηαζ ηαηά ηέημζμ
ηνυπμ χζηε κα απμθεφβμκηαζ μζ ηνμφζεζξ ηαζ μζ παναιμνθχζεζξ. Γεκζηά εα αημθμοεμφκηαζ μζ μδδβίεξ
ημο ηαηαζηεοαζηή.
Ρα ηιήιαηα απυ ηα μπμία απμηεθμφκηαζ ηα πθαζηζηά θνεάηζα ιπμνμφκ κα απμεδηεφμκηαζ ζηδκ φπαζενμ
εκχ μζ δαηηφθζμζ ζηεβάκςζδξ ιυκμκ ζε ζηεβαζιέκμ πχνμ.

4.

Δγθαηάζηαζε θξεαηίσλ

Νζ ενβαζίεξ ζοκανιμθυβδζδξ ηςκ θνεαηίςκ ηαζ ζφκδεζδξ ηςκ ζοιααθθυκηςκ ζςθήκςκ, ηαεχξ ηαζ δ
εβηαηάζηαζδ ηςκ θνεαηίςκ εα βίκμκηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηή ηαζ ηα ζπέδζα ηδξ
ιεθέηδξ.
Θαηά ηδκ εβηαηάζηαζδ εα πνέπεζ κα δίκεηαζ ζδζαίηενδ πνμζμπή ζηδκ έδναζδ, ηδκ επίπςζδ ηαζ ηδ ζςζηή
ζοιπίεζδ ημο οθζημφ επακεπίπςζδξ ημο μνφβιαημξ. πένζλ ημο θνεαηίμο βζα ηδκ πθήνδ ηάθορδ ηςκ
ηεκχκ ακάιεζα ζηζξ κεονχζεζξ, ηδκ εβηαηάζηαζδ ηζζιεκηέκζαξ πθάηαξ άκςεεκ ημο θαζιμφ ημο
θνεαηίμο, ζφιθςκα ιε ηζξ εκημθέξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ, πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθίγεηαζ δ
ζςζηή εβηαηάζηαζδ ηςκ θνεαηίςκ, αθθά ηαζ δ απμθοβή ηαεζγήζεςκ ζημ μδυζηνςια.
Ζ έδναζδ ηςκ θνεαηίςκ εα βίκεηαζ επί οπμζηνχιαημξ άιιμο ή ζηονμδέιαημξ C10/12, ζφιθςκα ιε ηζξ
εκημθέξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ.
Ζ επακεπίπςζδ ημο υβημο ημο μνφβιαημξ εα βίκεηαζ ζηαδζαηά ιε εναοζηυ οθζηυ θαημιείμο,
ηαηάθθδθδξ ημηημιεηνίαξ χζηε κα είκαζ δοκαηή δ εζζπχνδζή ημο ζηζξ πηοπχζεζξ ημο ζχιαημξ ημο
θνεαηίμο βζα ηαθφηενδ αβηφνςζδ, ή δζαθμνεηζηά, ζφιθςκα ιε ηζξ εκημθέξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ
πδνεζίαξ.
Θα επζηοβπάκεηαζ ααειυξ ζοιπφηκςζδξ ημοθάπζζημκ 90% ηδξ ενβαζηδνζαηήξ ποηκυηδηαξ Proctor ιε
πνήζδ εθαθνχκ δμκδηχκ ζηεκμφ πέθιαημξ.
Πηδκ ζηάειδ ημο εδάθμοξ ημπμεεηείηαζ πνμηαηαζηεοαζιέκμξ ή ηαηαζηεοάγεηαζ ποηυξ επί ηυπμο
δαηηφθζμξ απυ ζηονυδεια ζημκ μπμίμ ζηενεχκεηαζ ημ πνμαθεπυιεκμ ηάθοιια ηαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 124 ηαζ
ηδ ζπεηζηή πνμδζαβναθή ηδξ ΔΓΑΞ. Κεηαλφ ημο δαηηοθίμο απυ ζηονυδεια ηαζ ηδξ άκς απυθδλδξ ημο
θνεαηίμο εα εθανιυγεηαζ εθαζηζηυξ δαηηφθζμξ ζηεβάκςζδξ, ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηή
ηςκ θνεαηίςκ.
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Ζ ζφκδεζδ ηςκ ζοιααθθυκηςκ ζςθήκςκ ιε ημ θνεάηζμ εα βίκεηαζ οπμπνεςηζηά ιε πνήζδ ηςκ εζδζηχκ
ηειαπίςκ πμο πανέπμκηαζ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή, ακάθμβα ιε ημκ πνμαθεπυιεκμ ηφπμ ηςκ αβςβχκ ημο
δζηηφμο. Ρα εζδζηά αοηά ηειάπζα πνμζανιυγμκηαζ ζημ θνεάηζμ ιέζς δαηηοθίςκ ζηεβάκςζδξ.
Απαβμνεφεηαζ δ πνήζδ ηζζιεκημημκίαξ ηαζ ιμκςηζηχκ οθζηχκ ζημ εζςηενζηυ ημο θνεαηίμο.

5.

Απαηηήζεηο πνηνηηθώλ ειέγρσλ γηα ηελ παξαιαβή

Ρα θνεάηζα εα πνέπεζ κα ζοκμδεφμκηαζ απυ πζζημπμζδηζηά ζοιιυνθςζδξ απυ ακαβκςνζζιέκμ,
ακελάνηδημ ηαζ δζαπζζηεοιέκμ θμνέα πζζημπμίδζδξ.
Θα δζελάβμκηαζ ηαη’ εθάπζζημκ μζ αηυθμοεμζ έθεβπμζ:
-

Έθεβπμξ θαηέθμο ενβαζηδνζαηχκ δμηζιχκ ηαζ πζζημπμζδηζημφ ενβμζηαζίμο ηαηαζηεοήξ ηςκ
θνεαηίςκ ηαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 13598-2, ζε ζζπφ.

-

Έθεβπμξ μνζγμκηζμβναθζηήξ ηαζ ορμιεηνζηήξ ημπμεέηδζδξ ζφιθςκα ιε ηδ ιεθέηδ ημο ένβμο.

-

Έθεβπμξ ηςκ ζοκδέζεςκ ιε ημοξ αβςβμφξ ημο δζηηφμο

-

Έθεβπμξ δζαζηάζεςκ/ηφπμο θνεαηίμο ηαζ εζζυδςκ-ελυδςκ ζφιθςκα ιε ηδ ιεθέηδ

-

Έθεβπμξ αηεναζυηδηαξ θνεαηίμο

-

Δζςηενζηυξ έθεβπμξ θνεαηίμο.

6.

Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή

Ζ επζιέηνδζδ βίκεηαζ ακά ηειάπζμ εβηαηεζηδιέκμο θνεαηίμο ζφιθςκα ιε ηα πνμαθεπυιεκα ζημ
Ρζιμθυβζμ ιεθέηδξ.
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ΡΞ-612:

Θαιύκκαηα θαη πιαίζηα θξεαηίσλ αγσγώλ αθαζάξησλ από ειαηό
ρπηνζίδεξν.

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

1

2

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ
1.1

ΓΔΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

1.2

ΡΞΝΞΝΗΖΡΗΘΔΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞΔΠ

1.3

ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ
1.3.1

ΙΗΘΝ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ

1.3.2

ΘΑΡΑΠΘΔΖ

1.3.3.

ΒΑΦΖ

1.3.4

ΔΙΔΓΣΝΗ-ΓΝΘΗΚΔΠ

1.3.5

ΠΖΚΑΛΠΖ

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ
2.1

ΞΝΒΝΙΖ ΓΔΗΓΚΑΡΝΠ

2.2

ΞΝΒΑΙΙΝΚΔΛΑ ΔΓΓΟΑΦΑ
2.2.1

2.3

3

ΓΙΩΠΠΑ ΠΛΡΑΜΖΠ

ΓΗΔΛΔΟΓΝΚΔΛΝΗ ΔΙΔΓΣΝΗ
2.3.1

ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ
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ΠΣΔΓΗΑ
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1.

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

1.1

ΓΔΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

Ζ πανμφζα Ρεπκζηή Ξνμδζαβναθή αθμνά ηδκ πνμιήεεζα ηαθοιιάηςκ ηαζ πθαζζίςκ θνεαηίςκ αβςβχκ
αηαεάνηςκ, ηαηδβμνίαξ D400 (θένμοζα ζηακυηδηα βζα θυνηζζδ δμηζιήξ 400ΘΛ ηαη' εθάπζζημ), ιε
εθάπζζημ ηαεανυ άκμζβια 600 mm, απυ εθαηυ ποημζίδδνμ ζθαζνμεζδμφξ βναθίηδ.
Αοηά ημπμεεημφκηαζ ζε ηαηαζηνχιαηα επζθακεζχκ (εεκζηχκ μδχκ, αζηζηχκ δνυιςκ, πεγμδνυιςκ,
πεγμδνμιίςκ ηθπ), ζηα μπμία ηαηαθήβμοκ ηα θνεάηζα ημο δζηηφμο απμπέηεοζδξ, χζηε κα έπμοκ ηδκ
απαζημφιεκδ ακεεηηζηυηδηα ηαζ ακημπή ζηδ πνήζδ, απυ ηάεε είδμοξ ηαζ αάνμοξ μπήιαηα.

1.2

ΡΞΝΞΝΗΖΡΗΘΔΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞΔΠ

Ζ πανμφζα πνμδζαβναθή εκζςιαηχκεζ ημ εκανιμκζζιέκμ Δονςπασηυ Ξνυηοπμ ΔΛ 124 ιε ηίηθμ
«Θαθφιιαηα θνεαηίςκ απμπέηεοζδξ ηαζ θνεαηίςκ επίζηερδξ ζε πενζμπέξ ηοηθμθμνίαξ μπδιάηςκ ηαζ
πεγχκ - Απαζηήζεζξ ζπεδζαζιμφ, δμηζιή ηφπμο, ζήιακζδ, έθεβπμξ πμζυηδηαξ», βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ
ημπμεέηδζδ ηςκ ηαθοιιάηςκ θνεαηίςκ, ιεηά ηςκ πθαζζίςκ ημοξ, ζημ ένβμ, υπςξ ζοιπθδνχκεηαζ,
ηαηυπζκ ηδξ έηδμζδξ ημο πνμηφπμο ΔΙΝΡ ΔΛ 124-2 «Θαθφιιαηα θνεαηίςκ απμπέηεοζδξ ηαζ θνεαηίςκ
επίζηερδξ ζε πενζμπέξ ηοηθμθμνίαξ μπδιάηςκ ηαζ πεγχκ - Κένμξ 2: Θαθφιιαηα θνεαηίςκ απυ
ποημζίδδνμ».
Ρα εκζςιαημφιεκα οθζηά, εα πθδνμφκ ηζξ πνμτπμεέζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζηα αηυθμοεα πνυηοπα:
150 1083:2004-07:

Spheroidal graphite cast irons - Classification
Σοημζίδδνμξ ζθαζνμεζδμφξ βναθίηδ -Ραλζκυιδζδ.

ΔΙΝΡ ΔΛ 1563:

Founding - Spheroidal graphite cast irons
Σοηεφζεζξ - Σοημζίδδνμξ ζθαζνμεζδμφξ βναθίηδ.

Όπμο παναηάης βίκεηαζ ακαθμνά ζε Δθθδκζηά ή Γζεεκή πνυηοπα, μζ πνμδζαβναθέξ αοηέξ κμμφκηαζ ηδξ
ηεθεοηαίαξ εηδυζεςξ ημοξ. Όθα ηα ακαθενυιεκα ζηδκ πανμφζα Ρεπκζηή πνμδζαβναθή ηαηζζπφμοκ ηάεε
άθθδξ δζαηφπςζδξ ηςκ ακςηένς πνμηφπςκ ή πνμδζαβναθχκ.

1.3

ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ

Ν ζπεδζαζιυξ, δ ηαηαζηεοή, μζ δμηζιέξ, δ ζήιακζδ ηαζ βεκζηυηενα υθμζ μζ έθεβπμζ πμζυηδημξ, εα είκαζ
ηαε' υθα ζφιθςκμζ ιε ηδκ πνμδζαβναθή ΔΛ 124:1994 (ή κεχηενδξ έηδμζδξ).

1.3.1

ΙΗΘΝ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ

Ρα ηαθφιιαηα ηαζ ηα πθαίζζα ηςκ θνεαηίςκ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ ποημζίδδνμ ζθαζνμεζδμφξ
βναθίηδ ανίζηδξ πμζυηδημξ, ζφιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ πνμδζαβναθήξ 150 1083:2004-07 (ή
κεχηενδξ έηδμζδξ), ηαηά πνμηίιδζδ πμζυηδημξ 500-7. Απμδεηηή είκαζ ηαζ δ πμζυηδηα ποημζζδήνμο 40015.
Κεηά ηδκ πφηεοζδ ημοξ ηα ηαθφιιαηα ηαζ ηα πθαίζζα, εα πνέπεζ κα πανμοζζάγμοκ θεία επζθάκεζα δίπςξ
νςβιέξ, ζπδθαζχζεζξ, θοζαθίδεξ, δίπςξ μπμζαδήπμηε άθθα εθαηηχιαηα ή αζημπίεξ ποηδνίμο ηα μπμία
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εα ιπμνμφζακ κα ιεζχζμοκ ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ημοξ ζηδκ πνήζδ. Ξθήνςζδ ηςκ υπμζςκ ηεκχκ ιε ζδία
ή λέκδ φθδ, απαβμνεφεηαζ νδηχξ.
1.3.2

ΘΑΡΑΠΘΔΖ

Ρα πνμζθενυιεκα ηαθφιιαηα θνεαηίςκ εα ζοκδέμκηαζ επί ημο πθαζζίμο ημοξ, ιέζς άνενςζδξ πςνίξ
ηδκ πνήζδ ημπθζχκ. Θα έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα κα ακμίβμοκ ηαζ κα παναιέκμοκ ζηζξ 110°-130°. Γε εα
ιπμνμφκ κα αθαζνμφκηαζ απυ ημ πθαίζζμ, εκχ δ άνενςζδ εα πανέπεζ ηδκ ιέβζζηδ δοκαηή αζθάθεζα
ζημκ έπμκηα ενβαζία εκηυξ ημο θνεαηίμο, ιπθμηάνμκηαξ ημ ηθείζζιμ ημο ηαθφιιαημξ ζηζξ 90°.
Θα πενζθαιαάκμοκ ιδπακζζιυ ηθεζδχιαημξ-λεηθεζδχιαημξ (θςθζά ιε βθχζζα), ηαεχξ ηαζ εζδζηή εβημπή
πμο ηαεμνίγεζ ηδ εέζδ ακφρςζδξ.
Ρμ ηάθοιια ζηδκ ηάης επζθάκεζα ημο, εα πνέπεζ οπμπνεςηζηχξ κα θένεζ μδδβμφξ, πμο εα
ελαζθαθίγμοκ ηδκ απυθοηδ εθανιμβή επί ημο πθαζζίμο, ηαηά ημ ηθείζζιμ ημο. Δπίζδξ, εα θένεζ ποηή
δζάηαλδ (π.π. δαηηοθίδζ), επί ηδξ μπμίαξ εα ιπμνεί κα πνμζανιμζηεί αθοζίδα, μφηςξ χζηε κα
απμηνέπεηαζ ημ πθήνεξ άκμζβια ημο ηαθφιιαημξ, ζε πενίπηςζδ οπενπείθζζδξ ημο θνεαηίμο.
Ζ εθάπζζηδ ελςηενζηή δζάζηαζδ ημο πθαζζίμο (ηοηθζηυ, πμθοβςκζηυ ή ηεηναβςκζηυ) εα είκαζ 780 mm, ημ
εθάπζζημ φρμξ 1ΝΝ mm ηαζ ημ εθάπζζημ ηαεανυ άκμζβια 600 mm.
Ζ ηαηαζηεοή ηςκ ηαθοιιάηςκ θνεαηίςκ εα πνέπεζ κα είκαζ ηέημζα, χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ ζςζηή ηαζ
ηαθή εθανιμβή ημοξ, πάκς ζηζξ αάζεζξ έδναζήξ ημοξ. Νζ εδνάζεζξ αοηέξ εα πνέπεζ κα είκαζ
ηαηαζηεοαζιέκεξ ηαηά ηέημζμ ηνυπμ, μφηςξ χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ ζηαεενυηδηα ηαζ δ απμοζία
εμνφαςκ, ακελάνηδηα ηςκ ηοηθμθμνζαηχκ ζοκεδηχκ. Ξνμξ ημφημ, ιεηαλφ ηδξ επζθακείαξ έδναζδξ ημο
ηαθφιιαημξ επί ημο πθαζζίμο ηαζ ημο ηαθφιιαημξ, εα πανειαάθθεηαζ εζδζηυξ δαηηφθζμξ απυ
πμθοαζεοθέκζμ ή ΔΟDΚ ή άθθμ, απμδεδεζβιέκα ηαθφηενμ, οθζηυ. Ν δαηηφθζμξ αοηυξ, εα πνέπεζ κα
ακηζηαείζηαηαζ εφημθα, πςνίξ ηδκ πνήζδ (εζδζηχκ βζα ημ ζημπυ αοηυ) ενβαθείςκ.
Ζ άκς επζθάκεζα ημο ηαθφιιαημξ εα είκαζ ηαηάθθδθδξ ακηζμθζζεδηζηήξ ηαηαζηεοήξ (αθ. ζοκδιιέκα
ζπέδζα 1 έςξ 4), πμο εα δζεοημθφκεζ ηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ υιανζςκ οδάηςκ, εκχ υζμκ αθμνά ημ φρμξ
ηαζ ημ ειααδυκ ηδξ ακάβθοθδξ επζθάκεζαξ, εα ζζπφμοκ υζα μνίγμκηαζ ζηδκ ΔΛ 124:1994 (ή κεχηενδξ
έηδμζδξ).

1.3.3

ΒΑΦΖ

Ρα ηαθφιιαηα θνεαηίςκ ηαζ ηα πθαίζζα αοηχκ, εα παναδίδμκηαζ ιε ιδ ημλζηή ιαφνδ ααθή αάζδξ
κενμφ, ζφιθςκα ιε ηδκ πνμδζαβναθή Β5 3416 ηαζ εα απμδεζηκφεηαζ - πζζημπμζείηαζ απυ ημκ
ηαηαζηεοαζηή.
Ζ πδιζηή ακάθοζδ ηδξ παναπάκς ααθήξ, εα αημθμοεεί ημοξ Δονςπασημφξ Θακμκζζιμφξ Regulations Δc
Λμ 1907/06: REACH / Safety and Health at Work, βζα ηδκ οβζεζκή ηαζ αζθάθεζα ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ
ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ.
Θαθφιιαηα ηαζ ηα πθαίζζα αοηχκ, πςνίξ ααθή, δεκ βίκμκηαζ απμδεηηά.

1.3.4

ΔΙΔΓΣΝΗ-ΓΝΘΗΚΔΠ
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Ρα ηαθφιιαηα ηαζ ηα πθαίζζα αοηχκ, εα έπμοκ οπμαθδεεί ζε υθμοξ ημοξ εθέβπμοξ ηαζ ηζξ δμηζιέξ πμο
ακαθένμκηαζ ζηδκ πνμδζαβναθή ΔΛ124:1994 (ή κεχηενδξ έηδμζδξ), εκχ εα πνμηζιδεμφκ εηείκα, πμο
έπμοκ οπμαθδεεί ηαζ ζε εηηεηαιέκεξ δμηζιέξ επί δνυιμο.

1.3.5

ΠΖΚΑΛΠΖ

Ρα πνμζθενυιεκα ηαθφιιαηα θνεαηίςκ ηαζ ηα πθαίζζα αοηχκ, εα πνέπεζ κα θένμοκ ηδκ αηυθμοεδ
ζήιακζδ:
-

Ρδκ έκδεζλδ ΔΙΝΡ "ΔΛ 124" (ςξ έκδεζλδ ζοιθςκίαξ ιε ημ πνυηοπμ).

-

Ρδκ ηαηδβμνία ηθάζδξ (π.π.”D400”).

-

Ρμ υκμια ή/ηαζ ημ ζήια ακαβκχνζζδξ ημο ηαηαζηεοαζηή.

-

Ρδκ ειπμνζηή μκμιαζία ημο ηαθφιιαημξ.

-

Ρμκ ηυπμ ηαηαζηεοήξ ημοξ (ποηήνζμ), μ μπμίμξ ιπμνεί κα είκαζ ηαζ ζε ηςδζηυ.

-

Ρμκ ανζειυ πφηεοζδξ .

-

Ρμ ζήια εκυξ Ακελάνηδημο Φμνέα Ξζζημπμίδζδξ, ηαηά πνμηίιδζδ πνμέθεοζδξ Δονςπασηήξ
Έκςζδξ, πμο έπεζ πζζημπμζήζεζ ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ημο πνμζθενμιέκμο ηφπμο ηαθφιιαημξ
θνεαηίμο βζα ηδκ ηαηδβμνία D400 (ή άθθδ) ηαζ ηδκ ζοιιυνθςζδ ημο, ζοιθςκάιε ηα υζα
μνίγμκηαζ ζηδκ ΔΛ124:1994 (ή ζε κεχηενδ έηδμζδ).

-

Ρμ θμβυηοπμ ηαζ ζήια ηδξ Δ. Γ.Α.Ξ. υπςξ ειθακίγεηαζ ζηα ζοκδιιέκα ζπέδζα 1 έςξ 4.

-

Ρμ έημξ παναβςβήξ υπςξ ειθακίγεηαζ ζηα ζοκδιιέκα ζπέδζα 1 έςξ 4. Όθεξ μζ ςξ άκς
ακαθενυιεκεξ ζδιάκζεζξ, πνέπεζ κα είκαζ εοδζάηνζηεξ ηαζ ακεεηηζηέξ ζημκ πνυκμ. Ξνέπεζ δε, κα
είκαζ ζε ζδιεία, πμο κα είκαζ μναηέξ ηαζ ιεηά ηδκ εβηαηάζηαζδ ημοξ.

2.
2.1

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ
ΞΝΒΝΙΖ ΓΔΗΓΚΑΡΝΠ

Νζ δζαβςκζγυιεκμζ οπμπνεμφκηαζ ιαγί ιε ηδκ πνμζθμνά ημοξ κα οπμαάθθμοκ επί πμζκή απμηθεζζιμφ
δείβια, πμο εα πενζθαιαάκεζ ηάθοιια ηαζ πθαίζζμ, ζοκμδεουιεκμ απυ υθα ηα απαζημφιεκα
πζζημπμζδηζηά ημο ηαηαζηεοαζηή ηαζ ημο ενβμζηαζίμο παναβςβήξ, πμο αθμνμφκ ημκ πμζμηζηυ έθεβπμ
παναβςβήξ, ηαεχξ ηαζ ηςκ «Ξζζημπμζδηζηχκ δμηζιχκ», απυ δζαπζζηεοιέκμ ενβαζηήνζμ βζα πθήνδ
ζοιιυνθςζδ ιε ηα ακαθενυιεκα ζηδκ πανμφζα πνμδζαβναθή πνυηοπα.

2.2

ΞΝΒΑΙΙΝΚΔΛΑ ΔΓΓΟΑΦΑ

α) Ξνμ ηδξ έκανλδξ ηςκ ενβαζζχκ ηαζ ζφιθςκα ιε ημ Ξ.Ξ.Δ. (Ξνυβναιια Ξμζυηδηαξ Ένβμο),
οπμαάθθμκηαζ πνμξ έβηνζζδ υθα ηα απαζημφιεκα έββναθα, πζζημπμζδηζηά, ηεπκζηά θοθθάδζα ηαζ
δζηαζμθμβδηζηά, πνμξ έβηνζζδ, απυ ηδ Γζεοεφκμοζα ημο ένβμο πδνεζία.
α) Ν ηαηαζηεοαζηήξ ηςκ ηαθοιιάηςκ ηαζ ηςκ πθαζζίςκ ημοξ, ηςκ θνεαηίςκ αβςβχκ απμπέηεοζδξ,
εα πνέπεζ επί πμζκή απμηθεζζιμφ κα δζαεέηεζ:
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-

Ξζζημπμζδηζηυ Γζαζθάθζζδξ Ξμζυηδημξ ζεζνάξ 150 9001:2000, πμο εα ακαθένεηαζ μπςζδήπμηε
ζημκ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ παναβςβή ηαθοιιάηςκ θνεαηίςκ.

-

Ξζζημπμζδηζηά ζοιιυνθςζδξ εηδμεέκηα απυ ακελάνηδημ ηνίημ θμνέα (ΔΙΝΡ, ΡUV, ΛF).

-

Ξζζημπμζδηζηυ ζήιακζδξ ζοιιυνθςζδξ «CΔ».

β) Δπζπθέμκ, πνμηεζιέκμο κα πζζημπμζδεμφκ ηα απαζημφιεκα οθζηά, επζζδιαίκμκηαζ ηα ελήξ:
1) Ζ ζζπφξ ηδξ ΘΑ (ΦΔΘ 386 Β/20.03.2007), ςξ πνμξ ηδ ζοιιυνθςζδ ηςκ «Ξνμσυκηςκ Γμιζηχκ
Θαηαζηεοχκ» ζηδ ζήιακζδ 0Δ, ζε εθανιμβή ηςκ δζαηάλεςκ ημο Ξ.Γ. 334/94 (ΦΔΘ 176/Α), ιε
ημ μπμίμ εκζςιαηχεδηε ζημ εεκζηυ δίηαζμ, δ Θμζκμηζηή Νδδβία 89/106, ηαεχξ ηαζ δ
ιεηαβεκέζηενδ ζπεηζηή Απυθαζδ Α.Ξ. μζη.6690/290/15-6-2012 ημο πμονβείμο Ακάπηολδξ,
Ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηαζ Λαοηζθίαξ / Γεκζηή Γναιιαηεία Βζμιδπακίαξ "Ξνμσυκηα Γμιζηχκ
Θαηαζηεοχκ: παναηηδνζζηζηά, ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ, δζαδζηαζίεξ αλζμθυβδζδξ ζοιιυνθςζδξ ηαζ
ζήιακζδ ζοιιυνθςζδξ «CΔ»".
2) Ζ ζζπφξ ημο Λ. 1497/1984 (ΦΔΘ ΑΊ88/27.11.1984), «Θφνςζδ Πφιααζδξ πμο ηαηανβεί ηδκ
οπμπνέςζδ επζηφνςζδξ ηςκ αθθμδαπχκ δδιμζίςκ εββνάθςκ» ηαζ εζδζηυηενα, δ εθανιμβή
άνενςκ πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ επίεεζδ ηδξ Πθναβίδαξ ηδξ Σάβδξ (Αpostille), υπμο ιέζς αοηήξ,
αεααζχκεηαζ δ βκδζζυηδηα ηδξ οπμβναθήξ ηαζ δ ζδζυηδηα ιε ηδκ μπμία εκήνβδζε μ οπμβνάθςκ ημ
έββναθμ. Θαηά εθανιμβή αοημφ, υθα ηα έββναθα (υπςξ οπεφεοκεξ δδθχζεζξ, αεααζχζεζξ), πμο
εηδίδμκηαζ απυ ημ ενβμζηάζζμ ηαηαζηεοήξ, ημ μπμίμ ανίζηεηαζ εηηυξ ηδξ Δθθάδαξ, πνέπεζ κα είκαζ
εεςνδιέκα ζφιθςκα ιε ηδ Πφιααζδ ηδξ Σάβδξ ηαζ κα θένμοκ ηδκ Πθναβίδα ηδξ Σάβδξ
(Αpostille).

2.2.1

ΓΙΥΠΠΑ ΠΛΡΑΜΖΠ

Γθχζζα ζφκηαλδξ ηαζ οπμαμθήξ ηδξ πνμζθμνάξ, μνίγεηαζ δ εθθδκζηή.
Γζα υθα ηα γδημφιεκα έββναθα, πζζημπμζδηζηά ηαζ θμζπά δζηαζμθμβδηζηά βίκεηαζ απμδεηηή ηαζ δ αββθζηή
βθχζζα.
πμααθθυιεκα έββναθα, πζζημπμζδηζηά ηαζ θμζπά δζηαζμθμβδηζηά ζε άθθδ βθχζζα πθδκ ηδξ εθθδκζηήξ
ηαζ ηδξ αββθζηήξ δεκ θαιαάκμκηα οπ' υρζκ ηαζ εεςνμφκηαζ ςξ ιδ πνμζημιζζεέκηα, εηηυξ ακ
ζοκμδεφμκηαζ απυ ιεηάθναζδ ζηδκ εθθδκζηή ή αββθζηή βθχζζα.
Δλαίνεζδ απμηεθμφκ ζπέδζα ή έββναθα πμο πενζέπμοκ απμηθεζζηζηά ιεηνήζεζξ (ιε ανζειμφξ ηαζ δζεεκή
ζφιαμθα), ηα μπμία βίκμκηαζ απμδεηηά ηαζ ζε άθθδ εονςπασηή βθχζζα.

2.3

ΓΗΔΛΔΟΓΝΚΔΛΝΗ ΔΙΔΓΣΝΗ

Ξενζθαιαάκμκηαζ υθμζ μζ απαζημφιεκμζ έθεβπμζ πμο ακαθένμκηαζ ζηα ακςηένς πνυηοπα.
Δπζπθέμκ, ζηζξ ενβμθααίεξ ηδξ ΔΓΑΞ ΑΔ, πενζθαιαάκμκηαζ ενβαζίεξ βζα ηδκ πνμιήεεζα, ιεηαθμνά επί
ηυπμο ημο ένβμο, απμεήηεοζδ ηαζ ημπμεέηδζδξ ηςκ ηαθοιιάηςκ ηαζ ηςκ πθαζζίςκ ηςκ θνεαηίςκ ηςκ
αβςβχκ απμπέηεοζδξ, ζφιθςκα ιε ηα Ποιααηζηά Ρεφπδ, ηα εβηεηνζιέκα ζπέδζα ηδξ ιεθέηδξ, ηαεχξ ηαζ
ιε ηζξ εκημθέξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ.
Πηζξ παναπάκς ενβαζίεξ ηςκ ενβμθααζχκ αοηχκ, ηαεμνίγμκηαζ ζηα Ποιααηζηά Ρεφπδ ηαζ ζημ Ξ.Ξ.Δ. ηδξ
ενβμθααίαξ, υθμζ μζ απαζημφιεκμζ έθεβπμζ ηαζ ανιυδζα βζα ηδκ έβηνζζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ αοηχκ, είκαζ
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δ Γζεοεφκμοζα ημο ένβμο πδνεζία, ηαεχξ ηαζ μζ μνζζεείζεξ Δπζηνμπέξ Ξαναθααχκ, ζφιθςκα ιε ημκ
Θχδζηα Γδιμζίςκ Ένβςκ (Λ.3669/08, υπςξ ζζπφεζ).

2.3.1

ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ

Ν ακάδμπμξ εα ζοιπθδνχζεζ ηαζ εα οπμβνάρεζ επί πμζκή απμηθεζζιμφ, ημ πνμαθεπυιεκμ έκηοπμ
(Ξίκαηαξ Ποιιυνθςζδξ) βζα ηάεε πανηίδα πμο εα παναδίδεζ ηαζ αοηυ εα απμηεθεί ζημζπείμ βζα ηδ θάζδ
Ξνμζςνζκήξ ηαζ Ννζζηζηήξ Ξαναθααήξ ημο ένβμο. Δκκμείηαζ υηζ απμηθίζεζξ απυ ημκ Ξίκαηα
Ποιιυνθςζδξ δεκ βίκμκηαζ απμδεηηέξ ηαζ αηονχκμοκ άιεζα ηδκ πανάδμζδ ηςκ ηαθοιιάηςκ.
Γζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηαζ ηεθζηή επζθμβή ηςκ ηαθοιιάηςκ ιεηά ηςκ πθαζζίςκ ημοξ, πμο πνμζθένεζ μ
ακάδμπμξ ημο ένβμο, είκαζ απαναίηδηδ δ πνμζηυιζζδ ηςκ παναηάης:
-

Ξθήνδ ζημζπεία ηαηαζηεοαζηή ηαζ ενβμζηαζίμο ηαηαζηεοήξ ηςκ πνμζθενμιέκςκ ηαθοιιάηςκ
θνεαηίςκ ηαζ ηςκ πθαζζίςκ ημοξ (επςκοιία, δζεφεοκζδ).

-

Ξθήνδ ζημζπεία ειπμνζηήξ εηαζνείαξ, πμο εκδεπμιέκςξ ιεζμθααεί, ιεηαλφ ημο ενβμζηαζίμο
παναβςβήξ (επςκοιία, δζεφεοκζδ) ηαζ ηδξ ηεθζηήξ δζάεεζδξ ημο πνμσυκημξ.

-

Ξζζημπμζδηζηυ Γζαζθάθζζδξ Ξμζυηδημξ IS0 9001:2000 ημο ηαηαζηεοαζηή ηαζ ημο ενβμζηαζίμο
παναβςβήξ ηςκ πνμζθενμιέκςκ ηαθοιιάηςκ θνεαηίςκ.

-

Ξνςηυηοπα ηεπκζηά θοθθάδζα ημο ηαηαζηεοαζηή ηςκ πνμσυκηςκ πμο πνμηείκμκηαζ ηαζ ηα κυιζια
ιεηαθναζιέκα ζηδκ Δθθδκζηή ακηίβναθα ημοξ. Δπζζδιαίκεηαζ υηζ, ζηα δζάθμνα έββναθα
λεκυβθςζζςκ μίηςκ, υπςξ πζζημπμζδηζηά, δδθχζεζξ, εηεέζεζξ δμηζιχκ ηθπ, εα αεααζχκεηαζ δ
βκδζζυηδηα ημοξ ιε ηδκ επίεεζδ ηδξ Πθναβίδαξ ηδξ Σάβδξ (Αpostille) ηαζ εα είκαζ κυιζια
ιεηαθναζιέκα ζηδκ Δθθδκζηή.

-

Ππέδζα ημο ηαθφιιαημξ ιεηά ημο πθαζζίμο ημο ζε έκηοπδ, αθθά ηαζ ζε δθεηηνμκζηή ιμνθή (ανπεία
pdf).

-

Ξζζημπμζδηζηά ζοιιυνθςζδξ ημο πνμζθενμιέκμο ηφπμο ηαθφιιαημξ ιεηά ημο πθαζζίμο ημο, ιε
ηδκ πνμδζαβναθή ΔΛ 124, υπςξ ζοιπθδνχκεηαζ, ηαηυπζκ ηδξ έηδμζδξ ημο πνμηφπμο ΔΛ 124-2 ηαζ
ηςκ δμηζιχκ πμο πναβιαημπμζήεδηακ.

-

Ξθήνδ ζημζπεία ημο Ακελάνηδημο Φμνέα Ξζζημπμίδζδξ (επςκοιία, δζεφεοκζδ), ηαεχξ επίζδξ ηαζ
ζημζπεία, πμο απμδεζηκφμοκ ηδκ ζδζυηδηα ημο, κα ιπμνεί κα πζζημπμζεί απμηεθέζιαηα δμηζιχκ
ηαθοιιάηςκ θνεαηίςκ.

-

Βεααίςζδ ημο Ακελάνηδημο Φμνέα Ξζζημπμίδζδξ υηζ μζ δζαδζηαζίεξ εθέβπμο έβζκακ ζφιθςκα ιε ηα
πνμαθεπυιεκα ζηδκ πανάβναθμ 10.3.1 ημο ΔΛ 124 υπςξ ζοιπθδνχκεηαζ, ηαηυπζκ ηδξ έηδμζδξ
ημο πνμηφπμο ΔΛ 124-2.

-

Ακηίβναθμ ηδξ έηεεζδξ ημο Ακελάνηδημο Φμνέα Ξζζημπμίδζδξ πμο εα πενζθαιαάκεζ εηηυξ ηςκ
πνμαθεπμιέκςκ ζηδκ πανάβναθμ 10.3.2 ημο ΔΛ 124 υπςξ ζοιπθδνχκεηαζ, ηαηυπζκ ηδξ έηδμζδξ
ημο πνμηφπμο ΔΛ 124-2 ηαζ ηα αηυθμοεα:

-

▪

Ρζξ ακελάνηδηεξ δμηζιέξ πμο πναβιαημπμίδζε ζηα ηεθζηά πνμσυκηα.

▪

Ρμκ ανζειυ ακαθμνάξ ημο πνμζθενμιέκμο ηφπμο ηαθφιιαημξ.

Ακηίβναθα ηςκ δμηζιχκ ζε ζοκεήηεξ δνυιμο, εθυζμκ πναβιαημπμζήεδηακ, πμο επμπηεφηδηακ ηαζ
εθέβπεδηακ απυ ημκ Ακελάνηδημ Φμνέα Ξζζημπμίδζδξ.
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-

Ακαθμνά ημο Ακελάνηδημο Φμνέα Ξζζημπμίδζδξ, ζπεηζηά ιε ημοξ εθέβπμοξ ηαζ ηδκ πδιζηή
ακάθοζδ ηδξ ααθήξ πμο πνδζζιμπμζήεδηε, ζφιθςκα ιε ημοξ ζζπφμκηεξ ηακμκζζιμφξ.

-

Έκα (1) ημοθάπζζημκ δείβια ημο πνμζθενμιέκμο ηφπμο ηαθφιιαημξ θνεαηίμο ιεηά ημο πθαζζίμο
ημο, ιε ιμκαδζηή απυηθζζδ ημ απμηφπςια ημο θμβμηφπμο ζηδκ επζθάκεζα ημο ηαθφιιαημξ.

2.3.2
-

ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΙΑΒΖ

Θαεμνίγμκηαζ ζηα Ποιααηζηά Ρεφπδ ηδξ ενβμθααίαξ ηαζ ζημ Ξ.Ξ.Δ. αοηήξ ηαζ ανιυδζα βζα ηζξ
απαζημφιεκεξ παναθααέξ ηςκ ακςηένς ηαθοιιάηςκ ιεηά ηςκ πθαζζίςκ ημοξ, ηςκ θνεαηίςκ ηςκ
αβςβχκ αηαεάνηςκ, είκαζ δ Γζεοεφκμοζα ημο ένβμο πδνεζία, ηαεχξ ηαζ μζ μνζζεείζεξ Δπζηνμπέξ
Ξαναθααχκ, ζφιθςκα ιε ημκ Θχδζηα Γδιμζίςκ Ένβςκ (Λ.3669/08, υπςξ ζζπφεζ).

-

Ζ Γζεοεφκμοζα πδνεζία ημο ένβμο, εθέβπεζ ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηςκ πνμζθενμιέκςκ
ηαθοιιάηςκ ηαζ πθαζζίςκ ηςκ θνεαηίςκ ηαζ ημκ πίκαηα ζοιιυνθςζδξ, πμο οπμαάθθμκηαζ απυ ημκ
ακάδμπμ ημο ένβμο ηαζ πνμααίκεζ ζηδκ απμδμπή ηδξ πνυηαζδξ.

-

Ν ακάδμπμξ μθείθεζ κα πανάζπεζ ηα απαναίηδηα ιέζα ηαεχξ ηαζ ηάεε πθδνμθμνία ηαζ εοημθία βζα
ηδκ ελέηαζδ ηαζ ημκ έθεβπμ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ ηαθοιιάηςκ ηαζ ηςκ πθαζζίςκ ημοξ. πμπνεμφηαζ
κα ηαηαεέζεζ ημ πζζημπμζδηζηυ ζοιιυνθςζδξ ιε ημ ΔΛ 124:1994, ημ έκηοπμ ενβαζηδνζαηχκ
δμηζιχκ ηςκ δμηζιίςκ ζηδ θάζδ παναβςβήξ ηαζ έκα δείβια βζα ημοξ απαζημφιεκμοξ εθέβπμοξ βζα
ηάεε πανηίδα.

-

Ξνμηάζεζξ οθζηχκ, μζ μπμίεξ δεκ πθδνμφκ ηζξ γδημφιεκεξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ, απμηθείμκηαζ
απυ ηδκ πεναζηένς αλζμθυβδζδ, ςξ ηεπκζηά ιδ απμδεηηέξ.

-

Πε πενίπηςζδ απυννζρδξ ηάπμζαξ πανηίδαξ, ιεηά ημοξ απαζημφιεκμοξ εθέβπμοξ, μ ακάδμπμξ
οπμπνεμφηαζ ζηδκ απμηαηάζηαζδ αοηχκ. Νζ έθεβπμζ πμο εα βίκμοκ εα είκαζ αθεκυξ επζθακεζαημί
ηαζ εα αθμνμφκ ηδκ εζηυκα ηαζ ηδκ ζοκανιμβή (ηάθοιια - πθαίζζμ) ηςκ ηειαπίςκ ηαζ αθεηένμο
ενβαζηδνζαημί ηαζ εα αθμνμφκ ηδκ ακημπή ημο ηαζ ηδκ ζφζηαζδ ημο, ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ ηδξ
Ξνμδζαβναθήξ 150 1083:2004-07, υπςξ ζζπφεζ.

3.

ΠΣΔΓΗΑ

Ξενζθαιαάκμκηαζ ζοκδιιέκα ηα παναηάης Ππέδζα ηαθοιιάηςκ ηαζ πθαζζίςκ ηςκ θνεαηίςκ αβςβχκ
αηαεάνηςκ, ςξ αημθμφεςξ:
-

Θάημρδ ηαθφιιαημξ ηαζ πθαζζίμο (Ππέδζμ 1).

-

Ιεπημιένεζα ηαθφιιαημξ ηαζ πθαζζίμο (Ππέδζμ 2).

-

Ιεπημιένεζα (Α) επί ημο ηαθφιιαημξ ημο θμβμηφπμο ηδξ ΔΓΑΞ (Ππέδζμ 3).

-

Ιεπημιένεζα (Β) επί ημο ηαθφιιαημξ ημο θμβμηφπμο ηδξ ΔΓΑΞ (Ππέδζμ 4).

Ρα ακςηένς είκαζ εκδεζηηζηά, υζμκ αθμνά ηδ ιμνθή ημο ελςηενζημφ πθαζζίμο έδναζδξ (ηοηθζηυ,
πμθοβςκζηυ ή ηεηναβςκζηυ), ημκ ηνυπμ ζηήνζλδξ ιε άνενςζδ, ημ ιδπακζζιυ ηθεζδχιαημξλεηθεζδχιαημξ (θςθζά ιε βθχζζα), ηδ εέζδ ηθεζδχιαημξ, ηδκ εζδζηή εβημπή πμο ηαεμνίγεζ ηδ εέζδ
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ακφρςζδξ, ηδ ιμνθή ημο ακάβθοθμο ηδξ άκς επζθάκεζαξ ημο ηαθφιιαημξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ζήιακζδ
αοημφ.
Ξενζθαιαάκεηαζ δ απαίηδζδ ηδξ ΔΓΑΞ ΑΔ, βζα ηδκ ακάβθοθδ ακαβναθή ημο ζήιαημξ ηαζ ημο
θμβμηφπμο Δ.Γ.Α.Ξ., πάκς ζηδκ επζθάκεζα ημο ηαθφιιαημξ.
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ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ
ΘΑΡΝΤΖ ΘΑΙΚΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΞΙΑΗΠΗΝ ΦΟΔΑΡΗΝ ΑΓΥΓΝ ΑΘΑΘΑΟΡΥΛ
Πρέδην 1
Ρα παναηάης Ππέδζμ είκαζ εκδεζηηζηυ, υζμκ αθμνά ηδ ιμνθή ημο ελςηενζημφ πθαζζίμο έδναζδξ
(ηοηθζηυ, πμθοβςκζηυ ή ηεηναβςκζηυ), ημκ ηνυπμ ζηήνζλδξ ιε άνενςζδ, ημ ιδπακζζιυ ηθεζδχιαημξλεηθεζδχιαημξ (θςθζά ιε βθχζζα), ηδ εέζδ ηθεζδχιαημξ, ηδκ εζδζηή εβημπή πμο ηαεμνίγεζ ηδ εέζδ
ακφρςζδξ, ηδ ιμνθή ημο ακάβθοθμο ηδξ άκς επζθάκεζαξ ημο ηαθφιιαημξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ζήιακζδ
αοημφ.
Ξενζθαιαάκεηαζ δ απαίηδζδ ηδξ ΔΓΑΞ ΑΔ, βζα ηδκ ακάβθοθδ ακαβναθή ημο ζήιαημξ ηαζ ημο
θμβμηφπμο Δ.Γ.Α.Ξ., ηαεχξ ηαζ ημο έημοξ παναβςβήξ, πάκς ζηδκ επζθάκεζα ημο ηαθφιιαημξ.
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ΙΔΞΡΝΚΔΟΔΗΑ ΘΑΙΚΚΑΡΝΠ - ΞΙΑΗΠΗΝ ΦΟΔΑΡΗΝ ΑΓΥΓΝ ΑΘΑΘΑΟΡΥΛ
Πρέδην 2
Ρα παναηάης Ππέδζμ είκαζ εκδεζηηζηυ, υζμκ αθμνά ηδ ιμνθή ημο ελςηενζημφ πθαζζίμο έδναζδξ
(ηοηθζηυ, πμθοβςκζηυ ή ηεηναβςκζηυ), ημκ ηνυπμ ζηήνζλδξ ιε άνενςζδ, ημ ιδπακζζιυ ηθεζδχιαημξλεηθεζδχιαημξ (θςθζά ιε βθχζζα), ηδ εέζδ ηθεζδχιαημξ, ηδκ εζδζηή εβημπή πμο ηαεμνίγεζ ηδ εέζδ
ακφρςζδξ, ηδ ιμνθή ημο ακάβθοθμο ηδξ άκς επζθάκεζαξ ημο ηαθφιιαημξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ζήιακζδ
αοημφ.
Ξενζθαιαάκεηαζ δ απαίηδζδ ηδξ ΔΓΑΞ ΑΔ, βζα ηδκ ακάβθοθδ ακαβναθή ημο ζήιαημξ ηαζ ημο
θμβμηφπμο Δ.Γ.Α.Ξ., ηαεχξ ηαζ ημο έημοξ παναβςβήξ, πάκς ζηδκ επζθάκεζα ημο ηαθφιιαημξ.
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ΙΔΞΡΝΚΔΟΔΗΑ (Α) ΔΞΗ ΡΝ ΘΑΙΚΚΑΡΝΠ ΡΝ ΙΝΓΝΡΞΝ ΡΖΠ ΔΓΑΞ
Πρέδην 3
Ρμ παναηάης Ππέδζμ είκαζ εκδεζηηζηυ, υζμκ αθμνά ηδ ιμνθή ημο ακάβθοθμο ηδξ άκς επζθάκεζαξ.
Ξενζθαιαάκεηαζ δ απαίηδζδ ηδξ ΔΓΑΞ ΑΔ, βζα ηδκ ακάβθοθδ ακαβναθή ημο ζήιαημξ ηαζ ημο
θμβμηφπμο Δ.Γ.Α.Ξ., ηαεχξ ηαζ ημο έημοξ παναβςβήξ, πάκς ζηδκ επζθάκεζα ημο ηαθφιιαημξ.
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ΙΔΞΡΝΚΔΟΔΗΑ (Β) ΔΞΗ ΡΝ ΘΑΙΚΚΑΡΝΠ ΡΝ ΙΝΓΝΡΞΝ ΡΖΠ ΔΓΑΞ
Πρέδην 4
Ρμ παναηάης Ππέδζμ είκαζ εκδεζηηζηυ, υζμκ αθμνά ηδ ιμνθή ημο ακάβθοθμο ηδξ άκς επζθάκεζαξ.
Ξενζθαιαάκεηαζ δ απαίηδζδ ηδξ ΔΓΑΞ ΑΔ, βζα ηδκ ακάβθοθδ ακαβναθή ημο ζήιαημξ ηαζ ημο θμβμηφπμο
Δ.Γ.Α.Ξ., ηαεχξ ηαζ ημο έημοξ παναβςβήξ, πάκς ζηδκ επζθάκεζα ημο ηαθφιιαημξ.
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖ! ΘΑΙΚΚΑΡΥΛ-ΞΙΑΗΠΗΥΛ ΦΟΔΑΡΗΥΛ ΑΓΥΓΥΛ ΑΘΑΘΑΟΡΥΛ ΑΞΝ
ΔΙΑΡΝ ΣΡΝΠΗΓΖΟΝ ΓΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΡΖΠ ΔΓΑΞ ΑΔ
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖ! ΘΑΙΚΚΑΡΥΛ-ΞΙΑΗΠΗΥΛ ΦΟΔΑΡΗΥΛ ΑΓΥΓΥΛ ΑΘΑΘΑΟΡΥΛ ΑΞΝ
ΔΙΑΡΝ ΣΡΝΠΗΓΖΟΝ ΓΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΡΖΠ ΔΓΑΞ ΑΔ
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ΡΞ-Ξ20-1:

1.

Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ από ειαηό ρπηνζίδεξν.

Γεληθά

Ζ πανμφζα ηεπκζηή πνμδζαβναθή αθμνά ζημοξ ζςθδκςημφξ αβςβμφξ απμπέηεοζδξ αηαεάνηςκ ιε
αανφηδηα μζ μπμίμζ ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ ζςθήκεξ απυ εθαηυ ποημζίδδνμ ηαεχξ ηαζ ζςθδκςημφξ
αβςβμφξ απμπέηεοζδξ αηαεάνηςκ οπυ πίεζδ απυ εθαηυ ποημζίδδνμ.
Όπμο παναηάης βίκεηαζ ακαθμνά ζε Δθθδκζηά ή Γζεεκή πνυηοπα, μζ πνμδζαβναθέξ αοηέξ κμμφκηαζ ηδξ
ηεθεοηαίαξ εηδυζεχξ ημοξ. Όθα ηα ακαθενυιεκα ζηδκ πανμφζα Ρεπκζηή πνμδζαβναθή ηαηζζπφμοκ ηάεε
άθθδξ δζάηαλδξ ηςκ ακςηένς πνμηφπςκ ή πνμδζαβναθχκ.

2.

Αγσγνί βαξύηεηαο απνρέηεπζεο αθαζάξησλ από απιό ειαηό ρπηνζίδεξν

2.1

Ηζρύνληα πξόηππα

Γζα ηδκ ηαηαζηεοή, δζαζηάζεζξ, δμηζιαζία ηαζ παναθααή ηςκ ζςθήκςκ απυ ductile iron ηαζ ηςκ εζδζηχκ
ηειαπίςκ απυ ημ ίδζμ οθζηυ ζζπφεζ ημ ΔΛ 598 Δπξσπατθό πξόηππν «Πςθήκεξ απυ ποημζίδδνμ ιε
ζθαζνμεζδή βναθίηδ (Ductile Iron) ζφκδεζιμζ ηαζ ελανηήιαηα βζα αβςβμφξ αηαεάνηςκ – Απαζηήζεζξ ηαζ
δμηζιέξ»
Ποιπθδνςιαηζηά ηαζ ηαηά πενίπηςζδ ζζπφμοκ ηαζ ηα παναηάης πνυηοπα:
-

ISO 4179 «Πςθήκεξ απυ ποημζίδδνμ ιε ζθαζνμεζδή βναθίηδ (Ductile Iron) εζςηενζηή επέκδοζδ ιε
ηζζιεκημημκία»

-

ISO 6600 «Πςθήκεξ απυ ποημζίδδνμ ιε ζθαζνμεζδή βναθίηδ (Ductile Iron) εζςηενζηή επέκδοζδ ιε
ηζζιεκημημκία-ζφκεεζδ ηζζιεκημημκίαξ»

-

ISO 4633 «Πφκδεζιμζ ιε εθαζηζημφξ δαηηοθίμοξ ζηεβακυηδηαξ – Ξνμδζαβναθέξ οθζηχκ»

-

ISO 8179-1 «Πςθήκεξ απυ ποημζίδδνμ ιε ζθαζνμεζδή βναθίηδ (Ductile Iron) – Δλςηενζηή επέκδοζδ
ιε ρεοδάνβονμ»

-

ISO 8179-2 «Πςθήκεξ απυ ποημζίδδνμ ιε ζθαζνμεζδή βναθίηδ (Ductile Iron) – Δλςηενζηή επέκδοζδ
ιε ρεοδάνβονμ»

-

ISO 8180 «Πςθήκεξ απυ ποημζίδδνμ ιε ζθαζνμεζδή βναθίηδ (Ductile Iron) – Ξενίαθδια ελςηενζηήξ
πνμζηαζίαξ ιε πμθοαζεοθέκζμ»

-

ISO 9002 «Πφζηδια πμζυηδηαξ – Ξνυηοπμ ελαζθάθζζδξ πμζυηδηαξ ζηδκ παναβςβή ηαζ
εβηαηάζηαζδ»

2.2

Ρύπνο ζσιήλσλ θαη εηδηθώλ ηεκαρίσλ

Νζ ζςθήκεξ ηαζ ηα εζδζηά ηειάπζα απυ ποημζίδδνμ ιε ζθαζνμεζδή βναθίηδ εα θένμοκ εζςηενζηή
πνμζηαηεοηζηή επέκδοζδ απυ ανβζθθζμφπμ ηζζιέκημ (high alumina cement) ηαζ ζφκεεηδ ελςηενζηή
επέκδοζδ απυ επζιεηάθθςζδ ιε νακηζζιυ (ζπνέο) ρεοδανβφνμο ηαζ έκα ζηνχια ζοκεεηζηήξ νδηίκδξ
ζοιααηζηήξ ιε ημκ ρεοδάνβονμ.
Ρα εζδζηά ηειάπζα (ηαο, ηαιπφθεξ, η.θπ.) ηςκ αβςβχκ απυ ποημζίδδνμ ιε ζθαζνμεζδή βναθίηδ εα πνέπεζ
κα έπμοκ ηαηαζηεοαζεεί ζφιθςκα ιε ηζξ ακηίζημζπεξ πνμδζαβναθέξ ηςκ ζςθήκςκ απυ ποημζίδδνμ ιε
ζθαζνμεζδή βναθίηδ. Ζ ζφκδεζδ ηςκ εζδζηχκ ηειαπίςκ ιε ζςθήκεξ ή άθθα εζδζηά ηειάπζα εα πνέπεζ κα
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επζηοβπάκεηαζ ιε ημοξ ίδζμοξ ζοκδέζιμοξ ηςκ ζςθήκςκ ηαζ κα είκαζ ζηεβακή. Γζ’ αοηυ ηα άηνα ημοξ
πνέπεζ κα είκαζ ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκα ζε ζπέζδ ιε ηα άηνα ηςκ ακηίζημζπςκ ζςθήκςκ. Νζ
θεπημιένεζεξ ηδξ ιμνθήξ ηςκ εζδζηχκ ηειαπίςκ εα ηαεμνζζεμφκ απυ ηδκ αζμιδπακία πμο εα ηα
ηαηαζηεοάζεζ, έηζζ χζηε ηα εζδζηά ηειάπζα κα έπμοκ ακημπή ίζδ ημοθάπζζημκ ιε αοηή ηςκ ζςθήκςκ απυ
ποημζίδδνμ ιε ζθαζνμεζδή βναθίηδ ιε ημοξ μπμίμοξ εα ζοκδεεμφκ ηαζ κα είκαζ ηαηάθθδθα βζα ημκ ζημπυ
βζα ημκ μπμίμ πνμαθέπεηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ.

2.3 Πηνηρεία πξνκήζεηαο
Θαηά ηδ δζαδζηαζία παναββεθίαξ ηςκ οθζηχκ, μ Ακάδμπμξ εα οπμαάθθεζ βζα έβηνζζδ ζηδ Γζεοεφκμοζα
πδνεζία ηα παναηάης ζημζπεία:


Ξίκαηα, ζημκ μπμίμ εα ακαθένεηαζ μ ηαηαζηεοαζηήξ, ημο μπμίμο ηα πνμσυκηα πνμηίεεηαζ κα
πνδζζιμπμζήζεζ (ηαηά δζάιεηνμ). Ν πίκαηαξ πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ ιε πζζημπμζδηζηά βζα επζηοπή
εηηέθεζδ ακάθμβςκ ζςθδκχζεςκ ιε πνμσυκηα ημο ηαηαζηεοαζηή, πμο πνμηείκεζ μ Ακάδμπμξ ηαζ
πζζημπμζδηζηά ενβαζηδνίμο ακαβκςνζζιέκδξ εβηονυηδηαξ απυ ηα μπμία εα πνμηφπηεζ υηζ ηα
πνμσυκηα αοηά είκαζ ζφιιμνθα πνμξ ηζξ δζαηάλεζξ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ πνμηφπςκ. Πημκ πίκαηα
εα επζζοκαθεμφκ επίζδξ ηαζ μπμζαδήπμηε άθθα ζημζπεία ζηακά κα πζζημπμζήζμοκ ημ δυηζιμ ηςκ
πνμηεζκυιεκςκ βζα εθανιμβή οθζηχκ ηαζ ηδκ εκ βέκεζ ειπεζνία ημο ηαηαζηεοαζηή ημοξ.



Ρδ ιέεμδμ παναβςβήξ.



Ξμζυηδηεξ ηαηά δζάιεηνμ, μζ μπμίεξ εα πνμηφπημοκ απυ ημοξ πίκαηεξ ηδξ Ξνμηήνολδξ ηδξ
Ξνμιήεεζαξ απυ πθεονάξ ημο Θονίμο ημο Δνβμο (ζοκμθζηυ αάνμξ, ιήημξ ηαζ ανζειυξ ζςθήκςκ ηαζ
εζδζηχκ ηειαπίςκ).



Ρζξ δζαζηάζεζξ ηςκ ζςθήκςκ (ςθέθζιμ ιήημξ ζςθήκςκ, ελςηενζηή δζάιεηνμ ηαζ πάπμξ).



Δίδμξ ζοκδέζιμο (ιμνθή η.θπ.) ηαζ δαηηοθίμο ζηεβακυηδηαξ (οθζηυ-πνμδζαβναθέξ).



Δίδμξ επέκδοζδξ (εζςηενζηή - ελςηενζηή, οθζηά, πνμδζαβναθέξ).



Ππέδζα ηαζ θμζπά ηεπκζηά ζημζπεία εζδζηχκ ηειαπίςκ.



Ππέδζα ηαζ πνμδζαβναθέξ βζα υζα οθζηά δεκ οπάνπμοκ ακηίζημζπα Δθθδκζηά πνυηοπα.

Ν Ακάδμπμξ είκαζ επίζδξ οπμπνεςιέκμξ κα πνμζημιίζεζ αεααίςζδ ημο ηαηαζηεοαζηή ηςκ ζςθήκςκ υηζ μ
αβςβυξ ζηα αάεδ πμο πνμηείκεηαζ κα ηαηαζηεοαζηεί ηαζ ιε ημκ εβηζαςηζζιυ ηαζ επίπςζδ πμο
πνμαθέπεηαζ, πανέπεζ βζα ηα ιυκζια θμνηία ηαζ βζα ηζκδηά θμνηία 60 t. ζημοξ δνυιμοξ πμο είκαζ πζεακή δ
δζέθεοζδ αανέςκ μπδιάηςκ ηαζ 30 t. ζημ οπυθμζπμ δίηηομ, πθήνδ αζθάθεζα υζμκ αθμνά ζηδκ ακημπή
ηςκ ζςθήκςκ ηαζ ηςκ ζοκδέζεςκ υπςξ ηαζ ζηδκ ζηεβακυηδηα ηςκ ζοκδέζεςκ.

2.4

Γνθηκέο απνδνρήο – θαηαιιειόηεηα πιηθώλ

Πε ηάεε ιενίδα ζςθήκςκ, ηαζ εζδζηχκ ηειαπίςκ δζεκενβμφκηαζ υθμζ μζ έθεβπμζ ηαζ μζ δμηζιέξ πμο
πνμζδζμνίγμκηαζ απυ ημ πνυηοπμ ΔΛ 598, ηαεχξ ηαζ μζ ακηίζημζπμζ έθεβπμζ ηαζ δμηζιέξ (οπμπνεςηζημί ηαζ
πνμαζνεηζημί) ηδξ εζςηενζηήξ ηαζ ελςηενζηήξ πνμζηαηεοηζηήξ επέκδοζδξ.
Νζ ζςθήκεξ ηδξ ίδζαξ δζαιέηνμο ηαζ ηα ακηίζημζπα εζδζηά ηειάπζα πνέπεζ κα έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί απυ ηδκ
ίδζα αζμιδπακία. Όθα ηα πνμσυκηα πνέπεζ κα πνμένπμκηαζ απυ δζεεκχξ ακεβκςνζζιέκα ενβμζηάζζα (υπςξ
π.π. Pont-a-Mousson, Biwater, Griffin Pipe, η.θπ.).
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Ν Ακάδμπμξ εα θνμκηίζεζ κα παναζπεεεί πθήνδξ εθεοεενία επίζηερδξ, παναημθμφεδζδξ ηαζ εθέβπμο ηδξ
ηαηαζηεοήξ ηςκ ζςθήκςκ ηαζ ηςκ εζδζηχκ ηειαπίςκ ζημκ Δπζαθέπμκηα ή
μπμζμκδήπμηε
ελμοζζμδμηδιέκμ εηπνυζςπμ ημο Δνβμδυηδ.
Ν Θφνζμξ ημο ένβμο έπεζ δζηαίςια κα ακαεέζεζ έβηαζνα ζε ελεζδζηεοιέκμ μίημ ή πνυζςπμ, ηδκ
παναημθμφεδζδ ηαζ ημκ έθεβπμ ηδξ ηαηαζηεοήξ ζε υθεξ ηζξ θάζεζξ ηδξ. Πημ πθαίζζμ ηδξ παναημθμφεδζδξ
αοηήξ εα βίκμοκ μζ ακαβηαίμζ έθεβπμζ ακημπήξ ηαζ πμζυηδηαξ ημο οθζημφ, απμηεθεζιαηζηυηδηαξ δζαθυνςκ
εζδζηχκ ιέηνςκ πνμζηαζίαξ η.θπ. ζε δείβιαηα πμο θαιαάκμκηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ ζοκαθείξ δζαηάλεζξ ηςκ
Ξνμηφπςκ πμο ζζπφμοκ.
Δθυζμκ μ παναπάκς έθεβπμξ ζημ ενβμζηάζζμ απμδχζεζ ζηακμπμζδηζηά απμηεθέζιαηα υζμκ αθμνά ηζξ
ακμπέξ δζαζηάζεςκ, ηδ ιδπακζηή ακημπή ηαζ ηζξ άθθεξ εκδζαθένμοζεξ ζδζυηδηεξ, ηα οθζηά ηδξ μιάδαξ,
πμο εεςνείηαζ υηζ εηπνμζςπείηαζ απυ ηα εηάζημηε εθεβπυιεκα δείβιαηα ηαζ δμηίιζα, ζδιαίκμκηαζ
ηαηάθθδθα απυ ημκ εκενβμφκηα ημκ έθεβπμ.
θζηά πμο δεκ πθδνμφκ ημοξ υνμοξ ηςκ παναπάκς Ξνμδζαβναθχκ δεκ βίκμκηαζ δεηηά βζα απμζημθή ζημ
Δνβμηάλζμ.
Πηδκ πενίπηςζδ πμο βζα μπμζμκδήπμηε θυβμ βεκκδεμφκ αιθζαμθίεξ ςξ πνμξ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ
δμηζιαζζχκ ζημ ενβμζηάζζμ, δ Γζεοεφκμοζα πδνεζία ιπμνεί κα γδηήζεζ κα εηηεθεζημφκ ιε ιένζικα ηαζ
δαπάκεξ ημο Ξνμιδεεοηή πνυζεεηεξ ζπμναδζηέξ δμηζιέξ ζε οθζηά απυ ηα ιεηαθενυιεκα ζημ Δνβμηάλζμ
βζα ημπμεέηδζδ, δζεκενβμφιεκεξ ζημ ενβαζηήνζμ Ακημπήξ θζηχκ ημο ΔΚΞ ή άθθμ ακαβκςνζζιέκμ
ενβαζηήνζμ ακημπήξ ηδξ έβηνζζή ηδξ.
Ακ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ζπμναδζηχκ αοηχκ δμηζιχκ απμδεζπεμφκ ιδ ζηακμπμζδηζηά, ιπμνεί κα γδηδεεί
επακάθδρδ ηδξ θεπημιενμφξ δζαδζηαζίαξ δμηζιχκ, ζε έημζια οθζηά, ζε ακαβκςνζζιέκμ ενβαζηήνζμ ηδξ
εηθμβήξ ημο Θονίμο ημο ένβμο.
Ρυηε μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα ιεηαθένεζ ιε δαπάκδ ημο ηα ακαβηαία οθζηά βζα έθεβπμ. Ρα
απμηεθέζιαηα ημο εθέβπμο αοημφ εα ηνίκμοκ ηεθεζίδζηα βζα ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ηςκ οθζηχκ ή βζα ηδκ
ακάβηδ μθζηήξ ή ιενζηήξ απυννζρήξ ημοξ. Πηδκ ηεθεοηαία αοηή πενίπηςζδ μ Ξνμιδεεοηήξ οπμπνεμφηαζ
κα πνμιδεεφζεζ κέα οθζηά απυ ηαηαζηεοαζηή ηδξ εηθμβήξ ημο Θονίμο ημο ένβμο ηαζ κα απμζφνεζ ιε
δαπάκεξ ημο ηα αηαηάθθδθα απυ ημ ενβμηάλζμ.
Νζ ζςθήκεξ εα θένμοκ ηδκ έκδεζλδ ημο ηφπμο ημο οθζημφ, ηδξ μκμιαζηζηήξ δζαιέηνμο ηαζ πίεζδξ, ημο
ιήημοξ ημοξ ηαζ ηδξ διενμιδκία ηαηαζηεοήξ.
Ζ απμδμπή ηςκ οθζηχκ ζημ ενβμζηάζζμ δεκ πνμδζηάγεζ ηδκ ηεθζηή παναθααή ημοξ, εβηαηεζηδιέκςκ ζημκ
ηυπμ ηςκ ένβςκ, αθμφ αδέλζμζ πεζνζζιμί απυ ημ πνμζςπζηυ ημο Ακαδυπμο, ηαηά ηδ ιεηαθμνά ηαζ
θμνημεηθυνηςζδ είκαζ δοκαηυ κα ημοξ πνμηαθέζμοκ ζμαανέξ αθάαεξ ηαζ ιείςζδ ηδξ ακημπήξ ημοξ.

2.5

Πύλδεζκνη

Νζ ζςθήκεξ ηαζ ηα εζδζηά ηειάπζα εα θένμοκ εκζςιαηςιέκμοξ ζοκδέζιμοξ (ιμφθεξ οπμδμπήξ) πμο
εζςηενζηά εα πνέπεζ κα έπμοκ ηδκ ηαηάθθδθδ δζαιυνθςζδ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ εθαζηζηχκ δαηηοθίςκ
ζηεβακυηδηαξ, ακεεηηζηχκ ζε εθαζχδδ απυαθδηα.
Δζδζηά ηειάπζα πνμμνζγυιεκα κα ζοκδεεμφκ ιε δζηθείδεξ ηαζ θμζπά ελανηήιαηα εα απμθήβμοκ ζε ςηίδεξ
(θθάκηγεξ), πμο εα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηα δζεεκή πνυηοπα ISO 2531 ηαζ DIN 2631.
Νζ θεπημιένεζεξ ηδξ ιμνθήξ ηςκ ζοκδέζιςκ ηαεμνίγμκηαζ απυ ηδκ αζμιδπακία πμο εα ημοξ
ηαηαζηεοάζεζ. Ζ ζφκδεζδ πνέπεζ κα είκαζ απμθφηςξ ζηεβακή βζα ηδκ πνμδζαβναθυιεκδ ιέβζζηδ πίεζδ
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δμηζιήξ ηςκ αβςβχκ. Νζ εθαζηζημί δαηηφθζμζ ζηεβακυηδηαξ εα πνέπεζ κα πθδνμφκ ηζξ απαζηήζεζξ ημο
πνμηφπμο ISO 4633 ηαζ κα είκαζ ακεεηηζημί ζε εθαζχδδ απυαθδηα.
Νζ ηακμκζημί ζφκδεζιμζ (ηφπμο Standard Joint ηδξ Pont-a-Mousson ή άθθμζ ακάθμβμζ) πνέπεζ κα
επζηνέπμοκ, οπυ ζοκεήηεξ πθήνμοξ αζθάθεζαξ, ηζξ ελήξ εθάπζζηεξ απμηθίζεζξ ηςκ αλυκςκ ηςκ
ζοκδευιεκςκ ζςθήκςκ:

2.6

Δζςηενζηή
δζάιεηνμξ ζςθήκςκ

Δπζηνεπυιεκδ
απυηθζζδ ζε ιμίνεξ

100 έςξ 300 πθζη.

3μ 30'

350 έςξ 600 πθζη.

2μ 30'

700 έςξ 2000 πθζη.

1μ 30'

Κεηαθνξά, απνζήθεπζε, θ.ιπ. ζσιήλσλ θαη εηδηθώλ ηεκαρίσλ

Θαηά ηδ ιεηαθμνά, θμνημεηθυνηςζδ ηαζ ηαηά ηδκ απμεήηεοζδ, μζ ζςθήκεξ ηαζ ηα εζδζηά ηειάπζα εα
ζηδνίγμκηαζ ηαηά ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα απμθεφβεηαζ δ ηάιρδ ημοξ, δ παναιυνθςζή ημοξ ηαζ μ
ηναοιαηζζιυξ ημοξ απυ αζπιδνά ακηζηείιεκα. Γζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ ελςηενζηήξ επέκδοζδξ απαβμνεφεηαζ
νδηά δ πνήζδ ζονιαηυζπμζκςκ.
Νζ πεζνζζιμί ηαηά ηδ θυνηςζδ ηαζ εηθυνηςζδ εα βίκμκηαζ ιε ιεβάθδ πνμζμπή ηαζ ακάθμβα ιε ημ αάνμξ
ηςκ ζςθήκςκ ιε ηα πένζα, ιε ζπμζκζά ηαζ λφθζκμοξ μθζζεδηήνεξ (απυ ιαδένζα) ή ακορςηζηυ ιδπάκδια.
Όηακ πνδζζιμπμζμφκηαζ άβηζζηνα βζα ηδκ ακφρςζδ ηα άηνα ημοξ εα ηαθφπημκηαζ ιε θάζηζπμ, βζα κα ιδκ
ηαηαζηνέθμκηαζ ηα πείθδ ηςκ ζςθήκςκ. Ρα αοημηίκδηα ή μζ πθαηθυνιεξ ιεηαθμνάξ εα έπμοκ ιήημξ
ηέημζμ, χζηε μζ ζςθήκεξ κα ιδκ ελέπμοκ απυ ηδκ ηανυηζα.
Νζ ζςθήκεξ πνέπεζ οπμπνεςηζηά κα απμεδηεφμκηαζ ζε ζηεβαζιέκμοξ πχνμοξ ηαζ κα δζαπςνίγμκηαζ ιεηαλφ
ημοξ ηαηά ζηνχζεζξ ιε λφθζκμοξ δμημφξ. Ζ πνχηδ ζεζνά ζςθήκςκ εα εδνάγεηαζ πάκς ζε δφμ ιαδένζα ή
ηαδνυκζα ηαζ μζ αηναίμζ ζςθήκεξ εα ζηδνίγμκηαζ ιε ηάημοξ. Δπίζδξ πνέπεζ κα ημπμεεημφκηαζ ζε ηέημζα
δζάηαλδ (π.π. δζάηαλδ ποναιίδαξ η.θπ.), χζηε κα απμθεοπεμφκ θυβς οπενηείιεκμο αάνμοξ ζηνεαθχζεζξ
ηαζ παναιμνθχζεζξ ηςκ ζςθήκςκ (Κέβζζημ φρμξ απμεήηεοζδξ υπζ ιεβαθφηενμ απυ 2.00 ι). Θάεε
δζάιεηνμξ ζημζαάγεηαζ πςνζζηά.
Νζ εθαζηζημί δαηηφθζμζ πνέπεζ κα παναιέκμοκ ιέζα ζημοξ ζάημοξ ή ηζαχηζα πμο ήηακ ζοζηεοαζιέκμζ
ηαηά ηδκ πνμιήεεζά ημοξ. Ξνέπεζ κα πνμζηαηεφμκηαζ απυ ημ δθζαηυ θςξ, απυ έθαζα, θίπδ, πδβέξ
εενιυηδημξ ηθπ.

2.7

Θνπή Πσιήλσλ

Δάκ απαζηδεεί δ πνδζζιμπμίδζδ ιζηνμφ ιήημοξ ζςθήκςκ επζηνέπεηαζ δ ημπή ηςκ ζςθήκςκ. Κπμνεί κα
επζηναπεί δ ημπή ηςκ ζςθήκςκ παναηηδνζζεέκηςκ ςξ αηαηαθθήθςκ οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ ημ ηιήια
πμο εα πνδζζιμπμζδεεί δεκ εα έπεζ ηακέκα εθάηηςια.
Δπζηνέπεηαζ δ ημπή ζςθήκα ιε δίζημ βζα ημοξ ζςθήκεξ ιζηνήξ δζαιέηνμο ηαζ ιε εζδζηή ημπηζηή ιδπακή
βζα ημοξ ζςθήκεξ ιεβάθδξ δζαιέηνμο. Πε ηάεε πενίπηςζδ απαζηείηαζ επελενβαζία ιε εζδζηυ ενβαθείμ
(θμλμηυιδζδ ηαζ ηαεανζζιυξ) ηςκ άηνςκ, χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ άρμβδ ζφκδεζδ ημο ζοκδέζιμο. Ζ
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ιμνθή ηαζ μζ δζαζηάζεζξ ηδξ θμλμηυιδζδξ εα είκαζ ζφιθςκδ ιε ηζξ μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηή ηςκ
ζςθήκςκ. Πε ηαιιία πενίπηςζδ δ επζθάκεζα ημπήξ δεκ πνέπεζ κα πανμοζζάγεζ εναφζδ ή νήβιαηα.

2.8

Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε ησλ ζσιήλσλ

Νζ αβςβμί εα ηαηαζηεοαζεμφκ απυ ημκ Ακάδμπμ ηαηαζηεοήξ ημο ένβμο υπςξ πνμαθέπμκηαζ ζηα ζπέδζα
ηδξ ιεθέηδξ ή ηζξ εβηεηνζιέκεξ απυ ηδ Γζεοεφκμοζα πδνεζία ηνμπμπμζήζεζξ αοηήξ.
Ζ ηαηαζηεοή ηςκ αβςβχκ πνμαθέπεηαζ κα βίκεζ εκ λδνχ (ιε ακηθήζεζξ υπμο απαζηείηαζ).
Νζ ζςθήκεξ εα εβηζαςηζζημφκ ιε άιιμ, πάπμοξ ηαη’ εθάπζζημκ υπςξ μνίγεηαζ ζημ ακηίζημζπμ ζπέδζμ ηδξ
ιεθέηδξ, ημ μπμίμ εα ηαηαθαιαάκεζ υθμ ημ πθάημξ ημο ζηάιιαημξ.
Όθμζ μζ αβςβμί εα ημπμεεηδεμφκ επαηνζαχξ μνζγμκηζμβναθζηά ηαζ ορμιεηνζηά ζηζξ εέζεζξ πμο θαίκμκηαζ
ζηα ζπέδζα ηδξ ιεθέηδξ, ή ηζξ εβηεηνζιέκεξ απυ ηδκ Γζεοεφκμοζα πδνεζία ηνμπμπμζήζεζξ αοηήξ. Κεηαλφ
θνεαηίςκ (εθυζμκ πνυηεζηαζ βζα αβςβμφξ αανφηδηαξ) μ αβςβυξ πνέπεζ κα είκαζ ζε μνζγμκηζμβναθία ηαζ
ιδημημιή απυθοηα εοεφβναιιμξ.
Ζ πνμζέββζζδ ζημ ζηάιια ηςκ ζςθήκςκ ηαζ ηςκ εζδζηχκ ηειαπίςκ πνέπεζ κα εηηεθείηαζ ιε ιεβάθδ
πνμζμπή ηαζ επζιέθεζα, ιε εζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ, βζα απμθοβή θεμνχκ ηςκ ζςθήκςκ ή ιείςζδ ηδξ
ακημπήξ ημοξ, θυβς ηνμφζεςκ. Ν Ακάδμπμξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηάεε γδιζά πμο εα πνμηφπηεζ.
Ρμ ζηάιια ζημ μπμίμ εα ημπμεεηδεμφκ μζ ζςθήκεξ πνέπεζ κα έπεζ ημ εθάπζζημ πθάημξ πμο ηαεμνίγεηαζ
ζηα ζπέδζα ηδξ ιεθέηδξ, δ δε απυζηαζδ ηδξ ελςηενζηήξ πανεζάξ ημο ζςθήκα ζε ηαιιία εέζδ ημο αβςβμφ
δεκ πνέπεζ κα είκαζ ιζηνυηενδ απυ εηείκδ πμο ηαεμνίγεηαζ ςξ εθάπζζηδ ζηα ζπέδζα ηδξ ιεθέηδξ.
Ανπζηά μζ ζςθήκεξ εα ημπμεεηδεμφκ ηαηά ιήημξ ημο πείθμοξ ημο ζηάιιαημξ ηαζ εα επζεεςνδεμφκ ιε
πνμζμπή βζα ελαηνίαςζδ εκδεπμιέκςκ αθααχκ ηαηά ηδ ιεηαθμνά ημοξ ηαζ εα ηαεανζζεμφκ ιε επζιέθεζα
απυ ηάεε λέκδ μοζία ζδζαίηενα ζηα άηνα, υπμο βίκεηαζ δ ζφκδεζδ. Νζ ζςθήκεξ πμο πανμοζζάγμοκ
μνζζιέκεξ αθάαεξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ, εάκ δζαπζζηςεεί υηζ δεκ έπεζ οπμζηεί ακεπακυνεςηδ
αθάαδ μθυηθδνμξ μ ζςθήκαξ ηαζ αθμφ ημπεί ιε επζιέθεζα ημ ηαηεζηναιιέκμ ηιήια ημοξ.
Θαηυπζκ μζ ζςθήκεξ ηαζ μζ ζφκδεζιμζ ηαηααζαάγμκηαζ ιε πνμζμπή ζημ υνοβια ιε ηαηάθθδθα ιδπακζηά
ιέζα, χζηε κα απμθεφβεηαζ μ ηναοιαηζζιυξ ημοξ.
Ζ ζφκδεζδ δφμ ή πενζζζμηένςκ ζςθήκςκ έλς απυ ηδκ ηάθνμ απαβμνεφεηαζ απυθοηα.
Νζ ζςθήκεξ ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε ηδκ εζζδμπή ημο εοεέμξ άηνμο ημο εκυξ ζςθήκα ζηδκ ιμφθα ημο
πνμδβμφιεκμο ζςθήκα.
Ξνζκ απυ ηδ ζφκδεζδ ηάεε ζςθήκα ηαεανίγεηαζ ιε επζιέθεζα ημ εοεφ ημο άηνμ ηαζ δ ιμφθα (ηαζ ημ
αοθάηζ εθαζηζημφ δαηηοθίμο) εζςηενζηά.
Ρμπμεεηείηαζ μ εθαζηζηυξ δαηηφθζμξ ζηεβακυηδηαξ ζημ αοθάηζ ηδξ ιμφθαξ ηαζ βίκεηαζ επάθεζρδ ιε
ιαθαηυ νεοζηυ ζαπμφκζ ηδξ ελςηενζηήξ επζθάκεζαξ ημο εοεέμξ άηνμο ημο ζςθήκα. Γίκεηαζ δ ζφκδεζδ
ημο ζςθήκα ιε ημκ πνμδβμφιεκυ ημο, πςνίξ ημ εοεφ άηνμ ημο ζςθήκα κα ηενιαηίγεζ ιέζα ζηδ ιμφθα,
αθθά αθήκεηαζ εθεφεενμ δζάζηδια ηαηά ηζξ μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηή ηςκ ζςθήκςκ.
Γζα ηδ ζφκδεζδ ζπνχπκεηαζ μ ζςθήκαξ ιε ημ εοεφ άηνμ ιέζα ζηδκ ιμφθα ήδδ ημπμεεηδεέκημξ ζςθήκα.
Γζα ηδκ ζφκδεζδ πνδζζιμπμζείηαζ οπμπνεςηζηά δ εζδζηή ζοζηεοή ζφκδεζδξ. Γεκζηά δεκ επζηνέπεηαζ δ
ζφκδεζδ κα βίκεηαζ ιε ηνμφζδ ή ιε άθθα ιέζα (ηάδμ εηζηαθέα π.π.).
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Θαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ δζαημπχκ ηδξ ενβαζίαξ ημ ζηυιζμ ημο ηεθεοηαίμο ζςθήκα πμο ημπμεεηήεδηε εα
θνάζζεηαζ ιε λφθζκμ πχια χζηε κα ιδκ είκαζ δοκαηή δ δζείζδοζδ βαζχκ, λέκςκ ζςιάηςκ, μιανίςκ
οδάηςκ ή ιζηνχκ γχςκ, ιέζα ζημκ ζςθήκα.
Ζ ζφκδεζδ ηςκ εζδζηχκ ηειαπίςκ ηαζ ελανηδιάηςκ ιε ςηίδεξ (θθάκηγεξ), εα βίκεηαζ ιε πανέκεεζδ
ιεηαλφ ηςκ θθακηγχκ εθαζημιενμφξ δαηηοθίμο ζηεβακυηδηαξ. Νζ ημπθζμθυνμζ ήθμζ εα ακηαπμηνίκμκηαζ
ζηα δζεεκή πνυηοπα ISO 4014 ηαζ ISO 4032, ηαζ εα ζοζθίββμκηαζ επανηχξ, έηζζ χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ
δ ζηεβακυηδηα ημο ανιμφ, πςνίξ υιςξ κα δδιζμονβμφκηαζ εθεθηοζηζηέξ ηάζεζξ ζηα ζοκδευιεκα ιένδ.
Ζ ζφκδεζδ ηςκ ζςθήκςκ ιε ηα εη ζηονμδέιαημξ ημζπχιαηα ηςκ θνεαηίςκ ηαζ ακηθζμζηαζίςκ βίκεηαζ
ιέζς εζδζημφ ζοκδέζιμο απυ ductile iron ηδξ ακηίζημζπδξ ιε ημοξ ζςθήκεξ δζαιέηνμο, δ πνμιήεεζα ημο
μπμίμο (ζοκδέζιμο) αανφκεζ ημκ Ακάδμπμ. Νζ ζφκδεζιμζ ημπμεεημφκηαζ ζηζξ πνμαθεπυιεκεξ εέζεζξ πνζκ
απυ ηδκ δζάζηνςζδ ημο ζηονμδέιαημξ. Ζ ελςηενζηή επζθάκεζα ηςκ ζοκδέζιςκ πνέπεζ κα είκαζ ακχιαθδ
χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ πνυζθοζδ ημο ζηονμδέιαημξ θνεαηίςκ.
Πε πενίπηςζδ πμο μ πνμξ ηαηαζηεοή αβςβυξ ηαηαθήβεζ ζε οθζζηάιεκμ θνεάηζμ, δζακμίβεηαζ ζημ ημίπςια
ημο θνεαηίμο μπή ηαηαθθήθςκ δζαζηάζεςκ ηαζ ημπμεεηείηαζ εζδζηυξ ςξ ακςηένς ζφκδεζιμξ
ζηενεμφιεκμξ ηαηάθθδθα ζημ θνεάηζμ ιε ηνυπμ χζηε δ ζφκδεζδ κα είκαζ ζηεβακή.
Δηαηένςεεκ ηςκ θνεαηίςκ επζζηέρεςξ ηαζ ζηδκ ηαηάθδλδ ημο αβςβμφ ζε ακηθζμζηάζζμ εα
ημπμεεηδεμφκ δφμ ιζηνμφ ιήημοξ (0.80 έςξ 1.20 ι.) ζςθήκεξ.

2.9

Γνθηκέο ζηεγαλόηεηαο αγσγώλ βαξύηεηαο

2.9.1

Αξρηθή δνθηκή ζηεγαλόηεηαο

Κεηά ηδκ πθήνδ ζφκδεζδ ηιήιαημξ αβςβμφ ιεηαλφ δφμ δζαδμπζηχκ θνεαηίςκ, δζεκενβείηαζ δμηζιή
ζηεβακυηδηαξ ημο αβςβμφ ζε εζςηενζηή οδναοθζηή πίεζδ.
Ξνζκ απυ ηδκ έκανλδ ηδξ δμηζιήξ εα εθεβπεεί δ απνυζημπηδ νμή ιε ηδκ πανμπέηεοζδ πμζυηδηαξ κενμφ
ζημ ακάκηδ θνεάηζμ ηαζ εα παναηδνδεεί δ δζέθεοζή ημο πνμξ ημ ηαηάκηδ.
Ρα πνμξ δμηζιή υνβακα, ακηθίεξ, ιακυιεηνα, ζςθήκεξ, πχιαηα ηθπ. μθείθεζ κα ηα πνμιδεεφζεζ ηαζ
ιεηαθένεζ επί ηυπμο ηδξ πνδζζιμπμζήζεχξ ημοξ μ ακάδμπμξ ιε δαπάκδ ημο.
Ξνζκ απυ ηδκ δμηζιή μ αβςβυξ εα ηαθοθεεί επανηχξ, εα ζηενεςεεί ηαζ εα αβηονςεεί, χζηε κα
απμηθεζζεεί ηάεε ιεηαηίκδζή ημο ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ πθδνχζεχξ ημο ιε κενυ ηαζ ηδξ δμηζιήξ πμο εα
αημθμοεήζεζ χζηε κα απμηθεζζεεί ηάεε αθάαδ ζηδκ ζηεβακυηδηα ηςκ ζοκδέζιςκ. Θα παναιέκμοκ
αηάθοπηεξ ιυκμκ μζ ζοκδέζεζξ ημο αβςβμφ.
Ν αβςβυξ εα βειίγεζ ιε κενυ πνμζεηηζηά ηαζ ζζβά – ζζβά ηαζ ακ είκαζ δοκαηυκ εη ηςκ ηάης πνμξ ηα άκς,
χζηε κα θφβεζ ηεθείςξ μ αέναξ. Κεηά ηδκ πθήνςζδ ιε κενυ ηιήιαημξ ημο αβςβμφ πμο εα δμηζιαζεεί ηαζ
ηδκ πθήνδ ελαένςζή ημο εθανιυγεηαζ οδνμζηαηζηή πίεζδ 0.5 αηι. (5ι.) ζηήθδξ φδαημξ ζημ ορδθυηενμ
(ακάκηδ) ηιήια ημο. Ζ πίεζδ αοηή δζαηδνείηαζ επί 30 θεπηά, ηαηά ηδκ δζάνηεζα δε ημο πνυκμο αοημφ δεκ
πνέπεζ κα ειθακζζεμφκ δζαννμέξ ζημοξ ζοκδέζιμοξ, μφηε απχθεζα κενμφ.
Δθυζμκ ηαηά ηδ δμηζιή ειθακζζεμφκ ζδιεία ιδ ζηεβακά είηε ζηα ημζπχιαηα ηςκ ζςθήκςκ είηε ζηζξ
ζοκδέζεζξ, πνέπεζ κα δζαημπεί μ έθεβπμξ ηαζ κα εηηεκςεεί ααειζαία δ ζςθήκςζδ ιέπνζξ υημο
εθεοεενςεμφκ υθα ηα ζδιεία δζαννμήξ απυ ημ κενυ. Δπίζδξ ζε πενίπηςζδ πανμοζίαξ εθαηηςιάηςκ ηαηά
ηδκ δμηζιή πνέπεζ κα παναιείκμοκ αηάθοπημζ μζ ζφκδεζιμζ ιέπνζ ηδξ πθήνμοξ απμηαηαζηάζεςξ ηδξ
ζηεβακυηδηαξ ημο δζηηφμο. Ζ δμηζιή πνέπεζ κα λακανπίζεζ ιυκμ ιεηά ηδκ επζζηεοή υθςκ ηςκ
εθαηηςιάηςκ. Θάεε αηέθεζα εβηαηάζηαζδξ ή ζφκδεζδξ δ μπμία δζαπζζηχκεηαζ ηαηά ηζξ δμηζιέξ,
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επακμνεχκεηαζ απυ ημκ ακάδμπμ πςνίξ πνυζεεηδ απμγδιίςζδ. Δπίζδξ οπμπνεμφηαζ μ ακάδμπμξ κα
ακηζηαηαζηήζεζ ημοξ ζςθήκεξ ή ημοξ ζοκδέζιμοξ πμο οπέζηδζακ αθάαδ ηαηά ηζξ δμηζιέξ, ιε δαπάκδ
ημο.
Κεηά ημ πέναξ ηδξ δμηζιήξ εα ζοκηάζζεηαζ πνςηυημθθμ, ημ μπμίμ εα οπμβνάθεηαζ απυ ημκ εηπνυζςπμ
ηδξ Δπίαθερδξ ηαζ ημκ ακάδμπμ. Θακέκα ηιήια ηδξ ζςθδκχζεςξ δεκ εεςνείηαζ υηζ έπεζ πεναηςεεί εάκ
δεκ έβζκε επζηοπχξ δ απαναίηδηδ δμηζιή πζέζεςξ, απαβμνεφεηαζ δε απμθφηςξ δ επίπςζδ ημο ζηάιιαημξ,
ιέζα ζημ μπμίμ κα οπάνπεζ αβςβυξ πμο δεκ έπεζ δμηζιαζεεί.
Κεηά ηδκ επίπςζδ ηςκ ζηαιιάηςκ, δ πδνεζία ιπμνεί κα γδηήζεζ επακάθδρδ ηδξ δμηζιήξ ηαηά ηα
ακςηένς, εάκ ηνίκεζ υηζ δ επίπςζδ έβζκε ηαηά ηνυπμ πμο εα ήηακ δοκαηυ κα πνμηαθέζεζ γδιζέξ ζημοξ
αβςβμφξ.

2.9.2

Ρειηθή δνθηκή ζηεγαλόηεηαο

Κεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ανπζηήξ δμηζιήξ ζηεβακυηδηαξ ιεβαθφηενςκ ηιδιάηςκ ημο δζηηφμο ηαζ ακά
ηιήιαηα δζηηφμο ιήημοξ ιέπνζ 300 - 500 ι. ηα μπμία εα επζθεβμφκ απυ ηδκ Δπίαθερδ, χζηε κα ιδκ
πανμοζζάγμοκ ζμαανέξ ορμιεηνζηέξ δζαθμνέξ εδάθμοξ εα δζεκενβδεεί δ ηεθζηή δμηζιή ζηεβακυηδηαξ ςξ
ελήξ:
-

Ξνζκ απυ ηδκ έκανλδ ηδξ δμηζιήξ εα πανμπεηεοεεί πμζυηδηα κενμφ ζε ηαεέκα ακάκηδ θνεάηζμ
πςνζζηά ηαζ εα παναηδνδεεί δ απνυζημπηδ νμή ημο πνμξ ηα ηαηάκηδ θνεάηζα.

-

Κεηά ημκ έθεβπμ ηδξ απνυζημπηδξ νμήξ εα πθδνςεεί μ αβςβυξ ηαζ ηα θνεάηζα επζζηέρεςξ ιέπνζ ημ
έδαθμξ ιε κενυ, εα ζθναβζζεμφκ ηα θνεάηζα ηαζ εα ιεηνδεμφκ μζ απχθεζεξ ημο κενμφ ιεηά απυ 24
χνεξ. Νζ απχθεζεξ κενμφ δεκ πνέπεζ κα είκαζ ιεβαθφηενεξ απυ 3% ημο ζοκμθζημφ πενζεπμιέκμο
υβημο κενμφ.

-

Κεηά ημ πέναξ ηδξ δμηζιήξ εα ζοκηάζζεηαζ πνςηυημθθμ ημ μπμίμ εα οπμβνάθεηαζ απυ ημκ
εηπνυζςπμ ηδξ Δπίαθερδξ ηαζ ημκ ακάδμπμ.

-

Θακέκα ηιήια ημο δζηηφμο δεκ εεςνείηαζ υηζ έπεζ πεναηςεεί εάκ δεκ έπεζ βίκεζ επζηοπχξ δ παναπάκς
δμηζιή ζηεβακυηδηαξ.

2.9.3

Δηδηθέο δνθηκέο

Όπμο μ αβςβυξ ανίζηεηαζ ιέζα ζε οδνμπεναηά εδάθδ ηαζ ζδίςξ ιέζα ζε οδνμθυνμ μνίγμκηα ή/ηαζ ζε
υπμζεξ ηαζ υζεξ εέζεζξ επζθέλεζ δ Γζεοεφκμοζα πδνεζία, εθέβπεηαζ δ ζηεβακυηδηα ημο αβςβμφ ζε
εζζνμέξ απυ ελςηενζηυ πνμξ ημ εζςηενζηυ, αθμφ πνμδβμοιέκςξ αθαζνεεεί ημ κενυ απυ ημ εζςηενζηυ ημο
αβςβμφ ηαζ ηα θνεάηζα.

3.

Αγσγνί πηέζεσο από ειαηό ρπηνζίδεξν

3.1

Ηζρύνληα πξόηππα

Γζα ηδκ ηαηαζηεοή, δζαζηάζεζξ, δμηζιαζία ηαζ παναθααή ηςκ ζςθήκςκ απυ ductile iron ηαζ ηςκ εζδζηχκ
ηειαπίςκ απυ ημ ίδζμ οθζηυ ζζπφμοκ ζε υθδ ημοξ ηδκ έηηαζδ ηαζ πενίπηςζδ μζ απαζηήζεζξ ηςκ:
ΔΛ 598 Δονςπασηυ πνυηοπμ «Πςθήκεξ απυ ποημζίδδνμ ιε ζθαζνμεζδή βναθίηδ (Ductile Iron) ζφκδεζιμζ
ηαζ ελανηήιαηα βζα αβςβμφξ αηαεάνηςκ – απαζηήζεζξ ηαζ δμηζιέξ».
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ISO 7186

«Πςθήκεξ απυ ποημζίδδνμ ιε ζθαζνμεζδή βναθίηδ (Ductile Iron) ζφκδεζιμζ ηαζ
ελανηήιαηα βζα αβςβμφξ πζέζεςξ».

ISO 4179

«Πςθήκεξ απυ ποημζίδδνμ ιε ζθαζνμεζδή βναθίηδ (Ductile Iron) εζςηενζηή επέκδοζδ ιε
ηζζιεκημημκία».

ISO 6600

«Πςθήκεξ απυ ποημζίδδνμ ιε ζθαζνμεζδή βναθίηδ (Ductile Iron) εζςηενζηή επέκδοζδ ιε
ηζζιεκημημκία – ζφκεεζδ ηζζιεκημημκίαξ».

ISO 4633

“Πφκδεζιμζ ιε εθαζηζημφξ δαηηοθίμοξ ζηεβακυηδηαξ – Ξνμδζαβναθέξ θζηχκ».

ISO 8179-1

«Πςθήκεξ απυ ποημζίδδνμ ιε ζθαζνμεζδή βναθίηδ (Ductile Iron) – Δλςηενζηή επέκδοζδ
ιε ρεοδάνβονμ».

ISO 8179-2

«Πςθήκεξ απυ ποημζίδδνμ ιε ζθαζνμεζδή βναθίηδ (Ductile Iron) – Δλςηενζηή επέκδοζδ
ιε ρεοδάνβονμ».

ISO 8180

«Πςθήκεξ απυ ποημζίδδνμ ιε ζθαζνμεζδή βναθίηδ (Ductile Iron) – Ξενίαθδια ελςηενζηήξ
πνμζηαζίαξ ιε πμθοαζεοθέκζμ.

ISO 9002
«Πφζηδια
εβηαηάζηαζδ».

Ξμζυηδηαξ.

Ξνυηοπμ

ελαζθάθίζδξ

πμζυηδηαξ

ζηδκ

παναβςβή

ηαζ

Ποιπθδνςιαηζηά ζζπφμοκ ηαζ ηα πνυηοπα ΛF A 48-801, NF A 48-806, NF A 48-841, NF A 48-863, NF A
48-842, NF A 48-830, NF A 48-870, NF A 48-840, NF A 47-305, NF A 48-852, NF A 48-901 ηαζ BS 4772.
Πε πενίπηςζδ αζοιθςκίαξ ιεηαλφ ηςκ παναπάκς δ ζεζνά ζζπφμξ ηαεμνίγεηαζ ςξ ελήξ:

3.2

-

EN

-

ISO

-

NF & British Standard (BS)

Ρύπνο ζσιήλσλ θαη εηδηθώλ ηεκαρίσλ

Νζ ζςθήκεξ απυ ποημζίδδνμ ιε ζθαζνμεζδή βναθίηδ εα θένμοκ εζςηενζηή πνμζηαηεοηζηή επέκδοζδ απυ
ηζζιέκημ (high alumina cement) ηαζ ζφκεεηδ ελςηενζηή επέκδοζδ απυ επζιεηάθθςζδ ιε νακηζζιυ
(ζπνέο) ρεοδανβφνμο ηαζ έκα ζηνχια επμλεζδζημφ οθζημφ (epoxy).
Ρμ πάπμξ ημζπχιαημξ ηςκ ζςθήκςκ ηαζ ηςκ εζδζηχκ ηειαπίςκ εα είκαζ ημοθάπζζημκ αοηυ πμο μνίγεηαζ
ζημ ΔΛ598, παν. 6.1.3 Ξίκαηαξ 11 βζα ηαηδβμνία (Θ=7).
Ρα εζδζηά ηειάπζα (ηαο, ηαιπφθεξ ηθπ) ηςκ αβςβχκ απυ ποημζίδδνμ ιε ζθαζνμεζδή βναθίηδ εα πνέπεζ κα
έπμοκ ηαηαζηεοαζεεί ζφιθςκα ιε ηζξ ακηίζημζπεξ πνμδζαβναθέξ ηςκ ζςθήκςκ απυ ποημζίδδνμ ιε
ζθαζνμεζδή βναθίηδ. Θα θένμοκ εζςηενζηή ηαζ ελςηενζηή επέκδοζδ απυ ζηνχια επμλεζδζηδξ ααθήξ
εθάπζζημο πάπμοξ 200ιm. Ζ ζφκδεζδ ηςκ εζδζηχκ ηειαπίςκ ιε ζςθήκεξ ή άθθα εζδζηά ηειάπζα εα πνέπεζ
κα επζηοβπάκεηαζ ιε ημοξ ίδζμοξ ζοκδέζιμοξ ηςκ ζςθήκςκ ηαζ κα είκαζ ζηεβακή. Γζ’αοηυ ηα άηνα ημοξ
πνέπεζ κα είκαζ ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκα ζε ζπέζδ ιε ηα άηνα ηςκ ακηίζημζπςκ ζςθήκςκ. Νζ
θεπημιένεζεξ ηδξ ιμνθήξ ηςκ εζδζηχκ ηειαπίςκ εα ηαεμνίζμοκ απυ ηδκ αζμιδπακία πμο εα ηα
ηαηαζηεοάζεζ, έηζζ χζηε ηα εζδζηά ηειάπζα κα έπμοκ ακημπή ίζδ ημοθάπζζημκ ιε αοηή ηςκ ζςθήκςκ απυ
ποημζίδδνμ ιε ζθαζνμεζδή βναθίηδ ιε ημοξ μπμίμοξ εα ζοκδεεμφκ ηαζ κα είκαζ ηαηάθθδθα βζα ημκ ζημπυ
βζα ημκ μπμίμ πνμαθέπεηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ.
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3.3

Πηνηρεία πξνκήζεηαο

Ξνζκ απυ ηδκ παναββεθία ηςκ οθζηχκ, μ Ακάδμπμξ εα οπμαάθθεζ βζα έβηνζζδ ζηδκ πδνεζία ηα παναηάης
ζημζπεία.
 Ξίκαηα ζημκ μπμίμ εα ακαθένεηαζ μ ηαηαζηεοαζηήξ ηα πνμσυκηα ημο μπμίμο πνμηίεεηαζ κα
πνδζζιμπμζήζεζ (ηαηά δζάιεηνμ). Ν πίκαηαξ πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ ιε πζζημπμζδηζηά βζα επζηοπή
εηηέθεζδ ακάθμβςκ ζςθδκχζεςκ ιε πνμσυκηα ημο ηαηαζηεοαζηή, πμο πνμηείκεζ μ Ακάδμπμξ ηαζ
πζζημπμζδηζηά ενβαζηδνίμο ακαβκςνζζιέκδξ εβηονυηδηαξ απυ ηα μπμία εα πνμηφπηεζ υηζ ηα
πνμσυκηα αοηά είκαζ ζφιθςκα πνμξ ηζξ δζαηάλεζξ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ πνμηφπςκ. Πημκ πίκαηα εα
επζζοκαθεμφκ επίζδξ ηαζ μπμζαδήπμηε άθθα ζημζπεία ζηακά κα πζζημπμζήζμοκ ημ δυηζιμ ηςκ
πνμηεζκυιεκςκ βζα εθανιμβή οθζηχκ ηαζ ηδκ εκ βέκεζ ειπεζνία ημο ηαηαζηεοαζηή ημοξ.
 Ρδκ ιέεμδμ παναβςβήξ
 Ξμζυηδηεξ ηαηά δζάιεηνμ (ζοκμθζηυ αάνμξ, ιήημξ ηαζ ανζειυξ ζςθήκςκ ηαζ εζδζηχκ ηειαπίςκ).
 Ρζξ δζαζηάζεζξ ηςκ ζςθήκςκ (ςθέθζιμ ιήημξ ζςθήκςκ, ελςηενζηή δζάιεηνμξ ηαζ πάπμξ).
 Δίδμξ ζοκδέζιμο (ιμνθή ηθπ) ηαζ δαηηοθίμο ζηεβακυηδηαξ (οθζηυ, πνμδζαβναθέξ).
 Δίδμξ επέκδοζδξ (εζςηενζηή – ελςηενζηή, οθζηά, πνμδζαβναθέξ).
 Ππέδζα ηαζ θμζπά ηεπκζηά ζημζπεία εζδζηχκ ηειαπίςκ.
 Ππέδζα ηαζ πνμδζαβναθέξ βζα υζα οθζηά δεκ οπάνπμοκ ακηίζημζπα εθθδκζηά πνυηοπα.

3.4

Γνθηκέο απνδνρήο – θαηαιιειόηεηα πιηθώλ

Πε ηάεε μιάδα ζςθήκςκ ηαζ εζδζηχκ ηειαπίςκ δζεκενβμφκηαζ υθμζ μζ έθεβπμζ ηαζ μζ δμηζιέξ πμο
πνμζδζμνίγμκηαζ απυ ημ πνυηοπμ ISO 9002, ηαεχξ ηαζ μζ ακηίζημζπμζ έθεβπμζ ηαζ δμηζιέξ (οπμπνεςηζημί
ηαζ πνμαζνεηζημί) ηδξ εζςηενζηήξ ηαζ ελςηενζηήξ πνμζηαηεοηζηήξ επέκδοζδξ.
Νζ ζςθήκεξ ηδξ ζδίαξ δζαιέηνμο ηαζ ηα ακηίζημζπα εζδζηά ηειάπζα πνέπεζ κα έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί απυ ηδκ
ίδζα αζμιδπακία. Όθα ηα πνμσυκηα πνέπεζ κα πνμένπμκηαζ απυ δζεεκχξ ακεβκςνζζιέκα ενβμζηάζζα.
Ν ακάδμπμξ εα θνμκηίζεζ κα παναζπεεεί πθήνδξ εθεοεενία επίζηερδξ, παναημθμφεδζδξ ηαζ εθέβπμο ηδξ
ηαηαζηεοήξ ηςκ ζςθήκςκ ηαζ ηςκ εζδζηχκ ηειαπίςκ ζημκ Δπζαθέπμκηα ή μπμζαδήπμηε ελμοζζμδμηδιέκμ
εηπνυζςπμ ημο Δνβμδυηδ.
Ν ηφνζμξ ημο Ένβμο έπεζ δζηαίςια κα ακαεέζεζ έβηαζνα ζε εζδζηεοιέκμ μίημ ή πνυζςπμ, ηδκ
παναημθμφεδζδ ηαζ ημκ έθεβπμ ηδξ ηαηαζηεοήξ ζε υθεξ ηζξ θάζεζξ ηδξ. Πημ πθαίζζμ ηδξ παναημθμφεδζδξ
αοηήξ εα βίκμοκ μζ ακαβηαίμζ έθεβπμζ ακημπήξ ηαζ πμζυηδηαξ οθζημφ, απμηεθεζιαηζηυηδηαξ δζαθυνςκ
εζδζηχκ ιέηνςκ πνμζηαζίαξ ηθπ. Πε δείβιαηα πμο θαιαάκμκηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ ζοκαθείξ δζαηάλεζξ ηςκ
μζηείςκ Δθθδκζηχκ Ξνμηφπςκ ηαζ ζε εθθείρεζξ ή αζάθεζεξ ημοξ πνμξ αοηέξ ηςκ ακηζζημίπςκ Γζεεκχκ ή
Δονςπασηχκ Ξνμηφπςκ.
Ζ δζαδζηαζία εθέβπμο εα είκαζ απυθοηα ζφιιμνθδ πνμξ ηζξ παναπάκς πνυηοπεξ, απυ άπμρδ είδμοξ,
δμηζιαζίεξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηά ημοξ.
Δθυζμκ μ παναπάκς έθεβπμξ ζημ ενβμζηάζζμ απμδχζεζ ζηακμπμζδηζηά απμηεθέζιαηα υζμκ αθμνά ηζξ
ακμπέξ δζαζηάζεςκ, ηδ ιδπακζηή ακημπή ηαζ ηζξ άθθεξ εκδζαθένμοζεξ ζδζυηδηεξ, ηα οθζηά ηδξ μιάδαξ,
πμο εεςνείηαζ υηζ εηπνμζςπείηαζ απυ ηα εηάζημηε εθεβπυιεκα δείβιαηα ηαζ δμηίιζα, ζδιαίκμκηαζ
ηαηάθθδθα απυ ημκ εκενβμφκηα ημκ έθεβπμ.
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θζηά πμο δεκ πθδνμφκ ημοξ υνμοξ ηςκ Ξνμδζαβναθχκ δεκ βίκμκηαζ δεηηά βζα απμζημθή ζημ Δνβμηάλζμ.
Πηδκ πενίπηςζδ πμο βζα μπμζμκδήπμηε θυβμ βεκκδεμφκ αιθζαμθίεξ ςξ πνμξ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ
δμηζιαζζχκ ζημ ενβμζηάζζμ, δ πδνεζία ιπμνεί κα γδηήζεζ κα εηηεθεζημφκ ιε ιένζικα ηαζ δαπάκεξ ημο
Ακάδμπμο πνυζεεηεξ ζπμναδζηέξ δμηζιέξ ζε οθζηά απυ ηα ιεηαθενυιεκα ζημ Δνβμηάλζμ βζα ημπμεέηδζδ,
δζεκενβμφιεκεξ ζημ ενβαζηήνζμ Ακημπήξ θζηχκ ημο ΔΚΞ ή άθθμ ακεβκςνζζιέκμ ενβαζηήνζμ ακημπήξ
ηδξ έβηνζζδξ ηδξ.
Ακ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ζπμναδζηχκ αοηχκ δμηζιχκ απμδεζπεμφκ ιδ ζηακμπμζδηζηά, ιπμνεί κα γδηδεεί
επακάθδρδ ηδξ θεπημιενμφξ δζαδζηαζίαξ δμηζιχκ, ζε έημζια οθζηά, ζε ακεβκςνζζιέκμ ενβαζηήνζμ ηδξ
εηθμβήξ ημο Θονίμο ημο Ένβμο. Πηδκ πενίπηςζδ αοηή μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα ιεηαθένεζ ιε δαπάκδ
ημο ηα ακαβηαία οθζηά βζα έθεβπμ. Ρα απμηεθέζιαηα ημο εθέβπμο αοημφ εα ηνίκμοκ ηεθεζίδζηα βζα ηδκ
ηαηαθθδθυηδηα ηςκ οθζηχκ ή βζα ηδκ ακάβηδ μθζηήξ ή ιενζηήξ απυννζρδξ ημοξ. Πηδκ ηεθεοηαία αοηή
πενίπηςζδ μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφκηαζ κα πνμιδεεφζεζ κέα οθζηά απυ ηαηαζηεοαζηή ηδξ εηθμβήξ ημο
Θονίμο ημο Ένβμο ηαζ κα απμζφνεζ ιε δαπάκεξ ημο ηα αηαηάθθδθα απυ ημ ενβμηάλζμ.
Νζ ζςθήκεξ εα θένμοκ ηδκ έκδεζλδ ημο ηφπμο ημο οθζημφ, ηδξ μκμιαζηζηήξ δζαιέηνμο ηαζ πίεζδξ, ημο
ιήημοξ ημοξ ηαζ ηδξ διενμιδκίαξ ηαηαζηεοήξ.
Ζ απμδμπή ηςκ οθζηχκ ζημ ενβμζηάζζμ δεκ πνμδζηάγεζ ηδκ ηεθζηή παναθααή ημοξ, εβηαηεζηδιέκδ ζημκ
ηυπμ ηςκ ένβςκ, αθμφ αδέλζμζ πεζνζζιμί απυ ημ πνμζςπζηυ ημο Ακάδμπμο, ηαηά ηδκ ιεηαθμνά,
πνμζέββζζδ, ημπμεέηδζδ, ζφκδεζδ, δμηζιαζίεξ ηαζ επίπςζδ είκαζ δοκαηυ κα ημοξ πνμηαθέζμοκ ζμαανέξ
αθάαεξ ηαζ ιείςζδ ηδξ ακημπήξ ημοξ.

3.5

Πύλδεζκνη

Νζ ζςθήκεξ ηαζ ηα εζδζηά ηειάπζα εα θένμοκ εκζςιαηςιέκμοξ ζοκδέζιμοξ (ιμφθεξ οπμδμπήξ) πμο
εζςηενζηά εα πνέπεζ κα έπμοκ ηδκ ηαηάθθδθδ δζαιυνθςζδ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ εθαζηζηχκ δαηηοθίςκ
ζηεβακυηδηαξ.
Δζδζηά ηειάπζα πνμμνζγυιεκα κα ζοκδεεμφκ ιε δζηθείδεξ, αενμελαβςβμφξ ηαζ θμζπά ελανηήιαηα εα
απμθήβμοκ ζε ςηίδεξ (θθάκηγεξ), πμο εα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηα δζεεκή πνυηοπα ISO 7005-2, ηαζ ISO
2531.
Νζ θεπημιένεζεξ ηδξ ιμνθήξ ηςκ ζοκδέζιςκ ηαεμνίγμκηαζ απυ ηδκ αζμιδπακία πμο εα ημοξ
ηαηαζηεοάζεζ. Ζ ζφκδεζδ πνέπεζ κα είκαζ απμθφηςξ ζηεβακή βζα ηδκ πνμδζαβναθυιεκδ ιέβζζηδ πίεζδ
δμηζιήξ ηςκ αβςβχκ. Νζ εθαζηζημί δαηηφθζμζ ζηεβακυηδηαξ εα πνέπεζ κα πθδνμφκ ηζξ απαζηήζεζξ ημο
πνμηφπμο ISO 4633.
Νζ ηακμκζηή ζφκδεζιμζ πνέπεζ κα επζηνέπμοκ, οπυ ζοκεήηεξ πθήνδξ αζθάθεζαξ, ηζξ ελήξ απμηθίζεζξ ηςκ
αλυκςκ ηςκ ζοκδευιεκςκ ζςθήκςκ:
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3.6

Δζςηενζηή δζάιεηνμξ ζςθήκςκ

Δπζηνεπυιεκδ
ιμίνεξ

60 εχξ 150 πθζη

5

2000 έςξ 300 πθζη

4

350 έςξ 600 πθζη

3

700 έςξ 800 πθζη

2

Άκς ηςκ 900 πθζη

1*30’

απυηθζζδ

ζε

Κεηαθνξά, απνζήθεπζε θιπ. ζσιήλσλ θαη εηδηθώλ ηεκαρίσλ

Θαηά ηδκ ιεηαθμνά, θυνηςζδ, εηθυνηςζδ ηαζ ηαηά ηδκ απμεήηεοζδ, μζ ζςθήκεξ ηαζ ηα εζδζηά ηειάπζα
εα ζηδνίγμκηαζ ηαηά ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα απμθεφβεηαζ δ ηάιρδ ημοξ, δ παναιυνθςζδ ημοξ ηαζ μ
ηναοιαηζζιυξ ημοξ απυ αζπιδνά ακηζηείιεκα.
απαβμνεφεηαζ νδηά δ πνήζδ ζονιαηυζπμζκςκ.

Γζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ ελςηενζηήξ επέκδοζδξ

Νζ πεζνζζιμί ηαηά ηδ θυνηςζδ ηαζ εηθυνηςζδ εα βίκμκηαζ ιε ιεβάθδ πνμζμπή ηαζ ακάθμβα ιε ημ αάνμξ
ηςκ ζςθήκςκ ιε ηα πένζα, ιε ζπμζκζά ηαζ λφθζκμοξ μθζζεδηήνεξ (απυ ιαδένζα) ή ακορςηζηυ ιδπάκδια.
Όηακ πνδζζιμπμζμφκηαζ άβηζζηνα βζα ηδκ ακφρςζδ ηα άηνα ημοξ εα ηαθφπημκηαζ ιε θάζηζπμ, βζα κα ιδκ
ηαηαζηνέθμκηαζ ηα πείθδ ηςκ ζςθήκςκ. Ρα αοημηίκδηα ή μζ πθαηθυνιεξ ιεηαθμνάξ εα έπμοκ ιήημξ
ηέημζμ, χζηε μζ ζςθήκεξ κα ιδκ ελέπμοκ απυ ηδκ ηανυηζα.
Νζ ζςθήκεξ πνέπεζ οπμπνεςηζηά κα απμεδηεφμκηαζ ζε ζηεβαζιέκμοξ πχνμοξ ηαζ κα δζαπςνίγμκηαζ ιεηαλφ
ημοξ ηαηά ζηνχζεζξ ιε λφθζκεξ δμημφξ. Ζ πνχηδ ζεζνά ηςκ ζςθήκςκ εα εδνάγεηαζ πάκς ζε δφμ ιαδένζα
ή ημνδυκζα ηαζ μζ αηναίμζ ζςθήκεξ εα ζηδνίγμκηαζ ιε ηάημοξ. Δπίζδξ πνέπεζ κα ημπμεεημφκηαζ ζε ηέημζα
δζάηαλδ (π.π. δζάηαλδ ποναιίδαξ), χζηε κα απμθεοπεμφκ θυβς οπενηεζιέκμο αάνμοξ ζηνεαθχζεζξ ηαζ
παναιμνθχζεζξ ηςκ ζςθήκςκ (ιέβζζημ φρμξ απμεήηεοζδξ υπζ ιεβαθφηενμ απυ 2.00 ι). Θάεε δζάιεηνμξ
εα ζημζαάγεηαζ πςνζζηά.
Νζ εθαζηζημί δάηηοθμζ πνέπεζ κα παναιέκμοκ ιέζα ζημοξ ζάημοξ ή ηζαχηζα πμο ήηακ ζοζηεοαζιέκμζ
ηαηά ηδκ πνμιήεεζά ημοξ. Ξνέπεζ κα πνμζηαηεφμκηαζ απυ ημ δθζαηυ θςξ, απυ έθαζα, θίπδ, πδβέξ
εενιυηδηαξ ηθπ.

3.7

Θνπή ζσιήλσλ

Όπμο απαζηδεεί δ πνδζζιμπμίδζδ ιζηνμφ ιήημοξ ζςθήκςκ επζηνέπεηαζ δ ημπή ηςκ ζςθήκςκ ιε
ιεεμδμθμβία ηαζ ενβαθεία πμο ελαζθαθίγμοκ ηδκ αηεναζυηδηα ηδξ εζςηενζηήξ επέκδοζδξ ημο ζςθήκα.
Κπμνεί κα επζηναπεί δ ημπή ηαζ ζςθήκςκ παναηηδνζζεέκηςκ ςξ αηαηάθθδθςκ οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ
ημ ηιήια πμο εα πνδζζιμπμζδεεί δεκ εα έπεζ ηακέκα εθάηηςια.
Δπζηνέπεηαζ δ ημπή ζςθήκα ιε δίζημ βζα ημοξ ζςθήκεξ ιζηνήξ δζαιέηνμο ηαζ ιε εζδζηή ημπηζηή ιδπακή
βζα ημοξ ζςθήκεξ ιεβάθμο δζαιέηνμο. Πε ηάεε πενίπηςζδ απαζηείηαζ ιε εζδζηυ ενβαθείμ δ επελενβαζία
(θμλυηιδζδ ηαζ ηαεανζζιυξ) ηςκ άηνςκ, χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ άρμβδ ζφκδεζδ ημο ζοκδέζιμο. Ζ
ιμνθή ηαζ μζ δζαζηάζεζξ ηδξ θμλυηιδζδξ εα είκαζ ζφιθςκδ ιε ηζξ μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηή ηςκ
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ζςθήκςκ. Πε ηαιία πενίπηςζδ δ επζθάκεζα ημπήξ δεκ πνέπεζ κα πανμοζζάγεζ εναφζδ ή νήβιαηα ή
απμθθμίςζδ ηδξ εζςηενζηήξ επέκδοζδξ .

3.8

Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε ησλ ζσιήλσλ.

Νζ αβςβμί εα ηαηαζηεοαζεμφκ υπςξ πνμαθέπεηαζ ζηα ζπέδζα ηδξ ιεθέηδξ ή ηδξ εβηεηνζιέκεξ απυ ηδκ
πδνεζία ηνμπμπμζήζεζξ αοηήξ.
Ζ ηαηαζηεοή ηςκ αβςβχκ πνμαθέπεηαζ κα βίκεζ εκ λδνυ (ιε ακηθήζεζξ υπμο απαζηείηαζ).
Νζ ζςθήκεξ εα εβηζαςηζζημφκ υπςξ μνίγεηαζ ζημ ακηίζημζπμ ζπέδζμ ηδξ ιεθέηδξ, πμο ηα ηαηαθαιαάκεζ
υθμ ημ πθάημξ ημο ζηάιιαημξ. Ρμ ζηάιια ζημ μπμίμ εα ημπμεεηδεμφκ μζ ζςθήκεξ εα έπεζ ημ πθάημξ πμο
ηαεμνίγεηαζ ζηα ζπέδζα ηδξ ιεθέηδξ. Ν ημνιυξ ηςκ ζςθήκςκ εα εβηζαςηίγεηαζ ιε άιιμ αθθά μζ ζοκδέζεζξ
εα ιέκμοκ αηάθοπηεξ βζα ημκ έθεβπμ ηαηά ηδ δμηζιή.
Ν Ακάδμπμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα πνμζημιίζεζ αεααζχζεζξ ημο πνμιδεεοηή ηςκ ζςθήκςκ υηζ μ αβςβυξ
ζηα αάεδ πμο πνμηείκεηαζ κα ηαηαζηεοαζηεί ηαζ ιε ημκ εβηζαςηζζιυ ηαζ επίπςζδ πμο πνμαθέπεηαζ,
πανέπεζ βζα ηα ιυκζια θμνηία ηαζ βζα ηζκδηά θμνηία 60η ζημοξ δνυιμοξ πμο είκαζ πζεακή δ δζέθεοζδ
αανέςκ μπδιάηςκ ηαζ 30η ζημ οπυθμζπμ δίηηομ, πθήνδ αζθάθεζα υζμκ αθμνά ζηδκ ακημπή ηςκ
ζςθήκςκ ηαζ ηςκ ζοκδέζεςκ υπςξ ηαζ ζηδκ ζηεβακυηδηα ηςκ ζοκδέζεςκ, ηαζ κα θάαεζ ηάεε επζπθέμκ
ιέηνμ ζημκ εβηζαςηζζιυ πμο ηοπυκ απαζηείηαζ πςνίξ μπμζαδήπμηε μζημκμιζηή ή άθθδ απαίηδζδ.
Όθμζ μζ αβςβμί εα ημπμεεηδεμφκ επαηνζαχξ μνζγμκηζμβναθζηά ηαζ ορμιεηνζηά ζηζξ εέζεζξ πμο θαίκμκηαζ
ζηα ζπέδζα ηδξ ιεθέηδξ, ή ηζξ εβηεηνζιέκεξ απυ ηδκ πδνεζία ηνμπμπμζήζεζξ αοηήξ.
Ρα ηιήιαηα ηςκ αβςβχκ πμο ζε μνζγμκηζμβνα πνμαθέπμκηαζ ζε ηαιπφθδ εα ηαηαζηεοαζημφκ απυ
ζςθήκεξ ηακμκζημφ ή ιζηνυηενμο ιήημοξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ επζηνεπυιεκδ απυηθζζδ ηςκ ζοκδέζιςκ
ή απυ εζδζηά ηειάπζα (ηαιπφθεξ). Ξάκηςξ ζε ηαιία πενίπηςζδ δ απυηθζζδ ηςκ αλυκςκ δφμ ζοκδεμιέκςκ
ζςθήκςκ δεκ ιπμνεί κα οπενααίκεζ ηδκ επζηνεπυιεκδ βζα ημ είδμξ ημο πνδζζιμπμζδιέκμο ζοκδέζιμο.
Γεκ επζηνέπεηαζ δ πνδζζιμπμίδζδ εζδζηχκ ηειαπίςκ ηαιπφθςκ ιεβαθφηενδξ βςκίαξ απυ 45 0. Όπμο ζηδ
ιδημημιή πανμοζζάγμκηαζ αθθαβέξ ηθίζεςκ ημο αβςβμφ, μ αβςβυξ εα ηαηαζηεοαζεεί ζε ηαιπφθδ. Ζ
ηαηαζηεοή εα βίκεζ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ πμο ακαθένεηαζ παναπάκς βζα ηζξ ηαιπφθεξ ηδξ μνζγμκηζμβναθίαξ.
Γζα κα απμθεφβεηαζ δ απυηθζζδ ηαζ ηοπυκ απμζφκδεζδ ημο αβςβμφ ζηζξ εέζεζξ υπμο ημπμεεημφκηαζ ηα
εζδζηά ηειάπζα (ηαιπφθεξ, ηαο, πχιαηα) θυβς ηςκ δδιζμονβμφιεκςκ εηεί ςεήζεςκ είκαζ απαναίηδηδ δ
αβηφνςζδ ημοξ, ζφιθςκα ιε ηδκ ακηίζημζπδ πνμδζαβναθή.
Ζ πνμζέββζζδ ζημ ζηάιια ηςκ ζςθήκςκ ηαζ ηςκ εζδζηχκ ηειαπίςκ πνέπεζ κα εηηεθείηαζ ιε ιεβάθδ
πνμζμπή ηαζ επζιέθεζα, ιε εζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ, βζα απμθοβή, θεμνχκ ηςκ ζςθήκςκ ή ιείςζδ ηδξ
ακημπήξ ηςκ θυβς ηνμφζεςκ. Ν Ακάδμπμξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηάεε γδιζά πμο εα πνμηφπηεζ.
Ανπζηά μζ ζςθήκεξ εα ημπμεεηδεμφκ ηαηά ιήημξ ημο πείθμξ ημο ζηάιιαημξ ηαζ εα επζεεςνδεμφκ ιε
πνμζμπή βζα ελαηνίαςζδ εκδεπμιέκςκ αθααχκ εη ηδξ ιεηαθμνάξ ημοξ ηαζ εα ηαεανζζεμφκ ιε επζιέθεζα
απυ ηάεε λέκδ μοζία ζδζαίηενα ζηα άηνα, υπμο βίκεηαζ δ ζφκδεζδ. Νζ ζςθήκεξ πμο πανμοζζάγμοκ
μνζζιέκεξ αθάαεξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ, εάκ δζαπζζηςεεί υηζ δεκ έπεζ οπμζηεί ακεπακυνεςηδ
αθάαδ μθυηθδνμξ μ ζςθήκαξ ηαζ αθμφ ημπεί ιε επζιέθεζα ημ ηαηαζηναιιέκμ ηιήια ημοξ. Δκ ζοκέπεζα,
εα ημπμεεηδεεί ζημοξ ζςθήκεξ ηαζ ηα εζδζηά ηειάπζα ημ πνμζηαηεοηζηυ πενίαθδια απυ πμθοαζεοθέκζμ
πάπμοξ 0,20 πθζη., ζφιθςκα ιε υζα ακαθένμκηαζ ζηδκ πανμφζα.
Νζ ζςθήκεξ ηαζ μζ ζφκδεζιμζ ηαηεαάγμκηαζ ιε πνμζμπή ζημ υνοβια ιε ηαηάθθδθα ιδπακζηά ιέζα, χζηε
κα απμθεφβεηαζ μ ηναοιαηζζιυξ ημοξ.
Ζ ζφκδεζδ δφμ ή πενζζζμηένςκ ζςθήκςκ έλς απυ ηδκ ηάθνμ απαβμνεφεηαζ απυθοηα.
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Νζ ζςθήκεξ ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε ηδκ εζζδμπή ημο εοεέςξ άηνμο ημο εκυξ ζςθήκα ζηδκ ιμφθα
ημο πνμδβμφιεκμο ζςθήκα.
Ξνζκ απυ ηδκ ζφκδεζδ ηάεε ζςθήκα ηαεανίγεηαζ ιε επζιέθεζα ημ εοεφ ημο άηνμ ηαζ δ ιμφθα (ηαζ ημ
αοθάηζ ημο εθαζηζημφ δαηηοθίμο) εζςηενζηά.
Ρμπμεεηείηαζ μ εθαζηζηυξ δαηηφθζμξ ζηεβακυηδηαξ ζημ αοθάηζ ηδξ ιμφθαξ ηαζ βίκεηαζ επάθεζρδ ιε
ιαθαηυ νεοζηυ ζαπμφκζ ηδξ ελςηενζηήξ επζθάκεζαξ ημο εοεέςξ άηνμο ημο ζςθήκα. Γίκεηαζ δ ζφκδεζδ
ημο ζςθήκα ιε ημκ πνμδβμφιεκυ ημο, πςνίξ ημ εοεφ άηνμ ημο ζςθήκα κα ηενιαηίγεζ ιέζα ζηδκ ιμφθα,
αθθά αθήκεηαζ εθεφεενμ δζάζηδια ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηή ηςκ ζςθήκςκ.
Γζα ηδκ ζφκδεζδ ζπνχπκεηαζ μ ζςθήκαξ ιε ημ εοεφ άηνμ ιέζα ζηδ ιμφθα ημο ήδδ ημπμεεηδιέκμο
ζςθήκα. Γζα ηδκ ζφκδεζδ πνδζζιμπμζείηαζ οπμπνεςηζηά δ εζδζηή ζοζηεοή ζφκδεζδξ.
Θαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ δζαημπχκ ηδξ ενβαζίαξ ημ ζηυιζμ ημο ηεθεοηαίμο ζςθήκα πμο ημπμεεηήεδηε εα
θνάγεηαζ ιε λφθζκμ πχια χζηε κα ιδκ είκαζ δοκαηή δ δζείζδοζδ βαζχκ, λέκςκ ζςιάηςκ, υιανζςκ
οδάηςκ ή ιζηνχκ γχςκ ιέζα ζημκ ζςθήκα.
Ζ ζφκδεζδ ηςκ εζδζηχκ ηειαπίςκ ηαζ ελανηδιάηςκ ιε ςηίδεξ (θθάκηγεξ), εα βίκεηαζ ιε πανέκεεζδ,
ιεηαλφ ηςκ θθακηγχκ, εθαζημιενχκ δαηηοθίςκ ζηεβάκςζδξ. Νζ ημπθζμθυνμζ ήθμζ εα ακηαπμηνίκμκηαζ
ζηα πνυηοπα ISO 4014 ηαζ ISO 4032, ηαζ εα ζοζθίββμκηαζ επανηχξ, έηζζ χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ
ζηεβακυηδηα ημο ανιμφ, πςνίξ υιςξ κα δδιζμονβμφκηαζ εθεθηφζηδηεξ ηάζεζξ ζηα ζοκδευιεκα ιένδ.
Ζ ζφκδεζδ ηςκ ζςθήκςκ ιε ηα εη ζηονμδέιαημξ ημζπχιαηα ηςκ θνεαηίςκ αενελαβςβχκ ηαζ άθζλδξ
βίκεηαζ ιέζς εζδζημφ ζοκδέζιμο απυ ductile iron ηδξ ακηίζημζπδξ ιε ημοξ ζςθήκεξ δζαιέηνμο. Νζ
ζφκδεζιμζ ημπμεεημφκηαζ ζηζξ πνμαθεπυιεκεξ εέζεζξ πνζκ απυ ηδκ δζάζηνςζδ ημο ζηονμδέιαημξ. Ζ
ελςηενζηή επζθάκεζα ηςκ ζοκδέζιςκ πνέπεζ κα είκαζ ακχιαθδ χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ πνυζθοζδ ημο
ζηονμδέιαημξ ηςκ θνεαηίςκ.
Δηαηένςεεκ ηςκ θνεαηίςκ αενελαβςβχκ ηαζ ζηδκ ηαηάθδλδ ημο αβςβμφ ζε θνεάηζμ άθζλδξ εα
ημπμεεηδεεί ιζηνμφ ιήημοξ (0,80 έςξ 1,20ι.) ζςθήκαξ.

3.9

Γνθηκέο ζηεγαλόηεηαο

3.9.1

Ξξνδνθηκαζία – θπξίσο δνθηκή πίεζεο

Κεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ηαζ ζφκδεζδ ηςκ ζςθήκςκ ζημ υνοβια, ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ζςιάηςκ αβηφνςζδξ
ηαζ ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ εζδζηχκ ηειαπίςκ, δζηθείδςκ ηαζ ζοζηεοχκ αζθαθείαξ, ζοκηεθείηαζ δ ιενζηή
πθήνςζδ ημο μνφβιαημξ (ιέπνζ φρμοξ 0,80ι.), αθήκμκηαξ αηάθοπηεξ ηζξ ζοκδέζεζξ βζα έθεβπμ ηαζ
ανπίγεζ δ δζεκένβεζα ηςκ δμηζιαζζχκ ζηεβακυηδηαξ.
Ρα πνμξ δμηζιή υνβακα, ακηθίεξ, ιακυιεηνα, ζςθήκεξ, πχιαηα, η.θ.π. μθείθεζ κα ηα πνμιδεεφζεζ ηαζ
ιεηαθένεζ επί ηυπμο, μ Ακάδμπμξ ιε δαπάκδ ημο.
Ρμ πνμξ δμηζιή ηιήια βειίγεζ ιε κενυ ιε πανμπή ανηεηά παιδθή βζα κα ελαζθαθζζηεί δ πθήνςξ εηδίςλδ
ημο αένα απυ ημ δίηηομ. Ποκίζηαηαζ δ ηαπφηδηα πθήνςζδξ κα ιδκ οπενααίκεζ ηα 0,05ι/δθ, μζ δε
αενελαβςβμί πνέπεζ κα είκαζ ακμζπημί ηαηά ηδκ πθήνςζδ.
Ζ οδναοθζηή πίεζδ ζημ ηιήια δμηζιήξ ελαζηείηαζ ιε ηδκ αμήεεζα ηαηάθθδθδξ ακηθίαξ. Ζ δελαιεκή ηδξ
ακηθίαξ πνέπεζ κα είκαζ εθμδζαζιέκδ ιε ζφζηδια ιέηνδζδξ πμο εα επζηνέπεζ ηδκ ιέηνδζδ ημο
πνμζηζεέιεκμο υβημο βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ πίεζδξ, ιε αηνίαεζα ± 1 θίηνμο. Έκα ηαηαβναθζηυ ιακυιεηνμ
εθεβιέκδξ ηαζ ηαηάθθδθδξ (π.π. 0,1atm) αηνίαεζαξ εβηαείζηαηαζ ζηδκ ζςθήκςζδ, αηά ημκ δοκαηυκ
παιδθυηενμ ζδιείμ.
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Θαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ δμηζιαζίαξ μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα δζαεέηεζ ηαηάθθδθα εζδζηεοιέκμ
πνμζςπζηυ, πμο κα είκαζ ζε εέζδ κα επέιαεζ ζε πενίπηςζδ ακάβηδξ. Θαιία ενβαζία δεκ επζηνέπεηαζ ιέζα
ζηα μνφβιαηα υζμ ημ ηιήια ανίζηεηαζ ζε δμηζιαζία. Ν Ακάδμπμξ μθείθεζ επίζδξ κα θάαεζ ιέηνα βζα κα
ιδκ ζοιαμφκ αηοπήιαηα ζημ πνμζςπζηυ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ δμηζιχκ.

3.9.2

Ξξνδνθηκαζία

Κεηά ηδκ πθήνςζδ ημο ηιήιαημξ ιε κενυ ημφημ παναιέκεζ βζα 24 πενίπμο χνεξ ιε ηδκ ζηαηζηή πίεζδ
ημο οπυρδ ηιήιαημξ. Ζ πενίμδμξ ηδξ πνμδμηζιαζίαξ ανπίγεζ αθυημο επζηεοπεεί δ δζαηήνδζδ ηδξ πζέζεςξ.
Ρα μναηά ιένδ ημο ηιήιαημξ επζεεςνμφκηαζ πνμξ δζαπίζηςζδ ηοπχκ αθάαδξ, δζαννμήξ, ηθπ.

3.9.3

Θπξίσο δνθηκαζία πηέζεσο

Ακ ηαηά ηδκ πνμδμηζιαζία δεκ παναηδνδεμφκ ιεηαημπίζεζξ ζςθήκςκ ή δζαθοβέξ κενμφ, επαημθμοεεί δ
ηονίςξ δμηζιαζία. Ζ πίεζδ δμηζιήξ ηδξ ηονίςξ δμηζιαζίαξ είκαζ αοηή πμο μνίγεηαζ απυ ηδκ πδνεζία.
Ζ πίεζδ δμηζιήξ εα δζαηδνείηαζ βζα ιζζή χνα ακά 100ι. δμηζιαγυιεκμο ηιήιαημξ, αθθά πμηέ δ μθζηή
δζάνηεζα ηδξ δμηζιαζίαξ δεκ εα είκαζ ιζηνυηενδ ηςκ δφμ (2) ςνχκ μφηε ιεβαθφηενδ ηςκ (6) έλζ.
Ζ ηονίςξ δμηζιαζία εεςνείηαζ επζηοπμφζα εάκ παναηδνδεεί πηχζδ πίεζδξ ημ πμθφ 0,1atm, ημ δίηηομ
παναιέκεζ ζηεβακυ ηαζ δεκ παναηδνδεμφκ παναιμνθχζεζξ.
Δάκ παναηδνδεεί πηχζδ πίεζδξ ιεβαθφηενδ ημο ακςηένμο μνίμο, εθέβπεηαζ μπηζηά δ ζςθήκςζδ βζα
ακαγήηδζδ εκδεπμιέκςκ δζαθοβχκ. Δάκ ανεεμφκ δζαθοβέξ αοηέξ επζζηεοάγμκηαζ ηαζ δ δμηζιαζία
επακαθαιαάκεηαζ ελανπήξ.
Δάκ δεκ ανεεμφκ δζαθοβέξ κενμφ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ πνμζεηέεδζακ ζδιακηζηέξ πμζυηδηεξ κενμφ βζα
ηδκ δζαηήνδζδ ηδξ πζέζεςξ, πνέπεζ εη κέμο κα επζπεζνδεεί εηηέκςζδ ημο αένα ζημ δίηηομ πνζκ εηηεθεζηεί
κέα δμηζιή.

3.10

Γεληθή δνθηκαζία

Κεηά ηδκ επζηοπή δζελαβςβή ηδξ ηονίςξ δμηζιαζίαξ εηηεθείηαζ δ πθήνδξ επακαπθήνςζδ ημο μνφβιαημξ
ηαηά ηιήιαηα, πςνίξ κα πθδνςεμφκ μζ εέζεζξ ζοκδέζεςξ ιεηαλφ ηςκ ηιδιάηςκ.
Θαηά ηδ θάζδ αοηή δ πίεζδ ζημ δίηηομ εα δζαηδνείηαζ ίζδ πνμξ 6 atm. πνμξ δζαπίζηςζδ ηοπχκ θεμνχκ
ζημοξ ζςθήκεξ (δ πηχζδ πζέζεςξ εα θαίκεηαζ απυ ηα ιακυιεηνα). Κεηά ηδκ ηαηά ηα ακςηένς
επακαπθήνςζδ ηςκ ζςθδκχζεςκ ηάεε ηιήιαημξ μζ ζςθδκχζεζξ εα οπμζημφκ ηδκ ηεθζηή δμηζιαζία.
Ζ δζάνηεζα ηδξ δμηζιαζίαξ αοηήξ εα είκαζ ηυζδ, χζηε κα επζηνέπεζ ημκ μναηυ έθεβπμ ηςκ ζοκδέζεςκ
ιεηαλφ ηςκ πςνζζηά δμηζιαζεέκηςκ ηιδιάηςκ ηδξ ηονίςξ δμηζιαζίαξ πζέζεςξ. Κεηά ηδκ επζηοπή
δζελαβςβή ηαζ ηδξ δμηζιαζίαξ αοηήξ πθδνμφκηαζ ηαζ ηα αθεεέκηα ιεηαλφ ηςκ ηιδιάηςκ ηεκά.
Κεηά ημ πέναξ ηδξ δμηζιήξ εα ζοκηάζζεηαζ πνςηυημθθμ ημ μπμίμ εα οπμβνάθεηαζ απυ ημκ εηπνυζςπμ
ηδξ πδνεζίαξ ηαζ ημκ Ακάδμπμ.
Θακέκα ηιήια ημο δζηηφμο δεκ εεςνείηαζ υηζ έπεζ πεναηςεεί εάκ δεκ έπεζ βίκεζ επζηοπχξ δ παναπάκς
δμηζιή πζέζεςξ.
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Δθαηηχιαηα δζαπζζηςιέκα απυ ηζξ δμηζιαζίεξ επακμνεμφκηαζ αιέζςξ απυ ημκ Ακάδμπμ πςνίξ πνυζεεηεξ
απμγδιζχζεζξ. Ν Δπζαθέπςκ ιπμνεί κα γδηήζεζ ηδκ ακηζηαηάζηαζδ αθααέκηςκ, ηαηά ηζξ δμηζιέξ, ζςθήκςκ
ηαζ ηδκ επακαζηεβάκςζδ ηςκ ιδ ζηεβακχκ ανιχκ. Πε ηέημζα πενίπηςζδ μ Δπζαθέπςκ μνίγεζ ηδκ
διενμιδκία ηδξ κέαξ δμηζιαζίαξ ημο ζδίμο ηιήιαημξ ηδξ ζςθήκςζδξ.
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ΡΞ-602.01: Αγσγνί απνρέηεπζεο (πίεζεο) κε ζσιήλεο από ειαηό ρπηνζίδεξν.

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

1.

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ
1.1

ΓΔΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

1.2

ΡΎΞΝΞΝΗΖΡΗΘΔΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞΔΠ

1.3

ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΙΗΘΩΛ ΔΟΓΝ

1.4
2.

3.

1.3.1

ΙΗΘΝ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ

1.3.2

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ

1.3.3

ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ

1.3.4

ΘΝΞΖ ΠΩΙΖΛΩΛ

1.3.5

ΠΖΚΑΛΠΖ

1.3.6

ΠΛΓΔΠΖ-ΞΑΟΔΚΒΠΚΑΡΑ

ΣΟΖΠΖ ΠΔ ΙΚΑΡΑ

ΔΟΓΝΠΡΑΠΗΑΘΝΗ ΔΙΔΓΣΝΗ
2.1

ΠΡΔΓΑΛΝΡΖΡΑ ΠΩΙΖΛΩΛ

2.2

ΠΡΔΓΑΛΝΡΖΡΑ ΠΛΓΔΠΚΩΛ

ΞΝΗΝΡΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ
3.1

ΓΝΘΗΚΔΠ ΑΞΝΓΝΣΖΠ -ΘΑΡΑΙΙΖΙΝΡΖΡΑ ΙΗΘΩΛ

4.

ΠΛΓΔΠΖ ΠΩΙΖΛΩΛ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΩΛ ΡΔΚΑΣΗΩΛ

5.

ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΑΞΝΘΖΘΔΠΖ

6.

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ
6.1

ΞΝΒΝΙΖ ΓΔΗΓΚΑΡΝΠ

6.2

ΞΝΒΑΙΙΝΚΔΛΑ ΔΓΓΟΑΦΑ
6.2.1

ΓΙΩΠΠΑ ΠΛΡΑΜΖΠ

Ζ Ξανμφζα πνμδζαβναθή αθμνά ημοξ παναηάης ηςδζημφξ CΟV:
44163130-0

Αβςβμί απμπέηεοζδξ
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1.

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

1.1

ΓΔΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

Ζ πανμφζα ηεπκζηή πνμδζαβναθή αθμνά ζημοξ ζςθδκςημφξ αβςβμφξ απμπέηεοζδξ αηαεάνηςκ οπυ
πίεζδ απυ εθαηυ ποημζίδδνμ. Πηδκ πνμδζαβναθή πενζθαιαάκμκηαζ επίζδξ ηα εζδζηά ηειάπζα ζφκδεζδξ.
Όπμο παναηάης βίκεηαζ ακαθμνά ζε Δθθδκζηά ή Γζεεκή πνυηοπα, μζ πνμδζαβναθέξ αοηέξ κμμφκηαζ ηδξ
ηεθεοηαίαξ εηδυζεςξ ημοξ. Όθα ηα ακαθενυιεκα ζηδκ πανμφζα Ρεπκζηή πνμδζαβναθή ηαηζζπφμοκ ηάεε
άθθδξ δζάηαλδξ ηςκ ακςηένς πνμηφπςκ ή πνμδζαβναθχκ.

1.2

ΡΞΝΞΝΗΖΡΗΘΔΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞΔΠ

Ζ πανμφζα Ξνμδζαβναθή εκζςιαηχκεζ, ιέζς παναπμιπχκ, απαζηήζεζξ άθθςκ ηακμκζζηζηχκ ηεζιέκςκ,
πνμκμθμβδιέκςκ ή ιδ. Νζ παναπμιπέξ αοηέξ ακαθένμκηαζ ζηα ακηίζημζπα ζδιεία ηδξ πανμφζδξ ηαζ
ηαηάθμβμξ ηςκ ηεζιέκςκ αοηχκ πανμοζζάγεηαζ ζηδ ζοκέπεζα. Ξνμηεζιέκμο πενί παναπμιπχκ ζε
πνμκμθμβδιέκα ηείιεκα, ηοπυκ ιεηαβεκέζηενεξ ηνμπμπμζήζεζξ ή ακαεεςνήζεζξ αοηχκ εα έπμοκ
εθανιμβή ζηδκ πανμφζα υηακ εα εκζςιαηςεμφκ ζε αοηή, ιε ηνμπμπμίδζδ ή ακαεεχνδζδ ηδξ. Όζμκ
αθμνά ζηζξ παναπμιπέξ ζε ιδ πνμκμθμβδιέκα ηείιεκα ζζπφεζ δ ηεθεοηαία έηδμζδ ημοξ.
Ξνυηοπα πμο βίκεηαζ άιεζδ νδηή ακαθμνά ζηδκ πανμφζα

ISO 2531

Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water applications

ISO 4633

Rubber seals – Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines –
Specification for materials

ISO 7005-02

Metallic flanges – Part 2: Cast iron flanges

ΔΙΝΡ ΔΛ 598

Πςθήκεξ απυ εθαηυ ποημζίδδνμ, εζδζηά ηειάπζα, ελανηήιαηα ηαζ μζ ζοκδέζεζξ ημοξ βζα
εθανιμβέξ απμπέηεοζδξ – Απαζηήζεζξ ηαζ ιέεμδμζ δμηζιχκ

ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 4014 Κπμοθυκζα ελαβςκζηήξ ηεθαθήξ – Θαηδβμνίεξ πνμσυκημξ Α ηαζ Β
ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 4032 Δλαβςκζηά πενζηυπθζα, ηφπμξ 1 - Θαηδβμνίεξ πνμσυκημξ Α ηαζ Β
ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9001 Ποζηήιαηα δζαπείνζζδξ ηδξ πμζυηδηαξ - Απαζηήζεζξ
Πεκεηώζεηο:
•

Δπίζδξ ςξ ηοπμπμζδηζηέξ ακαθμνέξ εεςνμφκηαζ ηαζ μζ έιιεζεξ ακαθμνέξ ηςκ ακςηένς
πνμηφπςκ μζ μπμίεξ ακαθένμκηαζ απυ ημοξ ακηίζημζπμοξ θμνείξ ηοπμπμίδζδξ ηςκ ακςηένς
πνμηφπςκ.

1.3

ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ

Νζ ζςθήκεξ ηαζ ηα εζδζηά ηειάπζα (ηαο, ηαιπφθεξ, η.θπ.) απυ ποημζίδδνμ ιε ζθαζνμεζδή βναθίηδ εα
ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηοπμπμίδζδξ ημο ΔΙΝΡ ΔΛ 598 ηαζ εα είκαζ ηαηάθθδθα βζα πνήζδ ζε
απμπέηεοζδ. Ακαθμνέξ ζε παθζυηενεξ ηοπμπμζήζεζξ πμο πζεακυκ κα ακαθένμκηαζ απυ ημκ πνμιδεεοηή /
ηαηαζηεοαζηή δεκ θαιαάκμκηαζ οπυρδ.
Ζ ζφκδεζδ ηςκ εζδζηχκ ηειαπίςκ ιε ζςθήκεξ ή άθθα εζδζηά ηειάπζα εα επζηοβπάκεηαζ ιε ημοξ ίδζμοξ
ζοκδέζιμοξ ηςκ ζςθήκςκ ηαζ κα είκαζ ζηεβακή. Ρα εζδζηά ηειάπζα κα έπμοκ ακημπή ίζδ ημοθάπζζημκ ιε
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αοηή ηςκ ζςθήκςκ απυ ποημζίδδνμ ιε ζθαζνμεζδή βναθίηδ ιε ημοξ μπμίμοξ εα ζοκδεεμφκ ηαζ κα είκαζ
ηαηάθθδθα βζα ημκ ζημπυ βζα ημκ μπμίμ πνμαθέπεηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ. Ρα άηνα ημοξ εα είκαζ
ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκα ζε ζπέζδ ιε ηα άηνα ηςκ ακηίζημζπςκ ζςθήκςκ ζφιθςκα ιε ηζξ
πνμαθεπυιεκεξ επζθμβέξ ημο πνμηφπμο.
Πε πενίπηςζδ πμο δ ΔΓΑΞ γδηά ηδκ πνμιήεεζα, βζα εζδζημφξ θυβμοξ, οθζηχκ ιε μζαθμνεηζηά
παναηηδνζζηζηά ή ηαζ δζαιμνθχζεζξ ζοκανιμβήξ αοηυ εα ακαθένεηαζ νδηχξ ηαζ μζ αζημφιεκεξ
δζαθμνμπμζήζεζξ εα πενζβνάθμκηαζ ακαθοηζηά ηαζ εα ακαθένμκηαζ πάκηα ζε ζοβηεηνζιέκα Δονςπασηά
Ξνυηοπα.

1.3.1

ΙΗΘΝ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ

Ρα παναηηδνζζηζηά ημο οθζημφ ηαηαζηεοήξ υπςξ ζφζηαζδ ηαζ θμζπά ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά, ηαηαπυκδζδ
ζε εθεθηοζιυ, ζηθδνυηδηα, αλμκζηή ηάιρδ ηαζ παναιυνθςζδ δζαιέηνμο ηαζ θμζπά παναηηδνζζηζηά είκαζ
ζφιθςκα ιε ηα ακαθενυιεκα ζημ ΔΙΝΡ ΔΛ 598.
Ρμ ενβμζηάζζμ ηαηαζηεοήξ οπμπνεμφηαζ βζα ηζξ δμηζιέξ ηςκ ακςηένςκ παναηηδνζζηζηχκ ζφιθςκα ιε ηα
ακηίζημζπα άνενα ημο ΔΙΝΡ ΔΛ 598.

1.3.2

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ

Ζ ηοπμπμίδζδ ημο ζοκυθμο ηςκ ηεπκζηχκ παναηηδνζζηζηχκ, υπςξ μκμιαζηζηέξ δζάιεηνμζ, πάπμξ
ημζπςιάηςκ, ηοπμπμζδιέκα ιήηδ ηαζ επεκδφζεζξ ημο οθζημφ, εα είκαζ ζφιθςκα ιε ηα ακαθενυιεκα ζηζξ
ακηίζημζπεξ παναβνάθμοξ ημο πνμηφπμο ΔΙΝΡ ΔΛ 598 (4.1.1,4.2.1,4.2.3,4.4 ηαζ 4.5).
Ρμ ενβμζηάζζμ ηαηαζηεοήξ οπμπνεμφηαζ ζηδκ πναβιαημπμίδζδ ιεηνήζεςκ ηαζ ηςκ εθέβπςκ ακμπχκ βζα
ηδκ δζάιεηνμ (εζςηενζηήξ ηαζ ελςηενζηήξ), ημ ιήημξ ηαζ ηδκ εοεοβναιιία ηςκ ζςθήκςκ ζφιθςκα ιε ηα
ακηίζημζπα άνενα ημο ΔΙΝΡ ΔΛ 598.
Δζδζηυηενα, ςξ εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ βζα ηδκ Δζςηενζηή (μκμιαζηζηή), Δλςηενζηή Γζάιεηνμ ηαζ ηζξ ακμπέξ
ημοξ, είκαζ αοηέξ πμο ακαθένμκηαζ ζημκ Ξίκαηα 11 ημο ΔΙΝΡ ΔΛ 598 οπυ πίεζδ αβςβμφξ. Ρμ επζεοιδηυ
πάπμξ πνμηφπηεζ ηαηά ημ πνυηοπμ 150 2531 ζφιθςκα ιε ηδκ γδημφιεκδ ηθάζδ Θ απυ ηδκ ΔΓΑΞ. Πε
πενίπηςζδ πμο δεκ ακαθένεηαζ άθθδ απυ ηδκ δζαηήνολδ, δ επζεοιδηή ηθάζδ Θ είκαζ
Αβςβμί οπυ πίεζδ:

1.3.3

ηθάζδ Θ7 ηαηά 150 2531.

ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ

ΔΜΩΡΔΟΗΘΖ ΔΞΔΛΓΠΖ
Ζ ελςηενζηή επέκδοζδ εα είκαζ ζφκεεηδ, απμηεθμφιεκδ απυ ιζα ζηνχζδ ιεηαθθζημφ ρεοδανβφνμο, ηαζ
ιζα ζηνχζδ ζοκεεηζηήξ νδηίκδξ ζοιααηήξ ιε ημκ ρεοδάνβονμ (επμλεζδζηή, πμθομονεεάκδξ ηηθ),
εθανιμγυιεκεξ ιε ρεηαζιυ. Ρα παναηηδνζζηζηά ηδξ επέκδοζδξ, υπςξ πάπδ ζηνχζεςκ ηαζ
πενζεηηζηυηδηα, εα είκαζ ζφιθςκα ιε ημ ΔΙΝΡ ΔΛ 598, πανάβναθμξ 4.4.2.
Δηηυξ ημο ιεηαθθζημφ ρεοδανβφνμο, δ ελςηενζηή ζηνχζδ ιπμνεί κα είκαζ απυ εκζζποιέκα ηνάιαηα
ρεοδανβφνμο, πμο απμδεδεζβιέκα αεθηζχκμοκ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ επέκδοζδξ ηαζ ζοιθςκμφκ ιε ηζξ
θμζπέξ απαζηήζεζξ ημο ΔΙΝΡ ΔΛ 598. Πηδκ πενίπηςζδ αοηή μ ηαηαζηεοαζηήξ οπμπνεμφηαζ κα
πνμζημιίζεζ υθα ηα ακηίζημζπα έββναθα πζζημπμίδζδξ.
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Πε πενίπηςζδ ζοκεδηχκ εδάθμοξ υπμο απαζηείηαζ επζπνυζεεηδ πνμζηαζία εθανιυγεηαζ πνυζεεηδ
ελςηενζηή επέκδοζδ πμθοαζεοθεκίμο δ πμθομονεεάκδξ.
Ρα εζδζηά ηειάπζα εα θένμοκ ελςηενζηή επέκδοζδ ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 4.5 ημο ΔΙΝΡ ΔΛ 598.
ΔΠΩΡΔΟΗΘΖ ΔΞΔΛΓΠΖ
Ρα οθζηά εα θένμοκ εζςηενζηή πνμζηαηεοηζηή επέκδοζδ απυ ανβζθθζμφπμ ηζζιέκημ (high alumina
cement) εθανιμγυιεκδξ ενβμζηαζζαηά ιε θοβμηεκηνζηέξ-ιεευδμοξ. Ζ ζφκεεζδ, ημ πάπμξ ηαζ ηα θμζπά
πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ηζζιεκημημκίαξ είκαζ ηα ακαθενυιεκα ζηδκ πανάβναθμ 4.4.3 ημο ΔΙΝΡ ΔΛ
598.
Ζ επέκδοζδ εα πνέπεζ κα πανμοζζάγεζ ακημπή ζε δζαανςηζηυ πδιζηά πενζαάθθμκ ζφιθςκα ιε ηα
ακαθενυιεκα ζηδκ πανάβναθμ 7.9 ημο ΔΙΝΡ ΔΛ 598.
Πε πενίπηςζδ εζδζηχκ απαζηήζεςκ βζα ακημπή ζε ζζπονά δζαανςηζηυ πενζαάθθμκ πνμαθέπεηαζ επζπθέμκ
εζςηενζηή επέκδοζδ (πμθομονεεάκδξ, επμλεζδζηή ή άθθδ) βζα δζαανςηζηά οβνά ΟΖ 1-13, εθυζμκ
απμδεδεζβιέκα αεθηζχκεζ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ επέκδοζδξ ηαζ ζοιθςκεί ιε ηζξ θμζπέξ απαζηήζεζξ ημο
ΔΙΝΡ ΔΛ 598. Πηδκ πενίπηςζδ αοηή μ ηαηαζηεοαζηήξ οπμπνεμφηαζ κα πνμζημιίζεζ υθα ηα ακηίζημζπα
έββναθα πζζημπμίδζδξ.
Ρα εζδζηά ηειάπζα εα θένμοκ εζςηενζηή επέκδοζδ ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 4.5 ημο ΔΙΝΡ ΔΛ 598.

1.3.4

ΘΝΞΖ ΠΥΙΖΛΥΛ

Δάκ απαζηδεεί δ πνδζζιμπμίδζδ ιζηνμφ ιήημοξ ζςθήκςκ επζηνέπεηαζ δ ημπή ηςκ ζςθήκςκ. Κπμνεί κα
επζηναπεί δ ημπή ηςκ ζςθήκςκ παναηηδνζζεέκηςκ ςξ αηαηαθθήθςκ οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ ημ ηιήια
πμο εα πνδζζιμπμζδεεί δεκ εα έπεζ ηακέκα εθάηηςια.
Δπζηνέπεηαζ δ ημπή ζςθήκα ιε δίζημ βζα ημοξ ζςθήκεξ ιζηνήξ δζαιέηνμο ηαζ ιε εζδζηή ημπηζηή ιδπακή
βζα ημοξ ζςθήκεξ ιεβάθδξ δζαιέηνμο. Πε ηάεε πενίπηςζδ απαζηείηαζ επελενβαζία ιε εζδζηυ ενβαθείμ
(θμλμηυιδζδ ηαζ ηαεανζζιυξ) ηςκ άηνςκ, χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ άρμβδ ζφκδεζδ ημο ζοκδέζιμο. Ζ
ιμνθή ηαζ μζ δζαζηάζεζξ ηδξ θμλμηυιδζδξ εα είκαζ ζφιθςκδ ιε ηζξ μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηή ηςκ
ζςθήκςκ. Πε ηαιία πενίπηςζδ δ επζθάκεζα ημπήξ δεκ πνέπεζ κα πανμοζζάγεζ εναφζδ ή νήβιαηα.

1.3.5

ΠΖΚΑΛΠΖ

Νζ ζςθήκεξ ηαζ ηα εζδζηά ηειάπζα εα θένμοκ ζήιακζδ πμο εα ακαθένεζ ημοθάπζζημκ ηα μνζγυιεκα ζηδκ
πανάβναθμ 4.6 ημο ΔΙΝΡ ΔΛ 598.
Ρα οθζηά εα θένμοκ επίζδξ ζήιακζδ ηαηά ΝΔ ζφιθςκα ιε ηα απαζημφιεκα ζημ πνυηοπμ ΔΛ 598
(πανάβναθμξ ΕΑ.3 CΔ (marking and labelling).
Ζ πνςιαηζηή ζήιακζδ ηςκ ζςθήκςκ ηαζ οθζηχκ βζα απμπέηεοζδ εα είκαζ ηυηηζκδ, εηηυξ ακ νδηχξ
ακαθένεηαζ απυ ηδκ ΔΓΑΞ υηζ γδηείηαζ ή βίκεηαζ δεηηυξ άθθμξ πνςιαηζζιυξ, ζοιααηυξ ιε ημ ΔΙΝΡ ΔΛ
598 βζα οθζηά απμπέηεοζδξ.
Δπζπνυζεεηα εα πνέπεζ κα θένμοκ ζήιακζδ ημο ανζειμφ πφηεοζδξ ακά ηειάπζμ, ημ θμβυηοπμ ηδξ ΔΓΑΞ
ΑΔ ηαζ ημκ ανζειυ παναββεθίαξ.

ΔΟΓΝΙΑΒΗΑ:«Θαηαζηεοή δζηηφμο απμπέηεοζδξ αηαεάνηςκ οδάηςκ ημο Γήιμο Ξαθθήκδξ»

53

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ
1.3.6

ΠΛΓΔΠΖ -ΞΑΟΔΚΒΠΚΑΡΑ

Νζ ζςθήκεξ ηαζ ηα εζδζηά ηειάπζα εα θένμοκ εκζςιαηςιέκμοξ ζοκδέζιμοξ ηακμκζημφ ηφπμο (5ΡΑΛ0ΑΘ0)
πμο εζςηενζηά εα πνέπεζ κα έπμοκ ηδκ ηαηάθθδθδ δζαιυνθςζδ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ εθαζηζηχκ
δαηηοθίςκ ζηεβακυηδηαξ, ακεεηηζηχκ ζε εθαζχδδ απυαθδηα.
Νζ θεπημιένεζεξ ηδξ ιμνθήξ ηςκ ζοκδέζιςκ ηαεμνίγμκηαζ απυ ηδκ αζμιδπακία πμο εα ημοξ
ηαηαζηεοάζεζ ηαζ είκαζ ζφιθςκα ιε ηα ακαθενυιεκα ζηδκ 4.1.3 ημο ΔΙΝΡ ΔΛ 598. Ζ ζφκδεζδ πνέπεζ κά
είκαζ απμθφηςξ ζηεβακή βζα ηδκ πνμδζαβναθυιεκδ ιέβζζηδ πίεζδ δμηζιήξ ηςκ αβςβχκ.
Νζ εθαζηζημί δαηηφθζμζ ζηεβακυηδηαξ εα πνέπεζ κα πθδνμφκ ηζξ απαζηήζεζξ ημο πνμηφπμο 150 4633 ηαζ κα
είκαζ ακεεηηζημί ζε εθαζχδδ απυαθδηα.
Νζ ηακμκζημί ζφκδεζιμζ εα πνέπεζ κα επζηνέπμοκ, οπυ ζοκεήηεξ πθήνμοξ αζθάθεζαξ, ηδκ ιενζηή
απυηθζζδ ηςκ αλυκςκ ηςκ ζοκδευιεκςκ ζςθήκςκ ζφιθςκα ιε ημοξ παναηάης πίκαηεξ
Πσιήλεο γηα Γίθηπα ππό πίεζε

Δζςηενζηή δζάιεηνμξ
ζςθήκςκ

Δπζηνεπυιεκδ απυηθζζδ
ζε ιμίνεξ

60 εχξ 150 πθζη

5

2000 έςξ 300 πθζη

4

350 έςξ 600 πθζη

3

700 έςξ 800 πθζη

2

Άκς ηςκ 900 πθζη

1 ηαζ 30'

Δηδηθά ηεκάρηα κε Υηίδεο θιάληδαο
Δζδζηά ηειάπζα πνμμνζγυιεκα κα ζοκδεεμφκ ιε δζηθείδεξ, αενμελαβςβμφξ ηαζ θμζπά ελανηήιαηα εα
απμθήβμοκ ζε ςηίδεξ (θθάκηγεξ), πμο εα ακηαπμηνίκμκηαζ ζφιθςκα ιε ηα δζεεκή πνυηοπα IS0 7005-2.
Ρμ ενβμζηάζζμ παναβςβήξ εα πνέπεζ κα οπμαάθθεζ πζζημπμζδηζηά υηζ μζ πνμηεζκυιεκμζ ζφκδεζιμζ
ακηαπμηνίεδηακ ζηακμπμζδηζηά ζημοξ εθέβπμοξ ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ.
1.4

ΣΟΖΠΖ ΠΔ ΙΚΑΡΑ

Ρμ ενβμζηάζζμ παναβςβήξ εα οπμαάθθεζ υθα ηα πζζημπμζδηζηά πμο απμδεζηκφμοκ υηζ δ εθανιμγυιεκδ
εζςηενζηή επέκδοζδ είκαζ ηαηάθθδθδ βζα επαθή ιε θφιαηα ηαηά ημ πνυηοπμ ΔΙΝΡ ΔΛ 598.

2.

ΔΟΓΝΠΡΑΠΗΑΘΝΗ ΔΙΔΓΣΝΗ

2.1

ΠΡΔΓΑΛΝΡΖΡΑ ΠΥΙΖΛΥΛ

Ρμ ενβμζηάζζμ εα πνέπεζ κα πναβιαημπμζήζεζ δμηζιέξ ζηεβακυηδηαξ βζα ημοξ παναβυιεκμοξ ζςθήκεξ
ηαηά ημ πνυηοπμ ΔΙΝΡ ΔΛ 598, πανάβναθμζ 6 ηαζ 7.
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2.2

ΠΡΔΓΑΛΝΡΖΡΑ ΠΛΓΔΠΚΥΛ

Ρμ ενβμζηάζζμ εα πνέπεζ κα πναβιαημπμζήζεζ δμηζιέξ ζηεβακυηδηαξ βζα ημοξ ζοκδέζιμοξ ηαηά ημ
πνυηοπμ ΔΙΝΡ ΔΛ 598, πανάβναθμζ 6 ηαζ 7.

3.

ΞΝΗΝΡΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ

Όθμζ μζ ζςθήκεξ ηαζ ηα εζδζηά ηειάπζα εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα ηάης απυ έκα ζφζηδια πμζμηζημφ
εθέβπμο πμο ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ απαζηήζεζξ ημο ΔΙΝΡ ΔΛ 150 9001, ημ μπμίμ έπεζ πζζημπμζδεεί απυ
ηάπμζμκ ηνίημ ανιυδζμ θμνέα.
Ρμ ενβμζηάζζμ παναβςβήξ εα πνέπεζ κα ηδνεί ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ παν. 8 ημο ΔΙΝΡ ΔΛ 598 ηαζ κα
οπμαάθθεζ ζηδκ πδνεζία Ξνμιδεεζχκ, ηαηάθθδθα πζζημπμζδηζηά πμζμηζημφ εθέβπμο επί πνηλή
απνθιεηζκνύ. Όθμζ μζ ζςθήκεξ, ηα εζδζηά ηειάπζα ηαζ ηα ελανηήιαηα εα ζοκμδεφμκηαζ απυ
πζζημπμζδηζηά εθέβπμο ζφιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ημο ΔΙΝΡ ΔΛ 598.

3.1

ΓΝΘΗΚΔΠ ΑΞΝΓΝΣΖΠ -ΘΑΡΑΙΙΖΙΝΡΖΡΑ ΙΗΘΥΛ

Πφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ ΔΙΝΡ ΔΛ 598 μζ ζςθήκεξ πμο θένμοκ ζήιακζδ ΝΔ, βίκεηαζ δεηηυ υηζ
πνμένπμκηαζ απυ παναβςβζηή δζαδζηαζία πμο εθανιυγεζ ζοκεπέξ ζφζηδια πμζμηζηχκ εθέβπςκ ηαζ ηα
πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ημοξ βίκμκηαζ δεηηά ζηδκ αλζμθυβδζδ.
Θαηά ηδκ παναθααή, δ ΔΓΑΞ δζαηδνεί ημ δζηαίςια κα γδηήζεζ κα πναβιαημπμζδεμφκ ιε δαπάκεξ ημο
ακαδυπμο πνυζεεηεξ ζπμναδζηέξ δμηζιέξ επί οθζηχκ πνμζημιζγυιεκςκ ζηζξ απμεήηεξ ή ημ ενβμηάλζμ ζε
πζζημπμζδιέκα βζα ηζξ δμηζιέξ αοηέξ ενβαζηήνζα ηδξ επζθμβήξ ηδξ.
Πε ηάεε ιενίδα ζςθήκςκ ηαζ εζδζηχκ ηειαπίςκ δζεκενβμφκηαζ υθμζ μζ έθεβπμζ ηαζ μζ δμηζιέξ πμο
πνμζδζμνίγμκηαζ απυ ημ πνυηοπμ ΔΙΝΡ ΔΛ 150 9001, ηαεχξ ηαζ μζ ακηίζημζπμζ έθεβπμζ ηαζ δμηζιέξ
(οπμπνεςηζημί ηαζ πνμαζνεηζημί) ηδξ εζςηενζηήξ ηαζ ελςηενζηήξ πνμζηαηεοηζηήξ επέκδοζδξ.
Νζ ζςθήκεξ ηδξ ίδζαξ δζαιέηνμο ηαζ ηα ακηίζημζπα εζδζηά ηειάπζα πνέπεζ κα έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί απυ ηδκ
ίδζα αζμιδπακία. Όθα ηα πνμσυκηα πνέπεζ κα πνμένπμκηαζ απυ δζεεκχξ ακεβκςνζζιέκα ενβμζηάζζα (υπςξ
π.π. Ομδη 3 Κμο$$μδ, ΒσκκαηαΓ, ηθπ).
Ζ πνμιήεεζα ηςκ ζςθήκςκ ηαζ ηςκ εζδζηχκ ηειαπίςκ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηα άνενα 33,34
ηαζ 35 ημο Θακμκζζιμφ Ξνμιδεεζχκ ηδξ Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ.
Ρμ ενβμζηάζζμ παναβςβήξ εα θνμκηίζεζ κα παναζπεεεί πθήνδξ εθεοεενία επίζηερδξ, παναημθμφεδζδξ
ηαζ εθέβπμο ηδξ ηαηαζηεοήξ ηςκ ζςθήκςκ ηαζ ηςκ εζδζηχκ ηειαπίςκ.
Πημ πθαίζζμ ηδξ παναημθμφεδζδξ αοηήξ εα βίκμοκ μζ ακαβηαίμζ έθεβπμζ ακημπήξ ηαζ πμζυηδηαξ ημο
οθζημφ, απμηεθεζιαηζηυηδηαξ δζαθυνςκ εζδζηχκ ιέηνςκ πνμζηαζίαξ ηθπ ζε δείβιαηα πμο θαιαάκμκηαζ
ζφιθςκα ιε ηζ ζοκαθείξ δζαηάλεζξ ηςκ μζηείςκ Δθθδκζηχκ Ξνμηφπςκ ηαζ ζε εθθείρεζξ ή αζάθεζεξ ημοξ
πνμξ αοηέξ ηςκ ακηζζημίπςκ Γζεεκχκ Ξνμηφπςκ (τΗΛ, Β5, ηθπ).
Ζ δζαδζηαζία εθέβπμο εα είκαζ απυθοηα ζφιιμνθδ πνμξ ηζξ παναπάκς πνυηοπεξ, απυ άπμρδ είδμοξ,
δμηζιαζίεξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ημοξ.
Δθυζμκ μ παναπάκς έθεβπμξ ζημ ενβμζηάζζμ απμδχζεζ ζηακμπμζδηζηά απμηεθέζιαηα υζμκ αθμνά ηζξ
ακμπέξ δζαζηάζεςκ, ηδ ιδπακζηή ακημπή ηαζ ηζξ άθθεξ εκδζαθένμοζεξ ζδζυηδηεξ, ηα οθζηά ηδξ μιάδαξ,
πμο εεςνείηαζ υηζ εηπνμζςπείηαζ απυ ηα εηάζημηε εθεβπυιεκα δείβιαηα ηαζ δμηίιζα, ζδιαίκμκηαζ
ηαηάθθδθα απυ ημκ εκενβμφκηα ημκ έθεβπμ.
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θζηά πμο δεκ πθδνμφκ ημοξ υνμοξ ηςκ παναπάκς Ξνμδζαβναθχκ δεκ βίκμκηαζ δεηηά βζα απμζημθή ζημ
Δνβμηάλζμ.
Δπζπνυζεεηα, ζηδκ πενίπηςζδ πμο βζα μπμζμκδήπμηε θυβμ βεκκδεμφκ αιθζαμθίεξ ςξ πνμξ ηα
απμηεθέζιαηα ηςκ δμηζιαζζχκ ζημ ενβμζηάζζμ ή δ ΔΓΑΞ ηνίκεζ απαναίηδημ βζα ημ ιέβεεμξ ηαζ ηδκ
ζμαανυηδηα ημο ένβμο, ιπμνμφκ κα δζεκενβδεμφκ πνυζεεηεξ δμηζιέξ ζημ ενβαζηήνζμ Ακημπήξ θζηχκ
ημο ΔΚΞ ή άθθμ ακαβκςνζζιέκμ ενβαζηήνζμ ακημπήξ ιε δαπάκεξ ημο Ακαδυπμο.

4.

ΠΛΓΔΠΖ ΠΥΙΖΛΥΛ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΥΛ ΡΔΚΑΣΗΥΛ

Ρμ ενβμζηάζζμ παναβςβήξ είκαζ οπμπνεςιέκμ κα πνμζημιίζεζ αεααίςζδ υηζ μ αβςβυξ ζηα αάεδ πμο
πνμηείκεηαζ κα ηαηαζηεοαζηεί ηαζ ιε ημκ εβηζαςηζζιυ ηαζ επίπςζδ πμο πνμαθέπεηαζ, πανέπεζ βζα ηα
ιυκζια θμνηία ηαζ βζα ηζκδηά θμνηία 60σ ζημοξ δνυιμοξ πμο είκαζ πζεακή δ δζέθεοζδ αανέςκ μπδιάηςκ
ηαζ 301 ζημ οπυθμζπμ δίηηομ, πθήνδ αζθάθεζα υζμκ αθμνά ζηδκ ακημπή ηςκ ζςθήκςκ ηαζ ηςκ
ζοκδέζεςκ υπςξ ηαζ ζηδκ ζηεβακυηδηα ηςκ ζοκδέζεςκ.
Ζ ζφκδεζδ ηςκ εζδζηχκ ηειαπίςκ ηαζ ελανηδιάηςκ ιε ςηίδεξ (θθάκηγεξ), εα βίκεηαζ ιε πανέκεεζδ,
ιεηαλφ ηςκ θθακηγχκ εθαζημιενμφξ δαηηοθίμο ζηεβακυηδηαξ. Νζ ημπθζμθυνμζ ήθμζ εα ακηαπμηνίκμκηαζ
ζηα δζεεκή πνυηοπα ΔΙΝΡ ΔΛ 150 4014 ηαζ ΔΙΝΡ ΔΛ 150 4032, ηαζ εα ζοζθίββμκηαζ επανηχξ, έηζζ
χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ ζηεβακυηδηα ημο ανιμφ, πςνίξ υιςξ κα δδιζμονβμφκηαζ εθεθηοζηζηέξ ηάζεζξ
ζηα ζοκδευιεκα ιένδ.

5.

ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΑΞΝΘΖΘΔΠΖ

Θαηά ηδ ιεηαθμνά, θμνημεηθυνηςζδ ηαζ ηαηά ηδκ απμεήηεοζδ, μζ ζςθήκεξ ηαζ ηα εζδζηά ηειάπζα εα
ζηδνίγμκηαζ ηαηά ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα απμθεφβεηαζ δ ηάιρδ ημοξ, δ παναιυνθςζδ ημοξ ηαζ μ
ηναοιαηζζιυξ ημοξ απυ αζπιδνά ακηζηείιεκα. Γζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ ελςηενζηήξ επέκδοζδξ απαβμνεφεηαζ
νδηά δ πνήζδ ζονιαηυζπμζκςκ.
Νζ πεζνζζιμί ηαηά ηδ θυνηςζδ ηαζ εηθυνηςζδ εα βίκμκηαζ ιε ιεβάθδ πνμζμπή ηαζ ακάθμβα ιε ημ αάνμξ
ηςκ ζςθήκςκ ιε ηα πένζα, ιε ζπμζκζά ηαζ λφθζκμοξ μθζζεδηήνεξ (απυ ιαδένζα) ή ακορςηζηυ ιδπάκδια.
Όηακ πνδζζιμπμζμφκηαζ άβηζζηνα βζα ηδκ ακφρςζδ ηα άηνα ημοξ εα ηαθφπημκηαζ ιε θάζηζπμ, βζα κα ιδκ
ηαηαζηνέθμκηαζ ηα πείθδ ηςκ ζςθήκςκ. Ρα αοημηίκδηα ή μζ πθαηθυνιεξ ιεηαθμνάξ εα έπμοκ ιήημξ
ηέημζμ, χζηε μζ ζςθήκεξ κα ιδκ ελέπμοκ απυ ηδκ ηανυηζα.
Νζ ζςθήκεξ πνέπεζ οπμπνεςηζηά κα απμεδηεφμκηαζ ζε ζηεβαζιέκμοξ πχνμοξ ηαζ κα δζαπςνίγμκηαζ ιεηαλφ
ημοξ ηαηά ζηνχζεζξ ιε λφθζκμοξ δμημφξ. Ζ πνχηδ ζεζνά ζςθήκςκ εα εδνάγεηαζ πάκς ζε δφμ ιαδένζα ή
ηαδνυκζα ηαζ μζ αηναίμζ ζςθήκεξ εα ζηδνίγμκηαζ ιε ηάημοξ. Δπίζδξ πνέπεζ κα ημπμεεημφκηαζ ζε ηέημζα
δζάηαλδ (π.π. δζάηαλδ ποναιίδαξ η.θπ.), χζηε κα απμθεοπεμφκ θυβς οπενηείιεκμο αάνμοξ ζηνεαθχζεζξ
ηαζ παναιμνθχζεζξ ηςκ ζςθήκςκ (Κέβζζημ φρμξ απμεήηεοζδξ υπζ ιεβαθφηενμ απυ 2.00 ι). Θάεε
δζάιεηνμξ ζημζαάγεηαζ πςνζζηά.
Νζ εθαζηζημί δαηηφθζμζ πνέπεζ κα παναιέκμοκ ιέζα ζημοξ ζάημοξ ή ηζαχηζα πμο ήηακ ζοζηεοαζιέκμζ
ηαηά ηδκ πνμιήεεζα ημοξ. Ξνέπεζ κα πνμζηαηεφμκηαζ απυ ημ δθζαηυ θςξ, απυ έθαζα, θίπδ, πδβέξ
εενιυηδηαξ ηθπ.
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6.

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ

6.1

ΞΝΒΝΙΖ ΓΔΗΓΚΑΡΝΠ

Ζ πανμφζα εκυηδηα «6.1 ΞΝΒΝΙΖ ΓΔΗΓΚΑΡΝΠ» οθίζηαηαζ ιυκμ υηακ δ Δπζηνμπή ηνίκεζ υηζ απαζηείηαζ
δ οπμαμθή δείβιαημξ
•

Θαηά ηδκ ηνίζδ ηδξ Δπζηνμπήξ ηαζ ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηςκ εθέβπςκ πμο πνμδζαβνάθμκηαζ απυ
αοηήκ κα βίκμοκ ηαηά ηδ δζαδζηαζία ημο δζαβςκζζιμφ, επζθέβεηαζ ημ πθήεμξ ηςκ δεζβιάηςκ πμο εα
πνέπεζ κα πνμζημιίζμοκ μζ δζαβςκζγυιεκμζ, ιε θεπημιενή ακαθμνά ζηδ δζάιεηνμ τΛ, ηδκ
μκμιαζηζηή πίεζδ ΟΛ ή υηζ επζπνυζεεημ ηνίκεζ δ εηάζημηε Δπζηνμπή.

•

Νζ πνμηεζκυιεκμζ έθεβπμζ εα πνέπεζ κα δζεκενβμφκηαζ ιε αάζδ ακεβκςνζζιέκα Δθθδκζηά,
Δονςπασηά ή Γζεεκή πνυηοπα βζα ποημζζδήνμοξ ζςθήκεξ απμπέηεοζδξ.

•

Πηδκ πενίπηςζδ αοηή, μζ δζαβςκζγυιεκμζ οπμπνεμφκηαζ ιαγί ιε ηδκ πνμζθμνά ημοξ κα οπμαάθθμοκ
επί πμζκή απμηθεζζιμφ δείβια ή δείβιαηα ημο οθζημφ. Όθα ηα πνμηφπημκηα ηυζηδ βζα ημοξ
εθέβπμοξ αανφκμοκ ημκ πνμιδεεοηή.

6.2

ΞΝΒΑΙΙΝΚΔΛΑ ΔΓΓΟΑΦΑ

Ν πνμιδεεοηήξ εα πνέπεζ κα πνμζημιίζεζ υθα ηα έββναθα, πζζημπμζδηζηά, ηεπκζηά θοθθάδζα, πμο
αθμνμφκ ηα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ πνμζθενμιέκςκ οθζηχκ. Ποβηεηνζιέκα εα οπμαθδεμφκ απυ
ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ζε δζαβςκζζιυ πνμιήεεζαξ ημο πνμδζαβναθυιεκμο οθζημφ, επί πμζκή απμηθεζζιμφ ηα
ηάηςεζ:
•

Ξίκαηαξ οθζηχκ ζημκ μπμίμ εα ακαθένεηαζ μ ηαηαζηεοαζηήξ. Νζ ζςθήκεξ ηδξ ζδίαξ δζαιέηνμο ηαζ
ηα ακηίζημζπα εζδζηά ηειάπζα πνέπεζ κα έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί απυ ηδκ ίδζα αζμιδπακία. Όθα ηα
πνμσυκηα πνέπεζ κα πνμένπμκηαζ απυ δζεεκχξ ακαβκςνζζιέκα ενβμζηάζζα.

•

Ν πίκαηαξ πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ ιε πζζημπμζδηζηά βζα επζηοπείξ εθέβπμοξ ακαβκςνζζιέκδξ
εβηονυηδηαξ απυ ηα μπμία εα πνμηφπηεζ υηζ ηα πνμσυκηα αοηά είκαζ ζφιθςκα πνμξ ηζξ δζαηάλεζξ
ηςκ πνμακαθενεέκηςκ πνμηφπςκ. Πημκ πίκαηα εα επζζοκαθεμφκ επίζδξ ηαζ μπμζαδήπμηε άθθα
ζημζπεία ζηακά κα πζζημπμζήζμοκ ημ δυηζιμ ηςκ πνμηεζκυιεκςκ βζα εθανιμβή οθζηχκ ηαζ ηδκ εκ
βέκεζ ειπεζνία ημο ηαηαζηεοαζηή ημοξ.

•

Ρδκ ιέεμδμ παναβςβήξ

•

Ξμζυηδηεξ ηαηά δζάιεηνμ (ζοκμθζηυ αάνμξ, ιήημξ ηαζ ανζειυξ ζςθήκςκ ηαζ εζδζηχκ ηειαπίςκ).

•

Ρζξ δζαζηάζεζξ ηςκ ζςθήκςκ (ςθέθζιμ ιήημξ ζςθήκςκ, ελςηενζηή δζάιεηνμξ ηαζ πάπμξ).

•

Δίδμξ ζοκδέζιμο (ιμνθή ηθπ) ηαζ δαηηοθίμο ζηεβακυηδηαξ (οθζηυ, πνμδζαβναθέξ).

•

Δίδμξ επέκδοζδξ (εζςηενζηή - ελςηενζηή, οθζηά, πνμδζαβναθέξ).

•

Ππέδζα ηαζ θμζπά ηεπκζηά ζημζπεία εζδζηχκ ηειαπίςκ.

•

Ππέδζα ηαζ πνμδζαβναθέξ βζα υζα οθζηά δεκ οπάνπμοκ ακηίζημζπα εθθδκζηά πνυηοπα

πεφεοκεξ δδθχζεζξ ημο ηαηαζηεοαζηή, ακηί επίζδιςκ πζζημπμζδηζηχκ βζα ζοιιυνθςζδ ιε ηα πνυηοπα
ηαζ ημοξ πνμαθεπυιεκμοξ εθέβπμοξ απυ πζζημπμζδιέκα ενβαζηήνζα, δεκ βίκμκηαζ δεηηέξ.
Γζεοηνζκίγεηαζ υηζ ηα ακςηένς έββναθα είκαζ ηα εθάπζζηα πμο ζοκμδεφμοκ ηζξ πνμδζαβναθέξ ηαζ
πζζημπμζμφκ ηδκ ζοιιυνθςζδ ηςκ οθζηχκ ιε ηα ακαθενυιεκα ζηδκ πνμδζαβναθή πνυηοπα. Θα πνέπεζ
κα πνμζημιζζεμφκ ηαζ υθα ηα οπυθμζπα έββναθα πμο πζεακυκ δ Δπζηνμπή δζαβςκζζιμφ γδηά.
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Έββναθα πμο εηδίδμκηαζ απυ ημ ενβμζηάζζμ ηαηαζηεοήξ, ημ μπμίμ ανίζηεηαζ εηηυξ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ ηςκ
μπμίςκ αάζεζ δζαηήνολδξ εθέβπεηαζ δ εβηονυηδηα, πνέπεζ κα είκαζ εεςνδιέκα ζφιθςκα ιε ηδ Πφιααζδ
ηδξ Σάβδξ ηαζ κα θένμοκ ηδκ Πθναβίδα ηδξ Σάβδξ (Apostille).

6.2.1

ΓΙΥΠΠΑ ΠΛΡΑΜΖΠ

Γθχζζα ζφκηαλδξ ηαζ οπμαμθήξ ηδξ πνμζθμνάξ, μνίγεηαζ δ εθθδκζηή.
Γζα υθα ηα γδημφιεκα έββναθα, πζζημπμζδηζηά ηαζ θμζπά δζηαζμθμβδηζηά βίκεηαζ απμδεηηή ηαζ δ αββθζηή
βθχζζα.
πμααθθυιεκα έββναθα, πζζημπμζδηζηά ηαζ θμζπά δζηαζμθμβδηζηά ζε άθθδ βθχζζα πθδκ ηδξ εθθδκζηήξ ηαζ
ηδξ αββθζηήξ δεκ θαιαάκμκηα οπ' υρζκ ηαζ εεςνμφκηαζ ςξ ιδ πνμζημιζζεέκηα, εηηυξ ακ ζοκμδεφμκηαζ
απυ ιεηάθναζδ ζηδκ εθθδκζηή ή αββθζηή βθχζζα.
Δλαίνεζδ απμηεθμφκ ζπέδζα ή έββναθα πμο πενζέπμοκ απμηθεζζηζηά ιεηνήζεζξ (ιε ανζειμφξ ηαζ δζεεκή
ζφιαμθα), ηα μπμία βίκμκηαζ απμδεηηά ηαζ ζε άθθδ εονςπασηή βθχζζα.
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ΡΞ-602.02: Ρνπνζέηεζε αγσγώλ απνρέηεπζεο (πίεζεο) κε ζσιήλεο από ειαηό
ρπηνζίδεξν.

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ
1.

2.

ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΓΖΓΗΑ
1.1

ΓΔΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

1.2

ΡΎΞΝΞΝΗΖΡΗΘΔΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞΔΠ

1.3

ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΙΗΘΩΛ ΔΟΓΝ

ΓΔΛΗΘΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ
2.1

ΔΞΗΡΟΔΞΝΚΔΛΖ ΑΞΝΘΙΗΠΖ

2.2

ΠΩΚΑΡΑ ΑΓΘΟΩΠΖΠ

3.

ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΘΑΗ ΠΛΓΔΠΖ ΡΩΛ ΠΩΙΖΛΩΛ

4.

ΔΙΔΓΣΝΗ ΑΞΝΞΔΟΑΡΩΘΔΛΡΝΠ ΓΗΘΡΝ

5.

ΓΝΘΗΚΔΠ ΠΡΔΓΑΛΝΡΖΡΑΠ
5.1

ΞΟΝΓΝΘΗΚΑΠΗΑ- ΘΟΗΩΠ ΓΝΘΗΚΖ ΞΗΔΠΖΠ
5.1.1

ΞΟΝΓΝΘΗΚΑΠΗΑ

5.1.2

ΘΟΗΩΠ ΓΝΘΗΚΑΠΗΑ ΞΗΔΠΔΩΠ

5.2

ΓΔΛΗΘΖ ΓΝΘΗΚΑΠΗΑ

5.3

ΞΝΒΑΙΙΝΚΔΛΑ ΔΓΓΟΑΦΑ
5.3.1

ΓΙΩΠΠΑ ΠΛΡΑΜΖΠ

Ζ Ξανμφζα πνμδζαβναθή αθμνά ημοξ παναηάης ηςδζημφξ CΟV:
45332300-6

Δνβαζίεξ ημπμεέηδζδξ απμπεηεοηζηχκ αβςβχκ
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1.

ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΓΖΓΗΑ

1.1

ΓΔΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

Ζ πανμφζα ηεπκζηή μδδβία αθμνά ζηζξ απαζηήζεζξ πμζμηζηχκ εθέβπςκ βζα ηδκ παναθααή ενβαζζχκ
ημπμεέηδζδξ ζςθδκςηχκ αβςβχκ απμπέηεοζδξ αηαεάνηςκ οπυ πίεζδ απυ εθαηυ ποημζίδδνμ. Πηδκ
μδδβία πενζθαιαάκμκηαζ επίζδξ ηα ακαθενυιεκα ζηα εζδζηά ηειάπζα ζφκδεζδξ.
Ζ πανμφζα ηεπκζηή μδδβία δεκ απμηεθεί ηεπκζηή πνμδζαβναθή ηαζ δεκ πενζβνάθεζ ακαθοηζηά ηεπκζηά
παναηηδνζζηζηά βζα οθζηά, ενβαζίεξ πμο αθμνμφκ ζε ημπμεέηδζδ ή ηεπκζηυ ελμπθζζιυ απαναίηδημ βζα ηδκ
ημπμεέηδζδ οθζηχκ ή δζεκένβεζα εθέβπςκ. Γίδεηαζ ςξ εκδεζηηζηυ αμδεδηζηυ ηείιεκμ βζα ηδκ ζφκηαλδ
άνενμο ζπεηζηά ιε ηζξ εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ πμο εα πνέπεζ κα ηδνδεμφκ.
Ζ αηνζαήξ ηαζ ακαθοηζηή πενζβναθή βζα ηδκ ηαηαζηεοή δζηηφςκ απυ αβςβμφξ πμο εα ηαηαζηεοαζεμφκ
ηαζ εα ημπμεεηδεμφκ πνμαθέπεηαζ ζηα ζπέδζα ηδξ ιεθέηδξ ή ηδξ εβηεηνζιέκεξ απυ ηδκ πδνεζία
ηνμπμπμζήζεζξ αοηήξ, ζε ζοιθςκία πάκηα ιε ηζξ εζδζηέξ ζοκεήηεξ ημο εηάζημηε ένβμο ημπμεέηδζδξ
αβςβχκ ηαζ ηαηαζηεοήξ δζηηφμο απμπέηεοζδξ.

1.2

ΡΞΝΞΝΗΖΡΗΘΔΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞΔΠ

Ζ πανμφζα Ξνμδζαβναθή εκζςιαηχκεζ, ιέζς παναπμιπχκ, απαζηήζεζξ άθθςκ ηακμκζζηζηχκ ηεζιέκςκ,
πνμκμθμβδιέκςκ ή ιδ. Νζ παναπμιπέξ αοηέξ ακαθένμκηαζ ζηα ακηίζημζπα ζδιεία ηδξ πανμφζδξ ηαζ
ηαηάθμβμξ ηςκ ηεζιέκςκ αοηχκ πανμοζζάγεηαζ ζηδ ζοκέπεζα. Ξνμηεζιέκμο πενί παναπμιπχκ ζε
πνμκμθμβδιέκα ηείιεκα, ηοπυκ ιεηαβεκέζηενεξ ηνμπμπμζήζεζξ ή ακαεεςνήζεζξ αοηχκ εα έπμοκ
εθανιμβή ζηδκ πανμφζα υηακ εα εκζςιαηςεμφκ ζε αοηή, ιε ηνμπμπμίδζδ ή ακαεεχνδζδ ηδξ. Όζμκ
αθμνά ζηζξ παναπμιπέξ ζε ιδ πνμκμθμβδιέκα ηείιεκα ζζπφεζ δ ηεθεοηαία έηδμζδ ημοξ.
ΔΙΝΡ ΔΛ 150 4014

Κπμοθυκζα ελαβςκζηήξ ηεθαθήξ - Θαηδβμνίεξ πνμσυκημξ Α ηαζ Β

ΔΙΝΡ ΔΛ 150 4032

Δλαβςκζηά πενζηυπθζα, ηφπμξ 1 - Θαηδβμνίεξ πνμσυκημξ Α ηαζ Β

Βαζζηυ ηείιεκμ ακαθμνάξ είκαζ μζ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηαζ ηαηαζηεοαζηζηέξ θεπημιένεζεξ ημο ένβμο
πμο έπεζ ακαθάαεζ κα εηηεθέζεζ μ Ακάδμπμξ αάζεζ ηδξ ακηίζημζπδξ ιεθέηδξ ηδξ πδνεζίαξ ηαεχξ ηαζ δ
ηεπκζηή πνμδζαβναθή ηδξ ΔΓΑΞ βζα ζςθήκεξ ηαζ οθζηά απυ εθαηυ ποημζίδδνμ.
Πε πενίπηςζδ πμο δεκ ακαθένεηαζ αθθζχξ απυ ηδκ πδνεζία, δ πανμφζα ηεπκζηή μδδβία ακαθένεηαζ ζηδκ
Ρμπμεέηδζδ ζςθήκςκ ζημ υνοβια, ηδκ ζφκδεζδ ηςκ αβςβχκ ηαζ εζδζηχκ ηειαπίςκ ηαεχξ ηαζ ηζξ
εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ πμζμηζηχκ εθέβπςκ βζα ηδκ παναθααή.

1.3

ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΙΗΘΥΛ ΔΟΓΝ

Ρα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ζςθήκςκ ηαζ εζδζηχκ ηειαπίςκ είκαζ αοηά πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ
πνμδζαβναθή ημο Ένβμο ηαζ ζηδκ Κεθέηδ ημο ένβμο.
Πε πενίπηςζδ πμο δεκ ακαθένμκηαζ νδηχξ ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά βζα ηα οθζηά ημο ένβμο, ςξ οθζηά
κμμφκηαζ ηα ακαθενυιεκα ζηδκ Ξνμδζαβναθή ΔΓΑΞ βζα αβςβμφξ (πίεζδξ) ηαζ οθζηά απυ εθαηυ
ποημζίδδνμ.
Νζ ενβαζίεξ ημπμεέηδζδξ πνέπεζ ςξ εη ημφημο κα είκαζ ζφιθςκεξ ιε ηα ακηίζημζπα παναηηδνζζηζηά ηςκ
οθζηχκ.
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2.

ΓΔΛΗΘΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ

2.1

ΔΞΗΡΟΔΞΝΚΔΛΖ ΑΞΝΘΙΗΠΖ

Ζ ημπμεέηδζδ ζηςκ ζςθήκςκ ζημ υνοβια πνμδζαβνάθεηαζ ακαθοηζηά ζηζξ ηαηαζηεοαζηζηέξ θεπημιένεζεξ
ηδξ ιεθέηδξ ημο ένβμο πμο έπεζ ακαθάαεζ κα εηηεθέζεζ μ Ακάδμπμξ. Πε ηάεε πενίπηςζδ ηαηά ηδκ
εηηέθεζδ ημο ένβμο εα πνέπεζ κα εθέβπεηαζ υηζ αοηέξ δεκ οπενααίκμοκ ηζξ ιέβζζηεξ βςκίεξ εηηνμπήξ βζα
ηα εκ θυβς οθζηά. Δηηυξ ακ ακαθένεηαζ νδηχξ ζηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ημο ένβμο, δζεοηνζκίγεηαζ υηζ
μζ ηακμκζημί ζφκδεζιμζ επζηνέπμοκ, οπυ ζοκεήηεξ πθήνμοξ αζθάθεζαξ ηδκ ιενζηή απυηθζζδ ηςκ αλυκςκ
ηςκ ζοκδευιεκςκ ζςθήκςκ ζφιθςκα ιε ημοξ παναηάης πίκαηεξ

Δζςηενζηή δζάιεηνμξ
ζςθήκςκ

Δπζηνεπυιεκδ απυηθζζδ
ζε ιμίνεξ

60 εχξ 150 πθζη

5

2000 έςξ 300 πθζη

4

350 έςξ 600 πθζη

3

700 έςξ 800 πθζη

2

Άκς ηςκ 900 πθζη

1 ηαζ 30'

2.2

ΠΥΚΑΡΑ ΑΓΘΟΥΠΖΠ

Κεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ηαζ ζφκδεζδ ηςκ ζςθήκςκ ηαζ πνζκ ηδκ οδναοθζηή δμηζιή ημο δζηηφμο, εα
ηαηαζηεοάγμκηαζ ηα πνμαθεπυιεκα ζχιαηα αβηφνςζδξ. Ζ ακαθοηζηή πενζβναθή ηςκ ζςιάηςκ
αβηφνςζδξ ή ηαζ ηδξ ηαηάθθδθδξ ιεευδμο αβηφνςζδξ ηςκ αβςβχκ ηαζ εζδζηχκ ηειαπίςκ ηαεχξ ηαζ δ
δζαδζηαζία εηζηαθήξ, ηαηαζηεοήξ ηαζ απμδμπήξ αοηήξ εα βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηα πνμαθεπυιεκα ζηδκ
ιεθέηδ ημο ένβμο.

3.

ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΘΑΗ ΠΛΓΔΠΖ ΡΥΛ ΠΥΙΖΛΥΛ

Νζ αβςβμί εα ηαηαζηεοαζεμφκ υπςξ πνμαθέπεηαζ ζηα ζπέδζα ηδξ ιεθέηδξ ή ηζξ εβηεηνζιέκεξ απυ ηδκ
πδνεζία ηνμπμπμζήζεζξ αοηήξ. Νζ παναηάης μδδβίεξ είκαζ εκδεζηηζηέξ ζε πενίπηςζδ πμο δ ιεθέηδ δεκ ημ
πνμδζαβνάθεζ νδηχξ.
Ζ ηαηαζηεοή ηςκ αβςβχκ πνμαθέπεηαζ κα βίκεζ εκ λδνχ (ιε ακηθήζεζξ υπμο απαζηείηαζ). Νζ ζςθήκεξ
εα εβηζαςηζζημΰκ ιε άιιμ πάπμοξ υπςξ μνίγεηαζ ζημ ακηίζημζπμ ζπέδζμ ηδξ ιεθέηδξ, πμο εα
ηαηαθαιαάκεζ υθμ ημ πθάημξ ημο ζηάιιαημξ. Ρμ ζηάιια ζημ μπμίμ εα ημπμεεηδεμφκ μζ ζςθήκεξ εα
έπεζ ημ πθάημξ πμο ηαεμνίγεηαζ ζηα ζπέδζα ηδξ ιεθέηδξ. Ν ημνιυξ ηςκ ζςθήκςκ εα εβηζαςηίγεηαζ ιε
άιιμ αθθά μζ ζοκδέζεζξ εα ιέκμοκ αηάθοπηεξ βζα ημκ έθεβπμ ηαηά ηδ δμηζιή.
Ν Ακάδμπμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα πνμζημιίζεζ αεααίςζδ ημο πνμιδεεοηή ηςκ ζςθήκςκ υηζ μ αβςβυξ
ζηα αάεδ πμο πνμηείκεηαζ κα ηαηαζηεοαζηεί ηαζ ιε ημκ εβηζαςηζζιυ ηαζ επίπςζδ πμο πνμαθέπεηαζ,
πανέπεζ βζα ηα ιυκζια θμνηία ηαζ βζα ηζκδηά θμνηία 60η ζημοξ δνυιμοξ πμο είκαζ πζεακή δ δζέθεοζδ
αανέςκ μπδιάηςκ ηαζ 30η ζημ οπυθμοημ δίηηομ, πθήνδ αζθάθεζα υζμκ αθμνά ζηδκ ακημπή ηςκ
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ζςθήκςκ ηαζ ηςκ ζοκδέζεςκ υπςξ ηαζ ζηδκ ζηεβακυηδηα ηςκ ζοκδέζεςκ, ηαζ κα θάαεζ ηάεε επζπθέμκ
ιέηνμ ζημκ εβηζαςηζζιυ πμο ηοπυκ απαζηείηαζ πςνίξ μπμζαδήπμηε μζημκμιζηή ή άθθδ απαίηδζδ.
Όθμζ μζ αβςβμί εα ημπμεεηδεμφκ επαηνζαχξ μνζγμκηζμβναθζηά ηαζ ορμιεηνζηά ζηζξ εέζεζξ πμο θαίκμκηαζ
ζηα ζπέδζα ηδξ ιεθέηδξ, ή ηζξ εβηεηνζιέκεξ απυ ηδκ πδνεζία ηνμπμπμζήζεζξ αοηήξ.
Ρα ηιήιαηα ηςκ αβςβχκ πμο ζε μνζγμκηζμβναθία πνμαθέπμκηαζ ζε ηαιπφθδ εα ηαηαζηεοαζημφκ απυ
ζςθήκεξ ηακμκζημφ ή ιζηνυηενμο ιήημοξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ επζηνεπυιεκδ απυηθζζδ ηςκ ζοκδέζιςκ
ή απυ εζδζηά ηειάπζα (ηαιπφθεξ). Ξάκηςξ ζε ηαιία πενίπηςζδ δ απυηθζζδ ηςκ αλυκςκ δφμ ζοκδεμιέκςκ
ζςθήκςκ δεκ ιπμνεί κα οπενααίκεζ ηδκ επζηνεπυιεκδ βζα ημ είδμξ ημο πνδζζιμπμζδιέκμο ζοκδέζιμο.
Γεκ επζηνέπεηαζ δ πνδζζιμπμίδζδ εζδζηχκ ηειαπίςκ ηαιπφθςκ ιεβαθφηενδξ βςκίαξ απυ 45°. Όπμο ζηδ
ιδημημιή πανμοζζάγμκηαζ αθθαβέξ ηθίζεςκ ημο αβςβμφ, μ αβςβυξ εα ηαηαζηεοαζεεί ζε ηαιπφθδ. Ζ
ηαηαζηεοή εα βίκεζ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ πμο ακαθένεηαζ παναπάκς βζα ηζξ ηαιπφθεξ ηδξ μνζγμκηζμβναθίαξ.
Γζα κα απμθεφβεηαζ δ απυηθζζδ ηαζ ηοπυκ απμζφκδεζδ ημο αβςβμφ ζηζξ εέζεζξ υπμο ημπμεεημφκηαζ ηα
εζδζηά ηειάπζα (ηαιπφθεξ, ηαο, πχιαηα), θυβς ηςκ δδιζμονβμφιεκςκ εηεί ςεήζεςκ, είκαζ απαναίηδηδ δ
αβηφνςζδ ημοξ, ζφιθςκα ιε ηδκ ακηίζημζπδ πνμδζαβναθή.
Ζ πνμζέββζζδ ζημ ζηάιια ηςκ ζςθήκςκ ηαζ ηςκ εζδζηχκ ηειαπίςκ πνέπεζ κα εηηεθείηαζ ιε ιεβάθδ
πνμζμπή ηαζ επζιέθεζα, ιε εζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ, βζα απμθοβή, θεμνχκ ηςκ ζςθήκςκ ή ιείςζδ ηδξ
ακημπήξ ηςκ θυβς ηνμφζεςκ. Ν Ακάδμπμξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηάεε γδιζά πμο εα πνμηφπηεζ.
Ανπζηά μζ ζςθήκεξ εα ημπμεεηδεμφκ ηαηά ιήημξ ημο πείθμξ ημο ζηάιιαημξ ηαζ εα επζεεςνδεμφκ ιε
πνμζμπή βζα ελαηνίαςζδ εκδεπμιέκςκ αθααχκ εη ηδξ ιεηαθμνάξ ημοξ ηαζ εα ηαεανζζεμφκ ιε επζιέθεζα
απυ ηάεε λέκδ μοζία ζδζαίηενα ζηα άηνα, υπμο βίκεηαζ δ ζφκδεζδ. Νζ ζςθήκεξ πμο πανμοζζάγμοκ
μνζζιέκεξ αθάαεξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ, εάκ δζαπζζηςεεί υηζ δεκ έπεζ οπμζηεί ακεπακυνεςηδ
αθάαδ μθυηθδνμξ μ ζςθήκαξ ηαζ αθμφ ημπεί ιε επζιέθεζα ημ ηαηαζηναιιέκμ ηιήια ημοξ. Δκ ζοκέπεζα,
εα ημπμεεηδεεί ζημοξ ζςθήκεξ ηαζ ηα εζδζηά ηειάπζα ημ πνμζηαηεοηζηυ πενίαθδια απυ πμθοαζεοθέκζμ
πάπμοξ 0,20 πθζη., ζφιθςκα ιε υζα ακαθένμκηαζ ζηδκ πανμφζα.
Νζ ζςθήκεξ ηαζ μζ ζφκδεζιμζ ηαηεαάγμκηαζ ιε πνμζμπή ζημ υνοβια ιε ηαηάθθδθα ιδπακζηά ιέζα, χζηε
κα απμθεφβεηαζ μ ηναοιαηζζιυξ ημοξ.
Ζ ζφκδεζδ δφμ ή πενζζζμηένςκ ζςθήκςκ έλς απυ ηδκ ηάθνμ απαβμνεφεηαζ απυθοηα.
Νζ ζςθήκεξ ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε ηδκ εζζδμπή ημο εοεέςξ άηνμο ημο εκυξ ζςθήκα ζηδκ ιμφθα
ημο πνμδβμφιεκμο ζςθήκα.
Ξνζκ απυ ηδκ ζφκδεζδ ηάεε ζςθήκα ηαεανίγεηαζ ιε επζιέθεζα ημ εοεφ ημο άηνμ ηαζ δ ιμφθα (ηαζ ημ
αοθάηζ ημο εθαζηζημφ δαηηοθίμο) εζςηενζηά.
Ρμπμεεηείηαζ μ εθαζηζηυξ δαηηφθζμξ ζηεβακυηδηαξ ζημ αοθάηζ ηδξ ιμφθαξ ηαζ βίκεηαζ επάθεζρδ ιε
ιαθαηυ νεοζηυ ζαπμφκζ ηδξ ελςηενζηήξ επζθάκεζαξ ημο εοεφ άηνμο ημο ζςθήκα. Γίκεηαζ δ ζφκδεζδ ημο
ζςθήκα ιε ημκ πνμδβμφιεκμ ημο, πςνίξ ημ εοεφ άηνμ ημο ζςθήκα κα ηενιαηίγεζ ιέζα ζηδκ ιμφθα, αθθά
αθήκεηαζ εθεφεενμ δζάζηδια ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηή ηςκ ζςθήκςκ.
Γζα ηδκ ζφκδεζδ ζπνχπκεηαζ μ ζςθήκαξ ιε ημ εοεφ άηνμ ιέζα ζηδ ιμφθα ημο ήδδ ημπμεεηδιέκμο
ζςθήκα. Γζα ηδκ ζφκδεζδ πνδζζιμπμζείηαζ, οπμπνεςηζηά, δ εζδζηή ζοζηεοή ζφκδεζδξ.
Θαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ δζαημπχκ ηδξ ενβαζίαξ ημ ζηυιζμ ημο ηεθεοηαίμο ζςθήκα πμο ημπμεεηήεδηε εα
θνάγεηαζ ιε λφθζκμ πχια χζηε κα ιδκ είκαζ δοκαηή δ δζείζδοζδ βαζχκ, λέκςκ ζςιάηςκ, υιανζςκ
οδάηςκ ή ιζηνχκ γχςκ ιέζα ζημκ ζςθήκα.
Ζ ζφκδεζδ ηςκ εζδζηχκ ηειαπίςκ ηαζ ελανηδιάηςκ ιε ςηίδεξ (θθάκηγεξ), εα βίκεηαζ ιε πανέκεεζδ,
ιεηαλφ ηςκ θθακηγχκ, εθαζημιενχκ δαηηοθίςκ ζηεβάκςζδξ. Νζ ημπθζμθυνμζ ήθμζ εα ακηαπμηνίκμκηαζ
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ζηα πνυηοπα ΔΙΝΡ ΔΛ 150 4014 ηαζ ΔΙΝΡ ΔΛ 150 4032, ηαζ εα ζοζθίββμκηαζ επανηχξ, έηζζ χζηε κα
ελαζθαθίγεηαζ δ ζηεβακυηδηα ημο ανιμφ, πςνίξ υιςξ κα δδιζμονβμφκηαζ εθεθηφζηδηεξ ηάζεζξ ζηα
ζοκδευιεκα ιένδ.
Ζ ζφκδεζδ ηςκ ζςθήκςκ ιε ηα εη ζηονμδέιαημξ ημζπχιαηα ηςκ θνεαηίςκ αενελαβςβχκ ηαζ άθζλδξ
βίκεηαζ ιέζς εζδζημφ ζοκδέζιμο απυ ductile iron ηδξ ακηίζημζπδξ ιε ημοξ ζςθήκεξ δζαιέηνμο. Νζ
ζφκδεζιμζ ημπμεεημφκηαζ ζηζξ πνμαθεπυιεκεξ εέζεζξ πνζκ απυ ηδκ δζάζηνςζδ ημο ζηονμδέιαημξ. Ζ
ελςηενζηή επζθάκεζα ηςκ ζοκδέζιςκ πνέπεζ κα είκαζ ακχιαθδ χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ πνυζθοζδ ημο
ζηονμδέιαημξ ηςκ θνεαηίςκ.
Δηαηένςεεκ ηςκ θνεαηίςκ αενελαβςβχκ ηαζ ζηδκ ηαηάθδλδ ημο αβςβμφ ζε θνεάηζμ άθζλδξ εα
ημπμεεηδεεί ιζηνμφ ιήημοξ (0,80 έςξ 1,20 ι.) ζςθήκαξ.

4.

ΔΙΔΓΣΝΗ ΑΞΝΞΔΟΑΡΥΘΔΛΡΌΠ ΓΗΘΡΝ

•

Έθεβπμξ μνζγμκηζμβναθζηήξ ηαζ ορμιεηνζηήξ ημπμεέηδζδξ ζςθήκςκ ζφιθςκα ιε ηδκ εβηεηνζιέκδ
ιεθέηδ (ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ηαηαζηεοήξ, ζε ειθακή ζδιεία πνζκ ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ επίπςζδξ
ή ζηα θνεάηζα αακχκ).

•

Έθεβπμξ ζοκδεζιμθμβίαξ ζςθήκςκ ηαζ πνμζηαζίαξ (ελςηενζηήξ ηαζ εζςηενζηήξ) ζςθήκςκ ηαζ
εζδζηχκ ηειαπίςκ (ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ ή/ηαζ επί μναηχκ ηιδιάηςκ πνζκ ηδκ
μθμηθήνςζδ ηδξ επίπςζδξ).

•

Έθεβπμξ απμηθίζεςκ ζοκδέζιςκ. Ζ δζαπίζηςζδ απμηθίζεςκ ιεβαθοηένςκ ηςκ απμδεηηχκ
ζοκεπάβεηαζ ηδκ επακαημπμεέηδζδ ηαζ επακαζφκδεζδ ηςκ ζςθήκςκ (έθεβπμζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα
ηδξ ηαηαζηεοήξ).

•

Έθεβπμξ Ξναηηζηχκ ηέθεζδξ δμηζιχκ πζέζεςξ.

•

Ριήιαηα ζςθδκχζεςκ πμο ειθακίγμοκ ηαηχζεζξ, ζηνεαθχζεζξ ή δζάανςζδ, αθάαεξ ζηδκ
πνμζηαζία ηςκ αβςβχκ, ειθακείξ ηαημηεπκίεξ εκδεζηηζηέξ ημο υηζ δεκ ηδνήεδηε δ ιεθέηδ, δεκ εα
βίκμκηαζ απμδεηηά ηαζ εα δίδεηαζ εκημθή ακηζηαηάζηαζδξ ημοξ ιε δαπάκεξ ημο ακαδυπμο.

5.

ΓΝΘΗΚΔΠ ΠΡΔΓΑΛΝΡΖΡΑΠ

Ζ δμηζιή ζηεβακυηδηαξ εα βίκεηαζ ιεηά απυ ηδκ ημπμεέηδζδ ηαζ ζφκδεζδ ηςκ ζςθήκςκ ζημ
υνοβια, ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ζςιάηςκ αβηφνςζδξ, ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ εζδζηχκ ηειαπίςκ ηαζ
ζοζηεοχκ ηαζ ηδκ ιενζηή επακαπθήνςζδ ημο μνφβιαημξ.
Νζ δμηζιέξ δζαηνίκμκηαζ ζε:
•

Ξνμδμηζιαζία (ηαηά ηιήιαηα ημο δζηηφμο).

•

Θφνζα δμηζιή ζε πίεζδ (ηαηά ηιήιαηα ημο δζηηφμο).
•

5.1

Γεκζηή δμηζιή μθυηθδνμο ημο δζηηφμο.

ΞΟΝΓΝΘΗΚΑΠΗΑ - ΘΟΗΥΠ ΓΝΘΗΚΖ ΞΗΔΠΖΠ

Κεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ηαζ ζφκδεζδ ηςκ ζςθήκςκ ζημ υνοβια, ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ζςιάηςκ αβηφνςζδξ
ηαζ ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ εζδζηχκ ηειαπίςκ, δζηθείδςκ ηαζ ζοζηεοχκ αζθαθείαξ, ζοκηεθείηαζ δ ιενζηή
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πθήνςζδ ημο μνφβιαημξ (ιέπνζ φρμοξ 0,80ι.), αθήκμκηαξ αηάθοπηεξ ηζξ ζοκδέζεζξ βζα έθεβπμ ηαζ
ανπίγεζ δ δζεκένβεζα ηςκ δμηζιαζζχκ ζηεβακυηδηαξ.
Ρα πνμξ δμηζιή υνβακα, ακηθίεξ, ιακυιεηνα, ζςθήκεξ, πχιαηα, η.θ.π. μθείθεζ κα ηα πνμιδεεφζεζ ηαζ
ιεηαθένεζ επί ηυπμο, μ Ακάδμπμξ ιε δαπάκδ ημο.
Ρμ πνμξ δμηζιή ηιήια βειίγεζ ιε κενυ ιε πανμπή ανηεηά παιδθή βζα κα ελαζθαθζζηεί δ πθήνςξ εηδίςλδ
ημο αένα απυ ημ δίηηομ. Ποκίζηαηαζ δ ηαπφηδηα πθήνςζδξ κα ιδκ οπενααίκεζ ηα 0,05ι/δθ, μζ δε
αενελαβςβμί πνέπεζ κα είκαζ ακμζπημί ηαηά ηδκ πθήνςζδ.
Ζ οδναοθζηή πίεζδ ζημ ηιήια δμηζιήξ ελαζηείηαζ ιε ηδκ αμήεεζα ηαηάθθδθδξ ακηθίαξ. Ζ δελαιεκή ηδξ
ακηθίαξ πνέπεζ κα είκαζ εθμδζαζιέκδ ιε ζφζηδια ιέηνδζδξ πμο εα επζηνέπεζ ηδκ ιέηνδζδ ημο
πνμζηζεέιεκμο υβημο βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ πίεζδξ, ιε αηνίαεζα ± 1 θίηνμο. Έκα ηαηαβναθζηυ ιακυιεηνμ
εθεβιέκδξ ηαζ ηαηάθθδθδξ (π.π. Ν,ΐαηπζ) αηνίαεζαξ εβηαείζηαηαζ ζηδκ ζςθήκςζδ, ηαηά ημ δοκαηυκ
παιδθυηενμ ζδιείμ.
Θαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ δμηζιαζίαξ μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα δζαεέηεζ ηαηάθθδθα εζδζηεοιέκμ
πνμζςπζηυ, πμο κα είκαζ ζε εέζδ κα επέιαεζ ζε πενίπηςζδ ακάβηδξ. Θαιία ενβαζία δεκ επζηνέπεηαζ ιέζα
ζηα μνφβιαηα υζμ ημ ηιήια ανίζηεηαζ ζε δμηζιαζία. Ν Ακάδμπμξ μθείθεζ επίζδξ κα θάαεζ ιέηνα βζα κα
ιδκ ζοιαμφκ αηοπήιαηα ζημ πνμζςπζηυ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ δμηζιχκ.

5.1.1

ΞΟΝΓΝΘΗΚΑΠΗΑ

Κεηά ηδκ πθήνςζδ ημο ηιήιαημξ ιε κενυ ημφημ παναιέκεζ βζα 24 πενίπμο χνεξ ιε ηδκ ζηαηζηή πίεζδ
ημο οπυρδ ηιήιαημξ. Ζ πενίμδμξ ηδξ πνμδμηζιαζίαξ ανπίγεζ αθυημο επζηεοπεεί δ δζαηήνδζδ ηδξ πζέζεςξ.
Ρα μναηά ιένδ ημο ηιήιαημξ επζεεςνμφκηαζ πνμξ δζαπίζηςζδ ηοπυκ αθάαδξ, δζαννμήξ, ηθπ.

5.1.2

ΘΟΗΥΠ ΓΝΘΗΚΑΠΗΑ ΞΗΔΠΔΥΠ

Ακ ηαηά ηδκ πνμδμηζιαζία δεκ παναηδνδεμφκ ιεηαημπίζεζξ ζςθήκςκ ή δζαθοβέξ κενμφ, επαημθμοεεί δ
ηονίςξ δμηζιαζία. Ζ πίεζδ δμηζιήξ ηδξ ηονίςξ δμηζιαζίαξ είκαζ αοηή πμο μνίγεηαζ απυ ηδκ πδνεζία.
Ζ πίεζδ δμηζιήξ εα δζαηδνείηαζ βζα ιζζή χνα ακά 1ΝΝ ι. δμηζιαγυιεκμο ηιήιαημξ, αθθά πμηέ δ μθζηή
δζάνηεζα ηδξ δμηζιαζίαξ δεκ εα είκαζ ιζηνυηενδ ηςκ δφμ (2) ςνχκ μφηε ιεβαθφηενδ ηςκ (6) έλζ.
Ζ ηονίςξ δμηζιαζία εεςνείηαζ επζηοπμφζα εάκ παναηδνδεεί πηχζδ πίεζδξ ημ πμθφ 0,1 atm, ημ δίηηομ
παναιέκεζ ζηεβακυ ηαζ δεκ παναηδνδεμφκ παναιμνθχζεζξ.
Δάκ παναηδνδεεί πηχζδ πίεζδξ ιεβαθφηενδ ημο ακςηένμο μνίμο, εθέβπεηαζ μπηζηά δ ζςθήκςζδ βζα
ακαγήηδζδ εκδεπμιέκςκ δζαθοβχκ. Δάκ ανεεμφκ δζαθοβέξ, αοηέξ επζζηεοάγμκηαζ ηαζ δ δμηζιαζία
επακαθαιαάκεηαζ έλ’ ανπήξ.
Δάκ δεκ ανεεμφκ δζαθοβέξ κενμφ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ πνμζεηέεδζακ ζδιακηζηέξ πμζυηδηεξ κενμφ βζα
ηδκ δζαηήνδζδ ηδξ πζέζεςξ, πνέπεζ εη κέμο κα επζπεζνδεεί εηηέκςζδ ημο αένα ζημ δίηηομ πνζκ εηηεθεζηεί
κέα δμηζιή.

5.2

ΓΔΛΗΘΖ ΓΝΘΗΚΑΠΗΑ

Κεηά ηδκ επζηοπή δζελαβςβή ηδξ ηονίςξ δμηζιαζίαξ εηηεθείηαζ δ πθήνδξ επακαπθήνςζδ ημο μνφβιαημξ
ηαηά ηιήιαηα, πςνίξ κα πθδνςεμφκ μζ εέζεζξ ζοκδέζεςξ ιεηαλφ ηςκ ηιδιάηςκ.
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Θαηά ηδ θάζδ αοηή δ πίεζδ ζημ δίηηομ εα δζαηδνείηαζ ίζδ πνμξ 63ΐπζ πνμξ δζαπίζηςζδ θεμνχκ ζημοξ
ζςθήκεξ (δ πηχζδ πζέζεςξ εα θαίκεηαζ απυ ηα ιακυιεηνα). Κεηά ηδκ ηαηά ηα ακςηένς επακαπθήνςζδ
ηςκ ζςθδκχζεςκ ηάεε ηιήιαημξ μζ ζςθδκχζεζξ εα οπμζημφκ ηδκ ηεθζηή δμηζιαζία.
Ζ δζάνηεζα ηδξ δμηζιαζίαξ αοηήξ εα είκαζ ηυζδ, χζηε κα επζηνέπεζ ημκ μναηυ έθεβπμ ηςκ ζοκδέζεςκ
ιεηαλφ ηςκ πςνζζηά δμηζιαζεέκηςκ ηιδιάηςκ ηδξ ηονίςξ δμηζιαζίαξ πζέζεςξ. Κεηά ηδκ επζηοπή
δζελαβςβή ηαζ ηδξ δμηζιαζίαξ αοηήξ πθδνμφκηαζ ηαζ ηα αθεεέκηα ιεηαλφ ηςκ ηιδιάηςκ ηεκά.
Κεηά ημ πέναξ ηδξ δμηζιήξ εα ζοκηάζζεηαζ πνςηυημθθμ ημ μπμίμ εα οπμβνάθεηαζ απυ ημκ εηπνυζςπμ
ηδξ πδνεζίαξ ηαζ ημκ Ακάδμπμ.
Θακέκα ηιήια ημο δζηηφμο δεκ εεςνείηαζ υηζ έπεζ πεναηςεεί εάκ δεκ έπεζ βίκεζ επζηοπχξ δ παναπάκς
δμηζιή πζέζεςξ.
Δθαηηχιαηα δζαπζζηςιέκα απυ ηζξ δμηζιαζίεξ επακμνεμφκηαζ αιέζςξ απυ ημκ Ακάδμπμ πςνίξ πνυζεεηεξ
απμγδιζχζεζξ. Ν Δπζαθέπςκ ιπμνεί κα γδηήζεζ ηδκ ακηζηαηάζηαζδ αθααέκηςκ, ηαηά ηζξ δμηζιέξ, ζςθήκςκ
ηαζ ηδκ επακαζηεβάκςζδ ηςκ ιδ ζηεβακχκ ανιχκ. Πε ηέημζα πενίπηςζδ μ Δπζαθέπςκ μνίγεζ ηδκ
διενμιδκία ηδξ κέαξ δμηζιαζίαξ ημο ζδίμο ηιήιαημξ ηδξ ζςθήκςζδξ.

5.3

ΞΝΒΑΙΙΝΚΔΛΑ ΔΓΓΟΑΦΑ

Κεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ ακςηένς ενβαζζχκ ζοκηάζζμκηαζ ηα πνμαθεπυιεκα απυ ηδκ πνμηήνολδ ημο
ένβμο Έββναθα ζφιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ημο ένβμο, ηζξ οπμπνεχζεζξ ημο Ακάδμπμο ηαζ ηζξ
πνμδζαβναθέξ ηδξ ιεθέηδξ.
Πηα οπμααθθυιεκα έββναθα εα πενζθαιαάκμκηαζ ημοθάπζζημκ δ απμηφπςζδ ημο ένβμο ςξ
ηαηαζηεοάζηδηε, υθα ηα επίζδια πναηηζηά δμηζιχκ ηαεχξ ηαζ θςημβναθζηή απμηφπςζδ ζε ρδθζαηή
ιμνθή ηςκ δζαηνζηχκ θάζεςκ ημο ένβμο.

5.3.1

ΓΙΥΠΠΑ ΠΛΡΑΜΖΠ

Γθχζζα ζφκηαλδξ ηαζ οπμαμθήξ ηδξ πνμζθμνάξ, μνίγεηαζ δ εθθδκζηή.
Γζα υθα ηα γδημφιεκα έββναθα, πζζημπμζδηζηά ηαζ θμζπά δζηαζμθμβδηζηά βίκεηαζ απμδεηηή ηαζ δ αββθζηή
βθχζζα.
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ΡΞ-603:

Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ από πιαζηηθνύο ζσιήλεο δνκεκέλνπ
ηνηρώκαηνο θαη εμαξηήκαηα.

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

1

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ

2

ΓΔΛΗΘΑ

3

ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΣΖΠ ΔΛΠΩΚΑΡΝΚΔΛΩΛ ΙΗΘΩΛ

4

ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΑ ΡΩΛ ΞΙΑΠΡΗΘΩΛ ΠΩΙΖΛΩΛ ΞΝΛΝΚΩΛ ΓΝΚΖΚΔΛΝ ΡΝΗΣΩΚΑΡΝΠ

5

ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΔΗΟΗΠΚΝ

ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ

ΘΑΗ

ΑΞΝΘΖΘΔΠΔΩΠ ΡΩΛ

ΞΙΑΠΡΗΘΩΛ

ΠΩΙΖΛΩΛ ΓΝΚΖΚΔΛΝ ΡΝΗΣΩΚΑΡΝΠ
6

ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΠΩΙΖΛΩΛ

7

ΠΛΓΔΠΖ ΠΩΙΖΛΩΛ

8

ΡΝΚΖ ΞΙΑΠΡΗΘΩΛ ΠΩΙΖΛΩΛ ΓΝΚΖΚΔΛΝ ΡΝΗΣΩΚΑΡΝΠ

9

ΔΞΗΣΩΠΖ ΝΟΓΚΑΡΝΠ - ΔΙΔΓΣΝΗ ΠΩΙΖΛΩΠΔΩΛ

10 ΝΟΝΗ ΘΑΗ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΓΗΔΗΛΖΠ-ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ
11 ΔΞΗΚΔΡΟΖΠΖ ΘΑΗ ΞΙΖΟΩΚΖ

Ζ πανμφζα πνμδζαβναθή αθμνά ημοξ παναηάης ηςδζημφξ CΟV:
44163130-0 Αβςβμί απμπέηεοζδξ
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1.

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ

Ζ πανμφζα Ρεπκζηή Ξνμδζαβναθή αθμνά ζημοξ αβςβμφξ εθεφεενδξ νμήξ ηαζ ηα εζδζηά ηειάπζα
απμπέηεοζδξ αηαεάνηςκ απυ πθαζηζημφξ ζςθήκεξ δμιδιέκμο ημζπχιαημξ (ΟΔ, ΟΟ, ΟVC).

2.

ΓΔΛΗΘΑ

Νζ πνμαθεπυιεκεξ ενβαζίεξ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ πθαζηζηχκ αβςβχκ αηαεάνηςκ δμιδιέκμο
ημζπχιαημξ, είκαζ ζοκμπηζηά μζ ελήξ:
-

Ζ πνμιήεεζα ηςκ ζςθήκςκ ηαζ ηςκ εζδζηχκ ηειαπίςκ ηαζ μζ ηάεε είδμοξ δμηζιέξ ζημ ενβμζηάζζμ
πνζκ ηδκ παναθααή.

-

Όθεξ μζ θμνημεηθμνηχζεζξ ηαζ ιεηαθμνέξ ηςκ ζςθήκςκ ηαζ εζδζηχκ ηειαπίςκ απυ ημ ενβμζηάζζμ
ηαηαζηεοήξ ζηδ εέζδ ζοβηέκηνςζδξ ηαζ ιεηά απυ εηεί ζηδ εέζδ ημπμεέηδζδξ.

-

Ζ ημπμεέηδζδ ηαζ δ ζφκδεζδ ηςκ ζςθήκςκ ηαζ εζδζηχκ ηειαπίςκ ιέζα ζημ υνοβια.

-

Ζ δζαδζηαζία επίπςζδξ ημο ζηάιιαημξ ημο αβςβμφ.

-

Νζ ηάεε είδμοξ δμηζιαζίεξ παναθααήξ ηςκ ηαηαζηεοαζιέκςκ αβςβχκ.

3.

ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΣΖΠ ΔΛΠΥΚΑΡΝΚΔΛΥΛ ΙΗΘΥΛ

Απμδεηηά οθζηά
Ρα οθζηά ηαηαζηεοήξ ηςκ ζςθήκςκ ηαζ ηςκ ελανηδιάηςκ εα πθδνμφκ ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ Δονςπασηχκ
πνμηφπςκ ηαζ εα πανάβμκηαζ ζφιθςκα ιε αοηέξ.
Γζα ηδκ απμδμπή ηςκ πνμηεζκυιεκςκ ζςθήκςκ ηαζ ελανηδιάηςκ πνμξ εκζςιάηςζδ ζημ ένβμ μ Ακάδμπμξ
εα οπμαάθεζ ζηδκ πδνεζία πνμξ έβηνζζδ θάηεθμ ιε ηα αηυθμοεα ζημζπεία:
-

πανμοζίαζδ ημο ενβμζηαζίμο παναβςβήξ ηςκ πνμσυκηςκ, πνςηυηοπμ ηεπκζηυ θοθθάδζμ ηαζ αηνζαή
ιεηάθναζδ ημο ζηδκ Δθθδκζηή,

-

πζζημπμζδηζηά απυ ακαβκςνζζιέκμ θμνέα/ ενβαζηήνζμ ζφιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ ημζκμηζηέξ
δζαηάλεζξ (ΔΛ ISΝ/ΗΔC 17025:2005-08: General requirements for the competence of testing and
calibration laboratories - Γεκζηέξ απαζηήζεζξ βζα ηδκ επάνηεζα ηςκ ενβαζηδνίςκ δμηζιχκ ηαζ
δζαηνζαχζεςκ), απυ ηα μπμία εα πνμηφπηεζ ζοιιυνθςζδ ηςκ πνμσυκηςκ πνμξ ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ
ζζπουκηςκ πνμηφπςκ,

-

πίκαηεξ / ζημζπεία ακαθυβςκ εθανιμβχκ ηςκ πνμσυκηςκ,

-

πίκαηεξ δζαζηάζεςκ / παναηηδνζζηζηχκ ηςκ παναβμιέκςκ πνμσυκηςκ,

-

ζπέδζα θεπημιενεζχκ ηςκ εζδζηχκ ηειαπίςκ ηαζ ηςκ ζοκδέζιςκ ημο ζοζηήιαημξ πμο πανάβεζ ημ
ενβμζηάζζμ,

-

μδδβίεξ εβηαηάζηαζδξ/ ζφκδεζδξ.

Νζ ζςθήκεξ ηαζ ηα ελανηήιαηα εα έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί ιε πζζημπμζδιέκδ ηαηά ΔΛ 150 9000:2000-12
(Quality management systems – Fundamentals and vocabulary - Ποζηήιαηα δζαπείνζζδξ πμζυηδημξ Βαζζηέξ ανπέξ ηαζ θελζθυβζμ) παναβςβζηή δζαδζηαζία.
Ξμζυηδηα, παναηηδνζζηζηά ζςθήκςκ ηαζ εζδζηχκ ηειαπίςκ
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Ζ πμζυηδηα, ηα παναηηδνζζηζηά, μζ έθεβπμζ ηαζ oi δμηζιαζίεξ απμδμπήξ ζημ ενβμζηάζζμ ηςκ ζςθήκςκ ηαζ
ηςκ εζδζηχκ ηειαπίςκ ηδξ ζεζνάξ εα ζοιθςκμφκ πθήνςξ ιε ηα πνμδζαβναθυιεκα ζημ Ξνυηοπμ ΔΙΝΡ ΔΛ
13476. Θαηαζηεοαζηήξ ζφιθςκα ιε ημ οπυρδ πνυηοπμ είκαζ ημ ενβμζηάζζμ, απυ ημ μπμίμ μ Ακάδμπμξ
εα πνμιδεεοηεί ημοξ πθαζηζημφξ ζςθήκεξ.
Νζ πθαζηζημί ζςθήκεξ ηαζ ηα εζδζηά ηειάπζα δμιδιέκμο ημζπχιαημξ εα παναδίδμκηαζ ζημκ Ακάδμπμ ζημ
ενβμζηάζζμ, αθμφ έπμοκ πναβιαημπμζδεεί υθεξ μζ οπμπνεςηζηέξ ηαζ ηοπυκ πνμαζνεηζηέξ δμηζιέξ
απμδμπήξ πμο εα ηνζεμφκ ζηυπζιεξ, υπςξ αοηέξ ηαεμνίγμκηαζ ζημ πνμακαθενεέκ πνυηοπμ. Πδιεζχκεηαζ
υηζ, μζ ζςθήκεξ πμο εα εκζςιαηςεμφκ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ εα πνέπεζ κα είκαζ πζζημπμζδιέκεξ ιε
πζζημπμζδηζηυ πμζυηδηαξ ζφιθςκα ιε ηδκ πνμδζαβναθή ΔΙΝΡ ΔΛ 13476 πμο εα έπεζ εηδμεεί απυ
ακαβκςνζζιέκμ ακελάνηδημ θμνέα.
Ζ πδνεζία έπεζ ημ δζηαίςια κα πανίζηαηαζ ζηζξ δμηζιέξ εθέβπμο ηςκ πνμσυκηςκ ιε κυιζια
ελμοζζμδμηδιέκμ εηπνυζςπμ ηδξ. Πηδκ πενίπηςζδ πμο δεκ παναζηεί εηπνυζςπμξ ηδξ πδνεζίαξ ζηδ
δζελαβςβή ηςκ δμηζιχκ, μ ηαηαζηεοαζηήξ ηςκ ζςθήκςκ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα πμνδβήζεζ ζηδκ
πδνεζία αεααίςζδ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία εα πζζημπμζείηαζ υηζ υθμζ μζ ζςθήκεξ ηαζ ηα ελανηήιαηα έπμοκ
οπμαθδεεί ιε επζηοπία ζηζξ παναπάκς δμηζιαζίεξ.
Γζεοηνζκίγεηαζ υηζ δ πανμοζία εηπνμζχπμο ηδξ πδνεζίαξ ζηζξ δμηζιαζίεξ παναθααήξ ηςκ ζςθήκςκ ηαζ
ελανηδιάηςκ ή δ ζφιθςκα ιε ηα παναπάκς πμνήβδζδ ημο ζπεηζημφ πζζημπμζδηζημφ απυ ημκ
ηαηαζηεοαζηή, δεκ πνμδζηάγεζ ηδκ ηεθζηή παναθααή ηςκ εβηαηεζηδιέκςκ ζςθδκχζεςκ επί ηυπμο ηςκ
ένβςκ απυ ηδκ πδνεζία.
Πήιακζδ ηςκ ζςθήκςκ
Πε ηάεε ζςθήκα εα ακαβνάθμκηαζ ημοθάπζζημκ ηα παναηάης:
-

δ μκμιαζηζηή δζάιεηνμξ,

-

μ ηαηαζηεοαζηήξ,

-

ημ πνυηοπμ ακαθμνάξ ηςκ ζςθήκςκ,

-

δ ζήιακζδ ημο θμνέα πζζημπμίδζδξ,

-

δ διενμιδκία παναβςβήξ.

4.

ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΑ ΡΥΛ ΞΙΑΠΡΗΘΥΛ ΠΥΙΖΛΥΛ ΞΝΛΝΚΥΛ ΓΝΚΖΚΔΛΝ ΡΝΗΣΥΚΑΡΝΠ

Πε πενζπηχζεζξ αθθαβήξ ηαηεφεοκζδξ ημο δζηηφμο εα πνέπεζ κα εκζςιαηχκμκηαζ βςκζέξ
ηαηαζηεοαζιέκεξ ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ ΔΙΝΡ ΔΛ 13476, βζα κα ελαζθαθίγεηαζ δ μιαθή νμή ηαεχξ
ηαζ δ ζηεβακυηδηα ημο ζοζηήιαημξ. Ρμ ίδζμ εθανιυγεηαζ ηαζ ζε πενζπηχζεζξ αθθαβήξ δζαημιχκ ηαεχξ
ηαζ δζαηθαδχζεςκ (ζοζημθζηέξ ιμφθεξ, ηαφ, διζηαφ, ζοζημθζηά διζηαφ). Πε ηάεε πενίπηςζδ πνέπεζ κα
απμθεφβεηαζ δ πνήζδ ελανηδιάηςκ πμο έπμοκ παναπεεί απυ δζαθμνεηζηέξ πνχηεξ φθεξ απυ αοηέξ ηςκ
ακηίζημζπςκ ζςθήκςκ δζηηφςκ (εηηυξ πμθφ εζδζηχκ πενζπηχζεςκ ηαζ ηαηυπζκ απαίηδζδξ απυ ηδ
Γζεοεφκμοζα πδνεζία).
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5.

ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΔΗΟΗΠΚΝ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΖΘΔΠΔΥΠ ΡΥΛ ΞΙΑΠΡΗΘΥΛ ΠΥΙΖΛΥΛ
ΓΝΚΖΚΔΛΝ ΡΝΗΣΥΚΑΡΝΠ

Σεζνζζιυξ - Φυνηςζδ - Κεηαθμνά
Ρμ ιζηνυ αάνμξ ηςκ πθαζηζηχκ ζςθήκςκ δμιδιέκμο ημζπχιαημξ βεκζηά ηαεζζηά άκεηδ ηαζ αζθαθή
ηδκ θμνημεηθυνηςζδ ηαζ ημ πεζνζζιυ ηςκ ζςθήκςκ.
Ζ δζαηίκδζδ ηαζ δ απμεήηεοζδ ηςκ ζςθήκςκ ηαζ ηςκ εζδζηχκ ηειαπίςκ εα βίκεηαζ ιε πνμζμπή βζα ηδκ
απμθοβή θεμνχκ. Ρα μπήιαηα ιεηαθμνάξ εα έπμοκ ιήημξ ηέημζμ χζηε μζ ζςθήκεξ κα ιδκ ελέπμοκ απυ
ηδκ ηανυηζα.
Γζα ηδκ θμνημεηθυνηςζδ εα πνδζζιμπμζμφκηαζ βενακμί ή θμζπά ακορςηζηά ιδπακήιαηα. Πε ηαιία
πενίπηςζδ δεκ επζηνέπεηαζ δ εηθυνηςζδ ιε ακαηνμπή. Απαβμνεφεηαζ δ πνήζδ ζονιαηυζπμζκμο ή
αθοζίδςκ βζα ημοξ πεζνζζιμφξ ηςκ ζςθήκςκ. Νζ πεζνζζιμί εα βίκμκηαζ οπμπνεςηζηά ιε ζιάκηεξ
(ζαιπάκζα).
Ρα θμνηδβά αοημηίκδηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ιεηαθμνά ηςκ ζςθήκςκ εα έπμοκ ηανυηζα ιε
θείεξ επζθάκεζεξ, πςνίξ πνμελμπέξ αζπιδνχκ ακηζηεζιέκςκ πμο εα ιπμνμφζακ κα ηναοιαηίζμοκ ημοξ
ζςθήκεξ.
Απμεήηεοζδ
Νζ ζςθήκεξ εα απμεδηεφμκηαζ ζε πενζθναβιέκμοξ πχνμοξ ηαζ εα ημπμεεημφκηαζ ζε ηέημζα δζάηαλδ (π.π.
δζάηαλδ ποναιίδαξ), χζηε κα απμθεοπεμφκ ζηνεαθχζεζξ ηαζ παναιμνθχζεζξ θυβς οπενηείιεκμο
αάνμοξ. Θάεε δζάιεηνμξ εα ζημζαάγεηαζ πςνζζηά. Θαηά ηα άθθα εα πνέπεζ κα ηδνμφκηαζ μζ απαζηήζεζξ ημο
ενβμζηαζίμο παναβςβήξ ημοξ.
Κέπνζ ηδκ ημπμεέηδζδ ημοξ ηα ηειάπζα ζφκδεζδξ ηςκ ζςθήκςκ εα παναιέκμοκ ζηα ηζαχηζα
ζοζηεοαζίαξ ημοξ.
Δπζζδιαίκμκηαζ πνμξ απμθοβή ηα αηυθμοεα:
α)

Λα ιδκ απμεδηεφμκηαζ ζε έδαθμξ πμο δεκ είκαζ επίπεδμ, μιαθυ ηαζ ζηενευ

α)

Ζ αλμκζηή ή εβηάνζζα θυνηζζδ ηαε' υζμκ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ παναιυνθςζδ (πθάηοκζδ) ηδξ
δζαιέηνμο.

β)

Ρμ ζφνζζιμ, νίρδ ή ζημίααλδ ζε ηναπείεξ επζθάκεζεξ. Δάκ μζ ζςθήκεξ θμνημεηθμνηχκμκηαζ ιε
ζονιαηυζπμζκα ή αθοζίδεξ εα πνμζηαηεφμκηαζ ηαηάθθδθα απυ εηδμνέξ ηαζ πανάλεζξ.

δ)

Ζ οπεναμθζηή επζθυνηζζδ ηςκ απμεδηεοιέκςκ ζςθήκςκ (π.π. εζθαθιέκδ ζημίααλδ).

Πδιεζχκεηαζ υηζ, μζ εθαζηζημί δαηηφθζμζ ζηεβακυηδηαξ πμο ημπμεεημφκηαζ βζα ηδκ ζηεβάκςζδ ηςκ
ζςθήκςκ εα πνέπεζ κα θοθάζζμκηαζ ζε ηαηάθθδθα δμπεία ζε ζηζενυ ιένμξ (κα απμεδηεφμκηαζ ζε
ηθεζζηυ πχνμ πνμζηαηεοιέκμζ απυ ηδκ παβςκζά, ηδ γέζηδ ηαζ ημ θςξ). Θα ημπμεεημφκηαζ ζημοξ ζςθήκεξ
αιέζςξ πνζκ ηδκ εκζςιάηςζδ ημοξ ζημ ένβμ.
Πε πενίπηςζδ πνήζδξ ημο ζοζηήιαημξ οδνυθζθμο δζμβημφιεκμο εθαζηζημφ δαηηοθίμο εα πνέπεζ κα
δίδεηαζ ζδζαίηενδ αανφηδηα βζα ηδκ απμθοβή απμννυθδζδξ οβναζίαξ απυ ημ ζφζηδια. Ρμ ζφζηδια εα
πνέπεζ κα παναιέκεζ πνμζηαηεοιέκμ ιέζα ζηδ ζοζηεοαζία ημο ηαζ κα θοθάζζεηαζ ζε λδνυ ηαζ ζηζενυ
ιένμξ έςξ ηδκ εκζςιάηςζδ ημο ζημ ένβμ.
Ννεή πνμμπηζηή απμηεθεί δ ζημίααλδ ζε φθμξ έςξ 4.0 m, ιε επαθή ηςκ ζςθήκςκ ηαηά βεκέηεζνα. Ζ
ηάης ζηνχζδ εα εδνάγεηαζ ζε επίπεδδ ηαεανή επζθάκεζα ηαζ ηαε' υθμ ημ ιήημξ ηςκ ζςθήκςκ.
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Θαηά ηδκ απμεήηεοζδ ζςθήκςκ δζαθμνεηζηχκ ζεζνχκ ηαζ δζαιέηνςκ μζ ιεβαθφηενεξ ζεζνέξ/δζάιεηνμζ εα
δζαηάζζμκηαζ ζημ ηάης ιένμξ ηδξ ζημίααξ.
Ακ μζ ζςθήκεξ έπμοκ πνμδζαιμνθςιέκα άηνα, ηα άηνα αοηά εα πνμελέπμοκ. Ρα άηνα ηςκ ζςθήκςκ πμο
έπμοκ οπμζηεί επελενβαζία βζα ζφκδεζδ εα πνμζηαηεφμκηαζ απυ πηοπήιαηα.

6.

ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΠΥΙΖΛΥΛ

Ζ πνμζέββζζδ ηςκ ζςθήκςκ ζημ υνοβια πνέπεζ κα βίκεηαζ πνμζεηηζηά ηαζ μ Ακάδμπμξ έπεζ ηδκ πθήνδ
εοεφκδ βζα μπμζαδήπμηε αθάαδ ζημ ζςθήκα.
Γζα ηδκ ζςζηή ημπμεέηδζδ ημο ζςθήκα ζε υνοβια, πνέπεζ κα ηδνμφκηαζ μζ αηυθμοεεξ μδδβίεξ:
• Ρμ αάεμξ ημο μνφβιαημξ πνέπεζ κα είκαζ ηέημζμ χζηε κα ηδνείηαζ ημ ηοπζηυ ζηάιια ηαζ ζε ηαιία
πενίπηςζδ δ ζηνχζδ έδναζδξ ζημκ ποειέκα κα ιδκ είκαζ ιζηνυηενδ ηςκ 10 επί άιιμο, πάκς ζηδκ
μπμία εα πναβιαημπμζδεεί δ ημπμεέηδζδ ηςκ ζςθήκςκ. Ζ ημπμεέηδζδ ηςκ ζςθήκςκ εα ανπίγεζ
ηάεε θμνά απυ ημ ηαηάκηδ θνεάηζμ.
•

Ξνέπεζ κα έπμοκ απμιαηνοκεεί μζ αζπιδνέξ ή πμθφ ιεβάθεξ πέηνεξ απυ ημκ ποειέκα ημο μνφβιαημξ.

• Ζ επζθμβή ηδξ ημηημιεηνίαξ ηςκ οθζηχκ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ ιε ημ ηνζηήνζμ ηδξ εφημθδξ εζζπχνδζδξ
ζηζξ αοθαηχζεζξ ημο ζςθήκα. Ζ αάζδ ηαζ δ πνμζηαηεοηζηή επίπςζδ πνέπεζ κα απμηεθμφκηαζ απυ ηα
πνμακαθενεέκηα οθζηά, ηα μπμία δζαζηνχκμκηαζ ηαηά δζαδμπζηά ζηνχιαηα ηαζ αημθμοεεί ζοιπφηκςζδ
ιέπνζ ημο φρμοξ ηςκ 30 cm πάκς απυ ηδκ ζηέρδ ημο ζςθήκα.
• Νζ ζςθήκεξ εα ημπμεεημφκηαζ ζηδ εέζδ ημοξ επζιεθχξ έκαξ πνμξ έκακ ιε ηδκ ηθίζδ πμο πνέπεζ ηαζ
ζε απυθοηδ εοεοβναιιία ιεηαλφ ηςκ βεζημκζηχκ θνεαηίςκ
• Ηδζαίηενδ πνμζμπή πνέπεζ κα επζδεζηκφεηαζ ζηδκ ζοιπφηκςζδ ηδξ επίπςζδξ πθεονζηά ημο αβςβμφ. Ζ
ζοιπφηκςζδ εα πνέπεζ κα πναβιαημπμζείηαζ, αθμφ δ επίπςζδ οπεναεί ζε φρμξ ημ ήιζζο ηδξ δζαιέηνμο
ημο αβςβμφ βζα κα απμηνέπεηαζ δ ακφρςζδ ημο ηαζ ςξ εη ημφημο δ αθθαβή ηδξ ηθίζδξ ημο αβςβμφ ηαζ
ζοκεπίγμοιε ηδκ επίπςζδ ηαζ ηδκ ζοιπφηκςζδ υπςξ πενζβνάθεηαζ ζηδκ πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ. Πηδ
ζοκέπεζα ημ ζηάιια δφκαηαζ κα πθδνςεεί ιε ηα οθζηά εηζηαθήξ, αθμφ έπμοκ απμιαηνοκεεί μζ αζπιδνέξ
ηαζ μζ πμθφ ιεβάθεξ πέηνεξ. Ν ααειυξ ζοιπφηκςζδξ ηδξ επίπςζδξ πμο απαζηείηαζ είκαζ ίζμξ ή ακχηενμξ
ιε 90% ηαηά Proctor (Optimum).
• Πε πενίπηςζδ φπανλδξ οδνμθυνμο μνίγμκηα δ ημπμεέηδζδ ηςκ ζςθήκςκ εα πνέπεζ κα
πναβιαημπμζείηαζ ιεηά ηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ οδάηςκ ηαζ κα βίκεηαζ άιεζα δ επίπςζδ ημοξ βζα ηδκ
απμθοβή ημο θαζκμιέκμο ηδξ άκςζδξ.
•

Ποκζζηάηαζ δ πνήζδ ιδπακζηχκ ιέζςκ, υπςξ δ ημπμεέηδζδ ιζαξ ζακίδαξ ηαηάθθδθςκ δζαζηάζεςκ βζα

ηδκ ζζμηαηακμιή ηςκ θμνηίςκ ηαζ ηδκ απμθοβή θεμνχκ ζηα άηνα ηςκ ζςθήκςκ ηαηά ηδκ δζαδζηαζία
ζφκδεζδ ημοξ.
• Ηδζαίηενδ πνμζμπή εα πνέπεζ κα δμεεί ζημ θαζκυιεκμ ηδξ δζαζημθήξ ηςκ ζςθήκςκ, υηακ αοημί
ημπμεεημφκηαζ ζε πενζαάθθμκ ορδθχκ εενιμηναζζχκ. Πε αοηή ηδκ πενίπηςζδ είκαζ απαναίηδηδ δ
επζηάθορδ ηςκ ζςθήκςκ ιε ιενζηή επίπςζδ.
Κεηά ηδ ημπμεέηδζδ ηαζ ζφκδεζδ μ μθμηθδνςιέκμξ αβςβυξ ιεηαλφ ηςκ δφμ δζαδμπζηχκ θνεαηίςκ εα
πνέπεζ κα ζπδιαηίγεζ έκα ζοκεπή ζςθήκα μιμζυιμνθα εδναγυιεκμ ζ' υθμ ημ ιήημξ ημο, ιε εοεφβναιιμ
ηαζ μιαθυ ποειέκα ζφιθςκα ιε ηζξ εοεοβναιιίεξ ηαζ ηθίζεζξ πμο οπμδεζηκφμκηαζ ζηα ζπέδζα ηδξ
Κεθέηδξ. Ζ ιέβζζηδ επζηνεπυιεκδ ηαηαηυνοθδ απυηθζζδ ηδξ βναιιήξ ημο ποειέκα ημο ημπμεεηδιέκμο
αβςβμφ απυ ηδκ πνμαθεπυιεκδ ζηα ζπέδζα ηδξ Κεθέηδξ, δεκ επζηνέπεηαζ κα οπενααίκεζ ημ 1% ηδξ
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ορμιεηνζηήξ δζαθμνάξ ιεηαλφ δφμ δζαδμπζηχκ θνεαηίςκ. Δπζζδιαίκεηαζ υηζ, ηιήιαηα αβςβμφ ιε
μνζγυκηζα ηθίζδ ή ανκδηζηή ηθίζδ, ηαηά ηδκ έκκμζα ηδξ νμήξ, δεκ εα βίκμκηαζ απμδεηηά.
Δζδζηυηενα πνμηεζιέκμο βζα αβςβμφξ ιε ιζηνή ηαηά ιήημξ ηθίζδ, ίζδ ή ιζηνυηενδ ημο 1%, μ έθεβπμξ ηδξ
ηθίζδξ ημο ποειέκα ημο ημπμεεηδιέκμο αβςβμφ εα βίκεηαζ ιε πςνμζηάειδζδ. Κε πςνμζηάειδζδ επίζδξ
εα βίκμκηαζ μζ έθεβπμζ ζε υζεξ πενζπηχζεζξ ηνίκεζ ζηυπζιμ δ πδνεζία, ημο Ακαδυπμο ιδ δζηαζμφιεκμο
ηαιζάξ πνυζεεηδξ απμγδιίςζδξ.
Δπζζδιαίκεηαζ υηζ ζε μπμζαδήπμηε δζαημπή ηδξ ενβαζίαξ ημπμεέηδζδξ ηςκ ζςθήκςκ, εα ζθναβίγμκηαζ
πνμζςνζκά ηα εθεφεενα άηνα ηςκ ήδδ ημπμεεηδιέκςκ αβςβχκ βζα κα πανειπμδίγεηαζ δ είζμδμξ ιζηνχκ
γχςκ ή άθθςκ λέκςκ ζςιάηςκ ιέζα ζε αοηά.
Όνοβια
Ν ποειέκαξ ημο μνφβιαημξ πνέπεζ κα δζαιμνθχκεηαζ ακάθμβα ιε ηα πνμαθεπυιεκα αάεδ ηαζ
ηθίζεζξ ηδξ ιεθέηδξ. Ξνέπεζ κα έπμοκ απμιαηνοκεεί μζ αζπιδνέξ ή πμθφ ιεβάθεξ πέηνεξ απυ ημκ
ποειέκα ημο μνφβιαημξ.
Ρμ πθάημξ ημο μνφβιαημξ ζφιθςκα .ιε ηα ζπέδζα ηδξ ιεθέηδξ, εα πνέπεζ κα είκαζ ηέημζμ χζηε κα
επζηνέπεζ ηδ δζαιυνθςζδ ημο ποειέκα ηαεχξ ηαζ ηδκ άκεηδ ζφκδεζδ ηςκ αβςβχκ.
Θαηααίααζδ ημο ζςθήκα ζημ υνοβια
Ξνζκ ηαηεαεί μ ζςθήκαξ ζημ υνοβια πνέπεζ κα δζαπζζηςεεί υηζ μ ζςθήκαξ δεκ είκαζ ηηοπδιέκμξ ηαζ υηζ
δεκ έπεζ ιέζα πέηνεξ ηαζ πχιαηα.
Ν ζςθήκαξ ζοκήεςξ ηαηεαάγεηαζ ζημ υνοβια ιε ηα πένζα ηαζ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ιε εθαθνά
ιδπακζηά ιέζα (π.π. ζπμζκζά).

7.

ΠΛΓΔΠΖ ΠΥΙΖΛΥΛ

Νζ ζςθήκεξ ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε ιμφθα ηαζ εθαζηζηυ δαηηφθζμ. Κεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο
εθαζηζημφ δαηηοθίμο πνμξ δζεοηυθοκζδ ηδξ ζφκδεζδξ επαθείθμοιε εζςηενζηά ηδκ πνμξ ζφκδεζδ ιμφθα
ιε οβνυ ζαπμφκζ. Ζ επάθεζρδ ημο εθαζηζημφ δαηηοθίμο ιε ζαπμφκζ πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ βζα κα ιδ
πνμηθδεεί επζηυθθδζδ ιζηνμζςιαηζδίςκ άιιμο ή πχιαημξ, ηα μπμία πζεακυκ κα επδνεάζμοκ ηδκ
ζηεβακυηδηα ηδξ ζφκδεζδξ. Θαηά ηδκ έκςζδ ηςκ ζςθήκςκ ιεβάθςκ δζαιέηνςκ ζοκζζηάηαζ δ πνήζδ
ιδπακζηχκ ιέζςκ. Πε αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ είκαζ ακαβηαία δ πνμζηαζία ημο εθεφεενμο άηνμο ημο
ζςθήκα ιε ηδκ ημπμεέηδζδ ιίαξ ζακίδαξ ηαηάθθδθςκ δζαζηάζεςκ βζα ηδκ ζζμηαηακμιή ηςκ θμνηίςκ ηαζ
ηδκ απμθοβή ηναοιαηζζιμφ ημο ζςθήκα. Νζ ιμφθεξ πνέπεζ κα ημπμεεηδεμφκ ζηδκ ζςζηή ημοξ εέζδ βζα
κα ελαζθαθίγμοκ ηδκ μιαθή νμή εζςηενζηά ημο δζηηφμο δδθαδή κα ηενιαηίζμοκ ιέπνζ ημκ εζςηενζηυ
δαηηφθζμ πμο δζαεέημοκ.
Πδιείςζδ: Δζδζηυηενα βζα ηα δίηηοα αηαεάνηςκ ζε πενζπηχζεζξ υπμο οπάνπεζ ορδθυξ οδνμθυνμξ
μνίγμκηαξ ή άθθα ημζκυπνδζηα δίηηοα, υπςξ δίηηομ φδνεοζδξ, ζοκζζηάηαζ δ πνήζδ δεφηενμο εθαζηζημφ
δαηηοθίμο, μ μπμίμξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ εζδζηά οθζηά ηα μπμία δζμβηχκμκηαζ ηαηά ηδκ επαθή
ημοξ ιε ημ κενυ (οδνυθζθα) ιε απμηέθεζια ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ απυθοηδξ αιθίδνμιδξ ζηεβακυηδηαξ
ημο δζηηφμο.
Ωξ βκςζηυ, ημ ζφζηδια ζφκδεζδξ ηςκ ζςθήκςκ δφκαηαζ κα επδνεαζηεί ή απυ ακενχπζκδ αιέθεζα ή απυ
ιδ ηαηάθθδθδ επζθμβή οθζηχκ εβηζαςηζζιμφ - επίπςζδξ ή απυ ηζξ βεκζηυηενεξ ζοκεήηεξ εβηζαςηζζιμφ
ημο ζςθήκα (π.π. εθθζπήξ ζοιπφηκςζδ).
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Δλαζηίαξ ηςκ παναπάκς ημ δίηηομ ιπμνεί κα πανμοζζάζεζ ζηδ δζάνηεζα θεζημονβίαξ ημο είηε δζαννμέξ είηε
εζζνμέξ οδάηςκ. Δίκαζ βκςζηυ υηζ ζε πενζπηχζεζξ δζαννμήξ θοιάηςκ ιμθφκεηαζ ημ πενζαάθθμκ εκχ ζε
πενζπηχζεζξ εζζνμήξ οδάηςκ ηαζ εζδζηυηενα υηακ οπάνπεζ εαθαζζζκυ κενυ ζημκ οδνμθυνμ μνίγμκηα,
πνμηαθμφκηαζ γδιίεξ ηαζ ηαηή θεζημονβία ημο ηέκηνμο επελενβαζίαξ θοιάηςκ.
Έηζζ, δ πνήζδ ημο οδνυθζθμο εθαζηζημφ δαηηοθίμο, μ μπμίμξ ημπμεεηείηαζ ιεηά ημκ ηακμκζηυ εθαζηζηυ
δαηηφθζμ ΔΟDΚ, ελαθείθεζ ημκ ηίκδοκμ εηνμήξ ή εζζνμήξ οδάηςκ.
Νζ οδνυθζθμζ αοημί δαηηφθζμζ εα πνέπεζ κα πνμζηαηεφμκηαζ πνζκ ηδκ εκζςιάηςζδ ημοξ ζημ δίηηομ
πνμηεζιέκμο κα απμθεοπεεί δ ακεπζεφιδηδ δζυβηςζδ ημοξ απυ ηδκ πανμοζία κενμφ. Δπίζδξ, εα πνέπεζ μ
ζφκδεζιμξ ζφκδεζδξ ηςκ ζςθήκςκ κα δζαεέηεζ επανηέξ ιήημξ χζηε κα είκαζ εθζηηή δ ημπμεέηδζδ ηςκ
εκ θυβς εθαζηζηχκ δαηηοθίςκ.
Ζ ζφκδεζδ ηςκ αηναίςκ ζςθήκςκ ηιήιαημξ αβςβμφ ιε ηα ακηίζημζπα θνεάηζα επίζηερδξ ή ζοιαμθήξ,
εα βίκεηαζ ιε ηάεε επζιέθεζα. Ζ ζηεβακυηδηα ιεηαλφ ζςθήκα ηαζ θνεαηίμο εα ελαζθαθίγεηαζ ιε ηδ
πνδζζιμπμίδζδ ηαηάθθδθδξ ηζζιεκημημκίαξ ηαζ απθμφ εθαζηζημφ δαηηοθίμο πμο εθανιυγεηαζ ζημ άηνμ
ημο ζοκδευιεκμο ζςθήκα ζε πενζπηχζεζξ ζφκδεζδξ ημο ιε ηζζιεκηέκζα θνεάηζα ή ιε πνήζδ εθαζηζημφ
δαηηοθίμο ζε πενζπηχζεζξ ζφκδεζδξ ιε πθαζηζηά θνεάηζα πμθοαζεοθεκίμο, ημο ακαδυπμο ιδ
δζηαζμοιέκμο ηαιίαξ ζδζαίηενδξ απμγδιίςζδξ βζα ηζξ ενβαζίεξ αοηέξ.

8.

ΡΝΚΖ ΞΙΑΠΡΗΘΥΛ ΠΥΙΖΛΥΛ ΓΝΚΖΚΔΛΝ ΡΝΗΣΥΚΑΡΝΠ

Ζ ημπή ηςκ ζςθήκςκ ζε ιζηνυηενα ιήηδ είκαζ απμδεηηή ηαζ δφκαηαζ κα πναβιαημπμζδεεί ιε πνήζδ
απθμφ πνζμκζμφ ιε ιζηνά δυκηζα. Ξνέπεζ κα επζθέβεηαζ ζδιείμ ημπήξ ακάιεζα ζε δφμ δζαδμπζηέξ
ηοιαηχζεζξ ημο ζςθήκα ελαζθαθίγμκηαξ ηαοηυπνμκα ηαζ ηδκ ηαεεηυηδηα ηδξ ημιήξ πνμξ ημκ άλμκα ημο
ζςθήκα.
Γεκ απαζηείηαζ θζιάνζζια ηςκ άηνςκ βζα δδιζμονβία ηθίζδξ πανά ιυκμ ηαεανζζιυξ ηςκ άηνςκ απυ ηα
οπμθείιιαηα ηδξ ημπήξ.

9.

ΔΞΗΣΥΠΖ ΝΟΓΚΑΡΝΠ - ΔΙΔΓΣΝΗ ΠΥΙΖΛΥΠΔΥΛ

Δπίρσζε νξύγκαηνο
Κεηά ηδκ ημπμεέηδζδ, ζφκδεζδ ηςκ ζςθήκςκ ζημ υνοβια, ημκ έθεβπμ ηδξ εοεοβναιιίαξ ηαζ ηδξ ηθίζδξ
ημο αβςβμφ ζφιθςκα ιε ηα ςξ άκς ακαθενυιεκα, αημθμοεεί δ επίπςζδ ημο μνφβιαημξ ζφιθςκα ιε
ηδκ μζηεία Ρεπκζηή Ξνμδζαβναθή.
Ζ επίπςζδ πνέπεζ κα βίκεηαζ ιε ζδζαίηενδ πνμζμπή χζηε κα επζηοβπάκεηαζ δ ηαθφηενδ ηαηακμιή ηςκ
θμνηίςκ ηαζ κα απμθεφβεηαζ δ παναιυνθςζδ ηςκ ζςθήκςκ.
Κέπνζ φρμοξ 30 cm πάκς απυ ηδκ άκς βεκέηεζνα ημο ζςθήκα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ οθζηυ επίπςζδξ
ηαηάθθδθδξ ημηημιεηνίαξ χζηε εζζπςνεί ακάιεζα ζηζξ ηοιαηχζεζξ ημο ημζπχιαημξ ημο αβςβμφ.
Θαηά ηδκ επίπςζδ βφνς απυ ημκ ζςθήκα πνέπεζ ηα οθζηά επίπςζδξ κα ζπνχπκμκηαζ ηάης απυ ημκ
ζςθήκα ηαζ κα ζοιποηκχκμκηαζ ζηα πθάβζα ιένδ ημο μνφβιαημξ εηηυξ ηδξ γχκδξ πμο ηαηαθαιαάκεζ μ
ζςθήκαξ έηζζ πμο κα ελαζθαθίγεηαζ ημ πθεονζηυ ζθήκςια ημο αβςβμφ.
Ζ οπυθμζπδ επίπςζδ ημο μνφβιαημξ ιπμνεί κα βίκεζ ιε πνμσυκηα εηζηαθήξ απαθθαβιέκα απυ πέηνεξ ηαζ
θοηζηά ηαζ μνβακζηά ηαηάθμζπα. Ζ επίπςζδ βίκεηαζ ηαηά ζηνχζεζξ ηςκ 30 μβπ μζ μπμίεξ πνέπεζ κα
ζοιποηκχκμκηαζ δ ιζα ιεηά ηδκ άθθδ.
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Ρμ ζοκμθζηυ φρμξ επίπςζδξ πάκς απυ ηδκ άκς βεκέηεζνα ημο ζςθήκα πνέπεζ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 80
αδ. Ν ααειυξ ζοιπφηκςζδξ ηδξ επίπςζδξ ημο ηιήιαημξ αοημφ πνέπεζ κα είκαζ ίζμξ ή ακχηενμξ ιε 90%
ηαηά Proctor (Νptimum). Ζ ζοιπφηκςζδ εα πνέπεζ κα πναβιαημπμζείηαζ, αθμφ δ επίπςζδ οπεναεί ζε
φθμξ ημ ήιζζο ηδξ δζαιέηνμο ημο αβςβμφ βζα κα απμηνέπεηαζ δ ακφρςζδ ημο πμο εα είπε ςξ ζοκέπεζα
ηδκ αθθαβή ηδξ ηθίζδξ ημο αβςβμφ.
Έιεγρνη ζσιελώζεσλ
Νζ έημζιεξ ζςθδκχζεζξ ημο δζηηφμο πνέπεζ, πνζκ ηδκ παναθααή ημοξ απυ ηδκ πδνεζία κα έπμοκ
οπμαθδεεί ιε επζηοπία ζημοξ εθέβπμοξ πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ ζοκέπεζα, δ δαπάκδ ηςκ μπμίςκ αανφκεζ
απμηθεζζηζηά ημκ Ακάδμπμ.
α.

Έθεβπμζ εοεοβναιιίαξ ηαζ ηθίζεςκ

Κεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ηαζ ζφκδεζδ ηςκ ζςθήκςκ ζημ υνοβια, εα εθέβπεηαζ δ εοεοβναιιία ηαζ δ ηθίζδ
ηάεε ηιήιαημξ έημζιδξ ζςθήκςζδξ ιεηαλφ δφμ δζαδμπζηχκ θνεαηίςκ, ζφιθςκα ιε ηα πνμδζαβναθυιεκα
ζηδκ πανάβναθμ 6 ηδξ πανμφζαξ.
α.

Έθεβπμξ ζηεβακυηδηαξ

Ζ ζηεβακυηδηα έημζιδξ ζςθήκςζδξ εθέβπεηαζ ιε ηδκ εθανιμβή εζςηενζηήξ οδναοθζηήξ πίεζδξ ζε ηάεε
απμπεναημφιεκμ ηιήια αβςβμφ ιεηαλφ δφμ δζαδμπζηχκ θνεαηίςκ. Ζ δμηζιαζία αοηή εα δζεκενβείηαζ
πνζκ απυ ημκ εβηζαςηζζιυ ηςκ ζςθδκχζεςκ. Ζ δζαδζηαζία ηδξ δμηζιήξ αοηήξ εα ηαεμνζζεεί ιε υθεξ ηζξ
θεπημιένεζεξ απυ ηδκ πδνεζία εα είκαζ δε ζφιθςκδ ιε υζα πνμδζαβνάθμκηαζ ζηδ ζοκέπεζα. Πε υθδ ηδ
δζάνηεζα ηδξ δμηζιήξ ημ ακμζηηυ ηιήια ημο μνφβιαημξ πνέπεζ κα παναιέκεζ ζηεβκυ εκχ ηα ηοπυκ
ειθακζγυιεκα κενά πνέπεζ κα απμιαηνφκμκηαζ.
Ρα δομ άηνα ημο ηιήιαημξ ημο αβςβμφ πμο πνυηεζηαζ κα δμηζιαζεεί, ζθναβίγμκηαζ πνμζςνζκά ιε εζδζηά
πχιαηα πμο επζηνέπμοκ ημ βέιζζια ημο αβςβμφ ιε κενυ, ημ μπμίμ εα δζεκενβείηαζ απυ ημ παιδθυηενμ
ζδιείμ ημο δμηζιαγυιεκμο ηιήιαημξ ιε εζδζηή ζοζηεοή εκχ δ ελαένςζδ εα πναβιαημπμζείηαζ απυ ημ
ρδθυηενμ ζδιείμ αοημφ.
Έηζζ ημ ηιήια πμο πνυηεζηαζ κα δμηζιαζεεί βειίγεηαζ ιε κενυ ιε ανβυ νοειυ χζηε κα ελαζθαθζζεεί δ
μθμηθδνςηζηή ελαένςζδ ημο. Κεηά ημ βέιζζια ηαζ ηδκ πθήνδ ελαένςζδ ημο δμηζιαγυιεκμο ηιήιαημξ,
αολάκεηαζ πνμμδεοηζηά δ οδνμζηαηζηή πίεζδ ζε 2,0Όζη> ζηήθδξ κενμφ πάκς απυ ημ ελςνάπζμ ημο
αβςβμφ ζημ ρδθυηενμ ζδιείμ ημο. Ρμ ηιήια αοηυ ημο αβςβμφ πμο εθέβπεηαζ αθήκεηαζ ζε αοηέξ ηζξ
ζοκεήηεξ επί 24χνεξ. Όθεξ μζ μναηέξ δζαθοβέξ κενμφ ζηζξ ζοκδέζεζξ η.θπ. επζζηεοάγμκηαζ αιέζςξ. Πηδ
ζοκέπεζα απμηαείζηαηαζ ζημκ αβςβυ δ ανπζηή οδνμζηαηζηή πίεζδ, ζηάειδ 2,00βπ πάκς απυ ημ ακάκηδ
ελςνάπζμ ζημ ρδθυηενμ ζδιείμ ημο ηιήιαημξ, ηαζ μ αβςβυξ παναημθμοεείηαζ επί 24 χνεξ, εκχ δ
οδνμζηαηζηή πίεζδ δζαηδνείηαζ ζηαεενή εκ ακάβηδ ιε ηδκ πνμζεήηδ κενμφ.
Ζ πμζυηδηα ημο κενμφ πμο πνμηίεεηαζ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ οδνμζηαηζηήξ πίεζδξ ζηαεενήξ, ιεηνζέηαζ
ηαζ εεςνείηαζ ςξ δζαννμή ημο ηιήιαημξ ημο αβςβμφ πμο βίκεηαζ μ έθεβπμξ. Ζ δζαννμή αοηή βζα ηάεε
εθεβπυιεκμ ηιήια ιεηαλφ δφμ θνεαηίςκ δεκ πνέπεζ κα οπενααίκεζ ηα 12 θίηνα ακά χνα ηαζ ακά
πζθζυιεηνμ αβςβμφ βζα ηάεε έκα ιέηνμ ηδξ μκμιαζηζηήξ δζαιέηνμο ημο ζςθήκα. Γζα δζαθμνεηζηέξ
δζαιέηνμοξ ηαζ ιήηδ ζςθήκςζδξ δ ακςηένς απμδεηηή πμζυηδηα δζαννμήξ αολμιεζχκεηαζ ακαθμβζηά ιε
ημ ιήημξ ηδξ ζςθήκςζδξ ηαζ ηδ δζάιεηνμ ηδξ.
Δάκ μζ δζαπζζημφιεκεξ δζαννμέξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δμηζιήξ οπεναμφκ ηδκ επζηνεπυιεκδ ηζιή, μ
Ακάδμπμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα ακαγδηήζεζ ηαζ κα επζζηεοάζεζ υθα ηα εθαηηχιαηα ζηα μπμία
μθείθμκηαζ μζ δζαννμέξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζ δ δμηζιή επακαθαιαάκεηαζ απυ ηδκ ανπή.
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Ν Ακάδμπμξ ημο ένβμο είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα ηαηανηίγεζ ζπεηζηυ πνςηυημθθμ βζα ηδ δμηζιαζία αοηή, ημ
μπμίμ εα οπμβνάθεηαζ απυ ημκ ίδζμ ή εηπνυζςπμ ημο ηαζ ηδκ πδνεζία.
β.

Γμηζιή ηαθήξ νμήξ εκηυξ ημο δζηηφμο

Ζ δμηζιή εα εηηεθείηαζ ζηα ζδιεία ημο δζηηφμο υπμο δ ηθίζδ είκαζ ιζηνή, ηαηά ηδ ηνίζδ ηδξ πδνεζίαξ.
Πηδ πενίπηςζδ αοηή δ ηαθή νμή εθέβπεηαζ ιε πανμπέηεοζδ πενζμνζζιέκδξ πμζυηδηαξ κενμφ ζε έκα
θνεάηζμ ηαηά δζαζηήιαηα, μπυηε ηαζ παναηδνείηαζ εάκ ημ κενυ δζένπεηαζ απυ ημ ηαηάκηδ θνεάηζμ.
Ρειηθόο θαζαξηζκόο θαη επηζεώξεζε
Ξνζκ απυ ηδκ παναθααή ημο ένβμο απυ ηδκ πδνεζία Δπίαθερδξ, ημ υθμ ζφζηδια ηςκ αβςβχκ,
ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ θνεαηίςκ, πνέπεζ κα ηαεανζζεεί βζα κα απμιαηνοκεμφκ ηα πζεακά θενηά
οθζηά πμο έπμοκ εζζπςνήζεζ ζημ δίηηομ, έηζζ χζηε μζ αβςβμί κα είκαζ εκηεθχξ ηαεανμί ηαζ εθεφεενμζ απυ
ειπυδζα. Ξνζκ ηδκ παναθααή εα βίκεηαζ εηηυξ ηςκ άθθςκ ηαζ επζεεχνδζδ ημο δζηηφμο ιε απ\&δ
(ηδθεμπηζηυξ έθεβπμξ) απυ ηδ Γζεοεφκμοζα πδνεζία.

10.

ΝΟΝΗ ΘΑΗ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΓΗΔΗΛΖΠ - ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ

Αληηκεηώπηζε εξγαζηαθώλ θηλδύλσλ
Δπζζδιαίκμκηαζ μζ δζαηάλεζξ ηδξ μδδβίαξ 92/57/ΔΔ πενί «Δθαπίζηςκ απαζηήζεςκ βζεζκήξ ηαζ Αζθάθεζαξ
πνμζςνζκχκ ηαζ ηζκδηχκ Δνβμηαλίςκ», μζ δζαηάλεζξ ηδξ Δθθδκζηήξ Λμιμεεζίαξ πενί οβζεζκήξ ηαζ
αζθάθεζαξ (Ξ.Γ. 17/96 ηαζ Ξ.Γ. 159/99 ηθπ.) ηαζ ηα πνμαθεπυιεκα ζημ Ππέδζμ Αζθάθεζαξ βείαξ (ΠΑ)
ημο ένβμο.
Νζ εηηεθμφκηεξ ηζξ ενβαζίεξ ηδξ πανμφζαξ Ρεπκζηήξ Ξνμδζαβναθήξ εα δζαεέημοκ επανηή ειπεζνία ζηζξ
οδναοθζηέξ / ζςθδκμονβζηέξ ενβαζίεξ.
πμπνεςηζηή είκαζ επίζδξ δ πνήζδ ιέζςκ αημιζηήξ πνμζηαζίαξ (ΚΑΞ) ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ.

11.

ΔΞΗΚΔΡΟΖΠΖ ΘΑΗ ΞΙΖΟΥΚΖ

Όθεξ μζ ενβαζίεξ ηδξ πανμφζαξ πνμδζαβναθήξ δεκ επζιεηνμφκηαζ μφηε πθδνχκμκηαζ ζδζαζηένςξ.
Απμηεθμφκ ιένμξ βεκζηυηενςκ ενβαζζχκ ηςκ μπμίςκ δ πθδνςιή πνμαθέπεηαζ ιε ζδζαίηενα άνενα ημο
Ρζιμθμβίμο. Ξνμτπυεεζδ βζα ηδκ πθδνςιή είκαζ δ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ ζφιθςκα ιε ηα ζοιααηζηά
ζπέδζα ηαζ ηεφπδ.
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ΡΞ-402:

1.

Θαηαζθεπή κηθξνζεξάγγσλ.

Αληηθείκελν – Γεληθά

Ζ πανμφζα Ρεπκζηή Ξνμδζαβναθή ηαθφπηεζ ηδκ δζάεεζδ ημο απαναίηδημο ιδπακζημφ ελμπθζζιμφ, ηςκ
οθζηχκ ηαζ ημο ενβαημηεπκζημφ πνμζςπζημφ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ,
ηαηαζηεοήξ αβςβχκ ιε ηδκ ιέεμδμ ιζηνμζδνάββςκ (microtunneling), ζφιθςκα ιε ηα Ππέδζα, ηζξ
Ρεπκζηέξ Ξνμδζαβναθέξ ηαζ ηζξ μδδβίεξ ηδξ πδνεζίαξ.
Πηζξ ςξ άκς ενβαζίεξ πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ ηα απαναίηδηα θνεάηζα ανπήξ ηαζ πέναημξ (δδθ. πνμχεδζδξ
ζςθήκςκ ηαζ ακάθδρδξ ηδξ ΚΡΒΚ).

2.

Κειέηε Δθαξκνγήο

2.1 Ξνζκ απυ ηδκ έκανλδ μπμζαζδήπμηε ενβαζίαξ, μ Ακάδμπμξ πνέπεζ κα οπμαάθθεζ εβηαίνςξ πνμξ
έβηνζζδ, Κεθέηδ Δθανιμβήξ ιε ζπέδζα ακ απαζημφκηαζ, ιε πενζβναθή ηδξ ιεευδμο ηαζ ηδξ ζεζνάξ
εηηέθεζδξ ηςκ ενβαζζχκ, πενζβναθή ημο ιδπακζημφ ελμπθζζιμφ πμο πνμηίεεηαζ κα πνδζζιμπμζήζεζ
(δοκαηυηδηεξ αοημφ, θεπημιενή ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά, ζπέδζα ηθπ.), θίακ θεπημιενή πενζβναθή
ηαζ ζημζπεία ηςκ ηαηαζηεοαζηχκ βζα ημ ζφζηδια ιεηνήζεςκ, εθέβπμο ηαζ δζυνεςζδξ ηδξ
ηαηεφεοκζδξ, υπςξ επίζδξ ηαζ θάηεθμ αζθαθείαξ ηαζ οβζεζκήξ, υπςξ ηαεμνίγεηαζ απυ ημ Ξ.Γ.
305/96.
Γεκ εα βίκεηαζ ηαηάηαλδ ηςκ εδαθχκ ζε ηαηδβμνίεξ. Νζ ηζιέξ ιμκάδαξ βζα ηζξ, δζαθυνςκ δζαιέηνςκ,
ιζηνμζήναββεξ ζζπφμοκ βζα ηάεε έδαθμξ, αηυιδ ηαζ εάκ ζε ιία δζαημιή ιζηνμζήναββαξ ζοκακηχκηαζ
δζαθμνεηζηά εδάθδ. Ζ ηαλζκυιδζδ υιςξ ηςκ εδαθχκ βζα ηδκ ζφκηαλδ ιεθεηχκ, αλζμθυβδζδ
ζημζπείςκ ενεοκχκ, εα βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ημ DIN 18319 “Trenchless pipelaying” ηαζ ημ ζπεηζηυ ιε
αοηυ DIN 18196/88 “Soil classification for civil engineering purposes”.
Ποιπθδνςιαηζηά πνμξ ηδκ πανμφζα πνμδζαβναθή ζζπφεζ δ βενιακζηή πνμδζαβναθή ATV A 125/Δ/96.
2.2 Γζα ηδκ επζθμβή ηδξ ιεευδμο ηαζ ημο ελμπθζζιμφ δζάκμζλδξ ηςκ ιζηνμζδνάββςκ εα πνέπεζ κα
θδθεμφκ οπυρδ υθμζ μζ πανάβμκηεξ επζννμήξ ηαζ ιάθζζηα μζ:
-

Θέζδ ημο αβςβμφ ζηζξ μδμφξ χζηε, κα πνμηαθείηαζ δ εθάπζζηδ δοκαηή εκυπθδζδ ηςκ πενζμίηςκ
ηαζ δ εθάπζζηδ δοκαηή πανειπυδζζδ ηδξ ηοηθμθμνίαξ πεγχκ ηαζ μπδιάηςκ, κα ηαθφπημκηαζ μζ
ακάβηεξ ελοπδνέηδζδξ ημο πθδεοζιμφ ηαζ πάκημηε ζφιθςκα ιε ηζξ οπάνπμοζεξ ηεπκζηέξ
ηαηαζηεοήξ, θεζημονβίαξ ηαζ ζοκηήνδζδξ ηςκ αβςβχκ.

-

Ζ πάναλδ ηαζ δ ηθίζδ ημο αβςβμφ

-

Ρμ φρμξ οπενηεζιέκμο εδάθμοξ

-

Ζ εζςηενζηή δζάιεηνμξ ημο αβςβμφ ηαζ ημ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ηςκ ζςθήκςκ

-

Νζ βεςθμβζηέξ ηαζ οδνμβεςθμβζηέξ ζοκεήηεξ

-

Ζ ακάβηδ εθάηηςζδξ ηςκ ηαεζγήζεςκ χζηε κα ιδκ πνμηθδεμφκ γδιζέξ ζε παναηείιεκεξ
ηαηαζηεοέξ

2.3 Ν Ακάδμπμξ πνμ ηδξ εκάνλεςξ ηςκ ενβαζζχκ μθείθεζ κα ενεοκήζεζ, εηηεθχκηαξ πνυζεεηεξ
βεςηνήζεζξ ή ηαζ εθανιυγμκηαξ βεςθοζζηέξ ιεευδμοξ, πάκημηε ηαηά ηδκ ηνίζδ ημο ηαζ ιε
απμηθεζζηζηή εοεφκδ ημο ςξ πνμξ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ ιεευδςκ ηαζ ηδκ μνευηδηα ηςκ
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ενεοκχκ, ηα βεςθμβζηά ηαζ βεςηεπκζηά δεδμιέκα ηαζ, εηηυξ ηςκ άθθςκ, κα δζαπζζηχζεζ ηδκ φπανλδ
ειπμδίςκ ή πζεακχκ ειπμδίςκ, ζηδ δζαδνμιή ημο αβςβμφ πμο πνυηεζηαζ κα ηαηαζηεοαζεεί.
Πε πενίπηςζδ πμο δζαπζζηςεεί δ φπανλδ ειπμδίςκ ή άθθςκ πνμαθδιάηςκ μ Ακάδμπμξ εα πνέπεζ κα
πνμηείκεζ ηεπκζηέξ επζθφζεζξ ηςκ πνμαθδιάηςκ. Δίηε δζαπζζηςεμφκ ειπυδζα απυ ηδκ ένεοκα ημο
Ακαδυπμο είηε ακ δ δζαπίζηςζδ ηδξ φπανλή ημοξ δζαθφβεζ ηδξ ένεοκαξ, μ Ακάδμπμξ είκαζ μ
απμηθεζζηζηυξ οπεφεοκμξ βζα ηδκ οπμαμθή πνμηάζεςκ - θφζεςκ.
2.4 Ν Θφνζμξ ημο ένβμο δζαηδνεί ημ δζηαίςια, ηαηά ηδκ θάζδ έβηνζζδξ ηδξ ιεθέηδξ εθανιμβήξ, κα
γδηήζεζ ή κα επζαάθεζ ηνμπμπμζήζεζξ πμο ηαηά ηδκ βκχιδ ημο ελαζθαθίγμοκ ηαθφηενα ηδκ πμζυηδηα
ηδξ ηαηαζηεοήξ ή ηαζ κα ιδκ εβηνίκεζ ηδκ πνυηαζδ. Δπίζδξ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ είκαζ δ νδηή
δήθςζδ ημο Ακαδυπμο υηζ:
-

Γεκ εα εβείνεζ απαζηήζεζξ ςξ εη ημο αολδιέκμο ηυζημοξ ηαζ βζα μπμζαδήπμηε αζηία, πθδκ ηδξ
πενίπηςζδξ ζοκάκηδζδξ ακοπέναθδηςκ ειπμδίςκ.

-

Γεκ εα πανααζάζεζ ημ πνμκμδζάβναιια ηαηαζηεοήξ ημο ένβμο, απμδεζηκφμκηαξ, ιε ηδκ οπμαμθή
ηςκ ακαβηαίςκ ζημζπείςκ, ημφημ.

Ν Ακάδμπμξ ηαηά ηδκ ζφκηαλδ ηδξ πνμζθμνάξ ημο εα πνέπεζ, αθμφ έπεζ ελεηάζεζ υθεξ ηζξ δοκαηέξ
πενζπηχζεζξ δοζιεκχκ-δοζπενχκ ηαηαζηάζεςκ πμο εκδέπεηαζ κα πανμοζζαζημφκ ηαζ απυ ηαεανά
ηεπκζηή ηαζ απυ μζημκμιμηεπκζηή άπμρδ, κα επζθέλεζ ηδκ πθέμκ ηαηάθθδθδ ιέεμδμ ηαζ ημκ
ηαηαθθδθυηενμ ελμπθζζιυ χζηε κα επζηεοπεεί δ άνηζα, έκηεπκδ ηαζ εκηυξ ηςκ πνμβναιιαηζζιέκςκ
πνυκςκ ηαηαζηεοή ημο ένβμο.
2.5 Θαηυπζκ αοηχκ, μ Ακάδμπμξ δε δζηαζμφηαζ κα εβείνεζ απαζηήζεζξ πνμζεέηςκ απμγδιζχζεςκ βζα
πενζπηχζεζξ:
α. Δπζθμβήξ ιδπακήξ ή ιεευδμο δζάκμζλδξ ηδξ ζήναββαξ ηδξ μπμίαξ δ πνδζζιμπμίδζδ απεδείπεδ
αηαηάθθδθδ ή αηεθέζθμνδ ηαζ απαζημφκηαζ ιεηαηνμπέξ, ηνμπμπμζήζεζξ ή ηαζ ακηζηαηάζηαζή ηδξ
ιε άθθδ.
α. Δπζθμβήξ ελμπθζζιμφ πνμχεδζδξ ηαζ ζςθήκςκ ηαηαζηεοήξ ημο αβςβμφ πμο απμδεζηκφμκηαζ
ακεπανηείξ ηαζ πνήγμοκ ιεηαηνμπχκ ή ακηζηαηάζηαζδξ.
Δπίζδξ, μ Ακάδμπμξ δεκ δζηαζμφηαζ απμγδιζχζεςκ ζε πενζπηχζεζξ δζαημπχκ ηδξ δζάκμζλδξ ηαζ ανβίαξ
ημο πνμζςπζημφ ηαζ ημο ελμπθζζιμφ είηε αοηέξ μθείθμκηαζ ζηζξ βεςθμβζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ηα οπυβεζα
κενά είηε ζε ιέηνα αζθαθείαξ, πμο πνέπεζ κα θδθεμφκ βζα ηδκ πνμζηαζία οπενηείιεκςκ ή
παναηείιεκςκ ηαηαζηεοχκ. Ρμφημ δζυηζ οπμπνεμφηαζ κα επζθέλεζ ιέεμδμ ηαζ ελμπθζζιυ ζηακά κα
ακηεπελέθεμοκ ζε υθεξ ηζξ βεςθμβζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ζηα οπάνπμκηα οπυβεζα κενά, αθεηένμο δε ιε
ηζξ ένεοκεξ πμο εα δζεκενβήζεζ ηαζ ιε ηδ βκχζδ ηαζ ειπεζνία ημο, εα πνέπεζ κα έπεζ θάαεζ εβηαίνςξ
ηα ηαηάθθδθα ιέηνα αεθηίςζδξ ηαζ ζηαεενμπμίδζδξ ημο εδάθμοξ ηαεχξ ηαζ ηα πνμζήημκηα ιέηνα
πνμζηαζίαξ ηςκ οθζζηάιεκςκ ηαηαζηεοχκ χζηε κα είκαζ δοκαηή δ δζέθεοζδ ηδξ ιδπακήξ δζάκμζλδξ
πςνίξ ζδζαίηενα πνμαθήιαηα ηαζ πςνίξ ηαεοζηενήζεζξ.
2.6 Οδηά δζεοηνζκίγεηαζ υηζ, μζ εβηνίζεζξ ηςκ ιεθεηχκ εθανιμβήξ ημο Ακαδυπμο ή ηςκ ακαεεςνδιέκςκ
πνμηάζεχκ ημο, απυ ηδκ πδνεζία, δεκ ημκ απαθθάζζμοκ ιε ηακέκα ηνυπμ απυ ηδκ εοεφκδ
ηήνδζδξ ηςκ ζοιααηζηχκ ημο οπμπνεχζεςκ ηαζ δεκ απμηεθμφκ ιε ηακέκα ηνυπμ αθμνιή
πνυζεεηδξ απμγδιίςζήξ ημο.
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3.

Σαξαθηεξηζηηθά κεραλήο δηάλνημεο

3.1

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά

Οδηά ημκίγεηαζ υηζ, δ ιδπακή δζάκμζλδξ πνέπεζ κα είκαζ ανενςηή, κα έπεζ πθήνςξ αοημιαημπμζδιέκμ
ζφζηδια ηαεμδήβδζδξ ηαζ εζζπίεζδξ – ηοηθμθμνίαξ ημο αζςνήιαημξ πμο ζοβηναηεί ημ έδαθμξ ζημ
ιέηςπμ ηαζ ημ κενυ ημο οδνμθυνμο μνίγμκηα ήημζ, ζφζηδια ιε ημ μπμίμ, ακά πάζα ζηζβιή, δίκμκηαζ
ζηδκ μευκδ ημο πεζνζζηή ζημζπεία υπζ ιυκμ ζπεηζηά ιε ηδκ εέζδ ηδξ ιδπακήξ αθθά ηαζ ζημζπεία ηδξ
πίεζδξ ηαζ πμζυηδηαξ ημο ηοηθμθμνμφκημξ αζςνήιαημξ (slurry), χζηε κα επειααίκεζ νοειίγμκηαξ
ηαηάθθδθα.
Αηυιδ δ ιδπακή πνέπεζ κα είκαζ εθμδζαζιέκδ, ζημ πίζς ιένμξ, ιε ζηεβακή εφνα (air lock) χζηε κα είκαζ
δοκαηή ζε πενίπηςζδ ακάβηδξ ηαζ δ πνήζδ πεπζεζιέκμο αένα. Δπίζδξ πνέπεζ κα οπάνπεζ πνυαθερδ βζα
ηδκ εθανιμβή εηηυλεοζδξ φδαημξ οπυ πίεζδ (water jet) ζηδ ηεθαθή. Ν ελμπθζζιυξ αοηυξ απαζηείηαζ βζα
κα ακηζιεηςπίγμκηαζ πενζπηχζεζξ, υπςξ π.π. εηζηαθή ζηζθνχκ ανβίθςκ ηαζ ηαηά ηζξ μπμίεξ ζοπκά,
απμθνάζζεηαζ δ ημπηζηή ηεθαθή θυβς οπενπθήνςζδξ ηαζ ζοιπίεζδξ οθζημφ εηζηαθήξ.
Ν Ακάδμπμξ εα πνέπεζ κα έπεζ επζθέλεζ ηαηάθθδθα ιδπακήιαηα ηαζ ελμπθζζιυ χζηε θίεμζ ιεβίζηδξ
δζαιέηνμο ιέπνζ 200πθζ. Λα είκαζ δοκαηυκ κα απμημιζζημφκ. Ξνμξ ημφημ εα πνέπεζ κα είκαζ δοκαηή δ
εναφζδ ημο εκηυξ ηςκ ηεθαθχκ δζάκμζλδξ.
Απαβμνεφεηαζ δ πνδζζιμπμίδζδ ιεευδςκ ηαζ ηεπκζηχκ, ηαηά ηζξ μπμίεξ δεκ οπάνπεζ, δοκαηυηδηα
ζοκεπμφξ πνμζδζμνζζιμφ ηδξ εέζεςξ ημο ιεηχπμο ηαζ δοκαηυηδηα εθέβπμο ηαζ δζυνεςζδξ ηδξ
ηαηεφεοκζδξ ηδξ ιδπακήξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηδξ εέζεςξ ημο αβςβμφ.
Ν Ακάδμπμξ μθείθεζ κα επζθέλεζ ελμπθζζιυ, ηεπκζηέξ ηαζ ιεευδμοξ ηέημζεξ πμο κα ελαζθαθίγμοκ ημκ
ζοκημκζζιυ ηςκ ενβαζζχκ εηζηαθήξ ημο εδάθμοξ, εναφζδξ ηςκ πμκδνυημηηςκ, νμήξ – ιεηαθμνάξ ηςκ
πνμσυκηςκ εηζηαθήξ ηαζ ζοβηνάηδζδξ ημο εδάθμοξ ηαζ ημο οπυβεζμο κενμφ ζηδκ πενζμπή ημο ιεηχπμο.
Ν ζοκημκζζιυξ αοηχκ ηςκ ενβαζζχκ είκαζ απαναίηδημξ βζα κα ιδκ πανμοζζαζημφκ ακζγήζεζξ ή ηαεζγήζεζξ
ημο εδάθμοξ μζ μπμίεξ εα πνμλεκήζμοκ γδιζέξ ζε παναηείιεκεξ ηαηαζηεοέξ ή εα εέζμοκ ζε ηίκδοκμ ηδκ
αζθάθεζα ηςκ αηυιςκ. Αηυιδ ηα ακςηένς πνέπεζ κα πναβιαημπμζμφκηαζ, ακελάνηδηα απυ ηδκ ζηάειδ
ημο οδνμθυνμο μνίγμκηα, βζα υθα ηα εδάθδ ιε Λ ιεβαθφηενμ ημο 5 (Λ μ ανζειυξ ηνμφζεςκ ηδξ
Ξνυηοπδξ Γμηζιήξ Γζείζδοζδξ – SPT).

3.2

Αληιήζεηο

Ζ εηηέθεζδ ακηθήζεςκ δεκ είκαζ επζεοιδηή δζυηζ πζεακχξ εα δδιζμονβδεμφκ ηαεζγήζεζξ πμο ιπμνεί κα
πνμηαθέζμοκ γδιζέξ ζε παναηείιεκα ηηίνζα ηαζ ηαηαζηεοέξ.
Απαβμνεφεηαζ δ ηαπείκςζδ ηδξ ζηάειδξ ημο οδνμθυνμο μνίγμκηα. Θαηά ζοκέπεζα, μ Ακάδμπμξ μθείθεζ κα
επζθέλεζ ηαηάθθδθδ ιέεμδμ ηαζ ελμπθζζιυ χζηε κα επζηεθείηαζ δζάκμζλδ πςνίξ ακηθήζεζξ.
Δκδεζηηζηά ακαθένεηαζ υηζ οπάνπμοκ ιδπακέξ, υπςξ π.π. ηδξ εηαζνείαξ HerrenKnecht GmbH, πμο
ενβάγμκηαζ ιε πίεζδ ημο κενμφ ημο οδνμθυνμο μνίγμκηα ιέπνζ 1,5 bar ααζζγυιεκεξ ζημ ζφζηδια
εηζηαθήξ ιε πμθθμφξ (slurry).
Ν Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα πανάζπεζ, ηαηά ηδκ οπμαμθή ηςκ ζημζπείςκ ημο ιδπακζημφ ελμπθζζιμφ πμο
επζεοιεί κα πνμζημιίζεζ, ενβμζηαζζαηή αεααίςζδ υηζ δ ιδπακή δζάκμζλδξ, ιε ημ ζφζηδια απμημιζδήξ
πμο δζαεέηεζ δφκαηαζ κα ενβαζηεί, ιε ιέβζζημ φρμξ κενμφ οδνμθυνμο μνίγμκηα άκς ηδξ ιδπακήξ, ίζμ
πνμξ 10 ιέηνα.
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3.3

Γηαβάζεηο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο

Πηζξ εέζεζξ δζααάζεςκ ηάης απυ ζζδδνμδνμιζηέξ βναιιέξ, πείιαννμοξ ή μδμφξ, μ Ακάδμπμξ έπεζ ηδκ
εοεφκδ κα εηηεθέζεζ, ζε ηάεε ιζα ηέημζα εέζδ, ιία ή πενζζζυηενεξ βεςηνήζεζξ βζα κα δζαπζζηχζεζ ακ είκαζ
δοκαηή δ δζάκμζλδ ιε ημκ οπάνπμκηα ελμπθζζιυ ηαζ ιε ηδκ επζθεβείζα ηαζ εβηνζεείζα ιέεμδμ. Δάκ αοηυ
δεκ είκαζ δοκαηυκ π.π. φπανλδ ηνμηαθμπαβμφξ, ηυηε μ Ακάδμπμξ εα επζθέλεζ, είηε κα ακηζηαηαζηήζεζ ηδκ
ημπηζηή ηεθαθή ηδξ ιδπακήξ ιζηνμζδνάββςκ (ΚΡΒΚ) ιε άθθδ ηαηάθθδθδ βζα ζηθδνυ ανάπμ.

3.4

Πύζηεκα απνθνκηδήο

Γεκ είκαζ επζεοιδηή δ πνδζζιμπμίδζδ ιεευδςκ απμημιζδήξ πμο δεκ ηοβπάκμοκ εονείαξ εθανιμβήξ
παβημζιίςξ μφηε πεζναιαηζηχκ ιεευδςκ.
πάνπμοκ εκ πνμηεζιέκς δφμ ζοζηήιαηα απμημιζδήξ.
Ρμ ζφζηδια λδνάξ ιεηαθμνάξ ιε πνήζδ αθοζςημφ ιεηαθμνέα ή αηένιμκμξ ηαζ ααβμκέημο ιεηαθμνάξ
πμο ηζκείηαζ ζε ζζδδνμηνμπζέξ. Δθανιυγεηαζ ζοκήεςξ ζε ιεβάθεξ δζαημιέξ ηαζ ζε πενζπηχζεζξ ιδ
φπανλδξ οδνμθυνμο μνίγμκηα.
Ρμ ζφζηδια οδναοθζηήξ ιεηαθμνάξ ιε πνήζδ αζςνήιαημξ είκαζ έκαξ ηνυπμξ πμο εθανιυγεηαζ ζε ιεβάθδ
ηθίιαηα δζεεκχξ. Θαηά ημ ζφζηδια αοηυ δ ιεηαθμνά βίκεηαζ οδναοθζηχξ ιε ζφζηδια ηαηάθθδθςκ
ακηθζχκ, ζςθήκςκ, αακχκ ηαζ δζηθείδςκ ηαζ μ δζαπςνζζιυξ βίκεηαζ ιε ηαηάθθδθμ ζφζηδια (δζαπςνζζηέξ,
δελαιεκέξ ηαείγδζδξ ηθπ.). Ρμ αζχνδια πμο εα πνδζζιμπμζδεεί ζφβηεζηαζ απμηθεζζηζηχξ απυ κενυ ηαζ
ιπεκημκίηδ.
Ν Ακάδμπμξ είκαζ απμηθεζζηζηά οπεφεοκμξ βζα ηδκ επζθμβή ημο πθέμκ πνυζθμνμο ηαζ απμηεθεζιαηζημφ
ζοζηήιαημξ απμημιζδήξ.

3.5

Πύζηεκα ειέγρνπ θαηεύζπλζεο

Ν Ακάδμπμξ μθείθεζ:
-

Λα επζθέλεζ ιδπακέξ εηζηαθήξ πμο απαναζηήηςξ εα είκαζ εθμδζαζιέκεξ ζηδκ ηεθαθή ηαζ ηδκ αζπίδα
ιε ηαηάθθδθμ ελμπθζζιυ πμο εα επζηνέπεζ ηδκ δζαπίζηςζδ ηδξ εέζδξ ηδξ ιδπακήξ ηαζ ηδκ δζυνεςζδ
ηδξ πμνείαξ ηδξ.
Ζ ζοιιεημπή ζημ δζαβςκζζιυ απμηεθεί αιάπδημ ηεηιήνζμ απμδμπήξ ημο υνμο, πμο απαβμνεφεζ κα
πνδζζιμπμζδεμφκ ιέεμδμζ ηαζ ηεπκζηέξ άθθεξ απυ αοηέξ πμο δίκμοκ ηδκ δοκαηυηδηα εθεβπυιεκδξ
ηδθεηαηεφεοκζδξ ηςκ ιδπακχκ δζάκμζλδξ.

-

Λα επζθέλεζ ηα ηαηάθθδθα πνμβνάιιαηα πμο εα επζηνέπμοκ ηδκ ηήνδζδ ηαζ ηδκ δζυνεςζδ ηδξ
πμνείαξ ηδξ ιδπακήξ, δζα ηδθεπεζνζζιμφ ηαζ κα επζθέλεζ ηδκ αέθηζζηδ ηεπκζηή δζυνεςζδξ ηςκ
απμηθίζεςκ.

Γζα κα εβηνζεμφκ απυ ηδκ πδνεζία μζ εηζηαπηζηέξ ιδπακέξ, πμο εα πνμηείκεζ μ Ακάδμπμξ, εα πνέπεζ κα
είκαζ απαναίηδηα εθμδζαζιέκεξ ιε έκα απυ ηα ηάηςεζ ζοζηήιαηα ηαεμδήβδζδξ.
(α) Πφζηδια πμο εα θένεζ ηεθαθή ιε θμλμηιδιέκμ ημ ειπνυζεζμ ιένμξ ηδξ ηαζ ιε δοκαηυηδηα
ιεηαηίκδζδξ ηαζ ηαεμδήβδζδξ αοηήξ. Ζ ηεθαθή εα πνέπεζ κα είκαζ ζηαεενά ζηενεςιέκδ ζε ιζα
ζηζαανή ζηήθδ (π.π. απυ ζηεθέπδ δζάηνδζδξ), ηαηά ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα είκαζ δοκαηή δ
πενζζηνμθή ηδξ ηαηά 3600 ηαζ δ πενζζηνμθή κα εθέβπεηαζ ηαζ κα μδδβείηαζ απυ ημ θνέαν ανπήξ ηαζ
μπςζδήπμηε πςνίξ κα πνεζάγεηαζ δζαημπή ηδξ πνμχεδζδξ.
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(α) Πφζηδια πμο εα θένεζ ιία ηαεμδδβμφιεκδ ηεθαθή, ζημ ειπνυζεζμ ιένμξ, πμο εα είκαζ
ζοκδεδειέκδ ιε άνενςζδ δοκάιεκδ κα πενζζηναθεί ηαζ έκα οδναοθζηυ έιαμθμ ζηενεςιέκμ ζηδκ
άνενςζδ ηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο ζχιαημξ ηδξ εηζηαπηζηήξ ιδπακήξ ηαζ δζα ημο μπμίμο
επζηοβπάκμκηαζ μζ δζμνεχζεζξ.
(β) Πφζηδια πμο εα θένεζ ιία ηαεμδδβμφιεκδ ηεθαθή ανενςηά ζοκδεδειέκδ ιε ημ μπίζεζμ ηιήια ηδξ
αζπίδαξ. Ζ ηαεμδήβδζδ ηδξ ηεθαθήξ επζηοβπάκεηαζ πάκημηε ιε ηδθεπεζνζζιυ απυ ημ θνέαν ανπήξ
είηε ιε 3 έςξ 4 οδναοθζηά έιαμθα ανενςηά ζοκδεδειέκα ιε ηδκ ηεθαθή ηαζ ημ μπίζεζμ ηιήια, είηε
ιε ιδπακζηυ ηνυπμ υπμο δ ιεηαηίκδζδ ηδξ ηεθαθήξ εα επζηοβπάκεηαζ ιέζς έηηεκηνςκ ζημζπείςκ.
Ζ ζοιιεημπή ζημ δζαβςκζζιυ απμηεθεί αιάπδημ ηεηιήνζμ απμδμπήξ, απυ ημκ Ακάδμπμ, ημο υνμο πμο
επζαάθθεζ κα πνδζζιμπμζδεεί ιυκμ ηάπμζμ απυ ηα ακςηένς ζοζηήιαηα ηαεμδήβδζδξ ηςκ ιδπακχκ
ΚΡΒΚ.
Ν Ακάδμπμξ μθείθεζ ηαζ είκαζ απμηθεζζηζηά οπεφεοκμξ βζ’ αοηυ, κα οπμθμβίζεζ ημ αήια πμο απαζηείηαζ κα
έπεζ μ ηαεμδδβδηζηυξ ηφθζκδνμξ χζηε κα δζμνεχκμκηαζ, εφημθα ηαζ πςνίξ ζθάθιαηα, μζ ηαηαηυνοθεξ ή μζ
μνζγυκηζεξ απμηθίζεζξ ή ηαζ αιθυηενεξ ηαζ πάκημηε ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ οπάνπμοζα απυηθζζδ, ηδκ
ηαηάζηαζδ ημο εδάθμοξ ηαζ ηδκ ζηνςιαημβναθία ημο. Νζ δζμνεχζεζξ εα πνέπεζ κα είκαζ δοκαηέξ αηυιδ
ηαζ ζε δοζιεκείξ ηαηαζηάζεζξ π.π. αφεζζδ ηδξ ιδπακήξ ζε ιαθαηυ ή παθανυ έδαθμξ ή φπανλδ ζηδκ ίδζα
δζαημιή ηδξ ζήναββαξ εδαθχκ δζαθμνεηζηήξ βεςιδπακζηήξ ζοιπενζθμνάξ.
Δάκ ημ έδαθμξ, ζε ηάπμζα ηιήιαηα, δεκ αμδεά ζηδκ ηαεμδήβδζδ ηδξ ιδπακήξ, βζα κα ηαηαζηεί αοηή ηαζ
πάθζ επζηοπήξ εα πνέπεζ κα θάαεζ μ Ακάδμπμξ ηαηάθθδθα, πνυζεεηα ιέηνα, υπςξ π.π. εκέζεζξ ιε
ηαηάθθδθα ιίβιαηα.
Θαεμνίγεηαζ υηζ δ ιέβζζηδ επζηνεπυιεκδ απυηθζζδ ημο άλμκα εηζηαθήξ (πμο είκαζ ηαζ άλμκαξ ημο
αβςβμφ) απυ ημκ εεςνδηζηυ άλμκα πνέπεζ κα ιδκ οπενααίκεζ:
-

Γζα ηαηαηυνοθεξ απμηθίζεζξ ηα ± 30 πθζ.

-

Γζα μνζγυκηζεξ απμηθίζεζξ ηα ± 50 πθζ.

Αηυιδ ηαεμνίγεηαζ υηζ μ Ακάδμπμξ μθείθεζ κα πνμιδεεοηεί ηαηάθθδθμ ελμπθζζιυ χζηε κα είκαζ δοκαηή,
ακά πάζα ζηζβιή, δ δζαπίζηςζδ:
-

Ρδξ ηαηαηυνοθδξ απυηθζζδξ

-

Ρδξ μνζγυκηζαξ απυηθζζδξ

-

Ρδξ πενζζηνμθήξ ηδξ ιδπακήξ

-

Ρδξ ηθίζδξ

-

Ρδξ πνμυδμο ηδξ πνμχεδζδξ (πνμπχνδζδ)

Αηυιδ εα πνέπεζ κα ηαηαβνάθμκηαζ ζημζπεία ιεηνήζεςκ:
-

Ραπφηδηα ηαζ δφκαιδξ χεδζδξ ηςκ βνφθςκ

-

Ξμζυηδηαξ ημο αζςνήιαημξ θίπακζδξ ηαζ ακ είκαζ δοκαηυκ ημο εηζηαθέκημξ εδάθμοξ

-

Ξζέζεςκ ημο αζςνήιαημξ ηαζ ημο εδάθμοξ ζημ ιέηςπμ

-

Ρςκ δζμνεχζεςκ ηδξ πμνείαξ, υπςξ αοηέξ εθανιυγμκηαζ
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4.

Δθηέιεζε ηεο δηάλνημεο

4.1

Ξιήξσζε θελώλ

Ρμ ηεκυ πμο ιέκεζ ιεηαλφ ζςθήκςκ ηαζ εδάθμοξ ηαεχξ ηαζ ηεκά εδάθμοξ πμο δδιζμονβήεδηακ θυβς ηδξ
δζάκμζλδξ, πνέπεζ κα πθδνμφκηαζ ιε ηαηάθθδθμ οθζηυ, χζηε κα εθέβπμκηαζ μζ ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ εη ηςκ
πζεακχκ ηαεζγήζεςκ ηαζ κα απμθεφβμκηαζ γδιζέξ ζε παναηείιεκεξ ηαηαζηεοέξ.
Όηακ ανπίγεζ δ δζάκμζλδ εκυξ ηιήιαημξ ηαζ υηακ ηεθεζχκεζ, μπυηε εζζένπεηαζ δ ιδπακή ζημ θνέαν
πέναημξ, πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ ηαηάθθδθα ιέηνα οπμζηήνζλδξ ημο ιεηχπμο χζηε κα απμθεοπεεί
ηαηάηθζζδ απυ οπυβεζα κενά ή ηαζ εζζνμή εδάθμοξ.
Ρα ςξ άκς ιέηνα ιπμνεί κα είκαζ, αμδεδηζηέξ ηαηαζηεοέξ πμο αηονχκμκηαζ ή παηηχκμκηαζ,
ηζζιεκηεκέζεζξ ζηαεενμπμίδζδξ ημο εδάθμοξ, πνμζςνζκυ πθδιιφνζζια η.α., αθθά ηαη’ εθάπζζημ 3
ηζζιεκηεκέζεζξ ζηαεενμπμίδζδξ παιδθήξ πίεζδξ, 3 bar, ακά 10 ι.
Νπμζεζδήπμηε εζδζηέξ ηεπκζηέξ πνεζαζηεί κα εθανιμζημφκ, ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ιζηνμζδνάββςκ,
υπςξ εκδεζηηζηά εκέζεζξ αεθηίςζδξ ημο εδάθμοξ, πνήζδ πεπζεζιέκμο αένα, πθδιιφνζζια ζηζξ
οπμπνεχζεζξ ημο Ακαδυπμο ηαζ μζ δαπάκεξ αοηχκ αανφκμοκ απμηθεζζηζηά ημκ Ακάδμπμ.

4.2

Θαηαπηώζεηο θ.ι.π.

Δάκ, ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ ηαζ βζα θυβμοξ ακςηέναξ αίαξ, δδθαδή ιδ δοκάιεκμοξ κα
πνμθδθεμφκ απυ ημκ Ακάδμπμ, ζοιαεί ηαηάπηςζδ ή ηαηαηνήικζζδ (εζζνμή εδάθμοξ), εζζνμή κενμφ,
γδιζέξ ζημοξ ζςθήκεξ ή ζε ηαηαζηεοέξ η.θ.π. (π.π. απυ άθθμοξ Δνβμθάαμοξ) ή δζαημπμφκ μζ ενβαζίεξ βζα
μπμζμκδήπμηε θυβμ, μ Ακάδμπμξ εα πνέπεζ, κα θάαεζ υθα ηα απαναίηδηα ιέηνα πνυθδρδξ πεναζηένς
ηαηαζηνμθχκ ηαζ γδιζχκ ηαζ κα εκδιενχζεζ αιέζςξ ηαζ εββνάθςξ ημκ Θφνζμ ημο ένβμο. Ρα ζηάδζα
ενβαζζχκ πμο εα αημθμοεδεμφκ εα είκαζ πνμσυκ ζοιθςκίαξ ιεηαλφ πδνεζίαξ ηαζ Ακαδυπμο ηαζ εθυζμκ
δζαπζζηςεεί υηζ, μ Ακάδμπμξ είπε ηδνήζεζ ηζξ εη ηδξ ζοιαάζεςξ οπμπνεχζεζξ ημο ηαζ δεκ αανφκεηαζ ιε
ζθάθιαηα ή παναθείρεζξ, ηυηε είκαζ δοκαηή δ απμγδιίςζή ημο ζφιθςκα ιε ηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία.

4.3

Απξόβιεπηα εκπόδηα

Δάκ ζηδκ πμνεία ηδξ ιδπακήξ εηζηαθήξ ζοκακηδεμφκ απνυαθεπηα ακοπέναθδηα ειπυδζα, υπςξ π.π.
ανπαζυηδηεξ, ιεβάθα ιεηαθθζηά ακηζηείιεκα, εειέθζα ηηζνίςκ, ανάπμζ ιεβάθμο ιεβέεμοξ, ηαθχδζα η.α.
ηυηε, οπάνπμοκ μζ θφζεζξ:
▪

Αθαίνεζδξ, ιεηά ή άκεο ενοιιαηζζιμφ ημο ειπμδίμο, ιε υνολδ θνέαημξ ή βεχηνδζδξ

▪

Απχεδζδξ ημο ειπμδίμο. Αοηυ είκαζ δοκαηυκ ακ δ ηεθαθή ηδξ ιδπακήξ είκαζ ζπεηζηά ηςκζηή ηαζ
δζακμζπηεί, απυ ηδκ επζθάκεζα, ιεβάθδξ δζαιέηνμο βεχηνδζδ πμο εα θεάζεζ ειπνυξ ηαζ ζημ πθάζ ηδξ
ηεθαθήξ, χζηε ιε ηδκ πενζζηνμθή αοηήξ κα απςεδεεί ζημ ηεκυ ηδξ βεχηνδζδξ ημ ειπυδζμ.

▪

Αθθαβή ηδξ πάναλδξ ημο αβςβμφ

Πε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ ζοκάκηδζδξ ακοπέναθδηςκ ειπμδίςκ, μ Ακάδμπμξ μ μπμίμξ είκαζ ηαζ μ ιυκμξ
οπεφεοκμξ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ ιεευδςκ ηαζ ηςκ ηεπκζηχκ ημο, εα πνέπεζ κα ζοκηάλεζ ηαζ
οπμαάθθεζ ηδκ πθέμκ ηαηάθθδθδ ιεθέηδ εθανιμβήξ
Ζ πδνεζία εα απμθαζίγεζ ηαζ εα εβηνίκεζ ηζξ πνμηεζκυιεκεξ ιεθέηεξ ςξ έπμοκ ή ιεηά ηνμπμπμίδζή ημοξ
ή εα απμννίπηεζ αοηέξ εάκ ηζξ ηνίκεζ αηεθέζθμνεξ ή επζηίκδοκεξ.
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Πηζξ πενζπηχζεζξ αθαίνεζδ, ιεηά ή άκεο ενοιιαηζζιμφ ημο ειπμδίμο ηαζ βζα κα βίκεζ αοηή δοκαηή εα
δζακμίβμκηαζ είηε βεχηνδζδ – θνέαν είηε αμδεδηζηυ θνέαν ιέπνζ ημ αάεμξ ημο ειπμδίμο. Πηζξ
πενζπηχζεζξ αοηέξ μ Ακάδμπμξ εα απμγδιζχκεηαζ ιε ηζξ ηζιέξ ημο Ρζιμθμβίμο ή ζε έθθεζρδ ιε ηδ ζφκηαλδ
ΞΘΛΡΚ ηαζ ιε ηδκ απμγδιίςζδ διενήζζαξ ζηαθίαξ ηδξ ιδπακήξ δζάκμζλδξ ιζηνμζδνάββςκ.
Όιμζα ζηζξ πενζπηχζεζξ δζαημπήξ ηδξ δζάκμζλδξ ηαζ αθθαβήξ ηδξ πάναλδξ, πάκημηε θυβς ακοπέναθδηςκ
ειπμδίςκ, μ Ακάδμπμξ εα απμγδιζχκεηαζ:
▪

Γζα ημ ζςθδκςιέκμ ηαζ δζακμζβιέκμ ιήημξ ιζηνμζήναββαξ πμο εβηαηαθείθεδηε ιε ηζξ ζπεηζηέξ ηζιέξ
ημο ηζιμθμβίμο

▪

Γζα ημ αμδεδηζηυ θνέαν πμο εα μνφλεζ, χζηε κα ακαθάαεζ ηδκ ιδπακή

▪

Γζα ηδ ζηαθία ηδξ ιδπακήξ δζάκμζλδξ, ιε ζφκηαλδ ΞΘΛΡΚ

Ζ ζηαθία αοηή, ιεηνμφιεκδ ζε διένεξ εα ηαθφπηεζ ηα πνμκζηά δζαζηήιαηα:
▪

Απυ ηδξ ζηζβιήξ δζαημπήξ ηδξ πνμπχνδζδξ ηαζ έςξ υημο απμθαζζζεεί δ αθθαβή πάναλδξ ή δμεεί
εκημθή δζάκμζλδξ αμδεδηζημφ θνέαημξ ή βεχηνδζδξ βζα ηδκ ακάθδρδ ηδξ ιδπακήξ

▪

Ρμ δζάζηδια δζάκμζλδξ ημο θνέαημξ ή βεχηνδζδξ πμο υιςξ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα οπενααίκεζ, ζε
ανζειυ ενβάζζιςκ διενχκ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα διενχκ ζηαθίαξ, ημκ ανζειυ πμο ακηζζημζπεί ζηα ιέηνα
αάεμοξ αοημφ ή πνμηεζιέκμο πενί βεχηνδζδξ ηζξ 3 διένεξ

▪

Σνμκζηυ δζάζηδια 1 διέναξ βζα ηδκ ακάθδρδ ηδξ ιδπακήξ ηαζ ηδκ ιεηαθμνά ηδξ ζε θνέαν ανπήξ

▪

Ρμ ηοπυκ δζάζηδια πμο εα ιεζμθααήζεζ απυ ηδξ ακάθδρδξ ηδξ ιδπακήξ ηαζ ηδξ εκημθήξ ενβαζίαξ

αοηήξ ζε ηάπμζμ θνέαν ανπήξ
Ζ ζοκάκηδζδ ακοπέναθδηςκ ειπμδίςκ είκαζ δ ιυκδ πενίπηςζδ ηαηά ηδκ μπμία πνμαθέπεηαζ κα
πθδνςεμφκ ζηαθίεξ ηαζ ιυκμκ βζα ηδκ ιδπακή δζάκμζλδξ. Ρμ πνμζςπζηυ είκαζ δοκαηυκ κα απαζπμθδεεί ζε
άθθδ εέζδ ενβαζίαξ.

4.4

Κεηξήζεηο θαη ηερληθή ειέγρνπ ηεο θαηεύζπλζεο

4.4.1

Γεληθά

Ν Ακάδμπμξ μθείθεζ, κα ημπμεεηδεεί ζηα θνεάηζα ανπήξ ηδκ ιδπακή δζάκμζλδξ επάκς ζε ιία ζηαεενή
ηθίκδ ηαζ ζηδκ αηνζαή ηδξ εέζδ, χζηε κα ιδκ απμηθίκεζ ηαηά ηδκ εηηίκδζδ. Γζα ημκ ίδζμ θυβμ, ηα
ημζπχιαηα επάκς ζηα μπμία ζηδνίγμκηαζ μζ οδναοθζημί ηφθζκδνμζ ημο ζοζηήιαημξ πνμχεδζδξ δεκ εα
πνέπεζ κα οπμπςνμφκ. Ξνμξ ημφημ πνέπεζ κα οπμθμβίγεηαζ, εηηυξ ηςκ άθθςκ, ζε ηάεε θνέαν ηαζ ημ
θμνηίμ πμο δφκαηαζ κα ακαθάαεζ ημ έδαθμξ ηαζ κα ηαηαζηεοάγμκηαζ ηαηάθθδθα ημζπχιαηα ζηήνζλδξ.
Θάεε δαπάκδ πμο εα πνμηφρεζ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ πνμαθδιάηςκ ζπεηζηχκ ιε απυηθζζδ ηδξ ιδπακήξ ή
οπμπχνδζδ ηςκ ημζπςιάηςκ ζηήνζλδξ ηςκ βνφθςκ εα αανφκεζ ημκ Ακάδμπμ. Δπίζδξ ημκ Ακάδμπμ
αανφκεζ ημ ηυζημξ ηζζιεκηεκέζεςκ ή πδιζηχκ εκέζεςκ πνμξ αεθηίςζδ ημο πενζαάθθμκημξ ημ θνέαν
εδάθμοξ.
Ν Ακάδμπμξ μθείθεζ κα ηδνήζεζ, απανέβηθζηα, ηδκ πάναλδ ηαζ ηδκ ηθίζδ ημο αβςβμφ, υπςξ δίδμκηαζ ζηα
ζπέδζα ηδξ ιεθέηδξ.
Νζ ακμπέξ (απμηθίζεζξ απυ ηδκ ηαηαηυνοθμ ηαζ μνζγυκηζα) πμο έπμοκ πνμδζαβναθεί, είκαζ μζ ιέβζζηεξ
επζηνεπυιεκεξ βζα μνεή θεζημονβία ηςκ αβςβχκ. Απμηθίζεζξ πένακ ηςκ ηαεμνζγμιέκςκ εα έπμοκ ςξ
απμηέθεζια κα εεςνείηαζ ημ ακηίζημζπμ ηιήια ημο αβςβμφ ηαηυηεπκμ. Ζ πδνεζία, ζηζξ πενζπηχζεζξ
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αοηέξ εα δζαηάζζεζ, ιε δαπάκεξ απμηθεζζηζηά ημο Ακαδυπμο, ηδκ εηηέθεζδ υπμζςκ ενβαζζχκ ηνίκεζ
απαναίηδηεξ βζα ηδκ δζυνεςζδ ημο αβςβμφ.
Δάκ δ δζυνεςζδ δεκ είκαζ δοκαηή εα δζαηάζζεηαζ επακαηαηαζηεοή πάκημηε ιε δαπάκεξ εζξ αάνμξ ημο
Ακαδυπμο.

4.4.2

Κεηξήζεηο – Έιεγρνη – Γηόξζσζε ηεο θαηεύζπλζεο

Νπςζδήπμηε, ζοκεπχξ δδθαδή ζε ζφκημια πνμκζηά δζαζηήιαηα, υπςξ μνίγεηαζ ηαηςηένς, εα πνέπεζ κα
βίκμκηαζ έθεβπμζ ζζμγοβίμο ημο εηζηαπηυιεκμο ηαζ ημο ιεηαθενυιεκμο εδαθζημφ οθζημφ.
Νζ ιεηνήζεζξ αοηέξ εα πνέπεζ κα ιεηαθένμκηαζ ζημκ οπμθμβζζηή ημο ζηαειμφ ιεηνήζεςκ ηαζ εθέβπμο
ηαζ κα ηαηαβνάθμκηαζ. Ζ ζοπκυηδηα ηαηαβναθήξ εα είκαζ είηε ηάεε 20 εηαη. Ξνμπχνδζδξ είηε ηάεε 90
sec, υηζ απυ αοηά ζοιαεί κςνίηενα. Όθεξ μζ ηαηαβναθέξ εα οπμαάθθμκηαζ ηαεδιενζκά ζηδκ πδνεζία
ιαγί ιε ηα δεθηία αάνδζαξ. Νζ ηαηαβναθέξ εα πνέπεζ κα έπμοκ ηφπεζ επελενβαζίαξ χζηε ηα ιεβέεδ κα
είκαζ ακαβκςνίζζια.
Ξνέπεζ κα παναημθμοεείηαζ ζηα ακςηένς πνμκζηά δζαζηήιαηα δ πμζυηδηα οθζηχκ πμο απμημιίγεηαζ, κα
ηαηαβνάθμκηαζ ηα ζημζπεία ηαζ κα βίκεηαζ ζοζπεηζζιυξ ηαζ ζφβηνζζδ ιε ημ δζακμζπεέκ ιήημξ, ηυηε εα
πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ αιέζςξ ηαηάθθδθα ιέηνα πνμξ απμθοβή ηαεζγήζεςκ ηαζ ηςκ ελ αοηχκ γδιζχκ ή
ηαζ κα δζαηυπηεηαζ δ δζάκμζλδ ιέπνζξ υημο θδθεμφκ ηα ακαβηαία ιέηνα.
Δάκ δζαπζζηςεεί υηζ οπάνπμοκ ζοζηδιαηζηά απμηθίζεζξ εηηυξ ηςκ μνίςκ πμο πνμδζαβνάθμκηαζ, ηυηε εα
δζαηυπημκηαζ μζ ενβαζίεξ ηαζ μ Ακάδμπμξ μθείθεζ κα πνμιδεεοηεί άθθμκ ηαηαθθδθυηενμ ελμπθζζιυ, κα
πνμζθάαεζ πθέμκ έιπεζνμ πνμζςπζηυ, κα αθθάλεζ ιεευδμοξ ηαζ βεκζηά κα θάαεζ ηάεε πνυζθμνμ ιέζμ, βζα
κα επζηεοπεμφκ απμηθίζεζξ εκηυξ ηςκ μνίςκ. Γζα ηέημζεξ πενζπηχζεζξ, ακηζηαηάζηαζδξ ελμπθζζιμφ η.θ.π.
μ Ακάδμπμξ δεκ δζηαζμφηαζ απμγδιίςζδξ μφηε βζα ηζξ εκδεπυιεκεξ πνυζεεηεξ ή αολδιέκεξ δαπάκεξ μφηε
απμγδιίςζδξ θυβς ζηαθίςκ, πμο εα πνμηφρμοκ απυ ηδκ δζαημπή ηςκ ενβαζζχκ.
Θα πνέπεζ κα ανπίγμοκ εθυζμκ δ ιδπακή έπεζ απυηθζζδ απυ ημκ εεςνδηζηυ άλμκα 2 πθζ.
Νζ δζμνεχζεζξ δεκ πνέπεζ κα βίκμκηαζ αιέζςξ αθθά ζηαδζαηά έπμοκ οπυρδ υηζ απαζηείηαζ ηαηάθθδθμξ
πεζνζζιυξ ηαζ ηάπμζμ εθάπζζημ ιήημξ βζα κα πθδζζάζεζ δ ιδπακή ηαζ κα ηαοηζζηεί πάθζ μ άλμκάξ ηδξ ιε ημκ
εεςνδηζηυ άλμκα.

5.

Φξεάηηα θαηαζθεπήο κηθξνζεξάγγσλ

Ρα θνεάηζα ηα απαναίηδηα βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ιζηνμζδνάββςκ δζαηνίκμκηαζ ζε:
▪

Ξνμζςνζκά θνεάηζα ηεθαθήξ

▪

Ξνμζςνζκά θνεάηζα πέναημξ

Ρμ θνεάηζμ ηεθαθήξ εκηυξ ημο μπμίμο εβηαείζηακηαζ ηα έιαμθα πνμχεδζδξ ηαζ ηα απαζημφιεκα ενβαθεία
θαιαάκεζ δζαζηάζεζξ πμο ελανηχκηαζ απυ ηα παναηηδνζζηζηά ημο ζοζηήιαημξ πνμχεδζδξ πμο εα
πνδζζιμπμζήζεζ μ Ακάδμπμξ, υπςξ ημ ιήημξ ημο ιδπακζζιμφ ηςκ ειαυθςκ, ημ ιήημξ ημο ζςθήκα ηαζ ημο
δαηηοθίμο πνμχεδζδξ, ημο πάπμοξ ζχιαημξ αβηφνςζδξ βζα ηδκ παναθααή ηαζ ιεηαθμνά ζημ έδαθμξ
ηδξ χεδζδξ ηαζ θμζπχκ θεζημονβζηχκ απαζηήζεςκ. Κεηά ημ πέναξ ηδξ πνμχεδζδξ ζηδ εέζδ ημο
πνμζςνζκμφ θνεαηίμο ηαηαζηεοάγεηαζ ημ ηεθζηυ θνεάηζμ ζφιθςκα ιε ηα ζπέδζα ηδξ Κεθέηδξ ηαζ ημ
μπμίμ απμγδιζχκεηαζ ζδζαζηένςξ ιε ηδκ ακηίζημζπδ ηζιή ημο Ρζιμθμβίμο.
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Νζ δζαζηάζεζξ, δ ιμνθή ηδξ δζαημιήξ, μ ηνυπμξ ηαζ ηα ιέζα ακηζζηήνζλδξ πμο εα εθανιμζεμφκ εα είκαζ
ζφιθςκα ιε ηδ ιεθέηδ εθανιμβήξ πμο εα ζοκηάλεζ μ Ακάδμπμξ ηαζ ζηδκ μπμία εα θδθεμφκ οπυρδ μζ
εδαθζηέξ ζοκεήηεξ, ηα παναηηδνζζηζηά ηαζ μζ θεζημονβζηέξ απαζηήζεζξ βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ ηαζ αζθαθή
θεζημονβία ημο ζοζηήιαημξ.
Ν Ακάδμπμξ, εα πνέπεζ κα ιεθεηήζεζ ηαζ κα ηαηαζηεοάζεζ ηα θνεάηζα έηζζ χζηε κα ακαθαιαάκμοκ, ιε
ημκ ηαηάθθδθμ ζοκηεθεζηή αζθαθείαξ, υθα ηα ζηαηζηά ηαζ δοκαιζηά θμνηία πμο εθανιυγμκηαζ ηαζ
αηυιδ, εα πνέπεζ κα ακαθένεζ ζηζξ ιεθέηεξ εθανιμβήξ, ιε θεπημιένεζεξ ηαζ ζπέδζα ηδκ ηεπκζηή εζζυδμο
ηαζ ελυδμο ηδξ ιδπακήξ ζηα θνεάηζα, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηαζ ηδκ φπανλδ κενμφ ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ
εδάθμοξ.

6.

Πσιήλεο θαη ζύλδεζκνη

Νζ ζςθήκεξ πνμχεδζδξ εα είκαζ απυ ζηονυδεια ιε ηζξ ηαηςηένς ζδζυηδηεξ:
α. Ζ ελςηενζηή πνμζηαζία εα είκαζ απυ αζθαθηζηή ααθή
α. Ζ εζςηενζηή πνμζηαζία εα είκαζ ιε επάθεζρδ αθμοιζκμφπμο ηζζιέκημο πάπμοξ 12 πθζ.
β. Ρμ ζηονυδεια εα είκαζ ηαηδβμνίαξ C40/50 πενζεηηζηυηδηαξ ζε ηζζιέκημ ημοθάπζζημκ 400 πθβ/ι3
δ. Νζ ζςθήκεξ εα είκαζ εοεέςκ άηνςκ. Πημ έκα άηνμ εα θένμοκ εκζςιαηςιέκμ ιεηαθθζηυ δαηηφθζμ απυ
ακμλείδςημ πάθοαα εκηυξ ημο μπμίμο εα εζζπςνεί ημ ανζεκζηυ άηνμ ημο άθθμο ζςθήκα εκχ δ
ζηεβάκςζδ εα επζηοβπάκεηαζ ιε δαηηφθζμ ΔΟDΚ.

7.

Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή

Γζα ηδκ επζιέηνδζδ ηαζ πθδνςιή ζζπφμοκ ηα ακαβναθυιεκα ζημ Ρζιμθυβζμ.
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ΡΞ-308:

1.

Κόλσζε κε επάιεηςε αζθαιηηθνύ πιηθνύ.

Αληηθείκελν

Ζ πανμφζα Ρεπκζηή Ξνμδζαβναθή αθμνά ζηδκ ηαηαζηεοή ιμκςηζηήξ ζηνχζδξ ιε επάθεζρδ αζθαθηζημφ
ιμκςηζημφ οθζημφ ζηδκ επζθάκεζα ηςκ ζημζπείςκ απυ μπθζζιέκμ ζηονυδεια ή ηςκ επζζηνχζεςκ απυ
ηζζιεκημημκίαια, βζα ηδκ ζηεβακμπμίδζδ ημοξ.

2.

ιηθά θαη ηξόπνο θαηαζθεπήο

Ζ ιμκςηζηή ζηνχζδ εα απμηεθείηαζ απυ αζθαθηζηυ ιμκςηζηυ οθζηυ ηαζ εα εθανιυγεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ
Ξ.Ρ.Ξ. ΡΗ 10 ζε υζδ πμζυηδηα πνεζάγεηαζ ηαζ ζε μπμζαδήπμηε εέζδ ημο ένβμο ηαζ ακ πνεζαζηεί, ζφιθςκα
ιε ηα εβηεηνζιέκα ζπέδζα ηαζ ηζξ οπμδείλεζξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ. Ζ επάθεζρδ ιε ημ αζθαθηζηυ
οθζηυ εα βίκεζ ιεηά απυ ημκ επζιεθή ηαεανζζιυ ηδξ επζθάκεζαξ απυ πχιαηα, λφθα, ημπή θμονηεηχκ ηαζ
ζημηάνζζια ημοξ, ηαζ πθφζζιμ ηδξ επζθάκεζαξ. Δίκαζ υιςξ δοκαηυ ιεηά απυ πνυηαζδ ημο Ακαδυπμο ηαζ
έβηνζζδ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ, κα εθανιμζηεί ηαζ άθθμ ζζμδφκαιμ ή απμηεθεζιαηζηυηενμ
ζφζηδια ζηεβακμπμίδζδξ, πςνίξ μ Ακάδμπμξ κα έπεζ δζηαίςια βζα πνυζεεηδ απμγδιίςζδ βζα ημ θυβμ
αοηυ.
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ΡΞ-325:

1.

Θαηαζθεπή νηθνδνκηθνύ κέξνπο ησλ δνκηθώλ έξγσλ.

Αληηθείκελν

Ζ πανμφζα ηεπκζηή πνμδζαβναθή αθμνά ηζξ πάζδξ θφζεςξ ενβαζίεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ πθήνδ
ηαηαζηεοή ημο μζημδμιζημφ ιένμοξ ημο οπυρδ ένβμο.

2.

Νπηνπιηλζνδνκέο

2.1

Γεληθά

Νζ μπημπθζκεμδμιέξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ μπημπθζκεμδμιχκ, εα είκαζ άκεο ζηάθδξ ηαζ εα έπμοκ
δζαζηάζεζξ 19x9x6εη. Πδιεζχκεηαζ υηζ, είκαζ δοκαηή δ πνδζζιμπμίδζδ ηαζ μπημπθίκεςκ άθθςκ
δζαζηάζεςκ υπςξ 7,5x15x35, 10x15x35, 18x15x35 εη. ηθπ., ηαηυπζκ εβηνίζεςξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ
πδνεζίαξ.
Νζ μπηυπθζκεμζ εα είκαζ δζάηνδημζ (ιε μνζγυκηζεξ ή ηαηαηυνοθεξ μπέξ), ανβζθζημί, ιδπακμπμίδημζ, ηαθά
ρδιέκμζ ζε υθδ ηδ ιάγα ημοξ, πνμενπυιεκμζ απυ ηα ηαθφηενα πθζκεμονβεία ηδξ πενζθένεζαξ ή ηαζ άθθδξ
πενζμπήξ, άνζζηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ηέθεζαξ μπηήζεςξ, οβζείξ, αηέναζμζ (απαβμνεφεηαζ πακηεθχξ δ
πνδζζιμπμίδζδ ζπαζιέκςκ μπημπθίκεςκ ή πνμενπμιέκςκ απυ ηαηεδαθίζεζξ), υπζ οαθμπμζδιέκμζ,
ζηθδνμί, δπδνμί, ζπήιαημξ ηακμκζημφ ιε πθήνεζξ εοεείεξ ηαζ ιε ηαθά δζαιμνθςιέκεξ εοεφβναιιεξ ηζξ
αηιέξ ημοξ.
Απυ ημ πνχημ θμνηίμ ηάεε είδμοξ μπημπθίκεμο πμο εα παναδίδεηαζ επζηυπμο ημο ένβμο εα παίνκμκηαζ
δείβιαηα πμο εα οπμαάθθμκηαζ βζα έβηνζζδ πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ημο ένβμο. Πε υθεξ ηζξ επυιεκεξ
παναδυζεζξ εα πνέπεζ μζ μπηυπθζκεμζ κα ζοιθςκμφκ ιε ηα εβηεηνζιέκα δείβιαηα αθθζχξ εα
απμννίπημκηαζ ηαζ εα απμιαηνφκμκηαζ απυ ημ ενβμηάλζμ.

2.2

ιηθά - Θνληάκαηα

Ρα ημκζάιαηα πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ ζηδκ ηαηαζηεοή μπημπθζκεμδμιχκ εα είκαζ ζφιθςκα ιε ημκ
παναηάης πίκαηα:

Ακαθμβία ηαη’ υβημ
Ρζζιέκημ

Αζαέζηδξ

Άιιμξ

Δλςηενζημί ημίπμζ

1

1

6

Δζςηενζημί δζαπςνζζηζημί ημίπμζ

1

2

9

Ρα ημκζάιαηα εα ακαιζβκφμκηαζ ιε ιδπακζηυ ακαιζηηήνα εβηεηνζιέκμο ηφπμο, ζημκ μπμίμ δ πμζυηδηα
ημο κενμφ εα εθέβπεηαζ ιε αηνίαεζα. Κυκμ ζε πενζπηχζεζξ πμο απαζημφκηαζ ιζηνέξ πμζυηδηεξ ημκζάιαημξ
ηαζ φζηενα απυ έβηνζζδ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ ημ ημκίαια ιπμνεί κα ακαιζπεεί ιε ημ πένζ, ζε
παθφαδζκδ ή λφθζκδ επζθάκεζα.
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Ζ δυιδζδ εα βίκεηαζ ιε αζαεζημηζζιεκημημκίαια (ζε ακαθμβία πμο πανμοζζάγεηαζ ζημκ παναπάκς
πίκαηα) ημ μπμίμ εα παναζηεοάγεηαζ ιε ιδπακζηά ιέζα (αζαέζηδξ ηδξ ηαθφηενδξ πμζυηδηαξ ζε ιμνθή
πμθημφ ή ζηυκδξ - άιιμξ θαημιείμο, ηαεανή, ζηθδνή ηαζ πςνίξ ανβζθζηέξ, μνβακζηέξ ή άθθεξ πνμζιίλεζξ ηζζιέκημ ηφπμο Portland ηαεανυ). Μδναιέκμ ημκίαια πμο κα ιδκ ιπμνεί ιε απθή ηαηενβαζία ηαζ πςνίξ
ηδκ πνμζεήηδ κενμφ κα επακέθεεζ ζηδκ πνμηένα ηαηάζηαζή ημο, εα απμννίπηεηαζ ηαζ δε εα επζηνέπεηαζ
δ ακάιζλή ημο ιε κέμ ημκίαια.
Νπημπθζκεμδμιέξ εθαπηυιεκεξ ή πενζαάθθμοζεξ ηαηαζηεοέξ απυ ζηονυδεια, πνέπεζ ηαηά ηζξ επαθέξ
αοηέξ ηαζ επί ιήημοξ ημοθάπζζημκ 0,50 ι. κα ηηίγμκηαζ ιε ηζζιεκημημκίαια (ακαθμβίαξ 1:3 ηζζιέκημο ηαζ
άιιμο), αθμφ πνμδβμοιέκςξ υθεξ μζ επζθάκεζεξ εα έπμοκ επζπνζζεεί ιε πεηαπηή ηζζιεκημημκία
πενζεηηζηυηδηαξ 400,0 πθβν. ηζζιέκημο, πςνίξ ηαιία απμγδιίςζδ πνμξ ημφημ ημο ακαδυπμο.
Θμκίαια πμο έπεζ ιενζηχξ πήλεζ ή πμο έπεζ ακαιζπεεί βζα έκα πνμκζηυ δζάζηδια πενζζζυηενμ απυ ιία χνα,
δε εα πνδζζιμπμζείηαζ ζημ ένβμ.

2.3

Δξγαζία

Νζ μπηυπθζκεμζ πνζκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ εα αοείγμκηαζ ζε κενυ ηαζ εα παναιέκμοκ εκηυξ αοημφ ιέπνζ
ημνεζιμφ.
Νζ ζοκεπείξ ζηνχζεζξ εα βίκμκηαζ ιε μθυηθδνμοξ μπηυπθζκεμοξ εηηυξ εάκ πνεζάγμκηαζ ιζζέξ βζα κα ηθείζεζ
ημ ζφιπθεβια. Νζ ημίπμζ εα ηηίγμκηαζ ζηζξ αηνζαείξ πεναζζέξ ηαζ ζε ηαηαηυνοθμ επίπεδμ.
Όθεξ μζ πεναζζέξ ηαζ μζ βςκίεξ εα είκαζ ηαθά γοβζζιέκεξ ηαζ μζ θαιπάδεξ ηακμκζηά δζαιμνθςιέκμζ.
Νζ μπηυπθζκεμζ εα εδνάγμκηαζ ηακμκζηά ζε υθεξ ηζξ ζηνχζεζξ ηαζ ζε υθμ ημ θάνδμξ ηάεε ζηνχζδξ, ηαεχξ
ηαζ ζημοξ ανιμφξ. Νζ δζαζηαονμφιεκμζ ημίπμζ ηαζ δζαπςνίζιαηα εα έπμοκ ζςζηά ζοιπθέβιαηα ηαζ
ελαζθάθζζδ ηδξ δζαζηαφνςζδξ. Νζ ανιμί ηςκ ημίπςκ πμο εα ζμααηζζημφκ δεκ πνέπεζ κα έπμοκ πάπμξ
ιεβαθφηενμ απυ 10,0πζθ. ηαζ εα λφκμκηαζ ηαηά ηδκ πνυμδμ ηδξ ενβαζίαξ ζε αάεμξ 6,0πζθ. βζα πνυζθοζδ
ημο επζπνίζιαημξ. Ρμ φρμξ ηςκ ηεζζάνςκ εημίιςκ ζηνχζεςκ μπημπθζκεμδμιήξ δε εα πνέπεζ κα λεπενκά
πάκς απυ 40,0πζθ. ημ φρμξ ηςκ 4 ζηνχζεςκ μπημπθίκεςκ ημπμεεηδιέκςκ λδνχκ πςνίξ ανιμφξ.
Νζ μπημπθζκεμδμιέξ εα απμπεναημφκηαζ 30,0 εη. ηάης απυ ηδκ ακχηαηδ ζηάειδ αοηχκ, δ δε πθήνδξ
απμπενάηςζδ (ζθήκςια ιε ηεηθζιέκμοξ πθίκεμοξ ζηδκ μνμθή) εα βίκεηαζ ιεηά απυ πανέθεοζδ δφμ
ημοθάπζζημκ διενχκ.
Νζ μπημπθζκεμδμιέξ εα εκζζπφμκηαζ ιε ζεκάγ (ακά έκα ιέηνμ πενίπμο, ηαε’φρμξ) απυ μπθζζιέκμ
ζηονυδεια C16/20 (ιε πάπμξ 25 εη., ιε πθάημξ ημ πθάημξ ηδξ ημζπμπμζίαξ, ιε μπθζζιυ 4Φ12 (S500) ηαζ
ζοκδεηήνεξ Φ8/20 (S500).
Ρα πνμαθεπυιεκα βζα ημ οπυρδ ένβμ είδδ μπημπθζκεμδμιχκ είκαζ μπημπθζκεμδμιέξ πάπμοξ 1/2 πθίκεμο
(δνμιζηέξ) ηαζ μπημπθζκεμδμιέξ πάπμοξ 1 πθίκεμο (ιπαηζηέξ).
Ζ εηθυνηςζδ ηςκ μπημπθίκεςκ ζημ ενβμηάλζμ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ δζα πεζνχκ ή ιδπακζηχκ ιέζςκ ζηδκ
πενίπηςζδ πμο είκαζ ζοζηεοαζιέκμζ ζε παθέηεξ ηαζ υπζ ιε ακαηνμπή ημο ιεηαθμνζημφ ιέζμο. Δκ πάζδ
πενζπηχζεζ ζπαζιέκμζ μπηυπθζκεμζ δε εα πνδζζιμπμζδεμφκ.
Νζ μπηυπθζκεμζ εα ζημζαάγμκηαζ ηακμκζηά ζηδκ φπαζενμ, οπενορςιέκμζ απυ ημ έδαθμξ βζα κα ιπμνμφκ
κα αενίγμκηαζ ηαζ κα πνμζηαηεφμκηαζ ζςζηά απυ ηαημηαζνίεξ, απυ ηδκ οβναζία ηαζ ηα άθαηα ημο
εδάθμοξ.
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3.

Δπηρξίζκαηα

3.1

Γεληθά

Ρα ελςηενζηά ηαζ εζςηενζηά επζπνίζιαηα είκαζ ηνζπηά ιε ιανιανμημκίαια 1:2 ηςκ 150 Kg ηζζιέκημο,
ηνζχκ ζηνχζεςκ.
Νζ οπένβεζεξ επζθάκεζεξ ζηονμδειάηςκ ηςκ ένβςκ πμο εα οδνμπνςιαηζζημφκ εα παναιείκμοκ
ακεπίπνζζηεξ.

3.2

ιηθά

Ν ακάδμπμξ εα ζοκεέζεζ δμηζιαζηζηά ιείβιαηα ηαζ εα επζδείλεζ ηδκ εθανιμβή ημκζάιαημξ, χζηε κα
ζηακμπμζμφκηαζ μζ απαζηήζεζξ (ηαηάθθδθδ οθή ηδξ ελςηενζηήξ επζθάκεζαξ, ηθπ) ηςκ ζζπουκηςκ
ηακμκζζιχκ ηδξ εβηεηνζιέκδξ ιεθέηδξ ηαζ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ.
Ν αζαέζηδξ εα είκαζ ηδξ ηαθφηενδξ πμζυηδηαξ, ζαδζιέκμξ. Ν πμθηυξ αζαέζηδ εα βίκεηαζ ιε ηδκ
εκοδάηςζδ (ζαήζζιμ) πνυζθαηα παναζηεοαζιέκμο αζαέζηδ, ιε ανηεηυ κενυ χζηε κα ζπδιαηζζηεί
πθαζηζηή ιάγα. Ν πμθηυξ ζηδκ ηεθζηή ημο ηαηάζηαζδ δε εα πενζέπεζ άζαδζηα ημιιάηζα.
Ζ άιιμξ πμο εα πνδζζιμπμζδεεί βζα ημ ημκίαια εα είκαζ πμηάιζα ηαεανή ηαζ εα απμηεθείηαζ απυ ηυηημοξ
ζηθδνμφξ, ηαεανμφξ, πςνίξ πνμζημθθδιέκεξ λέκεξ μοζίεξ ηαζ υπζ ιεβαθφηενμοξ απυ 2,0 πζθ. Γε εα
πενζέπεζ επζαθααείξ πνμζιίλεζξ ζε πμζυηδηεξ πμο κα επζδνμφκ ανκδηζηά ζηδ ζηθήνοκζδ, ζηδκ
ακεεηηζηυηδηα ηαζ ζηδκ ειθάκζζδ ημο επζπνίζιαημξ. Γε εα πενζέπεζ οθζηά ή μοζίεξ πμο εα ιπμνμφζακ κα
πνμηαθέζμοκ δζάανςζδ ηςκ ιεηάθθςκ πμο ανίζημκηαζ ζε επαθή ιε ημ επίπνζζια. Ζ άιιμξ εα είκαζ
δζαααειζζιέκδ, ζφιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ ζζπουκηςκ ηακμκζζιχκ.

3.3

Δξγαζία

Ρα ελςηενζηά - εζςηενζηά επζπνίζιαηα (ηνζπηά ιε ιανιανμημκίαια) εα ηαηαζηεοαζεμφκ ζε ηνεζξ (3)
ζηνχζεζξ ιεηά απυ απυλεζδ ηςκ ανιχκ, ηαεανζζιυ ηαζ πθφζδ ηςκ επζθακεζχκ πμο πνυηεζηαζ κα
επζπνζζεμφκ. Ζ πνχηδ ζηνχζδ (πεηαπηυ) εα ηαηαζηεοαζηεί ιε αζαεζημηζζιεκημημκίαια ακαθμβίαξ εκυξ
(1) ιένμοξ πμθημφ αζαέζημο ηεθείςξ εζαεζιέκδξ ηαζ δφμ ιενχκ άιιμο, ιε ηδκ πνμζεήηδ 150,0 πθβν.
ηζζιέκημο ακά Κ3 ημκζάιαημξ, δ δεφηενδ (θάζπςια) ιε ηδκ πζμ θεπηυημηηδ άιιμ, ηδξ ίδζαξ ζοκεέζεςξ
ςξ πνμξ ημκ αζαέζηδ ιε ηδκ πνμζεήηδ 200,0 πθβ. ηζζιέκημο ακά Κ 3 ημκζάιαημξ ηαζ ιε μδδβμφξ 1,5 έςξ
2,0 εη. ηαθά ηαηαζηεοαζιέκμοξ.
Θαηά ηδ δζάνηεζα ηαηαζηεοήξ ηδξ πνχηδξ ζηνχζδξ, πνέπεζ κα βίκεζ δ ημπμεέηδζδ ζςθδκχζεςκ ηςκ
οδναοθζηχκ ηαζ δθεηηνζηχκ εβηαηαζηάζεςκ.
Ζ επζθάκεζα ηδξ δεφηενδξ ζηνχζδξ εα πανάζζεηαζ πνζκ κα ζηθδνοκεεί ημ ημκίαια, ηαηά μνζγυκηζεξ
βναιιέξ πενίπμο, βζα πζμ ηαθή πνυζθοζδ ηδξ επυιεκδξ ζηνχζδξ.
Αθμφ λδνακεμφκ μζ δφμ ζηνχζεζξ, βίκεηαζ ηνίηδ ζηνχζδ (ηνζπηυ) ιε εθάπζζημ πάπμξ 6,0 πζθ. ιε
αζαεζημημκίαια ζε ακαθμβία: έκα (1) ιένμξ εζαεζιέκδ άζαεζημ (0,3÷3) πνμξ δφμ (2) ιένδ
ιανιανυζημκδ (1500,0 πθβ.) ηαζ ιε ηδκ πνμζεήηδ 150,0 πθβ θεοημφ ηζζιέκημο, εβπχνζμο ηφπμο ακά Κ 3
ημκζάιαημξ.
Ρμ ζοκμθζηυ πάπμξ βζα ηα ελςηενζηά επζπνίζιαηα μνίγεηαζ ζε 25,0 πζθ. Ρμ πάπμξ ηςκ επζπνζζιάηςκ δε εα
είκαζ ιζηνυηενμ απυ αοηυ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ ελμιάθοκζδ ηςκ ακςιαθζχκ ηδξ ημζπμπμζίαξ ηαζ ηδκ
επίηεολδ επζθακεζχκ απυθοηα μιαθχκ ηαζ επίπεδςκ. Θάεε γδιζά ή εθάηηςια ημο επζπνίζιαημξ εα
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απμηαείζηαηαζ ηαζ ημ ζφκμθμ ηςκ επζπνζζιάηςκ, ελςηενζηχκ ηαζ εζςηενζηχκ, εα παναδίδεηαζ ζε ηέθεζα
ηαηάζηαζδ ηαζ ηαεανυ, ιεηά ημ πέναξ ηςκ ενβαζζχκ.
Δπζπνίζιαηα ζηα μπμία εα ειθακζζεμφκ ζδιάδζα επζθακεζαημφ ζηαζίιαημξ, θμοζηχιαημξ, νδβιάηςζδξ,
ηνζπμεζδχκ νςβιχκ, λεθθμοδίζιαημξ, δζάανςζδξ, ακςιαθίεξ επζπεδυηδηαξ, ηειάπζα αζαέζημο ηαζ βεκζηά
ηαημηεπκίεξ πνζκ απυ ηδκ πνμζςνζκή παναθααή, εα απμηαηαζηαεμφκ ηαζ υπμο ηνίκεηαζ απαναίηδημ εα
ηαεαζνεεμφκ μζ πενζμπέξ ζηζξ μπμίεξ έπμοκ πανμοζζαζηεί εθαηηχιαηα. Ζ δαπάκδ ηδξ ηαεαίνεζδξ ηαζ
ακαηαηαζηεοήξ ημο επζπνίζιαημξ, ιαγί ιε ηδ δαπάκδ ημο κέμο πνςιαηζζιμφ ηδξ επζθάκεζαξ ηαζ ηζξ
ζοκαθείξ ενβαζίεξ, εα αανφκεζ ημκ ακάδμπμ.
Ζ ενβαζία βεκζηά, πνέπεζ κα εηηεθεζεεί απυ πεπεζναιέκμοξ ηεπκίηεξ χζηε κα ηαηαζηεοαζεμφκ
επζπνίζιαηα ανίζηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ειθακίζεςξ.

4.

Πηεγάλσζε αξκώλ

4.1

Γεληθά

Νζ ανιμί ζε εζςηενζημφξ ηαζ ελςηενζημφξ πχνμοξ εα ζηεβακςεμφκ ιε ηαηάθθδθμ ζθναβζζηζηυ οθζηυ,
ζφιθςκα ιε ηδκ εβηεηνζιέκδ ιεθέηδ ηαζ ηζξ εκημθέξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ.

4.2

ιηθά

Ν ακάδμπμξ πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ημο ένβμο εα οπμαάθθεζ ζηδκ Γζεοεφκμοζα πδνεζία ηνία δείβιαηα
απυ ηάεε είδμοξ ζθναβζζηζηυ οθζηυ πμο πνμηείκεηαζ κα πνδζζιμπμζδεεί ζημ ένβμ. Ξανάθθδθα εα
οπμαάθθεζ ηαζ ηνία ακηίβναθα ηςκ θοθθαδίςκ (μδδβζχκ) πμο έπεζ εηδχζεζ μ ηαηαζηεοαζηήξ,
πνμηεζιέκμο κα δζηαζμθμβήζεζ ηδκ εηθμβή ηαζ κα απμδείλεζ ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ηςκ δζαθυνςκ οθζηχκ, ζε
ζοκάνηδζδ ιε ημ είδμξ ημο ανιμφ βζα ημκ μπμίμ πνμμνίγεηαζ ηάεε οθζηυ.
Ρα οθζηά εα παναδίδμκηαζ ζηδκ ανπζηή ημοξ ζοζηεοαζία, ζε ζθναβζζιέκα ηζαχηζα πμο εα θένμοκ
εοδζάηνζηα βναιιέκεξ εηζηέηηεξ ιε ημ υκμια ημο ηαηαζηεοαζηή, ημ είδμξ ημο πνμσυκημξ ηαζ ημκ ανζειυ
ηςκ ηειαπίςκ. Όθα ηα ζθναβζζηζηά οθζηά εα πνέπεζ ηαηά ημ δοκαηυ κα πνμένπμκηαζ απυ ημκ ίδζμ
ηαηαζηεοαζηή. Ζ απμεήηεοζδ ηςκ οθζηχκ εα βίκεηαζ ηαηά ηνυπμ πμο κα ζοιθςκεί απυθοηα ιε ηζξ
μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηή.

4.3

Δξγαζία

Νζ ενβαζίεξ ζηεβάκςζδξ ανιχκ εα βίκμκηαζ, ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηή ηςκ οθζηχκ ηαζ
ιέζα ζηα υνζα εενιμηναζίαξ πενζαάθθμκημξ, πμο αοηυξ πνμδζαβνάθεζ ηαζ ηζξ οπμδείλεζξ ηδξ
Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ.
Ξνζκ απυ ηδ ζηεβάκςζδ εα βίκεζ πθήνεξ ηαεάνζζια ηςκ ανιχκ, απμιάηνοκζδ λέκςκ ακηζηεζιέκςκ υπςξ
ζηυκδ, θάδζ, βνάζζμ, κενυ ηαζ επζθακεζαηή αηαεανζία. Θα αημθμοεήζεζ αζηάνςια ημο ανιμφ υπμο
απαζηείηαζ. Ρμ αζηάνζ πνέπεζ κα ζοβημθθζέηαζ ιυκζια ή κα αθαζνείηαζ ηεθείςξ ηαζ κα ακηζηαείζηαηαζ,
ακάθμβα ιε ηδκ ηαηάζηαζδ ημο ανιμφ.
Αζηανχιαηα εα βίκμκηαζ υηακ ηαζ υπμο απαζημφκηαζ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή ημο ζθναβζζηζημφ οθζημφ.
Ξνέπεζ κα θδθεεί ζδζαίηενδ πνμζμπή χζηε κα ιδ δδιζμονβδεμφκ θεηέδεξ ηαζ ηα ζθναβζζηζηά οθζηά κα
είκαζ ηαηάθθδθα βζα ηζξ επζθάκεζεξ ζηζξ μπμίεξ εα εθανιμζημφκ.
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Ζ ζηεβάκςζδ εα βίκεηαζ ζε ανιμφξ πμο έπμοκ εθάπζζημ εφνμξ 6,0πζθ. ηαζ αάεμξ 6,0πζθ. Πηδκ πενίπηςζδ
ανιχκ ζε ημζπμπμζία ή ζηονυδεια ημ αάεμξ ημο ζθναβζζηζημφ οθζημφ πνέπεζ κα είκαζ ημ ίδζμ ιε ημ εφνμξ
ημο ανιμφ ιέπνζ πθάημοξ 13,0 πζθ. Γζα ανιμφξ εφνμοξ ιεηαλφ 13,0 πζθ. ηαζ 25,0 πζθ. ημ αάεμξ πνέπεζ κα
είκαζ 13,0 πζθ. Γζα ανιμφξ δζαζημθήξ ή άθθμοξ ιε εφνμξ ιεηαλφ 25,0 πζθ. ηαζ 50,0 πζθ. ημ αάεμξ εα είκαζ
υπςξ ηαεμνίγεηαζ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή ημο ζθναβζζηζημφ οθζημφ.
Πηδκ πενίπηςζδ ανιχκ ζε ιεηαθθζηέξ επζθάκεζεξ, ανιμί ιε ιεβαθφηενμζ απυ 25,0 πζθ. πνέπεζ κα έπμοκ
ζθναβζζηζηυ οθζηυ ιέπνζ αάεμοξ 13,0 πζθ.
Ρμ οθζηυ ζοβηνάηδζδξ ημο ζθναβζζηζημφ ή πθήνςζδξ ημο ανιμφ εα ημπμεεηδεεί ζημ ζςζηυ αάεμξ ιέζα
ζημκ ανιυ βζα κα δδιζμονβήζεζ ημ ηακμκζηυ ηεκυ βζα ημ ζθναβζζηζηυ οθζηυ. Ρμ οθζηυ ζοβηνάηδζδξ εα
έπεζ ηζξ ηαηάθθδθεξ δζαζηάζεζξ ηαζ ζπήια, χζηε υηακ ζοιπζεζηεί κα πνμζανιυγεηαζ ζημκ ανιυ υπςξ
απαζηείηαζ. Ρμ ζθναβζζηζηυ οθζηυ δε εα ημπμεεηείηαζ πςνίξ οθζηυ ζοβηνάηδζδξ.
Πηδκ πενίπηςζδ πμο δ εθανιμβή ημο ζθναβζζηζημφ οθζημφ πνυηεζηαζ κα βίκεζ ζε εενιμηναζία άκς ηςκ
32μC ή ηάης ηςκ 4μC μζ πνμδβμφιεκεξ δζαζηάζεζξ πνέπεζ κα αολδεμφκ ζφιθςκα ιε ηζξ οπμδείλεζξ ημο
ηαηαζηεοαζηή ημο ζθναβζζηζημφ οθζημφ.
Ζ εθανιμβή ημο ζθναβζζηζημφ οθζημφ εα βίκεηαζ οπυ πίεζδ, ιε ημ πένζ ή ιε δθεηηνμηίκδημ πζζημθέημ ή
ιε άθθμ ηαηάθθδθμ ιέζμ.

5.

Γάπεδα - Ρνίρνη

5.1

Ξιαθίδηα δαπέδνπ - ηνίρνπ

5.1.1

Γεληθά

Πηα δάπεδα πχνςκ ημο WC, ηδξ απμεήηδξ ηαζ ημο βναθείμο εα βίκεζ επίζηνςζδ ιε ηεναιζηά πθαηίδζα
ηφπμο ΓΘΟΔ, ζφιθςκα ιε ηα ζπέδζα ηδξ εβηεηνζιέκδξ ιεθέηδξ ηαζ ηζξ οπμδείλεζξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ
πδνεζίαξ. Νζ ημίπμζ ημο WC εα επζζηνχκμκηαζ ιε πθαηίδζα ημίπμο θεοηά (εηηυξ ακ ηαεμνζζηεί
δζαθμνεηζηά απυ ηδ Γζεοεφκμοζα πδνεζία) πμνζεθάκδξ Α’ πμζυηδηαξ ζε φρμξ 2.20 ι. ζφιθςκα ιε ηδκ
εβηεηνζιέκδ ιεθέηδ ηαζ ηζξ οπμδείλεζξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ.
Ρα ακςηένς εα είκαζ μπμζμοδήπμηε ηφπμο, ζπεδίμο ηαζ πνχιαημξ, ηαηυπζκ επζθμβήξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ
πδνεζίαξ ηαζ δζαζηάζεςκ 20 x 20εη., ζφιθςκα ιε ηδκ εβηεηνζιέκδ ιεθέηδ, εηηυξ ακ δζαθμνεηζηά
ηαεμνζζηεί απυ ηδ Γζεοεφκμοζα πδνεζία.
Ζ πνμιήεεζα ηαζ μ έθεβπμξ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ οθζηχκ εα βίκεζ, ζφιθςκα ιε ηα ζπεηζηά πνυηοπα ΔΙΝΡ.

5.1.2

ιηθά

Ν ακάδμπμξ εα οπμαάθεζ ζηδ Γζεοεφκμοζα πδνεζία βζα έβηνζζδ ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο ενβμζηαζίμο
ηαηαζηεοήξ ηςκ πθαηζδίςκ ηαζ ηνία δείβιαηα απυ ηάεε ηφπμ πθαηζδίςκ πμο πνμηείκεηαζ βζα πνήζδ.
Δπίζδξ εα οπμαάθθεζ πζζημπμζδηζηά ζοιιυνθςζδξ ζηα πνυηοπα. Ρα πθαηίδζα εα είκαζ Α’ πμζυηδηαξ ηαζ ημ
πνχια ημοξ εα είκαζ ηαηυπζκ επζθμβήξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ.
Ρα πθαηίδζα εα απμεδηεοημφκ ζηδκ ανπζηή ημοξ ζοζηεοαζία, οπενορςιέκα απυ ημ έδαθμξ ηαζ ζε
ηαθοιιέκμ πχνμ.
Ρα πθαηίδζα εα είκαζ 20 x 20 εη. εηηυξ ακ ηαεμνζζηεί δζαθμνεηζηά απυ ηδ Γζεοεφκμοζα πδνεζία, πνχηδξ
πμζυηδηαξ, ιε ζηνμββοθειέκεξ ηζξ αηιέξ, εθοαθςιέκα. Ζ πίζς επζθάκεζα εα είκαζ δζαιμνθςιέκδ έηζζ
χζηε κα επζηοβπάκεηαζ ζηακμπμζδηζηή ζοκάθεζα ιε ημ ημκίαια. Ρα πθαηίδζα εα έπμοκ ηακμκζηυ ζπήια,
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ίζεξ δζαζηάζεζξ ηαζ εα είκαζ πςνίξ ακςιαθίεξ, ναβίζιαηα. ηνζπμεζδείξ νςβιέξ, ζπαζιέκεξ αηιέξ ηαζ άθθα
εθαηηχιαηα, εα είκαζ δε ηδξ ίδζαξ πμζυηδηαξ ιε αοηά πμο έπμοκ εβηνζεεί απυ ηδ Γ/ζα πδνεζία.
Όθα ηα πθαηίδζα εα έπμοκ ημ ίδζμ απμθφηςξ πνχια ηαζ ηδκ ίδζα απυπνςζδ. Ξθαηίδζα ιε ημ ίδζμ πνχια
αθθά δζαθμνεηζηή απυπνςζδ δε εα βίκμκηαζ δεηηά
Ρα πθαηίδζα εα εθέβπμκηαζ ςξ πνμξ ηζξ δζαζηάζεζξ ημοξ, ηδκ μνεμβςκζηυηδηα ηαζ ηδκ επζπεδυηδηα, πνζκ
απυ ηδκ επζθμβή ημοξ βζα πνήζδ. Νπμζμδήπμηε πθαηίδζμ δεκ ζηακμπμζεί ημοξ υνμοξ αοηήξ ηδξ
πνμδζαβναθήξ εα απμννίπηεηαζ ηαζ εα απμιαηνφκεηαζ απυ ημ ενβμηάλζμ.

5.1.3

Ρνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ

Ρα δάπεδα πμο πνυηεζηαζ κα ηαθοθεμφκ ιε πθαηίδζα εα ηαεανζζημφκ επζιεθχξ απυ ηάεε λέκδ μοζία, εα
δζααναπμφκ ηαζ ηα πθαηίδζα εα ειπμηζζημφκ ιε κενυ πνζκ απυ ηδκ ημπμεέηδζή ημοξ.
Θάεε πθαηίδζμ εα ημπμεεηδεεί λεπςνζζηά, ιε ηζζιεκημημκίαια ακαθμβίαξ ηζζιέκημο πνμξ άιιμο ίζδξ ιε
1:3 ηαζ εα ανιμθμβδεεί ιε ηζζιεκημημκίαια ιε ηδκ πνμζεήηδ πνχιαημξ υιμζμο ιε ημ πνχια ηςκ
πθαηχκ.. Ρα πθαηίδζα εα πηοπδεμφκ ηαθά χζηε κα ιπμοκ ζηδ ζςζηή εοεεία ηαζ κα ελαζθαθζζηεί δ
ζηενεή ηαζ πςνίξ ηεκά εκζςιάηςζή ημοξ ζημ ηζζιεκημημκίαια. Γε εα βίκεζ δεηηή δ ημπμεέηδζδ
πθαηζδίςκ ζε επζθάκεζα ιε πνήζδ ηυθθαξ.
Νζ ανιμί ιεηαλφ ηςκ πθαηζδίςκ δε εα έπμοκ πθάημξ ιζηνυηενμ απυ 1,0πζθ. ηαζ ιεβαθφηενμ απυ 2,0πζθ. ηαζ
ιέζα ζ’ αοηά ηα υνζα εα έπμοκ υζμ ημ δοκαηυ πζμ μιμζυιμνθμ πθάημξ. Ακ ζε μπμζμδήπμηε ζδιείμ ηδξ
επζθάκεζαξ πμο έπεζ ηαθοθεεί ιε πθαηίδζα ημπμεεηδεεί μνζγυκηζα ζακίδα ιήημοξ εκυξ ιέηνμο ιε
εοεφβναιιδ αηιή, δεκ πνέπεζ κα ειθακίγμκηαζ ηεκά ιεβαθφηενα απυ 1,0 πζθ. ιεηαλφ ηδξ ζακίδαξ ηαζ ηδξ
επζθάκεζαξ.
Κεηά απυ δζαανμπή ιε κενυ, υθμζ μζ ανιμί ζηα πθαηίδζα εα βειίγμκηαζ ηεθείςξ ιε ηζζιεκημπμθηυ απυ
εβηεηνζιέκδξ πμζυηδηαξ ηζζιέκημ, ζε υθμ ημ πάπμξ ημο πθαηζδίμο, ιέζα ζε 24 χνεξ απυ ηδκ ημπμεέηδζδ,
εηηυξ απυ ηζξ πενζπηχζεζξ υπμο μ ανιυξ ιεηαλφ ηςκ πθαηζδίςκ ζοιπίπηεζ ιε ανιυ δζαζημθήξ. Πημοξ
ανιμφξ δζαζημθήξ, μζ ανιμί ηςκ πθαηζδίςκ εα έπμοκ ηυζμ πθάημξ υζμ ηαζ ημ πθάημξ ηςκ ανιχκ
δζαζημθήξ, ηαζ εα βειζζημφκ ιε ζθναβζζηζηυ οθζηυ εβηεηνζιέκμο ηφπμο, ζφιθςκα ιε ηα ακαθενυιεκα ζε
άθθμ ηεθάθαζμ (ζηεβάκςζδ ανιχκ) ηδξ πανμφζαξ ηεπκζηήξ πνμδζαβναθήξ.
Ζ ημπμεέηδζδ ηςκ πθαηζδίςκ εα βίκεζ, ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο ενβμζηαζίμο ηαηαζηεοήξ ηςκ
πθαηχκ απυ εζδζηεοιέκμ βζα ημ ζημπυ αοηυ ζοκενβείμ.
Ξθαηίδζα εθαηηςιαηζηά ή πμο έπμοκ οπμζηεί θεμνέξ ή ηηοπδιέκα ζηζξ αηιέξ ή ζηζξ βςκίεξ δε εα βίκμκηαζ
δεηηά.
Θαηά ηδκ επέκδοζδ ηςκ ηθζιάηςκ ηα παηήιαηα εα πνμελέπμοκ ημοθάπζζημκ ηαηά 1,5 εηαημζηυ απυ ημ
ιέηςπμ (νίπηζ) ηαζ εα εδνάγμκηαζ ζηενεά ηαζ μιμζυιμνθα ζε υθδ ηδκ επζθάκεζα ημο οπμζηνχιαημξ ηαζ
ημο νζπηζμφ, ιε πνδζζιμπμίδζδ άθεμκμο ημκζάιαημξ.
Ρα νίπηζα εα είκαζ ηεθείςξ ηαηαηυνοθα ηαζ εα εθάπημκηαζ μιμζυιμνθα ιε ηα παηήιαηα.

5.1.4

Έιεγρνο

Κεηά ηδ ζηθήνοκζδ ημο ηζζιεκημημκζάιαημξ δ Γ/ζα πδνεζία ιπμνεί κα εθέβλεζ ηα πθαηίδζα ηηοπχκηαξ
ηα ιε έκα λφθζκμ ή ιεηαθθζηυ ακηζηείιεκμ. Όζα πθαηίδζα ανεεμφκ “ημφθζα” εα απμννίπημκηαζ ηαζ εα
ζδιεζχκμκηαζ ιε παναηηδνζζηζηυ ζήια. Ν ακάδμπμξ εα ηυρεζ, εα αβάθεζ ηα ζδιαδειέκα πθαηίδζα ηαζ εα
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ηα ακηζηαηαζηήζεζ ιε άθθα, πμο εα ημπμεεηήζεζ ηαηά ζςζηυ ηαζ ζφιθςκμ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ
πανμφζαξ ηεπκζηήξ πνμδζαβναθήξ ηνυπμ.
Θάεε ηιήια ζημ μπμίμ ειθακίγμκηαζ παθανά, ηαηεζηναιιέκα ή αθθμζςιέκα ζημ πνχια πθαηίδζα, ηαζ ζημ
μπμίμ παναηδνείηαζ ζδιακηζηή απυηθζζδ ηςκ μνζγμκηίςκ ηαζ ηαεέηςκ ανιχκ απυ ηδκ πναβιαηζηή
μνζγυκηζα ηαζ ηάεεηδ βναιιή ακηίζημζπα, εα ηαεαζνείηαζ ηαζ, δ ενβαζία εα εηηεθείηαζ λακά ιε δαπάκεξ ημο
ακαδυπμο.
Ξνζκ ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ πθαηζδίςκ εα απμιαηνφκεηαζ απυ ηδκ επζθάκεζα ημο οπμζηνχιαημξ ηάεε λέκμ
οθζηυ ηαζ εα ηαεανίγεηαζ αοηυ απυ ζηυκδ, θζπανέξ μοζίεξ ηθπ. Δπίζδξ πνζκ ηδκ έκανλδ ηδξ δζαζηνχζεςξ
δ επζθάκεζα ημο οπμζηνχιαημξ εα πνέπεζ κα είκαζ ηεθείςξ ζηεβκή.

5.2

Βηνκεραληθό δάπεδν

5.2.1

Γεληθά

Ρμ αζμιδπακζηυ δάπεδμ ηαηαζηεοάγεηαζ υπμο πνμαθέπεηαζ απυ ηδκ εβηεηνζιέκδ ιεθέηδ ηαζ ζφιθςκα ιε
ηζξ οπμδείλεζξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ. Δπίζδξ μ ηφπμξ, ημ ζπέδζμ, ημ πνχια ηαζ μζ δζαζηάζεζξ εα
είκαζ ηδξ επζθμβήξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ.

5.2.2

ιηθά - Δξγαζία

Ν ηφπμξ ηαζ δ απυπνςζδ ημο αζμιδπακζημφ δαπέδμο εα είκαζ ηαηυπζκ επζθμβήξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ
πδνεζίαξ ηαζ μ ηνυπμξ εθανιμβήξ, ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηή ημο ζηθδνοκηζημφ
οθζημφ.
Θαηά ηδκ ηαηαζηεοή ημο αζμιδπακζημφ δαπέδμο βίκμκηαζ μζ αηυθμοεεξ ενβαζίεξ:
α)

Γζαιυνθςζδ ιε δμκδηή επζθάκεζαξ ζηονμδέιαημξ ηαηδβμνίαξ 025/30, αιέζςξ ιεηά ηδ
δζάζηνςζή ημο.

α)

Γζαζπμνά ηαηάθθδθμο ζηθδνοκηζημφ οθζημφ βζα αζμιδπακζηυ δάπεδμ, ζφιθςκα ιε ηδκ
εβηεηνζιέκδ ιεθέηδ ηαζ ηαηυπζκ επζθμβήξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ, επάκς ζηδκ επζθάκεζα
ημο κςπμφ ζηονμδέιαημξ ζε δμζμθμβία 5 ΘΝ/Κ2, ηαηά ημ πνχημ ζηάδζμ ηδξ πήλδξ ημο
ζηονμδέιαημξ.

β)

Δπελενβαζία - ζζπονή ζοιπίεζδ ηδξ επζθάκεζαξ απυ εζδζημφξ ιδπακζημφξ θεζακηήνεξ πμο
εκζςιαηχκμοκ ημ ζηθδνοκηζηυ οθζηυ ζημ ζηονυδεια.

δ)

Γζαζπμνά ηδξ οπυθμζπδξ πμζυηδηαξ ημο ζηθδνοκηζημφ οθζημφ.

ε)

Φζκίνζζια ηδξ επζθάκεζαξ ιε ιδπακζηυ θεζακηήνα ηαηά ηνυπμ χζηε κα επζηοβπάκεηαζ θεία ή
ακηζμθζζεδνή επζθάκεζα, ζφιθςκα ιε ηζξ οπμδείλεζξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ.

ζη)

Σάναλδ
ηαζ
ημπή
ανιχκ,
δζαζηάζεςκ
ηαηυπζκ
οπυδεζλδξ
πδνεζίαξ, ζε θάηκςια ηαζ πθήνςζδ ιε ηαηάθθδθμ ζθναβζζηζηυ οθζηυ.

ηδξ

Γζεοεφκμοζαξ

Ζ ηαηαζηεοή ημο αζμιδπακζημφ δαπέδμο εα βίκεζ επί ηδξ ηαηαζηεοαζιέκδξ πθάηαξ ηδξ Γελαιεκήξ ιε ηζξ
νφζεζξ πμο πνμαθέπμκηαζ βζα απμννμή πνμξ ηα ηακάθζα ηαζ ηδκ ζηάθδ. Ζ πθάηα ημο αζμιδπακζημφ
δαπέδμο εα έπεζ πάπμξ υπζ ιεβαθφηενμ απυ 8 cm ιε ζηονυδεια 025/30 ηαζ ιε πθέβια Ρ.196 πάκς ζε
απμζηαηήνεξ 3cm. Θα πνμδβδεεί ζζπονή οδνμαμθή ηαεανζζιμφ ηδξ πθάηαξ δαπέδμο ηαζ ιεηά ηδ
δζάζηνςζδ ημο ζηονμδέιαημξ εα αημθμοεήζεζ δ δζαδζηαζία ιε ιδπακζηυ θεζακηήνα ηαζ επίπαζδ
ηζζιεκημεζδμφξ.
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6.

Δξγαζίεο καξκάξσλ

6.1

Γεληθά

Νζ ενβαζίεξ ιανιάνςκ αθμνμφκ ηζξ ενβαζίεξ επεκδφζεςξ πμδζχκ παναεφνςκ, ιε πθάηεξ ιανιάνμο,
ζφιθςκα ιε ηδκ εβηεηνζιέκδ ιεθέηδ ηαζ ηζξ οπμδείλεζξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ.

6.2

ιηθά

Ξνζκ απυ ηδκ έκανλδ ηςκ ενβαζζχκ μ ακάδμπμξ εα οπμαάθθεζ ζηδκ Γ/ζα πδνεζία ηνία δείβιαηα
ιανιάνμο πμο εα πνδζζιμπμζήζεζ, ιε ζημζπεία πνμεθεφζεςξ ημο οθζημφ. Γε δζηαζμφηαζ κα πνμαεί ζε
μπμζαδήπμηε αθθαβή ημο οθζημφ ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή πςνίξ έββναθδ έβηνζζδ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ
πδνεζίαξ.
Ρα ιάνιανα πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ εα είκαζ θεοηά ή έβπνςια, άνζζηδξ πμζυηδηαξ, ηαεανά, πςνίξ
ημνιμφξ ή ναβάδεξ, ιε μιμζυιμνθδ απυπνςζδ.

6.3

Ξνδηέο παξαζύξσλ

Νζ πμδζέξ παναεφνςκ εα ηαηαζηεοαζημφκ απυ ιμκμηυιιαηεξ πθάηεξ θεοημφ ιανιάνμο Α’ πμζυηδηαξ,
πθάημοξ ηαεμνζγυιεκμο απυ ημ πάπμξ ημο ημίπμο ηαζ πάπμοξ 2,0 εη., ιε ελμπή απυ ημκ ημίπμ 3,0εη. ηαζ
βθοθή ηαηά ιήημξ ηδξ ελμπήξ, εηηυξ ακ ηαεμνζζηεί δζαθμνεηζηά απυ ηδ Γζεοεφκμοζα πδνεζία. Ζ
ημπμεέηδζδ εα βίκεηαζ ιε ηζζιεκημημκία ηςκ 450 KG ηζζιέκημο ακαθμβίαξ ηζζιέκημο πνμξ άιιμ 1:2.
Όθμζ μζ ανιμί εα ανιμθμβδεμφκ ιε θεοηυ ηζζιέκημ ηαζ υθεξ μζ επζθάκεζεξ εα ηαεανζζημφκ ηαζ εα
ηνζθημφκ επζιεθχξ πνζκ απυ ηδκ πανάδμζδ.
Ζ ημπμεέηδζδ ηαζ δ επελενβαζία ηςκ πθαηχκ (δδθ. ζηνμββφθεοζδ ηςκ αηιχκ, πνμελμπέξ, θάλεοζδ
εβημπήξ - πμηαιμφ - ζημ ελςηενζηυ άηνμ υπμο απαζηείηαζ ηθπ.) πνέπεζ κα βίκμοκ απυ άνζζημοξ ηαζ
πεπεζναιέκμοξ ηεπκίηεξ. Ηδζαίηενα πνέπεζ κα πνμζεπεεί χζηε ηαηά ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ πθαηχκ κα ιδ
βίκμοκ ιεβάθεξ εβημπέξ ζηδκ ημζπμπμζία.
Όθα ηα ιάνιανα εα θεζμηνίαμκηαζ ηαζ εα ζηζθαχκμκηαζ.

7.

Αλώθιηα (πξέθηα) ζπξώλ θαη παξαζύξσλ θαη ζελάδ επηζηέςεσο νπηνπιηλζνδνκώλ
από ζθπξόδεκα.

Ρα ακχθθζα (πνέηζα) εονχκ ηαζ παναεφνςκ, ηαεχξ ηαζ ηα ζεκάγ επζζηέρεςξ ηςκ μπημπθζκεμδμιχκ εα
ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ ζηονυδεια C16/20, ζφιθςκα ιε ηζξ ακηίζημζπεξ πενί ζηονμδειάηςκ ηαζ μπθζζιχκ
ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ.
Δάκ δεκ μνίγεηαζ αθθζχξ ζηδ ιεθέηδ, ηα ακχθθζα ηαζ ηα ζεκάγ ηδξ εζςηενζηήξ ηαζ ελςηενζηήξ ημζπμπμζίαξ
εα έπμοκ πάπμξ 15,0 εη., πθάημξ ημ πθάημξ ηδξ ημζπμπμζίαξ ηαζ εα θένμοκ μπθζζιυ 2Φ12 άκς ηαζ 2Φ12
ηάης (S400) ηαζ ζοκδεηήνεξ Φ8/20 (S400).

8

Δπηρξίζκαηα κε ηζηκεληνθνλία

8.1

Γεληθά

Δπζπνίζιαηα ιε ηζζιεκημημκία ηςκ 600,0 kg ηζζιέκημο, εα ηαηαζηεοάγμκηαζ ζηα θνεάηζα, ζφιθςκα ιε
ηδκ εβηεηνζιέκδ ιεθέηδ ηαζ ηζξ οπμδείλεζξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ.
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8.2

ιηθά - Δξγαζία

Πακ οθζηά ηαηαζηεοήξ εα πνδζζιμπμζμφκηαζ ηζζιέκημ PORTLAND, Δθθδκζημφ ηφπμο ηαζ άιιμξ ζε
ακαθμβία 600,0 KG ηζζιέκημο πνμξ 0,90 Κ3 άιιμο.
Κεηά απυ ηδ ζφιθςκδ βκχιδ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ είκαζ δοκαηυκ κα πνδζζιμπμζδεεί ζακ
πνυζεεημ ζηθδνοκηζηυ βαθάηηςια ιε ζημπυ ηδκ αφλδζδ ηδξ ενβαζζιυηδηαξ, ηδξ ζηθδνυηδηαξ ηαζ ηδκ
πνυζθοζδ ηδξ ηζζιεκημημκίαξ.
Ζ άιιμξ πνέπεζ κα είκαζ θεπηυημηηδ ηαζ απαθθαβιέκδ ηεθείςξ βαζςδχκ ηαζ μνβακζηχκ πνμζιίλεςκ.
Δθυζμκ ηνίκεζ ημφημ ακαβηαίμ δ Γζεοεφκμοζα πδνεζία ιπμνεί κα δζαηάζζεζ ηδκ πθφζδ ηδξ άιιμο. Ζ
ιέηνδζδ ηδξ άιιμο πνέπεζ απαναίηδηα κα βίκεηαζ ιε ηζαχηζα μνζζιέκμο υβημο, ημο ηζζιέκημο
πνμζηζεέιεκμο ζε αάνμξ. Ζ ακάιεζλδ ηςκ οθζηχκ ηαζ δ παναζηεοή ηςκ ιζβιάηςκ πνέπεζ κα βίκεηαζ ζε
επίπεδεξ θαιανίκεξ. Ρμ πάπμξ ηδξ ηζζιεκημημκίαξ εα είκαζ ζοιπζεζιέκμ 2,2 εη. Ζ ηζζιεκημημκία ηίεεηαζ
ζε ζηνχζεζξ, ζοιπζέγεηαζ ηαζ θεζαίκεηαζ ιε ημ ιοζηνί.
Πε βςκίεξ ή εζμπέξ εα βίκμκηαζ ηαιπφθεξ ιε εζδζηά ενβαθεία.

9.

Κόλσζε κε επάιεηςε αζθαιηηθνύ κνλσηηθνύ πιηθνύ

9.1

Γεληθά

Θα ηαηαζηεοαζηεί ιμκςηζηή ζηνχζδ ιε επάθεζρδ αζθαθηζημφ ιμκςηζημφ οθζημφ ζηζξ
οπυβεζεξ
(επζπςιέκεξ) επζθάκεζεξ ηςκ ζημζπείςκ απυ μπθζζιέκμ ζηονυδεια βζα ηδκ ζηεβακμπμίδζή ημοξ, ζφιθςκα
ιε ηδκ εβηεηνζιέκδ ιεθέηδ, ηαζ ηζξ οπμδείλεζξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ.

9.2

ιηθά - Δξγαζία

Ζ ιμκςηζηή ζηνχζδ εα απμηεθείηαζ απυ αζθαθηζηυ ιμκςηζηυ οθζηυ ηαζ εα εηηεθείηαζ, ζφιθςκα ιε ηδκ
Ξ.Ρ.Ξ. 110, υπςξ ζζπφεζ ζήιενα, ζε υζδ πμζυηδηα πνεζάγεηαζ ηαζ ζε μπμζαδήπμηε εέζδ ημο ένβμο ηαζ ακ
πνεζαζηεί, ζφιθςκα ιε ηδκ εβηεηνζιέκδ ιεθέηδ ηαζ ηζξ οπμδείλεζξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ. Δίκαζ
υιςξ δοκαηυ ιεηά απυ πνυηαζδ ημο ακαδυπμο ηαζ έβηνζζδ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ, κα εθανιμζηεί
ηαζ άθθμ ζζμδφκαιμ ή απμηεθεζιαηζηυηενμ ζφζηδια ζηεβακμπμίδζδξ, πςνίξ μ ακάδμπμξ κα έπεζ δζηαίςια
βζα πνυζεεηδ απμγδιίςζδ βζα ημ θυβμ αοηυ.

10.

Κόλσζε

10.1

Γεληθά

Ξνζκ απυ ηδκ έκανλδ μπμζαζδήπμηε ενβαζίαξ ιυκςζδξ, μ ακάδμπμξ εα οπμαάθθεζ ζηδ Γζεοεφκμοζα
πδνεζία βζα έβηνζζδ ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα ηδξ ιυκςζδξ, υπμο εα θαίκεηαζ μ ηφπμξ ηςκ οθζηχκ πμο
εα πνδζζιμπμζδεμφκ ηαζ δ δζάηαλή ημοξ. Δπίζδξ εα οπμαάθθεζ βζα έβηνζζδ ηα αηυθμοεα ζημζπεία:
α. Ρνία ηειάπζα δζαζηάζεςκ 300,0 x 300,0 πζθ. απυ ηάεε ηφπμ ηαζ πάπμξ οθζηυ πμο πνμηείκεηαζ κα
πνδζζιμπμζδεεί.
α. Φοθθάδζα ημο ηαηαζηεοαζηή ιε οπμδείλεζξ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ οθζηχκ.
β. Ξζζημπμζδηζηά ημο ηαηαζηεοαζηή.
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10.2

ιηθά

Ρα οθζηά εα παναδίδμκηαζ ζημ ενβμηάλζμ ζηδκ ανπζηή ζοζηεοαζία ημο ενβμζηαζίμο πςνίξ κα ακμζπημφκ,
ιε ειθακέξ ημ υκμια ημο ενβμζηαζίμο, ηδκ ειπμνζηή μκμιαζία ημο πνμσυκημξ, ημ εενιζηυ ζοκηεθεζηή
ηαζ ηα πνυηοπα πμο ζηακμπμζεί.
Θαηά ηδ δζάνηεζα απμεήηεοζδξ ηα οθζηά εα πνμθοθάζζμκηαζ απυ ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ, ηδκ οβναζία ηαζ
εζηία θςηζάξ ή ζπζκεήνεξ, ζφιθςκα ηαζ ιε ηζξ μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηή.
Ρα οθζηά πνέπεζ κα ζηακμπμζμφκ ηζξ απαζηήζεζξ ακαβκςνζζιέκςκ δζεεκχκ ηακμκζζιχκ.

10.3

Δξγαζία

Ζ ιυκςζδ εα ηαηαζηεοαζηεί ζφιθςκα ιε ηδκ εβηεηνζιέκδ ιεθέηδ ηαζ ηζξ οπμδείλεζξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ
πδνεζίαξ.

11.

Σξσκαηηζκνί

11.1

Γεληθά

Ρμ ηεθάθαζμ αοηυ ηδξ ηεπκζηήξ πνμδζαβναθήξ αθμνά ηδκ πνμιήεεζα πνςιάηςκ ηαζ θμζπχκ οθζηχκ ηαζ ημ
πνςιαηζζιυ επζζηυπμο ημο ένβμο υθςκ ηςκ επζθακεζχκ (επζπνζζιέκςκ, ζηονμδειάηςκ, εζςηενζηχκ ηαζ
ελςηενζηχκ), ηςκ ένβςκ.
Νζ ζςθδκχζεζξ, μ ελμπθζζιυξ ηαζ ηα ιδπακήιαηα εα πνςιαηίγμκηαζ υηακ ηαζ υπςξ αοηυ ηαεμνίγεηαζ ζηδκ
ακηίζημζπδ ηεπκζηή πνμδζαβναθή ζηδκ εβηεηνζιέκδ ιεθέηδ ηαζ ηαηυπζκ οπμδείλεςκ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ
πδνεζίαξ.
Νζ ηεθζημί πνςιαηζζιμί ή ημ θνεζηάνζζια ηςκ επζθακεζχκ ημο ιδπακμθμβζημφ ελμπθζζιμφ πμο έπμοκ
αζηανςεεί ακηίζημζπα ζημ ενβμζηάζζμ ημο ηαηαζηεοαζηή εα βίκμοκ ιυκμ υηακ εα έπμοκ μθμηθδνςεεί μζ
δμηζιέξ θεζημονβίαξ.
Όθμζ μζ πνςιαηζζιμί εα βίκμκηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ εβηεηνζιέκδ ιεθέηδ ηαζ ηζξ οπμδείλεζξ ηδξ
Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ ηαζ εα είκαζ μπμζμοδήπμηε πνχιαημξ, ηαηυπζκ επζθμβήξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ
πδνεζίαξ.

11.2

ιηθά

Ν ακάδμπμξ πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ηςκ ενβαζζχκ εα οπμαάθθεζ ζηδκ Γζεοεφκμοζα πδνεζία βζα έθεβπμ ηα
αηυθμοεα ζημζπεία:
α. Θαηάθμβμ ηςκ επζθακεζχκ πμο εα πνςιαηζζημφκ, ηφπμ ημο πνμηεζκυιεκμο πνςιαηζζιμφ ηαζ
θοθθάδζα ημο ηαηαζηεοαζηή, πμο εα πενζθαιαάκμοκ μδδβίεξ βζα ηδκ πνμεημζιαζία ηςκ επζθακεζχκ,
βζα ηδ πνήζδ ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ ημ ζοκζζηχιεκμ πάπμξ λδνήξ ζηνχζδξ.
α. Ρνεζξ ζεζνέξ πνςιαημθυβζα ιε υθα ηα είδδ πνςιαηζζιχκ. Κεηά ημκ έθεβπμ ηςκ πνςιάηςκ πμο
έπμοκ επζθεβεί, εα οπμαάθθεζ ηνία δείβιαηα απυ ηάεε πνχια ζε δζαζηάζεζξ 300,0πζθ x 300,0πζθ.
Θάεε δείβια εα παναηηδνίγεηαζ ζπεηζηά ιε ημ θζκίνζζια, ημκ ανζειυ ηαζ ηδκ μκμιαζία πνχιαημξ, ημ
παναηηδνζζιυ ζηζθπκυηδηαξ, ηζξ ιμκάδεξ ζηζθπκυηδηαξ ηαζ ημκ ανζειυ ηδξ πανηίδαξ.
β. Ρνία ακηίβναθα ημο πνμβνάιιαημξ εθέβπμο πμζυηδηαξ ημο ενβμζηαζίμο ημο πνμιδεεοηή βζα ηζξ
δμηζιέξ ηαζ ημκ έθεβπμ ηςκ οθζηχκ πμο εζζάβμκηαζ βζα πνήζδ ζημ ενβμηάλζμ.
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Δηηυξ απυ ηζξ απαζηήζεζξ βζα οπμαμθή δεζβιάηςκ πνςιάηςκ, μ ακάδμπμξ, πνζκ ανπίζεζ ημοξ
πνςιαηζζιμφξ, εα εημζιάζεζ επζηυπμο δείβιαηα πνςιαηζζιμφ (δείβιαηα ενβμηαλίμο) βζα ηάεε είδμοξ
επζθάκεζα πμο εα πνςιαηζζηεί. Αοηά εα πνςιαηζζημφκ βζα κα επζδεζπεεί δ ιέεμδμξ ενβαζίαξ, δ οθή ημο
ηεθεζχιαημξ, ημ πνχια ηαζ δ πμζυηδηα ενβαζίαξ. Ρμ ιέβεεμξ ηαζ δ εέζδ ηςκ δεζβιάηςκ επζηυπμο εα
ηαεμνζζημφκ απυ ηδ Γζεοεφκμοζα πδνεζία. Δπζζδιαίκεηαζ υηζ μζ πνςιαηζζιμί εα βίκμκηαζ ζφιθςκα ιε
ηδκ εβηεηνζιέκδ ιεθέηδ ηαζ ηζξ οπμδείλεζξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ.
Ρα οθζηά πνςιαηζζιχκ εα παναδίδμκηαζ ζε ζθναβζζιέκα ημοηζά ημο ενβμζηαζίμο ιε εηζηέηα πμο εα
ακαβνάθεζ υκμια ηαηαζηεοαζηή, ηφπμ πνχιαημξ, διενμιδκία παναβςβήξ ηαζ μδδβίεξ βζα ακάιζλδ ή
αναίςια.
Θα δζαηεεμφκ ηαηάθθδθμζ, ηθεζζημί ηαζ ηαθά αενζγυιεκμζ πχνμζ απμεήηεοζδξ, πςνζζηά απυ απμεήηεξ
άθθςκ μζημδμιζηχκ οθζηχκ. Ζ εενιμηναζία ημο πχνμο δεκ εα είκαζ ηάης απυ 4 μ C ηαζ πάκς απυ 30μ C .
Ρα δμπεία ηςκ πνςιάηςκ δεκ εα ακμίβμκηαζ πανά βζα άιεζδ πνήζδ. θζηά πμο έπεζ πενάζεζ δ πνμεεζιία
πνήζδξ ημοξ δεκ εα πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ εα απμιαηνφκμκηαζ απυ ημ ενβμηάλζμ. Θα θαιαάκμκηαζ υθα ηα
ακαβηαία ιέηνα βζα ηδκ πνυθδρδ ηζκδφκςκ πονηαβζάξ ηαζ αοηυιαηδξ ακάθθελδξ.
Κεηά ημ πέναξ ηςκ ενβαζζχκ εα παναδμεμφκ ζηδκ Γζεοεφκμοζα πδνεζία 15 θίηνα ημοθάπζζημκ
πνχιαημξ ααθήξ βζα ηάεε ηφπμ πμο πνδζζιμπμζήεδηε, πςνίξ πνυζεεηδ απμγδιίςζδ. Ρα δμπεία ηςκ
πνςιάηςκ εα είκαζ ζθναβζζιέκα ιε ζαθή έκδεζλδ ημο ηφπμο ημο πνχιαημξ ηαζ ηςκ εέζεςκ υπμο
πνδζζιμπμζήεδηακ.
Ζ πνμιήεεζα υθςκ ηςκ οθζηχκ ααθήξ εα βίκεζ απυ ακαβκςνζζιέκεξ αζμιδπακίεξ παναβςβήξ πνςιάηςκ.
Όθα ηα πνχιαηα εα είκαζ πνχηδξ πμζυηδηαξ βζα ηζξ επζθάκεζεξ πμο πνμμνίγμκηαζ. Όθα ηα πνμηεζκυιεκα
οθζηά εα οπμαθδεμφκ ζηδκ Γζεοεφκμοζα πδνεζία βζα έβηνζζδ.

11.3

Ξξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηώλ

Ξνζκ απυ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ πνςιαηζζιχκ, εα πνέπεζ κα ηαεανζζημφκ επζιεθχξ μζ επζθάκεζεξ απυ ηάεε
νφπμ πμο ιπμνεί κα ειπμδίζεζ ηδκ πθήνδ πνυζθοζδ ημο πνχιαημξ.
Βαεμοθχιαηα, νςβιέξ, αηάθοπηεξ επζθάκεζεξ, ακμζηημί ανιμί εα ζημηάνμκηαζ ιε οθζηυ ηαηάθθδθμ βζα
ηδκ πενίπηςζδ ηαζ ιεηά ημ ζηέβκςια εα θεζαίκμκηαζ ιε βοαθυπανημ.
Νζ επζθάκεζεξ εα αζηανχκμκηαζ ημ ανβυηενμ μηηχ χνεξ ιεηά ημκ ηαεανζζιυ ημοξ ή υπςξ ζοκζζηά μ
πνμιδεεοηήξ.

11.4

Δξγαζία

Κεηά ηδκ πνμεημζιαζία δφμ ημοθάπζζημκ ζηνχζεζξ πνχιαημξ εα εθανιυγμκηαζ ζε ηάεε επζθάκεζα.
Ζ ακάιζλδ εημίιςκ πνςιάηςκ ή οθζηχκ πνέπεζ κα είκαζ πθήνδξ. Θα ακαιζβκφμκηαζ ιε δθεηηνζηυ
ακαιζηηήνα ηαζ ιυκμ ζε ηάδμοξ ακαιίλεςξ ή ζηάθεξ ακεεηηζηέξ ζε μλείδςζδ ηαζ ιε ακάθμβεξ δζαζηάζεζξ.
Ρα πνχιαηα εα εθανιυγμκηαζ ιε πζκέθα, νμθά ή ζπνέτ, πςνίξ αένα ηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ υπςξ
ζοκζζηάηαζ απυ ημ ενβμζηάζζμ βζα ηάεε πνχια. Ρα πνχιαηα πνέπεζ κα εθανιυγμκηαζ ζε ζηεβκέξ
επζθάκεζεξ.
Ν ακάδμπμξ εα ιεθεηήζεζ ηαζ εα αημθμοεήζεζ ιε πνμζμπή ηζξ μδδβίεξ πμο ακαβνάθμκηαζ πάκς ζε ηάεε
δμπείμ ζπεηζηά ιε ηζξ εθάπζζηεξ ηαζ ιέβζζηεξ επζηνεπυιεκεξ εενιμηναζίεξ ηδξ επζθάκεζαξ πμο εα
πνςιαηζζηεί, πνζκ απυ ηδ πνήζδ. Θαιία ενβαζία πνςιαηζζιμφ δεκ εα εηηεθείηαζ υηακ δ εενιμηναζία ηδξ
επζθάκεζαξ είκαζ ηάης απυ 10μC ή πάκς απυ 38μC ηαζ υηακ δ ζπεηζηή οβναζία είκαζ ιεβαθφηενδ απυ 90%.
ΔΟΓΝΙΑΒΗΑ:«Θαηαζηεοή δζηηφμο απμπέηεοζδξ αηαεάνηςκ οδάηςκ ημο Γήιμο Ξαθθήκδξ»

95

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ
Θαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ πνςιαηζζιχκ εζςηενζηχκ πχνςκ εα ελαζθαθίγεηαζ ηαηάθθδθμξ ηαζ ζοκεπήξ
αενζζιυξ.
Θα ελαζθαθίγεηαζ επανηήξ θςηζζιυξ ηςκ επζθακεζχκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πνςιαηζζιμφ.
Γεκ εα βίκεηαζ έκανλδ ηςκ ενβαζζχκ εζςηενζηχκ πνςιαηζζιχκ πνζκ ηθεζζημφκ ηα δμιζηά ένβα
ελαζθαθζζημφκ απυ ηζξ ηαζνζηέξ επζδνάζεζξ.

ηαζ

Ρα πνχιαηα εα απθχκμκηαζ πνμζεηηζηά, μιμζυιμνθα ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο ενβμζηαζίμο. Γεκ
πνέπεζ
κα
ειθακίγμκηαζ
ζηαλίιαηα,
αηάθοπηα
ζδιεία,
θμοζηχιαηα ηαζ άθθμο είδμοξ
εθαηηχιαηα. Νζ ηεθεζςιέκεξ επζθάκεζεξ πνέπεζ κα έπμοκ μιμζυιμνθδ - ζηζθπκή επζθάκεζα, πνχια ηαζ
οθή.
Θάεε επίζηνςζδ ααθήξ εα αθήκεηαζ κα ζηεβκχζεζ εκηεθχξ πνζκ πεναζηεί ημ επυιεκμ πένζ. Θα πνέπεζ κα
πενάζμοκ ημοθάπζζημκ 24 χνεξ ιεηαλφ ηςκ δφμ δζαδμπζηχκ επζζηνχζεςκ ζε ηάεε επζθάκεζα, εηηυξ ακ
ηαεμνίγεηαζ δζαθμνεηζηά απυ ημ ενβμζηάζζμ ηαηαζηεοήξ ημο πνχιαημξ.
Πε εζςηενζηέξ ιεηαθθζηέξ επζθάκεζεξ μζ εκδζάιεζεξ επζζηνχζεζξ εα θεζαίκμκηαζ ιε βοαθυπανημ
μιμζυιμνθα βζα κα δδιζμονβείηαζ μιαθή ηαζ θεία επζθάκεζα βζα ημ ηεθεοηαίμ πένζ.
Νζ επζθάκεζεξ πμο δε πνςιαηίγμκηαζ εα πνέπεζ κα ηαθφπημκηαζ ιε πακζά βζα κα πνμζηαηεφμκηαζ απυ ηα
πνχιαηα ηαζ ηζξ θεμνέξ.
Ν ελμπθζζιυξ, μζ ζςθδκχζεζξ, μζ αβςβμί ηαζ βεκζηά ημ εηηζεέιεκμ δίηηομ εα αάθμκηαζ ιε πνχιαηα
ηςδζημπμζδιέκα, ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ. Πηδκ ενβαζία πενζθαιαάκμκηαζ
ηα αέθδ ζδιάκζεςξ δζεοεφκζεςξ νμήξ, δ ακαβναθή μκμιαζζχκ ακαβκςνίζεςξ, δ ανίειδζδ, ηθπ.
Κεηά ημ ηέθμξ ηςκ ενβαζζχκ εα απμιαηνοκεμφκ ηα ενβαθεία, ηα πθεμκάγμκηα οθζηά ηαζ ηα απμννίιιαηα
ηαζ μζ πχνμζ εα παναδμεμφκ ζηδ Γζεοεφκμοζα πδνεζία ηαηημπμζδιέκμζ ηαζ ηαεανμί.

11.5

Δίδε ρξσκαηηζκώλ

11.5.1 δξνρξσκαηηζκνί κε ηζηκεληόρξσκα
Όθεξ μζ εζςηενζηέξ ηαζ ελςηενζηέξ ειθακείξ επζθάκεζεξ ημζπείςκ ακεπίπνζζημο ζηονμδέιαημξ
οδνμπνςιαηίγμκηαζ ιε ηζζιεκηυπνςια (πνχιαημξ ηαηυπζκ επζθμβήξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ), ζε
δφμ ή πενζζζυηενεξ ζηνχζεζξ, ιέπνζ επζηεφλεςξ ηέθεζαξ μιμζμπνςιίαξ.
Ν πνςιαηζζιυξ εα βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ εβηεηνζιέκδ ιεθέηδ, ημοξ ζζπφμκηεξ ηακμκζζιμφξ ηαζ ηζξ
οπμδείλεζξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ.

11.5.2 Σξσκαηηζκνί κε πιαζηηθό ρξώκα RELIEF
Νζ εζςηενζηέξ επζθάκεζεξ ηςκ επζπνζζιέκςκ ημζπμπμζήζεςκ πνςιαηίγμκηαζ ιε πθαζηζηυ πνχια ηφπμο
RELIE F πνχιαημξ ηαηυπζκ επζθμβήξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ ζφιθςκα ιε ηδκ εβηεηνζιέκδ ιεθέηδ,
ημοξ ζζπφμκηεξ ηακμκζζιμφξ ηαζ ηζξ οπμδείλεζξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ.
Πηζξ επζθάκεζεξ πμο εα πνςιαηζζημφκ πνέπεζ πνμδβμοιέκςξ κα βίκεζ απυλεζδ βζα κα απμιαηνοκεμφκ ηα
ιζηνμτθζηά πμο έπμοκ απμιείκεζ, ηαηυπζκ κα βίκεζ ηαεάνζζια ιε ζζδενυαμονηζα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα
απμηαηαζηαεμφκ μζ ηοπυκ ιζηνμηναοιαηζζιμί ηδξ επζθάκεζαξ.
Νζ πνςιαηζζιμί ιε πθαζηζηυ πνχια ηφπμο RELIEF (πμκδνυ ή ρζθυ) εα βίκμοκ ζε ηνεζξ ζηνχζεζξ. Πηδκ
πνχηδ ζηνχζδ πμο εα βίκεζ ιε πζκέθμ ή ηφθζκδνμ, ημ πθαζηζηυ πνχια RELIEF εα είκαζ αναζςιέκμ ιε
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κενυ, ζε ακαθμβία 400,0 βναι. ακά πζθζυβναιιμ πθαζηζημφ. Πηδ δεφηενδ ηαζ ηνίηδ ζηνχζδ πμο εα
επζζηνςεμφκ ηάεεηα ιεηαλφ ημοξ ιε πζκέθμ ή ζπάημοθα, ημ πθαζηζηυ πνχια εα ζηνςεεί πςνίξ κα
αναζςεεί. Θα αημθμοεήζμοκ ηοθζκδνχζεζξ ζε ανζειυ πμο εα μνζζεεί απυ ηδ Γζεοεφκμοζα πδνεζία ηαζ
μζ μπμίεξ εα βίκμοκ πνζκ ζηεβκχζεζ ηαζ λεναεεί δ ηεθεοηαία ζηνχζδ ημο πθαζηζημφ, χζηε δ ηεθζηή
επζθάκεζα κα είκαζ αδνήξ οθήξ.

11.5.3 Σξσκαηηζκνί κε αθξπιηθό ρξώκα
Νζ ελςηενζηέξ επζθάκεζεξ, εηηυξ απυ ηζξ επζθάκεζεξ ακεπίπνζζημο ζηονμδέιαημξ, εα πνςιαηζζεμφκ ιε
αηνοθζηυ πνχια ηαηυπζκ επζθμβήξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ ζφιθςκα ιε ηδκ εβηεηνζιέκδ ιεθέηδ,
ημοξ ζζπφμκηεξ ηακμκζζιμφξ ηαζ ηζξ οπμδείλεζξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ.

11.5.4 Διαηνρξσκαηηζκνί κεηαιιηθώλ επηθαλεηώλ
Όθεξ μζ ζζδδνέξ επζθάκεζεξ (ηάζζεξ εονχκ, ηζβηθζδχιαηα, ζζδδνέξ ηαηαζηεοέξ, ηθπ.) πνςιαηίγμκηαζ ιε
δφμ ζηνχζεζξ εθαζμπνχιαημξ, αθμφ πνμεημζιαζημφκ ηαζ δζαζηνςεμφκ ιε δφμ ζηνχζεζξ ακηζζηςνζαημφ
εθαζμπνχιαημξ ιίκζμ, δζαθμνεηζημφ πνχιαημξ.
Πηζξ ενβαζίεξ πενζθαιαάκμκηαζ επίζδξ:
1. Ν ηαεανζζιυξ
2. Ν ηαεανζζιυξ ηαζ δ ηνζαή ηδξ επζθάκεζαξ ιε ζονιάηζκδ ζηθδνή ρήηηνα ή ζιονζδυπακμ.
3. Ν πνςιαηζζιυξ ηδξ επζθακείαξ ιε δφμ ζηνχζεζξ ιίκζμ. Κεηά ηδκ πνχηδ ζηνχζδ ιίκζμο εα βίκεζ
ζημηάνζζια (ιε ζζδδνυζημημ) θείακζδ ιε βοαθυπανημ ηαζ εα αημθμοεήζεζ δ δεφηενδ ζηνχζδ ιίκζμο
δζαθμνεηζημφ πνχιαημξ.
4. Ν εθαζμπνςιαηζζιυξ ηδξ επζθακείαξ ιε δφμ (2) ζηνχζεζξ εθαζμπνχιαημξ, ιεηά ηςκ ιεζμθααμφκηςκ
ηνζαχκ ηδξ επζθακείαξ ιε οαθυπανημ ιεηά ηδκ λήνακζδ ηαζ ζε ηάεε ζηνχζδ εηηυξ ηδξ ηεθεοηαίαξ .
H ηεθεοηαία ζηνχζδ εθαζμπνχιαημξ εα ηαηενβαζηεί ιε θεπηή πθαηεζά ρήηηνα, ημ δε ιίβια αοηήξ ηδξ
ζηνχζεςξ εα πνέπεζ κα παναζηεοαζεεί ιε ημ ακάθμβμ ηενεαζκεέθαζμ (ζένηζημ πνχια) βζα κα βίκεζ
διίζηζθπκδ ηαζ απυθοηα θεία ηαζ μιμζυιμνθδ επζθάκεζα.

12.

Κεηαιιηθά θνπθώκαηα

12.1

Γεληθά

Ρα εζςηενζηά ηαζ ελςηενζηά ημοθχιαηα ηςκ ένβςκ (οαθμζηάζζα) εα είκαζ ζζδδνά, ζφιθςκα ιε ηδκ
εβηεηνζιέκδ ιεθέηδ ηαζ ακμζβυιεκα ή ζονυιεκα, ηθπ. ακάθμβα ιε ημκ πνμμνζζιυ ημοξ ηαζ ηδκ επζθμβή
ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ.

12.2

ιηθά θαηαζθεπήο θνπθσκάησλ

12.2.1 Πηδεξά θνπθώκαηα
Πηδκ πενίπηςζδ πμο ηα ημοθχιαηα απαζηείηαζ κα είκαζ ζζδδνά, εα ηαηαζηεοαζεμφκ απυ θαιανίκα
ροπνήξ ελέθαζδξ, ηαηαθθήθμο πάπμοξ (ακάθμβα ιε ηδκ επζθμβή ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ),
ζηνακηγανζζηή ή ζε θφθθα βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ακηζζημίπςκ ηιδιάηςκ.
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Ν ζίδδνμξ πμο εα πνδζζιμπμζδεεί ζηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ημοθςιάηςκ πνέπεζ κα είκαζ δμιζηυξ πάθοααξ
St37.2, ζφιθςκμξ ιε ημ DIN 17100 ή άθθδ εβηεηνζιέκδ δζεεκή πνμδζαβναθή.
Ν πάθοααξ πνέπεζ κα είκαζ ηαζκμφνζμξ, πςνίξ θοζαθίδεξ ή ναβάδεξ, ιε ελςηενζηή επζθάκεζα θεία, ηαεανή
ηαζ απαθθαβιέκδ απυ ζημονζέξ. Νζ δζαζηάζεζξ ηαζ δζαημιέξ πνέπεζ κα είκαζ απυθοηα ζηαεενέξ.
Ζ Γζεοεφκμοζα πδνεζία δφκαηαζ κα δζαηάλεζ ηδ δζεκένβεζα δμηζιχκ βζα ηδ δζαπίζηςζδ ηδξ πμζυηδηαξ
ημο πάθοαα, πμο εα δζελαπεμφκ ζε ενβαζηήνζμ ηδξ εβηνίζεχξ ηδξ. Ζ Γ/ζα πδνεζία ιπμνεί, ηαηά ηδκ
ηνίζδ ηδξ, κα δζαηάλεζ ηδ δζεκένβεζα δμηζιχκ εθεθηοζιμφ, ζηθδνυηδηαξ ηαηά Brinnell, ακαδίπθςζδξ
ιέπνζ βςκία 180μ ηαζ ηάιρδξ νάαδμο ιε ναθή ζοβηυθθδζδξ.

12.2.2 Δμαξηήκαηα
Ρα ζζδδνζηά ηαζ θμζπά ελανηήιαηα (ιεκηεζέδεξ, πεζνμθααέξ, ηθεζδανζέξ, ιδπακζζιμί, αενμθνάηηεξ) εα
είκαζ ηφπμο πνμηεζκυιεκμο απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή ηςκ ημοθςιάηςκ, ηαζ οπυηεζκηαζ ζηδκ έβηνζζδ ηδξ
Γ/ζαξ πδνεζίαξ.

12.2.3 Κεηαιιηθά πιαίζηα ζπξώλ ζηξαληδαξηζηά (θάζεο)
Ρα ιεηαθθζηά πθαίζζα εονχκ - ηάζζεξ εα ηαηαζηεοαζημφκ απυ θαιανίκα ροπνήξ ελεθάζεςξ, πάπμοξ 1,5
πζθ. (εηηυξ απυ ηδκ πενίπηςζδ πμο ζηδκ εβηεηνζιέκδ ιεθέηδ ακαβνάθεηαζ αθθζχξ) ζηνακηγανζζηή, ζε
ιμνθή ηαζ δζαημιή ζφιθςκα ιε ηδκ εβηεηνζιέκδ ιεθέηδ ηαζ ηζξ οπμδείλεζξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ.
Ρμ ηεκυ ιεηαλφ ημζπμπμζίαξ ηαζ ιεηαθθζημφ πθαζζίμο εα πθδνςεεί ιε ανζάκζ.
Ρα πθαίζζα εα πνςιαηζζημφκ ιε δφμ ζηνχζεζξ ιίκζμ ηαζ δφμ εθαζυπνςια, ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζε
ζπεηζηυ ηεθάθαζμ ηδξ πανμφζαξ ηεπκζηήξ πνμδζαβναθήξ.
Ρα πθαίζζα αοηά αθμνμφκ πθαίζζα ημζπμπμζσχκ, μζμοδήπμηε πάπμοξ, ακελανηήηςξ ιμνθήξ ηαζ ζπήιαημξ.
Όθα ηα οθζηά ηαζ μζ ενβαζίεξ εα είκαζ ζφιθςκα ιε ημοξ ζζπφμκηεξ ηακμκζζιμφξ, ηδκ εβηεηνζιέκδ ιεθέηδ
ηαζ ηζξ οπμδείλεζξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ.

12.2.4 Ρξόπνο θαηαζθεπήο ησλ θνπθσκάησλ
Νζ εφνεξ, ηα πανάεονα ηαζ ηα πθαίζζα εα είκαζ πενζηοθζβιέκα πςνζζηά βζα κα απμθεφβεηαζ δ επαθή ηςκ
ιεηαθθζηχκ επζθακεζχκ ηαηά ηδ ιεηαθμνά ηαζ ηδκ απμεήηεοζδ. Θα απμεδηεφμκηαζ ηαηαηυνοθα,
οπενορςιέκα απυ ημ έδαθμξ ζε ζηεβκμφξ πχνμοξ.
Θαηά ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ημοθςιάηςκ εα αθήκμκηαζ πενζεχνζα δζαζηάζεςκ ηέημζςκ πμο κα είκαζ
δοκαηή δ εβηαηάζηαζή ημοξ ζηα πνμεημζιαζιέκα ακμίβιαηα ηαζ εα θδθεεί οπυρδ δ εενιζηή δζαζημθή.
Θα πνμαθέπμκηαζ δζαηάλεζξ αβηφνςζδξ βζα ζηενεά ηαζ αζθαθή ζφκδεζδ ημο ζοζηήιαημξ πυνηαξ ή
παναεφνμο ηαζ ηδξ ηάζζαξ ζηδ εέζδ ημο.
Νζ ανιμί ηαζ μζ βςκίεξ εα εθανιυγμοκ αηνζαχξ ηαζ ζηενεά. Ρα ημιιάηζα εα ζοκηαζνζάγμοκ χζηε κα
ελαζθαθίγεηαζ δ ζοκέπεζα ηςκ βναιιχκ ηαζ ημο ζπήιαημξ. Νζ ανιμί ηαζ μζ ζοκδέζεζξ εα πνέπεζ κα είκαζ
αθθαδζαζιέκμζ, κα έπμοκ ιζηνυ δζάηεκμ ηαζ κα είκαζ ζηεβακμί.
Θα πνμαθέπεηαζ δζέλμδμξ βζα ηδκ οβναζία πμο ιπαίκεζ ζημοξ ανιμφξ ηαζ βζα ημοξ ζοιποηκςιέκμοξ
οδναηιμφξ πμο ιαγεφμκηαζ ιέζα ζηζξ ηάζζεξ. Δπίζδξ, εα πνμαθεθημφκ μζ απαζημφιεκεξ εζςηενζηέξ
εκζζπφζεζξ ζηζξ εέζεζξ πμο εα ημπμεεηδεμφκ ηα ζζδδνζηά ηςκ εονχκ ή ηςκ παναεφνςκ.
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Νζ ηαθοιιέκεξ επζθάκεζεξ πμο ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ηαηαζηεοέξ απυ ηζζιέκημ ή δζαθμνεηζηά οθζηά, εα
επζζηνχκμκηαζ ιε αζθαθηζηυ οθζηυ.

12.2.5 Έιεγρνη πνηόηεηαο
Ζ Γζεοεφκμοζα πδνεζία δφκαηαζ κα γδηήζεζ ηδ δζεκένβεζα εθέβπςκ πμζυηδηαξ ηςκ ημοθςιάηςκ ζημ
ενβμζηάζζμ ηαηαζηεοήξ ημοξ, πμο πενζθαιαάκμοκ:
α. Γμηζιή δζείζδοζδξ αένα: Νζ ελςηενζηέξ πυνηεξ, πανάεονα ηαζ πθαίζζα εα δμηζιάγμκηαζ ζφιθςκα
ιε ημ ASTME 283 ή άθθμ ζζμδφκαιμ πνυηοπμ.
α. Γμηζιή δζείζδοζδξ κενμφ: Ρα ζοζηήιαηα ελςηενζηχκ πθαζζίςκ, εονχκ ηαζ παναεφνςκ εα
δμηζιάγμκηαζ ζφιθςκα ιε ηα πνυηοπα ΔΙΝΡ ΔΛ 86-91.
β. Γμηζιή ακειμπίεζδξ: Νζ ελςηενζηέξ πυνηεξ, πανάεονα ηαζ πθαίζζα εα δμηζιάγμκηαζ ζφιθςκα ιε ηα
πνυηοπα ΔΙΝΡ ΔΛ 77-88.

12.3

Ρνπνζέηεζε θνπθσκάησλ

Γζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ ημοθςιάηςκ, ηςκ ζζδδνζηχκ ηαζ θμζπχκ ζημζπείςκ, μ ακάδμπμξ εα
ζοιιμνθςεεί ιε ηζξ μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηή.
Ρα ημοθχιαηα εα ημπμεεηδεμφκ αηνζαχξ ζηδ εέζδ ημοξ, ζηδ ζςζηή ζηάειδ ηαζ ηδκ πεναζζά, πςνίξ
παναιυνθςζδ ή ηαημιεηαπείνζζδ ηδξ ηάζζαξ. Νζ ηάζζεξ εα αβηονςεμφκ βενά ζηδκ πενζαάθθμοζα
ηαηαζηεοή βζα κα πνμθδθεεί δ ζηνέαθςζδ ή ιεηαηυπζζή ημοξ.
Θα ημπμεεηείηαζ ιυκςζδ ζημ ηεκυ ηδξ πενζιέηνμο ιεηαλφ εονχκ ή παναεφνςκ ηαζ ηδξ ηάζζαξ βζα κα
ελαζθαθζζηεί δ ζοκέπεζα ημο εενιζημφ θναβιμφ.
Ρα ζθναβζζηζηά ζημοξ πενζιεηνζημφξ ανιμφξ ηαζ ηα ζπεηζηά οθζηά βειίζιαημξ εα ημπμεεημφκηαζ
ζφιθςκα ιε ηα πνμδζαβναθυιεκα ζε άθθμ ηεθάθαζμ ηδξ πανμφζαξ ηεπκζηήξ πνμδζαβναθήξ.
Πηζξ πνμξ εηηέθεζδ ενβαζίεξ πενζθαιαάκμκηαζ:
• Ζ νφειζζδ ηςκ ηζκδηχκ ηιδιάηςκ, χζηε κα επζηοβπάκεηαζ μιαθή θεζημονβία ηαζ πθήνδξ ιυκςζδ
υηακ είκαζ ηθεζζηά.
• Ν ηαεανζζιυξ ηςκ ιεηαθθζηχκ επζθακεζχκ ηαζ δ αθαίνεζδ ηςκ πθεμκαγυκηςκ ζθναβζζηζηχκ οθζηχκ.

12.4

Βαθή ησλ θνπθσκάησλ

Ρα ζζδδνά ημοθχιαηα εα ηαηαζηεοαζημφκ απυ βαθαακζζιέκδ εκ εενιχ θαιανίκα. Πηδ ζοκέπεζα εα
εθανιμζηεί ζφζηδια ααθήξ ζφιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ απαζηήζεζξ.

13.

αινπίλαθεο

13.1

Γεληθά

Ν ακάδμπμξ εα οπμαάθθεζ ζηδ Γζεοεφκμοζα πδνεζία βζα έβηνζζδ δείβιαηα απυ υθα ηα πνμηεζκυιεκα
είδδ οαθμπζκάηςκ.
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Όθμζ μζ οαθμπίκαηεξ εα ημπμεεημφκηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ εβηεηνζιέκδ ιεθέηδ ηαζ ηζξ οπμδείλεζξ ηδξ
Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ ηαζ εα είκαζ μπμζμοδήπμηε ηφπμο ζπεδίμο, πνχιαημξ ηαζ δζαζηάζεςκ ηαηυπζκ
επζθμβήξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ. Νζ εέζεζξ ημπμεέηδζδξ ηςκ οαθμπζκάηςκ ηαεμνίγμκηαζ ζηδκ
εβηεηνζιέκδ ιεθέηδ ή ηαηυπζκ οπμδείλεςκ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ.

13.2

ιηθά - Δξγαζία

Νζ οαθμπίκαηεξ εα είκαζ Δονςπασηήξ πνμεθεφζεςξ, άνζζηδξ πμζυηδηαξ, ιμκμί, μπθζζιέκμζ, δζαθακείξ,
πνχηδξ δζαθμβήξ, εθάπζζημο μιμζυιμνθμο πάπμοξ 6,5 πζθ.
Όθμζ μζ οαθμπίκαηεξ εα είκαζ πςνίξ θοζαθίδεξ, ηοιαηζζιμφξ, βναηγμοκζέξ ηαζ άθθεξ επζθακεζαηέξ
αηέθεζεξ. Γζα ηδ ζηενέςζδ ηςκ οαθμπζκάηςκ εα πνδζζιμπμζδεμφκ ακάθμβα ιε ημ είδμξ ημο οαθμζηαζίμο
αεθυκεξ, πήπεζξ, εζδζηά πνμθίθ, εζδζηά πανειαφζιαηα, ζηυημξ ηδξ ηαθφηενδξ πμζυηδηαξ, ηαηάθθδθμξ βζα
ιεηαθθζηά ημοθχιαηα ή άθθδ εβηεηνζιέκδ ιέεμδμξ.
Όθμζ μζ οαθμπίκαηεξ εα είκαζ πνμζεηηζηά ημιιέκμζ ζηζξ απαζημφιεκεξ δζαζηάζεζξ, ζφιθςκα ιε ηα
ακμίβιαηα ηςκ ημοθςιάηςκ υπμο εα ημπμεεηδεμφκ ηαζ ιε ανηεηυ ηεκυ, βζα κα απμθεοπεεί ημ ζπάζζιυ
ημοξ θυβς δζαζημθήξ. Νζ οαθμπίκαηεξ πμο εα ζηενεςεμφκ ιε ζηυημ εα πζεζημφκ ζθζηηά πάκς ζημ
ημφθςια, εα εδναζεμφκ ζε ανηεηή πμζυηδηα ζηυημο ηαζ εα ηναηδεμφκ ζηαεενά ζηδ εέζδ ημοξ. Νζ
οαθμπίκαηεξ ιε ζονιάηζκδ εκίζποζδ εα ημπμφκ έηζζ χζηε ηα ζφνιαηα κα είκαζ πανάθθδθα πνμξ ηζξ
άηνεξ.
Ξνζκ ημπμεεηδεμφκ μζ οαθμπίκαηεξ, υθα ηα ημοθχιαηα εα αζηανςεμφκ ιε αζηάνζ εβηεηνζιέκμο ηφπμο,
ηαηάθθδθμο βζα ιέηαθθα.
Νζ οαθμπίκαηεξ εα απμεδηεφμκηαζ ιε ηδκ ανπζηή ημοξ ζοζηεοαζία ηαζ εα πνμθοθάζζμκηαζ ηαηάθθδθα
απυ ζπαζίιαηα.
Νζ οαθμπίκαηεξ πμο εα ναβίζμοκ ή ζπάζμοκ πνζκ απυ ηδκ παναθααή ημο ένβμο, εα ακηζηαηαζηαεμφκ ιε
δαπάκεξ ημο ακαδυπμο.

14.

Δίδε πγηεηλήο - Ινηπόο εμνπιηζκόο ρώξνπ W.C.

14.1

Γεληθά

Πηα W.C ημπμεεημφκηαζ: ιπαηανία ροπνμφ φδαημξ, θεηάκδ απμπςνδηδνίμο ορδθήξ πίεζδξ, ιε ημ
ηάθοιιά ηδξ, ηαγακάηζ, κζπηήναξ, εηαγένα, ζαπςκμεήηδ, δζπθυ άββζζηνμ - βάκηγμξ ακανηήζεςξ απυ
πμνζεθάκδ, πανημεήηδ ηαζ ηαενέπηδξ, ημπμεεηδιέκμ ιέζς ηαηάθθδθςκ ζηδνζβιάηςκ ζημκ ημίπμ,
ζφιθςκα ιε ηδκ εβηεηνζιέκδ ιεθέηδ ηαζ ηζξ οπμδείλεζξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ.
Ρα ακςηένς εα είκαζ απυ πμνζεθάκδ, Δονςπασηήξ πνμέθεοζδξ, μπμζμοδήπμηε ηφπμο, ζπεδίμο ηαζ
δζαζηάζεςκ, ηαηυπζκ επζθμβήξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ ηαζ πνχιαημξ θεοημφ (εηηυξ ακ ηαεμνζζηεί
δζαθμνεηζηά απυ ηδ Γζεοεφκμοζα πδνεζία).

14.2

ιηθά - Δξγαζία

Όθα ηα οθζηά ηαζ μζ ενβαζίεξ εα είκαζ, ζφιθςκα ιε ημοξ ζζπφμκηεξ ηακμκζζιμφξ, ηδκ εβηεηνζιέκδ ιεθέηδ
ηαζ ηζξ οπμδείλεζξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ πδνεζίαξ.
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15.

Ζιεθηξνθσηηζκόο

Ν δθεηηνμθςηζζιυξ πενζθαιαάκεζ θςηζζηζηά ζχιαηα εζςηενζημφ ηαζ ελςηενζημφ πχνμο, δζαηυπηεξ,
νεοιαημδυηεξ, βεζχζεζξ, δθεηηνζηή πανμπή ηαζ ηαθςδζχζεζξ ζφιθςκα ιε ηδκ ακηίζημζπδ ηεπκζηή
πνμδζαβναθή. Θα πενζθαιαάκεζ πνμιήεεζα ηςκ οθζηχκ, πθήνδ εβηαηάζηαζδ ηαζ εημζιυηδηα βζα
θεζημονβία.
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ΡΞ-001

1.

ΔΘΡΝΜΔΝΚΔΛΝ ΠΘΟΝΓΔΚΑ

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ

Ζ ενβαζία, πμο πενζβνάθεηαζ ζημ πανυκ άνενμ πενζθαιαάκεζ ηδκ δζάεεζδ ημο απαναίηδημο ενβαηζημφ
δοκαιζημφ, ηςκ οθζηχκ, ημο ηαηάθθδθμο ελμπθζζιμφ ηαζ ηδκ εηηέθεζδ ηάεε είδμοξ ενβαζίαξ πμο είκαζ
απαναίηδηδ βζα ηδκ παναβςβή ηαζ εθανιμβή ημο εηημλεουιεκμο ζηονμδέιαημξ, υπςξ θαίκεηαζ ζηα
ζπέδζα ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ηδξ πδνεζίαξ. Ππεηζηή είκαζ δ ΔΡΔΞ ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-12-03-02-00
“Δηημλεουιεκμ ζηονυδεια οπμβείςκ ένβςκ ηαζ ζδνάββςκ".

2.

ΝΟΗΠΚΝΗ

Ωξ «εηημλεουιεκμ ζηονυδεια» (Shotcrete), μνίγεηαζ ημ ζηονυδεια πμο εθανιυγεηαζ πάκς ζε ιία
επζθάκεζα ιε εηηυλεοζή ημο απυ αηνμθφζζμ, χζηε κα ζπδιαηίζεζ ζηνχζδ ζηονμδέιαημξ πάκς ζηδκ εκ
θυβς επζθάκεζα.
Ωξ «ακαπήδδζδ» (rebound) ημο εηημλεομιέκμο ζηονμδέιαημξ παναηηδνίγεηαζ ημ θαζκυιεκμ ηαηά ημ
μπμίμ ιένμξ ηςκ εηημλεομιέκςκ οθζηχκ ακαπδδμφκ – ακαηθχκηαζ επί ηδξ επζθάκεζαξ εθανιμβήξ ηαζ δεκ
εκζςιαηχκμκηαζ ηεθζηά ζηδκ ζπδιαηζγυιεκδ ζηνχζδ ζηονμδέιαημξ επί ηδξ εκ θυβς επζθάκεζαξ.

3.

ΓΔΛΗΘΑ

Νζ ιέεμδμζ ηαζ δ εηηέθεζδ ηδξ ενβαζίαξ βζα ηδκ εθανιμβή ημο εηημλεουιεκμο ζηονμδέιαημξ εα είκαζ
ζφιθςκεξ ιε ηδκ ηαθφηενδ ζφβπνμκδ πναηηζηή ηαζ ιε ηα ηαεμνζγυιεκα ζημ πανυκ άνενμ.
Ρμ εηημλεουιεκμ ζηονυδεια εα δζαζηνχκεηαζ ζηα ένβα ζε πνυκμοξ, έηηαζδ, εέζεζξ ηαζ πάπδ πμο
θαίκμκηαζ ζηα Ππέδζα ή ηαεμνίγμκηαζ ζημ πανυκ ή οπμδεζηκφμκηαζ απυ ηδκ πδνεζία, ακάθμβα ιε ηζξ
επζηυπζεξ ζοκεήηεξ.

4.

ιηθά

Ρμ εηημλεουιεκμ ζηονυδεια εα ζοκίζηαηαζ απυ ηζζιέκημ, θεπηυημηηα ηαζ πμκδνυημηηα αδνακή, κενυ ηαζ
εβηεηνζιέκα πνυζιζηηα, υπςξ ηαεμνίγεηαζ ζημ πανυκ.
Ρμ ηζζιέκημ, ημ κενυ, ηα αδνακή ηαζ ηα πνυζιζηηα εα πθδνμφκ ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ Ρεπκζηήξ
Ξνμδζαβναθήξ Πηονμδειάηςκ.
Ρα θεπηυημηηα ηαζ ηα πμκδνυημηηα αδνακή πνέπεζ κα έπμοκ ημηημιεηνζηέξ δζαααειίζεζξ εκηυξ ηςκ μνίςκ
ημο παναηάης Ξίκαηα 1, εηηυξ ακ εβηνζεεί δζαθμνεηζηά απυ ηδκ πδνεζία. Θαηά ηα θμζπά, βζα ηα αδνακή
ημο εηημλεουιεκμο ζηονμδέιαημξ εα εθανιυγμκηαζ υθεξ μζ άθθεξ απαζηήζεζξ ηδξ Ρεπκζηήξ Ξνμδζαβναθήξ
Πηονμδειάηςκ.
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ΞΗΛΑΘΑΠ 1
ΘΝΘΘΝΚΔΡΟΗΘΔΠ ΓΗΑΒΑΘΚΗΠΔΗΠ ΑΓΟΑΛΥΛ ΔΘΡΝΜΔΝΚΔΛΝ ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΝΠ

Κέγεζνο Ακεξηθάληθνπ
Ξξόηππνπ Θόζθηλνπ
Ρεηξαγσληθήο Βξνγρίδαο

ΓΗΔΟΣΝΚΔΛΝ % ΚΑΕΑΠ ΑΓΟΑΛΥΛ
Κόλν
ιεπηόθνθθα
αδξαλή

Κέγεζνο ρνλδξόθνθθσλ
αδξαλώλ
3/8’’

3/4'’

3/4’’ (19mm)

-

-

100

1/2’’ (12mm)

-

100

90 – 100

3/8’’ (10mm)

100

85 – 100

-

No 4 (4,75mm)

95 – 100

10 – 30

20 – 55

No 8 (2,4mm)

80 – 100

0 – 10

0 – 10

No 16 (1,2mm)

50 – 85

0–5

0–5

No 30 (600mm)

25 – 60

-

-

No 50 (300mm)

10 – 30

-

-

No 100 (150mm)

2 – 10

-

-

Ζ ζε κενυ πενζεηηζηυηδηα ηςκ αδνακχκ, ηαηά ημκ πνυκμ ηδξ εκζςιάηςζήξ ημοξ ζημ ιίβια, εα είκαζ
ιζηνυηενδ ημο πέκηε ημζξ εηαηυ (5%) ημο αάνμοξ ημο αδνακμφξ λδναιέκμο ζε θμφνκμ.
Ν πνδζζιμπμζμφιεκμξ ζημ εηημλεουιεκμ ζηονυδεια αέναξ εα είκαζ ηαεανυξ ηαζ απαθθαβιέκμξ εθαίμο.
Πημ εηημλεουιεκμ ζηονυδεια εα εκζςιαηχκεηαζ ηαποπδηηζηυ πνυζιζηημ. Απαβμνεφεηαζ δ πνήζδ
πονζηζηχκ (silicate) πνμζιίηηςκ (ηφπμο οδνοάθμο ηθπ).

5.

ΠΛΘΔΠΖ ΘΑΗ ΑΛΡΝΣΖ ΔΘΡΝΜΔΝΚΔΛΝ ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΝΠ

Νζ ηαηδβμνίεξ ημο εηημλ. Πηον/ιαημξ εα είκαζ ζφιθςκεξ ιε ηζξ πνμαθέρεζξ ημο επυιεκμο Ξίκαηα 2
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ΞΗΛΑΘΑΠ 2
ΔΙΑΣΗΠΡΖ ΑΛΡΝΣΖ ΘΟΑΠΖΠ ΔΘΡΝΜΔΝΚΔΛΝ ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΝΠ

Θαηεγνξία

Κέγεζνο

Διάρηζηε Αληνρή Θξαύζεο

Δθηνμεπνκέλνπ
Πθπξνδεκάηνο

Σνλδξόθνθθσλ
Αδξαλώλ

(Κpa)
8ώξεο

3 εκέξεο

28 εκέξεο

1

3/ 3/4 ίκηζαξ – Λμ
4

6

20

30

2

3/ 3/8 ίκηζαξ – Λμ
8 ηαζ θεπηυημηημ
αδνακέξ

6

20

30

3

Κ
θεπηυημηημ
αδνακέξ

6

20

30

Κυκμ

Ρμ εηημλεουιεκμ ζηονυδεια εα πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ιέηνμ πνμζηαζίαξ ηυζμκ ηςκ ακμζηηχκ υζμ ηαζ ηςκ
οπμβείςκ εηζηαθχκ ημο Ένβμο. Ζ ηαηδβμνία ημο εηημλεουιεκμο ζηονμδέιαημξ, πμο εα πνδζζιμπμζδεεί
βζα ηάεε ζοβηεηνζιέκδ εέζδ ηςκ ένβςκ εα ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ πδνεζία.
Γεκζηά ζηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ένβςκ εα πνδζζιμπμζείηαζ εηημλεουιεκμ ζηονυδεια ιε ημηημιεηνζηή
ζφκεεζδ Θαηδβμνίαξ 2 ή 3, ζφιθςκα ηαζ ιε ηα ακαβναθυιεκα ζηα Ππέδζα. Πε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, ηαζ
φζηενα απυ έβηνζζδ ηδξ πδνεζίαξ, είκαζ δοκαηυκ κα απαζηδεεί δ πνήζδ εηημλεουιεκμο ζηονμδέιαημξ
ιε ημηημιεηνζηή ζφκεεζδ Θαηδβμνίαξ 1.
Κίβιαηα εηημλεουιεκμο ζηονμδέιαημξ δεκ εα πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηα ένβα πανά ιυκμ αθμφ εβηνζεμφκ
απυ ηδκ πδνεζία. Νζ ακαθμβίεξ ηςκ ιζβιάηςκ εα ηνμπμπμζμφκηαζ, ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ηδξ
πδνεζίαξ, βζα κα πενζμνζζεεί ζημ εθάπζζημ δ ακαπήδδζδ. Ν θυβμξ κενμφ - ηζζιέκημο ημο εηημλεουιεκμο
ζηονμδέιαημξ ηαηά ηδκ εηηυλεοζδ εα πνέπεζ κα ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 0,32 ηαζ 0,45.
Νζ απαζημφιεκεξ ακαθμβίεξ ημο ιίβιαημξ ηζζιέκημο, αδνακχκ ηαζ ηαηαθθήθςκ πνμζιίηηςκ βζα ηάεε
ηαηδβμνία εα εβηνίκμκηαζ απυ ηδκ πδνεζία.
Γεκ εα βίκεηαζ εθανιμβή εηημλεουιεκμο ζηονμδέιαημξ ζηδκ πενίπηςζδ πμο δ εενιμηναζία ημο
πενζαάθθμκημξ είκαζ ηάης ηςκ 0C.
Πε πενζπηχζεζξ εενιμηναζζχκ αένμξ ηάης ηςκ 0C, μ Ακάδμπμξ εα θαιαάκεζ υθα ηα απαναίηδηα
πνμζηαηεοηζηά ιέηνα βζα δζαηήνδζδ ημο δζαζηνςεέκημξ εηημλεομιέκμο ζηονμδέιαημξ ζε εενιμηναζία
άκς ηςκ 0C, βζα δζάζηδια ημοθάπζζημκ πέκηε (5) διενχκ ιεηά ηδ δζάζηνςζδ ημο.
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6.

ΑΛΑΚΗΜΖ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖ

6.1

Αλάκημε

Ρα οθζηά ημο εηημλεομιέκμο ζηονμδέιαημξ εα γοβίγμκηαζ ιε αηνίαεζα πνζκ απυ ηδκ ακάιζλδ. Ρα αδνακή
εα ακαιζβκφμκηαζ πθήνςξ, πςνίξ ηδκ πνμζεήηδ κενμφ, πνζκ ηδκ εκαπυεεζδ ημοξ ζημκ ελμπθζζιυ
δζάζηνςζδξ, ζηδκ πενίπηςζδ λδνάξ ακάιζλδξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ οβνάξ ακάιζλδξ, ζφιθςκα ιε ηδκ
έβηνζζδ ηδξ πδνεζίαξ.
Ρμ ηζζιέκημ εα πνμζηίεεηαζ υπζ εκςνίηενα ηδξ ιζαξ (1) χναξ πνζκ απυ ηδ δζάζηνςζδ. Κίβιαηα, πμο δεκ
επζζηνχκμκηαζ εκηυξ ιζαξ (1) χναξ απυ ηδκ πνμζεήηδ ημο ηζζιέκημο εα απμννίπημκηαζ.
Ζ ακαθμβία ημο ηαποπδηηζημφ πνμζιίηημο εα ιεηνάηαζ επαηνζαχξ χζηε κα ζοιθςκεί ιε ηδ ιεθέηδ
ζφκεεζδξ. Ρα πνυζιζηηα εα πνμζηίεεκηαζ ζημοξ ηαηάθθδθμοξ πνυκμοξ πνζκ απυ ηδ δζάζηνςζδ ημο
εηημλεομιέκμο ζηονμδέιαημξ.

6.2

Δθαξκνγή

Ρμ εηημλεουιεκμ ζηονυδεια εα είκαζ ηδξ ηαηδβμνίαξ πμο έπεζ μνίζεζ δ πδνεζία ηαζ εα εθανιυγεηαζ
ιυκμ πανμοζία ηδξ πδνεζίαξ ηαζ ιυκμ υπμο οπμδεζπεεί ή εβηνζεεί απυ ηδκ πδνεζία. Ζ δζάζηνςζδ
εηημλεουιεκμο ζηονμδέιαημξ ζηζξ οπαίενζεξ επζθάκεζεξ δεκ εα εηηεθείηαζ υηακ, ηαηά ηδ βκχιδ ηδξ
πδνεζίαξ, δεκ ιπμνεί κα βίκεζ επζηοπχξ εθανιμβή εηημλεουιεκμο ζηονμδέιαημξ θυβς ακηίλμςκ
ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ, εηηυξ ακ οπάνπεζ επανηήξ ηάθορδ ηαζ πνμζηαζία ηδξ πενζμπήξ ηςκ ενβαζζχκ, χζηε
κα ζοκηδνδεεί ημ ζηονυδεια ηαευθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ απαζημφιεκδξ πενζυδμο ζοκηήνδζδξ.
Ν Ακάδμπμξ εα ακαπηφλεζ δζαδζηαζίεξ ηαζ ενβαζίεξ πμο εα ζηακμπμζμφκ ηδκ πδνεζία, χζηε κα
επζηεοπεμφκ:
(α)

Δθάπζζηδ ακαπήδδζδ.

(α)

Απμθοβή εβηθεζζιάηςκ απυ οθζηά ακαπήδδζδξ ζημ πεναηςιέκμ εηημλεουιεκμ ζηονυδεια, αθθά
ηαζ ζε ηάεε ζηνχζδ ημο.

(β)

Όζμ ημ δοκαηυ πζμ μιαθή ηεθζηή επζθάκεζα.

(δ)

Απμθοβή ημζθμηήηςκ ζημ εηημλεουιεκμ ζηονυδεια.

(ε)

Δθάπζζημξ ανζειυξ νςβιχκ απυ ζοζημθή πήλδξ.

(ζη)

Θαθή πνυζθοζδ ημο εηημλεουιεκμο ζηονμδέιαημξ ζηδκ επζθάκεζα εθανιμβήξ.

(γ)

Ξμζυηδηεξ ιε ιέβζζηεξ δοκαηέξ ακηζζηάζεζξ ζε παβεηυ.

Ζ νμή ημο οθζημφ απυ ημ αηνμθφζζμ εα είκαζ ζοκεπήξ ηαζ μ νοειυξ εθανιμβήξ πάκς ζε μπμζαδήπμηε
επζθάκεζα εα είκαζ μιμζυιμνθμξ. Σαθανέξ πνμελμπέξ, θςθζέξ άιιμο, οβνέξ πενζμπέξ ή άθθα εθαηηχιαηα
εα αθαζνμφκηαζ ηαζ εα απμηαείζηακηαζ.
Όηακ πνυηεζηαζ κα εηηεθεζημφκ ενβαζίεξ εθανιμβήξ εηημλεουιεκμο ζηονμδέιαημξ ημκηά ζε οπάνπμοζεξ
ηαηαζηεοέξ, μ Ακάδμπμξ εα ελαζθαθίζεζ υηζ δεκ εα ζοιαεί γδιζά ζηζξ ηαηαζηεοέξ αοηέξ ηαζ εα
πνμζηαηεφζεζ ηζξ επζθάκεζεξ ηςκ ηαηαζηεοχκ πνζκ απυ ηδκ εθανιμβή ημο εηημλεουιεκμο ζηονμδέιαημξ.
Πε πενζμπέξ υπμο δ εηνμή οπυβεζμο κενμφ απυ ανιμφξ ή πδβέξ επδνεάγεζ ηζξ ενβαζίεξ, μ Ακάδμπμξ εα
εβηαηαζηήζεζ ζςθήκεξ δζαθοβήξ ηαζ εα ζθναβίγεζ ημοξ ζοκεπείξ ανιμφξ πνζκ απυ ηδκ δζάζηνςζδ ημο
ζηονμδέιαημξ. Πε πενζμπέξ υπμο ημ εηημλεουιεκμ ζηονυδεια έπεζ πήλεζ, ακ ειθακζζημφκ οβνέξ ηδθίδεξ,
μ Ακάδμπμξ εα δζαηνήζεζ μπέξ ιζηνμφ αάεμοξ βζα κα εηημκςεμφκ μζ πζέζεζξ.
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Όηακ ζε μνζζιέκεξ πενζμπέξ ημ εηημλεουιεκμ ζηονυδεια ειθακίγεζ πνμαθήιαηα ηαηήξ ζοιπφηκςζδξ ή
έθθεζρδ ζοκάθεζαξ, λενέξ πενζμπέξ (πενζμπέξ απυιζλδξ), ηεκά, εφθαηεξ άιιμο, θμοζηχιαηα ή ακεπανηή
ακημπή ζε εθίρδ, εα απμιαηνφκεηαζ ημ αηαηάθθδθμ ζηονυδεια ηαζ εα επακεθανιυγεηαζ εηημλεουιεκμ
ζηονυδεια αιέζςξ, ζε πενζμπή επζθάκεζαξ ημοθάπζζημκ 30 cm x 30 cm ιε ηδκ έβηνζζδ ηδξ πδνεζίαξ ηαζ
ιε δαπάκεξ ημο Ακαδυπμο.

7.

ΔΞΗΚΔΡΟΖΠΖ ΘΑΗ ΞΙΖΟΥΚΖ

Όθεξ μζ ενβαζίεξ ηδξ πανμφζαξ πνμδζαβναθήξ δεκ επζιεηνμφκηαζ μφηε πθδνχκμκηαζ ζδζαζηένςξ.
Απμηεθμφκ ιένμξ βεκζηυηενςκ ενβαζζχκ ηςκ μπμίςκ δ πθδνςιή πνμαθέπεηαζ ιε ζδζαίηενα άνενα ημο
Ρζιμθμβίμο. Ξνμτπυεεζδ βζα ηδκ πθδνςιή είκαζ δ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ ζφιθςκα ιε ηα ζοιααηζηά
ζπέδζα ηαζ ηεφπδ.
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ΡΞ-002

1.

ΞΟΝΠΡΑΡΔΡΗΘΖ ΔΞΔΛΓΠΖ ΚΔ ΔΞΝΜΔΗΓΗΘΖ ΟΖΡΗΛΖ

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ

Ζ πανμφζα Ρεπκζηή Ξνμδζαβναθή ακαθένεηαζ ζηδκ πνμζηαηεοηζηή επέκδοζδ ηςκ εζςηενζηχκ
επζθακεζχκ ηςκ θνεαηίςκ ζηονμδέιαημξ, ιε επμλεζδζηυ πνχια ιε θζεακεναηυπζζζα (COAL TAR EPOXY).

2.

ΓΔΛΗΘΑ

Ν Ακάδμπμξ εα ηαηαζηεοάζεζ ηδκ πνμζηαηεοηζηή επέκδοζδ υπμο πνμηφπηεζ απυ ηα εβηεηνζιέκα ζπέδζα
ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ Ρεπκζηήξ ημφηδξ Ξνμδζαβναθήξ ηαζ ηζξ εκημθέξ ημο Δπζαθέπμκηα.
Ρμ οθζηυ πμο εα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ πνμζηαηεοηζηή επέκδοζδ εα είκαζ επμλεζδζηυ πνχια ιε πνυζιζλδ
θζεακεναηυπζζζαξ ηφπμο EPOTAR ή πανειθενμφξ.

3.

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΠ ΞΝΒΝΙΖ

Ξνζκ απυ ηδκ έκανλδ ηδξ ενβαζίαξ μ Ακάδμπμξ εα οπμαάθθεζ ζηδκ πδνεζία βζα έθεβπμ ηα παναηάης
ζημζπεία:
α. Ιεπημιενή ζημζπεία βζα ημ πνχια πμο πνμηείκεζ κα πνδζζιμπμζδεεί ηαζ έκηοπα ημο ενβμζηαζίμο
ηαηαζηεοήξ ημο πνχιαημξ πμο εα πενζθαιαάκμοκ μδδβίεξ βζα ηδκ πνμεημζιαζία επζθακεζχκ, ημκ
ηνυπμ εθανιμβήξ ημο πνχιαημξ ηθπ. Δθ’ υζμκ ημο γδηδεεί, μ Ακάδμπμξ εα οπμαάθεζ πζζημπμζδηζηά
ηαηαθθδθυηδηαξ ηςκ οθζηχκ πμο πνμηείκεζ ιε εζδζηή ακαθμνά ζηζξ ζοκεήηεξ ημο ένβμο.
α. Ξνυβναιια Δθέβπμο Ξμζυηδηαξ ημο ενβμζηαζίμο (ή ενβμζηαζίςκ) ηαηαζηεοήξ ηςκ οθζηχκ ααθήξ ηαζ
ζηεβακςηζηήξ επάθεζρδξ, βζα ηζξ δμηζιέξ παναθααήξ ηθπ. ηςκ οθζηχκ απυ ημ ενβμζηάζζμ.
β. Ξνυβναιια εηηέθεζδξ ηδξ ενβαζίαξ, ζημ μπμίμ εα πενζβνάθμκηαζ θεπημιενχξ υθεξ μζ δζαδζηαζίεξ πμο
πνμηείκεζ μ Ακάδμπμξ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηαζ ημκ έθεβπμ ηδξ ενβαζίαξ.

4.

ΙΗΘΑ

Θα πνδζζιμπμζδεεί επoλεζδζηυ πνχια πμθοαιίκδξ ιε πνυζιζλδ θζεακεναηυπζζζαξ (COAL TAR EPOXY)
ηφπμο Β237 ή πανειθενμφξ. Ρμ οθζηυ εα ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ πνμδζαβναθέξ ημο Αιενζηακζημφ Ξνμηφπμο
ASTM C 541-67 ηαζ ημο Δθθδκζημφ Ξνμηφπμο ELOT 179-79. Ρμ οθζηυ εα δζαζηνςεεί ζε δφμ ζηνχζεζξ
ζοκμθζημφ πάπμοξ 450 ιm. Ζ πνχηδ ζηνχζδ εα έπεζ πάπμξ 150 ιm.
Ζ εθανιμβή ημο οθζημφ εα βίκεζ ζφιθςκα ιε θεπημιενείξ έββναθεξ μδδβίεξ ημο ενβμζηαζίμο
παναβςβήξ.

5.

ΓΝΘΗΚΑΠΗΔΠ ΘΑΗ ΔΙΔΓΣΝΗ

Ρμ πνυβναιια ηςκ δμηζιαζζχκ ηαζ εθέβπςκ ηδξ πνμζηαηεοηζηήξ επέκδοζδξ απυ επμλεζδζηυ οθζηυ εα
ηαεμνζζηεί ζηζξ θεπημιένεζέξ ημο απυ ηδκ πδνεζία ιε αάζδ ηζξ παναηάης εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ:
α.

Γμηζιέξ πμζυηδηαξ οθζημφ επέκδοζδξ

Θα εθέβπεηαζ δ ακημπή ημο οθζημφ ζε πδιζηέξ επζδνάζεζξ ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζηδκ παναβν. 8C ημο
Αιενζηακζημφ Ξνμηφπμο ASTM C 541-67 ή ζηδκ παναβν. 5.6.1 ημο Δθθδκζημφ Ξνμηφπμο ELOT 179. Ν
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ανζειυξ ηςκ δεζβιάηςκ, δ δζαδζηαζία ηδξ δεζβιαημθδρίαξ ηαζ μ ηνυπμξ παναθααήξ ημο οθζημφ εα
ηαεμνζζηεί απυ ηδκ πδνεζία ιε ημκ ηαηαζηεοαζηή ημο οθζημφ. Ξάκηςξ, ζε 1000 πβν. οθζημφ εα πνέπεζ
κα βίκεηαζ ημοθάπζζημκ έκαξ έθεβπμξ.
α.

Γμηζιαζία πνυζθοζδξ ημο οθζημφ

Θα ηαεμνζζηεί απυ ηδκ πδνεζία

ιε αάζδ ηζξ πνμηάζεζξ ημο Ακάδμπμο ηαζ ηζξ μδδβίεξ ημο

ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο ημο πνχιαημξ πμο εα οπμαθδεμφκ ζηδκ πδνεζία ζφιθςκα ιε υζα
πνμδζαβνάθμκηαζ ζηδκ πανάβναθμ 3β ηδξ Ρεπκζηήξ ημφηδξ Ξνμδζαβναθήξ.
β.

Έθεβπμξ πάπμοξ ηδξ έημζιδξ επέκδοζδξ

Θα βίκεηαζ ζοκεπήξ έθεβπμξ ημο πάπμοξ ηδξ έημζιδξ επέκδοζδξ ιε ηδ αμήεεζα ηαηάθθδθδξ βζα ημ ζημπυ
αοηυ ζοζηεοήξ ή ιεευδμο ηδξ εβηνίζεςξ ηδξ πδνεζίαξ. Ριήιαηα επέκδοζδξ ιε πάπμξ ιζηνυηενμ ημο
πνμδζαβναθυιεκμο δεκ εα βίκμκηαζ δεηηά ακ δεκ απμηαηαζηαεμφκ πνμδβμοιέκςξ μζ ηαημηεπκίεξ αοηέξ
απυ ημκ Ακάδμπμ ιε δαπάκδ ημο.

6.

ΔΞΗΚΔΡΟΖΠΖ ΘΑΗ ΞΙΖΟΥΚΖ

Νζ ενβαζίεξ ημο πανυκημξ ηεθαθαίμο δεκ επζιεηνχκηαζ μφηε πθδνχκμκηαζ ζδζαζηένςξ. Απμηεθμφκ ιένμξ
βεκζηυηενςκ ενβαζζχκ ηςκ μπμίςκ δ πθδνςιή πνμαθέπεηαζ ζε ζδζαίηενα άνενα ημο Ρζιμθμβίμο.
Ξνμτπυεεζδ βζα ηδκ πθδνςιή είκαζ δ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ ζφιθςκα ιε ηα ζοιααηζηά ηεφπδ ηαζ
ζπέδζα.
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ΡΞ-003

1.

ΠΡΔΓΑΛΝΞΝΗΖΡΗΘΝ ΚΑΕΑΠ ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΝΠ

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ

Ζ πανμφζα Ποιπθδνςιαηζηή Ρεπκζηή Ξνμδζαβναθή αθμνά ζηδ πνήζδ ζηεβακμπμζδηζημφ ιάγαξ ηςκ
ηαηαζηεοχκ απυ ζηονυδεια. Ζ πνήζδ ζηεβακμπμζδηζημφ πνμαθέπεηαζ υπμο ακαθένεηαζ ζηδ ιεθέηδ ή/ηαζ
ζηα θμζπά Ρεφπδ Γδιμπνάηδζδξ.

2.

ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΥΛ - ΙΗΘΝ

Ρμ ζηεβακμπμζδηζηυ ιάγαξ εα είκαζ οβνυ ακυνβακμ ηαζ εα πνμζηίεεηαζ είηε ζημ κενυ παναζηεοήξ ημο
ζηονμδέιαημξ είηε ιέζα ζημ αοημηίκδημ - ακαδεοηήνα ιεηαθμνάξ ημο ζηονμδέιαημξ, ζε ακαθμβία ηαζ
πνυκμ ακάδεοζδξ πνμζδζμνζζιέκα απυ ημκ πνμιδεεοηή ημο, χζηε κα ελαζθαθίγεζ ζηακμπμζδηζηή
ζηεβάκςζδ ηδξ ιάγαξ ημο ζηονμδέιαημξ.
Ρμ ζηεβακμπμζδηζηυ πνέπεζ κα ιδκ επζδνά δοζιεκχξ ζημ ζηονυδεια ηαζ ζδίςξ ζηδκ ακημπή, ημκ ενποζιυ
ηαζ ηδκ ζοζημθή θυβς πήλδξ. Δπίζδξ εα πνέπεζ κα είκαζ ζοιααηυ ιε ηοπυκ άθθα πνδζζιμπμζμφιεκα
πνυζεεηα ηαζ κα ιδκ επζδνά δοζιεκχξ ζημκ μπθζζιυ ημο ζηονμδέιαημξ
Ν ηφπμξ ζηεβακμπμζδηζημφ ηαζ δ ακαθμβία πνυζιεζλδξ, εα εβηνζεμφκ απυ ηδκ πδνεζία ιεηά απυ
πνυηαζδ ημο Ακαδυπμο ιε ζοκδιιέκμ πζζημπμζδηζηυ ακαβκςνζζιέκμο ενβαζηδνίμο, ημ μπμίμ εα αθμνά
ζημ πνμηεζκυιεκμ ζηεβακμπμζδηζηυ, εα αεααζχκεηαζ δ επζηοβπακυιεκδ ιε αοηυ ζηεβακυηδηα ηαζ δ ιδ
δδιζμονβία δοζιεκχκ επζδνάζεςκ ζημ ζηονυδεια ηαζ ημκ ζζδδνμφ μπθζζιυ.

3.

ΔΞΗΚΔΡΟΖΠΖ ΘΑΗ ΞΙΖΟΥΚΖ

Νζ ενβαζίεξ ημο πανυκημξ ηεθαθαίμο δεκ επζιεηνχκηαζ μφηε πθδνχκμκηαζ ζδζαζηένςξ. Απμηεθμφκ ιένμξ
βεκζηυηενςκ ενβαζζχκ ηςκ μπμίςκ δ πθδνςιή πνμαθέπεηαζ ζε ζδζαίηενα άνενα ημο Ρζιμθμβίμο.
Ξνμτπυεεζδ βζα ηδκ πθδνςιή είκαζ δ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ ζφιθςκα ιε ηα ζοιααηζηά ηεφπδ ηαζ
ζπέδζα.
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ΡΞ-004

1.

ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ ΑΞΝ GRP

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ

Ζ πανμφζα Ρεπκζηή Ξνμδζαβναθή αθμνά ζηδκ πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ ηθζιάηςκ, ηθςαχκ αζθαθείαξ
ηαζ ηζβηθζδςιάηςκ απυ GRP.

2.

ΞΟΝΡΞΑ

BS EN ISO 14122-3:2001

Safety of machinery. Permanent means of access to machinery.
Stairways, stepladders and guard-rails

BS5895-1-2010

Stairs. Code of practice for the design of stairs with straight flights and
winders

3.

ΓΗΑΠΦΑΙΗΠΖ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ



Ν Ακάδμπμξ εα πνέπεζ κα πανέπεζ υθεξ ηζξ ενβαζίεξ, οθζηά, ελμπθζζιυ ηαζ πανεπυιεκα, υπςξ
απαζηείηαζ βζα ηδκ ζςζηή εβηαηάζηαζδ υθςκ ηςκ πνμσυκηςκ GRP πμο ηαεμνίγμκηαζ ζημ πανυκ.



Όθα ηα πνμσυκηα ηαζ ηαηαζηεοέξ GRP εα πνέπεζ κα πνμένπμκηαζ απυ εηαζνεία έιπεζνδ ζηδκ
ηαηαζηεοή πθαζηζηχκ πνμσυκηςκ εκζζποιέκςκ ιε βοαθί.



Γεκ εα βίκεζ απμδεηηή δ ακηζηαηάζηαζδ οθζηχκ πανά ιυκμ ακ οπμαθδεμφκ ζε έθεβπμ ηαζ δ
πδνεζία εβηνίκεζ ηδ πνήζδ ημοξ.

4.

ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ

Όθα ηα ηαηαζηεοαζηζηά ζημζπεία ηδξ ζηάθαξ πνέπεζ κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ημ εονςπασηυ πνυηοπμ
EN13706 βζα δμιζηά δζανενςιέκα πνμθίθ.

5.

ΞΝΒΝΙΔΠ

α)

Ξθήνδ ζπέδζα ηαζ ηεπκζηά δεδμιέκα βζα υθα ηα οθζηά ηαζ ηαηαζηεοέξ απυ GRP. Ρα ζπέδζα εα
πενζθαιαάκμοκ δζαζηάζεζξ, ζοκδεηήνεξ, ακμπέξ, θεπημιένεζεξ ζοκανιμθυβδζδξ ηαζ
εβηαηάζηαζδξ, υπςξ απαζηείηαζ

α)

Θαηάθμβμξ ηαηαζηεοαζηή ιε δεδμιέκα θμνηίμο βζα υθα ηα δμιζηά ζημζπεία GRP.

6.

ΞΟΝΦΝΛΡΑ

α)

Όθα ηα ακηζηείιεκα GRP πμο ακαθένμκηαζ ζε αοηυ ημ ηεθάθαζμ απμηεθμφκηαζ απυ ζοκεεηζηή φθδ
εκζζποιέκδ ιε ίκεξ βοαθζμφ ηαζ νδηίκδ ζε πμζυηδηεξ, πμζυηδηεξ, ζδζυηδηεξ, νοειίζεζξ ηαζ
δζαζηάζεζξ πμο είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ απαζηήζεςκ ζπεδζαζιμφ ηαζ ηςκ
δζαζηάζεςκ πμο ηαεμνίγμκηαζ ζηα ζπέδζα.
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α)

Όθα ηα οθζηά GRP εα ηαηαζηεοαζημφκ ιε νδηίκεξ ζζμθεαθζημφ πμθοεζηένα ή αζκοθεζηένα, ιε
πδιζηή ζφκεεζδ απαναίηδηδ βζα ηδκ πανμπή ηδξ ακημπήξ ζηδ δζάανςζδ ηαζ άθθςκ θοζζηχκ
ζδζμηήηςκ, υπςξ απαζηείηαζ.

β)

Όθα ηα δμιζηά ζημζπεία GRP πνέπεζ κα είκαζ επζαναδοκηζηά πονηασάξ ζφιθςκα ιε ASTM E-84
ηθάζδξ 1 ελαπθχζεςξ θθυβαξ 25 ή θζβυηενμ.

δ)

Κεηά ηδκ ηαηαζηεοή ημο GRP, υθεξ μζ ημιέξ, μζ μπέξ ηαζ μζ εηδμνέξ εα πνέπεζ κα ζθναβζζημφκ
βζα κα απμθεοπεεί δ δζάανςζδ.

ε)

Όθα ηα ιδπακζηά ελανηήιαηα εα πνέπεζ κα είκαζ ηφπμο AISI316 (ακμλείδςημξ πάθοααξ)

ζη)

Όθεξ μζ ηεθεζςιέκεξ επζθάκεζεξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ ηαζ ηςκ ηαηαζηεοχκ απυ GRP πνέπεζ κα είκαζ
θείεξ, πθμφζζεξ ζε νδηίκεξ, απαθθαβιέκεξ απυ ηεκά ηαζ πςνίξ λδνέξ ηδθίδεξ, νςβιέξ, ζηαζίιαηα
ή ιδ εκζζποιέκεξ πενζμπέξ. Όθεξ μζ ίκεξ βοαθζμφ πνέπεζ κα ηαθφπημκηαζ ηαθά ιε νδηίκδ βζα
πνμζηαζία απυ ηδκ έηεεζδ ημοξ θυβς θεμνάξ ή ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ.

γ)

Ζ δζάζηαζδ ημο δαηηοθίμο ημο ηθςαμφ αζθαθείαξ εα είκαζ Φ650 – Φ700 mm.

δ)

Ζ απυζηαζδ ιεηαλφ ηςκ ζηαθμπαηζχκ εα είκαζ 250 – 300 mm, εα έπμοκ δε ακηζμθζζεδηζηή
επζθάκεζα.

ε)

Όθα ηα δμιζηά ζημζπεία GRP εα είκαζ ελ’ μθμηθήνμο επζπνςιαηζζιέκα.

7.

ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΖ - ΑΞΝΘΖΘΔΠΖ

Κεηά ηδκ παναθααή ημο οθζημφ ζημ ενβμηάλζμ, μ Ακάδμπμξ εα πνέπεζ κα επζεεςνήζεζ υθα ηα οθζηά βζα
ηοπυκ γδιίεξ ηαηά ηδκ απμζημθή.
Όθα ηα οθζηά GRP εα πνέπεζ κα ιεηαπεζνίγμκηαζ ιε ηδ δέμοζα πνμζμπή βζα ηδκ απμθοβή γδιζχκ. Δάκ ηα
οθζηά GRP δεκ εβηαείζηακηαζ αιέζςξ, ηυηε εα πνέπεζ κα απμεδηεφμκηαζ βζα ηδκ απμθοβή ζοζηνμθχκ,
ηάιρεςκ ή μπμζαζδήπμηε άθθδξ αθάαδξ.

8.

ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ

Ζ εβηαηάζηαζδ ηδξ ηθίιαηαξ ηαζ ημο ηθςαμφ ή ηςκ ηζβηθζδςιάηςκ εα πνέπεζ κα βίκεζ ζφιθςκα ιε ηα
ζπέδζα ηαζ ηζξ μδδβίεξ ημο πνμιδεεοηή.
Ζ εβηαηάζηαζδ ηςκ οθζηχκ εα πνέπεζ κα βίκεζ ιε αηνίαεζα υζμκ αθμνά ηδκ εέζδ, ηζξ ζηάειεξ ηαζ ηδκ
ηαεεηυηδηα.

9.

ΔΞΗΚΔΡΟΖΠΖ - ΞΙΖΟΥΚΖ

Νζ ενβαζίεξ ημο πανυκημξ ηεθαθαίμο δεκ επζιεηνχκηαζ μφηε πθδνχκμκηαζ ζδζαζηένςξ. Απμηεθμφκ ιένμξ
βεκζηυηενςκ ενβαζζχκ ηςκ μπμίςκ δ πθδνςιή πνμαθέπεηαζ ζε ζδζαίηενα άνενα ημο Ρζιμθμβίμο.
Ξνμτπυεεζδ βζα ηδκ πθδνςιή είκαζ δ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ ζφιθςκα ιε ηα ζοιααηζηά ηεφπδ ηαζ
ζπέδζα.
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ΡΞ-005

ΞΟΝΘΑΡΑΠΘΔΑΠΚΔΛΑ ΦΟΔΑΡΗΑ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ

Ρα ακηθζμζηάζζα θοιάηςκ εα απμηεθμφκ πθήνεζξ, πνμηαηαζηεοαζιέκμοξ, έημζιμοξ βζα εβηαηάζηαζδ,
οπυβεζμοξ, ηθεζζημφξ ηαζ πθήνςξ ζηεβακμφξ ακηθδηζημφξ ζηαειμφξ ιεηαθμνάξ ηςκ θοιάηςκ πνμξ ηδκ
Δβηαηάζηαζδ Δπελενβαζίαξ Ιοιάηςκ.
Θαηά ηδκ εβηαηάζηαζή ημοξ ζε ζηαεενυ έδαθμξ πςνίξ οπυβεζμ οδνμθυνμ μνίγμκηα δεκ εα απαζημφκηαζ
μπμζαδήπμηε δμιζηά Ένβα ή άθθα Ένβα ζηονμδέηδζδξ, αθθά ηα θνεάηζα εα ηαεεθηφμκηαζ ζε ζηαιιέκμ
υνοβια, εα ημπμεεημφκηαζ ιε επζηάεδζδ ηαζ μνεμζηαειίγμκηαζ ηαηαηυνοθα ζημκ ζζμπεδςιέκμ ποειέκα,
εκχ ζηδ ζοκέπεζα εα ζηαεενμπμζμφκηαζ ζηαηζηά ιε ελςηενζηή επίπςζδ ηαζ ζοιπφηκςζδ, ιε παθίηζ ή
άιιμ, ιέβζζηδξ ημηημιεηνίαξ 8 mm.
Θαηά ηδκ εβηαηάζηαζή ημοξ ζε έδαθμξ ιε οπυβεζμ οδνμθυνμ μνίγμκηα, εα απαζηείηαζ ηαηά πενίπηςζδ
πενζμνζζιέκμ Ένβμ ζηονμδέηδζδξ - εειεθίςζδξ, βζα ηδκ ακηζζηάειζζδ ηδξ άκςζδξ πμο αζηείηαζ απυ ημκ
οδνμθυνμ. Ρμ Ένβμ ηδξ ζηονμδέηδζδξ εειεθίςζδξ εα είκαζ ζδζαίηενα απθυ, βζαηί ηα θνεάηζα εα πνέπεζ
κα θένμοκ απυ ηαηαζηεοήξ ζηδκ αάζδ ημοξ ζηδνίβιαηα ζηήνζλδξ ηςκ νάαδςκ πάθοαα μπθζζιμφ ημο
ζηονμδέιαημξ εειεθίςζδξ, μ δε πνμιδεεοηήξ ηςκ ακηθζμζηαζίςκ εα πνέπεζ κα πνμζημιίγεζ ηδκ ζηαηζηή
ιεθέηδ ημο ελςηενζημφ θνεαηίμο ηαεχξ ηαζ ηδκ ζπεηζηή ιεθέηδ άκςζδξ, πνμξ έβηνζζδ ζηδκ θάζδ
ηαηαζηεοήξ.
Ρα πνμηαηαζηεοαζιέκα ακηθζμζηάζζα εα είκαζ απμθφηςξ ηθεζζηά ηαζ ζηεβακά. Θα είκαζ
πνμηαηαζηεοαζιέκα, ιε ελςηενζηυ θνεάηζμ δζπθμφ δμιδιέκμο ημζπχιαημξ απυ ζοκεεηζημφ οθζημφ (PEHD
πμθοαζεοθεκίμο ορδθήξ ποηκυηδηαξ, GRP ή πανυιμζμ), ιε βναπηή εββφδζδ ημοθάπζζημκ 10 εηχκ ηαζ εα
θένμοκ ηαηάθθδθδ εζςηενζηή δζαιυνθςζδ, ιε ηδκ μθμηθδνςηζηή εκζςιάηςζδ ιέζς εενιμελέθαζδξ
υθςκ ηςκ εζςηενζηχκ ηιδιάηςκ ηαζ ελανηδιάηςκ απυ πμθοαζεοθέκζμ ή απυ ακμλείδςημ πάθοαα DIN
1.4571 (AISI316), ζημ ζχια ημο ελςηενζημφ θνεαηίμο. Ρμ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ημο θνεαηίμο ηαζ ηςκ
εαθάιςκ είκαζ απυ οθζηυ πμο δεκ οπυηεζηαζ ζε δζάανςζδ. Θα είκαζ ηαηάθθδθα βζα ημπμεέηδζδ ηάης απυ
μδυζηνςια ηοηθμθμνίαξ μπδιάηςκ.
Γζα ιεβαθφηενδ ζηζαανυηδηα ημ πάηςια ημο ακηθζμζηαζίμο εα είκαζ δζπθμφ ημζπχιαημξ ηαζ εα θένεζ
εζςηενζηά εκζζποηζηά θφθθςκ, εκχ εα θένεζ επίζδξ εζδζηή δζαιυνθςζδ βζα ημπμεέηδζδ ακηθίαξ
απμζηνάββζζδξ ζε πενίπηςζδ πνήζδξ λδνμφ ηφπμο ιδπακμζηαζίμο.
Ζ ζηέρδ ημο πνμηαηαζηεοαζιέκμο θνεαηίμο εα ανίζηεηαζ ζημ επίπεδμ ημο εδάθμοξ.
Θα δζαεέηεζ μνμθή θνεαηίμο, δζαιέηνμο υιμζαξ ιε αοηή ημο θνεαηίμο ηαζ απυ οθζηυ υιμζμ ιε αοηυ ημο
θνεαηίμο. Ζ μνμθή εα είκαζ οδαημζηεβχξ παηηςιέκδ ζημκ ηφθζκδνμ ημο θνεαηίμο.
Θα δζαεέηεζ θαζιυ θνεαηίμο, απυ οθζηυ υιμζμ ιε αοηυ ημο θνεαηίμο, ηαζ ακμλείδςημ οπμδμιή βζα ηδκ
οπμδμπή ημο ηαθφιιαημξ ημο θνεαηίμο.
Ρμ ηάθοιια εζζυδμο ημο θνεαηίμο εα είκαζ ακμλείδςημ D800, ηαηδβμνίαξ D, ακημπήξ ιέπνζ αάνμοξ 40tn,
ζηεβακυ, ιε αοημηθεζυιεκμ ηθείζηνμ ιε οδναοθζηή οπμαμήεδζδ αιμνηζζέν αενίμο-θαδζμφ ιε ηθεζδανζά.
Ρμ ηάθοιια εα δζαεέηεζ δζαηυπηδξ αζθαθείαξ βζα πνμζηαζία απυ πανααίαζδ.
Ζ πνυζααζδ ηαζ ηαηάααζδ ζημ ακηθζμζηάζζμ εα βίκεηαζ ιέζς ακμλείδςηδξ ζηάθαξ αζθαθείαξ, δ μπμία εα
ζηδνίγεηαζ ζημ εζςηενζηυ ημίπςια ημο θνεαηίμο ηαζ εα μδεφεζ ηαηαηυνοθα, πανάθθδθα πνμξ ημ
ημίπςια. Ζ ζηάθα εα θένεζ αμδεδηζηέξ ιπάνεξ ζημ άκς ιένμξ ηδξ, βζα ηδκ δζεοηυθοκζδ ηδξ ηαηάααζδξ
ηαζ ακάααζδξ. Ρα ζηαθμπάηζα εα είκαζ ακηζμθζζεδηζηά.
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Θα δζαεέηεζ ζφκδεζιμ αβςβμφ πνμζαβςβήξ ιε θθάκηγα, ιε ελςηενζηυ εονυθναβια, απμιυκςζδξ
πνμζαβςβήξ οδαημζηεβήξ, ζοβημθθδιέκμξ ιε ημκ ελςηενζηυ ιακδφα ημο θνεαηίμο, απυ οθζηυ υιμζμ ιε
αοηυ ημο θνεαηίμο.
Νζ αβςβμί ηαηάεθζρδξ ηςκ ακηθζχκ, εα ηαηαθήβμοκ ελςηενζηά ημο θνεαηίμο, ιε ελανηήιαηα ζφκδεζδξ
ηαζ εζδζηά ηειάπζα, ημθθήζεζξ, ηαζ πανειαφζιαηα ζηεβακμπμίδζδξ.
Ρμ θνεάηζμ εα δζαεέηεζ ηαηάθθδθα οπμδμιή ιεηαθμνάξ ημο, υπςξ αοηζά ακάνηδζδξ.
Θα δζαεέηεζ οπμδμιή αβηφνςζδξ βζα πνμζηαζία απυ ηδκ άκςζδ.
Πε πενίπηςζδ πνμηαηαζηεοαζιέκμο ακηθζμζηαζίμο λδνάξ θεζημονβίαξ, εα πνέπεζ κα ζζπφμκ επζπνυζεεηα
ηα παναηάης:
• Θα δζαεέηεζ εονίδεξ ηαεανζζιμφ πμο ηθείκμοκ ιε ζπείνςια, ιε ακελάνηδηδ απμιυκςζδ ηςκ
εαθάιςκ δζαπςνζζιμφ ζηενεχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ θεηάκδξ ακαννυθδζδξ απυ οθζηυ υιμζμ ιε
αοηυ ημο θνεαηίμο, βζα εβηαηάζηαζδ ενβμηαλζαηήξ ακηθίαξ απμζηνάββζζδξ. Ρμ θνεάηζμ εα είκαζ
πθήνςξ ζηεβακυ, ιε ακενςπμεονίδεξ ηαζ θθάκηγα ζφκδεζδξ ημο αζζεδηήνα ζηάειδξ. Ρμ ζπήια ημο
δμπείμο ημο θνεαηίμο εα είκαζ ηοθζκδνζηυ, δζαιέηνμο ηαζ αάεμοξ ακάθμβα ιε ηδκ δοκαιζηυηδηα ημο
ακηθζμζηαζίμο.
• Γμπεία δζαπςνζζιμφ ζηενεχκ ελ μθμηθήνμο απυ οθζηυ υιμζμ ιε αοηυ ηαηαζηεοήξ ημο θνεαηίμο.
• Εεφβμξ δζηθείδςκ απμιυκςζδξ, βζα ακελάνηδηδ απμιυκςζδ ηςκ δμπείςκ δζαπςνζζιμφ ζηενεχκ.
• Εεφβμξ ζθαζνζηχκ πθςηήνςκ θναβήξ ηςκ δμπείςκ δζαπςνζζιμφ ζηενεχκ.
• Εεφβμξ αβςβχκ ακαννυθδζδξ ακηθζχκ, ιε αάζεζξ ποημζζδδνέξ GGG, πανειαφζιαηα ζηεβακμπμίδζδξ
ηαζ ζοκδέζιμοξ θθάκηγαξ.
• Πονηανςηέξ
δζηθείδεξ απμιυκςζδξ ζηδκ πθεονά ακαννυθδζδξ ακηθζχκ, ιε πεζνζζιυξ ιε
πεζνμζηνυθαθμ
• Ακηθία απμζηνάββζζδξ θεζημονβίαξ ιε δθεηηνυδζμ. Γζα ηαεανυ ηαζ αηάεανημ κενυ/απυαθδηα ιε
ιέβεεμξ ζηενεχκ έςξ 10 mm,, ιε εκζςιαηςιέκμ ηθαπέ ακηεπζζηνμθήξ ηαζ υνβακμ απμιυκςζδξ,
ζοιπενζθαιαακμιέκμο αβςβμφ ηαηάεθζρδξ ιε ελανηήιαηα ηαζ ζφκδεζδ ζημκ αβςβυ αενζζιμφ ημο
πχνμο ζοθθμβήξ.
• Γζάηαλδ επζηήνδζδξ εαθάιμο ιδπακμζηαζίμο ιε ηνζπθυ αζζεδηήνζμ οβναζίαξ, βζα ηδκ έκδεζλδ
δζαννμχκ ζημ ιδπακμζηάζζμ.
• Κία θεηάκδ ακαννυθδζδξ ακηθίαξ απμζηνάββζζδξ, απυ οθζηυ υιμζμ ιε αοηυ ημο θνεαηίμο.
• Έκα εζπανμδάπεδμ αζθαθείαξ απυ GRP ή πανυιμζαξ ακημπήξ οθζηυ ζε δζάανςζδ ηαζ ιδπακζηή
ακημπή, βζα αζθαθή πνυζααζδ ζημκ λδνυ εάθαιμ.
• Γζα θυβμοξ αζθαθείαξ, δ ακηθία εα πνέπεζ κα έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ιπμνεί κα εηηζκεί ιέπνζ ηαζ 15
θμνέξ ιέζα ζε πνμκζηυ δζάζηδια ιίαξ χναξ.
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΗΛΜ ΔΡΓΩΝ

1

ΓΔΝΗΚΑ
Σμ πανυκ ηεφπμξ ηαθφπηεζ ημ ζφκμθμ ηςκ απαναίηδηςκ Ζ/Μ ενβαζζχκ ηςκ
ακηθζμζηαζίςκ.

2

ΑΝΣΛΖΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ

2.1

Απαηηήζεηο
ηα ακηθζμζηάζζα εα εβηαηαζηαεμφκ οπμανφπζα , ακηθδηζηά ζοβηνμηήιαηα βζα
άκηθδζδ ακεπελένβαζηςκ θοιάηςκ.
Σμ ακηθζμζηάζζμ πενζθαιαάκεζ ανζειυ ακηθδηζηχκ ζοβηνμηδιάηςκ ζφιθςκα ιε
ηεπκζηή πενζβναθή ηαζ ιε ημοθάπζζημκ ιζα εθεδνζηήξ θεζημονβίαξ. Έηζζ ζε
πενίπηςζδ δφμ (2) οπμανφπζςκ ακηθδηζηχκ ζοβηνμηδιάηςκ, ιία (1) ακηθία εα
είκαζ ηφνζαξ θεζημονβίαξ ηαζ ιία (1) ακηθία εα είκαζ εθεδνζηήξ θεζημονβίαξ.
Γζα ηδκ θεζημονβία ηδξ ηφνζαξ ηαζ εθεδνζηήξ ακηθίαξ, εα οπάνπεζ ζοκεπήξ,
αοηυιαηδ εκαθθαβή ηδξ εέζδξ θεζημονβίαξ, βζα ζζμηαηακμιή ημο πνυκμο
θεζημονβίαξ ηαζ μιμζυιμνθδ θεμνά ηςκ ακηθζχκ.
Οζ εβηαηεζηδιέκεξ ακηθίεξ εα είκαζ υιμζεξ ηαζ ζζμδφκαιεξ. Ζ πανμπή ηάεε
ακηθίαξ εα είκαζ ημοθάπζζημκ ίζδ ιε ηδκ πανμπή αζπιήξ πνμζαβςβήξ θοιάηςκ,
οπμθμβζζιέκδ ηαηά ηδκ θάζδ ιέβζζηδξ πανμπήξ ηδξ ιεθέηδξ, χζηε ηαηά ηδκ
θεζημονβία ημο ακηθζμζηαζίμο (πάκημηε ηδξ ιίαξ ακηθίαξ πμο εα ανίζηεηαζ ζε
ηακμκζηή θεζημονβία) ηαζ ιε ζοκεπυιεκδ πνμζαβςβή θοιάηςκ ζε πανμπή αζπιήξ
πνμξ ημ ακηθζμζηάζζμ, κα οπάνπεζ ζοκεπήξ άκηθδζδ, πςνίξ αφλδζδ ηδξ ζηάειδξ
θοιάηςκ ζημ ακηθζμζηάζζμ.
Οζ ακηθίεξ εα είκαζ θοβμηεκηνζημφ ηφπμο, ιε αλμκζηή ακαννυθδζδ ηαζ αηηζκζηά
δζαηεηαβιέκμ ζηυιζμ ηαηάεθζρδξ, πνμεβηαηεζηδιέκεξ ζημ πνμηαηαζηεοαζιέκμ
ακηθζμζηάζζμ.
Δίκαζ ηαηάθθδθα βζα άκηθδζδ ακεπελένβαζηςκ θοιάηςκ ηαζ βζα ζοκεπή
θεζημονβία (8.000 χνεξ ακά έημξ) ζηδκ πθήνδ ζζπφ ημοξ.
Ο ανζειυξ ηςκ ζηνμθχκ ηδξ ακηθίαξ δεκ πνέπεζ κα οπενααίκεζ ηζξ 1500 RPM ηαζ
μ οδναοθζηυξ ααειυξ απυδμζήξ ηδξ ζημ ζδιείμ θεζημονβίαξ δεκ εα είκαζ
ηαηχηενμξ ημο 65 %.
Ζ ηίκδζδ δίδεηαζ απυ έκακ αζφβπνμκμ, επαβςβζηυ, ηνζθαζζηυ ηζκδηήνα
αναποηοηθςιέκμο δνμιέα, ηαηαηυνοθδξ εβηαηάζηαζδξ, ειααπηζγυιεκμο
ηφπμο, ηθάζδξ ιυκςζδξ F, μ μπμίμξ εδνάγεηαζ επάκς ζηδκ ηεθαθή ημο
ακηθδηζημφ ζοβηνμηήιαημξ ηαζ είκαζ εκζςιαηςιέκμξ ζημ ίδζμ ηέθοθμξ ιε ηδκ
ακηθία. Δίκαζ ηαηάθθδθμξ βζα ζοκεπή θεζημονβία (S1 ηαηά IEC 34-1) οπυ πθήνεξ
θμνηίμ, ηυζμ αοεζζιέκμξ υζμ ηαζ ζε πθήνδ ακάδοζδ. Ο εάθαιμξ ημο ηζκδηήνα
δζαεέηεζ ηενιαηζηή ηθειμζεζνά.
Σμ ηζαχηζμ εκχζεςκ είκαζ μθμηθδνςηζηά ζθναβζζιέκμ απυ ηα οβνά πμο ημ
πενζαάθθμοκ ιε δζπθυ ζηεβακςηζηυ. Ζ ρφλδ ηδξ ακηθίαξ επζηοβπάκεηαζ απυ ημ
πενζαάθθμκ νεοζηυ ή απυ ζφζηδια ρφλδξ. Ο ζηάημναξ ημο ηζκδηήνα έπεζ
εκζςιαηςιέκμοξ ηνεζξ εενιζημφξ δζαηυπηεξ ζοκδεδειέκμοξ εκ ζεζνά, μζ μπμίμζ
ακμίβμοκ ζε πνμηαεμνζζιέκδ εενιμηναζία ηαζ νίπκμοκ ημ νεθέ πνμζηαζίαξ
ζημκ πίκαηα (εηηζκδηή), δζαηυπημκηαξ ηδ θεζημονβία ηδξ ακηθίαξ.
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Οζ ακηθίεξ εα πνέπεζ κα έπμοκ πέναζια ζηενεχκ ημοθάπζζημκ 60 mm.
Ζ ακηθία εα πνέπεζ κα είκαζ μιμαλμκζηά ζογεοβιέκδ ιε ηαηαηυνοθμ δθεηηνζηυ
ηζκδηήνα "οπμανοπίμο ηφπμο", ζηακήξ ζζπφμξ ακά πενίπηςζδ ηαζ ιε δοκαηυηδηα
κα θεζημονβεί ζε δίηηομ πανμπήξ ηάζδξ 400 Volt, 3 θάζεςκ ηαζ ζοπκυηδηαξ 50
Hz.
Ζ ακηθία εα είκαζ ελμπθζζιέκδ ιε οπμανφπζμ ηαθχδζμ (SUBCAB), ιήημοξ 15
ιέηνςκ. Σα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά ημο οπμανοπίμο ηαθςδίμο ζζπφμξ εα είκαζ
ζφιθςκα ιε ημοξ δζεεκείξ ηακμκζζιμφξ IEC.
Οζ ακηθίεξ εα πνέπεζ κα ζοκμδεφμκηαζ απυ test reports ημο ενβμζηαζίμο
ηαηαζηεοήξ ζε υθμ ημ εφνμξ ηδξ ηαιπφθδξ απυδμζδξ (παιδθυηενμ – ορδθυηενμ
ζδιείμ θεζημονβίαξ), ζηα μπμία εα ακαβνάθμκηαζ ακαθοηζηά :

2.2



Πανμπή (Volume – Q).



Μακμιεηνζηυ φρμξ (Head – H).



Απμννμθμφιεκδ ζζπφξ απυ ημ δίηηομ (Motor input power – P).



Σάζδ (Voltage – V).



Ρεφια θεζημονβίαξ ( Current –A).



Οθζηυξ ααειυξ απυδμζδξ ηδξ ακηθίαξ (Overall efficiency – δ).

ρεδηαζκόο ηεο Αληιίαο
Γζα ηδκ εβηαηάζηαζή ηδξ ηάεε ακηθία δζαεέηεζ πέθια επζηάεζζδξ, ημ μπμίμ
παηηχκεηαζ ζημκ ποειέκα ηαζ ιδπακζζιυ ζηενέςζδξ ιε δζπθή μδδβυ νάαδμ.
Ζ ακηθία εα ζοκδέεηαζ ζηαεενά ζημ πέθια επζηάεζζδξ ηαζ εα μθζζεαίκεζ επάκς
ζε δφμ μδδβμφξ νάαδμοξ, ακμλείδςημοξ, ηαηάθθδθδξ ακημπήξ ζε δζάανςζδ
απυ ηα θφιαηα, εηηεζκυιεκεξ απυ ηδκ ημνοθή ημο ακηθζμζηαζίμο ιέπνζ ημ
πέθια επζηάεζζδξ ηδξ ακηθίαξ.
Ζ δζάηαλδ εβηαηάζηαζδξ πνέπεζ κα είκαζ ηέημζα χζηε κα ιδκ πνεζάγεηαζ είζμδμξ
ημο πνμζςπζημφ ζημ οβνυ θνεάηζμ.
Ζ ζηεβακυηδηα ηδξ ακηθίαξ ζημ ζδιείμ επαθήξ ιε ημ πέθια επζηάεζζδξ
πνέπεζ κα επζηοβπάκεηαζ ιέζς ιδπακζηά επελενβαζιέκδξ ιεηαθθζηήξ
οδαημζηεβμφξ επαθήξ.
Ζ ζηεβακυηδηα ηδξ ακηθίαξ ιε ηδκ ηαιπφθδ ελαβςβήξ ιπμνεί κα βίκεηαζ ηαζ ιε
πανέιαοζια επί ημο ζημιίμο ηδξ ακηθίαξ αθθά υπζ επί ηδξ ηαιπφθδξ ηδξ
παηηςιέκδξ ζηδ δελαιεκή.
Κακέκα ηιήια ηδξ ακηθίαξ δεκ πνεζάγεηαζ ζηήνζλδ ηαη'εοεείακ ζημκ ποειέκα
ηδξ δελαιεκήξ, πανά ιυκμ ζημ πέθια επζηάεζζδξ.
Ζ ζφκδεζδ ηαζ δ απμζφκδεζδ ημο ζημιίμο ηαηάεθζρδξ ιε ημκ ακηίζημζπμ αβςβυ
ηαηάεθζρδξ βίκεηαζ αοηυιαηα ιυθζξ ένεεζ ζε επαθή ή ακηίζημζπα ηνααδπηεί έλς
δ ακηθία. ημ άκς ιένμξ ημο ζοβηνμηήιαημξ ζοβηναηείηαζ ιεηαθθζηή αθοζίδα
ορδθήξ αζθαθείαξ (ηαηά DIN 685) απυ ακμλείδςημ πάθοαα ηδξ μπμία ημ άηνμ
είκαζ ζηενεςιέκμ ζε εφημθα πνμζζηή εέζδ βζα ηδκ ακφρςζή ημο.
Οζ μδδβμί νάαδμζ ακέθηοζδξ ακηθίαξ δεκ ζζπφμοκ ζε πενίπηςζδ πνμζθμνάξ
πνμηαηαζηεοαζιέκμο ακηθζμζηαζίμο λδνάξ θεζημονβίαξ.
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2.3

Καηαζθεπή ηεο αληιίαο
Σα ηφνζα ελανηήιαηα ηδξ ακηθίαξ εα είκαζ απυ βηνίγμ ποημζίδδνμ (grey cast
iron), πνμδζαβναθχκ ASTM Α 48 CLASS 35Β ή BS 1452 GRADE 260 ή DIN
1691 GG 25 G, ιε θείεξ επζθάκεζεξ, εθεφεενεξ απυ θοζαθίδεξ ή άθθεξ
ακςιαθίεξ. Όθα ηα εηηεεεζιέκα παλζιάδζα, αίδεξ ηαζ νμδέθεξ εα είκαζ απυ
ακμλείδςημ πάθοαα πνμδζαβναθχκ AISI 304 ή DIN 17440 x 5 CrNi 1810 ή
ηαθφηενδξ πμζυηδηαξ. Όθεξ μζ ιεηαθθζηέξ επζθάκεζεξ πμο ένπμκηαζ ζε επαθή ιε
ημ ακηθμφιεκμ οβνυ ηαζ δεκ είκαζ απυ ακμλείδςημ πάθοαα ή μνείπαθημ, εα
πνέπεζ κα πνμζηαηεφμκηαζ ιε εζδζηή ααθή.
Κνίζζιεξ ιεηαθθζηέξ επζθάκεζεξ, υπμο απαζηείηαζ οδαημζηεβακυηδηα, εα είκαζ
ιδπακζηά ηαηενβαζιέκεξ ηαζ ζοκανιμθμβδιέκεξ ιε ζηεβακμπμζδηζημφξ
δαηηφθζμοξ απυ Nitrile rubber ή Viton. Ζ ζοκανιμβή ημοξ εα επζηοβπάκεηαζ ιε
εθεβπυιεκδ επαθή ηαζ ζοιπίεζδ ηςκ ζηεβακμπμζδηζηχκ δαηηοθίςκ ηαζ ζηζξ
ηέζζενζξ πθεονέξ ημο αφθαηά ημοξ, πςνίξ κα απαζηείηαζ εζδζηή νμπή ζηήνζλδξ
ζημοξ ημπθίεξ πμο αζθαθiγμοκ ηδ ζοκανιμβή. Ονεμβςκζηήξ δζαημιήξ θθάκηγεξ,
πμο απαζημφκ εζδζηή νμπή ζηνέρδξ, ή ζηεβακμπμζδηζηέξ μοζίεξ δεκ εα βίκμκηαζ
απμδεηηέξ.

2.4

ύζηεκα Φύμεσο
Κάεε ακηθία εα δζαεέηεζ έκα ηαηάθθδθα ζπεδζαζιέκμ ζφζηδια ρφλδξ. Θα
πνμαθέπεηαζ δ δοκαηυηδηα βζα ελςηενζηή ρφλδ ηαζ απυπθοζδ ηςκ
ζηοπζμεθζπηχκ. Σμ ζφζηδια ρφλεςξ εα πνέπεζ κα πανέπεζ ζηακμπμζδηζηή ρφλδ
βζα ζοκεπή θεζημονβία άκηθδζδξ νεοζημφ ιε εενιμηναζία ιέπνζ 40°C.

2.5

ηππηνζιίπηεο εηζόδνπ θαισδίνπ
Ο ζπεδζαζιυξ ημο ζηοπζμεθίπηδ εζζυδμο ηαθςδίμο εα πνέπεζ κα ελαζθαθίγεζ
οδαημζηεβακυηδηα πςνίξ κα πνεζάγεηαζ εζδζηή ζφζθζβλδ ιε ζοβηεηνζιέκδ νμπή
ζηνέρεςξ. Ζ είζμδμξ ημο ηαθςδίμο εα απμηεθείηαζ απυ έκα ηοθζκδνζηυ
εθαζηζηυ δαηηφθζμ, πθαζζζςιέκμ απυ νμδέθεξ. Οθα ιαγί εα είκαζ
ζοκανιμθμβδιέκα ιε απυθοηδ αηνίαεζα ςξ πνμξ ηδκ ελςηενζηή δζάιεηνμ ημο
ηαθςδίμο ηαζ ηδκ εζςηενζηή δζάιεηνμ ηδξ εζζυδμο. Ζ ζοιπίεζδ ημο εθαζηζημφ
πανειαφζιαημξ εα βίκεηαζ ιε ηνυπμ πμο εα αοηαζθαθίγεηαζ ζε ηοπυκ ηνάαδβια
ημο ηαθςδίμο.

2.6

Κηλεηήξαο
Ο ηζκδηήναξ ηδξ ακηθίαξ εα είκαζ επαβςβζηυξ, ηφπμο αναποηοηθςιέκμο δνμιέα,
ημπμεεηδιέκμξ ιέζα ζε ηέθοθμξ (πενίαθδια), μ εάθαιμξ ημο μπμίμο εα είκαζ
οδαημζηεβήξ. Σα ηοθίβιαηα ημο ζηάημνα εα είκαζ ιμκςιέκα (ηθάζδξ
ημοθάπζζημκ F), ακεεηηζηά ζηδκ οβναζία ηαζ ζε εενιμηναζίεξ ιέπνζ ηαζ 155°C.
O ζηάημναξ εα είκαζ ειααπηζγυιεκμξ ηνεζξ θμνέξ ζε εζδζηυ αενκίηζ ηαηδβμνίαξ
F,ημπμεεηδιέκμξ ζημ εάθαιμ ημο ηεθφθμοξ, αθμφ, πνμδβμοιέκςξ, ημ
πενίαθδια έπεζ εενιακεεί (ζοκανιμβή ζφζθζβλδξ). Ο θηλεηήξαο ζα είλαη
ζρεδηαζκέλνο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία άληιεζεο ξεπζηώλ ζεξκνθξαζίαο κέρξη
40° C θαη γηα 15 εθθηλήζεηο ηελ ώξα. Θα δηαζέηεη ζεξκηθνύο δηαθόπηεο
ξπζκηζκέλνπο λα αλνίγνπλ ζηνπο 125° C θαη λα θιείλνπλ ζηνπο 70° C, εα
είκαζ δε ημπμεεηδιέκμζ ιέζα ζηα ηοθίβιαηα ηςκ αβςβχκ ημο ζηάημνα, χζηε κα
εθέβπμοκ ηδ εενιμηναζία ηάεε θάζδξ ημο ηοθίβιαημξ.
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Ο ηζκδηήναξ ηαζ δ ακηθία ημο ηάεε ακηθδηζημφ ζοβηνμηήιαημξ εα εiκαζ
ζπεδζαζιέκμζ ηαζ ζοκανιμθμβδιέκμζ απυ ημκ ίδζμ ηαηαζηεοαζηή. Ο εκδζάιεζμξ
ζοκηεθεζηήξ ελοπδνέηδζδξ (ζοκδοαζιέκμ απμηέθεζια ηζιήξ ηάζεςξ,
ζοπκυηδηαξ ηαζ εζδζημφ αάνμοξ) εα είκαζ ημοθάπζζημκ 1.15. Ο ηζκδηήναξ εα
ιπμνεί κα θεζημονβεί ιε δζαηφιακζδ ηάζεςξ ηδξ ηάλδξ ημο  10%. O πίκαηαξ
ημο ηζκδηήνα πμο εα παναδμεεί εα πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ ηζξ ελήξ ηαιπφθεξ
θεζημονβίαξ :


Ρμπήξ ζηνέρεςξ.



Ζθεηηνζηήξ έκηαζδξ.



οκηεθεζηή ζζπφμξ.



Βαειμφ απυδμζδξ.



Απμννμθμφιεκδξ ζζπφμξ.



Ηζπφμξ ζημκ άλμκα.
Ο ηζκδηήναξ ηαζ ημ ηαθχδζμ εα ακηέπμοκ ζε ζοκεπή οπμανφπζα παναιμκή πςνίξ
κα πάκμοκ ηδκ οδαημζηεβακυηδηά ημοξ, ζφιθςκα ιε ημκ ηακυκα πνμζηαζίαξ ΗΡ
68. Ζ μκμιαζηζηή ζζπφξ ημο ηζκδηήνα εα εiκαζ ανηεηή χζηε δ ακηθία κα ιδκ
οπενθμνηίγεηαζ ζε υθδ ηδκ πενζμπή ηδξ ηαιπφθδξ θεζημονβίαξ ηδξ ακηθίαξ. Σμ
ηαθχδζμ ηνμθμδμζίαξ εα πενζθαιαάκεζ δφμ επαθέξ 1.5 mm βζα ημκ έθεβπμ ηςκ
εενιζηχκ δζαημπηχκ ηαζ, πνμαζνεηζηά, αζζεδηήνεξ πνμζηαζίαξ.

2.7

Έδξαλα
Ο άλμκαξ ηδξ ακηθίαξ/ηζκδηήνα εα εδνάγεηαζ αάζεζ ημο ηακυκα ζηαεενήξ
πθςηήξ έδναζδξ ζε ηνζαείξ ηφθζζδξ, μζ μπμίμζ εα δζαεέημοκ θίπακζδ βζα υθδ ηδ
δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημοξ. Σμ άκς έδνακμ εα είκαζ έκαξ έκζθαζνμξ ηνζαέαξ απθήξ
ζεζνάξ ααεζάξ αοθάηςζδξ. Σμ ηάης έδνακμ εα είκαζ έκαξ έκζθαζνμξ ηνζαέαξ
δζπθήξ ζεζνάξ βςκζαηήξ επαθήξ βζα ηδκ ακηζζηάειζζδ αλμκζηχκ ηαζ αηηζκζηχκ
δοκάιεςκ.
Όθμζ μζ ηνζαείξ εα είκαζ οπμθμβζζιέκμζ βζα ημοθάπζζημκ 40.000 χνεξ ζοκεπμφξ
θεζημονβίαξ ζημ μκμιαζηζηυ ζδιείμ θεζημονβίαξ ηδξ ακηθίαξ.

2.8

Μεραληθή ζηεγαλνπνίεζε
Κάεε ακηθία εα είκαζ εθμδζαζιέκδ ιε έκα εκ ζεζνά ιδπακζηυ ζφζηδια
ζηεβακυηδηαξ άλμκα, απμηεθμφιεκμ απυ δφμ ακελάνηδηα ζοβηνμηήιαηα
ζηοπζμεθζπηχκ. Οζ ζηοπζμεθίπηεξ εα θεζημονβμφκ ιέζα ζε δμπείμ θαδζμφ ημ
μπμίμ ιε οδνμδοκαιζηυ ηνυπμ εα θζπαίκεζ ηζξ θείεξ επζθάκεζέξ ηςκ ιε ζηαεενυ
νοειυ.
Ο ηάης πνςηεφςκ ζηοπζμεθίπηδξ, ιεηαλφ ημο ζαθίβηανμο ηδξ ακηθίαξ ηαζ ημο
δμπείμο ημο θαδζμφ, εα πενζέπεζ έκα ζηαηζηυ ηαζ έκακ πενζζηνεθυιεκμ δαηηφθζμ
απυ ακηζμλεζδςηζηυ ηαναίδζμ ημκ αμθθναιίμο.
Ο άκς δεοηενεφςκ ζηοπζμεθίπηδξ, ημπμεεηδιέκμξ ιεηαλφ ημο δμπείμο θαδζμφ
ηαζ ημο πενζαθήιαημξ ημο ηζκδηήνα, εα πενζέπεζ έκακ ζηαηζηυ ηαζ έκακ
πενζζηνεθυιεκμ δαηηφθζμ ζηεβακυηδηαξ απυ ακηζμλεζδςηζηυ ηαναίδζμ ημκ
αμθθναιίμο. Ζ επαθή ηςκ θεζαζιέκςκ επζθακεζχκ ζε ηάεε ζδιείμ
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ζηεβακυηδηαξ εα επζηοβπάκεηαζ ιε δζηυ ημο ζφζηδια εθαηδνίςκ. Οζ
ζηοπζμεθίπηεξ δεκ εα απαζημφκ ζοκηήνδζδ ηαζ νφειζζδ.
Άθθεξ ιέεμδμζ ζηεβακμπμίδζδξ δεκ εα εεςνμφκηαζ ζζμδφκαιεξ ηαζ δεκ εα
βίκμκηαζ απμδεηηέξ.
Δπίζδξ ημ ηάης ιένμξ ημο εθαζμδμπείμο εα είκαζ εθμδζαζιέκμ κε εηδηθή
ειηθνεηδή δηακόξθσζε (spiral groove), ιε ηδκ μπμία επζηοβπάκεηαζ δναζηζηή
ιείςζδ ηδξ θεμνάξ ζημ πχνμ ημο ελςηενζημφ ζηοπζμεθίπηδ, θυβς ηδξ
δδιζμονβμφιεκδξ εθζημεζδμφξ ηίκδζδξ ηςκ αζςνμφιεκςκ ζηενεχκ ζημζπείςκ ημο
νεοζημφ. Σα ζηενεά ζςιαηίδζα (άιιμξ, ηθπ.), ηαη' αοηυκ ημκ ηνυπμ,
απμιαηνφκμκηαζ ηαζ, έηζζ, αολάκεηαζ δ δζάνηεζα γςήξ θεζημονβίαξ ηδξ ακηθίαξ,
δζυηζ, ηαζ ακ αηυιδ εζζπςνήζεζ κενυ ζημ εθαζμδμπείμ, δ ακηθία θεζημονβεί πςνίξ
πνυαθδια, αθμφ δεκ ηαηαζηνέθεηαζ μ εζςηενζηυξ ζηοπζμεθίπηδξ εθθείρεζ
άιιμο.

2.9

Γνρείν ιαδηνύ
Κάεε ακηθία εα είκαζ εθμδζαζιέκδ ιε εάθαιμ εθαίμο βζα ημ ζφζηδια
ζηεβακμπμίδζδξ ημο άλμκα. Οζ ηάπεξ επζεεχνδζδξ ηαζ απμζηνάββζζδξ ημο
θαδζμφ εα είκαζ πνμζζηέξ απυ ημ ελςηενζηυ ιένμξ ηδξ ακηθίαξ. Σν ιάδη ηνπ
ζπζηήκαηνο
ζηεγαλνπνίεζεο
δελ
ζα
πεξηέρεη
αξσκαηηθνύο
πδξνγνλάλζξαθεο θαη ζα είλαη εγθεθξηκέλν από ηελ FDA. Σμ θάδζ εα ιπμνεί
κα θζπαίκεζ επίζδξ ηαζ ημοξ ζηοπζμεθίπηεξ. O θηλεηήξαο ζα κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ρσξίο ιάδη, ρσξίο ην γεγνλόο
απηό λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηνπο ζηππηνζιίηπεο.

2.10

Άμνλαο αληιίαο
Ο άμνλαο ηεο αληιίαο θαη ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη εληαίνο. ύλδεζκνη δελ ζα
γίλνληαη απνδεθηνί. Σμ οθζηυ ημο άλμκα εα είκαζ αηζάθζ ηφπμο SAE C 1035
ηαηά AISI ηαζ δεκ εα ένπεηαζ ζε επαθή ιε ημ ακηθμφιεκμ οβνυ (πθήνςξ
ζηεβακμπμζδιέκμξ).
Θα είκαζ δε γοβμζηαειζζιέκμξ ηαηά ISO 1940 ή ακχηενς.

2.11

Πηεξσηή
Ζ πηενςηή εα είκαζ απυ ποημζίδδνμ Cast iron ASTM A-48 CLASS 35B ή
GG25G ηαηά DIN οδνμδοκαιζηά γοβμζηαειζζιέκδ, μθζβμηάκαθδ, ακειπυδζζηδξ
νμήξ (πςνίξ ειθνάλεζξ) κε νκαιή δίνδν ζηεξεώλ ηνπιάρηζηνλ 60mm ρσξίο
νμείεο ζηξνθέο. Ζ πηεξσηή ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ άληιεζε
πγξώλ πνπ πεξηέρνπλ ζηεξεά απόβιεηα, ηλώδε πιηθά, ππθλή ιάζπε θαη
άιιεο ύιεο πνπ πεξηέρνληαη ζε ζπλήζε αθάζαξηα λεξά (ιύκαηα).
Ζ πηενςηή εα είκαζ ιε πθήνδ πηενφβζα (full vaned), ηαζ υηζ ηφπμο VORTEX
(open impeller). Ο οδναοθζηυξ ααειυξ απυδμζδξ ηδξ ακηθίαξ δεκ εα είκαζ
ιζηνυηενμξ ηδξ ηάλδξ ημο 65%. Ζ πηενςηή εα ζοβηναηείηαζ ιε ιπμοθυκζ
ηεθαθήξ Allen, εα είκαζ δε επζπνζζιέκεξ ιε εζδζηή ααθή (alkyd resin primer). Ζ
ξνπή αδξάλεηαο ηεο πηεξσηήο ζα πξέπεη λα παξέρεηαη από ηνλ
θαηαζθεπαζηή ηεο αληιίαο. Δπίζδξ εα πνέπεζ κα δζαεέηεζ ζφζηδια
θεεζνυιεκςκ δαηηοθίςκ βζα κα ελαζθαθίγεζ απμδμηζηή ζηεβακμπμίδζδ ιεηαλφ
ημο πενζαθήιαημξ ηαζ ηδξ εζζαβςβήξ ακαννυθδζδξ ηδξ πηενςηήξ. Ο
θεεζνυιεκμξ δαηηφθζμξ εα είκαζ ζηαεενυξ (αηίκδημξ) απυ μνείπαθημ ή απυ
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παθφαδζκμ πθαίζζμ ιε εθαζηζηή επέκδοζδ ηαζ εα ημπμεεηείηαζ πνεζανζζηά ζηδκ
εζζαβςβή ημο πενζαθήιαημξ. Οζ ακηθίεξ εα έπμοκ επίζδξ έκα θεεζνυιεκμ
δαηηφθζμ πηενςηήξ απυ ακμλείδςημ πάθοαα ιε πνμζιίζλεζξ x 5CrNiMo 1812
ηαηά DIN 17440 πμο εα ημπμεεηδεεί ζηδκ εζζαβςβή ακαννυθδζδξ ηδξ
πηενςηήξ αθμφ πνμδβμοιέκςξ εενιακεεί (ζοκανιμβή ζφζθζλδξ).

2.12

αιίγθαξνο αληιίαο (Αηέξκσλ θνριίαο)
Σμ πενίαθδια εα απμηεθείηαζ απυ έκα ιυκμ ηειάπζμ απυ βηνίγμ ποημζίδδνμ
(ASTM Α-48 CLASS 35Β) ιδ μιμηεκηνζημφ ηφπμο ιε δζυδμοξ (πενάζιαηα)
θεία ηαζ ανηεηά ιεβάθα χζηε κα πενκμφκ ζηενεά.

2.13

Καιώδηα
Σα ηαθχδζα ημο ηζκδηήνα πνέπεζ κα πθδνμφκ ηζξ πνμδζαβναθέξ IEC 245, κα
έπμοκ ακημπή ζηα θζπακηζηά ηαηά VDE 0427 πανάβναθμ 803 ηαζ εα
πενζθαιαάκεζ δφμ αβςβμφξ 1,5mm² βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηςκ εενιζηχκ
δζαημπηχκ.

2.14

Πξνζηαζία
Όθμζ μζ ηζκδηήνεξ εα έπμοκ εκζςιαηςιέκμοξ εενιζημφξ δζαηυπηεξ ζημ ηφθζβια
ηάεε θάζδξ, ζοκδεδειέκμοξ ζε ζεζνά. Οζ εενιζημί δζαηυπηεξ εα ακμίβμοκ ζημοξ
125°C ηαζ εα δζαηυπημοκ ηδ θεζημονβία ημο ηζκδηήνα εκενβμπμζχκηαξ ημ
ζοκαβενιυ (alarm).
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3

ΔΧΣΔΡΗΚΟΗ
ΚΑΣΑΘΛΗΠΣΗΚΟΗ
ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ – ΓΗΚΛΔΗΓΔ
ΑΝΣΔΠΗΣΡΟΦΖ.

3.1

Γεληθά.

ΑΓΧΓΟΗ
–
ΒΑΛΒΗΓΔ

Με ημκ υνμ εζςηενζημί ηαηαεθζπηζημί αβςβμί κμμφκηαζ μζ αβςβμί ηαζ ηα εζδζηά
ηειάπζα (ηαιπφθεξ, ηαφ, ζοζημθέξ ηθπ.) πμο είκαζ εβηαηεζηδιέκα ζημκ οβνυ
εάθαιμ ημο ηάεε ακηθζμζηαζίμο, ιέπνζ ηδκ έλμδμ πνμξ ημοξ ακηίζημζπμοξ
ελςηενζημφξ ηαηαεθζπηζημφξ αβςβμφξ.

3.2

σιελώζεηο.
Οζ εζςηενζημί ηαηαεθζπηζημί αβςβμί, υπςξ ηαζ ηα εζδζηά ηειάπζα (ελανιςηζηά,
ηαιπφθεξ, ζοζημθέξ, ημπθίεξ) εα ηαηαζηεοαζεμφκ ιε θθακηγςημφξ ζςθήκεξ
απυ ακμλείδςημ πάθοαα. Σα δζαημπηζηά οθζηά (αάκεξ, ακηεπίζηνμθα )εα είκαζ
απυ θεπηυημηημ ποημζίδδνμ πμζυηδημξ ημοθάπζζημκ AISI 304.
Οζ ζςθήκεξ εά θένμοκ έημζιεξ ζοβημθθδιέκεξ θθάκηγεξ ζηά άηνα ημοξ. Οζ
θθάκηγεξ εα έπμοκ πίεζδ θεζημονβίαξ ακηίζημζπδ ηςκ αβςβχκ.

3.3

Δμαξηήκαηα.
Σα ελανηήιαηα εα είκαζ απυ ημ ίδζμ οθζηυ ιε ημκ ζςθήκα, θθακηγςηά, πζέζεςξ
θεζημονβίαξ ίδζαξ πίεζδξ ιε αοηή ηςκ αβςβχκ, εα έπμοκ δε εζςηενζηή ηαζ
ελςηενζηή επμλζηή ακηζδζαανςηζηή επέκδοζδ πάπμοξ 250ιm.

3.4

ύλδεζκνη εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ θαηαζιηπηηθώλ αγσγώλ.
Ζ ιεηάααζδ απυ ημοξ εζςηενζημφξ ηαηαεθζπηζημφξ αβςβμφξ ζημοξ ελςηενζημφξ,
εα βίκεζ ιε εζδζηά ηοπμπμζδιέκα ηειάπζα απυ ημ ίδζμ οθζηυ ηα μπμία εα θένμοκ
απυ ηδκ ιία πθεονά θθάκηγα ζοκδέζεςξ ηαζ απυ ηδκ άθθδ ακαιμκή βζά
εκζθήκςζδ ιέζς εθαζηζημφ δαηηοθίμο ζηδκ ηεθαθή ημο ελςηενζημφ
ηαηαεθζπηζημφ αβςβμφ.
ημ ιέζμ ημο εζδζημφ ηειαπίμο εα οπάνπεζ ζοβημθθδιέκδ θθάκηγα βζα ηδκ
πάηηςζδ ημο ηειαπίμο ζημ ημίπςια ημο οβνμφ εαθάιμο ηαηά ηδκ ζηονμδέηδζδ.

3.5

πξηαξσηέο δηθιείδεο δηαθνπήο (βάλεο) ρεηξνθίλεηεο.
Θα είκαζ ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-07-02.
Δζδζηά παναηηδνζζηζηά
Ζ έδναζδ ηδξ βθχζζαξ ηςκ δζηθείδςκ εα είκαζ πςνίξ δαηηοθίμοξ ζηεβακυηδηαξ,
ιε ζφνηδ επεκδεδοιέκμ ιε εζδζηυ εθαζηζηυ (αμοθηακζζιέκμ EPDM ή
ζζμδφκαιμ), ακηζηαηαζηάζζιμ, ζηεβακμπμζμφιεκμ επί ημο ηεθφθμοξ (πςνίξ
αφθαηα).
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Καηά ημ άκμζβια, δ βθχζζα εα ζδηχκεηαζ μθυηθδνδ πάκς απυ ηδκ νμή χζηε κα
ελαζθαθίγμκηαζ ιζηνέξ οδναοθζηέξ απχθεζεξ ηαζ απμθοβή ζοζζχνεοζδξ οθζηχκ
ζηα ηζκδηά ιένδ ημο ιδπακζζιμφ.
Ο πεζνζζιυξ εα βίκεηαζ ιε πεζνμζηνυθαθμ απυ ποημζίδδνμ ιε ποηή έκδεζλδ ηδξ
θμνάξ πενζζηνμθήξ βζα ημ ηθείζζιμ ηδξ δζηθείδαξ.

πξηαξσηέο δηθιείδεο δηαθνπήο (βάλεο) ειεθηξνθίλεηεο.

3.6

Δζδζηυηενα βζα ηζξ δθεηηνμηίκδηεξ δζηθείδεξ ηαζ ημκ ακηίζημζπμ ιδπακζζιυ
ηζκήζεςξ εα ζζπφμοκ επζπθέμκ ηςκ ακαβναθμιέκςκ ζηδκ πανάβναθμ ηςκ
πεζνμηίκδηςκ δζηθείδςκ, ηα ηάηςεζ :


Σμ άκμζβια ηαζ ημ ηθείζζιμ εα επζηοβπάκεηαζ ιέζς δθεηηνμηίκδημο
ιδπακζζιμφ ιε ηνζθαζζηυ νεφια 380V AC, 50Hz, ζηεβακυηδηαξ ημοθάπζζημκ
ΗΡ 67. Δπίζδξ εα ιπμνεί κα βίκεζ πεζνμηίκδηδ θεζημονβία ιέζς
πεζνμζηνμθάθμο.



Ο ιδπακζζιυξ εα έπεζ εενιζηή πνμζηαζία ημο ηζκδηήνα απυ οπενέκηαζδ ηαζ
εα οπάνπμοκ δφμ δζαηυπηεξ μνίμο νμπήξ ζημ άκμζβια ηαζ ημ ηθείζζιμ ηδξ
βθχζζαξ, υπςξ επίζδξ ηαζ ηενιαηζημί νοειζγυιεκμζ δζαηυπηεξ (ON-OFF).



Σμ ηζαχηζμ ημο ιδπακζζιμφ εα θζπακεεί εθάπαλ ηαηά ηδκ ζοκανιμθυβδζδ ηαζ
δεκ εα πνεζάγεηαζ επακαθίπακζδ.



Ζ πθάηα πνμζανιμβήξ ημο ηζαςηίμο ιδπακζζιμφ ηίκδζδξ εα είκαζ
δζαιμνθςιέκδ ηαηά ISO, χζηε κα είκαζ δοκαηή ηαζ εφημθδ δ ακηζηαηάζηαζδ
ηαζ πνμζανιμβή μπμζμοδήπμηε ηοπμπμζδιέκμο ιδπακζζιμφ δθεηηνμηζκήζεςξ.



Δπίζδξ εα οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα ιδπακζηχκ νοειίζεςκ εκηυξ ημο μνβάκμο.



Ο ιδπακζζιυξ εα θένεζ εκζςιαηςιέκα επίζδξ :
 Έκδεζλδ ηδξ θεζημονβίαξ (δζαηυπηδξ πμο ακμίβεζ ηαζ ηθίκεζ ζοκεπχξ υζμ
θεζημονβεί μ ηζκδηήναξ).
 Ζθεηηνζηή εένιακζδ βζα απμιάηνοκζδ ζοιποηκςιάηςκ.
 Μδπακζηυξ δείηηδξ εέζδξ.
Οζ δοκαηυηδηεξ ζήιακζδξ ημο ζεναμιδπακζζιμφ εα
πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδθεεπμπηεία ηαζ ηδθεπεζνζζιυ ηδξ αάκαξ.

3.7

ιπμνμφκ

κα

Βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο ηύπνπ ζηξεθνκέλνπ δίζθνπ.
Οζ ααθαίδεξ ακηεπζζηνμθήξ εα είκαζ ηαηάθθδθεξ βζά αζηζηά θφιαηα, απυ
θεπηυημηημ ποημζίδδνμ πμζυηδημξ ημοθάπζζημκ AISI 304 , θθακηγςηέξ, πζέζεςξ
θεζημονβίαξ 16 atm, ιε θθάκηγεξ μκμιαζηζηήξ πζέζεςξ 16 atm (ΡΝ16).
Οζ ααθαίδεξ εα είκαζ ηφπμο ζηνεθμιέκμο δίζημο ιε νοειζγυιεκα ακηίαανα.
Σμ ζχια ηαζ μ δίζημξ ηδξ ααθαίδαξ εα είκαζ οδνμδοκαιζηά ζπεδζαζιέκα χζηε
κα επζηνέπμοκ πθήνδ νμή πςνίξ πενζμνζζιυ ηαζ ζοκαηυθμοεεξ πηχζεζξ πζέζεςξ.
Ο δίζημξ εα πενζζηνέθεηαζ πάκς απυ ημ πενίβναιια ημο πεδίμο νμήξ, χζηε δ
νμή κα είκαζ πθήνδξ ηαζ κα ιδκ ιεζχκεηαζ, υηακ μ δίζημξ εα είκαζ ακμζηηυξ.
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Ο άλμκαξ πενζζηνμθήξ ημο δίζημο εα είκαζ απυ ακμλείδςημ πάθοαα ηαζ εα έπεζ
δζαιυνθςζδ ηέημζα χζηε κα δέπεηαζ νοειζγυιεκα ακηίαανα βζα ηδκ ιείςζδ ημο
οδναοθζημφ πθήβιαημξ.
Ζ ααθαίδα εα είκαζ επεκδοιέκδ εζςηενζηά ηαζ ελςηενζηά ιε επμλζηή επέκδοζδ
χζηε κα είκαζ ακεεηηζηή ζηδκ δζάανςζδ απ υ ηα θφιαηα.
Σμ ζχια ηδξ ααθαίδαξ εα θένεζ ζημ επάκς ιένμξ, θθακηγςηυ αθαζνεηυ
ηάθοιια, χζηε κα είκαζ δοκαηυξ μ ηαεανζζιυξ ηαζ δ ζοκηήνδζή ηδξ δίπςξ ηδκ
απμζοκανιμθυβδζή ηδξ απυ ημ οδναοθζηυ δίηηομ.
Θα οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα πνμζεήηδξ ηνμοκμφ εηηέκςζδξ.
Ζ ααθαίδα εα έπεζ επίζδξ δοκαηυηδηα κα θένεζ δθεηηνζηυ ηενιαηζηυ δζαηυπηδ
χζηε κα ιεηαδίδεζ ζήιαηα υηακ δ νμή ζηαιαηά ηαζ λεηζκά.

4

ΒΑΛΒΗΓΔ (ΑΔΡΟΔΞΑΓΧΓΟΗ) ΓΗΠΛΖ
ΔΝΔΡΓΔΗΑ.
Θα είκαζ ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-07-07.
Δζδζηά παναηηδνζζηζηά
Θα έπεζ ζχια απυ ποημζίδδνμ, εζςηενζηά ιεηαθθζηά ιένδ απυ ακμλείδςημ
πάθοαα, ηαζ πίεζδ θεζημονβίαξ 16 atm.
Ζ ααθαίδα εα είκαζ επεκδοιέκδ εζςηενζηά ηαζ ελςηενζηά ιε επμλζηή επέκδοζδ
χζηε κα είκαζ ακεεηηζηή ζηδκ δζάανςζδ απυ ηα θφιαηα.
Θα είκαζ δζπθήξ εκενβείαξ ηαζ εα επζηνέπεζ ηυζμ ημκ ελαενζζιυ ημο δζηηφμο, υζμ
ηαζ ηδκ εζζαβςβή αένα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ οπμπζέζεςκ ηαηά ηδκ
εηδήθςζδ ημο οδναοθζημφ πθήβιαημξ.
Θα ελαζθαθίγεζ ηδκ πθήνδ απμιυκςζδ ημο οβνμφ απυ ημκ ιδπακζζιυ
ζηεβακμπμίδζδξ (ζθνάβζζδξ) ιε ηδκ δδιζμονβία δζαηέκμο αένα ζημ άκς ιένμξ
ηδξ ααθαίδαξ.
Σμ δζάηεκμ ημο αένα, εα ελαζθαθίγεηαζ αηυιδ ηαζ οπυ αηναίεξ ζοκεήηεξ, ιέζς
εκυξ ζχιαημξ ηςκζηήξ ιμνθήξ πμο εα δζαηδνεί ηδκ ιέβζζηδ απυζηαζδ ιεηαλφ
ηςκ θοιάηςκ ηαζ ημο ιδπακζζιμφ ζηεβακμπμίδζδξ (ζθναβίζιαημξ) ηδξ
ααθαίδαξ, επζηοβπάκμκηαξ πανάθθδθα ημ εθάπζζημ δοκαηυ ιήημξ ζχιαημξ.
Δκηυξ ημο ζχιαημξ, (ζημ άκς ηαζ ζημ ηάης ιένμξ) εα είκαζ εβηαηεζηδιέκμζ δφμ
πθςηήνεξ. Ο άκς πθςηήναξ εα ζοκδέεηαζ ιε ημκ ιδπακζζιυ ζθνάβζζδξαπμζθνάβζζδξ ηδξ ααθαίδαξ ηαζ μ ηάης πθςηήναξ εα ένπεηαζ ζε επαθή ιε ημ
οβνυ. Οζ πθςηήνεξ εα είκαζ ζοκδεδειέκμζ ιδπακζηά ιέζς ιεηαθθζημφ
ακμλείδςημο ζηεθέπμοξ ηαζ θμνηζζιέκμο εθαηδνίμο. Με ημκ ηνυπμ αοηυ μζ
ηαθακηχζεζξ ημο ηάης πθςηήνα δεκ εα πνμηαθμφκ ηδκ απμζθνάβζζδ ηδξ
ααθαίδαξ πανά ιυκμκ υηακ έπεζ ζοζζςνεοεεί ανηεηή πμζυηδηα αένα.
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ηδκ πενίπηςζδ πανμοζίαξ οπμπίεζδξ ζημκ ζςθήκα, μ ηάης πθςηήναξ έθηεζ
πνμξ ηα ηάης (ιέζς ημο ζηεθέπμοξ) ημκ άκς πθςηήνα, δ ααθαίδα
απμζθναβίγεηαζ ηαζ εζζένπεηαζ αέναξ ζημ οδναοθζηυ δίηηομ.
Ζ δοκαιζηή ζπεδίαζδ ηδξ ααθαίδαξ, εα επζηνέπεζ ορδθέξ ηαπφηδηεξ ελυδμο ημο
αένα, πμο εα οπενααίκμοκ ηα 0.8bar (δζαθμνζηή πίεζδ) ηαζ πανάθθδθα εα
ειπμδίγεζ ημ πνυςνμ ηθείζζιυ ηδξ.
Ζ ααθαίδα εα δζαεέηεζ ιδπακζζιυ αοημηαεανζζιμφ ηαζ ηνμοκυ εηηέκςζδξ ζηδκ
αάζδ ηδξ.
Ζ ααθαίδα πμο εα εβηαηαζηαεεί απυ ημκ Ακάδμπμ, εα ζοκμδεφεηαζ απυ ηα
δζαβνάιιαηα πανμπήξ – πίεζδξ ηαζ βζα ηζξ δφμ πενζπηχζεζξ (εζζνμή ηαζ εηνμή
αένα) ηαζ ηα μπμία εα δμεμφκ ζηδκ Τπδνεζία.

5

ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΚΑΣΑΘΛΗΠΣΗΚΧΝ ΑΓΧΓΧΝ
ΔΝΑΝΣΗ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ ΠΛΖΓΜΑΣΟ

5.1

Πηεζηηθά Γνρεία
Σα αενμθοθαηίμο/ςκ ακηζπθδβιαηζηήξ πνμζηαζίαξ - πζεζηζηά δμπεία εα
ηαηαζηεοαζημφκ απυ ακμλείδςηδ θαιανίκα 316L, ηαηάθθδθδ βζα αζηζηά
θφιαηα. .Κάεε πζεζηζηυ δμπείμ εα είκαζ ελμπθζζιέκμ ιε δθεηηνυδζα ζηάειδξ
ηαηάθθδθα βζα θφιαηα (ακμλείδςηα) ηαζ ααθαίδα αζθαθείαξ (νφειζζδ ζηα 10
bar).

5.2

Αεξνζπκπηεζηήο
Ο αενμζοιπζεζηήξ εα είκαζ ειαμθμθυνμξ ή ημπθζμθυνμξ, αενυροηημξ,
εθαζμθίπακημξ, πζέζεςξ θεζημονβίαξ ηαζ πανμπήξ θοζζημφ αηιμζθαζνζημφ αένα,
ηαζ εα ηζκείηαζ απυ ηνζθαζζηυ δθεηηνμηζκδηήνα αναποηοηθςιέκμο δνμιέα ιε
ζζπφ ηαηά 20% ημοθάπζζημκ ιεβαθφηενδ απυ ηδκ ζζπφ πμο απμννμθά μ
ζοιπζεζηήξ.
Θα πενζθαιαάκεηαζ ιεηάδμζδ ηίκδζδξ ιε ζιάκηα – ηνμπαθία, ααθαίδα
ακηεπζζηνμθήξ, ακηζηναδαζιζηά πέθιαηα ηαζ εθαζηζηυξ ζςθήκαξ πίεζδξ ιήημοξ
πενίπμο 1,50 m. Θα δζαεέηεζ αοηυιαημ ζφζηδια αθοδάηςζδξ, αοηυιαημ
ηέκηςια ζιάκηςκ, ααθαίδα εενιμηναζίαξ ηαζ ααθαίδα νφειζζδξ αένα. Θα
δζαεέηεζ ζοκαβενιυ αζθαθείαξ παιδθήξ ζηάειδξ εθαίμο ηαζ δθεηηνζηυ πίκαηα
ζζπφμξ ηαζ αοημιαηζζιμφ Θα είκαζ ηαηάθθδθμξ βζα θεζημονβία ζε πίεζδ 11 bar .
Ζ ζηάειδ εμνφαμο ημο εα είκαζ απμδεηηή απυ ηδκ Νμιμεεζία ηαζ εάκ απαζηδεεί
εα είκαζ εκηυξ δπμηαθφιιαημξ. Θα παναδμεεί ζε ηαηάζηαζδ πθήνμοξ &
αζθαθμφξ θεζημονβίαξ

5.3

Γίθηπν Πεπηεζκέλνπ Αέξα
Σα δίηηοα δζακμιήξ πεπζεζιέκμο αένα εα ηαηαζηεοαζημφκ απυ παθημζςθήκεξ
ηαηάθθδθμοξ βζα δίηηοα πεπζεζιέκμο αένα ιε πίεζδ θεζημονβίαξ ιέπνζ 10 bar.
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Σα ελανηήιαηα ημο δζηηφμο εα είκαζ πάθηζκα ή μνεζπάθηζκα ηαζ μζ ζοκδέζεζξ εα
βίκμοκ ζοβημθθδηέξ ιε παθημηυθθδζδ.
ε ηάεε βναιιή απυ ημκ αενμζοιπζεζηή πνμξ ημ πζεζηζηυ δμπείμ εα
ημπμεεηδεεί ηαηάθθδθδ ακηεπίζηνμθδ ααθαίδα ηαζ ζθαζνζηέξ ααθαίδεξ
πανάηαιρδξ βζα ζφκδεζδ άθθμο πζεζηζημφ δμπείμο ζε πενίπηςζδ αθάαδξ.

6

Γίθηπα Ύδξεπζεο
ημκ πενζαάθθμκηα πχνμ πνμαθέπεηαζ δ εβηαηάζηαζδ ηνμοκχκ (ανφζεξ) ημκηά
ζηα ηηήνζα, βζα πθφζδ δαπέδςκ ηαζ θνεαηίςκ άνδεοζδξ.
Σμ δίηηομ δζακμιήξ ζημκ πενζαάθθμκηα πχνμ εα λεηζκά απυ ημκ ιεηνδηή, ζηδ
ζοκέπεζα εα πανειαάθθεηαζ θνεάηζμ ιε αάκεξ απμιυκςζδξ ηςκ ηθάδςκ ηαζ εα
ηαηαθήβεζ ζε ηάεε ηνμοκυ ηαζ θνεάηζμ άνδεοζδξ.
Σμ δίηηομ εα ηαηαζηεοαζηεί, απυ πθαζηζηυ ζςθήκα (ΡΔ) ηαζ εα εβηαηαζηαεεί
οπυβεζα ζε πακηάηζ αάεμοξ ~ 50 cm ζε ζηνχια άιιμο πάπμοξ 20 cm ιε
επίπςζδ απυ ημζηζκζζιέκα πνμσυκηα εηζηαθήξ. Μεηαλφ άιιμο ηαζ επίπςζδξ εα
ημπμεεηδεεί πθαζηζηυ πθέβια ζήιακζδξ ηδξ υδεοζδξ ημο δζηηφμο.
Οζ ηνμοκμί ζημκ πενζαάθθμκηα πχνμ εα είκαζ ζθαζνζημφ ηφπμο ιε ναηυν
ζφκδεζδξ εθαζηζημφ ζςθήκα ηαζ εα ημπμεεηδεμφκ ζε φρμξ 50 cm.
Σα θνεάηζα άνδεοζδξ εα είκαζ ηοπμπμζδιέκα δζαζηάζεςκ 40x40 cm (πενίπμο)
ηαζ εα πενζθαιαάκμοκ δζαηθάδςζδ ιε ζθαζνζηυ δζαηυπηδ ιε ηαηάθθδθμ ναηυν
ζφκδεζδξ εθαζηζημφ ζςθήκα πμηίζιαημξ δζαιέηνμο ´”.
Σα εκδμδαπέδζα δίηηοα ζςθδκχζεςκ εα είκαζ απυ εφηαιπημοξ ζςθήκεξ
δζηηοςιέκμο πμθοαζεοθεκίμο ιε ηδκ ιέεμδμ ηςκ οπενμλεζδίςκ ηαηά DIN 16892
ζε ημοθμφνα (100 m / 25 m) ή ζε εοεφβναιια ιήηδ (6m)
Οζ ζςθήκεξ απυ δζηηοςιέκμ πμθοαζεοθέκζμ (PE-X), ηαηάθθδθμζ βζα πυζζιμ
κενυ, εα είκαζ ζφιθςκμζ ιε ημ βενιακζηυ πνυηοπμ DIN 16892/16893 ηαζ ημ κέμ,
ορδθχκ απαζηήζεςκ, Δονςπασηυ πνυηοπμ CEN 12318/CLASS 5, ιε ααειυ
δζηηφςζδξ άκς ημο 75%.
Οζ ζςθήκεξ εα θένμοκ πζζημπμζδηζηυ ηαηαθθδθυηδηαξ βζα πυζζιμ κενυ.
Οζ ζςθήκεξ εα έπμοκ ηα ηάηςεζ ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά:
 Ακημπή ζε εθεθηοζιυ: 20 ΜΡa ηαηά ΑSΣΜ D-638.
 Δπζιήηοκζδ ζηδ Θναφζδ: 400% ηαηά ΑSΣΜ D-638.
 Μέηνμ εθαζηζηυηδηαξ (Young) (23 oC): 670 ΜΡa ηαηά ISO R527
 Μέηνμ εοηαιρίαξ (23oC): 183 ΜΡa ηαηά ISO 178
 Δζδζηή εενιυηδηα (23°C): 1,92 J/(g/K) ηαηά ISO 178
 οκηεθεζηήξ βναιιζηήξ δζαζημθήξ: 1,4Υ10-40Κ οκηεθεζηήξ εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ: 0,38w/m grad.
 Θενιμηναζζαηά υνζα & πίεζδ θεζημονβίαξ:
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 Aκημπή ζηδκ μκμιαζηζηή πίεζδ θεζημονβίαξ (8 bar έςξ 10 bar) ζε
εενιμηναζίεξ ηαζ πνυκμοξ θεζημονβίαξ 50 πνυκζα ζε εενιμηναζίεξ μζ μπμίεξ
εκαθθάζζμκηαζ ακά 24 χνεξ απυ 20 oC έςξ 80 oC.
 1 πνυκμ ζε ζηαεενή εενιμηναζία 90 oC
 100 χνεξ ζε ζηαεενή εενιμηναζία 100 oC
Πίκαηαξ ζςθήκςκ XPE απυ 20 έςξ 80C
Δλςηενζηή
Γζάιεηνμξ

Πάπμξ ημζπχιαημξ
(mm)

(mm)

Πίεζδ θεζημονβίαξ
ζημοξ 80C
(bar)

15

2.5

10

18

2.0

10

22

3.0

10

Γζα ιεβαθφηενεξ δζαιέηνμοξ ηαζ βζα ιεηαθμνά ιυκμ ηνφμο κενμφ ιέπνζ 20C εα
πνδζζιμπμζδεμφκ ζςθήκεξ πμθοαζεοθεκίμο ζφιθςκα ιε ηα Δονςπασηά πνυηοπα
PrEN 12201-2,
Πίκαηαξ ζςθήκςκ ιέπνζ 20C
Δλςηενζηή

Πάπμξ ημζπχιαημξ

Γζάιεηνμξ

(mm)

Πίεζδ θεζημονβίαξ
ζημοξ 80C
(bar)

(mm)
28

3.0

10

32

3.0

10

Οζ ζςθήκεξ εα είκαζ ζοκεπείξ απμηθεζυιεκδξ ηάεε ζφκδεζδξ ηδξ ζοκέπεζαξ ημο
ιε μζμκδήπμηε ηνυπμ.
Οζ ζςθήκεξ εα εβηαηαζηαεμφκ εκηυξ ηαηαθθήθμο ηοιαημεζδμφξ ζςθήκα απυ
HDPE ακαθυβμο δζαημιήξ.
Ζ ημπμεέηδζδ ηςκ ζςθδκχζεςκ εα βίκεζ ζε δζαδνμιέξ ακμζηηήξ ηαιπφθδξ
αηηίκαξ ίζδξ ημοθάπζζημκ ιε ημ 5πθάζζμ ηδξ ελςηενζηήξ δζαιέηνμο ημο
ζςθήκα.

7

Απνρέηεπζε Οκβξίσλ
Σα κενά ηδξ ανμπήξ απυ ηα δχιαηα ηςκ ηηδνίςκ, μδδβμφκηαζ, ιε ηδκ
δζαιυνθςζδ ηαηαθθήθςκ ηθίζεςκ, ζε ηαηάθθδθεξ απμννμέξ δχιαημξ ιε έλμδμ
πνμξ ηα ηάης ηαζ ζηδ ζοκέπεζα απμπεηεφμκηαζ ιε ηαηαηυνοθεξ οδνμννυεξ απυ
βαθαακζζιέκδ ζζδδνμζςθήκα δζαιέηνμο 4”.
Οζ ηαηαηυνοθεξ οδνμννυεξ ηαηαθήβμοκ ζε φρμξ 5 cm απυ ημ πεγμδνυιζμ ιε
βςκζά 90° ηαζ εθεφεενδ απμννμή.
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Οζ ηαηαηυνοθεξ οδνμννυεξ εα ζηδνζπημφκ ζηα μζημδμιζηά ζημζπεία ηςκ
ηηδνίςκ ιε δζιενή βαθαακζζιέκα ζηδνίβιαηα.
ΘΤΡΟΦΡΑΓΜΑΣΑ
Σα εονμθνάβιαηα απμιυκςζδξ ηςκ δζαιενζζιάηςκ ημο οβνμφ εαθάιμο, εα
είκαζ ελ‟ μθμηθήνμο ηαηαζηεοαζιέκα απυ ακμλείδςημ πάθοαα (ζηαεενυ ηαζ
ηζκδηυ ιένμξ) ηαζ εα είκαζ ζφιθςκα ιε ημ DIN 19569 Part 4.
Σα εονμθνάβιαηα εα απμηεθμφκηαζ απυ :


Πθαίζζμ.



Κζκδηυ ιένμξ.



Ακορμφιεκμ ζηέθεπμξ.



Υεζνζζηήνζμ ιε πεζνμζηνυθαθμ ηαζ ηζκδηήνα.
Σμ πθαίζζμ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ ζοβημθθδηά ηοπμπμζδιέκα πνμθίθ,
ηαηάθθδθμ βζα ζηενέςζδ ζε ημίπμ. Γζα ημκ ζημπυ αοηυ, εα θένεζ δζάηνδηεξ
πνμελμπέξ («αοηζά») ζηζξ μπμίεξ εα αζδχκμκηαζ ακμλείδςημζ ημπθίεξ ζε
ιεηαθθζηά ακμλείδςηα αφζιαηα αβηονςιέκα ζημ δζαπςνζζηζηυ ημίπςια ημο
δζαιενίζιαημξ.
Σμ πθαίζζμ εα θένεζ επίζδξ μδδβμφξ μζ μπμίμζ εα δδιζμονβμφ εζμπή (αοθάηζ)
ηαζ εα εθάπημκηαζ ηαζ απυ ηζξ δφμ πθεονέξ ημο ηζκδημφ ιένμοξ. Οζ μδδβμί εα
θένμοκ εζςηενζηά ακεεηηζηή επέκδοζδ χζηε κα επζηοβπάκεηαζ αθ‟ εκυξ ιεκ δ
ζηεβακμπμίδζδ, αθ‟ εηένμο δε κα δζεοημθφκεηαζ δ μθίζεδζδ ημο ηζκδημφ
ιένμοξ.
Σμ ζηέθεπμξ ημο εονμθνάβιαημξ εα ζοκδέεηαζ ιε ημ ηζκδηυ ιένμξ ιε ζηζαανυ
ζφκδεζιμ ηαζ εα είκαζ ακορμφιεκμ.
Σμ πεζνζζηήνζμ εα είκαζ ηεκηνζημφ ηφπμο ηαζ εα πενζθαιαάκεζ ημκ ιδπακζζιυ
ακφρςζδξ ημο εονμθνάβιαημξ, ημκ δθεηηνμηζκδηήνα ηδθεπεζνζζιμφ ηαζ ημκ
πεζνμζηνυθαθμ πεζνμηίκδηδξ θεζημονβίαξ.
Ο δθεηηνμηζκδηήναξ πμο εα θεζημονβεί ιε ηνζθαζζηυ νεφια 380-400 V ζηα 50
HZ, εα είκαζ ζηεβακυηδηαξ ημοθάπζζημκ IP 67, ηαηάθθδθμξ βζα ημπμεέηδζδ ζε
ελςηενζηυ πχνμ ηαζ εα έπεζ εενιζηή πνμζηαζία απυ οπενθυνηζζδ.
Θα οπάνπεζ πεζνμζηνυθαθμξ βζα πεζνμηίκδηδ θεζημονβία.
Ο ιδπακζζιυξ νφειζζδξ ηαζ εθέβπμο ηδξ θεζημονβίαξ ακμίβιαημξ-ηθεζζίιαημξ
εα δζαεέηεζ δφμ δζαηυπηεξ μνίμο νμπήξ βζα άκμζβια-ηθείζζιμ απυ νμπή υπςξ
επίζδξ ηαζ δομ ηενιαηζημφξ δζαηυπηεξ βζα άκμζβια-ηθείζζιμ ιε ανζειυ
ζηνμθχκ.
Δπίζδξ μ ιδπακζζιυξ εα έπεζ ελυδμοξ βζα ηα ζήιαηα «ηθεζζηή», «ακμζηηή»,
«ειπθμηή», «θεζημονβία (δζαημπηυιεκμ ζήια, ακααμζαήκεζ εκδεζηηζηή θοπκία
ζημκ πίκαηα θεζημονβίαξ ).
Πάκς ζημ ζχια ημο ιδπακζζιμφ εα οπάνπεζ πνμζηαηεοιέκμξ ιδπακζζιυξ
μπηζηήξ έκδεζλδξ θεζημονβίαξ ηδξ δζηθίδαξ.
Σμ ιδπακζηυ ηζαχηζμ (ιεζςηήναξ) πμο εα έπεζ θζπακεεί εθ‟ άπαλ ηαηά ηδκ
ζοκανιμθυβδζδ ηαζ δεκ εα πνεζάγεηαζ επακαθίπακζδ.
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Όθμξ μ ιδπακζζιυξ εα είκαζ ζηεβακυξ ημοθάπζζημκ ηαηά ΗΡ 67.
Σμ ηζαχηζμ ημο ιδπακζζιμφ εα θζπακεεί εθάπαλ ηαηά ηδκ ζοκανιμθυβδζδ ηαζ
δεκ εα πνεζάγεηαζ επακαθίπακζδ.
Ο δθεηηνζηυξ ιδπακζζιυξ ηςκ εονμθναβιάηςκ εα πνμζηαηεφεηαζ απυ
ιεηαθθζηή ηαηαζηεοή.
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8

ΤΣΖΜΑ ΑΠΟΜΖΖ.
α.

Γεληθά

Σα ζοζηήιαηα απυζιδζδξ επζηοβπάκμοκ ελμοδεηένςζδ μζιχκ ηαζ αενίςκ
νφπςκ ιέζς λδνάξ θίθηνακζδξ. Σμ πδιζηυ ιέζμ ζημοξ απμζιδηέξ απμηεθείηαζ
απυ ιίβια εκενβμφ άκεναηα ηαζ εκενβήξ αθμοιίκαξ ζε ιμνθή ηυηηςκ
ειπμηζζιέκςκ. Ζ ηαηαηνάηδζδ ηςκ μζιχκ επζηοβπάκεηαζ ιε πδιεζμνυθδζδ, δ
μπμία είκαζ ιία ιδ ακηζζηνεπηή δζενβαζία ηαζ μζ μζιέξ αδνακμπμζμφκηαζ πθήνςξ
ζηα θίθηνα απμηθείμκηαξ ηδκ εηνυθδζδ ηαζ επακαδζμπέηεοζδ ζημ πενζαάθθμκ.
Ο ααειυξ απυδμζδξ ηςκ ζοζηδιάηςκ απυζιδζδξ είκαζ ημοθάπζζημκ 99,5%.
β.

ύζηεκα Απόζκεζεο Φξεαηίσλ Λπκάησλ

Σμ ζφζηδια απυζιδζδ πενζθαιαάκεζ :


Σμ ελμπθζζιυ απυζιδζδξ, ιε ημ ηέθοθμξ, ακειζζηήνεξ, ζηδνίβιαηα,
αεναβςβμφξ.



Σα απαζημφιεκα πδιζηά βζα ηδκ πνχηδ πενίμδμ θεζημονβίαξ



Πάζδξ θφζεςξ οθζηά ηαζ ενβαζίεξ βζα ηδκ πθήνδ ηαζ θεζημονβζηή
πανάδμζδ ημο.

Σμ ζφζηδια απυζιδζδξ πμο εα ημπμεεηδεεί εα έπεζ δοκαηυηδηα
ελμοδεηένςζδξ ημοθάπζζημκ ηςκ νφπςκ πμο δίκμκηαζ ζημκ παναηάης πίκαηα.
Αέξηνη Ρύπνη

πγθεληξώζεηο
θξέαηνο (ppm)

Τδνυεεζμ

25

Αζεοθαιίκδ

0,5

Γζαζεοθαιίκδ

0,5

Μενηαπημιεεάκζμ

1

Μενηαπημαζεάκζμ

1

Αιιςκία

1

Ολζηυ μλφ

0,1

Γζιεεοθμζμοθθίδζμ

0,1

Τγξνύ

Ζ παξνρή αέξα γηα ην θξεάηην δίλεηαη ζην ηεύρνο ηερληθώλ πεξηγξαθώλ.
Ζ δζαζηαζζμθυβδζδ ημο ζοζηήιαημξ απυζιδζδξ εα βίκεζ ιε ηδκ παναδμπή υηζ
ημ ζφζηδια εα θεζημονβεί ζοκεπχξ (24 χνεξ ακά διένα / 7 διένεξ ακά
εαδμιάδα) ηαζ υηζ δ δζάνηεζα γςήξ ηςκ πδιζηχκ θίθηνςκ εα είκαζ ιεβαθφηενδ
ηςκ 6 ιδκχκ.
Ζ αηνζαήξ δζάνηεζα γςήξ ηςκ θίθηνςκ, έηζζ χζηε κα οπμθμβζζεεί μ πνυκμξ
ακηζηαηάζηαζήξ ημοξ, εα βίκεζ ηαηά ημκ πνχημ πνυκμ θεζημονβίαξ, ιε θήλδ
δείβιαημξ βζα ημκ ενβαζηδνζαηυ έθεβπμ ημο ααειμφ ημνεζιμφ ημοξ. Σμ
ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Καηαζκεσή δικηύοσ αποτέηεσζης ακαθάρηων σδάηων ηοσ Γήμοσ Παλλήνης»
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παναπάκς ηνίκεηαζ ακαβηαίμ βζα ηδκ αέθηζζηδ πθήνδ πνήζδ ηςκ θίθηνςκ ηαζ
βζα ημκ πνμβναιιαηζζιυ ηδξ ζοκηήνδζδξ
Ζ δεζβιαημθδρία ηαζ μ ενβαζηδνζαηυξ έθεβπμξ επζαανφκμοκ ημκ πνμιδεεοηή
ημο ζοζηήιαημξ.
γ.

Πξνδηαγξαθέο Υεκηθώλ Φίιηξσλ

Σα πδιζηά θίθηνα εα πνέπεζ κα πθδνμφκ ημοθάπζζημκ ηζξ αηυθμοεεξ
πνμδζαβναθέξ:

δ.



Να είκαζ άηαοζηα (UL Class 1 ή 2).



Μδ ημλζηά.



Δφημθα απμννζπηυιεκα (Landfill disposable).



Να ιδκ επζηνέπμοκ ηδκ ακάπηολδ ιζηνμαίςκ ηαζ ααηηδνζδίςκ.



Να ακηέπμοκ ζε ζπεηζηή οβναζία απυ 10 έςξ 95%.



Σα πδιζηά θίθηνα πμο δζαεέημοκ οπενιαββακζηυ ηάθζμ ή κάηνζμ, εα
πνέπεζ μ ειπμηζζιυξ ημοξ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 10%.



Να ακηέπμοκ ζε εενιμηναζίεξ απυ -10° C έςξ 60° C.



Να δζαεέημοκ δείηηεξ ημνεζιμφ μιμζυιμνθα ηαηακειδιέκμοξ ζε υθμ ημ
πάπμξ ημο πδιζημφ ιέζμο.



Ζ ηαηαζηεοή ημοξ κα πθδνεί ηα Standards ISO 9001/2000.
Πεξηγξαθή πζηήκαηνο Απόζκεζεο Τγξώλ Θαιάκσλ

Ζ ααζζηή δζαιυνθςζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ απυζιδζδξ είκαζ δ αηυθμοεδ:
Σμ ηέθοθμξ ημο απμζιδηή είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ οθζηυ (πμθοαζεοθέκζμ
επανημφξ πάπμοξ) ηαηάθθδθμ βζα ελςηενζηή πνήζδ ηαζ
ακεεηηζηυ ζε
δζαανςηζηυ πενζαάθθμκ.
Δζςηενζηά ημο ηεθφθμοξ εα ημπμεεηδεμφκ ηα πδιζηά θίθηνα πμο απμηεθμφκηαζ
απυ ιίβια εκενβμφ άκεναηα ηαζ εκενβήξ αθμοιίκαξ ζε ιμνθή ηυηηςκ
ειπμηζζιέκμ ζε ηαοζηζηά πδιζηά, ζε ιμνθή πφδδκ ηυηηςκ ζε δζάθμνεξ
ζηνχζεζξ. Ζ πνυζααζδ ζηα πδιζηά θίθηνα εα βίκεηαζ απυ ημ επάκς ηαπάηζ. Σμ
ηαπάηζ εα ηθείκεζ ενιδηζηά ιε πενζθενεζαηά ημπμεεηδιέκα ηθείζηνα –
εκηαηήνεξ ηαηαζηεοαζιέκα απυ ακμλείδςημ πάθοαα.
Σμ ιδπάκδια εα δζαεέηεζ ακειζζηήνα ακηζμλεζδςηζημφ ηφπμο ιε ηαηάθθδθμ
ακμλείδςημ πνμζηαηεοηζηυ ηάθοιια ημο δθεηηνμηζκδηήνα ημο. Ο ακειζζηήναξ
εα είκαζ ακηζεηνδηηζημφ ηφπμο ηαζ ημπμεεηδιέκμξ πθεονζηά ημο απμζιδηή. Ζ
ακαννυθδζδ ημο εα ζοκδέεηαζ ιε ημ επάκς ηαπάηζ ιέζς ηοθζκδνζημφ
αεναβςβμφ. Ζ έλμδμξ ημο αένα βίκεηαζ απυ ημ πάκς ηιήια. Σμπμεεηείηαζ επίζδξ
εθαζηζηυξ ζφκδεζιμξ βζα κα είκαζ εφημθδ δ αθαίνεζδ ημο πάκς ηαπαηζμφ ηαζ δ
πνυζααζδ ζηα θίθηνα.
ηδκ είζμδμ ημο ζοζηήιαημξ εα οπάνπεζ πθαζηζηυ damper βζα ηδκ αηνζαή
νφειζζδ ηδξ πανμπήξ ημο. Δζςηενζηά ημο ηεθφθμοξ ηαζ πθδζίμκ ημο ζημιίμο
εζζυδμο αένα εα οπάνπεζ δζάηαλδ ζοβηνάηδζδξ ηςκ ζηαβμκζδίςκ ηδξ οβναζίαξ,
εκχ μ απμζιδηήξ εα δζαεέηεζ πθεονζηυ ζφζηδια απμζηνάββζζδξ ηςκ
ζοιποηκςιάηςκ, ιε δζηθείδα πεζνζζιμφ.
ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Καηαζκεσή δικηύοσ αποτέηεσζης ακαθάρηων σδάηων ηοσ Γήμοσ Παλλήνης»
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Ζ ιμκάδα πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ εονίδεξ δεζβιαημθδρίαξ ζηα ζηάδζα ηδξ
θίθηνακζδξ, βζα ημκ έθεβπμ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηςκ θίθηνςκ.
Ζ ιζηνμιεηνζηή νφειζζδ ηδξ πανμπήξ βζα ηδκ πνμζανιμβή ζηζξ ακάβηεξ ημο
εηάζημηε θνεαηίμο θοιάηςκ, βίκεηαζ ιε πεζνμηίκδημ δζάθναβια (dumper), ημ
μπμίμ είκαζ ακηζμλεζδςηζημφ ηφπμο.
Ο θοβμηεκηνζηυξ ακειζζηήναξ εα είκαζ αζμιδπακζημφ ηφπμο, ακηζμλεζδςηζημφ
ηφπμο, ελ‟ μθμηθήνμο απυ οθζηυ ακεεηηζηυ ζηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ηα
δζαανςηζηά οθζηά (πμθοπνμποθέκζμ ή πανυιμζμ οθζηυ), ηυζμ ημ ηέθοθμξ ημο
υζμ ηαζ δ πηενςηή ημο.
Σμ ιμηέν εα έπεζ πνμζηαζία IP55, ακηζεηνδηηζημφ ηφπμο, ιμκμθαζζηυ ή
ηνζθαζζηυ, εενιζηήξ πνμζηαζίαξ T4 .
Ζ πνμζαβςβή ημο κςπμφ αένα βζα ημκ ελαενζζιυ εα ελαζθαθίγεηαζ ιέζς
ακμζβιάηςκ ζημ θνεάηζμ, ζε δζάηαλδ ηέημζα χζηε κα ζανχκεηαζ επανηχξ υθμξ μ
πχνμξ ημο εαθάιμο, ιε πνμζαβςβή κςπμφ αένα παιδθά ηαζ απαβςβή ρδθά
ζηδκ μνμθή.
ε.

Υεκηθά Φίιηξα

Σα πδιζηά θίθηνα απμηεθμφκ ιίβια εκενβμφ άκεναηα ηαζ εκενβήξ αθμοιίκαξ.
Με αάζδ ημοξ νφπμοξ πμο εηθφμκηαζ εδχ, πνδζζιμπμζμφκηαζ ελεζδζηεοιέκμζ
ηφπμζ ειπμηζζιμφ, χζηε δ ελμοδεηένςζδ ηςκ μζιχκ κα είκαζ πθήνδξ
(ημοθάπζζημκ ηαηά 99,5%) ηαζ κα ιεβζζημπμζείηαζ δ δζάνηεζα γςήξ ηςκ πδιζηχκ
θίθηνςκ.
Υνδζζιμπμζείηαζ ανπζηά έκαξ πδιζηυξ ηφπμξ εζδζηά βζα ηδκ ελμοδεηένςζδ ημο
οδνμεείμο, ημ μπμίμ παναηδνείηαζ ηαζ ζε ιεβαθφηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ. Ζ
απυδμζδ ζηδκ ελμοδεηένςζδ ζε οδνυεεζμ εα είκαζ ημοθάπζζημκ 0,3 g/cc
πδιζημφ ιέζμο.
Σμ οδνυεεζμ δεκ είκαζ μ ιυκμξ νφπμξ πμο πνμηαθεί μζιέξ. Σμ οπενιαββακζηυ
κάηνζμ ςξ ζημζπείμ ειπμηζζιμφ έπεζ ζζπονά μλεζδςηζηή δνάζδ, πςνίξ κα πανάβεζ
επζηίκδοκα παναπνμσυκηα. Σμ πδιζηυ ιέζμ ειπμηζζιέκμ ζε οπενιαββακζηυ
κάηνζμ πανμοζζάγεζ ημ ιεβαθφηενμ δοκαηυ εφνμξ ελμοδεηένςζδξ μζιχκ.
Ακαθοηζηά μζ πδιζημί ηφπμζ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ είκαζ:
ηάδην ιε πδιζηά θίθηνα απμηεθεί ιίβια εκενβμφ άκεναηα ηαζ εκενβήξ
αθμοιίκαξ ζε ιμνθή ηυηηςκ ειπμηζζιέκμ ζε ηαοζηζηά πδιζηά. ε αοηυ ημ
ζηάδζμ πδιζημφ θζθηνανίζιαημξ ελμοδεηενχκεηαζ πθήνςξ ημ οδνυεεζμ ζε
πμζμζηυ ιεβαθφηενμ απυ 99,5% ηαζ ζε πμζμζηυ ηαηαηνάηδζδξ 0,3 g/cc έςξ ημκ
ημνεζιυ ημο πδιζημφ οθζημφ.
ηάδην ιε πδιζηά θίθηνα απμηεθεί ιίβια εκενβμφ άκεναηα ηαζ εκενβήξ
αθμοιίκαξ ζε ιμνθή ηυηηςκ ειπμηζζιέκμ ζε οπενιαββακζηυ κάηνζμ
ημοθάπζζημκ ηαηά 12%. ε αοηυ ημ ζηάδζμ πδιζημφ θζθηνανίζιαημξ
ελμοδεηενχκεηαζ δ πθεζμκυηδηα ηςκ αενίςκ νφπςκ ηαζ ηςκ μζιχκ πμο
εηθφμκηαζ απυ θφιαηα υπςξ αιίκεξ, ηεηυκεξ, ιενηαπηάκεξ, αθδεΰδεξ, μνβακζηά
ηαζ ακυνβακα μλέα, μλείδζα ημο εείμο ηαζ ημο αγχημο η.α. ζε πμζμζηυ
ιεβαθφηενμ απυ 99,5%. Σμ πδιζηυ ιέζμ εα είκαζ ζε ιμνθή ιζηνχκ ηυηηςκ ιε
δζάιεηνμ απυ
3 – 6mm. Οζ μζιέξ πμο εηθφμκηαζ απυ ημοξ πχνμοξ ή οπάνπμοκ ζημοξ πχνμοξ
ηδξ εβηαηάζηαζδξ πενζθαιαάκμοκ ημλζηά, επζηίκδοκα ηαζ δζαανςηζηά αένζα.
ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Καηαζκεσή δικηύοσ αποτέηεσζης ακαθάρηων σδάηων ηοσ Γήμοσ Παλλήνης»
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Ακελάνηδηα απυ ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ μζιχκ ηαζ ηδκ πανμπή ζηδ ηάεε
ιμκάδα μ αέναξ πμο εα ελάβεηαζ ζημ πενζαάθθμκ ηδξ εβηαηάζηαζδξ απυ ηα
ζοζηήιαηα απυζιδζδξ εα είκαζ πθήνςξ απαθθαβιέκμξ απυ νφπμοξ ιε απυδμζδ
πμο λεπενκάεζ ημ 99%.
ζη.

Αεξαγσγνί θαη εμαξηήκαηα

Σα δίηηοα αεναβςβχκ εα ηαηαζηεοαζεμφκ απυ ζςθήκεξ πμθοαζεοθεκίμο
ορδθήξ ποηκυηδηαξ HDPE / 6 bar.
Σα ελανηήιαηα ημο δζηηφμο εα είκαζ επίζδξ απυ πμθοαζεοθέκζμ ηαζ δ ζφκδεζή
ημοξ εα βίκεηαζ ιε ιεηςπζηή ζοβηυθθδζδ (butt fusion welding), ζφιθςκα ιε ηζξ
μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηή.
Σα δίηηοα αεναβςβχκ εκηυξ ημο εδάθμοξ εα εβηαηαζηαεμφκ ζε αάεμξ ~ 70 cm
εκηυξ ζηνχζδξ άιιμο πμο εα επζηαθοθεεί ιε ημζηζκζζιέκα πνμσυκηα εηζηαθήξ
ηαζ εα ζδιακεμφκ ιε οπυβεζμ πθαζηζηυ πθέβια πμο εα ημπμεεηδεεί επάκς απυ
ηδ ζηνχζδ άιιμο.
Γζα ηδκ νφειζζδ ηδξ πανμπήξ ημο αένα ηαζ ηδκ μνεή ηαηακμιή ζημοξ επζιένμοξ
πχνμοξ ηάεε ακηθζμζηαζίμο πνμαθέπεηαζ δ ημπμεέηδζδ πθαζηζηχκ νοειζζηζηχκ
δζαθναβιάηςκ, ζημοξ αεναβςβμφξ εζζυδμο ημο αένα, ηφπμο πεηαθμφδαξ. Σα
νοειζζηζηά δζαθνάβιαηα εα είκαζ πεζνμηίκδηα ηαζ εα έπμοκ ιδπακζζιυ πμο
αζθαθίγεζ ζηδ εέζδ νφειζζδξ.
Γζα ηδκ είζμδμ ημο αένα ακαπθήνςζδξ ζε ηάεε ακηθζμζηάζζμ ηαζ ημκ
απμηθεζζιυ δζάποζδξ μζιχκ ζημ πενζαάθθμκ, υηακ μ ακειζζηήναξ
ακαννυθδζδξ δεκ θεζημονβεί, πνμαθέπεηαζ δ εβηαηάζηαζδ ηεθαθχκ αενζζιμφ
(ιίηεξ αενζζιμφ) ζε ηάεε είζμδμ αένα, υπςξ θαίκεηαζ ζηα ζπέδζα.

9

EΞΑΔΡΗΜΟ
α.

Δμαεξηζκόο ρώξσλ Μεηαζρεκαηηζηώλ, Γεληθώλ Πηλάθσλ

Γζα ηζξ ακάβηεξ αενζζιμφ ηςκ πχνςκ εα εβηαηαζηαεεί ζφζηδια ελαενζζιμφ ιε
επίζημζπμ θοβμηεκηνζηυ ακειζζηήνα.
Ζ πανμπή αένα δίκεηαζ ζημ ηεφπμξ ηεπκζηχκ πενζβναθχκ.
Ο ακειζζηήναξ εα θεζημονβεί ιέζς εενιμζηάηδ ή ηαζ πεζνμηίκδηα, υηακ
παναζηεί ακάβηδ βζα ακακέςζδ ημο αένα ημο πχνμο.
Ο θοβμηεκηνζηυξ ακειζζηήναξ εα είκαζ αζμιδπακζημφ ηφπμο, ελ‟ μθμηθήνμο
απυ οθζηυ ακεεηηζηυ ζηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ηα δζαανςηζηά οθζηά, ηυζμ ημ
ηέθοθμξ ημο υζμ ηαζ δ πηενςηή ημο.
Σμ ιμηέν εα έπεζ πνμζηαζία IP55,
πνμζηαζίαξ T4 .

ιμκμθαζζηυ ή ηνζθαζζηυ, εενιζηήξ

Ζ πνμζαβςβή ημο κςπμφ αένα βζα ημκ ελαενζζιυ εα ελαζθαθίγεηαζ ιέζς
ακμζβιάηςκ ζημ πχνμ, ζε δζάηαλδ ηέημζα χζηε κα ζανχκεηαζ επανηχξ υθμξ μ
πχνμξ ημο εαθάιμο, ιε πνμζαβςβή κςπμφ αένα παιδθά ηαζ απαβςβή ρδθά.
β.

Δμαεξηζκόο ζαιάκσλ δηθιείδσλ
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Πνμαθέπεηαζ ακελάνηδηδ εβηαηάζηαζδ ελαενζζιμφ ηάεε εαθάιμο δζηθείδςκ βζα
ηδκ δδιζμονβία ηαηάθθδθδξ αηιυζθαζναξ, υηακ απαζηείηαζ πνυζααζδ απυ
ηεπκζηυ πνμζςπζηυ.
Ζ πανμπή ημο αένα ελαενζζιμφ οπμθμβίγεηαζ βζα 5 εκαθθαβέξ ακά χνα.
Ο ελαενζζιυξ εα βίκεζ ιε ζςθδκςημφξ αλμκμθοβμηεκηνζημφξ ελαενζζηήνεξ
ηαηάθθδθμοξ βζα απεοεείαξ ζφκδεζδ ιε ημοξ αεναβςβμφξ.
Οζ ηζκδηήνεξ ηςκ ακειζζηήνςκ εα είκαζ απεοεείαξ ζογεοβιέκμζ ιε ηδκ πηενςηή,
εα ρφπμκηαζ απυ ημ νεφια ημο αένα ηαζ εα δζαεέημοκ πνμζηαζία ηοθίβιαημξ
απυ οπενθυνηζζδ,
Σα δίηηοα αεναβςβχκ εα ηαηαζηεοαζημφκ απυ πθαζηζημφξ ζςθήκεξ HDPE / 6
bar.
Ζ πανμπή ηάεε ακειζζηήνα ακαβνάθεηαζ ζηα ζπέδζα.
Ζ είζμδμξ ημο αένα ακαπθήνςζδξ εα βίκεηαζ απυ πενζζδςηή πυνηα ζημ ζζυβεζμ
ημο ηηδνίμο.δζηθείδςκ, ιέζς ημο ακμίβιαημξ ηδξ ηθίιαηαξ ηαευδμο ζημκ
οπυβεζμ πχνμ (εάθαιμξ δζηθείδςκ).
Ο έθεβπμξ θεζημονβίαξ ημο ζοζηήιαημξ ελαενζζιμφ ημο εαθάιμο δζηθείδςκ
ηάεε ακηθζμζηαζίμο εα βίκεηαζ πεζνμηίκδηα, απυ ημκ πίκαηα ηίκδζδξ ημο
ηηδνίμο δζηθείδςκ ιέζς ημο PLC.
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10

ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ
ΡΔΤΜΑΣΧΝ

10.1

Δηζαγσγή

10.1.1

Γεληθά

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΗΥΤΡΧΝ

Ακηζηείιεκμ ημο ηιήιαημξ αοημφ είκαζ δ πνμδζαβναθή ηςκ πάζδξ θφζεςξ
οθζηχκ ηδξ εβηαηάζηαζδξ θςηζζιμφ ηαζ ηίκδζδξ, ήημζ ηςκ ζονιαηχζεςκ,
ηαθςδζχζεςκ, νεοιαημδμηχκ, δζαημπηχκ ηάεε είδμοξ, θςηζζηζηχκ ζςιάηςκ,
πζκάηςκ θςηζζιμφ ηαζ ηίκδζδξ ηθπ.
Ζ εβηαηάζηαζδ θςηζζιμφ ηαζ ηίκδζδξ πενζθαιαάκεζ ηάεε δθεηηνμθμβζηή
εβηαηάζηαζδ ζζπονχκ νεοιάηςκ ηάζδξ θεζημονβίαξ ιέπνζ 1000V.

Καλνληζκνί

10.1.2

Όθα ηα οθζηά εα είκαζ ζφιθςκα ιε ημοξ παναηάης ηακμκζζιμφξ, υπςξ ζζπφμοκ
ιεηά ηζξ ηεθεοηαίεξ ηνμπμπμζήζεζξ ηαζ ζοιπθδνχζεζξ ημοξ:


Κακμκζζιμί ΔΛΟΣ HD 384.



Ηζπφμκηεξ ηακμκζζιμί ηαζ υνμζ ηδξ ΓΔΖ/ ΓΔΓΓΖΔ.



Ηζπφμοζεξ Πονμζαεζηζηέξ Γζαηάλεζξ.



Κακμκζζιμί Πονμπνμζηαζίαξ ηςκ Κηζνίςκ Π.Γ. 71/ΦΔΚ 32A/17.2.88.



Δθθδκζηυξ Ονβακζζιυξ Σοπμπμίδζδξ (ΔΛΟΣ).



VDΔ/DΗΝ Standards.



Ηζπφμκηεξ Κακμκζζιμί πςνχκ ΔΟΚ ηαζ ΖΠΑ βζα υνβακα ηαζ οθζηά
πνμενπυιεκα απυ πχνεξ ημο ελςηενζημφ

Τπνβνιέο γηα έγθξηζε πιηθώλ

10.1.3

Καηαζηεοαζηζηά ζπέδζα (η) ή πθδνμθμνίεξ ηαηαζηεοαζηχκ απυ απμηυιιαηα
ηαηαθυβςκ (π) ή δείβιαηα (δ) εα οπμαθδεμφκ βζα ηα παναηάης οθζηά:


Φςηζζηζηά ζχιαηα (π ηαζ δ).



Ρεοιαημδυηεξ (π ηαζ δ).



Γζαηυπηεξ θςηζζιμφ (π ηαζ δ).



Γζαηυπηεξ ηάεε είδμοξ (π).



ηδνίβιαηα ζςθδκχζεςκ (δ).



ςθήκεξ (δ).



πάνεξ ηαθςδίςκ (π ηαζ δ).



Κμοηζά δζαηθάδςζδξ, ζφκδεζδξ ηαζ μνβάκςκ δζαημπήξ υθςκ ηςκ εζδχκ (δ).



Αβςβμί ηαζ ηαθχδζα (π ηαζ δ).



Ζθεηηνζημί Πίκαηεξ (π ηαζ η).
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Όνβακα πζκάηςκ (π).



Όνβακα πνμζηαζίαξ ηαζ εθέβπμο ηζκδηήνςκ (π).



Γζαβνάιιαηα αοημιαηζζιχκ (η).
Πθδνμθμνίεξ ή ηαζ δείβιαηα βζα ηάεε άθθμ οθζηυ πμο εα γδηήζεζ δ Δπίαθερδ
πνμηεζιέκμο κα δζαπζζηςεεί πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ηςκ ενβαζζχκ ακ ηα οθζηά
πθδνμφκ ηζξ απαζηήζεζξ πμζυηδηαξ ηςκ πνμδζαβναθχκ.

10.2

ΑΓΧΓΟΗ - ΚΑΛΧΓΗΑ ΗΥΤΡΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ

10.2.1

Αγσγνί Μέζεο Σάζεο
Σα ηαθχδζα ιέζδξ ηάζδξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα ζφιθςκα ιε ηα πνυηοπα
DIN VDE 0276-620, HD 620 S1, DIN/BS EN 60228, BS EN/IEC 60332-1-2
βζα ηαθχδζα ιε ιυκςζδ απυ δζηηοςιέκμ πμθοαζεοθέκζμ (XLPE). Οζ ηφπμζ ηςκ
ηαθςδίςκ εα είκαζ N2XSY. Ζ ημπμεέηδζδ ηςκ ηαθςδίςκ εα είκαζ ζε οπυβεζα
εβηαηάζηαζδ, ζε ηνζβςκζηή δζάηαλδ.

10.2.2

Αγσγνί ηύπνπ "ΝΤΑ"
Οζ αβςβμί ηφπμο "ΝΤΑ" εα έπμοκ εενιμπθαζηζηή ιυκςζδ ηαζ εα είκαζ απυθοηα
ζφιθςκμζ ιε ημκ πίκαηα ΗΗΗ, άνενμ 135 ηαηδβμνία 1α ηςκ Δθθδκζηχκ
ηακμκζζιχκ ηαζ ημοξ Γενιακζημφξ ηακμκζζιμφξ VDE0250, 0283 ηαζ DIN
47102.

10.2.3

Καιώδηα ηύπνπ "ΝΤΜ"
Σα ηαθχδζα ηφπμο "ΝΤΜ" εα έπμοκ εενιμπθαζηζηή επέκδοζδ ηαζ εα είκαζ
απυθοηα ζφιθςκα ιε ημκ πίκαηα ΗΗΗ άνενμ 135 ηαηδβμνία 3α ηςκ Δθθδκζηχκ
ηακμκζζιχκ ηαζ ημοξ Γενιακζημφξ ηακμκζζιμφξ VDE 0250, 0233 ηαζ DIN
47705.

10.2.4

Καιώδηα ηύπνπ "ΝΤΤ"
Σα ηαθχδζα ηφπμο "ΝΤΤ" εα έπμοκ ιακδφα ηαζ επέκδοζδ απυ εενιμπθαζηζηυ
ζφιθςκα ιε ημοξ Γενιακ. Κακμκ. VDE 0271.

10.2.5

Γεληθέο παξαηεξήζεηο γηα ηνπο αγσγνύο
Όθμζ μζ αβςβμί εα είκαζ πάθηζκμζ, ηαζ ιμκυηθςκμζ βζα δζαημιέξ ιέπνζ 6mm². Οζ
αβςβμί ιε δζαημιή 10mm² ηαζ πάκς εα είκαζ πμθφηθςκμζ.

10.3

ΤΛΗΚΑ ΣΖΡΗΞΔΧ ΚΑΛΧΓΗΧΝ

10.3.1

ηεξίγκαηα θαισδίσλ
Σα ζηδνίβιαηα ηαθςδίςκ εα είκαζ δζιενή, ζζπονήξ ηαηαζηεοήξ απυ ζοκεεηζηή
νδηίκδ ή απυ ακεεηηζηυ πθαζηζηυ, ηαηάθθδθα βζα ζηενέςζδ ζε ζζδδνμηνμπζέξ
(νάβεξ) ή ηαζ απ' εοεείαξ ζημκ ημίπμ (ιυκμ βζα ηαθχδζα ιζηνήξ δζαιέηνμο).
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Οζ ημπθίεξ ζοζθίβλεςξ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ ηςκ ζηδνζβιάηςκ ηαζ μζ ημπθίεξ
ζηενεχζεςξ, εα είκαζ επζκζηεθςιέκμζ ή επζηαδιζςιέκμζ ή απυ ακμλείδςημ
πάθοαα.

10.3.2

ηδεξνηξνρηέο (ξάγεο)
Οζ ζζδδνμηνμπζέξ ζηδνίλεςξ εα έπμοκ δζαημιή πάπμοξ ημοθάπζζημκ 2mm ηαζ εα
είκαζ ζζπονά βαθαακζζιέκεξ ζε εενιυ θμοηνυ ιεηά ηδκ ημπή ημοξ ή μπμζαδήπμηε
άθθδ απαζημφιεκδ ηαηενβαζία ημοξ.
Ζ ζηήνζλδ ηςκ ζζδδνμηνμπζχκ ζηα δμιζηά ζημζπεία ημο ένβμο εα βίκεζ ιε
ακμλείδςημοξ ή επζκζηεθςιέκμοξ ημπθίεξ εηημκχζεςξ.

10.3.3

Δζράξεο θαισδίσλ
Οζ εζπάνεξ ηαθςδίςκ εα είκαζ ιεηαθθζηέξ απυ δζάηνδηδ βαθαακζζιέκδ
θαιανίκα πάπμοξ 0,75  1 mm. πμο εα βαθαακζζεεί ζε εενιυ θμοηνυ. Οζ
εζπάνεξ ηαθςδίςκ εα ζοκμδεφμκηαζ ηαζ ζε υθα ηα εζδζηά ελανηήιαηα
ζπδιαηζζιμφ ή ζηδνίλεχξ ηςκ (ηαιπφθεξ, ζοζημθέξ, δζαηθαδχζεζξ, μνεμζηάηεξ,
αναπίμκεξ ζηδνίλεςξ ηθπ.) επίζδξ βαθαακζζιέκα ζε εενιυ θμοηνυ.

10.4

ΧΛΖΝΔ KOYTIA ΓΗΑΚΛΑΓΧΔΧ ΑΓΧΓΟΗ - ΚΑΛΧΓΗΑ
ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ - ΚΑΝΑΛΗ ΗΥΤΡΧΝ
ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ

10.4.1

ΣΤΠΟΗ ΧΛΖΝΧΝ

10.4.1.1

Υαιπβδνζσιήλεο (επζείο)
Οζ παθοαδμζςθήκεξ εα είκαζ ιε ναθή, ηαζ εα απμηεθμφκηαζ απυ παθφαδζκμ
ζςθήκα πάπμοξ ημοθάπζζημκ 1 πζθ. πμο ζημ εζςηενζηυ ημο εα έπεζ ιμκςηζηή
επέκδοζδ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 146 παν. 4 ημο ηακμκζζιμφ Δζςηενζηχκ
Ζθεηηνζηχκ Δβηαηαζηάζεςκ (ΦΔΚ 59/Β/55). Οζ παθοαδμζςθήκεξ εα αζδχκμοκ
ιεηαλφ ημοξ ηαζ ιε ηα ελανηήιαηά ημοξ (ιμφθεξ, ηαιπφθεξ, δζαηθαδςηήνεξ ηαο,
ζοζημθέξ, ημοηζά δζαηθάδςζδξ η.θ.π.) χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ απυθοηδ
ζηεβακυηδηα ζημοξ αβςβμφξ πμο πενζέπμοκ.

10.4.1.2

Δύθακπηνη ραιπβδνζσιήλεο (ζπηξάι)
Οζ εφηαιπημζ παθοαδμζςθήκεξ εα απμηεθμφκηαζ απυ έκα δζπθυ ιεηαθθζηυ
μπθζζιυ απυ θεπηυ έθαζια πμο εα πενζαάθθεζ ηδκ ιμκςηζηή επέκδοζδ.

10.4.1.3

θιεξνί Μνλσηηθνί σιήλεο (επζείο)
Οζ ζηθδνμί ιμκςηζημί ζςθήκεξ εα είκαζ απυ πθαζηζηυ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ
146 ημο ηακμκζζιμφ Δζςηενζηχκ Ζθεηηνζηχκ Δβηαηαζηάζεςκ (ΦΔΚ 59/Β/55).

10.4.1.4

Δύθακπηνη Μνλσηηθνί σιήλεο (ζπηξάι)
Οζ εφηαιπημζ ιμκςηζημί ζςθήκεξ εα είκαζ επίζδξ απυ ζηθδνυ πθαζηζηυ υπςξ
ηαζ μζ παναπάκς.
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10.4.1.5

Γαιβαληζκέλνη ηδεξνζσιήλεο
Οζ βαθαακζζιέκμζ ζζδδνμζςθήκεξ δεκ εα έπμοκ ιμκςηζηή επέκδοζδ βζ'αοηυ ηαζ
εα πνδζζιμπμζδεμφκ απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ ηαθςδίςκ
ηφπμο ΝΤΜ ή ΝΤΤ. Οζ δζαζηάζεζξ πμο δίδμκηαζ ζηα ζπέδζα ακαθένμκηαζ ζηδκ
μκμιαζηζηή δζάιεηνυ ημοξ. Οζ βαθαακζζιέκμζ ζζδδνμζςθήκεξ εα είκαζ ιε ναθή
ηαηά DIN 2439.

10.4.1.6

Πιαζηηθνί ζσιήλεο (Τπνγείσλ Καισδίσλ)
Οζ πθαζηζημί ζςθήκεξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμζ απυ ζηθδνυ πθςνζμφπμ
πμθοαζκφθζμ (PVC) ή πμθοαζεοθέκζμ ηαηάθθδθμζ βζα πίεζδ θεζημονβίαξ 6
Αηιμζθαζνχκ ηαζ πάπμοξ ημζπχιαημξ ζφιθςκα ιε ημκ παναηάης πίκαηα :
ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟ
(mm)

ΠΑΥΟ ΣΟΗΥΧΜΑΣΟ
(mm)

50

1,8

75

2,2

110

3,2

125

3,7

160

4,7

Οζ πθαζηζημί ζςθήκεξ εα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ οπμβείςκ
ηαθςδίςκ.

10.4.2

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ ΧΛΖΝΧΝ
Ο ηνυπμξ εβηαηαζηάζεςξ ηαζ μζ πχνμζ ζημοξ μπμίμοξ πνδζζιμπμζείηαζ ηάεε
ηφπμξ ζςθήκα ακαβνάθμκηαζ ζηα ζπέδζα ηαζ ηεπκζηέξ πενζβναθέξ.

10.4.3

ΚΟΤΣΗΑ ΓΗΑΚΛΑΓΧΔΧ
Σα ημοηζά δζαηθαδχζεςξ εα είκαζ ηοηθζηά ή μνεμβςκζηά ή ηεηνάβςκα ηαζ
ηαηάθθδθα βζαημκ ηφπμ ημο ζςθήκα ή ηαθςδίμο πμο πνμμνίγμκηαζ.
Ζ εθάπζζηδ δζάζηαζδ ηςκ ημοηζχκ δζαηθαδχζεςξ ηαεμνίγεηαζ ακελάνηδηα ημο
ζπήιαηυξ ημοξ ζε 70 πζθ.

10.5

ΓΗΑΚΟΠΣΔ ΦΧΣΗΜΟΤ

10.5.1

ηεγαλνί δηαθόπηεο
Οζ ζηεβακμί δζαηυπηεξ εα είκαζ 10 Α/250 V, ηαηάθθδθμζ βζα μναηή ή ηαζ
πςκεοηή ημπμεέηδζδ, δζιενείξ, πμνζεθάκδξ ιε πθήηηνμ, πνχιαημξ θεοημφ ή ηδξ
εηθμβήξ ηδξ Δπίαθερδξ, πνμζηαζίαξ ΗΡ44 ηαηά CEI 529 βζά πςκεοημφξ
δζαηυπηεξ ηαζ ΗΡ55 βζα μναημφξ δζαηυπηεξ.
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10.6

ΡΔΤΜΑΣΟΓΟΣΔ

10.6.1

Ρεπκαηνδόηεο SCHUKO ζηεγαλνί
ηεβακμί νεοιαημδυηεξ 16 Α/250 V, ζζπονήξ ηαηαζηεοήξ, ηαηάθθδθμζ βζα
μναηή ή πςκεοηή εβηαηάζηαζδ, δζιενείξ, ιε δομ αηνμδεηηχκ ιε πθεονζηέξ
βεζχζεζξ (ζμφημ ζηεβακυξ) ιε ηάθοιια πνμζηαζίαξ ηςκ αηνμδεηηχκ.

10.6.2

Ρεπκαηνδόηεο βηνκεραληθνύ ηύπνπ

10.6.2.1

Γεληθά
Οζ νεοιαημδυηεξ αζμιδπακζημφ ηφπμο εα είκαζ απυ ζηθδνυ πθαζηζηυ, ζηεβακμί
(Πνμζηαζίαξ ΗΡ44) ηαζ εα έπμοκ δζάηαλδ επαθχκ ζφιθςκα ιε ηδκ δζεεκή
ηοπμπμίδζδ IEC 309-1/309-2, έηζζ χζηε βζα ηάεε ηάζδ δ δζάηαλδ ηςκ επαθχκ
κα ιδκ ηαζνζάγεζ ζε ηακέκα άθθμ ηφπμ νεοιαημδυηδ.
΄Οθμζ μζ νεοιαημδυηεξ ημο ηφπμο αοημφ εα ζοκμδεφμκηαζ απυ ημκ ακηίζημζπμ
νεοιαημθήπηδ.

10.6.2.2

Μνλνθαζηθνί ξεπκαηνδόηεο
Οζ ιμκμθαζζημί νεοιαημδυηεξ εα είκαζ ηνζπμθζημί (1Φ+ΟΤΓ+ΓΖ) μκμιαζηζηήξ
εκηάζεςξ 16 Α ηαζ ηάζεςξ 220V (50 ΖΕ).

10.6.2.3

Σξηθαζηθνί ξεπκαηνδόηεο.
Οζ ηνζθαζζημί νεοιαημδυηεξ εα είκαζ πεκηαπμθζημί (3Φ+ΟΤΓ+ΓΖ)
μκμιαζηζηήξ εκηάζεςξ 32 Α ηαζ ηάζεςξ 380 V (50 Ζz).

10.6.3

Μνλνθαζηθνί ξεπκαηνδόηεο ρακειήο ηάζεσο (42 V).
Οζ ιμκμθαζζημί νεοιαημδυηεξ παιδθήξ ηάζεςξ εα είκαζ ηνζπμθζημί
(1Φ+ΟΤΓ+ΓΖ) μκμιαζηζηήξ εκηάζεςξ 16 Α ηαζ ηάζεςξ 110 V (50 Hz).

10.7

ΦΧΣΗΣΗΚΑ ΧΜΑΣΑ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ

10.7.1

ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ

10.7.1.1

Μεηαιιηθά κέξε
Όθα ηα ιεηαθθζηά ιένδ ηςκ θςηζζηζηχκ ζςιάηςκ πνέπεζ κα έπμοκ οπμζηεί
εζδζηή ηαηενβαζία απέκακηζ ζηδκ ζημονζά πμο εα πενζθαιαάκεζ, απμννφπακζδ,
απμαμθή ηδξ ζημονζάξ, ηαζ επάθεζρδ ιε εζδζηυ οπυζηνςια ααθήξ. Ζ ηεθζηή
ααθή εα είκαζ μιμζυιμνθδ πςνίξ εθαηηχιαηα ή λέκα ζχιαηα ηαζ εα έπεζ ρδεεί
ζε θμφνκμ.
Σμ εζςηενζηυ ηςκ θςηζζηζηχκ ζςιάηςκ εα έπεζ θεοηυ πνχια ιε ζοκηεθεζηή
ακαηθάζεςξ ημοθάπζζημκ 80%.
Σμ ηνάια ημο αθμοιζκίμο απυ ημ μπμίμ εα ηαηαζηεοαζεμφκ ηα δζάθμνα
ηιήιαηα ηςκ θςηζζηζηχκ ζςιάηςκ πνέπεζ κα έπεζ ιζηνή πενζεηηζηυηδηα ζε
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παθηυ (ηάης απυ 0,05%) βζα κα ελαζθαθίγεηαζ δ ορδθή ακημπή αοημφ ζε
δζαανχζεζξ.
Όθα ηα οπυθμζπα ιεηαθθζηά ηιήιαηα ηαζ ελανηήιαηα ηςκ θςηζζηζηχκ ζςιάηςκ
εα είκαζ ααιιέκα ιε δφμ ζηνχζεζξ οπμζηνχιαημξ ορδθήξ πνυζθοζδξ ηαζ δφμ
ζηνχζεζξ εθαζμπνχιαημξ πμο εα ρδεεί ζε ορδθή εενιμηναζία (ααθή θμφνκμο).
Δζδζηά δε βζα ηα ιεηαθθζηά ιένδ πμο ζοιιεηέπμοκ έιιεζα ή άιεζα ζηδκ
ακάηθαζδ ημο θςηυξ ηςκ θαιπηήνςκ δ ααθή εα πνέπεζ κα είκαζ θεοημφ
πνχιαημξ, ζηζθπκή ηαζ κα ιδκ αθθμζχκεηαζ (ηζηνζκίγεζ) μφηε απυ ηδκ εενιυηδηα
ηςκ θαιπηήνςκ μφηε απυ ηζξ οπενζχδεζξ αηηίκεξ ημο ήθζμο ή ημο ίδζμο ημο
θςηζζηζημφ.

10.7.1.2

Καιύκκαηα
Σα βοάθζκα ηαθφιιαηα ηςκ θςηζζηζηχκ ζςιάηςκ εα είκαζ ιμκμηυιιαηα (πςνίξ
ναθέξ) ηαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ δζαθακέξ βοαθί ιε δζαπεναηυηδηα πάκς απυ
90%. Σα βοάθζκα ηαθφιιαηα επίζδξ πνέπεζ κα ακηέπμοκ ζε απυημιεξ
δζαηοιάκζεζξ ηδξ εενιμηναζίαξ (π.π. δζαανμπή ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ
θεζημονβίαξ) ηαζ ζε άθθεξ εενιζηέξ ή ιδπακζηέξ ηαηαπμκήζεζξ.
Σα πθαζηζηά ηαθφιιαηα ηςκ θςηζζηζηχκ ζςιάηςκ εα είκαζ επίζδξ
ιμκμηυιιαηα ηαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ δζαθακέξ ή αδζαθακέξ βαθαηηυπνςιμ
αηνοθζηυ ή πμθοηαναμκζηυ πθαζηζηυ ιε δζαπεναηυηδηα πάκς απυ 90% (βζα ηα
δζαθακή ηαθφιιαηα) πςνίξ θοζαθίδεξ ή βναιιέξ ή άθθα εθαηηχιαηα. Σα
πθαζηζηά ηαθφιιαηα δεκ πνέπεζ κα οθίζηακηαζ παναιμνθχζεζξ ή αθθμζχζεζξ
(ηζηνίκζζια) μφηε απυ ηδκ εενιυηδηα μφηε απυ ηζξ οπενζχδεζξ αηηίκεξ ημο ήθζμο
ή ημο ίδζμο ημο θςηζζηζημφ.

10.7.1.3

Πξνζηαζία - παξεκβύζκαηα ζηεγαλόηεηαο
Σα πανειαφζιαηα ζηεβακυηδηαξ εα είκαζ απυ NEOPRENE, αζεοθμπνμποθέκζμ
ή πονζηζμφπμ πθαζηζηυ ακεεηηζηυ ζηδκ εενιυηδηα ηαζ ζηζξ ηαζνζηέξ επζδνάζεζξ.
Σα θςηζζηζηά ζχιαηα πνμζηαζίαξ IP 43 (DIN 40050) ηαζ πάκς εα θένμοκ ηαζ
ηαηάθθδθμοξ ζηοπζμεθίπηεξ βζα ηδκ ζηεβακμπμίδζδ ηδξ εζζυδμο ημο
ηνμθμδμηζημφ ηαθςδίμο.

10.7.1.4

Δζσηεξηθέο θαισδηώζεηο ειεθηξηθώλ νξγάλσλ
Σα υνβακα αθήξ πνμαθέπμκηαζ βεκζηά ιέζα ζηα θςηζζηζηά ζχιαηα ζε ζδζαίηενμ
πχνμ πμο πνέπεζ κα είκαζ εφημθα επζζηέρζιμξ ηαζ εζδζηά ιεθεηδιέκμξ βζα ηδκ
απαβςβή ηδξ εηθομιέκδξ εενιυηδηαξ.
Οζ θοπκζμθααέξ εα είκαζ αανείαξ ηαηαζηεοήξ απυ πμνζεθάκδ ή ηαηάθθδθμ
πθαζηζηυ οθζηυ ακεεηηζηυ ζε εενιμηναζία ιέπνζ 100°C.
Γζα ηδκ δζακμιή ημο νεφιαημξ ιέζα ζηα θςηζζηζηά εα πνέπεζ κα οπάνπεζ
ηαηάθθδθμξ αηνμδέηηδξ απυ πμνζεθάκδ, πμθοαιίδδ ή άθθμ ηαηάθθδθμ
πθαζηζηυ οθζηυ ακεεηηζηυ ζε εενιμηναζίεξ ιέπνζ 100°C.
Οζ εζςηενζηέξ ζονιαηχζεζξ ηςκ θςηζζηζηχκ ζςιάηςκ πνέπεζ κα έπμοκ ορδθή
εενιζηή ηαζ ιδπακζηή ακημπή βζ'αοηυ πνμαθέπμκηαζ ιε πονζηζμφπμ (SILICONE)
ιμκςηζηυ ιακδφα. Σα θςηζζηζηά ζχιαηα εα πνέπεζ επίζδξ κα έπμοκ αηνμδέηηδ
βεζχζεςξ απυ μνείπαθημ ή ακμλείδςημ πάθοαα.
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10.7.1.5

Όξγαλα αθήο ιακπηήξσλ θζνξηζκνύ.

10.7.1.5.1

Γεληθά
Σα θςηζζηζηά ζχιαηα ιε θαιπηήνεξ θεμνζζιμφ εα έπμοκ υνβακα αθήξ πμο εα
πθδνμφκ ηζξ παναηάης απαζηήζεζξ:


Ζ αθή εα βίκεηαζ ιε ηδκ αμήεεζα εηηζκδηή (STARTER).



Σμ ζφζηδια αθήξ εα απμηεθείηαζ απυ ζηναββαθζζηζηυ πδκίμ (ιπάθθαζη),
εηηζκδηή ηαζ ποηκςηή δζμνεχζεςξ ημο ζοκδιζηυκμο ιε ακηίζηαζδ
εηθμνηίζεςξ.



Σα θςηζζηζηά ζχιαηα εα είκαζ δζπθήξ ιμκχζεςξ υζμκ αθμνά ηα υνβακα αθήξ
αοηχκ.

10.7.1.5.2

Δθθηλεηέο (starters)
Οζ εηηζκδηέξ (STARTERS) εα απμηεθμφκηαζ απυ έκα βοάθζκμ ζςθήκα βειάημ
ιε αένζμ ιέζα ζημκ μπμίμκ εα ανίζημκηαζ ηα 2 δζιεηαθθζηά δθεηηνυδζα. Οζ
εηηζκδηέξ πνέπεζ κα έπμοκ ιμκςηζηυ πενίαθδια ηαζ κα ιδκ ηαηακαθίζημοκ
πνυζεεηδ εκένβεζα υηακ μ θαιπηήναξ είκαζ ακαιιέκμξ. Θα είκαζ ιαηνάξ
δζάνηεζαξ γςήξ, βζα εενιμηναζία 90-100°C ηαζ εα θένμοκ εκζςιαηςιέκμ
ακηζπαναζζηζηυ ποηκςηή.

10.7.1.5.3

ηξαγγαιηζηηθά πελία
Σα ζηναββαθζζηζηά πδκία εα απμηεθμφκηαζ απυ έκα ιεηαθθζηυ πενίαθδια ιε
αηνμδέηηδ βεζχζεςξ ιέζα ζημ μπμίμ εα ανίζηεηαζ μ πονήκαξ ημο ειπμηζζιέκμξ
ζε πμθοεζηενζηή νδηίκδ. Σα ζηναββαθζζηζηά πδκία εα πνέπεζ κα είκαζ ηεθείςξ
αευνοαα ηαζ κα θένμοκ ημ ζήια εβηνίζεςξ ηςκ VDE. Δπίζδξ εα πνέπεζ κα
έπμοκ εβηνζεεί ηαζ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή ηςκ θαιπηήνςκ.

10.7.1.5.4

Ππθλσηέο δηνξζώζεσο ζπλεκηηόλνπ
Οζ ποηκςηέξ δζμνεχζεςξ ημο ζοκδιζηυκμο εα είκαζ αοημεεναπεουιεκμο ηφπμο
ιε πενίαθδια απυ αθμοιίκζμ ηαζ εα είκαζ ζηεβακμί. Σμ ιέβεευξ ημοξ εα είκαζ
ηάεε θμνά ηαηάθθδθμ βζα ηδκ δζυνεςζδ ημο ζοκδιζηυκμο ζε 0,95 πενίπμο
(μπςζδήπμηε υιςξ πάκς απυ 0,85) ηαζ εα ζοκμδεφμκηαζ απαναίηδηα ηαζ απυ
ηδκ ακάθμβδ ακηίζηαζδ εηθμνηίζεςξ.

10.7.1.5.5

Γεληθέο παξαηεξήζεηο
Ποηκςηήξ δζμνεχζεςξ ζοκδιζηυκμο εα πνμαθεθεεί αηυια ηαζ βζα ηα θςηζζηζηά
ιε 1 θαιπηήνα θεμνζζιμφ (ζφκδεζδ ποηκςηή πανάθθδθα).
ηζξ πενζπηχζεζξ θςηζζηζηχκ ζςιάηςκ ιε γοβυ ανζειυ θαιπηήνςκ εα βίκεζ
πνήζδ ηδξ δζαηάλεςξ DUO βζα ηάεε δφμ θαιπηήνεξ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή ημ
ηφηθςια ημο εκυξ θαιπηήνα εα είκαζ επαβςβζηυ εκχ ημο άθθμο πςνδηζηυ
(ζφκδεζδ ποηκςηή εκ ζεζνά) χζηε ηα δφμ ηοηθχιαηα ζοκδοαγυιεκα κα έπμοκ
ζοκηεθεζηή ζζπφμξ cμsθ ~ 1.
Ζ ζζπφξ πμο απμννμθάηαζ απυ ημ ζφζηδια αθήξ πνέπεζ κα είκαζ υζμ ημ δοκαηυ
ιζηνυηενδ ηαζ μπςζδήπμηε υπζ ιεβαθφηενδ απυ ηζξ παναηάης ηζιέξ:


θαιπηήναξ 18W/20W

-

5W.
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θαιπηήναξ 36W/40W

-

9W.



θαιπηήναξ 58W/65W

-

10W.

10.7.2

ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΧΜΑ ΦΘΟΡΗΜΟΤ ΣΔΓΑΝΟ
ΓΗΑΦΑΝΔ ΠΟΛΤΚΑΡΒΟΝΗΚΟ ΚΑΛΤΜΜΑ.

10.7.2.1

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά

ΜΔ

Σμ θςηζζηζηυ ζχια εα είκαζ ηαηάθθδθμ βζα μναηή ημπμεέηδζδ ζηδκ μνμθή,
ηαηάθθδθμ βζα θαιπηήνεξ θεμνζζιμφ, ζηεβακυ, πνμζηαζίαξ IP 55 (DIN
40050/IEC 144), ιε δζαθακέξ αηνοθζηυ ηάθοιια.

10.7.2.2

Βάζε - αληαπγαζηήξαο
Ζ αάζδ ημο θςηζζηζημφ ζχιαημξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ
εενιμακεεηηζηή νδηίκδ, θμνιανζζιέκδ ζε injection. Σα ακμίβιαηα εζζυδμο ηςκ
ηνμθμδμηζηχκ ηαθςδίςκ εα ζηεβακμπμζδεμφκ ιε ηαηάθθδθμ ζηοπζμεθίπηδ. ηα
πθάβζα ή πίζς απυ ημοξ θαιπηήνεξ εα δζαιμνθςεεί ηαηάθθδθδ εέζδ, βζα ηδκ
ημπμεέηδζδ ηςκ ζηναββαθζζηζηχκ πδκίςκ (ιπάθθαζη) ηαζ ηςκ ζονιαηχζεςκ,
πμο εα ηαθοθεεί ηαηάθθδθα χζηε ημ εζςηενζηυ ημο θςηζζηζημφ κα απμηεθεί ιία
εκζαία επζθάκεζα ακάηθαζδξ πμο εα είκαζ απαθθαβιέκδ απυ ελανηήιαηα. Ο
ακηαοβαζηήναξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ θαιανίκα DKP πάπμοξ
ημοθάπζζημκ 0,6 mm, ααιιέκμξ δθεηηνμζηαηζηά ζε πνχια θεοηυ.

10.7.2.3

Κάιπκκα
Σμ ηάθοιια ημο θςηζζηζημφ εα είκαζ απυ δζαθακέξ αοηυζαδζημ πμθοηαναμκζηυ
οθζηυ. Ζ ζηεβακμπμίδζδ ημο ηαθφιιαημξ ηαζ ηδξ αάζδξ ημο θςηζζηζημφ
ζχιαημξ εα βίκεηαζ ιε ηαηάθθδθμ πανέιαοζια απυ θάζηζπμ ή αθνχδεξ
πθαζηζηυ. Σμ ηάθοιια δε εα παναιμνθχκεηαζ μφηε εα αθθμζχκεηαζ (ηζηνίκζζια)
απυ ηδ εενιυηδηα ή ηδκ οπενζχδδ αηηζκμαμθία ηςκ θαιπηήνςκ.

10.7.2.4

Όξγαλα αθήο
Σμ θςηζζηζηυ ζχια εα εθμδζαζεεί ιε υθα ηα υνβακα αθήξ πμο ακαθένμκηαζ
ζηδκ ζπεηζηή πνμδζαβναθή.

10.7.2.5

Λνηπέο απαηηήζεηο
Σα δζάθμνα ιένδ ημο θςηζζηζημφ ζχιαημξ εα πθδνμφκ επίζδξ ηαζ ηδκ
πνμδζαβναθή "ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ".

10.7.3

ΦΧΣΗΣΗΚΑ ΧΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ

10.7.4

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά.
Φςηζζηζηυ ζχια αζθαθείαξ θαιπηήνςκ θεμνζζιμφ (1 Υ 8 W) παιδθήξ ηάζεςξ
πμο ηνμθμδμηείηαζ απυ εκζςιαηςιέκεξ ζ'αοηυ ιπαηανίεξ Νζηεθίμο - Καδιίμο
δζανηείαξ θεζημονβίαξ 90min.
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Βάζε - Κάιπκκα

10.7.5

Ζ αάζδ εα είκαζ απυ πθαζηζηή φθδ πμο δεκ εα ζοκηδνεί ηδκ θςηζά αθθά εα
αοημζαήκεηαζ, ημ ηάθοιια εα είκαζ απυ δζαθακέξ πνζζιαηζηυ αηνοθζηυ.

Γηάηαμε θνξηίζεσο - απηνκαηηζκνί

10.7.6

Ζ ακμνεςηζηή δζάηαλδ εα είκαζ εκζςιαηςιέκδ ζημ θςηζζηζηυ ηαζ ηαηάθθδθδ
βζα δίηηομ 220V/50HZ εκχ δ δζάηαλδ αοημιαηζζιμφ εα ακάαεζ ημ θςηζζηζηυ
υηακ δζαηυπηεηαζ δ ηάζδ ηνμθμδμηήζεςξ ηαζ εα ζαήκεζ ημ θςηζζηζηυ ιε ηδκ
απμηαηάζηαζή ηδξ.

Παξαιιαγέο ηνπ βαζηθνύ ηύπνπ

10.7.7


Γζα θςηζζιυ μδχκ δζαθοβήξ.



Γζα θςηζζιυ ηαζ ζήιακζδ ελυδςκ δζαθοβήξ (π.π. Με έκδεζλδ "ΔΞΟΓΟ")

Λνηπέο απαηηήζεηο

10.7.8

Σα δζάθμνα ιένδ ημο θςηζζηζημφ ζχιαημξ εα πθδνμφκ επίζδξ ηαζ ηδκ
πνμδζαβναθή "ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ".

10.8

ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΦΘΟΡΗΜΟΤ

10.8.1

πκβαηηθνί ιακπηήξεο θζνξηζκνύ.
Οζ θαιπηήνεξ θεμνζζιμφ εα έπμοκ δζάνηεζα γςήξ ημοθάπζζημκ 7000 ςνχκ.
Βαζζηά πνμαθέπμκηαζ θαιπηήνεξ θεμνζζιμφ ιε ηα παναηάης ηεπκζηά
παναηηδνζζηζηά ζφιθςκα ιε ηζξ οπμδείλεζξ ηδξ CIE (PUBLICATION No. 13).
Λακπηήξεο κε νπδέηεξν θσο (INTERMEDIATE)


Θενιμηναζία πνχιαημξ
TEMPERATURE).

:

3300



Γείηηδ πνςιαηζηήξ απμδυζεςξ
INDEX).

:

Ra 85 (COLOR RENDERING



10.8.2

έςξ

5500°

K (COLOR

Φςηεζκή απυδμζδ:
 18W

-

1350 Lumens

 36W

-

3350 Lumens

 58W

-

5200 Lumens

Λακπηήξεο θζνξηζκνύ λένπ ηύπνπ (compact)
Οζ θαιπηήνεξ εα είκαζ εκδεζηηζημφ ηφπμο PL, PL-C ηδξ PHILIPS ή ζζμδφκαιμο
ηαζ εα απμηεθμφκηαζ απυ αάζδ ιε δφμ αηίδεξ, ηαζ εκζςιαηςιέκμ STARTER,
ηαζ δίδοιμ ή ηεηνάδοιμ ζςθήκα εηηέκςζδξ αενίμο.
Ζ απυδμζδ ηςκ θαιπηήνςκ δεκ εα πνέπεζ κα είκαζ ιζηνυηενδ απυ ηζξ παναηάης
ηζιέξ:
-

PL 5W

:

250 LUMENS
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-

PL 7W

:

400 LUMENS

-

PL 9W

:

600 LUMENS

-

PL 11W

:

900 LUMENS

-

PL 18W

:

1200 LUMENS

-

PL 24W

:

1800 LUMENS

-

PL 36W

:

2900 LUMENS

-

PL-C 10W

:

600 LUMENS

-

PL-C 13W

:

900 LUMENS

-

PL-C 18W

:

1200 LUMENS

-

PL-C 26W

:

1800 LUMENS

Οζ παναπάκς θαιπηήνεξ απαζημφκ βζα ηδκ θεζημονβία ημοξ ακελάνηδημ Ballast,
εα έπμοκ δε δζάνηεζα γςήξ ημοθάπζζημκ 5000 χνεξ.

10.9

ΟΡΓΑΝΑ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ ΚΗΝΖΖ ΔΚΣΟ ΠΗΝΑΚΧΝ

10.9.1

ΓΔΝΗΚΑ
Οζ δζαηυπηεξ πμο ακαθένμκηαζ ζηζξ επυιεκεξ παναβνάθμοξ, υπςξ δζαηυπηεξ δφμ
ή ηνζχκ εέζεςκ, ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ, δζαηυπηεξ πενζζηνμθζημί ή
ιαπαζνςημί ή μπμζμοδήπμηε ηφπμο δζαηυπηεξ θμνηίμο ηθπ. εα είκαζ ζφιθςκμζ
ιε ηα πνμδζαβναθυιεκα βζα ημοξ ακηίζημζπμοξ δζαηυπηεξ πζκάηςκ, ηαηάθθδθμζ
υιςξ βζα εβηαηάζηαζδ εηηυξ πζκάηςκ, ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ηάεε θμνά πνήζδ
ημοξ.
Οζ δζαηάλεζξ πνμζηαζίαξ ηαζ εηηίκδζδξ ηζκδηήνςκ πμο πενζβνάθμκηαζ
παναηάης, ζηδκ πενίπηςζδ πμο εβηαείζηακηαζ εκηυξ πζκάηςκ εα είκαζ
ηαηάθθδθδ βζα ημπμεέηδζδ ζε πίκαηα.

10.9.2

ΓΗΑΚΟΠΣΔ
ΤΚΔΤΧΝ

ΑΠΟΜΟΝΧΖ

ΚΗΝΖΣΖΡΧΝ

ΚΑΗ

Οζ δζαηυπηεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ απμιυκςζδ ηζκδηήνςκ ηαζ
ζοζηεοχκ εα είκαζ ηφπμο πενζζηνμθζημί ή ιαπαζνςημί ή μπμζμοδήπμηε ηφπμο
δζαηυπηδ θμνηίμο. Ζ εβηαηάζηαζδ ημοξ εα βίκεηαζ εκηυξ ζηεβακμφ πθαζηζημφ
ηζαςηίμο πνμζηαζίαξ ΗΡ 54 ηαηά DΗΝ 40050, ηαηάθθδθμο βζα πςκεοηή ή
επίημζπδ εβηαηάζηαζδ.
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11

ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ - ΟΡΓΑΝΑ ΠΗΝΑΚΧΝ

11.1

ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΜΔΖ ΣΑΖ
Ο Γεκζηυξ Πίκαηαξ Μέζδξ Σάζδξ (ΓΠΜΣ) εα είκαζ ιεηαθθζηήξ ηαηαζηεοήξ,
απυ ηοπμπμζδιέκα πεδία ηφπμο MODULAR, ιε δζαημπηζηυ οθζηυ, ημο μπμίμο
ηα εκενβά ιένδ, δδθ. δζαηυπηδξ ηαζ βεζςηήξ, πενζηθείμκηαζ ζε ενιδηζηά ηθεζζηυ
(sealed for life type) ηέθοθμξ απυ ακμλείδςημ πάθοαα ιε αένζμ SF6.
Ο πίκαηαξ εα απμηεθείηαζ απυ δφμ (2) ιεηαθθμεκδεδοιέκεξ (metal-enclosed)
ηορέθεξ: ιία (1) ηορέθδ εζζυδμο (είζμδμξ απυ δίηηομ Μ.Σ. Γ.Δ.Ζ.) ηαζ ιία (1)
ηορέθδ ακαπχνδζδξ – ηνμθμδμζίαξ / πνμζηαζίαξ ημο Μ/ Μέζδξ Σάζδξ.
Σμ ιεηαθθζηυ πενίαθδια ηαηαζηεοάγεηαζ απυ πνμ-βαθαακζζιέκδ θαιανίκα. Οζ
πυνηεξ ηαζ δ πνυζμρδ ηςκ πεδίςκ εα είκαζ ααιιέκεξ ζε πνχια βηνζ RAL 7035
ιε βοαθζζηενυ θζκίνζζια.
Κάεε πεδίμ είκαζ ηςδζημπμζδιέκμ ιε ηδ πνήζδ εκδεζηηζηχκ πζκαηίδςκ πμο εα
ακαθένμοκ ηα δθεηηνζηά παναηηδνζζηζηά ημο αθθά ηαζ ημ είδμξ θεζημονβίαξ ημο
(πεδίμ εζζυδμο, ελυδμο, πνμζηαζίαξ ηθπ.).
Ζ ειπνυζεζα υρδ ηάεε πεδίμο εα θένεζ εφνα ιε ιεκηεζέδεξ (υπζ απμζπχιεκδ),
εονίδα επμπηείαξ ημο εζςηενζημφ ημο ηαζ ιζιζηυ δζάβναιια έκδεζλδξ εέζδξ ημο
δζαημπηζημφ ελμπθζζιμφ.
φιθςκα ιε ηα ζπεηζηά πνυηοπα, μ πίκαηαξ εα είκαζ έηζζ ηαηαζηεοαζιέκμξ,
χζηε κα ειπμδίγεζ ηδκ πνυζααζδ ζε εκενβά ιένδ ηαηά ηδ δζάνηεζα θεζημονβίαξ
ή ζοκηήνδζήξ ημο.
Ο πίκαηαξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ έηζζ χζηε ζε πενίπηςζδ ηυλμο δ
εηηυκςζδ ηςκ αενίςκ εα βίκεηαζ πνμξ ηα πίζς πνμζηαηεφμκηαξ ημ πνμζςπζηυ
ηαζ ηα ηαθχδζα.
Ζ ηαηαζηεοή ημο πίκαηα εα είκαζ ζφιθςκδ ιε ηα πνυηοπα: IEC 62271-200, IEC
60694, IEC 60129, IEC 60265-1, IEC 60298, IEC 60420, IEC 60282.1, IEC
600056.
Ο πίκαηαξ εα είκαζ δζαιενζζιαημπμζδιέκμξ (Compartmented – EN 62271:200)
ηαζ εα απμηεθείηαζ απυ:
-

Γζαιένζζια γοβχκ

-

Γζαιένζζια δζαημπηζημφ οθζημφ

-

Γζαιένζζια ιδπακζζιμφ θεζημονβίαξ

-

Γζαιένζζια ζφκδεζδξ ηαθςδίςκ-ζζπφμξ

-

Γζαιένζζια ελμπθζζιμφ παιδθήξ ηάζδξ.

Πεδίν Δηζόδνπ κε απνδεύθηε θνξηίνπ θαη αιεμηθέξαπλα
Θα πενζθαιαάκεζ ημκ ηφνζμ ελμπθζζιυ πμο αημθμοεεί :


Σνζπμθζηέξ ιπάνεξ παθημφ 630A.



Απμγεφηηδ θμνηίμο 24kV, 630A, 50/125kV, 16kA/1 sec ζε ημζκυ
ηέθοθμξ ιε βεζςηή.
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Υεζνμηίκδημ ιδπακζζιυ θεζημονβίαξ βζα ημκ απμγεφηηδ θμνηίμο ηαζ ημ
βεζςηή.



Σνείξ πςνδηζημφξ ηαηαιενζζηέξ ηάζδξ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ εκδεζηηζηέξ
θοπκίεξ.



Καηάθθδθεξ οπμδμπέξ βζα ζφκδεζδ ηαθςδίςκ ιέπνζ 240mm2.



Σνία αθελζηέναοκα βναιιήξ 21 kV/5kA.



Γεκζηέξ δζαζηάζεζξ: Π Υ Β Υ Τ: (500 Υ 940 Υ 1600) mm.

Πεδίν Μέηξεζεο


Γεκζηέξ δζαζηάζεζξ 500 x 1.070 x 1.700 mm (ΠxBxY)



Θα πενζθαιαάκεζ ημκ παναηάης ελμπθζζιυ:



Σνεζξ (3) ιπάνεξ παθημφ 630 Α.



Γζαηυπηδ θμνηίμο SF6, 24 kV, 630 A, 16 kA/s ιε βεζςηή



Σνεζξ (3) αζθάθεζεξ ΜΣ 6A, 24 kV βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ
ιεηαζπδιαηζζηχκ ιέηνδζδξ ηάζεςξ.



Γφμ (2) Μ/ ηάζεςξ, δζπμθζημφξ, 20/0.1 kV, ζζπφμξ ημοθάπζζημκ 50 VA
ηαζ αηνίαεζαξ cl.0,5 ή αηνζαέζηενδξ είηε ηνεζξ (3) Μ/ ηάζεςξ
ιμκμπμθζημφξ ζζπφμξ ημοθάπζζημκ 30/100 VA,



Έκα (1) Πμθουνβακμ ιεηνήζεςκ δθεηηνζηχκ ιεβεεχκ, πμο ιεηνάεζ ακά
βναιιή ηαζ ηνζθαζζηά VL-L, VL-N, A, Hz, W, Var, VA, kWh, kVarh,
kVAh, cosθ, οπμθμβίγεζ ανιμκζηέξ ηζιέξ THD νεφιαημξ ηαζ ηάζδξ,
ζζμγφβζμ ιεηαλφ ηαηακαθμφιεκδξ/παναβυιεκδξ ζζπφμξ ηαζ εκένβεζαξ ηαζ
ζζμδφκαιμ CO2, ιέβζζηεξ, εθάπζζηεξ ηαζ ιέζεξ ηζιέξ υθςκ ηςκ
δθεηηνζηχκ ιεηνμφιεκςκ παναιέηνςκ.
Με 2 ρδθζαηέξ
πνμβναιιαηζγυιεκεξ επαθέξ ςξ ελυδμοξ παθιχκ βζα ηδθειέηνδζδ ή
alarm.

Πεδίν Πξνζηαζίαο κε Απηόκαην δηαθόπηε ηζρύνο (Α.Γ.Η.)
(Πεδίο / Μεηαζτημαηιζηή)
Πενζθαιαάκεζ ημκ ηφνζμ ελμπθζζιυ πμο αημθμοεεί:


Σνζπμθζηέξ ιπάνεξ παθημφ 630Α.



Απμγεφηηδ 24kV,630A.50/125kV, 16kA/1 sec ζε ημζκυ ηέθοθμξ ιε
βεζςηή.



Υεζνμηίκδημ ιδπακζζιυ θεζημονβίαξ βζα ημκ απμγεφηηδ ηαζ ημ βεζςηή.



Αοηυιαημ δζαηυπηδ ζζπφμξ 24kV, 630A, 50/125kV, 16kA/1sec ιε
πεζνμηίκδημ ιδπακζζιυ θεζημονβίαξ, αμδεδηζηέξ επαθέξ ηαζ πδκίμ
ενβαζίαξ.



Σνείξ Μ/ έκηαζδξ ιε δζπθυ ηφθζβια ζημ δεοηενεφμκ, έκα βζα ιέηνδζδ
ηαζ έκα βζα πνμζηαζία.



Ζθεηηνμκυιμ πνμζηαζίαξ (Ζ/Ν) ρδθζαημφ ηφπμο πμο πανέπεζ
πνμζηαζία έκακηζ οπενθυνηζζδξ, αναποηοηθχιαημξ ηαζ ζθάθιαημξ βδξ.
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Γεζςηή ηαθςδίςκ 24ηV, 50/125kV, 16kA/1sec ιε δοκαηυηδηα γεφλδξ
ζημ αναποηφηθςια.



Δπζπθέμκ ηζαχηζμ ελμπθζζιμφ παιδθήξ ηάζδξ 450mm ζημ μπμίμ ιεηαλφ
άθθςκ εα ημπμεεηδεεί μ Ζ/Ν πνμζηαζίαξ.



Σνεζξ πςνδηζημφξ ηαηαιενζζηέξ ηάζδξ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ εκδεζηηζηέξ
θοπκίεξ



Καηάθθδθεξ οπμδμπέξ βζα ηδ ζφκδεζδ ηαθςδίςκ ιέπνζ 240mm2,



Γεκζηέξ δζαζηάζεζξ: Π Υ Β Υ Τ: (750 Υ 1220 Υ 1600)mm

Οζ ηορέθεξ Μέζδξ Σάζδξ εα είκαζ ιε ζαθήκεζα ηςδζημπμζδιέκεξ (άθζλδακαπχνδζδξ) βζα αζθαθή ηαζ εφημθμ πεζνζζιυ ηαζ ζοκηήνδζδ. Ο πίκαηαξ εα
δζαεέηεζ ιεηαθθζηή πυνηα ηαηάθθδθςκ δζαζηάζεςκ χζηε μζ ηζκδηήνζμζ
ιδπακζζιμί ηαζ μζ αμδεδηζηέξ επαθέξ ηςκ δζαημπηχκ κα είκαζ πνμζπεθάζζιμζ.
Ο πίκαηαξ Μ/Σ εα είκαζ απυθοηα ζοκημκζζιέκμξ ιε ημ Γεκζηυ Πίκαηα Υαιδθήξ
Σάζεςξ (ΓΠΥΣ) ηαζ ημκ αοηυιαημ πανμπήξ απυ ημ δίηηομ ηδξ Γ.Δ.Ζ. ζε υηζ
αθμνά ηα παναηηδνζζηζηά (ηαιπφθδ πνυκμο εκηάζεςξ) ή ηδ νφειζζδ ηςκ
μνβάκςκ πνμζηαζίαξ (επζθμβή πνμζηαζία) ηαζ εβηεηνζιέκμξ απυ ηζξ ανιυδζεξ
οπδνεζίεξ ηδξ Γ.Δ.Ζ.
ε πενίπηςζδ ζθάθιαημξ δ ακςιαθίαξ (οπενεένιακζδ , ζπζκεδνζζιμί ηθπ) απυ
ηδ δζάηαλδ αζθαθείαξ ημο Μ/ (εενιυιεηνμ, Bucholz) ημο ιεηαζπδιαηζζηή εα
δίκεηαζ ζπεηζηυ ζήια ηαζ ιέζς ημο αοημιάημο δζαηυπηδ Μέζδξ Σάζδξ εα
βίκεηαζ απυγεολδ.
ηδ πενίπηςζδ οπενέκηαζδξ ή δζαννμήξ πνμξ ηδ βδ, ιέζς ηςκ νεθέ
δεοηενμβεκμφξ πνμζηαζίαξ εα δίκεηαζ εκημθή ζημ πδκίμ ημο αοημιάημο
δζαηυπηδ Μέζδξ Σάζδξ ηαζ εα βίκεηαζ απυγεολδ. Ζ ηνμθμδμζία ημο νεθέ
δεοηενμβεκμφξ πνμζηαζίαξ εα βίκεηαζ ιε νεφια απυ ημ DC-UPS ηνμθμδμζίαξ
ηςκ ηοηθςιάηςκ αοημιαηζζιμφ ζημ Γεκζηυ Πίκαηα Υαιδθήξ Σάζεςξ (ΓΠΥΣ)
Σα ηαθχδζα ζφκδεζδξ ηδξ ηορέθδξ άθζλδξ ημο Π.Μ.Σ. ιε ημ δίηηομ ηδξ Γ.Δ.Ζ.,
εα είκαζ ιμκμπμθζηά ηαθχδζα N2ΥSY. Σα ηαθχδζα εα ζοκδεεμφκ ζημ ηάης
ιένμξ ηάεε ηορέθδξ, ιε πνήζδ ηαηάθθδθςκ αηνμηζαςηίςκ Μέζδξ Σάζδξ.
Γζα ηδκ βείςζδ ημο πίκαηα πνμαθέπεηαζ ζοθθεηηήνζμξ γοβυξ βείςζδξ απυ παθηυ
υπμο εα ζοκδέμκηαζ υθα ηα πνμξ βείςζδ ηιήιαηα ημο πίκαηα ηαεχξ ηαζ μζ
πυνηεξ ημο.
Γείςζδ Πεδίςκ
Σμ πενίαθδια ημο ηάεε πεδίμο εα είκαζ ζζμδοκαιζηά ζοκδεδειέκμ ιε ημ γοβυ
βείςζδξ πμο δζαηνέπεζ ηαηά ιήημξ ζηδκ ηάης πθεονά υθα ηα πεδία ημο πίκαηα,
ιε επί ιένμοξ ημιιάηζα γοβχκ βείςζδξ ακά πεδίμ αθθά ηαζ ιε ηδκ ηαζκία
πενζιεηνζηήξ ζζμδοκαιζηήξ βείςζδξ ημο ηάεε πχνμο ημπμεέηδζδξ πίκαηα
Μέζδξ Σάζδξ.
Γείςζδ ημο ηοηθχιαημξ ζζπφμξ
Ζ βείςζδ ηςκ ηαθςδίςκ ζζπφμξ ζηα πεδία ημο ηάεε πίκαηα εα πναβιαημπμζείηαζ
ιε ηδ πνήζδ βεζςηή.
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Με ηδ πνήζδ θμοηέημο, εα ιπμνεί κα ηθεζδςεεί μ βεζςηήξ ζε εέζδ εηηυξ ή
εκηυξ. Ζ εέζδ ημο βεζςηή εα είκαζ μναηή είηε ιέζς αλζυπζζηδξ εκδεζηηζηήξ
δζάηαλδξ (ιζιζηυ δζάβναιια) είηε ιέζς ημο δζαεέζζιμο παναεφνμο απυ ηδ
ιπνμζηζκή πθεονά ημο πεδίμο. Μέζς ηαηάθθδθςκ ιδπακζηχκ ιακδαθχζεςκ εα
απμηνέπμκηαζ θακεαζιέκμζ πεζνζζιμί, υπςξ ημ ηθείζζιμ ημο βεζςηή, υηακ μ
δζαηυπηδξ είκαζ εκηυξ.
Εοβμί
Οζ ηφνζμζ γοβμί θάζεςκ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμζ απυ δθεηηνμθοηζηυ ιε
ιυκςζδ PVC. Θα έπμοκ δζαζηάζεζξ: 1x30x10 mm (ιέπνζ ηα 630 Α).
Γζαηυπηεξ θμνηίμο
Οζ δζαηυπηεξ θμνηίμο εα πνδζζιμπμζμφκ ςξ ιέζμ δζαημπήξ ελαθεμνζμφπμ εείμ
(SF6) ζε παιδθή πίεζδ ηαζ δε εα απαζημφκ ζοκηήνδζδ. Θα έπμοκ ηδ ιμνθή
ηθεζζημφ εαθάιμο. Θα είκαζ ημπμεεηδιέκμζ ζε μνζγυκηζα εέζδ εκηυξ ημο πεδίμο.
Μέζς ηαηάθθδθδξ εκδεζηηζηήξ δζάηαλδξ (ιζιζηυ δζάβναιια) πμο εα παίνκεζ
ηίκδζδ απεοεείαξ απυ ημκ ηφνζμ άλμκα πεζνζζιμφ, εα είκαζ δοκαηή δ
ακαβκχνζζδ ηδξ εέζδξ ηςκ επαθχκ ημο ηάεε δζαηυπηδ ιε ηδ ιμνθή ιζιζημφ
δζαβνάιιαημξ.
Ο ηάεε δζαηυπηδξ εα είκαζ ζπεδζαζιέκμξ ηαζ δμηζιαζιέκμξ ζφιθςκα ιε ηα
πνυηοπα IEC 60694, IEC 62271-102, IEC 62271-105 ηαζ IEC 60265-1. Θα είκαζ
αολδιέκδξ ζοπκυηδηαξ πεζνζζιχκ, ζφιθςκα ιε ημ IEC 60265-1. Θα έπεζ ηνεζξ
εέζεζξ θεζημονβίαξ (ακμζηηυξ - ηθεζζηυξ - εέζδ βείςζδξ) ηαζ εα είκαζ
ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ δφμ ιένδ. Σμ επάκς ιένμξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ
επμλζηή νδηίκδ ηαζ ημ ηάης ιένμξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ ακμλείδςημ
αηζάθζ χζηε κα επζηοβπάκεηαζ ιείςζδ ημο ζοκμθζημφ υβημο. Ζ ηαηαζηεοή ημο
δζαηυπηδ εα εββοάηαζ γεησκέλε δηακεξηζκαηνπνίεζε (PM: metallic
partision) ιεηαλφ ημο πχνμο ηςκ γοβχκ ηαζ ημο πχνμο εζζυδμο ηςκ ηαθςδίςκ.
Δπίζδξ δ ηαηαζηεοή ημο εα πθδνμί ηζξ μδδβίεξ βζα ζηεβακά ζοζηήιαηα, πςνίξ
απαίηδζδ βζα επακαπθήνςζδ αενίμο ηαζ ζοκηήνδζδ ηςκ ηονίςκ ιενχκ ζε
δζάνηεζα 30 εηχκ.
Ζ απυζηαζδ ηςκ πυθςκ εα είκαζ 230 mm. Δκζςιαηςιέκα μ δζαηυπηδξ εα θένεζ
δζαζνέηεξ ηάζδξ βζα ζφκδεζδ ιε ηζξ εκδεζηηζηέξ θοπκίεξ πανμοζίαξ ηάζδξ. ε
ηάεε δζαηυπηδ πενζθαιαάκμκηαζ υθα ηα απαναίηδηα
ελανηήιαηα πμο
απαζημφκηαζ ιε αάζδ ηδκ ιεθέηδ αοημιαηζζιμφ ηδξ εβηαηάζηαζδξ:


Βμδεδηζηέξ επαθέξ



Κζκδηήναξ ηδθεπεζνζζιμφ



Κθεζδανζέξ ηαζ θμοηέηα ιακδαθχζεςκ



Πδκία γεφλδξ / απυγεολδξ



Γείηηδξ πίεζδξ αενίμο



Δκδεζηηζηέξ θοπκίεξ πανμοζίαξ ηάζδξ, IEC 61958

Όθμζ μζ δζαηυπηεξ ζημοξ πίκαηεξ Μέζδξ Σάζδξ ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ
αοηχκ πμο εα ζοκενβάγμκηαζ ιε αοηυιαημοξ δζαηυπηεξ ζζπφμξ ή ιε Μ/ ηάζδξ
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ηαζ έκηαζδξ εα είκαζ πάκηα ηύπνπ θνξηίνπ ηαζ εα ιπμνμφκ, ημοθάπζζημκ, κα
ηεεμφκ εκηυξ ζε ζοκεήηεξ αναποηοηθχιαημξ ιε ηζιή δοκαιζημφ νεφιαημξ
(make)  40 kA peak ηαζ εα ακηέπμοκ εενιζηά βζα 3s ζε 16 kA peak.
Ο ανζειυξ ηςκ ιδπακζηχκ πεζνζζιχκ ημο δζαηυπηδ (βναιιή) εα είκαζ
ημοθάπζζημκ 5.000 (ηθάζδ Μ2) βζα ημοξ δζαηυπηεξ ιε ιδπακζζιυ ιμκμφ
εθαηδνίμο ηαζ 1.000 (ηθάζδ Μ1) ιε ιδπακζζιυ δζπθμφ εθαηδνίμο. Ζ δθεηηνζηή
ακημπή ημο δζαηυπηδ εα είκαζ 5 γεφλεζξ ζε αναποηφηθςια (ηθάζδ Δ3). Ο
ανζειυξ ηςκ ιδπακζηχκ πεζνζζιχκ ημο δζαηυπηδ (βεζςηή) εα είκαζ ημοθάπζζημκ
1.000 (ηθάζδ Μ0).
Αοηυιαημξ Γζαηυπηδξ Ηζπφμξ
Αοηυιαημξ Γζαηυπηδξ Ηζπφμξ ημπμεεηείηαζ ζηα πεδία πνμζηαζίαξ ηςκ
ιεηαζπδιαηζζηχκ ηαζ εα είκαζ θπιηόκελνπ ηύπνπ, κε πνιππνιηθό ζύλδεζκν
ηαρείαο απνζύλδεζεο βνεζεηηθώλ θπθισκάησλ.
Ζ δθεηηνζηή ηαζ δ ιδπακζηή ακημπή ημο ηάεε δζαηυπηδ εα είκαζ 10.000
πεζνζζιμί.
ακ ιέζμ δζαημπήξ εα πνδζζιμπμζεί SF6. Σμ πενίαθδια ημο ηάεε πυθμο εα
είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ επμλζηή νδηίκδ ηαζ εα αημθμοεεί ηζξ απαζηήζεζξ βζα
ζοζηήιαηα «ζηεβακά» (sealed for life), υπςξ μνίγμκηαζ ζημ IEC 62271-100. Ζ
απυζηαζδ ηςκ πυθςκ εα είκαζ 230 mm.
Ο ηάεε αοηυιαημξ δζαηυπηδξ ζζπφμξ εα έπεζ ηα ελήξ παναηηδνζζηζηά:
Μέβζζημξ ζοκμθζηυξ πνυκμξ δζαημπήξ - απυ έκανλδ απυγεολδξ έςξ πθήνδ ζαέζδ
ηυλμο - (breaking time): HD4 55-60 ms
Μέβζζημξ πνυκμξ ακμίβιαημξ – απυ έκανλδ απυγεολδξ έςξ δζαπςνζζιυ επαθχκ (opening time): 45 ms
Μέβζζημξ πνυκμξ γεφλδξ (closing time): 80 ms
Ζ ηαπφηδηα ημο ιδπακζζιμφ θεζημονβίαξ εα πνέπεζ είκαζ ακελάνηδηδ απυ ηδκ
ηαπφηδηα πεζνζζιμφ ημο πνήζηδ. Ο δζαηυπηδξ εα είκαζ ελμπθζζιέκμξ ιε ιπμοηυκ
ακμίβιαημξ ηαζ ηθεζζίιαημξ, ιδπακζηή έκδεζλδ ηαηάζηαζδξ ΟΝ-OFF, μπηζηή
έκδεζλδ θυνηζζδξ εθαηδνίςκ πεζνζζιμφ, πεζνζζηήνζμ βζα ηδ θυνηζζδ ημο
εθαηδνίμο, αμδεδηζηέξ επαθέξ έκδεζλδξ ηαηάζηαζδξ ON-OFF, πδκίμ ενβαζίαξ
ηαζ πνμαζνεηζηά ηζκδηήνα θυνηζζδξ εθαηδνίςκ ηαζ πδκίo γεφλδξ.
Ο δζαηυπηδξ εα δζαεέηεζ ελζσκαησκέλν ξειέ anti-pumping βζα πνμζηαζία ημο
δζαηυπηδ απυ άζημπμοξ ηφηθμοξ ακμίβιαημξ ηαζ ηθεζζίιαημξ.
Γζαιένζζια ιδπακζζιμφ θεζημονβίαξ Υ.Σ
Σμ δζαιένζζια αοηυ πενζέπεζ ημκ ακάθμβμ ιδπακζζιυ θεζημονβίαξ βζα ημ
πεζνζζιυ ημο δζαηυπηδ θμνηίμο ηαζ ημο βεζςηή ηαεχξ ηαζ ηζξ εκδείλεζξ απυ ημοξ
πςνδηζημφξ ηαηαιενζζηέξ ή ηδξ έκδεζλδξ ηαηάζηαζδξ ηςκ αζθαθεζχκ ΜΣ,
αμδεδηζηέξ επαθέξ δζαηυπηδ, ηζκδηήνα ηδθεπεζνζζιμφ ιε ηα ελανηήιαηα
πεζνζζιμφ η.α.
Θα οπάνπεζ επίζδξ ημ ιζιζηυ δζάβναιια ημ μπμίμ εα απεζημκίγεζ πζζηά ηδκ
ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ μ δζαημπηζηυξ ελμπθζζιυξ. Γζα κα είκαζ
αλζυπζζηδ αοηή δ πθδνμθμνία, ημ ιζιζηυ δζάβναιια εα παίνκεζ ηίκδζδ
απεοεείαξ απυ ημκ άλμκα ηίκδζδξ ηςκ ηονίςκ επαθχκ.
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Σμ δζαιένζζια αοηυ εα είκαζ πνμζαάζζιμ, αηυιδ ηαζ ακ ημ πεδίμ ανίζηεηαζ οπυ
ηάζδ. Ζ πεζνμηίκδηδ θεζημονβία ημο anti-reflex ιδπακζζιμφ εα βίκεηαζ ιε ηδ
πνήζδ αθαζνμφιεκμο πεζνζζηδνίμο ηαζ ηαπφηδηα ακελάνηδηδ απυ ηδκ
εθανιμγυιεκδ ηαπφηδηα ημο πνήζηδ.
Γζαιένζζια αμδεδηζημφ ελμπθζζιμφ Υ.Σ
Θα ανίζηεηαζ ζημ πάκς ιένμξ ημο πεδίμο ηαζ εα πενζθαιαάκεζ ημκ απαναίηδημ
αμδεδηζηυ ελμπθζζιυ παιδθήξ ηάζδξ βζα ημκ έθεβπμ ηαζ ηδ θεζημονβία ημο
πεδίμο ηαεχξ επίζδξ ηαζ ημκ δθεηηνμκυιμ πνμζηαζίαξ εθ‟ υζμκ απαζηείηαζ. Σμ
ηάεε πεδίμ εα ιπμνεί κα θένεζ ιία απυ ηζξ ηνεζξ δζαεέζζιεξ εηδυζεζξ
δζαιενίζιαημξ αμδεδηζημφ ελμπθζζιμφ, δζαθμνεηζηχκ δζαζηάζεςκ δ ηαεειία,
ακάθμβα ιε ημκ ελμπθζζιυ ηαζ ημκ δθεηηνμκυιμ πνμζηαζίαξ.
Γζαιένζζια ζφκδεζδξ ηαθςδίςκ ζζπφμξ
Σμ δζαιένζζια ζφκδεζδξ ηαθςδίςκ εα ανίζηεηαζ ζημ ηάης ιένμξ ημ πεδίμο. Θα
ιπμνμφκ κα ζοκδεεμφκ είηε ιμκμπμθζηά είηε ηνζπμθζηά ηαθχδζα ιε ιέβζζημ ζε
ανζειυ 2 ακά θάζδ, ακάθμβα ιε ηδκ μκμιαζηζηή ηάζδ, ηζξ δζαζηάζεζξ ηςκ
πεδίςκ ηαζ ηδ δζαημιή ηςκ ηαθςδίςκ. Ζ εβηαηάζηαζδ ηςκ ηαθςδίςκ εα πνέπεζ
κα βίκεηαζ εφημθα απυ ηδκ ιπνμζηζκή πθεονά ημο πεδίμο.
Μεηαζπδιαηζζηέξ ηάζδξ
Θα πνδζζιμπμζμφκηαζ μκμιαζηζηά δθεηηνζηά παναηηδνζζηζηά ιε αοηά ημο
πεδίμο, δδθ. ηάζδ θεζημονβίαξ, ζηάειδ ιυκςζδξ ηθπ. Ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ
εα είκαζ ηαηάθθδθμζ ή βζα ζοκδεζιμθμβία θάζδ - θάζδ ή θάζδ - βδ (υπςξ εα
δζεοηνζκίγεηαζ ακά πενίπηςζδ ζηα ζπέδζα). Ζ πνμζηαζία ημοξ εα βίκεηαζ ιε ηδ
πνήζδ αζθαθεζχκ ΜΣ ή αζθαθεζμαπμγεφηηδ υηακ δ ζοκδεζιμθμβία είκαζ θάζδ
- θάζδ (δζπμθζημί).
Ζ αηνίαεζα εα είκαζ cl 0.5 ή ιεβαθφηενδ.
Μεηαζπδιαηζζηέξ έκηαζδξ
Θα πνδζζιμπμζμφκηαζ ιεηαζπδιαηζζηέξ έκηαζδξ εζςηενζημφ πχνμο, δζαζηάζεςκ
ηαηά DIN, πνςηεφμκημξ ηοθίβιαημξ (wound) ή δζέθεοζδξ (ημνμεζδείξ). Θα έπμοκ
ακηίζημζπα μκμιαζηζηά δθεηηνζηά παναηηδνζζηζηά ιε αοηά ημο πεδίμο, δδθ.
ηάζδ θεζημονβίαξ, ζηάειδ ιυκςζδξ, ζοπκυηδηα, ακημπή ζε αναποηφηθςια ηθπ.
Θα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ επμλζηή νδηίκδ ηαζ εα θένμοκ εκδεζηηζηή
πζκαηίδα ιε υθα ηα παναηηδνζζηζηά ημοξ.
Οζ Μ/ ηαηά DIN εα είκαζ δζπθμφ ηοθίβιαημξ δεοηενεφμκημξ, ηαηάθθδθδξ
ζπέζδξ ηδξ μκμιαζηζηήξ έκηαζδξ ιεηαζπδιαηζζιμφ ιε δεοηενεφμκ 630/5/5Α βζα
ιέηνδζδ ηαζ πνμζηαζία, ζζπφμξ ημοθάπζζημκ 15VA/10VA ηαζ αηνίαεζαξ
cl.1/5P10 ή αηνζαέζηενδξ.
Οζ ιεηαζπδιαηζζηέξ έκηαζδξ εα βεζχκμκηαζ ζημ δεοηενεφμκ (άηνα S1), ζημ
πθδζζέζηενμ ζ‟ αοημφξ ζδιείμ ημο γοβμφ βείςζδξ, ιέζς εφηαιπημο αβςβμφ  6
mm2 ιε πναζζκμηίηνζκδ ιυκςζδ.
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Απαβςβμί οπενηάζεςκ
Θα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ απαβςβμί ηνμοζηζηχκ οπενηάζεςκ
(ακηζηεναοκζηά) ιεηάθθμο-μλεζδίμο, ιε μκμιαζηζηυ
νεφια εηθυνηζζδξ ηαη‟
εθάπζζημ 10 kA.
Γμηζιέξ ηφπμο
Ο πνμιδεεοηήξ εα είκαζ ζε εέζδ κα πνμζημιίζεζ πζζημπμζδηζηά ηφπμο απυ
ακαβκςνζζιέκα ενβαζηήνζα ηαη‟ εθάπζζημ βζα ηζξ δμηζιέξ πμο αημθμοεμφκ:


δμηζιή ακημπήξ ζε ηνμοζηζηή ηάζδ (impulse dielectric tests),



δμηζιή ακφρςζδξ εενιμηναζίαξ (temperature rise tests),



δμηζιή ακημπήξ ζε έκηαζδ αναπείαξ δζάνηεζαξ (short-time withstand
current tests)

Γμηζιέξ ζεζνάξ
Οζ δμηζιέξ ζεζνάξ εα πναβιαημπμζμφκηαζ απυ ημκ πνμιδεεοηή ηαζ εα είκαζ
οπμπνεςιέκμξ κα πνμζημιίζεζ ζπεηζηυ πνςηυημθθμ πμο εα ακαθένεζ υηζ
εηηεθέζηδηακ ηαη‟ εθάπζζημ μζ αηυθμοεεξ δμηζιέξ, υπςξ μνίγεζ ημ IEC 62271200:


δμηζιή ακημπήξ ζε ηάζδ αζμιδπακζηήξ ζοπκυηδηαξ (power frequency
dielectric test),



δζδθεηηνζηή δμηζιή ηςκ αμδεδηζηχκ ηοηθςιάηςκ εθέβπμο (dielectric
test on auxiliary and control circuit),



επαθήεεοζδ ηδξ μνευηδηαξ ζονιαηχζεςκ (verification of the correct
wiring),



δμηζιή ιδπακζηήξ θεζημονβίαξ (mechanical operation tests).



Ζ δζαδζηαζία ζπεδζαζιμφ ηαζ ηαηαζηεοήξ εα είκαζ πζζημπμζδιέκδ ηαηά
ISO 9001.

Σεηιδνίςζδ
Σμκ ηάεε πίκαηα εα ζοκμδεφεζ μθμηθδνςιέκμξ θάηεθμξ ηεηιδνίςζδξ πμο κα
πενζθαιαάκεζ ημοθάπζζημκ ηα ελήξ (ζε πανηζά Α4 ή/ηαζ CD):


Μμκμβναιιζηά ζπέδζα.



πέδζα υρεςκ, ηαηυρεςκ, πθαβίςκ υρεςκ οπυ ηθίιαηα, ιε ηα αάνδ ηάεε
πεδίμο, ηζξ αηνζαείξ εέζεζξ εζζυδμο ηςκ ηαθςδίςκ ηαζ ηζξ εέζεζξ ηςκ
ημπθζχκ δεζίιαημξ ηςκ πεδίςκ ζηζξ αάζεζξ ημοξ.



οκδεζιμθμβζηά ηοηθςιαηζηά ζπέδζα αοημιαηζζιμφ, πνμζηαζίαξ ηαζ
ιεηνήζεςκ.



Λίζηα ηθειιχκ.



Πνςηυημθθα ηςκ δμηζιχκ (ή έηεεζδ δμηζιχκ) πμο έπμοκ εηηεθεζηεί
απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή ημο πίκαηα ζε πνςηυηοπδ εκοπυβναθδ έηδμζδ.
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Φοθθάδζα ηςκ ηαηαζηεοαζηχκ οθζημφ βζα υθα ηα ηφνζα ηαζ
δεοηενεφμκηα οθζηά.



Οδδβίεξ πνήζδξ ηςκ δζαημπηζηχκ ζημζπείςκ ΜΣ.



Οδδβίεξ πνμβναιιαηζζιμφ - νφειζζδξ ηςκ δθεηηνμκυιςκ πνμζηαζίαξ
ηαζ ηςκ πμθομνβάκςκ ηαεχξ ηαζ μζ παναηηδνζζηζηέξ ηαιπφθεξ
πνμζηαζζχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ αζθαθεζχκ ηήλδξ ΜΣ.



Πενζβναθή ηςκ πζεακχκ ιακδαθχζεςκ.



Βαζζηέξ μδδβίεξ ζοκηήνδζδξ.



Βαζζημί πενζμνζζιμί ηαζ απαβμνεφζεζξ βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ, ιεηαθμνά,
πνήζδ ηαζ απμεήηεοζδ.



Σζιέξ νφειζζδξ ηςκ πνμζηαζζχκ ηαζ βεκζηά υθςκ ηςκ ααειμκμιδιέκςκ
ζημζπείςκ.
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11.2

ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΥΑΜΖΛΖ ΣΑΖ

11.2.1

Τπνβνιέο γηα Έγθξηζε Ζιεθηξηθώλ Πηλάθσλ
O Aκάδμπμξ πνέπεζ κα οπμαάθθεζ ζηδκ Δπίαθερδ βζα έβηνζζδ ηα παναηάης:


Καηαζηεοαζηζηά ζπέδζα ηςκ πζκάηςκ πμο εα πενζθαιαάκμοκ:
 Όρεζξ, βεςιεηνζηέξ δζαζηάζεζξ ηαζ πάπδ θαιανίκαξ.
 Γζάηαλδ γοβχκ, δζαζηάζεζξ ηαζ μκμιαζηζηή έκηαζδ ζε Α.
 Μέβζζηδ ακημπή ζε νεφια αναποηοηθχζεςξ.
 Σφπμ ηαζ δζάηαλδ ζηδνζβιάηςκ γοβχκ.
 Βαειυξ πνμζηαζίαξ ηαηά DΗΝ 40050.
 Οκμιαζηζηέξ ηζιέξ παναηηδνζζηζηχκ ζημζπείςκ μνβάκςκ
πνμζηαζίαξ, εθέβπμο ηαζ ιέηνδζδξ

δζαημπήξ,



Καηαζηεοαζηζηέξ θεπημιένεζεξ ζηήνζλδξ ηςκ πζκάηςκ ζηα μζημδμιζηά
ζημζπεία ηαζ θεπημιένεζεξ πνμζπέθαζδξ ηςκ ηαθςδίςκ



Πθήνδ ζεζνά ηεπκζηχκ ηαηαθυβςκ ημο ηαηαζηεοαζηή ημο πίκαηα πμο εα
πενζθαιαάκμοκ έκηοπεξ ηεπκζηέξ πθδνμθμνίεξ ηαζ ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά βζα
υθα ηα υνβακα ηςκ πζκάηςκ ηαζ ημκ ηνυπμ ηαηαζηεοήξ ηςκ πζκάηςκ.



Πζζημπμζδηζηυ ημο ηαηαζηεοαζηή ηςκ πζκάηςκ βζα ηα
παναηηδνζζηζηά ζημζπεία:

πζμ ηάης

 Οκμιαζηζηή ηάζδ ζε V
 Ακημπή ζε ζοιιεηνζηή ηαζ ηνμοζηζηή έκηαζδ αναποηφηθςζδξ
 Οκμιαζηζηή έκηαζδ ηςκ γοβχκ ζε Α.
 Βαειυξ πνμζηαζίαξ ηαηά DΗΝ 40050


Πζζημπμζδηζηυ ημο ηαηαζηεοαζηή ηςκ πζκάηςκ υηζ έπμοκ βίκεζ ζημ
ενβμζηάζζμ μζ πζμ ηάης έθεβπμζ ηαζ δμηζιέξ:
 Γμηζιή δζδθεηηνζηήξ ακημπήξ.
 Έθεβπμξ ιδπακζηήξ θεζημονβίαξ.
 Γμηζιέξ βείςζδξ.
 Έθεβπμξ ζονιαηχζεςκ ηαζ ζοζηδιάηςκ ιακδάθςζδξ.
 Έθεβπμξ δθεηηνζηήξ θεζημονβίαξ
Γζα ημοξ πίκαηεξ ιζηνχκ δζαζηάζεςκ ηαζ μκμιαζηζηήξ έκηαζδξ ιζηνυηενδξ απυ
100Α απυ ηα παναπάκς ζημζπεία εα οπμαθδεμφκ βζα έβηνζζδ υζα ηνίκμκηαζ
απαναίηδηα ή γδηδεμφκ απυ ηδκ Δπίαθερδ.

11.2.2

Πξνζόληα Καηαζθεπαζηή
Ο ηαηαζηεοαζηήξ ηςκ δθεηηνζηχκ πζκάηςκ εα είκαζ εφθδια βκςζηυξ ζακ
ηαηαζηεοαζηήξ πζκάηςκ παιδθήξ ηάζδξ βζα δέηα ημοθάπζζημκ πνυκζα ζε
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παναβςβή ζεζνάξ ηαζ πνέπεζ κα δζαεέηεζ ηα απαναίηδηα υνβακα ηαζ έιπεζνμ
πνμζςπζηυ χζηε κα ζηακμπμζμφκηαζ μζ απαζηήζεζξ ηςκ πνμδζαβναθχκ.

11.2.3

Πίλαθεο ηύπνπ πεδίνπ

11.2.3.1

Γεληθά
Οζ πίκαηεξ ηφπμο πεδίμο εα είκαζ ηαηάθθδθμζ βζα εβηαηάζηαζδ ακάθμβα ιε ηδκ
εέζδ ηαζ ημ ιέβεεμξ ημοξ, ζονιαηςιέκμζ ηαζ δμηζιαζιέκμζ ζημ ενβμζηάζζμ
ηαηαζηεοήξ ημοξ, ηφπμο πεδίμο, ηαηαζηεοήξ ζφιθςκα ιε ημκ δζεεκχξ βκςζηυ
ηφπμ STAB-SIEMENS, ζηεβακυηδηαξ ΗΡ 54 ηαηά DΗΝ 40050. Κάεε πίκαηαξ εα
απμηεθείηαζ απυ ιεηαθθζηή ιεηςπζηή πθάηα, ιεηαθθζηή εφνα ηαζ ηα δθεηηνζηά
υνβακα ηαζ ελανηήιαηα.

Βαθή Πηλάθσλ

11.2.3.2

Οζ πίκαηεξ εα ααθμφκ ιε δομ ζηνχζεζξ ακηζδζαανςηζηήξ ααθήξ ηαζ ιζαξ ηεθζηήξ
ζηνχζδξ ιε πνχια ηδξ έβηνζζδξ ηδξ Δπίαθερδξ.

Επγνί Πηλάθσλ

11.2.3.3

Οζ πίκαηεξ εα θένμοκ ζοθθεηηήνζμοξ γοβμφξ (ιπάνεξ) θάζεςκ, μοδεηένμο ηαζ
βείςζδξ.
Οζ γοβμί ηςκ πζκάηςκ εα είκαζ ζφιθςκμζ ιε ημ DΗΝ 43671/9.53, πάθηζκμζ
επζηαζζζηενςιέκμζ, ηοπμπμζδιέκςκ δζαημιχκ.
Ζ εθάπζζηδ επζηνεπυιεκδ έκηαζδ ηςκ γοβχκ ηάεε πίκαηα εα είκαζ ίζδ ιε ηδκ
μκμιαζηζηή έκηαζδ ημο βεκζημφ δζαηυπηδ ημο πίκαηα.

πλαξκνιόγεζε Πηλάθσλ

11.2.3.4

Οζ πίκαηεξ εα είκαζ ζοκανιμθμβδιέκμζ ζημ ενβμζηάζζμ ηαηαζηεοήξ ημοξ ηαζ εα
πανέπμοκ άκεζδ πχνμο εζζυδμο ηαζ ζφκδεζδξ ηςκ αβςβχκ ηαζ ηαθςδίςκ ηςκ
ηοηθςιάηςκ, εα δμεεί δε ιεβάθδ ζδιαζία ζηδκ ηαθή ηαζ ζφιιεηνδ ειθάκζζδ
ηςκ πζκάηςκ. Γζ'αοηυ εα πνέπεζ κα ηδνδεμφκ μζ ελήξ ανπέξ:


Σα ζημζπεία πνμζαβςβήξ ηςκ πζκάηςκ εα ανίζημκηαζ ζημ ηάης ιένμξ ημο
πίκαηα.



Σα βεκζηά ζημζπεία ημο πίκαηα (δζαηυπηδξ εκδεζηηζηήξ θοπκίαξ ηθπ.) εα
ημπμεεηδεμφκ ζοιιεηνζηά ςξ πνμξ ημκ ηαηαηυνοθμ άλμκα ημο.



Σα οπυθμζπα ζημζπεία εα είκαζ δζαηεηαβιέκα ζε ηακμκζηέξ μνζγυκηζεξ ζεζνέξ,
πενζιεηνζηά ςξ πνμξ ημκ ηαηαηυνοθμ άλμκα ημο πίκαηα.
Ζ ηαηαζηεοή ηαζ ζοκανιμθυβδζδ ηςκ πζκάηςκ εα είκαζ ηέημζα χζηε ηα εκηυξ
αοηχκ υνβακα δζαημπήξ, πεζνζζιμφ, αζθάθζζδξ, έκδεζλδξ ηθπ. κα είκαζ εφημθα
πνμζζηά, ιεηά ηδκ αθαίνεζδ ηςκ ιπνμζηζκχκ ηαθοιιάηςκ ηςκ πζκάηςκ, κα
είκαζ ημπμεεηδιέκα ζε ηακμκζηέξ εέζεζξ ηαζ κα είκαζ δοκαηή δ άκεηδ αθαίνεζδ,
επζζηεοή ηαζ επακαημπμεέηδζδ ημοξ πςνίξ ιεηααμθή ηδξ ηαηάζηαζδξ ηςκ
δζπθακχκ μνβάκςκ.
Ο πεζνζζιυξ ηςκ δζαημπηχκ εα βίκεηαζ απυ ειπνυξ αθμφ ακμζπεεί δ πυνηα.
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Δζσηεξηθή πλδεζκνινγία Πηλάθσλ

11.2.3.5


Mέζα ζημοξ πίκαηεξ ζημ πάκς ηαζ ηάης ιένμξ ηαζ ζε ζοκεπή μνζγυκηζα ζεζνά
(ή ζεζνέξ) εα οπάνπμοκ αηνμδέηηεξ πμο εα είκαζ αηνμδέηηεξ ζεζνάξ (ηθέιεκξ)
ζηενεςιέκμζ ζε ζδζαίηενδ νάαδμ.



ημοξ αηνμδέηηεξ εα μδδβμφκηαζ εηηυξ απυ ημοξ αβςβμφξ θάζεςκ ηαζ μζ
μοδέηενμζ ηαζ μζ βεζχζεζξ ηάεε ακαπςνμοζδξ βναιιήξ έηζζ χζηε ηάεε βναιιή
εζζενπυιεκδ ζημκ πίκαηα, κα ζοκδέεηαζ ιε υθμοξ ημοξ αβςβμφξ ηδξ ιυκμ ζημοξ
αηνμδέηηεξ ηαζ ιάθζζηα ζοκεπείξ. Οζ αηνμδέηηεξ εα έπμοκ ημ ηαηάθθδθμ
ιέβεεμξ βζα ηδκ ζφκδεζδ εζςηενζηχκ ηαζ ελςηενζηχκ αβςβχκ.



Ζ ζεζνά (ή ζεζνέξ) ηςκ αηνμδεηηχκ εα ανίζηεηαζ ζε απυζηαζδ απυ ηδκ πάκς
πθεονά ημο πίκαηα. ηδκ πενίπηςζδ φπανλδξ πενζζζμηένςκ ηδξ ιζαξ ζεζνάξ
ηθειεκξ ηάεε οπμηείιεκδ εα ανίζηεηαζ ζε ιεβαθφηενδ απυζηαζδ απυ ημ αάεμξ
ημο πίκαηα απυ ηδκ αιέζςξ οπενηείιεκδ ηδξ, μζ εζςηενζηέξ δε ζονιαηχζεζξ
εα μδδβμφκηαζ πνμξ ημοξ αηνμδέηηεξ απυ πίζς, έηζζ χζηε δ πάκς επζθάκεζα
ημοξ κα είκαζ εθεφεενδ βζα εφημθδ ζφκδεζδ ηςκ ελςηενζηχκ ηαθςδίςκ.



Οζ βναιιέξ πμο ζηα ζπέδζα παναηηδνίγμκηαζ ζακ εθεδνζηέξ εα είκαζ ηαζ αοηέξ
πθήνεζξ ηαζ δθεηηνζηά ζοκεπείξ ιέπνζ ηζξ ηθειεκξ.



Οζ εζςηενζηέξ ζοκδεζιμθμβίεξ ηςκ πζκάηςκ εα είκαζ άνζζηεξ ηεπκζηά ηαζ
αζζεδηζηά, δδθαδή ηα ηαθχδζα εα αημθμοεμφκ, μιαδζηά ή ιειμκςιέκα,
εοεείεξ ηαζ ζφκημιεξ δζαδνμιέξ, εα είκαζ ζηα άηνα ημοξ ηαθά πνμζανιμζιέκα
ηαζ ζθζβιέκα ιε ηαηάθθδθεξ αίδεξ ηαζ παναηφηθμοξ, δεκ εα πανμοζζάγμοκ
αδζηαζμθυβδηεξ δζαζηαονχζεζξ, ηθπ. ηαζ εα έπμοκ παναηηδνζζηζημφξ ανζειμφξ
ηαζ ζηα δφμ άηνα ημοξ.



Οζ δζαημιέξ ηςκ ηαθςδίςκ ηαζ πάθηζκςκ ηειαπίςκ εζςηενζηήξ
ζοκδεζιμθμβίαξ εα είκαζ επανηείξ ηαζ εα ζοιθςκμφκ ηαη'εθάπζζημκ πνμξ ηζξ
δζαημιέξ ηςκ εζζενπμιέκςκ ηαζ ελενπυιεκςκ βναιιχκ πμο θαίκμκηαζ ζηα
ζπέδζα.



Θα ηδνδεεί έκα πνμηαεμνζζιέκμ ζφζηδια βζα ηδκ ζήιακζδ ηςκ θάζεςκ. Δηζζ
ηάεε θάζδ εα έπεζ πάκημηε ημ ίδζμ πνχια υπςξ ακαθένεηαζ ζηδκ ακηίζημζπδ
πανάβναθμ ημο ηιήιαημξ αοημφ "ΑΓΧΓΟΗ ΚΑΗ ΚΑΛΧΓΗΑ" ηαζ επί πθέμκ
ζηζξ ηνζθαζζηέξ δζακμιέξ ηάεε θάζδ εα ειθακίγεηαζ πάκημηε ζηδκ ίδζα εέζδ,
ςξ πνμξ ηζξ άθθεξ (ππ. δ R ανζζηενά, δ S ζημ ιέζμ, ηαζ δ Σ δελζά) υζμκ αθμνά
ηζξ αζθάθεζεξ ηαζ ημοξ αηνμδέηηεξ.



Γεκζηά δ ζοκδεζιμθμβία ηςκ πζκάηςκ εα είκαζ πθήνδξ, ηαηά ηνυπμ χζηε κα
ιδκ απαζηείηαζ βζα ηδκ θεζημονβία ημοξ πανά ιυκμ δ ημπμεέηδζδ ημοξ ηαζ δ
ζφκδεζδ ημοξ ιε ηζξ βναιιέξ πμο θεάκμοκ ηαζ ακαπςνμφκ. Δπίζδξ αοηά εα
έπμοκ δμηζιαζεεί ηαζ οπμζηεί έθεβπμ ιυκςζδξ, ηα απμηεθέζιαηα ημο μπμίμο
εα ζοιθςκμφκ ηαη'εθάπζζημκ ιε ημοξ επίζδιμοξ ηακμκζζιμφξ ημο Δθθδκζημφ
ηνάημοξ.



΄Οθα ηα παναπάκς, δδθαδή ιεηαθθζηή ηαηαζηεοή ημο πίκαηα, γοβμί ηαζ
εζςηενζηέξ ζοκδεζιμθμβίεξ ιε ηα οθζηά ημοξ πενζέπμκηαζ ζηδκ ηζιή ημο
ζηεθεημφ ημο πίκαηα. Σα θμζπά υνβακα δδθαδή δζαηυπηεξ, ιζηνμαοηυιαημζ,
εκδεζηηζηέξ θοπκίεξ, αοημιαηζζιμί, ηθπ. ηζιμθμβμφκηαζ ηαζ πνμδζαβνάθμκηαζ
ζδζαίηενα.

ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Καηαζκεσή δικηύοσ αποτέηεσζης ακαθάρηων σδάηων ηοσ Γήμοσ Παλλήνης»

40

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΗΛΜ ΔΡΓΩΝ

11.2.4

Μεηαιιηθνί ειεθηξηθνί πίλαθεο ηύπνπ πεδίνπ γηα ηνπνζέηεζε
πάλσ ζην δάπεδν

11.2.4.1

Γεληθά
Οζ πίκαηεξ αοημί εα είκαζ ηαηάθθδθμζ βζα δίηηομ 400/240V 50 ΖΕ ηαζ δ
ηαηαζηεοή ημοξ εα πθδνμί ημοξ παναηάης υνμοξ:

Βαζκόο πξνζηαζίαο.

11.2.5

Ο ααειυξ πνμζηαζίαξ ηςκ πζκάηςκ αοηχκ εα είκαζ IP 54 ηαηά DIN 40050/IEC
144.

11.3

ΟΡΓΑΝΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΠΗΝΑΚΧΝ

11.3.1

Απηόκαηνη δηαθόπηεο ηζρύνο θιεηζηνύ ηύπνπ (Moulded case
circuit breakers - MCCB) νλνκαζηηθήο έληαζεο από 100 έσο
630Α

11.3.1.1

Γεληθά
Οζ αοηυιαημζ δζαηυπηεξ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο (MCCB) εα πνέπεζ κα
ακηαπμηνίκμκηαζ ζημοξ ηακμκζζιμφξ IEC 947-1 ηαζ 947-2 ή ημοξ ακηίζημζπμοξ
ηακμκζζιμφξ ηςκ δζαθυνςκ πςνχκ-ιεθχκ (VDE 0660, BS 4752, NF EN 60
947-1/2):


Θα πνέπεζ κα είκαζ ηαηδβμνίαξ Α ιε ζηακυηδηα δζαημπήξ ζε θεζημονβία (Ics)
ίζδ ιε ηδκ ζηακυηδηα δζαημπήξ ιεβίζημο αναποηοηθχιαημξ (Icu)- ζε υθμ ημ
εφνμξ ηάζδξ θεζημονβίαξ βζα μκμιαζηζηέξ εκηάζεζξ έςξ 250Α, ηαζ έςξ ηα 500V
βζα ιεβαθφηενεξ μκμιαζηζηέξ εκηάζεζξ.



Θα είκαζ μκμιαζηζηήξ ηάζδξ θεζημονβίαξ 690 V AC (50/60 Hz).



Θα είκαζ μκμιαζηζηήξ ηάζδξ ιυκςζδξ 750 V AC (50/60 Hz).



Θα πνέπεζ κα είκαζ ηαηάθθδθμζ βζα απυγεολδ, υπςξ μνίγεηαζ απυ ημοξ
ηακμκζζιμφξ IEC 947-2, πανάβναθμξ 7-27.
Οζ αοηυιαημζ δζαηυπηεξ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο εα πνέπεζ κα παναδίδμκηαζ ζε
ακαηοηθμφιεκδ ζοζηεοαζία ζφιθςκα ιε ηζξ Δονςπασηέξ Οδδβίεξ. Ο
ηαηαζηεοαζηήξ εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζεί δζαδζηαζίεξ παναβςβήξ πμο δεκ
ιμθφκμοκ ημ πενζαάθθμκ δδθαδή δεκ εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ CFC‟s,
πθςνζμφπμζ οδνμβμκάκεναηεξ, ιεθάκζ βζα ηζξ εηζηέηεξ ζοζηεοαζζχκ απυ πανηυκζ
η.θπ.
Οζ αοηυιαημζ δζαηυπηεξ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο εα δζαηίεεκηαζ ζε ζηαεενμφ ή
αοζιαηςημφ ηφπμο ή ζονυιεκμζ ζε θμνείμ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζε ηνζπμθζημφξ ή
ηεηναπμθζημφξ. ημοξ αοηυιαημοξ δζαηυπηεξ ηφπμο αοζιαηςημφ ή ζονμιέκμο
ζε θμνείμ, ιία αζθάθεζα αθυπθζζδξ εα πνέπεζ κα ειπμδίγεζ ηδκ επακαζφκδεζδ
ηαζ ηδκ απμζφκδεζδ εκυξ αοηυιαημο δζαηυπηδ πμο ανίζηεηαζ ζηδ εέζδ
“ηθεζζηυξ” (ΟΝ).
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Οζ αοηυιαημζ δζαηυπηεξ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο εα πνέπεζ κα έπμοκ ζπεδζαζηεί
ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα είκαζ δοκαηή δ μνζγυκηζα ή ηάεεηδ ζηήνζλδ ημοξ, πςνίξ
δοζιεκείξ ζοκέπεζεξ ζηδκ απυδμζδ ημοξ. Θα είκαζ δοκαηυκ κα ηνμθμδμημφκηαζ,
είηε απυ ηδκ πθεονά ηδξ άθζλδξ, είηε ηδξ ακαπχνδζδξ (ακάκηδ / ηαηάκηδ).
Οζ αοηυιαημζ δζαηυπηεξ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο εα πνέπεζ κα πανέπμοκ ηθάζδ
ιυκςζδξ ΗΗ (ζφιθςκα ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ IEC 664) ιεηαλφ ηδξ πνυζμρδξ ηαζ
ηςκ εζςηενζηχκ ηοηθςιάηςκ ζζπφμξ.

Καηαζθεπή, ιεηηνπξγία, πεξηβάιινλ

11.3.1.2

Γζα ιέβζζηδ αζθάθεζα, μζ επαθέξ ζζπφμξ εα πνέπεζ κα είκαζ ιμκςιέκεξ, ιέζα ζε
πενίαθδια απυ εενιμακεεηηζηυ οθζηυ, απυ άθθεξ θεζημονβίεξ υπςξ μ
ιδπακζζιυξ θεζημονβίαξ, ημ πενίαθδια, δ ιμκάδα εθέβπμο ηαζ αμδεδηζηά
ελανηήιαηα.
Ο ιδπακζζιυξ θεζημονβίαξ ηςκ αοημιάηςκ δζαημπηχκ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο εα
πνέπεζ κα είκαζ ηφπμο ηαπείαξ γεφλδξ - ηαπείαξ απυγεολδξ, ιε δοκαηυηδηα
αθυπθζζδξ ζε ζθάθια πμο εα είκαζ ακελάνηδηδ απυ ηδ πεζνμηίκδηδ θεζημονβία.
Όθμζ μζ πυθμζ εα πνέπεζ κα θεζημονβμφκ ηαοηυπνμκα ηαηά ημ ηθείζζιμ, άκμζβια
ηαζ αθυπθζζδ ημο αοηυιαημο δζαηυπηδ.
Οζ αοηυιαημζ δζαηυπηεξ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο εα εκενβμπμζμφκηαζ ιε ιία
ιπανέηηα ή ιία θααή πμο εοηνζκχξ εα δείπκεζ ηζξ ηνεζξ εέζεζξ: ON, OFF ηαζ
TRIPPED (ηθεζζηυξ, ακμζηηυξ ηαζ αθυπθζζδ ακηίζημζπα).
Γζα κα ελαζθαθζζηεί δ ζηακυηδηα απυγεολδξ ζφιθςκα ιε IEC 947-2/7-27 :


μ ιδπακζζιυξ θεζημονβίαξ εα πνέπεζ κα είκαζ ζπεδζαζιέκμξ έηζζ χζηε δ
ιπανέηηα ή δ θααή κα ιπμνεί κα είκαζ ζηδκ εέζδ OFF (Ο) ιυκμκ εάκ μζ επαθέξ
ζζπφμξ είκαζ υθεξ ακμζηηέξ



ζηδ εέζδ OFF (O), δ ιπανέηηα ή δ θααή εα δείπκμοκ ηδκ ηαηάζηαζδ
απυγεολδξ
Ζ απυγεολδ εα πνέπεζ κα πναβιαημπμζείηαζ ιε δζπθή δζαημπή ζημ ηφηθςια
ζζπφμξ.
Οζ αοηυιαημζ δζαηυπηεξ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο εα ιπμνμφκ κα δέπμκηαζ έκα
ελάνηδια ηθεζδχιαημξ βζα ηδκ εέζδ “απυγεολδξ” ιε έςξ 3 θμοηέηα.
Οζ αοηυιαημζ δζαηυπηεξ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο εα πνέπεζ κα δζαεέημοκ έκα
ιπμοηυκ αθυπθζζδξ ”push to trip”, ζηδκ πνυζμρή ημοξ, βζα δμηζιή ηδξ
θεζημονβίαξ ηαζ ημο ακμίβιαημξ ηςκ πυθςκ.
Ζ μκμιαζηζηή έκηαζδ ημο αοηυιαημο δζαηυπηδ, ημ ιπμοηυκ αθυπθζζδξ, δ
ακαβκχνζζδ ημο ηοηθχιαημξ ελυδμο ηαεχξ ηαζ δ έκδεζλδ εεηζηήξ απυγεολδξ
πνέπεζ κα είκαζ εοηνζκχξ μναηέξ ηαζ κα πνμζεββίγμκηαζ απυ ηδκ πνυζμρδ, ιέζς
ημο ιπνμζηζκμφ ιένμοξ ή ηδξ πυνηαξ ημο πίκαηα.

Πεξηνξηζκόο ξεύκαηνο, επηιεθηηθόηεηα, αληνρή

11.3.1.3

Οζ αοηυιαημζ δζαηυπηεξ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο εα πνέπεζ κα έπμοκ ιεβάθδ
ζηακυηδηα πενζμνζζιμφ ημο νεφιαημξ. Γζα αναποηοηθχιαηα, δ ιέβζζηδ εενιζηή
ηαηαπυκδζδ I²t εα πνέπεζ κα πενζμνίγεηαζ ζε :


106 A²s βζα μκμιαζηζηέξ εκηάζεζξ νεφιαημξ έςξ 250 Α
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5x106 A²s βζα μκμιαζηζηέξ εκηάζεζξ νεφιαημξ 400 Α έςξ 630 Α
Αοηά ηα παναηηδνζζηζηά εα επζηνέπμοκ ορδθή απυδμζδ βζα ηδκ ηεπκζηή ηδξ
εκζζποιέκδξ πνμζηαζίαξ (cascading) ιε ηδ πνήζδ ζηδκ ακαπχνδζδ αοημιάηςκ
δζαημπηχκ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο ή ιζηνμαοημιάηςκ δζαημπηχκ νάβαξ.
Οζ αοηυιαημζ δζαηυπηεξ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο εα ζοιπενζθαιαάκμοκ έκα
ελάνηδια ζπεδζαζιέκμ κα αθμπθίγεζ ημ δζαηυπηδ ζηδκ πενίπηςζδ πμθφ ορδθχκ
νεοιάηςκ αναποηφηθςζδξ. Σμ ελάνηδια αοηυ εα είκαζ ακελάνηδημ απυ ηδ
εενιμ-ιαβκδηζηή ή δθεηηνμκζηή ιμκάδα εθέβπμο.
Οζ αοηυιαημζ δζαηυπηεξ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο, μζ μκμιαζηζηέξ εκηάζεζξ ηςκ
μπμίςκ είκαζ ίζεξ ιε ηζξ μκμιαζηζηέξ εκηάζεζξ ηςκ ιμκάδςκ εθέβπμο ημοξ, εα
πνέπεζ κα ελαζθαθίγμοκ ηδκ επζθεηηζηή ζοκενβαζία βζα μπμζμδήπμηε νεφια
ζθάθιαημξ έςξ ημοθάπζζημκ 35 kA RMS, ιε μπμζμδήπμηε αοηυιαημ δζαηυπηδ
ζηδκ ακαπχνδζδ ιε μκμιαζηζηή έκηαζδ ιζηνυηενδ ή ίζδ ιε ημ 0.4 ηδξ
μκμιαζηζηήξ έκηαζδξ ημο αοηυιαημο δζαηυπηδ πμο ανίζηεηαζ πνμξ ηδκ άθζλδ.
Ζ δθεηηνζηή ακημπή ηςκ αοηυιαηςκ δζαημπηχκ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο, υπςξ
μνίγεζ μ ηακμκζζιυξ IEC 947-2, εα πνέπεζ κα είκαζ ημοθάπζζημκ ίζδ ιε 3 θμνέξ
ηδκ εθάπζζηδ απαζημφιεκδ απυ ημοξ ηακμκζζιμφξ.

Βνεζεηηθά εμαξηήκαηα

11.3.1.4

Οζ αοηυιαημζ δζαηυπηεξ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο εα είκαζ δοκαηυκ κα
εθμδζαζημφκ, ιε έκα ιδπακζζιυ ιμηέν ηδθεπεζνζζιμφ βζα δθεηηνζηά εθεβπυιεκδ
θεζημονβία. Έκαξ δζαηυπηδξ επζθμβήξ θεζημονβίαξ “πεζνμηίκδηδ/αοηυιαηδ” ζηδκ
πνυζμρδ, υηακ ηεεεί ζηδ εέζδ “πεζνμηίκδηδξ” θεζημονβίαξ, εα απμιμκχκεζ ημκ
δθεηηνζηυ έθεβπμ. Θα είκαζ επίζδξ δοκαηή δ έκδεζλδ ζε απυζηαζδ ηδξ
πεζνμηίκδηδξ ή αοηυιαηδξ θεζημονβίαξ.
Ο πνυκμξ ηθεζζίιαημξ ημο ιμηέν ηδθεπεζνζζιμφ εα είκαζ ιζηνυηενμξ απυ 80 ms.
O επακμπθζζιυξ απυ απυζηαζδ εα πνέπεζ κα απαβμνεφεηαζ ιεηά ηδκ αθυπθζζδ
ελαζηίαξ δθεηηνζηχκ ζθαθιάηςκ (οπενθυνηζζδ, αναποηφηθςια, ζθάθια πνμξ
βδ). Χζηυζμ αοηυ εα είκαζ δοκαηυκ, εάκ ημ άκμζβια πνμηαθείηαζ απυ πδκίμ
ενβαζίαξ ή έθθεζρδξ ηάζδξ.
Ο ιδπακζζιυξ θεζημονβίαξ ημο ιμηέν ηδθεπεζνζζιμφ, εα πνέπεζ κα είκαζ ηφπμο
απμεήηεοζδξ-εκενβείαξ.
Ζ πνμζεήηδ ιδπακζζιμφ ιμηέν ηδθεπεζνζζιμφ ή πενζζηνμθζημφ πεζνζζηδνίμο
δεκ εα πνέπεζ κα επδνεάγεζ ηαευθμο ηα παναηηδνζζηζηά ημο αοηυιαημο
δζαηυπηδ :



μ ιδπακζζιυξ ιμηέν εα έπεζ ηνεζξ δοκαηέξ εέζεζξ (ON, OFF ηαζ TRIPPED)
ζηδκ πνυζμρδ ημο ιδπακζζιμφ ιμηέν εα πανέπεηαζ δοκαηυηδηα εεηζηήξ
έκδεζλδξ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηςκ επαθχκ (ON & OFF)
Οζ αοηυιαημζ δζαηυπηεξ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο εα πνέπεζ κα έπμοκ ζπεδζαζηεί
έηζζ χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ αζθαθήξ εβηαηάζηαζδ ηςκ αμδεδηζηχκ
ελανηδιάηςκ υπςξ, πδκία ηάζδξ (ενβαζίαξ ηαζ έθθεζρδξ ηάζδξ) ηαζ αμδεδηζηέξ
επαθέξ έκδεζλδξ, ςξ ελήξ :



εα πνέπεζ κα είκαζ απμιμκςιέκα απυ ηα ηοηθχιαηα ζζπφμξ



υθα ηα αμδεδηζηά δθεηηνζηά ελανηήιαηα εα είκαζ ηφπμο “snap-in”, ιε ηθέιεξ
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υθα ηα αμδεδηζηά ελανηήιαηα εα είκαζ ημζκά βζα υθδ ηδ βηάια ηςκ
αοηυιαηςκ δζαημπηχκ



αμδεδηζηέξ θεζημονβίεξ ηαζ ζήιακζδ ηςκ αηνμδεηηχκ εα πνέπεζ κα
ειθακίγμκηαζ πάκς ζημ πθαίζζμ ημο αοηυιαημο δζαηυπηδ ηαζ πάκς ζημ ίδζμ ημ
αμδεδηζηυ ελάνηδια.



δ πνμζεήηδ αμδεδηζηχκ ελανηδιάηςκ δεκ εα πνέπεζ κα αολάκεζ ηζξ
δζαζηάζεζξ ημο αοηυιαημο δζαηυπηδ ζζπφμξ.
Ζ πνμζεήηδ ιδπακζζιμφ ιμηέν ηδθεπεζνζζιμφ ή πενζζηνεθμιέκμο πεζνζζηδνίμο
δεκ εα πνέπεζ κα ηνφαεζ ή κα ειπμδίγεζ ηζξ νοειίζεζξ ηδξ ζοζηεοήξ.
Θα είκαζ δοκαηυκ κα πνμζηεεεί πνμζηαζία ζθάθιαημξ πνμξ βδ ζημοξ
αοηυιαημοξ δζαηυπηεξ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο, ιε ηδκ πνμζεήηδ εκυξ ζημζπείμο
εθέβπμο νεφιαημξ δζαννμήξ (RCD), απεοεείαξ ζημ ζχια ημο δζαηυπηδ. Ζ
ζοζηεοή πμο πνμηφπηεζ εα πνέπεζ κα :



ζοιθςκεί ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ IEC 947-2, πανάνηδια Β



είκαζ πνμζηαηεοιέκδ απυ ακεπζεφιδηδ αθυπθζζδ υπςξ μνίγμοκ μζ ηακμκζζιμί
IEC 255 ηαζ IEC 801-2 έςξ 5



είκαζ δοκαηυ κα θεζημονβεί μιαθά ζε εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ έςξ ηαζ –
25°C.



ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ πςνίξ αμδεδηζηή ηνμθμδμζία, δδθαδή εα είκαζ δοκαηή
δ ηακμκζηή θεζημονβία ζε μπμζμδήπμηε 2-θαζζηυ ή 3-θαζζηυ δίηηομ ιε ιία
ηάζδ ιεηαλφ 200V ηαζ 440V, ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ αθυπθζζδ ημο αοηυιαημο
δζαηυπηδ αηυιδ ηαζ ζε πενίπηςζδ αφεζζδξ ηδξ ηάζδξ έςξ 80 V.
Θα πνέπεζ κα είκαζ δοκαηυκ μζ αοηυιαημζ δζαηυπηεξ ηθεζζημφ ηφπμο κα
εθμδζαζημφκ ιε ζημζπεία έκδεζλδξ ζθαθιάηςκ, πςνίξ αοηά κα πνμηαθμφκ ηδκ
αθυπθζζδ ημο αοηυιαημο δζαηυπηδ.

11.3.1.5

Λεηηνπξγίεο πξνζηαζίαο

11.3.1.5.1

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά
Οζ αοηυιαημζ δζαηυπηεξ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο ιε μκμιαζηζηέξ εκηάζεζξ έςξ
250 Α εα πνέπεζ κα δζαεέημοκ ιία απυ ηζξ δφμ ιμκάδεξ εθέβπμο (πμο ιπμνμφκ
κα εκαθθάζζμκηαζ) :



εενιμ-ιαβκδηζηή (εενιζηή βζα πνμζηαζία οπενθυνηζζδξ, ιαβκδηζηή βζα
πνμζηαζία αναποηθχζεςξ)
δθεηηνμκζηή
Οζ αοηυιαημζ δζαηυπηεξ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο ιε μκμιαζηζηέξ εκηάζεζξ
ιεβαθφηενεξ ηςκ 250 Α εα πνέπεζ κα δζαεέημοκ δθεηηνμκζηή πνμζηαζία.
Οζ ιμκάδεξ εθέβπμο δεκ εα πνέπεζ κα αολάκμοκ ηζξ δζαζηάζεζξ ημο αοηυιαημο
δζαηυπηδ.
Οζ δθεηηνμκζηέξ ιμκάδεξ εθέβπμο εα πνέπεζ κα ζοιθςκμφκ ιε ημοξ
ηακμκζζιμφξ IEC 947-2 , πανάνηδια F ( ιέηνδζδ RMS ηζιχκ νεφιαημξ,
δθεηηνμιαβκδηζηή ζοιααηυηδηα η.θ.π.)
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Όθα ηα δθεηηνμκζηά ελανηήιαηα εα πνέπεζ κα ακηέπμοκ ζε εενιμηναζίεξ έςξ
125°C.
Οζ δθεηηνμκζηέξ ηαζ εενιμιαβκδηζηέξ ιμκάδεξ εθέβπμο εα πνέπεζ κα είκαζ
νοειζγυιεκεξ ηαζ εα είκαζ δοκαηή δ πνμζανιμβή ηαθοιιάηςκ, ιε ζημπυ ηδκ
απμθοβή ηοπαίαξ επέιααζδξ ζηζξ νοειίζεζξ.
Οζ νοειίζεζξ πνμζηαζίαξ εα ζζπφμοκ βζα υθμοξ ημοξ πυθμοξ ημο αοηυιαημο
δζαηυπηδ.
Θεξκνκαγλεηηθέο κνλάδεο ειέγρνπ (έσο 250 Α)
Υαναηηδνζζηζηά :

11.3.1.5.2


νοειζγυιεκδ εενιζηή πνμζηαζία



ζηαεενή ιαβκδηζηή πνμζηαζία βζα μκμιαζηζηέξ εκηάζεζξ έςξ 200 Α



νοειζγυιεκδ ιαβκδηζηή πνμζηαζία (5 έςξ 10 θμνέξ ηδκ μκμιαζηζηή έκηαζδ)
βζα μκμιαζηζηέξ εκηάζεζξ ιεβαθφηενεξ απυ 200 Α.



Θα πνέπεζ κα είκαζ δοκαηή δ πνμζηαζία μοδεηένμο. Ζ ηζιή νφειζζδξ ηδξ
αθυπθζζδξ εα είκαζ ίζδ ιε αοηή ηςκ θάζεςκ ή έκα πμζμζηυ αοηήξ ηδξ ηζιήξ
(βεκζηά 50% ηδξ νφειζζδξ ηςκ θάζεςκ).
Ζιεθηξνληθέο κνλάδεο ειέγρνπ (άλσ ησλ 250Α).
Υαξαθηεξηζηηθά :

11.3.1.5.3

Πνμζηαζία ιαηνμφ πνυκμο (LT)


νοειζγυιεκδ ηζιή Ηr ιε αήιαηα απυ 40% έςξ 100% ηδξ μκμιαζηζηήξ έκηαζδξ
ηδξ ιμκάδαξ εθέβπμο.
Πνμζηαζία αναπέςξ πνυκμο (ST)



νοειζγυιεκδ ηζιή Ηm απυ 2 έςξ 10 θμνέξ ηδ εενιζηή νφειζζδ Ηr,



δ πνμκζηή ηαεοζηένδζδ εα είκαζ πνμνοειζζιέκδ ζηα 40 ms,
ηζβιζαία πνμζηαζία



δ νφειζζδ εα είκαζ ζηαεενή (ιεηαλφ 12 έςξ 19 θμνέξ ημ Ηn, ακάθμβα ηδξ
μκμιαζηζηήξ έκηαζδξ)
Οζ ηεηναπμθζηέξ ζοζηεοέξ εα πνέπεζ κα έπμοκ νοειίζεζξ 3 εέζεςκ βζα
πνμζηαζία μοδεηένμο: ιδ πνμζηαηεουιεκμξ μοδέηενμξ - πνμζηαζία μοδεηένμο
νοειζζιέκδ ζημ 50% αοηήξ ηςκ θάζεςκ - πνμζηαζία μοδεηένμο ιε νφειζζδ ίζδ
ιε αοηή ηςκ θάζεςκ.
Λεηηνπξγία επηηήξεζεο θνξηίνπ
Οζ ελήξ θεζημονβίεξ εα πνέπεζ κα είκαζ εκζςιαηςιέκεξ ζηδκ δθεηηνμκζηή
ιμκάδα εθέβπμο :



έκδεζλδ θμνηίμο ιε LED, πμο ακάαεζ πάκς απυ ημ 95% ημο Ηr, εκχ
ακααμζαφκεζ πάκς απυ ημ 105% ημο Ηr



εα πνέπεζ κα οπάνπεζ οπμδμπή βζα ζφκδεζδ ιε ιία ελςηενζηή ζοζηεοή, ιε
ζημπυ ημκ έθεβπμ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ ιμκάδαξ εθέβπμο ηαζ ημο ιδπακζζιμφ
αθυπθζζδξ.
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11.3.2

Μηθξναπηόκαηνη δηαθόπηεο ξάγαο (Micro circuit breakers MCB) νλνκαζηηθήο έληαζεο από 1 έσο 125 Α.

11.3.2.1

Γεληθά
Οζ ιζηνμαοηυιαημζ δζαηυπηεξ (MCB) εα πνέπεζ κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζημοξ
ηακμκζζιμφξ IEC 157-1 ή IEC 947-2.
Οζ ιζηνμαοηυιαημζ δζαηυπηεξ (MCB) εα πνέπεζ κα ζηδνίγμκηαζ ζε νάβα
ζοιιεηνζηή πθάημοξ 35 mm ηαζ εα είκαζ ιμκμπμθζημί, δζπμθζημί, ηνζπμθζημί, ή
ηεηναπμθζημί.
Οζ ζηακυηδηεξ δζαημπήξ ηςκ δζαημπηχκ MCB εα πνέπεζ κα είκαζ ίζεξ
ημοθάπζζημκ ιε ηδκ ακαιεκυιεκδ ηζιή ζθάθιαημξ ζημ ζδιείμ ημο ζοζηήιαημξ
δζακμιήξ υπμο εβηαείζηακηαζ, εηηυξ εάκ ιεζμθααεί άθθμξ δζαηυπηδξ πνμξ ηδκ
άθζλδ (ηεπκζηή cascading-εκζζποιέκδξ πνμζηαζίαξ).
Οζ δζαηυπηεξ MCB εα ιπμνμφκ κα ηνμθμδμηδεμφκ ηζ ακηίζηνμθα πςνίξ ιείςζδ
ηδξ ζηακυηδηαξ (ηεπκζηχκ παναηηδνζζηζηχκ) ημοξ.

11.3.2.2

Καηαζθεπή
Ο ιδπακζζιυξ θεζημονβίαξ εα πνέπεζ κα είκαζ ακελάνηδημξ ιδπακζηά απυ ηδ
θααή πεζνζζιμφ, χζηε κα απμθεφβεηαζ μζ επαθέξ κα παναιέκμοκ ηθεζζηέξ ζε
ζοκεήηεξ αναποηφηθςζδξ ή οπενθυνηζζδξ. Θα πνέπεζ κα είκαζ ηφπμο
“αοηυιαημο επακμπθζζιμφ”.
Ο ιδπακζζιυξ θεζημονβίαξ ηάεε πυθμο ζε έκακ πμθο-πμθζηυ ιζηνμ-αοηυιαημ
δζαηυπηδ (MCB), εα πνέπεζ κα ζοκδέεηαζ απεοεείαξ ιε ημκ εζςηενζηυ
ιδπακζζιυ ημο δζαηυπηδ (MCB) ηαζ υπζ ιε ηδ θααή πεζνζζιμφ.
Σμ πεζνζζηήνζμ εα πνέπεζ κα είκαζ ηφπμο “βθχζζαξ” (θααήξ), ιε δοκαηυηδηα
ηθεζδχιαημξ ηαζ πνήζδξ πενζζηνμθζημφ πεζνζζηδνίμο.
Κάεε πυθμξ εα πνέπεζ κα έπεζ έκα δζιεηαθθζηυ εενιζηυ ζημζπείμ, βζα πνμζηαζία
ηαηά οπενθυνηζζδξ ηαζ έκα ιαβκδηζηυ ζημζπείμ, βζα πνμζηαζία ηαηά
αναποηοηθχιαημξ. Γζα ηάεε μκμιαζηζηή έκηαζδ ιζηνμαοηυιαημο δζαηυπηδ εα
πνέπεζ κα πανέπμκηαζ πίκαηεξ επζθεηηζηυηδηαξ νεφιαημξ.
Οζ αηνμδέηηεξ εα είκαζ ηφπμο ζήναββμξ (ΗΡ 20) χζηε κα εθαπζζημπμζείηαζ μ
ηίκδοκμξ άιεζδξ επαθήξ.
Θα πνέπεζ κα είκαζ δοκαηή δ επζηυπμο πνμζανιμβή αμδεδηζηχκ ελανηδιάηςκ
υπςξ: πδκίμ ενβαζίαξ, πδκίμ έθθεζρδξ ηάζδξ, επαθή ON-OFF, επαθή
ζδιαημδυηδζδξ ακάβηδξ (alarm) ή ζοζηεοή ακίπκεοζδξ νεφιαημξ δζαννμήξ 30 ή
300 mA ιε δοκαηυηδηα εθέβπμο απυ απυζηαζδ (αθυπθζζδ απυ απυζηαζδ).

11.3.2.3

Μηθξναπηόκαηνη ηύπνπ "C"
Οζ ιζηνμαοηυιαημζ ηφπμο "C" εα έπμοκ ααζζηή νφειζζδ 7ΗnΗm10Ηn ηαζ
παναηηδνζζηζηή ηαιπφθδ θεζημονβίαξ "C", ζφιθςκα ιε ημ IEC 947-2 ηαζ δ
δζέβενζδ ηαζ δ απυγεολδ ημοξ εα βίκεηαζ πςνίξ ηαεοζηένδζδ βζα ηζιέξ νεφιαημξ
7 ιέπνζ 10 θμνέξ ηδκ μκμιαζηζηή ημοξ έκηαζδ..
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11.3.2.4

Μηθξναπηόκαηνη ηύπνπ "D"
Οζ ιζηνμαοηυιαημζ ηφπμο "D" εα έπμοκ ορδθή νφειζζδ 10ΗnΗm14Ηn, εα είκαζ
ηαηαζηεοήξ ηαηά IEC 947-2 ηαζ δ δζέβενζδ ηαζ δ απυγεολδ ημοξ εα βίκεηαζ
πςνίξ ηαεοζηένδζδ βζα ηζιέξ νεφιαημξ 7 ιέπνζ 14 θμνέξ ηδκ μκμιαζηζηή ημοξ
έκηαζδ.

11.3.3

Σειερεηξηδόκελνη δηαθόπηεο αέξνο (ξειέ ηζρύνο ή επαθείο contactors) γηα έιεγρν θηλεηήξσλ από 9 έσο 95 Α (Καηεγνξία
AC3) θαη γηα έιεγρν θπθισκάησλ δηαλνκήο από 25 έσο 125 Α
(θαηεγνξία AC1).

11.3.3.1

Γεληθά
Οζ ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ αένμξ (νεθέ ζζπφμξ) εα πνέπεζ κα
ακηαπμηνίκμκηαζ ζημοξ ηακμκζζιμφξ IEC 947-1, 947-4, ή ζε ζζμδφκαιμοξ
ηακμκζζιμφξ πςνχκ - ιεθχκ (VDE 0660, BS 5424, NFC 63-110). Πνμαζνεηζηά
ιπμνεί κα ζοιθςκμφκ ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ UL/JIS.
Οζ ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ αένμξ εα είκαζ μκμιαζηζηήξ ηάζδξ θεζημονβίαξ
ιέπνζ 660V AC, εκχ ηα υνζα ζοπκυηδηαξ ημο νεφιαημξ πνήζδξ εα πνέπεζ κα
είκαζ 25-400 Hz.
Ζ μκμιαζηζηή ηάζδ ιυκςζδξ εα είκαζ 1000 V AC (50/60 Hz).
H μκμιαζηζηή ηάζδ εθέβπμο εα πνέπεζ κα είκαζ 12 έςξ 660 V AC ή DC.
Όθμζ μζ ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ εα είκαζ πθήνςξ ζηακμί κα θεζημονβμφκ ζε
ηνμπζηά ηθίιαηα (ΣΖ).

11.3.3.2

Καηαζθεπή
Οζ ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ αένμξ εα είκαζ μκμιαζηζηήξ έκηαζδξ απυ 9 έςξ
95 Α (AC3) ή 25 έςξ 125 Α (AC1).
Θα δζαηίεεκηαζ ζε 3 ή 4 πυθμοξ.
Σα υνζα ηδξ ηάζδξ εθέβπμο ζηδκ θεζημονβία εα πνέπεζ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 0,85
έςξ 1,1 ηδξ μκμιαζηζηήξ ηάζδξ.
Οζ ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ εθέβπμο αένμξ εα πνέπεζ κα έπμοκ ιδπακζηή
δζάνηεζα γςήξ ημοθάπζζημκ δέηα εηαημιιονίςκ πεζνζζιχκ.
Ζ εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ βζα θεζημονβία εα πνέπεζ κα είκαζ απυ -5 έςξ
55°C.
Oζ ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ εα πνέπεζ κα είκαζ έηζζ ηαηαζηεοαζιέκμζ χζηε,
κα είκαζ δοκαηή δ ζηήνζλδ ημοξ ιε ηθίζδ  30 ζε ζπέζδ ιε ημκ ηάεεημ άλμκα
ζηήνζλδξ.
Θα πνέπεζ κα έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα κα δέπμκηαζ ιπθυη αμεδηζηχκ επαθχκ (ιε
Ith=10 A) ιεηςπζηά ή πθεονζηά, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιπθυη πνμκζηχκ επαθχκ.

11.3.4

Σειερεηξηδόκελνη δηαθόπηεο αέξνο (ξειέ ηζρύνο ή επαθείο contactors) γηα έιεγρν θηλεηήξσλ από 115 έσο 780 Α (Καηεγνξία
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AC3) θαη γηα έιεγρν θπθισκάησλ δηαλνκήο από 200 έσο 1600 Α
(θαηεγνξία AC1).
11.3.4.1

Γεληθά
Οζ ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ αένμξ (νεθέ ζζπφμξ) εα πνέπεζ κα
ακηαπμηνίκμκηαζ ζημοξ ηακμκζζιμφξ IEC 947-1, 4 ηαζ 5, ή ζε ζζμδφκαιμοξ
ηακμκζζιμφξ πςνχκ - ιεθχκ (VDE 0660, BS 5424, NFC 63-110). Πνμαζνεηζηά
ιπμνεί κα ζοιθςκμφκ ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ UL/JIS.
Οζ ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ αένμξ εα είκαζ μκμιαζηζηήξ ηάζδξ θεζημονβίαξ
ιέπνζ 1000V AC, εκχ ηα υνζα ζοπκυηδηαξ ημο νεφιαημξ πνήζδξ εα πνέπεζ κα
είκαζ ημοθάπζζημκ 25-200 Hz.
Ζ μκμιαζηζηή ηάζδ ιυκςζδξ εα είκαζ 1000 V AC (50/60 Hz).
Όθμζ μζ ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ εα είκαζ πθήνςξ ζηακμί κα θεζημονβμφκ ζε
ηνμπζηά ηθίιαηα (ΣΖ).

11.3.4.2

Καηαζθεπή
Οζ ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ αένμξ εα είκαζ μκμιαζηζηήξ έκηαζδξ απυ 115
έςξ 780 Α (AC3) ή 200 έςξ 1600 Α (AC1).
Θα δζαηίεεκηαζ ζε 3 ή 4 πυθμοξ.
Σα υνζα ηδξ ηάζδξ εθέβπμο ζηδκ θεζημονβία εα πνέπεζ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 0,85
έςξ 1,1 ηδξ μκμιαζηζηήξ ηάζδξ.
Οζ ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ εθέβπμο αένμξ εα πνέπεζ κα έπμοκ ιδπακζηή
δζάνηεζα γςήξ ημοθάπζζημκ πέκηε εηαημιιονίςκ πεζνζζιχκ.
Ζ εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ βζα θεζημονβία εα πνέπεζ κα είκαζ απυ -5 έςξ
55°C.
Oζ ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ εα πνέπεζ κα είκαζ έηζζ ηαηαζηεοαζιέκμζ χζηε
κα είκαζ δοκαηή δ ζηήνζλδ ημοξ ιε ηθίζδ  30μ ζε ζπέζδ ιε ημκ ηάεεημ άλμκα
ζηήνζλδξ.
Θα πνέπεζ κα έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα κα δέπμκηαζ ιπθυη αμδεδηζηχκ επαθχκ (ιε
Ith=10 A) ιεηςπζηά ή πθεονζηά, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιπθυη πνμκζηχκ επαθχκ.

11.3.5

Βνεζεηηθνί ηειερεηξηδόκελνη δηαθόπηεο (AUX. RELAYS)

11.3.5.1

Γεληθά
Οζ αμδεδηζημί ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ (αμδεδηζηά νεθέ) εα πνέπεζ κα
ακηαπμηνίκμκηαζ ζημοξ ηακμκζζιμφξ IEC 947-1, ή ζε ζζμδφκαιμοξ ηακμκζζιμφξ
πςνχκ - ιεθχκ (VDE 0660, BS 4794, NFC 63-140).
Οζ ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ αένμξ εα είκαζ μκμιαζηζηήξ ηάζδξ θεζημονβίαξ
ιέπνζ 660V AC, εκχ ηα υνζα ζοπκυηδηαξ ημο νεφιαημξ πνήζδξ εα πνέπεζ κα
είκαζ 25-400 Hz.
Οκμιαζηζηή ηάζδ ιυκςζδξ: 690 V.
H μκμιαζηζηή ηάζδ εθέβπμο εα πνέπεζ κα είκαζ 12 έςξ 660 V AC ηαζ 12-60 V
DC.
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Όθμζ μζ αμδεδηζημί ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ εα είκαζ πθήνςξ ζηακμί κα
θεζημονβμφκ ζε ηνμπζηά ηθίιαηα (ΣΖ).

11.3.5.2

Καηαζθεπή
Οζ αμδεδηζημί ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ εα είκαζ μκμιαζηζηήξ έκηαζδξ Ith=10
A.
Θα δζαηίεεκηαζ ζε 4 επαθέξ (ζοκδοαζιυξ Α ηαζ Κ).
Σα υνζα ηδξ ηάζδξ εθέβπμο ζηδκ θεζημονβία εα πνέπεζ κα είκαζ 0, 5 έςξ 1,1 ηδξ
μκμιαζηζηήξ ηάζδξ.
Οζ αμδεδηζημί ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ εα πνέπεζ κα έπμοκ ιδπακζηή
δζάνηεζα γςήξ ημοθάπζζημκ δέηα εηαημιιονίςκ πεζνζζιχκ.
Ζ εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ βζα θεζημονβία εα πνέπεζ κα είκαζ απυ -5 έςξ
55°C.
Oζ αμδεδηζημί ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ εα πνέπεζ κα είκαζ έηζζ
ηαηαζηεοαζιέκμζ χζηε κα είκαζ δοκαηή δ ζηήνζλδ ημοξ ιε ηθίζδ  30μ ζε ζπέζδ
ιε ημκ ηάεεημ άλμκα ζηήνζλδξ, ηαεχξ ηαζ ιε μπμζαδήπμηε ηθίζδ ζε ζπέζδ ιε
ημκ μνζγυκηζμ άλμκα ζηήνζλδξ, πςνίξ ιείςζδ ηδξ απυδμζδξ ημοξ.

11.3.6

Ρειέ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο (Θεξκηθά) από 0,1 έσο 93 Α

11.3.6.1

Γεληθά
Σα νεθέ εενιζηήξ πνμζηαζίαξ (εενιζηά) εα πνέπεζ κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζημοξ
ηακμκζζιμφξ IEC 947-1, IEC 947-4, ή ζε ζζμδφκαιμοξ ηακμκζζιμφξ πςνχκ ιεθχκ (NFC 63-650, VDE 0660). Πνμαζνεηζηά ιπμνμφκ κα ζοιθςκμφκ ιε ημοξ
ηακμκζζιμφξ UL.
Ζ μκμιαζηζηή ηάζδ ιυκςζδξ εα είκαζ 660 V, εκχ ηα υνζα ζοπκυηδηαξ ημο
νεφιαημξ θεζημονβίαξ εα πνέπεζ κα είκαζ απυ 0 έςξ 400 Hz.
Θα πνέπεζ κα έπμοκ δοκαηυηδηα θεζημονβίαξ ζε ζοκεπέξ ή εκαθθαζυιεκμ νεφια.
Όθα ηα νεθέ εενιζηήξ πνμζηαζίαξ εα είκαζ πθήνςξ ζηακά κα θεζημονβμφκ ζε
ηνμπζηά ηθίιαηα (ΣΖ).
Θα πνέπεζ κα είκαζ ακηζζηαειζζιέκα ζηδ εενιμηναζία ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ
δζαθμνζηά.

11.3.6.2

Καηαζθεπή
Σα νεθέ εενιζηήξ πνμζηαζίαξ εα δζαηίεεκηαζ ζε 3 πυθμοξ.
Θα πνέπεζ κα δζαηίεεκηαζ ζε 2 ηθάζεζξ εκενβμπμίδζδξ, ζφιθςκα ιε ημοξ
ηακμκζζιμφξ IEC 947-4 (ηθάζδ εκενβμπμίδζδξ 10, 20).
Ζ εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ βζα ηακμκζηή θεζημονβία εα πνέπεζ κα είκαζ απυ 25 έςξ 55°C.
Θα πνέπεζ κα είκαζ δοκαηή δ ζηήνζλδ ημοξ ιε ηθίζδ  30μ ζε ζπέζδ ιε ηδκ
ηακμκζηή εέζδ ζηήνζλδξ.
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Θα πνέπεζ κα είκαζ έηζζ ηαηαζηεοαζιέκα χζηε κα ζηδνίγμκηαζ απεοεείαξ ηάης
απυ ημκ ηδθεπεζνζγυιεκμ δζαηυπηδ αένμξ (νεθέ ζζπφμξ), ή ιε εζδζηυ ελάνηδια κα
ιπμνμφκ κα ζηδνζπεμφκ ακελάνηδηα απμ ημ νεθέ ζζπφμξ.

Λεηηνπξγίεο

11.3.6.3

Σα νεθέ εενιζηήξ πνμζηαζίαξ εα δζαεέημοκ :


νφειζζδ
 εφημθδ ηαζ αηνζαή νφειζζδ
 δοκαηυηδηα ιακδάθςζδξ ηδξ νφειζζδξ ιε δζαθακέξ πνμζηαηεοηζηυ
ηάθοιια



επζθμβέα εέζδξ “πεζνμηίκδημο επακμπθζζιμφ” ηαζ εέζδ “αοηυιαημο
επακμπθζζιμφ”. Σμ ίδζμ εενιζηυ εα πνέπεζ κα πανέπεζ ηαη‟ επζθμβή, ηδκ
δοκαηυηδηα θεζημονβίαξ ζε πεζνμηίκδημ ή αοηυιαημ επακμπθζζιυ.
 ηθείδςια ημο επζθμβέα



11.3.7

ζδιαημδυηδζδ ηδξ εκενβμπμίδζδξ

Γηαθόπηεο ηξηώλ ζέζεσλ (Hand-Off-Auto)
Οζ παναπάκς δζαηυπηεξ εθέβπμο αμδεδηζηχκ ηοηθςιάηςκ εηηζκδηχκ,
ηζκδηήνςκ ηθπ. εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμζ ηαηά VDΔ βεκζηά ηαζ εα θένμοκ
πεζνζζηήνζμ ιμπθυ ηαζ πθαηέηα βζα εβηαηάζηαζδ πάκς ζε πίκαηα.
Θα είκαζ μκμιαζηζηήξ ηάζδξ ιέπνζ 220V ηαζ μκμιαζηζηήξ έκηαζδξ 6Α.

11.3.8

Γηαθόπηεο Γπν Θέζεσλ (ΟΝ-ΟFF)
Θα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ εενιμπθαζηζηή φθδ ηαηάθθδθδ βζα ημπμεέηδζδ
πάκς ζε πίκαηα, ηάζδξ θεζημονβίαξ επαθχκ 380V, πνμζηαζίαξ ΗΡ40 ή ΗΡ65, ηαζ
μκμιαζηζηήξ έκηαζδξ 6Α. Ο δζαηυπηδξ εα είκαζ ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ
VDΔ0114.

11.3.9

Μεηαγσγηθνί Γηαθόπηεο Υεηξνθίλεηνη
Οζ δζαηυπηεξ εα πενζθαιαάκμοκ ημ πεζνζζηήνζμ, ηδκ ιεηςπζηή νμγέηα πάκς ζηδκ
μπμία είκαζ παναβιέκμζ μζ παναηηδνζζιμί εέζεςκ (1, 0, 2-R, S, Σ ηθπ.) ηαζ εα
είκαζ ζφιθςκμζ ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ DΗΝ 43718.
Δπίζδξ εα οπάνπεζ πθαηέηα βζα ηδκ ζηενέςζδ ημο δζαηυπηδ πάκς ζημκ πίκαηα.
Σα δζάθμνα ελανηήιαηα θεζημονβίαξ ημο δζαηυπηδ εα είκαζ απυ ιμκςηζηυ οθζηυ
απαθθαβιέκμο νεφιαημξ ενποζιμφ, ηαζ μζ δθεηηνζηέξ επαθέξ εα είκαζ απυ
ζηθδνυ άνβονμ. Ζ μκμιαζηζηή ηάζδ ιυκςζδξ εα είκαζ ζφιθςκα ιε VDΔ 0110.
Ο ανζειυξ πεζνζζιχκ εα είκαζ εθάπζζηα ακάθμβμξ ηδξ ηαηδβμνίαξ απυ 50.000
ιέπνζ 1.000.000.
Οζ δζαηυπηεξ εα είκαζ βεκζηά ζφιθςκμζ πνμξ ηζξ πνμδζαβναθέξ VDΔ ηαζ εζδζηά
ιε VDΔ 0660-1.
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11.3.10

Γηαθόπηεο Υεηξηζκώλ

11.3.10.1

Μαραηξσηνί Γηαθόπηεο
Οζ δζαηυπηεξ ακς ηςκ 100Α εα είκαζ ιαπαζνςημί ηαηά VDΔ 0660 ηάζεςξ 500V,
ιε ιμπθυ πεζνζζιμφ. Ακ ιεηά ημκ ιαπαζνςηυ δζαηυπηδ δεκ οπάνπεζ αοηυιαημξ
δζαηυπηδξ, μ ιαπαζνςηυξ εα είκαζ εθμδζαζιέκμξ ιε εάθαιμ ζαέζδξ ηυλμο. ηδκ
πενίπηςζδ αοηή πμο μ ιαπαζνςηυξ δζαηυπηδξ πνδζζιμπμζείηαζ ζακ δζαηυπηδξ
θμνηίμο, εα είκαζ ζφιθςκμξ ιε ηα υζα πνμδζαβνάθμκηαζ βζα δζαηυπηεξ θμνηίμο
ζηδκ ακηίζημζπδ πανάβναθμ. Ζ ζηακυηδηα γεφλδξ ηαζ απυγεολδξ ιε ζοκθ. 0,7 εα
ζζμφηαζ ιε ηδκ έκηαζδ ζοκεπμφξ νμήξ ιε ηάζδ 220/380V.
Δθ'υζμκ ιεηά ημκ ιαπαζνςηυ δζαηυπηδ οπάνπεζ αοηυιαημξ δζαηυπηδξ μ
ιαπαζνςηυξ απμηεθεί ιυκμ δζαηυπηδ απμιυκςζδξ ηαζ εα θένεζ ιακδάθςζδ πνμξ
ημκ αοηυιαημ χζηε κα βίκεηαζ αδφκαημξ μ πεζνζζιυξ ημο ιαπαζνςημφ δζαηυπηδ
εθ'υζμκ μ αοηυιαημξ είκαζ ηθεζζηυξ.

Γηαθόπηεο Φνξηίνπ

11.3.10.2

Οζ δζαηυπηεξ θμνηίμο μπμζμοδήπμηε ηφπμο εα πνδζζιεφμοκ βζα ηδκ γεφλδ ή
απυγεολδ θμνηίςκ ζηδκ μκμιαζηζηή έκηαζδ ημο δζαηυπηδ ηαζ εα είκαζ ζφιθςκα
ιε ημ VDE 660 ηαζ ημ IEC 947-3. Θα είκαζ ζζπονήξ ηαηαζηεοήξ ιε ζοζηήιαηα
ειπνυζεζμο πεζνζζιμφ ηαζ εα είκαζ δοκαηυκ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ:



ακ δζαηυπηεξ θμνηίμο ζφιθςκα ιε ηδκ ηαηδβμνία θεζημονβίαξ ΑC 21 ιέπνζ
660V.
ακ δζαηυπηεξ ηζκδηήνςκ βζα ηδκ ηαηδβμνία θεζημονβίαξ ΑC23.
Οζ δζαηυπηεξ εα ζοιθςκμφκ ιε ηζξ πνμτπμεέζεζξ απυγεολδξ ηδξ πνμδζαβναθήξ
VDΔ 0660 βζα δζαηυπηεξ ηαηακαθςηχκ, γεφλδξ, δζακμιήξ, ηνμθμδμζίαξ ή
ηφνζςκ δζαημπηχκ. Ζ μκμιαζηζηή έκηαζδ ηςκ δζαημπηχκ θμνηίμο βζα ζοκεπή
θεζημονβία, ιέπνζ 35°C εα είκαζ ακάθμβα ημο ζημπμφ πνήζδξ απυ 32Α ιέπνζ
2500Α. Σμ μκμιαζηζηυ ηνμοζηζηυ απυ 6,5 ΚΑ (32Α) ιέπνζ 84 ΚΑ (2500Α). Ζ
πνμζηαζία ημο δζαηυπηδ εα είκαζ ΗΡ40, ηςκ αηνμδεηηχκ ΗΡ00. Κάεε δζαηυπηδξ
εα έπεζ ζε δνειία ηαζ ηθεζζηέξ αμδεδηζηέξ επαθέξ.
Οζ εάθαιμζ γεφλδξ εα είκαζ απυ ακεεηηζηυ οθζηυ ζε ζπέζδ ιε ηδκ εενιυηδηα ηαζ
νεοιάηςκ ενπζζιμφ. Οζ επαθέξ εα είκαζ απυ άνβονμ.

Ραγνδηαθόπηεο Πηλάθσλ

11.3.10.3

Oζ δζαηυπηεξ αοημί εα είκαζ ηαηά VDΔ 0632 ηαζ ΗΔC 947-3, ηάζδξ 500V,
ζηακυηδηαξ γεφλδξ ηαζ απυγεολδξ ηαηά εθάπζζημ ίζδξ ιε ηδκ έκηαζδ ζοκεπμφξ
νμήξ οπυ ηάζδ 220/380V.
Οζ ναβμδζαηυπηεξ εα έπμοκ πθάημξ, μθζηυ φρμξ ηαζ ζφζηδια ιακδάθςζδξ υπςξ
μζ ιζηνμαοηυιαημζ, ιε πθήηηνμ πεζνζζιμφ ιε εκδείλεζξ ηςκ εέζεςκ "εκηυξεηηυξ". Γζα ηδκ δζάηνζζδ ημοξ απυ ημοξ ιζηνμαοηυιαημοξ εα θένμοκ ζηδκ
ιεηςπζηή ημοξ πθεονά ημ ζφιαμθμ ημο απμγεφηηδ.

Γηαθόπηεο πξνζηαζίαο δηαξξνήο

11.3.11


Οζ δζαηυπηεξ πνμζηαζίαξ δζαννμήξ (ΓΠΓ) εα είκαζ ζφιθςκμζ ιε ηζξ
απαζηήζεζξ ηςκ VDΔ 0100.

ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Καηαζκεσή δικηύοσ αποτέηεσζης ακαθάρηων σδάηων ηοσ Γήμοσ Παλλήνης»

51

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΗΛΜ ΔΡΓΩΝ



Θα είκαζ δζπμθζημί ή ηεηναπμθζημί βζα απυγεολδ ιμκμθαζζηχκ ή ηνζθαζζηχκ
ηοηθςιάηςκ. Οζ δζαζηάζεζξ ημοξ εα είκαζ ηέημζεξ χζηε κα ιπμνμφκ κα
ημπμεεηδεμφκ ζε νάβεξ πζκάηςκ ιε ζφζηδια ιακδάθςζδξ.



Θα έπμοκ πθήηηνμ γεφλδξ ηαζ απυγεολδξ, ημιαίμ δμηζιήξ ηαζ εα θένμοκ
έκδεζλδ ηδξ ζοκδεζιμθμβίαξ ημοξ.



Θα πενζθαιαάκμοκ ιεηαζπδιαηζζηή έκηαζδξ ζημκ μπμίμ δζένπμκηαζ μζ θάζεζξ
ηαζ μ μοδέηενμξ ηςκ ηοηθςιάηςκ πμο πνμζηαηεφμοκ. Οηακ πνμηθδεεί
επζηίκδοκδ δζαννμή, δ ηάζδ πμο δδιζμονβείηαζ ελ επαβςβήξ ζημ δεοηενεφμκ
ηφηθςια ημο ιεηαζπδιαηζζηή, επεκενβεί ζε πδκίμ απυγεολδξ ηαζ έηζζ
επζηοβπάκεηαζ δ αηανζαία δζαημπή ημο.



Ζ απαζημφιεκδ ακηίζηαζδ βείςζδξ RΔ ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ ζπέζδ: RΔ ±
24V/IΓΝ, υπμο IΓΝ είκαζ δ έκηαζδ δζαννμήξ πνμξ βδ (ζθάθια).
Σα παναηηδνζζηζηά ημο ΓΠΓ πνέπεζ κα ζηακμπμζμφκ ηζξ απαζηήζεζξ:



Γζα ηοηθχιαηα ιε πνμζηαζία ιέπνζ 63Α πνέπεζ IΓΝ  30 mA ηαζ μ πνυκμξ
δζαημπήξ ηοηθχιαημξ t  0,04 sec βζα IΓΝ  0,25Α.



Γζα ηοηθχιαηα ιε πνμζηαζία ιεβαθφηενδ απυ 63Α πνέπεζ IΓΝ  300 mA ηαζ t
 0,3 sec βζα IΓΝ  1,5Α.

Eλδεηθηηθέο Λπρλίεο

11.3.12


Οζ εκδεζηηζηέξ θοπκίεξ εα είκαζ βζα θαιπηήνεξ αίβθδξ. Ζ αάζδ ημοξ ιε ηδκ
θοπκζμθααή εα είκαζ ακελάνηδηδ ημο δζαθακμφξ βοάθζκμο ηαθφιιαημξ. Αοηυ
εα ζηδνίγεηαζ ζηδ αάζδ ημο πίκαηα εκχ ημ δζαθακέξ ηάθοιια ζηδκ
πνμζηαηεοηζηή πθάηα. ηδ αάζδ οπάνπμοκ δ θοπκζμθααή Β9 ή Δ10 υηακ
πνυηεζηαζ βζα εκδεζηηζηέξ θοπκίεξ ηαθφιιαημξ 24 mm ηαζ Β15 ή Δ14 υηακ
πνυηεζηαζ βζα θοπκίεξ ηαθφιιαημξ Φ38 mm. Σμ δζαθακέξ ηάθοιια πμο ιπμνεί
κα είκαζ άπνμοκ, ηυηηζκμ, πνάζζκμ ή ηίηνζκμ αζδχκεηαζ ζηδκ πθάηα ιε
επζκζηεθςιέκμ πθαίζζμ δαηηοθίμο. Ζ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ θεανιέκςκ
θαιπηήνςκ πνέπεζ κα είκαζ δοκαηή πςνίξ απμζοκανιμθυβδζδ ηδξ
πνμθοθαηηζηήξ πθάηαξ ημο πίκαηα.



ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ εκδεζηηζηέξ θοπκίεξ
ηφπμο SΣΑΒ ηδξ SIEMENS. Αοηέξ μζ θοπκίεξ εα είκαζ ηαηαζηεοήξ ηαηά VDΔ
0632, πθάημοξ ηαζ μθζημφ φρμοξ υπςξ ηςκ ιζηνμαοημιάηςκ, ηαηάθθδθεξ βζα
ζοκανιμθυβδζδ ζε νάβα πίκαηα.



Οζ αζθάθεζεξ ηςκ εκδεζηηζηχκ θοπκζχκ εα είκαζ ηφπμο ηαιπαηζέναξ.

11.3.13

Όξγαλα Μέηξεζεο

11.3.13.1

Γεληθά
Σα υνβακα ιέηνδζδξ βεκζηά εα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ πνμδζαβναθέξ VDΔ 0410.
Σα υνβακα ιέηνδζδξ βζα πίκαηα εα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ δζαζηάζεζξ ηςκ DΗΝ
43700 ηαζ DΗΝ 43718, μζ πενζμπέξ ιέηνδζδξ ζημ DΗΝ 43701, μζ ακηζζηάζεζξ
ιέηνδζδξ ζημ DΗΝ 43703. Ζ ηάζδ δμηζιήξ βζα ηδκ ακημπή ηςκ μνβάκςκ εα είκαζ
2000 V (50 ΖΕ) ηαζ εα ακηζζημζπεί βζα ηα υνβακα ιέηνδζδξ ζε ηάζδ θεζημονβίαξ
660V.
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Ζ εέζδ ημπμεέηδζδξ ηςκ μνβάκςκ ιέηνδζδξ εα είκαζ ηάεεηδ ηαζ βζα ηδκ εέζδ
αοηή, εα ηαεμνίγεηαζ δ ηθάζδ αηνζαείαξ ηςκ μνβάκςκ ιέηνδζδξ. Ζ ηθάζδ
αηνζαείαξ εα ακαθένεηαζ βζα ηδκ εενιμηναζία +20°C ζφιθςκα ιε ημοξ
ηακμκζζιμφξ VDΔ 0410.
Σμ πενίαθδια ηςκ μνβάκςκ εα είκαζ ζηεβακυ ζε πενίπηςζδ εηηυλεοζδξ κενμφ
ηαζ ζηυκδξ. Ζ ζηήνζλδ ηςκ μνβάκςκ πάκς ζημκ πίκαηα εα είκαζ ζφιθςκα ιε ημ
DΗΝ 43835. Κάεε υνβακμ εα έπεζ δζάηαλδ δζυνεςζδξ ηδξ ιδδεκζηήξ εέζδξ χζηε
μ δείηηδξ κα δείπκεζ αηνζαχξ ηδκ ιδδεκζηή εέζδ ζε δνειία. Ζ ααειίδα ιέηνδζδξ
εα ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ πνμδζαβναθέξ DΗΝ 43802 ηαζ δ δζάηαλδ ηςκ
αηνμδεηηχκ δθεηηνζηήξ ζφκδεζδξ ζηζξ πνμδζαβναθέξ DΗΝ 43807.
Οθα ηα υνβακα ιέηνδζδξ εα είκαζ ηαηαζηεοήξ ηάπμζμο απυ ημοξ πζμ βκςζημφξ
ηαηαζηεοαζηζημφξ μίημοξ.

11.3.13.2

Ακπεξόκεηξα
Σα αιπενυιεηνα εα είκαζ ηφπμο ζηνεθυιεκμο ζζδήνμο βζα ζοπκυηδηα 15-100
ΖΕ, ηθάζδξ αηνζαείαξ 1,5%. Θα είκαζ ιε ηαηάθθδθδ πενζμπή έκδεζλδξ,
μνεμβςκζηήξ πθάηαξ δζαζηάζεςκ 96 Υ 96 mm. Θα θεζημονβμφκ ιε
ιεηαζπδιαηζζηή έκηαζδξ ηςκ μπμίςκ ημ δεοηενεφμκ πδκίμ εα είκαζ μκμιαζηζηήξ
έκηαζδξ 5Α.

11.3.13.3

Βνιηόκεηξα
Σα αμθηυιεηνα εα είκαζ ηφπμο ζηνεθυιεκμο ζζδήνμο βζα ζοπκυηδηα 15-100 ΖΕ,
ηθάζεςξ αηνζαείαξ 1,5% ηαζ πενζμπήξ έκδεζλδξ 0-500V. Θα είκαζ μνεμβςκζηήξ
πθάηαξ δζαζηάζεςκ 96 Υ 96 mm ηαζ εα ζοκμδεφμκηαζ απυ ιεηαβςβζηυ
δζαηυπηδ επηά (7) εέζεςκ.

ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Καηαζκεσή δικηύοσ αποτέηεσζης ακαθάρηων σδάηων ηοσ Γήμοσ Παλλήνης»

53

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΗΛΜ ΔΡΓΩΝ

12

ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΔ
Ο ηάεε ιεηαζπδιαηζζηήξ λδνμφ ηφπμο εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ χζηε κα
απμδίδεζ ζοκεπχξ ημ μκμιαζηζηυ ημο νεφια οπυ ζοκεήηεξ ζηαεενήξ
θυνηζζδξ ηαζ πςνίξ ακφρςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ, εεςνχκηαξ υηζ δ
εθανιμγυιεκδ ηάζδ είκαζ ίζδ ιε ηδκ μκμιαζηζηή ηαζ υηζ δ πανμπή έπεζ ηδκ
μκμιαζηζηή ζοπκυηδηα.
Οζ λδνμφ ηφπμο ιεηαζπδιαηζζηέξ ιε ρφλδ ηφπμο ΑΝ, ιπμνμφκ κα
οπενθμνηζζεμφκ ζφιθςκα ιε ηδκ πνμδζαβναθή IEC 60905 «Οδδβυξ θυνηζζδξ
βζα ιεηαζπδιαηζζηέξ λδνμφ ηφπμο».
Βαζζηά ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά:
Κάεε Μ/ οπμαζααζιμφ ηάζδξ εα είκαζ ηνζθαζζηυξ, ζε ζοπκυηδηα θεζημονβίαξ
50 Hz, εζςηενζημφ πχνμο, μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ ζφιθςκα ιε ηδκ ιεθέηδ,
ημπμεεηδιέκμξ εζςηενζηά ζημκ πχνμ ημο οπμζηαειυ.
Θενιμηναζία πενζαάθθμκημξ (40μC).
Οκμιαζηζηή ηάζδ πνςηεφμκημξ: 20 kV.
Οκμιαζηζηή ηάζδ δεοηενεφμκημξ: 400/230 V (ζε θεζημονβία εκ ηεκχ).
Οιάδα γεφλδξ: Dyn11 , ιε μοδέηενμ ζηδ παιδθή ηάζδ.
Μέεμδμξ ρφλδξ: ιε θοζζηή ρφλδ.
Λήρεζξ ζηδκ πθεονά Μ.Σ.: υνζμ ηθίιαηαξ εκδζάιεζςκ θήρεςκ 2x2,5%, ιε
ακηίζημζπμ ιεηαβςβέα θήρεςκ off load.
Βναποηφηθςια: Ο ιεηαζπδιαηζζηήξ εα είκαζ ζηακυξ κα ακηέλεζ ζε μπμζαδήπμηε
εέζδ ημο ιεηαβςβέα ηάεε εενιζηή ή ιδπακζηή ηαηαπυκδζδ δζάνηεζαξ δφμ
δεοηενμθέπηςκ (ηζιή ζφιθςκα ιε IEC, 2 sec), πμο εα μθείθεηαζ ζε
αναποηφηθςια ζημοξ αηνμδέηηεξ μπμζμοδήπμηε ηοθίβιαημξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα
ηδξ θεζημονβίαξ, πςνίξ κα οπμζηεί ηαιζά ηαηαζηνμθή.
Μέζδ επζηνεπυιεκδ ακφρςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ: δ ηαηαζηεοή εα είκαζ ιε
ηθάζδ εενιμηναζίαξ ιυκςζδξ F, ηαηά VDE 0532 εενιμηναζίαξ ηυζμ βζα ηα
ηοθίβιαηα ορδθήξ υζμ ηαζ παιδθήξ ηάζδξ, ζημ πθήνεξ θμνηίμ, δεκ εα πνέπεζ κα
Πνμζηαζία έκακηζ θςηζάξ: ηθάζδ F1 ςξ μνίγεηαζ ζημ άνενμ Β3 ηδξ CENELEC
HD 464 SI: 1988/Α3: 1992.
ηάειδ εμνφαμο: δεκ εα λεπενκά ηζξ ηζιέξ πμο ηαεμνίγμκηαζ απυ ηζξ
πνμδζαβναθέξ CENELEC.
Τρυιεηνμ θεζημονβίαξ: ηαηάθθδθμξ βζα θεζημονβία ζε ορυιεηνμ ιέπνζ 1.000
ιέηνα απυ ηδκ επζθάκεζα ηδξ εάθαζζαξ, πςνίξ ιεηααμθή ηςκ παναηηδνζζηζηχκ.
Καηαζηεοή: ζφιθςκα ιε IEC 60726.
Πονήκαξ
Ο πονήκαξ απμηεθείηαζ απυ ηνεζξ ηαηαηυνοθεξ ζηήθεξ, δζαηαβιέκεξ
εοεφβναιια ηαζ ζοκδεδειέκεξ ιε ηα γοβχιαηα. Οζ δζαημιέξ ηςκ ζηδθχκ ηαζ
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ηςκ γοβςιάηςκ εα είκαζ ίδζεξ ηαζ εα πνμζεββίγμοκ ιία ηοηθζηή επζθάκεζα. Ζ
απμννυθδζδ ηςκ ιδπακζηχκ ηαηαπμκήζεςκ πμο δδιζμονβεί μ πονήκαξ ζηα
πδκία ηαζ ακηίζηνμθα εα επζηοβπάκεηαζ ιε εθαζηζηά ακηζηναδαζιζηά
πανειαφζιαηα. Ο πονήκαξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ παθφαδζκα εθάζιαηα
ορδθήξ πμζυηδηαξ, παιδθχκ απςθεζχκ, ιε ιυκςζδ ηαζ ζηζξ δφμ πθεονέξ, ηα
μπμία έπμοκ παναπεεί ιε εκ ροπνχ έθαζδ πνμζακαημθζζιέκςκ ηυηηςκ πάθοαα.
Σα εθάζιαηα εα ημπμεεηδεμφκ ζε αθθθδθμηαθοπηχιεκα επάθθδθα ζηνχιαηα
βζα κα επζηεοπεεί ζοκανιμβή πμο εθαπζζημπμζεί ηζξ απχθεζεξ ημο πονήκα ηαζ ημκ
ευνοαμ. Ο ζοκανιμθμβδιέκμξ πονήκαξ εα ζοκδεεεί ζε ηαηάθθδθα παθφαδζκα
πθαίζζα ηα μπμία απμηεθμφκ ηδκ αάζδ ζηήνζλδξ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ
ακφρςζδ ημο πονήκα ηαζ ηδκ ζφκεεζδ ημο ιεηαζπδιαηζζηή. Ο πονήκαξ εα είκαζ
ζοκανιμθμβδιέκμξ ιε ηνυπμ πμο κα επζηνέπεζ ηδκ αθαίνεζδ ηςκ ηοθζβιάηςκ, ζε
πενίπηςζδ πμο αοηυ είκαζ ακαβηαίμ. Οθυηθδνμξ μ πονήκαξ εα ηαθοθεεί, πνζκ
ημπμεεηδεμφκ ηα ηοθίβιαηα, απυ αενκίηζ νδηίκδξ βζα ηδκ απμθοβή δζάανςζδξ.
Σοθίβιαηα ηαζ θήρεζξ
ηζξ ζοκεήηεξ ζοκεπμφξ θεζημονβίαξ, ζηδκ πνμηαεμνζζιέκδ ηάζδ
θεζημονβίαξ, ηα ηοθίβιαηα εα πνέπεζ κα είκαζ πθήνςξ ιμκςιέκα. Σα ηοθίβιαηα
ορδθήξ ηαζ παιδθήξ ηάζδξ εα έπμοκ οθζηυ ιυκςζδξ ζφιθςκα ιε ημ IEC 726. Ο
ιεηαζπδιαηζζηήξ εα έπεζ λεπςνζζηά ηοθίβιαηα βζα ηδκ ορδθή ηαζ ηδκ παιδθή
ηάζδ. Ζ ιυκςζδ ηςκ ηοθζβιάηςκ εα απμηεθείηαζ απυ οθζηά ηςκ μπμίςκ δ
πμζυηδηα δεκ εα αθθμζχκεηαζ, υηακ μζ ιεηαζπδιαηζζηέξ εα θεζημονβμφκ ζοκεπχξ
ζηζξ ιέβζζηεξ επζηνεπηέξ εενιμηναζίεξ. Ζ δζδθεηηνζηή ακημπή ηςκ ιμκςηζηχκ
οθζηχκ εα πνέπεζ κα είκαζ ζφιθςκδ ιε ηζξ ηαεμνζζιέκεξ ηνμοζηζηέξ ηζιέξ.
Σοθίβιαηα ορδθήξ ηάζδξ. Σα ηοθίβιαηα ορδθήξ ηάζδξ εα είκαζ
ηαηαζηεοαζιέκα απυ ζφνια παθημφ ή αθμοιζκίμο. Όθα ηα οθζηά ημο
ζοζηήιαημξ ιυκςζδξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ εα πνέπεζ κα ηαθφπημοκ ηζξ
απαζηήζεζξ βζα εενιζηή ηθάζδ F (155μC). Ο ζπεδζαζιυξ ηςκ ηοθζβιάηςκ εα
επζηνέπεζ ημκ πθήνδ ειπμηζζιυ ημοξ ιε άθθεηηδ επμλεζδζηή ποηή νδηίκδ οπυ
ζοκεήηεξ ηεκμφ. Ζ νδηίκδ εα απμηεθείηαζ απυ δφμ επμλζηά ζοζηαηζηά,
ζοιπθδνςιέκα ιε έκα ιίβια ακυνβακςκ οθζηχκ πμο αεθηζχκεζ ηζξ εενιζηέξ, ηζξ
ιδπακζηέξ ηαζ ηζξ οπυ ζοκεήηεξ θςηζάξ ζδζυηδηεξ ηδξ. Συζμ ηα δφμ ζοζηαηζηά
ηδξ νδηίκδξ υζμ ηαζ αοηά ημο ζοιπθδνςιαηζημφ ιίβιαημξ ηςκ ακυνβακςκ
οθζηχκ, εα ακαδεοημφκ ηαζ εα ημοξ αθαζνεεμφκ ηα αένζα ζε ζοκεήηεξ ηεκμφ
έηζζ χζηε κα ελαθεζθεμφκ μζ θοζαθίδεξ. ηδκ ζοκέπεζα υθα ηα ζοζηαηζηά εα
ακαηαηεοεμφκ ιεηαλφ ημοξ θίβμ πνζκ ποεμφκ ζημ ηαθμφπζ ζημ μπμίμ πενζέπεηαζ
ημ πδκίμ (ηφθζβια). Σμ επζηαθοιιέκμ ιε ιμκςηζηυ οθζηυ ηφθζβια εα πνέπεζ κα
έπεζ θεία επζθάκεζα, απυθοηα ηθεζζηή ηαζ απνμζπέθαζηδ απυ οβναζία ηαζ
αζμιδπακζημφξ νφπμοξ. Σμ ιμκςηζηυ οθζηυ, εα πνέπεζ κα είκαζ αοημζαεκμφιεκμ
ζε πενίπηςζδ ακάθθελδξ απυ απεοεείαξ θθυβα ηαζ εα πνέπεζ κα ιδκ επζηνέπεζ
ηδκ παναβςβή ημλζηχκ αενίςκ ηαηά ηδκ εένιακζδ ή/ηαζ ηδκ ηαφζδ. Λήρεζξ
ορδθήξ ηάζδξ. Οζ αηνμδέηηεξ ορδθήξ ηάζδξ εα πνέπεζ κα είκαζ
ηαηαζηεοαζιέκμζ απυ επζηαζζζηενςιέκμ παθηυ ηαζ ημπμεεηδιέκμζ ζημ πάκς
ιένμξ ηςκ γοβχκ ζφκδεζδξ. Κάεε αηνμδέηηδξ εα πνέπεζ κα δζαεέηεζ μπή 13 mm
βζα ηδκ ζφκδεζδ ηςκ αβςβχκ. Ζ ζοκδεζιμθμβία ηνζβχκμο ορδθήξ ηάζδξ εα
πνέπεζ κα βίκεηαζ ιέζς άηαιπηςκ ιπάνςκ παθημφ πνμζηαηεοιέκςκ ιε
εενιμζοζηεθθυιεκμ ιμκςηζηυ οθζηυ. Σοθίβιαηα παιδθήξ ηάζδξ. Σα ηοθίβιαηα
παιδθήξ ηάζδξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ αθμοιίκζμ ή παθηυ ιαγί ιε
ιμκςηζηυ οθζηυ δζαπμηζζιέκμ εη ηςκ πνμηένςκ ιε επμλζηή νδηίκδ Β-επζπέδμο
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ηαζ εα έπμοκ ζηθδνοκεεί εενιζηά ζε θμφνκμ βζα κα απμηηήζμοκ εενιζηέξ ηαζ
ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ ηαεχξ ηαζ ζδζυηδηεξ ακηίζηαζδξ ζηδκ οβναζία, ακάθμβεξ ιε
αοηέξ ηςκ ποηχκ ηοθζβιάηςκ. Λήρεζξ παιδθήξ ηάζδξ. Οζ ζοκδέζεζξ παιδθήξ
ηάζδξ εα βίκμοκ ζηδκ επάκς πθεονά ηςκ γοβχκ πμο ανίζημκηαζ ζηδκ ημνοθή
ηςκ πδκίςκ, ζηδκ απέκακηζ πθεονά ηςκ ζοκδέζεςκ ορδθήξ ηάζδξ. Ζ ζφκδεζδ
ημο μοδεηένμο Υ.Σ. εα βίκεηαζ απ‟ εοεείαξ ζηδκ ιπάνα μοδεηένμο. Οζ
ζοκδεηζηέξ ιπάνεξ εα είκαζ απυ παθηυ ή επζηαζζζηενςιέκμ αθμοιίκζμ. Οζ
ζοκδέζεζξ ηςκ θήρεςκ εα βίκμκηαζ ιε ιπα- νάηζα παθημφ ηα μπμία εα
αζδχκμκηαζ ζηζξ ακηίζημζπεξ θήρεζξ.
Γεζχζεζξ
Κάεε ιεηαζπδιαηζζηήξ εα δζαεέηεζ αηνμδέηηεξ βζα ζφκδεζδ ελςηενζηήξ βείςζδξ
ζε δφμ ζδιεία ημκηά ζηδκ αάζδ ημο ηεθφθμοξ ημο. Οζ αηνμδέηηεξ βείςζδξ εα
δζαεέημοκ ηζξ ηαηάθθδθεξ δζαζηάζεζξ βζα ηδκ ζφκδεζδ ημο ελςηενζημφ αβςβμφ ή
ηαζκίαξ βείςζδξ. Όθα ηα ιεηαθθζηά ιένδ ημο ιεηαζπδιαηζζηή, εηηυξ απυ ηα
εθάζιαηα, ηα ιπμοθυκζα ημο πονήκα ηαζ ηζξ ζοκδεηζηέξ πθάηεξ ημο πονήκα, εα
ανίζημκηαζ ζε ηάπμζμ ζηαεενυ δοκαιζηυ, ιε εζςηενζηή δζαημιή βείςζδξ. Σμ
ιεηαθθζηυ ζηέθεπμξ ζηήνζλδξ πμο ανίζηεηαζ ζηδκ επάκς πθεονά ημο πονήκα,
εα ζοκδεεεί ιε ημ ηέθοθμξ ημο ιεηαζπδιαηζζηή ιέζς πάθηζκδξ ηαζκίαξ. Ζ
ιεηαθθζηή αάζδ ζηήνζλδξ εα πνέπεζ κα βεζςεεί ιε ηαηάθθδθμ ηνυπμ.
Δλανηήιαηα
Κάεε ιεηαζπδιαηζζηήξ εα παναδμεεί έημζιμξ βζα θεζημονβία ηαζ εα ζοκμδεφεηαζ
ηαη‟ εθάπζζημκ ιε ηα παναηάης ελανηήιαηα:
Αηνμδέηηεξ ηαθςδίςκ ιέζδξ ηάζδξ ηαηάθθδθμοξ βζα ηα ηαθχδζα πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ, αηνμδέηηεξ ηαθςδίςκ παιδθήξ ηάζδξ ηαζ μοδεηένμο.
Μεηαβςβέα ηάζεςκ, μ μπμίμξ εα ελαζθαθίγεζ ηδκ ηνμθμδυηδζδ ημο
ιεηαζπδιαηζζηή ιε ηάζδ 11 kV ή 22 kV.
Μεηαβςβέα θήρεςκ πμο εα θένεζ ιδπακζζιυ ιακδάθςζδξ ζε ηάεε αήια ηαηά
αήια ηαζ εέζδ. Ο ιεηαβςβέαξ εα είκαζ εοπνυζζημξ ηαζ εα έπεζ επζζήιακζδ ηςκ
Άβηζζηνα ακφρςζδξ.
Πθαίζζμ αάζδξ ιε ηέζζενζξ μπέξ έθλδξ ηαζ ηέζζενζξ ηνμπμφξ ηοθίζεςξ
ηαηάθθδθδξ δζαιέηνμο βζα ημ ζοκμθζηυ αάνμξ.
Δπίζδιμ έκηοπμ θοθθάδζμ ηαηαζηεοαζηή
απμηεθέζιαηα ηςκ δμηζιχκ πμο έβζκακ.

ζημ μπμίμ εα

ακαθένμκηαζ ηα

Δκδεζηηζηή πζκαηίδα απυ ακεεηηζηυ ζηδ δζάανςζδ οθζηυ, πάπμοξ ημοθάπζζημ 1
mm, ιε ηα παναηηδνζζηζηά ημο Μ/ ηοπςιέκα ή έηηοπα ηαζ δζάβναιια
ζοκδεζιμθμβίαξ ηαζ πνμεζδμπμζδηζηή πζκαηίδα.
ημ ηάθοιια ημο Μ/ ημπθζςηή οπμδμπή βζα ηδ ιέηνδζδ ηδξ εενιμηναζία
Γμηζιέξ
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Κάεε ιεηαζπδιαηζζηήξ εα οπμζηεί ηζξ δμηζιέξ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ημο
ηαηαζηεοαζηή ζφιθςκα ιε IEC 60076, πανμοζία ημο αβμναζηή. Δάκ μ
ηαηαζηεοαζηήξ ζηενείηαζ ενβαζηδνίμο δμηζιχκ, ηυηε μζ δμηζιέξ ημο Μ/ εα
βίκμοκ ζε πζζημπμζδιέκμ ενβαζηήνζμ. Μεηά ημ πέναξ ηςκ δμηζιχκ εα εηδμεεί
πζζημπμζδηζηυ.
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13

ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΑ ΕΔΤΓΖ

13.1

ΓΔΝΗΚΑ
Ακηζηείιεκμ ημο άνενμο αοημφ είκαζ δ πνμδζαβναθή ηςκ πάζδξ θφζδξ οθζηχκ
ηδξ εβηαηάζηαζδξ Ζ/Ε.

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ

13.2

Όθα ηα οθζηά εα είκαζ ζφιθςκα ιε ημοξ παναηάης ηακμκζζιμφξ, υπςξ ζζπφμοκ
ιεηά ηζξ ηεθεοηαίεξ ηνμπμπμζήζεζξ ηαζ ζοιπθδνχζεζξ ημοξ:


Κακμκζζιμί Δζςηενζηχκ Ζθεηηνζηχκ Δβηαηαζηάζεςκ ΔΛΟΣ HD 384



Ηζπφμκηεξ Κακμκζζιμί ηαζ υνμζ ηδξ ΓΔΖ.



VDE/DIN standards.



Ηζπφμκηεξ ηακμκζζιμί πςνχκ ΔΟΚ ηαζ ΖΠΑ βζα οθζηά πνμενπυιεκα απυ
πχνεξ ημο ελςηενζημφ ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ εα είκαζ ζζμδφκαιμζ δ
αοζηδνυηενμζ απυ ημοξ Γενιακζημφξ ηακμκζζιμφξ.

13.3

ΤΠΟΒΟΛΔ ΓΗΑ ΔΓΚΡΗΖ ΤΛΗΚΧΝ

13.3.1

Καηάινγνη Τιηθώλ θαη Μεραλεκάησλ
Οζμ ημ δοκαηυ κςνίηενα ιεηά ηδκ εκημθή έκανλδξ ηςκ ενβαζζχκ ηαζ πνζκ απυ
ηδκ πνμιήεεζα, ιεηαθμνά ζημκ ηυπμ ημο ένβμο δ ημπμεέηδζδ οθζηχκ, ζοζηεοχκ
ή ιδπακδιάηςκ, μ Ακάδμπμξ εα οπμαάθεζ ηαηαθυβμοξ οθζηχκ ηαζ ιδπακδιάηςκ
πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ ζημ ένβμ βζα έβηνζζδ. Οζ ηαηάθμβμζ εα πενζθαιαάκμοκ
πθδνμθμνζαηυ οθζηυ ημο ηαηαζηεοαζηή , απμηυιιαηα ηαηαθυβςκ, δζαβνάιιαηα
ή υηζ άθθμ γδηδεεί. Οζ ακςηένς ηαηάθμβμζ οθζηχκ ηαζ ιδπακδιάηςκ εα είκαζ
πθήνεζξ ηαζ εα οπμαθδεμφκ ελ' ανπήξ, πενζμδζηέξ δε οπμαμθέξ δεκ εα βίκμκηαζ
δεηηέξ. Τθζηά ηαζ ιδπακήιαηα πμο δεκ ακηαπμηνίκμκηαζ πνμξ ηζξ πνμδζαβναθέξ
εα απμννίπημκηαζ.

Τπνβνιή Πίλαθα Σερληθώλ ηνηρείσλ

13.3.2

Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα ζοιπθδνχζεζ ηαζ κα οπμαάθθεζ βζα έβηνζζδ ημοξ
παναηάης πίκαηεξ Σεπκζηχκ ζημζπείςκ:


Κηλεηήξαο Diesel
 Καηαζηεοαζηήξ.
 Σφπμξ Κζκδηήνα.
 Υνυκμξ θεζημονβίαξ (ηεηνάπνμκμξ ηθπ).
 Ανζειυξ ηοθίκδνςκ.
 Γζάηαλδ ηοθίκδνςκ.
 Γζάιεηνμξ ηοθίκδνςκ.
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 Γζαδνμιή ειαυθςκ.
 οκμθζηυξ ηοθζκδνζζιυξ.
 Τπενπθήνςζδ δ υπζ.
 Μέζδ ηαπφηδηα ειαυθμο.
 Μέζδ πίεζδ.
 πέζδ ζοιπίεζδξ.
 Υζηχκζα ηοθίκδνςκ.
 οκεπήξ ζζπφξ ελυδμο.
 Μέβζζηδ ζζπφξ ηζκδηήνα.
 Τπενθυνηςζδ βζα θεζημονβία ιίαξ χναξ.
 Υαιδθυηενμ δοκαηυ επζηνεπυιεκμ θμνηίμ.
 Καηακάθςζδ ηαοζίιμο ζημ 50%, 75% ηαζ 100% ημο θμνηίμο.
 Καηακάθςζδ θαδζμφ θίπακζδξ ζημ 100% ημο θμνηίμο.
 Κακμκζηή εενιμηναζία θαδζμφ θίπακζδξ.
 Απαζημφιεκμξ αέναξ ηαφζδξ.
 Μεηάδμζδ εενιυηδηαξ ζημ πχνμ ημο Ζ/Ε.
 φζηδια νφειζζδξ ζηνμθχκ.
 ηάειδ εμνφαμο ιεηνμφιεκδ ζε 1m απυ ηδκ επζθάκεζα ημο Ζ/Ε ηαζ ζε
απυζηαζδ 2m έλς απυ ηδκ ηθεζζηή πυνηα ημο Ζθεηηνμζηαζίμο, ζε dBA.


Γελλήηξηα
 Καηαζηεοαζηήξ.
 Σφπμξ βεκκήηνζαξ.
 οκθ.
 οκεπήξ ζζπφξ ελυδμο.
 Τπενθυνηςζδ βζα θεζημονβία ιίαξ χναξ.
 Μέβζζημ νεφια αναποηφηθςζδξ.
 Κθάζδ ιυκςζδξ.
 φζηδια δζέβενζδξ.



Γηαζηάζεηο θαη βάξνο ζπγθξνηήκαηνο Ζ/Ε



ύζηεκα Σξνθνδνζίαο Καπζίκνπ
 Γζαζηάζεζξ δελαιεκήξ διενήζζαξ ηαηακάθςζδξ.
 Σφπμξ ακηθζχκ ηαοζίιμο ιε υθα ηα παναηηδνζζηζηά ημοξ.



ύζηεκα Φύμεο Κηλεηήξα
 Σφπμξ ακηθίαξ ηοηθμθμνίαξ κενμφ ιε υθα ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ.
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 Μέβζζηδ επζηνεπυιεκδ πίεζδ κενμφ.
 Σφπμξ ροβείμο ζηδκ πενίπηςζδ πμο είκαζ ζε απμιαηνοζιέκδ εέζδ ιε υθα
ηα παναηηδνζζηζηά ημοξ. (Ηζπφξ ακειζζηήνα, πμζυηδηα αένα ζε m³/h
η.θ.π.).
 φζηδια πνμεένιακζδξ ιε ηδκ ζζπφ ζε KW ημο εενιακηήνα ειαάπηζζδξ.


ύζηεκα Απαγσγήο Καπζαεξίσλ
 Πανμπή ηαοζαενίςκ.
 Μέβζζηδ εενιμηναζία ηαοζαενίςκ.
 Μυκςζδ ζςθήκα απαβςβήξ ηαοζαενίςκ ηαζ θμζπχκ ελανηδιάηςκ.
 Μέβζζηδ εενιμηναζία ζηδκ ελςηενζηή επζθάκεζα ηδξ ιυκςζδξ.



Πεξηγξαθή ηνπ πζηήκαηνο Απηόκαηεο Δθθίλεζεο, Λεηηνπξγίαο θαη
Διέγρνπ ηνπ Ζ/Ε
 Πθδνμθμνζαηυ οθζηυ ιε ημοξ ηφπμοξ ηςκ δζαθυνςκ μνβάκςκ ηαζ
ζοζηεοχκ ημο πίκαηα εθέβπμο.



Φύιιν ζπκκόξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνδηαγξαθήο απηήο ζημ
μπμίμ εα ακαθένμκηαζ υθεξ μζ ζοιιμνθχζεζξ ή απμηθίζεζξ ημο ιδπακήιαημξ
πμο πνμηείκεηαζ, ζε ζπέζδ ιε ηα ζημζπεία πμο ακαθένμκηαζ ζ' αοηήκ ηδκ
πνμδζαβναθή, δδθ. μ πνμιδεεοηήξ πνέπεζ κα απακηά πανάβναθμ πνμξ
πανάβναθμ ζ' αοηή ηδκ πνμδζαβναθή.
Αηυιδ ζηζξ απακηήζεζξ εα βίκεηαζ παναπμιπή ζηα ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα ηαζ
ηεπκζηυ εβπεζνίδζμ ή ημ PROSPECTUS ημο Ζ/Ε, πμο πνέπεζ απαναίηδηα κα
ζοκμδεφμοκ ημ θφθθμ ζοιιυνθςζδξ.

Καηαζθεπαζηηθά ρέδηα

13.3.3

Πνζκ απυ ηδκ πνμιήεεζα ηαζ ιεηαθμνά ηςκ οθζηχκ εα οπμαθδεμφκ βζα έβηνζζδ
ηα ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα ηδξ εβηαηάζηαζδξ, πμο εα πενζθαιαάκμοκ ηαηά
εθάπζζημ ηα αηυθμοεα:

13.3.4



Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα ενεοκήζεζ υθεξ ηζξ ηαηαζηεοαζηζηέξ ζοκεήηεξ
πμο πζεακυκ κα επζδνάζμοκ ζηδκ άνηζα εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ πμο θαίκμκηαζ
ζηα ζπέδζα ηδξ ιεθέηδξ ηαζ κα πάνεζ ηα ηαηάθθδθα ιέηνα βζα ηδκ πνμζανιμβή
ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ζηζξ ζοκεήηεξ αοηέξ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ εα οπμαάθεζ
ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα ιε ηδκ δζάηαλδ ηδξ εβηαηάζηαζδξ Ζ/Ε ηζξ αηνζαείξ
εέζεζξ ημο ελμπθζζιμφ, ηζξ μδεφζεζξ ηςκ ηαθςδίςκ ηαζ ηςκ ζςθδκχζεςκ
απαβςβήξ ηαοζίιςκ, ηζξ εειεθζχζεζξ, ηα ακμίβιαηα ζημοξ ημίπμοξ ηθπ.



πδιαηζηά δζαβνάιιαηα πμο εα δείπκμοκ υθμοξ ημοξ αηνμδέηηεξ ηαζ ηα
ζδιεία ζοκδέζεςκ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ημκ ηνυπμ ζφκδεζδξ ηαζ ζονιάηςζδξ
υθςκ ηςκ μνβάκςκ ηαζ πανεθηυιεκςκ.

Τπνβνιή Πηζηνπνηεηηθώλ
Πνζκ απυ ηδκ ιεηαθμνά οθζηχκ ηαζ ιδπακδιάηςκ μ Ακάδμπμξ εα πνμζημιίζεζ
ζε ηνζπθμφκ υθα ηα απαζημφιεκα πζζημπμζδηζηά ημο ηαηαζηεοαζηή ημο
ελμπθζζιμφ ιε υθα ηα Σεπκζηά Υαναηηδνζζηζηά ημοξ ηαζ ηζξ απαζημφιεκεξ
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δμηζιέξ ηαζ εθέβπμοξ πμο έβζκακ ζημ ενβμζηάζζμ χζηε κα απμδεζηκφεηαζ δ
ζοιθςκία ημοξ ιε ηζξ πνμ δζαβναθέξ.
οβηεηνζιέκα εα οπμαθδεμφκ:


Πζζημπμίδζδ ελαζθάθζζδξ πμζυηδηαξ ζεζνάξ ΗSO 9000 βζα ημκ ηζκδηήνα ηαζ
ηδκ βεκκήηνζα ημο Ζ/Ε.



Γεθηίμ πμο εα έπεζ εηδμεεί απυ ακαβκςνζζιέκμ ενβαζηήνζμ, ζημ μπμίμ εα
ακαθένμκηαζ ακαθοηζηά μζ έθεβπμζ πμο έβζκακ πάκς ζηα Ζ/Ε.



Πζζημπμίδζδ - Βεααίςζδ βζα οπμζηήνζλδ ζοκηήνδζδξ ημοθάπζζημκ βζα 20
πνυκζα.

13.4

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Ζ/Ε

13.4.1

Γεληθά
Σμ ή ηα Ζ/Ε ηδξ εβηαηάζηαζδξ εκκμμφκηαζ πθήνςξ εβηαηεζηδιέκα ιε ημ
ζοβηνυηδια, ηζκδηήνα - βεκκήηνζα - ροβείμ, ημκ δθεηηνζηυ πίκαηα εθέβπμο,
ημοξ ζοζζςνεοηέξ, ημ δμπείμ διενήζζαξ ηαηακάθςζδξ ηαοζίιμο (* χνεξ) ηαζ
ηζξ θμζπέξ απαζημφιεκεξ αμδεδηζηέξ δζαηάλεζξ, υπςξ εειεθίςζδ ηαζ αάζδ
έδναζδξ, ακηζηναδαζιζηέξ δζαηάλεζξ, ζςθδκχζεζξ ηαοζίιμο, κενμφ ρφλδξ ηθπ.
Κάεε Ζ/Ε απανηίγεηαζ απυ ημκ ηζκδηήνα Diesel ηαζ ηδκ ηνζθαζζηή
δθεηηνμβεκκήηνζα. Σα δφμ αοηά ηιήιαηα εα είκαζ ζογεοβιέκα (ιέζς εθαζηζημφ
ζοκδέζιμο). Ο ζφκδεζιμξ εα ιεηαθένεζ ηδκ νμπή ζηνέρδξ μιαθά ηαζ ζηαεενά.
Κάεε πθήνεξ ζοβηνυηδια Ζ/Ε εα εδνάγεηαζ ζε ζζπονά ιεηαθθζηή αάζδ ηαζ εα
θένεζ εκζςιαηςιέκμ ηζαχηζμ ζοκδέζεςκ (TERMINAL BOX) ιε ημοξ
αηνμδέηηεξ ηςκ ηαθςδίςκ.
Δπζπθέμκ ημο δμπείμο ηαοζίιμο εα ημπμεεηδεεί δελαιεκή ηαοζίιμο, εάκ
ακαθένεηαζ ζηζξ ηεπκζηέξ πενζβναθέξ , ζε λεπςνζζηυ πχνμ, πμο εα ηαθφπηεζ
24ςνδ απαίηδζδ.

πλζήθεο ιεηηνπξγίαο

13.4.2

Σμ ή ηα Ζ/Ε εα είκαζ ηαηάθθδθα βζα ηζξ παναηάης ζοκεήηεξ θεζημονβίαξ.


Θενιμηναζία αένα πενζαάθθμκημξ: 0° C ιέπνζ + 45° C.



Τρυιεηνμ : 0 ιέπνζ 300m.



πεηζηή Τβναζία : 60 %

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά

13.4.3


Οκμιαζηζηή Ηζπφξ : Οπςξ ακαθένεηαζ ζηδκ Σεπκζηή Δηεεζδ ηαζ ζηα ζπέδζα.



Cμξ θ: 0,8.



ηνμθέξ Κζκδηήνα : 1500 RPM.





Υνυκμξ εηηίκδζδξ : 10 sec απυ ηδκ πανμοζία ζθάθιαημξ ηδξ ΓΔΖ. Ζ
απυδμζδ ημο 100% ηδξ μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ εα βίκεηαζ ζε 15sec max. απυ ηδκ
εηηίκδζδ.
Οκμιαζηζηή Σάζδ : 400/231 V.
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Σα οπυθμζπα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά δίδμκηαζ ζε επυιεκεξ παναβνάθμοξ ζηδκ
πνμδζαβναθή ημο ηζκδηήνα Diesel ηαζ ηδξ βεκκήηνζαξ.

13.4.4

Κηλεηήξαο

13.4.4.1

Γεληθά
Ο ηζκδηήναξ Diesel εα είκαζ ηεηνάπνμκμξ, οδνυροηημξ, ιε αθαζνεηά πζηχκζα,
πθήνδξ ηαζ έημζιμξ βζα θεζημονβία. Θα ηνμθμδμηείηαζ ιε αηάεανημ πεηνέθαζμ
(DIESEL OIL) ηαζ εα είκαζ ηαε' υθα ηαηάθθδθμξ βζα κα ακηαπμηνζεεί ζηδκ
ηαθή ηαζ απνυζημπηδ θεζημονβία ηδξ ζοκεγεοβιέκδξ ιε αοηυκ βεκκήηνζαξ.
ημκ ηζκδηήνα εα είκαζ εκζςιαηςιέκμξ έκαξ ζθυκδοθμξ βζα κα ελαζθαθίγεηαζ
ζηαεενή πίεζδ ζηδκ βεκκήηνζα απαθθαβιέκδ απυ δζαηοιάκζεζξ.
Ο ηζκδηήναξ εα έπεζ πέθιαηα ζηήνζλδξ, πνμζηαηεοηζηή δζάηαλδ
ζθυκδοθμο/ηεθφθμοξ, πνμζηαηεοηζηή δζάηαλδ βζα ηα ιπνμζηζκά ηζκμφιεκα
ιένδ, ηαεχξ ηαζ υθεξ ηζξ πνμζηαηεοηζηέξ δζαηάλεζξ πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ημοξ
δζεεκείξ ηακμκζζιμφξ.
Ο ααειυξ ακμιμζμιμνθίαξ ημο ηζκδηήνα εα είκαζ ημοθάπζζημκ 1/200 ή
ηαθφηενμξ (ππ. 1/250).
Ο ηζκδηήναξ Diesel εα είκαζ ζε εέζδ κα εηηζκεί ηαζ κα θεζημονβεί πςνίξ
δοζημθίεξ ζε εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ ιδδέκ ιέπνζ 45° C.
Ο ηζκδηήναξ εα είκαζ πθήνδξ ιε υθα ηα ελανηήιαηα πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ
άρμβδ θεζημονβία ημο.

13.4.4.2

Σαρύηεο
Ζ μκμιαζηζηή ηαπφηδξ βζα ζοκεπή θεζημονβία εα
είκαζ επζδεηηζηή νοειίζεςξ ηαηά ± 5% οπυ
αοημιάημο νοειζζηή ηαπφηδηαξ. Ζ επέιααζδ βζα
εα είκαζ ηδθεπεζνζγυιεκδ ιέζς δθεηηνζηήξ
δθεηηνμηζκδηήνα (SERVOMOTEUR).

13.4.4.3

είκαζ 1500 RPM. Αοηή εα
μπμζμδήπμηε θμνηίμ ιέζς
ηδκ ιεηααμθή ηςκ ζηνμθχκ
δζάηαλδξ ηαζ αμδεδηζημφ

Ηζρύο
Ζ ζζπφξ ημο ηζκδηήνα εα είκαζ ηέημζα χζηε κα απμδίδεηαζ δ απαζημφιεκδ
μκμιαζηζηή ζζπφξ ημο Ζ/Ε ζε KVA βζα ζοκεπή θεζημονβία ζφιθςκα ιε ημ DIN
6270 "A" ή ISO 3046 οπυ ζοκθ= 0,8 ζηζξ 1500 RPM ηαζ ζηζξ ζοκεήηεξ
θεζημονβίαξ πμο ακαθένμκηαζ ζε πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ.

13.4.4.4

ύζηεκα Ρύζκηζεο ηξνθώλ Κηλεηήξα
Ο ηζκδηήναξ εα έπεζ έκα νοειζγυιεκμ ηαζ αλζυπζζημ δθεηηνμκζηυ ζφζηδια
νφειζζδξ ζηνμθχκ πμο εα ελαζθαθίγεζ ηδκ ιδ οπένααζδ ηςκ μνίςκ ακμπήξ ηδξ
ζοπκυηδηαξ.
Τπενηάποκζδ ημο ηζκδηήνα ηαηά 10% πάκς απυ ηδκ μκμιαζηζηή ηαπφηδηα εα
αημθμοεείηαζ ανπζηά απυ μπηζημαημοζηζηή εζδμπμίδζδ ηαζ ζε ζοκέπεζα απυ
πθήνδ ηνάηδζδ ημο γεφβμοξ.
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ύζηεκα Λίπαλζεο

13.4.4.5

Ζ θίπακζδ εα είκαζ αεαζαζιέκδ ιέζς βνακαγςηήξ ακηθίαξ ιε νοειζγυιεκμ
νοειζζηή πίεζδξ. Σμ ζφζηδια εα πενζθαιαάκεζ επίζδξ έκα θίθηνμ θαδζμφ
πθήνμοξ νμήξ ηαζ αοηυιαημ ζφζηδια εθέβπμο ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ηδξ πίεζδξ
ημο θζπακηεθαίμο, ιε αοηυιαηδ δζαημπή θεζημονβίαξ ζε παιδθή πίεζδ.

ύζηεκα ςύμεο Κηλεηήξα

13.4.4.6

Ζ ρφλδ ημο ηζκδηήνα εα βίκεηαζ ιέζς ηθεζζημφ ηοηθχιαημξ κενμφ ιε ακηθία
ηοηθμθμνίαξ κενμφ ροπυιεκμο ιέζς ηορεθμεζδμφξ ροβείμο ηαζ ακειζζηήνα. Σμ
ροβείμ εα ανίζηεηαζ πάκς ζημ ζοβηνυηδια Ζ/Ε.
Σμ ροβείμ εα είκαζ αανέςξ ηφπμο, ηνμπζημφ ηθίιαημξ.
Ο ακειζζηήναξ ημο ροβείμο εα ηζκείηαζ απυ ημκ πεηνεθαζμηζκδηήνα.
Ζ εενιμηναζία ημο κενμφ οπυ ζοκεπή θεζημονβία ημο ηζκδηήνα ζημ ιέβζζημ ηδξ
ζζπφμξ δεκ πνέπεζ κα οπενααίκεζ ιία μνζζιέκδ εενιμηναζία, ηαεμνζζιέκδ απυ
ημκ ηαηαζηεοαζηή. Σμ ζφζηδια ρφλδξ εα θένεζ ημοξ απαζημφιεκμοξ
εενιμζηάηεξ.

Πξνζέξκαλζε ηνπ Κηλεηήξα

13.4.4.7

Γζα ημ ροβείμ εα πνμαθέπεηαζ εκζςιαηςιέκμ ζφζηδια πνμεένιακζδξ ημο
κενμφ ρφλδξ ιε εζδζηή ακηίζηαζδ ειααπηζγυιεκδ ηαζ νοειζγυιεκμ αοηυιαημ
εενιμζηαηζηυ δζαηυπηδ. Ζ ζζπφξ ημο πνμεενιακηήνα ζε KW ηαζ δ ηάζδ ζε
Volts εα ηαεμνζζημφκ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή έηζζ χζηε κα δζαηδνείηαζ δ
εενιμηναζία ημο κενμφ ρφλδξ πενί ημοξ 65°C, χζηε κα είκαζ δοκαηή δ θυνηζζδ
ημο ηζκδηήνα ιε ημ 100% ημο θμνηίμο εκηυξ ημ πμθφ 15 sec απυ ηδκ εηηίκδζδ
(ζοκμθζηά 25 sec απυ ηδκ πανμοζία ζθάθιαημξ ηδξ ΓΔΖ).

ύζηεκα Δθθίλεζεο

13.4.4.8

Σμ ζφζηδια εηηίκδζδξ εα πενζθαιαάκεζ δθεηηνζηυ εηηζκδηή (ιίγα), ζοζημζπία
ζοζζςνεοηχκ ηαηάθθδθδξ πςνδηζηυηδηαξ, ζοκμθζηήξ ηάζδξ 24 V ηαζ
θμνηζγυιεκδ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ θεζημονβίαξ ημο ηζκδηήνα Diesel απυ
εκζςιαηςιέκδ ακηίζημζπδ βεκκήηνζα. Ζ θυνηζζδ ηδξ ζοζημζπίαξ ηςκ
ζοζζςνεοηχκ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο οπυθμζπμο πνυκμο εα επζηοβπάκεηαζ ιέζς
ηαηάθθδθδξ ακμνεςηζηήξ δζάηαλδξ.
Οζ ζοζζςνεοηέξ εα είκαζ ζηακμί βζα δέηα ημοθάπζζημκ εηηζκήζεζξ ημο ηζκδηήνα
ιε δζαημπέξ ιενζηχκ δεοηενμθέπηςκ. Ζ ζοζημζπία ζοζζςνεοηχκ εα είκαζ ηφπμο
"NO MAINTENANCE" δε εα απαζηεί δδθαδή ηαευθμο ζοκηήνδζδ, ηαζ εα έπεζ
15εηή δζάνηεζα γςήξ.
Ροειζζηζηή δζάηαλδ ηδξ ηάζεςξ ηαζ εκηάζεςξ εα ελαζθαθίγεζ ηδκ δζαηήνδζδ ηδξ
πςνδηζηυηδηαξ ηςκ ζοζζςνεοηχκ ζημ πθήνεξ.

ύζηεκα Σξνθνδνζίαο Καπζίκνπ

13.4.4.9

Σμ ζφζηδια ηνμθμδμζίαξ ηαοζίιμο εα πενζθαιαάκεζ ηα παναηάης:


Γελαιεκή ηαοζίιμο διενήζζαξ ηαηακάθςζδξ, πςνδηζηυηδηαξ υπςξ δείπκεηαζ
ζηα ζπέδζα, ιε επάνηεζα βζα δζάνηεζαξ θεζημονβίαξ υπςξ ακαθένεηαζ ζηδκ
Σεπκζηή Έηεεζδ.
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13.4.4.10



Όθεξ ηζξ απαναίηδηεξ ζςθδκχζεζξ ηαοζίιμο βζα ηδκ ζφκδεζδ ηδξ
δελαιεκήξ ηαοζίιμο ιε ημκ ηζκδηήνα.



Γζαηυπηδ πθςηήνα βζα ηδκ έκδεζλδ ηαηχηαηδξ ζηάειδξ ηαοζίιμο ηαζ μπηζηή
έκδεζλδ ηδξ ζηάειδξ ηαοζίιμο.



Όθεξ ηζξ εκζςιαηςιέκεξ ζημκ ηζκδηήνα Diesel δζαηάλεζξ, υπςξ ακηθία
ηαηάεθζρδξ, εβποηήνεξ ηαοζίιμο (ιπέη), θίθηνα ηαοζίιμο ακηζηαεζζημφιεκα
εφημθα, εθαζηζηέξ ζςθδκχζεζξ ηαοζίιμο ηθπ. Ζ ηνμθμδμζία ημο ηαοζίιμο εα
δζαηυπηεηαζ αοηυιαηα. Σμ ζφζηδια ηνμθμδμζίαξ ηαοζίιμο κμείηαζ πθήνεξ ιε
υθα ηα παναπάκς.

ύζηεκα Απαγσγήο Καπζαεξίσλ
Ο ηζκδηήναξ Diesel εα θένεζ πθήνεξ ζφζηδια απαβςβήξ ηαοζαενίςκ ιέπνζ ηδκ
αηιυζθαζνα, πμο εα πενζθαιαάκεζ ηαηάθθδθμ ζζβαζηήνα (ζζθακζζέ), εφηαιπηεξ
ζοκδέζεζξ (αλμκζηήξ ηαζ εβηάνζζαξ ιεηαηυπζζδξ) βζα ηδκ απμννυθδζδ ηςκ
ηναδαζιχκ ηαζ ζςθδκχζεζξ, υθα ιμκςιέκα ιε ιδ ακαθθέλζιμ ηαηάθθδθμ
ιμκςηζηυ οθζηυ (π.π.μνοηημαάιααηα) ακεεηηζηυ ζε εενιμηναζία ημοθάπζζημ
250° C.
Ζ ιυκςζδ εα είκαζ ηέημζα χζηε δ εενιμηναζία ζηδκ ελςηενζηή ηδξ επζθάκεζα
δεκ εα οπενααίκεζ ημοξ 65° C. Ζ ιυκςζδ δεκ εα ειπθέηεηαζ ζηδκ θεζημονβία
ηςκ εφηαιπηςκ ελανηδιάηςκ ημο ζοζηήιαημξ απαβςβήξ ηαοζαενίςκ.
Οζ ζςθήκεξ εα είκαζ ιαφνμζ παθοαδμζςθήκεξ ηαηά DIN 2448, ηακμκζημφ
πάπμοξ. Σμ ζφζηδια δεκ εα επζηνέπεζ ηδκ δζαθοβή ηαοζαενίςκ πνζκ ηδκ έλμδμ
ημοξ ζηδκ αηιυζθαζνα, μφηε ηδκ είζμδμ κενχκ ανμπήξ. Ζ ζηάειδ εμνφαμο ηςκ
ηαοζαενίςκ εα είκαζ ιέπνζ 60 dBA ιεηνμφιεκδ ζε απυζηαζδ 1m πενίπμο απυ
ημ ζηυιζμ ελυδμο ημοξ ζηδκ αηιυζθαζνα.

13.4.4.11

Φίιηξα
Ο ηζκδηήναξ εα εθμδζαζιέκμξ ιε θίθηνμ αένα, θίθηνμ εθαίμο θζπάκζεςξ ηαζ
θίθηνμ ηαοζίιμο.

13.4.4.12

Δηδηθή θαηαλάισζε Καπζίκνπ θαη Διαίνπ Ληπάλζεσο
Ζ εζδζηή ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο οπυ πθήνεξ θμνηίμ ζηδκ μκμιαζηζηή ηαπφηδηα
θεζημονβίαξ, εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ 20°C ηαζ πίεζδ 736mm ζηήθδξ
οδνάνβονμο δεκ εα οπενααίκεζ ηα 175 βναιιάνζα ακά ίππμ ηαζ χνα. Ζ
παναπάκς εζδζηή ηαηακάθςζδ κμείηαζ βζα ηαφζζιμ ηαηά DIN 51601 ιε
ηαηχηενδ εενιμβυκμ δφκαιδ 10.000 Κcal/kg.
Ζ εζδζηή ηαηακάθςζδ εθαίμο θζπάκζεςξ δεκ εα οπενααίκεζ ημ 1,5 βναιιάνζμ
ακά ίππμ ηαζ χνα οπυ πθήνεξ θμνηίμ αιεθμοιέκςκ ηςκ αθθαβχκ.

13.4.4.13

ηάζκε ζνξύβνπ
ηδκ ηζιή ημο ζοβηνμηήιαημξ Ζ/Ε εα πενζθαιαάκεηαζ ηαζ δ οπμπνέςζδ ημο
Ακάδμπμο κα θάαεζ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηή ημο Ζ/Ε υθα ηα
ηαηάθθδθα ιέηνα δπμιυκςζδξ ηαζ δπμαπμννυθδζδξ ζηα ιδπακήιαηα ηαζ επί
πθέμκ ακ απαζηείηαζ ηαζ εκηυξ ημο πχνμο ημο Ζθεηηνμζηαζίμο, χζηε ημ επίπεδμ
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πίεζδξ ήπμο (sound pressure level) ζε απυζηαζδ 2m απυ ημ δθεηηνμζηάζζμ, ιε
ηθεζζηή ηδκ πυνηα ημο, κα ιδκ οπενααίκεζ ηα 70 dBA οπυ πθήνεξ θμνηίμ.
ε πενίπηςζδ πμο βζα ηδκ ηάθορδ ημο παναπάκς μνίμο εμνφαμο απαζηδεεί
επζπθέμκ ιέηνμ δπμπνμζηαζίαξ, πνμηείκεηαζ δ πνμιήεεζα ημο ΖΕ ιε
δπμιμκςηζηυ ηάθοιια, ηαηαζηεοαζιέκμ απυ ημκ πνμιδεεοηή ημο ΖΕ.
Απμηθείμκηαζ μζ επζ ηυπμο ζδζμηαηαζηεοέξ.
Σμ δπμιμκςιέκμ ηάθοιια εα έπεζ ηα παναηάης παναηηδνζζηζηά:


Σμ δπμιμκςηζηυ ηάθοιια εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ ζφιθςκα ιε ημοξ
δζεεκείξ ηακμκζζιμφξ ηαζ ηζξ μδδβίεξ ηδξ Δ.Δ.



Ζ ζηάειδ εμνφαμο ημο δπμιμκςιέκμο Ζ/Ε ηαηά ηδ θεζημονβία ημο ζε
εθεφεενμ δπδηζηά πεδίμ ηαζ ζε πενζαάθθμκ ιε απυθοηδ δζοπία εα είκαζ
ζφιθςκδ ιε ηδκ απαίηδζδ.



Θα θένεζ πυνηεξ ιε ηθεζδανζέξ αζθαθείαξ βζα ηδκ άκεηδ επζεεχνδζδζοκηήνδζδ ημο Ζ/Ε, ηα ηαηάθθδθα πενζζδςηά ακμίβιαηα βζα ηδκ
απαβςβή ημο εενιμφ αένα ηαζ ηδκ εζζαβςβή ημο κςπμφ αένα ηαζ ζημ
πάκς ηιήια ημο ζφζηδια βζα ηδκ εφημθδ ακάνηδζή ημο-ιεηαηίκδζή ημο.



Δζςηενζηά εα είκαζ επεκδεδοιέκμ ιε ηαηάθθδθμ δπμαπμννμθδηζηυ
οθζηυ, μ ζζβαζηήναξ ηςκ ηαοζαενίςκ εα ιεζχκεζ ζδιακηζηά ηδ ζηάειδ
εμνφαμο ημοξ ηαζ εα είκαζ ημπμεεηδιέκμξ εκηυξ ή εηηυξ ημο
δπμιμκςηζημφ ηαθφιιαημξ χζηε ημ Ζ/Ε κα είκαζ ηαηάθθδθμ βζα
θεζημονβία ζε ηαημζηδιέκεξ πενζμπέξ.



Σα ηαοζαένζα εα απάβμκηαζ ζηδκ αηιυζθαζνα απυ ημ πάκς ηιήια ημο
ηαθφιιαημξ.



Δζςηενζηά ημο δπμιμκςηζημφ ηαθφιιαημξ εα είκαζ ημπμεεηδιέκμζ ηαζ μζ
ζςθήκεξ απαβςβήξ ηςκ ηαοζαενίςκ εενιζηά ιμκςιέκμζ.



Σμ δπμιμκςηζηυ ηάθοιια εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ βαθαακζζιέκα
εκ εενιχ παθοαδυθοθθα.



Θα είκαζ δθεηηνμζηαηζηά ααιιέκμ ηαζ εα οπάνπεζ ακηζζηςνζαηήακηζδζαανςηζηή πνμζηαζία. Θα είκαζ ηαηάθθδθμ βζα οπαίενζα
εβηαηάζηαζδ ηαζ εα ελαζθαθίγεηαζ δ απνυζημπηδ θεζημονβία ημο Ζ/Ε
ζε μπμζεζδήπμηε ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ

Πίλαθαο Οξγάλσλ Κηλεηήξα

13.4.4.14

Ο ηζκδηήναξ Diesel εα θένεζ πίκαηα μνβάκςκ ιε ηα ελήξ ηαη' εθάπζζημ υνβακα:


ηνμθυιεηνμ ηαζ ιεηνδηή ςνχκ θεζημονβίαξ.



Μακυιεηνμ πίεζδξ θαδζμφ θίπακζδξ.



Θενιυιεηνμ εενιμηναζίαξ θαδζμφ θίπακζδξ.



Θενιυιεηνμ εενιμηναζίαξ κενμφ ρφλδξ.



Μακυιεηνμ πίεζδξ κενμφ ηοηθχιαημξ ρφλδξ.



Θενιυιεηνμ εενιμηναζίαξ ηεθαθήξ ημο δοζιεκέζηενμο
ή εκαθθαηηζηά εενιυιεηνμ εενιμηναζίαξ ελαβςβήξ ηαοζαενίςκ.
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ύζηεκα Δπηηεξήζεσλ Λεηηνπξγίαο

13.4.4.15

ημκ πεηνεθαζμηζκδηήνα εα ανίζημκηαζ εκζςιαηςιέκα ηα αηυθμοεα υνβακα
επζηήνδζδξ:


1 επζηδνδηήξ θαδζμφ.



1 επζηδνδηήξ εενιμηναζίαξ κενμφ ρφλδξ.



1 δζάηαλδ έκακηζ οπεναμθζηχκ ζηνμθχκ.



1 ιαβκήηδξ ηνάηδζδξ ηςκ ηαοζίιςκ βζα δζανηή θεζημονβία.



1 ζεζνά δζαηθαδςηήνςκ (ηθειμζεζνά) εκζςιαηςιέκδ ζημ Ζ/Ε.



Κάεε άθθμ υνβακμ πμο είκαζ απαναίηδημ χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ θεζημονβία
ημο Ζ/Ε υπςξ πενζβνάθεηαζ ζημκ πίκαηα εθέβπμο.

13.4.5

ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ

13.4.5.1

Γεληθά
Ζ βεκκήηνζα εα είκαζ ηνζθαζζηή, ζφβπνμκδ, ηεζζάνςκ αηνμδεηηχκ, ηάζδξ
400/231V, 50ΖΕ ζηζξ 1500 RPM, πςνίξ ρφηηνεξ (brushless), αοημδζεβενυιεκδ
ηαζ αοημνοειζγυιεκδ αενυροηηδ ηαζ ηαηάθθδθδ βζα θεζημονβία οπυ πθήνεξ
θμνηίμ. Γεκζηά εα είκαζ ζφιθςκδ ιε ημ VDE 0530.
Ζ ζοκδεζιμθμβία εα είκαζ αζηένα ιε ελενπυιεκμ μοδέηενμ. Ο ααειυξ
απυδμζδξ ηδξ βεκκήηνζαξ βζα ημ 100% ημο θμνηίμο εα είκαζ ηαθφηενμξ ημο 0,85.
Ζ πνμζηαζία ηδξ βεκκήηνζαξ εα είκαζ ΗΡ 23 δ ηαθφηενδ ηαηά DIN 40050
(πνμζηαζία απυ επαθή ιε ηα δάπηοθα ηαζ απυ ιεζαίμο ιεβέεμοξ ζςιαηίδζα,
πνμζηαζία απυ ηάεεηα ηαζ πθάβζα ιέπνζ 30° απυ ηδκ μνζγυκηζα,
εηζθεκδμκζγυιεκμ κενυ).
Ζ ακηζπαναζζηζηή πνμζηαζία ηδξ βεκκήηνζαξ εα είκαζ ημοθάπζζημκ ζφιθςκα ιε
ηδκ ηθάζδ "Ν" ηαηά VDE 0875.Ζ ηαηάηαλδ ιυκςζδξ βζα βεκκήηνζα, δζέβενζδ
ηαζ ηζκδηήνα εηηίκδζδξ εα είκαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ηθάζδ F ηαηά BS ή πανυιμζμ
εβηεηνζιέκμ πνυηοπμ.
Σμ νεφια δζέβενζδξ εα επζηοβπάκεηαζ ιε δζάηαλδ δζέβενζδξ ηαζ ζοζηεοή
ζηαεενμπμίδζδξ ηδξ ηάζδξ απμηεθμφιεκδ απυ ζηαεενά (ιδ ηζκδηά) ιένδ.
Ζ βεκκήηνζα υπςξ ηαζ δ δζεβένηνζα δεκ εα θένμοκ ρφηηνεξ ηαζ άθθεξ ηζκμφιεκεξ
επαθέξ πμο εα οπυηεζκηαζ ζε θεμνέξ. Ζ ζοκηήνδζδ εα ζοκίζηαηαζ ηφνζα ζηδ
θίπακζδ ηςκ εδνάκςκ ηαζ ημκ ηαεανζζιυ απυ εκδεπυιεκδ νφπακζδ.
Ο δνμιέαξ εα ζηδνίγεηαζ ζε έδνακα πμο εα δζαεέημοκ ιδπακζζιυ θίπακζδξ ηαζ
εα είκαζ εββοδιέκα βζα ιεβάθδ δζάνηεζα θεζημονβίαξ ηαηά πνμηίιδζδ 50.000
ςνχκ δ ιεβαθφηενδ.

13.4.5.2

Μεηαβνιή ηάζεο εμόδνπ
Ζ ηάζδ ελυδμο ηδξ βεκκήηνζαξ εα επζδέπεηαζ πεζνμηίκδηδ ιεηααμθή απυ ±5%
ηδξ μκμιαζηζηήξ ηάζεςξ.
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πρλόηεηα εμόδνπ

13.4.5.3

Ζ μκμιαζηζηή ζοπκυηδηα ελυδμο ηδξ βεκκήηνζαξ εα είκαζ 50Hz ιε δζαηφιακζδ
±1%.

Ρπζκηζηήο ηάζεο

13.4.5.4

ημκ πίκαηα πεζνζζιμφ εα οπάνπεζ δθεηηνμκζηυξ νοειζζηήξ ηάζδξ βζα ημκ
πενζμνζζιυ ηςκ μνίςκ δζαηφιακζδξ ηδξ ηάζδξ ελυδμο υπςξ ακαθένεηαζ
παναηάης:


Λεηηνπξγία ζε ζηαζεξό θνξηίν
Γζα μπμζαδήπμηε ζηαεενή θυνηζζδ ιεηαλφ ηεκήξ θεζημονβίαξ ηαζ πθήνμοξ
θμνηίμο ηαζ ζοπκυηδηα ιέζα ζηα πνμδζαβναθυιεκα υνζα ή επζηνεπυιεκδ
δζαηφιακζδ ηδξ θαζζηήξ ηαζ πμθζηήξ ηάζδξ δεκ εα οπενααίκεζ ημ ±1% ηδξ
μκμιαζηζηήξ ηζιήξ, ζε ζοκεήηεξ ζοιιεηνζηήξ θυνηζζδξ.



Λεηηνπξγία ζε κε παξνδηθέο κεηαβνιέο θνξηίνπ
Δλαζνμοιέκςκ ηςκ πανμδζηχκ ιεηααμθχκ ηςκ μθεζθμιέκςκ ζε απυημιεξ
ιεηααμθέξ θμνηίμο δ θαζζηή ηάζδ ελυδμο δεκ εα ιεηααάθθεηαζ πενζζζυηενμ
απυ ±2% ηδξ μκμιαζηζηήξ ηζιήξ ηδξ βζα μπμζεζδήπμηε ιεηααμθέξ θυνηζζδξ
απυ ηδξ ηεκήξ θεζημονβίαξ ιέπνζ ημο πθήνμοξ θμνηίμο, (ηδξ ζοπκυηδηαξ
παναιέκμοζαξ ιέζα ζηα πνμδζαβναθυιεκα υνζα ηαζ ιε πνυκμ
απμηαηάζηαζδξ υπζ ιεβαθφηενμ απυ 2 sec). Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ±2%
ακάβεηαζ ζηδκ εκδεζηκοιέκδ ηζιή ηδξ ηάζδξ ηαζ δεκ ζοιπενζθαιαάκεηαζ ημ
πμζμζηυ 1% ηδξ απυηθζζδξ ηδξ ηάζδξ. Σα παναπάκς ζζπφμοκ βζα ηδκ
πενίπηςζδ ζοιιεηνζηήξ θυνηζζδξ ηςκ θάζεςκ.



Λεηηνπξγία ζε ζπλζήθεο κνλνθαζηθήο θόξηηζεο
Ζ δζαηφιακζδ ηδξ θαζζηήξ ηάζδξ (ηάζδ θάζδξ ηαζ μοδεηένμο) δεκ εα
οπενααίκεζ ημ 3% ηδξ μκμιαζηζηήξ ηάζδξ, ζε ζοκεήηεξ ιμκμθαζζηήξ
θυνηζζδξ έκηαζδξ 25% ηδξ μκμιαζηζηήξ, ηαζ ζοκηεθεζηή ζζπφμξ ζοκθ= 1
ηαζ 6% ζε ζοκεήηεξ ιμκμθαζζηήξ θυνηζζδξ έκηαζδξ 100% ηδξ μκμιαζηζηήξ
ηαζ ζοκηεθεζηή ζζπφμξ ζοκθ=1.



Γηαθνξά θαζηθώλ ηάζεσλ ζε θελή ιεηηνπξγία
Ζ δζαθμνά θαζζηχκ ηάζεςκ ζε πενίπηςζδ ηεκήξ θεζημονβίαξ ημο γεφβμοξ ηαζ
ζημκ μκμιαζηζηυ ανζειυ ζηνμθχκ, δεκ εα οπενααίκεζ ημ 1% ηδξ μκμιαζηζηήξ
θαζζηήξ ηάζδξ.



Μνξθή θακπύιεο ηάζεο
Σμ άενμζζια ηςκ ανιμκζηχκ ηδξ ηαιπφθδξ ηδξ θαζζηήξ ηάζδξ, δεκ εα
οπενααίκεζ ημ 2% ηδξ μκμιαζηζηήξ ηδξ ηζιήξ, ηαηά ηδκ θεζημονβία ημο
γεφβμοξ εκ ηεκχ.

13.4.5.5

Δπηθνπξηθόο ξπζκηζηήο ηάζεο
Θα οπάνπεζ έκαξ δεφηενμξ επζημονζηυξ δθεηηνμκζηυξ νοειζζηήξ ηάζδξ υπςξ
πνμδζαβνάθεηαζ ζηδκ πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ ηαζ έκαξ επζθεηηζηυξ δζαηυπηδξ
3 εέζεςκ 1-0-2 ιέζς ημο μπμίμο μ πεζνζζηήξ εα ιπμνεί κα εκενβμπμζεί ηαηά
αμφθδζδ ημ έκα ή ημ άθθμ ζφζηδια νφειζζδξ ηδξ ηάζδξ.
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ΕΔΤΞΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΡΑΓΑΜΗΚΖ ΔΓΡΑΖ

13.4.6

Ο ηζκδηήναξ ηαζ δ βεκκήηνζα εα ζοκδεεμφκ ιεηαλφ ημοξ ζηαεενά, έηζζ χζηε μ
άλμκαξ ηδξ βεκκήηνζαξ κα είκαζ απυθοηα μιμαλμκζηυξ πνμξ ημκ ζηνμθαθμθυνμ
άλμκα ημο ηζκδηήνα.
Ο πεηνεθαζμηζκδηήναξ ηαζ δ βεκκήηνζα εα εδνάγμκηαζ ζηαεενά επί ιεηαθθζημφ
ζοβημθθδημφ πθαζζίμο απυ ζζπονά ιμνθμεθάζιαηα ζζπονάξ ηαηαζηεοήξ, χζηε
ημ υθμ ζοβηνυηδια κα είκαζ θμνδηυ.
Σμ Ζ/Ε εα ημπμεεηδεεί ζε αάζδ απυ ζηονυδεια δ μπμία κα ελαζθαθίγεζ πθήνδ
πνμζηαζία ηςκ δζαθυνςκ ζημζπείςκ ημο ηηζνίμο, έκακηζ ηςκ ηναδαζιχκ πμο
πνμηαθμφκηαζ ηαηά ηδ θεζημονβία ημο γεφβμοξ.
Ζ αάζδ εα ηαηαζηεοαζηεί αάζεζ ζπεδίμο ημο ηαηαζηεοαζηή ημο γεφβμοξ ηαζ εα
είκαζ ακελάνηδηδ απυ ηδκ πθάηα έδναζδξ ημο εαθάιμο ημο γεφβμοξ.
Σμ Ζ/Ε εα ημπμεεηδεεί ζε ημοθάπζζημκ 4 ακηζηναδαζιζηά ζηδνίβιαηα πμο εα
ελαζθαθίγμοκ πθήνδ πνμζηαζία ηςκ δζαθυνςκ ζημζπείςκ ημο ηηζνίμο, έκακηζ
ηςκ ηναδαζιχκ πμο πνμηαθμφκηαζ ηαηά ηδ θεζημονβία ημο γεφβμοξ. Σα
ακηζηναδαζιζηά ζηδνίβιαηα εα είκαζ ιεθεηδιέκα βζα ηδκ ζοβηεηνζιέκδ πνήζδ.

13.4.7

ΠΗΝΑΚΑ ΥΔΗΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ Ζ/Ε

13.4.7.1

Γεληθά
Ο πίκαηαξ Υεζνζζιμφ ηαζ Δθέβπμο Ζ/Ε εα δζαεέηεζ δφμ πεδία :


Σμ πεδίμ εκδείλεςκ αοημιαηζζιμφ ηαζ πεζνζζιχκ ηζκδηήνα.



Σμ πεδίμ ζζπφμξ.
Ο πίκαηαξ Υεζνζζιμφ ηαζ Δθέβπμο ηάεε Ζ/Ε εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ
ζφιθςκα ιε υζα ακαθένμκηαζ ζημ ηιήια ηςκ πνμδζαβναθχκ πμο αθμνά ημοξ
δθεηηνζημφξ πίκαηεξ. Ο πίκαηαξ εα πενζθαιαάκεζ υθεξ ηζξ απαναίηδηεξ
ζοζηεοέξ, δζαηάλεζξ ηθπ. χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ αζθαθήξ θεζημονβία ημο ή
ηςκ Ζ/Ε ζακ εκυξ πθήνμοξ απμδμηζημφ εθεδνζημφ ζοζηήιαημξ πανμπήξ ζζπφμξ
(stand-by), υπςξ πενζβνάθεηαζ ζε επυιεκδ πανάβναθμ.
Πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθζζηεί δ ζοιααηυηδηα ηαζ μιμζμιμνθία ειθάκζζδξ ημο
ζοζηήιαημξ ηαζ κα ιεζςεμφκ μζ δαπάκεξ ζοκηήνδζδξ ηαζ απμεήηεοζδξ
ακηαθθαηηζηχκ, εα πνέπεζ ηα οθζηά πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ κα είκαζ
πνμιήεεζαξ ημο ζδίμο ηαηαζηεοαζηή ιε ηα ακηίζημζπα οθζηά πμο εα
πνδζζιμπμζδεμφκ ηαζ ζηδκ ηφνζα εβηαηάζηαζδ δζακμιήξ Υαιδθήξ Σάζδξ.
Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ πνμζθμνά εα πνέπεζ κα ααζίγεηαζ πάκς ζε έκα
ακαβκςνζζιέκμ ζφζηδια ηαηαζηεοήξ πζκάηςκ δζακμιήξ ζοκανιμθμβδιέκςκ
ζημ ενβμζηάζζμ εοθήιςξ βκςζηυ ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο, μ μπμίμξ εα
ακαθένεηαζ ζηα πθδνμθμνζαηά ζημζπεία πμο εα οπμαθδεμφκ βζα έβηνζζδ
οθζηχκ.

13.4.7.2

Τιηθά
Όθμζ μζ ελμπθζζιμί εθέβπμο ηαζ μζ ακαβηαίεξ δζαηάλεζξ εα πνέπεζ κα είκαζ
PLUG-IN ηφπμο ηαηαζηεοήξ δζαιμνθςιέκδξ ηαηάθθδθα βζα εοημθία
ζοκηήνδζδξ ηαζ επζζηεοήξ.
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Όθεξ μζ θοπκίεξ έκδεζλδξ ηαζ ζθαθιάηςκ εα πνέπεζ κα είκαζ θςηζζηζηέξ δίμδμζ
ιαηνάξ δζάνηεζαξ, ηνμθμδμημφιεκδξ απυ ζοζζςνεοηή 24 V DC.
Όθα ηα υνβακα ιέηνδζδξ εα είκαζ αηνζαείαξ 1.5% ιε δζαζηάζεζξ 96Υ 96 πθζη.
Οζ ιεηνδηέξ ζοπκυηδηαξ εα έπμοκ αηνίαεζα 0.5%.

13.4.7.3

Λεηηνπξγία Ζ/Ε κέζσ ηνπ Πίλαθα Διέγρνπ

13.4.7.3.1

Γεληθά
Οζ πίκαηεξ εθέβπμο ηςκ Ζ/Ε πνέπεζ κα ελαζθαθίγμοκ ημκ έθεβπμ ηαζ ηδ ζςζηή
θεζημονβία ηςκ Ζ/Ε. ε μπμζμδήπμηε ζθάθια μ πίκαηαξ εθέβπμο εα πνέπεζ κα
θάαεζ ηζξ ακαβηαίεξ πνμθοθάλεζξ χζηε κα ιδκ πνμηθδεμφκ γδιζέξ ζημ ζφζηδια.

13.4.7.3.2

Δθθίλεζε Ζ/Ε
Ζ εηηίκδζδ ηςκ Ζ/Ε εα είκαζ ηεθείςξ αοηυιαηδ δ πεζνμηίκδηδ ιέζς ακενχπζκδξ
επέιααζδξ.
Αοηυιαηδ εηηίκδζδ ηςκ Ζ/Ε εα βίκεηαζ ζηδκ πενίπηςζδ αηαηαθθδθυηδηαξ ημο
δζηηφμο ηδξ ΓΔΖ, υηακ δδθαδή παναηδνδεεί , απυηθζζδ ηδξ ηάζδξ ιίαξ, δφμ δ
ηαζ ηςκ ηνζχκ θάζεςκ ημο δζηηφμο εηηυξ ηςκ πνμηαεμνζγυιεκςκ ηαζ
νοειζγυιεκςκ μνίςκ ηδξ ηάλδξ ημο ± 10% ηδξ μκμιαζηζηήξ ηάζδξ βναιιήξ.
Ζ αοηυιαηδ εηηίκδζδ εα βίκεηαζ φζηενα απυ ιία μνζζιέκδ πνμηαεμνζζιέκδ ηαζ
νοειζγυιεκδ πνμκζηή ηαεοζηένδζδ βζα απμθοβή απυημιςκ ηαζ ιζηνήξ πνμκζηήξ
δζάνηεζαξ ιεηααμθχκ ζηδκ ηφνζα πανμπή.
Ζ αοηυιαηδ ιεηαβςβζηή δζάηαλδ πμο εβηαείζηαηαζ βζα ηδκ αοηυιαηδ ιεηαβςβή
απυ ημ δίηηομ ηδξ ΓΔΖ ζηδκ ηνμθμδμζία απυ ημ Ζ/Ε εα θένεζ επζηδνδηή ηάζδξ
ιε νοειζγυιεκα πάκς ηαζ ηάης υνζα πμο εα εθέβπμοκ ηαζ ηζξ ηνεζξ θάζεζξ ημο
δζηηφμο ηνμθμδμζίαξ ηυζμ ηδξ ΓΔΖ υζμ ηαζ ημο Ζ/Ε.
ηδκ πενίπηςζδ αηαηαθθδθυηδηαξ δ δζαημπήξ ηδξ πανμπήξ ηδξ ΓΔΖ δίδεηαζ
εκημθή βζα ηδκ εηηίκδζδ ημο Ζ/Ε. Μεηά ηδκ δζαπίζηςζδ ηδξ ηαηαθθδθυηδηαξ
ημο δζηηφμο ηνμθμδμζίαξ απυ ημ Ζ/Ε, εα βίκεηαζ αοηυιαηδ ιεηαβςβή απυ ημ
δίηηομ ηδξ ΓΔΖ ζημ δίηηομ ημο Ζ/Ε.
Γεκζηά μζ απαζηήζεζξ αοηυιαηδξ εηηίκδζδξ ηαζ ζηάζδξ ηςκ δθεηηνμπαναβςβχκ
γεοβχκ είκαζ μζ παναηάης:

13.4.7.3.3



Απυηθζζδ ηδξ ηάζδξ ηδξ ηφνζαξ πανμπήξ πένακ ημο 10% υπςξ ακαθένεηαζ
παναπάκς εα πνμηαθεί έκανλδ ηδξ δζαδζηαζίαξ εηηίκδζδξ ημο γεφβμοξ.



Υνυκμξ ακαιμκήξ απυ ηδκ εηδήθςζδ ημο παναπάκς ζθάθιαημξ ηδξ ηάζδξ
ιέπνζ ηδκ έκανλδ ηδξ δζαδζηαζίαξ εηηίκδζδξ 1 sec (νοειζγυιεκμξ απυ 0 ιέπνζ
2 sec) βζα απμθοβή απυημιςκ ηαζ ιζηνήξ πνμκζηήξ δζάνηεζαξ ιεηααμθχκ ζηδκ
ηφνζα πανμπή.



Μέβζζημξ πνυκμξ πθήνμοξ εηηίκδζδξ ημο γεφβμοξ 10 sec απυ ηδκ πανμοζία
ζθάθιαημξ ηδξ ΓΔΖ ηαζ ακάθδρδ ημο 100% ημο μκμιαζηζημφ θμνηίμο εκηυξ
15 sec απυ ηδκ εηηίκδζδ.
Απηόκαηε Λεηηνπξγία θαη ήκαλζε πλαγεξκνύ
Γζα ηάεε έκα απυ ηα Ζ/Ε εα οπάνπεζ δθεηηνμκζηυ ζφζηδια ημ μπμίμ εα
πναβιαημπμζεί ηζξ αηυθμοεεξ θεζημονβίεξ:
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Αοηυιαηδ εηηίκδζδ ημο Ζ/Ε ιεηά ηδκ δζαημπή δ αηαηαθθδθυηδηα ημο
δζηηφμο ηδξ ΓΔΖ υπςξ ακαθένεηαζ ζηδκ πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ.



ηδκ πενίπηςζδ πμο ημ Ζ/Ε δεκ ηίεεηαζ ζε θεζημονβία ιεηά απυ ηνεζξ
"πνμζπάεεζεξ" εηηίκδζδξ δζάνηεζαξ 8 sec πενίπμο ιεηά δζαημπή 8 sec ηάεε
θμνά, ημ ζφζηδια αοημιαηζζιμφ ημο Ζ/Ε ιακδαθχκεηαζ ηαζ δίδεηαζ
μπηζημαημοζηζηή ζήιακζδ ζοκαβενιμφ.



Αοηυιαηδ ηνάηδζδ ημο θεζημονβμφκημξ ηζκδηήνα, εέζδ ημο αοηυιαημο
δζαηυπηδ ημο ηοηθχιαημξ ηδξ βεκκήηνζαξ "εηηυξ" ηαζ μπηζημαημοζηζηή
ζήιακζδ ζοκαβενιμφ ζε πενίπηςζδ ειθάκζζδξ μπμζμδήπμηε απυ ηα επυιεκα
ζθάθιαηα:
 Κνίζζια Τρδθή εενιμηναζία κενμφ ρφλδξ (2δ ααειίδα ζοκαβενιμφ).
 Κνίζζια Υαιδθή πίεζδ θαδζμφ (2δ ααειίδα ζοκαβενιμφ).
 Αφλδζδ ζηνμθχκ ηζκδηήνα εηηυξ μνίςκ.
 Απμηθίζεζξ ηδξ ηάζδξ εηηυξ πνμηαεμνζζιέκςκ μνίςκ (±10% ηδξ
μκμιαζηζηήξ) ιε πνυκμ ακαιμκήξ βζα ηδκ απυγεολδ ημο γεφβμοξ 1 sec.
 Κνίζζιδ Τπενθυνηζζδ ηδξ βεκκήηνζαξ.
 Δθθεζρδ ηαοζίιςκ.



Οπηζημαημοζηζηή ζήιακζδ ζοκαβενιμφ ζε πενίπηςζδ εκυξ απυ ηα επυιεκα
ζθάθιαηα:
 Πνμεζδμπμίδζδ Τρδθήξ εενιμηναζίαξ κενμφ ρφλδξ (1δ ααειίδα
ζοκαβενιμφ).
 Πνμεζδμπμίδζδ Υαιδθήξ πίεζδξ θαδζμφ (1δ ααειίδα ζοκαβενιμφ).
 Τρδθή εενιμηναζία θαδζμφ.
 Υαιδθή ζηάειδ ηαοζίιμο ζηδ δελαιεκή διενήζζαξ ηαηακάθςζδξ.
 Μεηαηίκδζδ ηδξ ζοπκυηδηαξ έλς απυ πνμηαεμνζζιέκα υνζα.
 Απμηθίζεζξ ηδξ ηάζδξ έλς απυ πνμηαεμνζζιέκα υνζα (ζηεκυηενα αοηχκ
ηδξ πνμδβμφιεκδξ παναβνάθμο βζα ηνάηδζδ ημο Ζ/Ε).



Θένιακζδ ημο κενμφ ρφλδξ χζηε αοηυ κα ανίζηεηαζ ζε ιία πνμηαεμνζζιέκδ
εενιμηναζία υηακ μ ηζκδηήναξ ημο Ζ/Ε δεκ θεζημονβεί ηαζ δζαημπή ημο
ηοηθχιαημξ εένιακζδξ υηακ ημ Ζ/Ε είκαζ ζε θεζημονβία.



Μακδάθςζδ δθεηηνζηή ηαζ ιαβκδηζηή χζηε κα ιδκ είκαζ δοκαηή δ
παναθθδθία ημο Ζ/Ε ιε ημ δίηηομ ηδξ ΓΔΖ.



Κνάηδζδ ημο Ζ/Ε ιεηά ηδκ απμηαηάζηαζδ ημο δζηηφμο ηδξ ΓΔΖ ζε
ζοκδοαζιυ ιε ηδκ επζηήνδζδ ηάζδξ ημο δζηηφμο ηαζ ιεηαβςβή ζηδκ ηφνζα
πανμπή ακ αοηή απμηαηαζηαεεί ζημ 95% ηδξ μκμιαζηζηήξ ηάζδξ. Ο πνυκμξ
ακαιμκήξ απυ ηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ ηφνζαξ πανμπήξ ιέπνζ ηδκ έκανλδ ηδξ
δζαδζηαζίαξ ιεηαβςβήξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηδκ ηνάηδζδ ημο Ζ/Ε εα είκαζ 30 sec
νοειζγυιεκμξ απυ 0 ιέπνζ 10 min.
Ο πνυκμξ ιεηαλφ ακμίβιαημξ ηςκ επαθχκ ημο δζαηυπηδ πανμπήξ απυ ημ Ζ/Ε ηαζ
ηθεζζίιαημξ ηςκ επαθχκ ηνμθμδυηδζδξ απυ ηδκ ηφνζα πανμπή εα είκαζ 0,5 sec.
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Γοκαηυηδηα θεζημονβίαξ ημο ηζκδηήνα ζε ηεκυ βζα νοειζγυιεκμ πνυκμ (ιέζς
πνυζεεημο πνμκμδζαηυπηδ) 0-5 θεπηά, ιεηά ηδκ επακαθμνά ηακμκζηχκ
ζοκεδηχκ θεζημονβίαξ ημο δζηηφμο ηδξ ΓΔΖ βζα θυβμοξ ρφλδξ.
Όξγαλα έλδεημεο ζήκαλζεο ζπλαγεξκνύ
Θα πνμαθεθεμφκ δφμ ηφπμζ μνβάκςκ μπηζημφ ηαζ δπδηζημφ ζοκαβενιμφ 1δξ ηαζ
2δξ ααειίδαξ ζοκαβενιμφ, ζφιθςκα ιε ηζξ δφμ ηαηδβμνίεξ ζοκαβενιμφ πμο
ακαθένμκηαζ ζηδκ πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ, πενζθαιαακμιέκςκ υθςκ ηςκ
απαζημφιεκςκ νεθέ ηαζ πενζθενεζαηχκ μνβάκςκ επζηήνδζδξ ηαζ έκδεζλδξ.

13.4.7.3.4

Γζα υθα ηα ζθάθιαηα πμο πνμηαθμφκ ζήιακζδ ζοκαβενιμφ ηαζ ακαθένμκηαζ
ζηδκ πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ, εα πνμαθεθεμφκ εκδεζηηζηέξ θοπκίεξ ιε ηζξ
ακηίζημζπεξ ζδιάκζεζξ υπςξ εκδεζηηζηά ακαθένμκηαζ παναηάης:


Δκδεζηηζηή θοπκία "ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΔΚΚΗΝΖΖ"



Δκδεζηηζηή θοπκία "ΥΑΜΖΛΖ ΠΗΔΖ ΛΑΓΗΟΤ"



Δκδεζηηζηή θοπκία "ΤΠΔΡΘΔΡΜΑΝΖ ΠΔΣΡ/ΣΖΡΑ"



Δκδεζηηζηή θοπκία "ΤΠΔΡΦΟΡΣΗΖ ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ" ηθπ.
Θα πνμαθεθεμφκ επίζδξ εκδεζηηζηέξ θοπκίεξ ιε ηζξ ελήξ ζδιάκζεζξ:



"Ζ/Ε - ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ".
Σα ηοηθχιαηα ηνάηδζδξ ηαζ ζοκαβενιμφ εα είκαζ ηαηά ηέημζμ ηνυπμ
ζπεδζαζιέκα χζηε:



Να οπάνπεζ μπηζηή έκδεζλδ βζα ηάεε ακςιαθία 1δξ ααειίδαξ πςνζζηά ιε
δοκαηυηδηα απμιυκςζδξ ημο αημοζηζημφ ζοκαβενιμφ, αθθά υπζ ηαζ ημο
μπηζημφ.



ε πενίπηςζδ ακςιαθίαξ 2δξ ααειίδαξ εα ζαήκμοκ υθεξ μζ εκδεζηηζηέξ
θοπκίεξ ακςιαθίαξ 1δξ ααειίδαξ ηαζ εα παναιέκεζ ιυκμ μπηζηή ηαζ αημοζηζηή
έκδεζλδ ημο ηοηθχιαημξ πμο πνμηάθεζε ημ ζηαιάηδια ημο ηζκδηήνα, εα
απεκενβμπμζείηαζ δε ημ ηφηθςια αοηυιαηδξ εηηίκδζδξ ηαζ εα ακμίβεζ μ
αοηυιαημξ ηδξ βεκκήηνζαξ.
Όξγαλα Υεηξηζκνύ
ημκ πίκαηα πεζνζζιμφ ημο Ζ/Ε εα οπάνπμοκ ηα αηυθμοεα:

13.4.7.3.5


Δπζθμβζηυξ δζαηυπηδξ ιε ηζξ αηυθμοεεξ εέζεζξ:
 Θέζδ 0 : "ΔΚΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ"
 Θέζδ ΑΤΣΟΜ. : "ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ"
 Θέζδ 1 : "ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ"
 Θα οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα "ΓΟΚΗΜΖ"



Κμιαίμ: "ΔΛΔΓΥΟ ΛΤΥΝΗΧΝ"



Κμιαίμ: "ΔΗΡΖΝΑ ΔΚΣΟ"



Κμιαίμ: "ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟ Ζ/Ε" (πεζνμηίκδηα)



Κμιαίμ: "ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ" (πεζνμηίκδηα)
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Κμιαίμ: "ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΤΑ ΣΑΖ"
Με ημ ημιαίμ "ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΤΑ ΣΑΖ" ζε πενίπηςζδ ηζκδφκμο εα ηίεεηαζ
ιε έκα ηαζ ιυκμ πεζνζζιυ ημ Ζ/Ε ηαζ μ αοημιαηζζιυξ ημο εηηυξ θεζημονβίαξ.

Γηάηαμε Σξνθνδνζίαο πζζσξεπηώλ

13.4.7.4

ημκ πίκαηα εθέβπμο ημο Ζ/Ε εα οπάνπεζ έκαξ ακμνεςηήξ /θμνηζζηήξ βζα ηδκ
θυνηζζδ ημο ζοζζςνεοηή ημο Ζ/Ε ηαζ βζα πζεακή ηνμθμδμζία ηςκ ηοηθςιάηςκ
εθέβπμο.
Ο ακμνεςηήξ εα είκαζ νοειζγυιεκδξ ζοκεπμφξ ηάζδξ ιεηαλφ 24 ηαζ 30V ιε
ιέβζζηδ απυηθζζδ ± 1%. Θα είκαζ ημο ηφπμο SOLID STATE θεζημονβίαξ
πθήνμοξ ηφιαημξ απυ ημ ζφζηδια ιμκμθαζζηήξ πανμπήξ, ιε ιία είζμδμ
ιεηαζπδιαηζζηή πμο κα απμιμκχκεζ ημ ζφζηδια εκαθθαζζυιεκμο νεφιαημξ
απυ ημκ ακμνεςηή.
Ο θμνηζζηήξ εα έπεζ δοκαιζηυηδηα επανηή βζα ηδκ πθήνδ επακαθυνηζζδ ημο
ζοζζςνεοηή ζε δζάζηδια 8 ςνχκ ηαζ κα εθέβπεζ αοηυιαηα ημκ νοειυ θυνηζζδξ.

Όξγαλα Μέηξεζεο

13.4.7.5

Ο πίκαηαξ εθέβπμο ημο Ζ/Ε εα πενζθαιαάκεζ ηα παναηάης υνβακα ιέηνδζδξ:


Βμθηυιεηνμ ιε ιεηαβςβέα 7 εέζεςκ.



Σνία αιπενυιεηνα (ιέζς ιεηαζπδιαηζζηχκ έκηαζδξ).



οπκυιεηνμ.



13.4.8

Μεηνδηή ζοκθ. ηαζ δζαηυπηδ 4 εέζεςκ βζα ημκ έθεβπμ ημο ζοκθ. υθςκ
ηςκ θάζεςκ (ιέζς Μ/Δ).



Βμθηυιεηνμ DC ζοζζςνεοηχκ, ηθάζδξ 2.5



Αιπενυιεηνμ DC ζοζζςνεοηχκ ηθάζδξ 2,5

ΠΗΝΑΚΗΓΔ
Κάεε ηφνζμ ελάνηδια ημο ελμπθζζιμφ εα θένεζ πζκαηίδα μκμιαζίαξ πμο εα
ακαθένεζ ημ υκμια ηαζ ημκ ηφπμ ημο ηαηαζηεοαζηή ηαζ ηα ααζζηά
παναηηδνζζηζηά ημο.
ε ηαηάθθδθδ εέζδ ημο Ζ/Ε εα επζημθθδεεί πζκαηίδα ζηδκ μπμία εα είκαζ
ηοπςιέκμ ημ δθεηηνζηυ δζάβναιια ημο Ζ/Ε ηαζ μζ μδδβίεξ πνήζδξ ζηα
Δθθδκζηά.

13.4.9

ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ
Μαγί ιε υθμ ημ ζοβηνυηδια εα πνέπεζ κα παναδμεμφκ ηαζ ιία πθήνδξ ζεζνά
ενβαθείςκ βζα ηδκ ζοκηήνδζδ ηαζ επζζηεοή ημο ελμπθζζιμφ.
Ο ηαηαζηεοαζηήξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα ζοιπενζθάαεζ ηαζ ηα απαναίηδηα
ακηαθθαηηζηά ηαζ ακαθχζζια οθζηά βζα 2000 χνεξ θεζημονβίαξ.
Σα ακηαθθαηηζηά εα ακαθενεμφκ ηαζ πνμδζαβναθμφκ πςνζζηά βζα ηάεε είδμξ.
ηα πνμζθενυιεκα ακηαθθαηηζηά ηαζ ενβαθεία βζα ηάεε Ζ/Ε οπμπνεςηζηά εα
πενζθαιαάκμκηαζ ηα αηυθμοεα:
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Αληαιιαθηηθά
 Γφμ (2) αηνμθφζζα (ιπέη).
 Γφμ (2) ααθαίδεξ εζζαβςβήξ ηαζ δφμ (2) ελαβςβήξ ακά ηφθζκδνμ.
 Πέκηε (5) θίθηνα ηαοζίιμο, πέκηε (5) θίθηνα αένα ηαζ πέκηε (5) θίθηνα
θαδζμφ.
 Μία (1) ζεζνά ζιάκηεξ.
 Μία (1) πθήνδ ζεζνά απυ θθάκηγεξ.
 Μία (1) πθήνδ ζεζνά απυ εκδεζηηζηέξ θοπκίεξ ημο πίκαηα.
 Μία (1) ζεζνά θοζζββίςκ αζθαθεζχκ.
 Μία (1) ζεζνά δζυδςκ ηνζθαζζηήξ βέθοναξ.



Δξγαιεία
 Μία (1) ζεζνά ημπθζμζηνμθίςκ.
 Μία (1) ζεζνά ηθεζδζχκ
 Γφμ (2) πέκζεξ.
 Οπμζμδήπμηε άθθμ ενβαθείμ απαζηείηαζ βζα ηδκ ζοκηήνδζδ ημο γεφβμοξ.
Όθα ηα παναπάκς ακηαθθαηηζηά ηαζ ενβαθεία εα παναδμεμφκ ιέζα ζε λφθζκμ
ηζαχηζμ πμο εα θένεζ ηθεζδανζά ηαζ πζκαηίδα ζημ ελςηενζηυ ημο, ζηδκ μπμία εα
ακαβνάθμκηαζ ηα παναπάκς.

13.4.10

ΔΛΔΓΥΟΗ ΚΑΗ ΓΟΚΗΜΔ
Γζα ημοξ απαζημφιεκμοξ εθέβπμοξ ηαζ δμηζιέξ αθέπε ημ ηεθάθαζμ ηςκ Σεπκζηχκ
Πνμδζαβναθχκ Δνβαζζχκ ζηζξ πανμφζεξ Πνμδζαβναθέξ.

13.4.11

ΟΓΖΓΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ
Ηζπφμοκ υζα ακαθένμκηαζ ζημ ηεθάθαζμ ηςκ Σεπκζηχκ Πνμδζαβναθχκ
Δνβαζζχκ ζηζξ πανμφζεξ Πνμδζαβναθέξ.

13.5

ΤΣΖΜΑ
ΓΗΑΝΟΜΖ
ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΟΤ ΕΔΤΓΟΤ

13.5.1

ΑΝΣΛΗΑ ΚΑΤΗΜΟΤ

ΚΑΤΗΜΟΤ

Ζ ακηθία ηαοζίιμο εα είκαζ βνακαγςηή, δθεηηνμηίκδηδ, ηαηάθθδθδ βζα εθαθνυ
αηάεανημ πεηνέθαζμ (DIESEL OIL) εθάπζζηδξ πανμπήξ 10 lit/h βζα ηάεε Hp ημο
πεηνεθαζμηζκδηήνα. Σα ηζκμφιεκα ιένδ ηδξ ακηθίαξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα
απυ μνείπαθημ. Ο ηζκδηήναξ ηδξ ακηθίαξ εα είκαζ ζηεβακυξ IP 44 ηαηά
DIN40050/IEC 144.
Πνμαθέπεηαζ ηαζ πεζνμηίκδηδ ακηθία εθεδνζηή ηδξ πνμδβμφιεκδξ πανμπήξ 50
lit/min βζα θοζζμθμβζηή πνμζπάεεζα άκηθδζδξ.
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13.5.2

ΓΟΥΔΗΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΔΧ
Σμ δμπείμ διενήζζαξ ηαηακαθχζεςξ εα ηαηαζηεοαζεεί απυ ιαφνμ
ζζδδνμέθαζια πάπμοξ 3 mm ηαζ εα θένεζ υθα ηα ζδιεζμφιεκα ζηα ζπέδζα
ελανηήιαηα (π.π. ακενςπμεονίδα, δείηηδ ζηάειδξ ηθπ.) Σμ δμπείμ πνζκ απυ ηδκ
ημπμεέηδζή ημο εα ααθεί ιε δφμ ζηνχζεζξ ιίκζμο ηαζ δφμ ζηνχζεζξ ηεθζηήξ
ααθήξ. Ζ ζηήνζλδ ημο δμπείμο εα βίκεζ ιε ηαηάθθδθδ ζζδδνμηαηαζηεοή
(ζηνίςια).

13.5.3

ΧΛΖΝΧΔΗ ΚΑΤΗΜΟΤ
Οζ ζςθδκχζεζξ πνμζαβςβήξ ηαοζίιμο απυ ημ δμπείμ ζηδκ ιδπακή κηήγεθ ημο
γεφβμοξ εα είκαζ απυ ιαφνμοξ ζζδδνμζςθήκεξ ή απυ παθηυ.

13.5.4

ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ - ΥΧΡΟ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ
ΚΑΤΗΜΧΝ
Γζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ 24ςνδξ θεζημονβίαξ ημο ΖΕ, υπμο πενζβνάθεηαζ ζπεηζηά,
ηαηαζηεοάγεηαζ δελαιεκή πεηνεθαίμο ακαθυβμο πςνδηζηυηδημξ, δ μπμία
ημπμεεηείηαζ ζε εζδζηυ πχνμ ημο ηηζνίμο (απμεήηδ ηαοζίιμο)
α) Υώξνο απνζήθεπζεο θαπζίκσλ
Γεκζηυηενα ημ πονάκημπμ δζαπςνζζηζηυ ημίπςια ζοκζζηάηαζ ηαζ ζε πενζπηχζεζξ
πμο δεκ είκαζ οπμπνεςηζηυ απυ ημκ ΓΟΚ ιε δείηηδ πονακηίζηαζδξ ημοθάπζζημ
ιζαξ χναξ. Ο ζδζαίηενμξ πχνμξ ζημκ μπμίμ ημπμεεηείηαζ δ δελαιεκή πνέπεζ κα
δζαπςνίγεηαζ απυ ηάεε άθθμ ζπεηζηυ πχνμ ιε ημίπμ απυ πναηηζηά άηαοζημ
οθζηυ. ημκ πχνμ αοηυ ζοκζζηάηαζ δ ημπμεέηδζδ ιεηαθθζηήξ πυνηαξ ιε άκμζβια
πνμξ ηα έλς ή παθζκδνμιζηή ηίκδζδ.
Ο πχνμξ ηδξ απμεήηδξ ηαοζίιμο πνέπεζ κα αενίγεηαζ είηε ιε άκμζβια πμο
επζημζκςκεί απεοεείαξ ιε ημ πενζαάθθμκ είηε ιέζς ακαθυβμο ζήναββμξ. Ζ
ηαεανή επζθάκεζα ημο ακμίβιαημξ πνέπεζ κα είκαζ ιεβαθφηενδ απυ ημ 1/12 ηδξ
επζθάκεζαξ ημο δαπέδμο ημο πχνμο ηδξ απμεήηδξ.
Πνέπεζ κα ηδνμφκηαζ μζ απαζημφιεκεξ απμζηάζεζξ αζθαθείαξ απυ ηα πθεονζηά
ημζπχιαηα ηαζ απυ ηδκ είζμδμ. Πνέπεζ κα δζαεέηεζ θεηάκδ ζηεβακή ζοθθμβήξ
δζαννμχκ, πςνδηζηυηδηαξ ακάθμβδξ ηδξ δελαιεκήξ.
β) Γεμακελή πεηξειαίνπ
Ζ δελαιεκή πεηνεθαίμο πνέπεζ κα εδνάγεηαζ ζε ιεηαθθζηή αάζδ, εα ημπμεεηδεεί
πάκς ζε πθαίζζμ απυ ζζδδνμδμημφξ ή δφμ δμημφξ απυ ιπεηυκ ηαζ μ ποειέκαξ
ηδξ εα ανίζηεηαζ ημοθάπζζημκ ζημ φρμξ ηνμθμδμηήζεςξ ημο ΖΕ. Δάκ απαζηείηαζ
εα ημπμεεηδεεί επζπθέμκ ακηθία ηαοζίιμο απυ ηδκ δελαιεκή πνμξ ημ ΖΕ, ιε
αοημιαηζζιυ πμο εα εθέβπεηαζ απυ ημ ΖΕ. Θα δζαεέηεζ θθμηέν εθέβπμο
ζηάειδξ. Δάκ απαζηδεεί απυ ηζξ ημπζηέξ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ, δ δελαιεκή
εα δζαεέηεζ εζδζηή δζάηαλδ εένιακζδξ ηαοζίιμο βζα ημοξ πεζιενζκμφξ ιήκεξ.
Ζ ηάης απυ ηδκ δελαιεκή επζθάκεζα ημο δαπέδμο πνέπεζ κα δζαιμνθχκεηαζ ζε
ιμνθή θεηάκδξ, ανηεηήξ πςνδηζηυηδηαξ χζηε κα ζοβηεκηνχκεζ ημ πεηνέθαζμ
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πμο ιπμνεί κα δζαθεφβεζ απυ ηδ δελαιεκή. Μέζα ζηδ θεηάκδ πενζζοθθμβήξ ημο
πεηνεθαίμο πνέπεζ κα ηαηαζηεοάγεηαζ απμννμή δαπέδμο πμο εα ηαηαθήβεζ ζε
εζδζηή απμπέηεοζδ (υπζ ημ δίηηομ πυθεςξ), έλς απυ ημ ηηίνζμ.
Οζ εθάπζζηεξ απμζηάζεζξ ηδξ δελαιεκήξ απυ ημοξ πθδζζέζηενμοξ πχνμοξ
ηαεμνίγμκηαζ απυ ημκ ΓΟΚ (άνενμ 27, πανάβ. 2.4.3.6).Πνμξ απμθοβή πζεακχκ
ζπζκεήνςκ θυβς ζηαηζημφ δθεηηνζζιμφ μζ δελαιεκέξ πεηνεθαίμο πνέπεζ κα
βεζχκμκηαζ ιε λεπςνζζηή βείςζδ ηυζμ μζ οπένβεζεξ υζμ ηαζ μζ οπυβεζεξ. Γζα ημκ
ζημπυ αοηυ πνέπεζ κα έπεζ πνμαθεθεεί εζδζηυ ζδιείμ ζφκδεζδξ ζημ ζχια ηδξ
δελαιεκήξ.
ε εβηαηαζηάζεζξ ιέπνζ 250 kw επζηνέπεηαζ δ πνδζζιμπμίδζδ δελαιεκχκ
μνεμβςκζηήξ δζαημιήξ. ε ιεβαθφηενεξ εβηαηαζηάζεζξ εκδείηκοηαζ κα
πνδζζιμπμζμφκηαζ δελαιεκέξ ηοθζκδνζηήξ δζαημιήξ οπυβεζεξ, οπένβεζεξ ή
διζοπυβεζεξ.
Δθάπζζημ πάπμξ εθαζιάηςκ δελαιεκήξ πεηνεθαίμο
Γζα φρμξ δελαιεκήξ 1 m πάπμξ εθαζιάηςκ >= 2 mm
1

+

2

m

>= 3 mm

2

+

2.5 m

>= 4 mm

Ζ δελαιεκή πεηνεθαίμο κα εθμδζάγεηαζ ιε η' αηυθμοεα ελανηήιαηα :
Μαζηυ 1 1/2'' ζημ άκς ιένμξ ηδξ δελαιεκήξ βζα ηδκ ζφκδεζδ ημο ζςθήκα
ελαενζζιμφ δζαιέηνμο 1 1/2''. Ανπίγεζ απυ ημ επάκς ιένμξ ηδξ δελαιεκήξ
επεηηείκεηαζ ιέπνζ ηδκ μνμθή ημο οπμβείμο ελένπεηαζ απυ ημ ηηίνζμ ηαζ
ηαηαθήβεζ ζε ηαιπφθμ ζπήια ηαζ ζε φρμξ 2.5 m απυ ημ έδαθμξ.
Μαζηυ 1 1/2'' ζημ άκς ιένμξ ηδξ δελαιεκήξ βζα ηδκ ζφκδεζδ ημο ζςθήκα
εθμδζαζιμφ πεηνεθαίμο δζαιέηνμο ζςθήκα 11/2''. Ανπίγεζ απυ ημ επάκς ιένμξ
ηδξ δελαιεκήξ (πνμεηηείκεηαζ ιέζα ζηδ δελαιεκή ημοθάπζζημκ ηαηά 0.50 m )
ακεααίκεζ (ζηδκ μνμθή οπμβείμο) πνμξ ηα επάκς ελένπεηαζ εηηυξ ηηζνίμο ηαζ
πνμεηηείκεηαζ ιέπνζ ημ πεγμδνυιζμ ηδξ μδμφ ζημ μπμίμ ηαηαζηεοάγεηαζ θνεάηζμ
30 x 30 cm ακαθυβμο αάεμοξ ηαζ ιε ηάθοιια ποημζζδδνυ (ζημ άηνμ ημο
ζςθήκα ημπμεεηείηαζ αάκα ιε ζηυιζμ 2'' ιεηά πχιαημξ).
Μαζηυ 1 1/2'' ιεηά πχιαημξ ζημκ ποειέκα ηδξ απμεήηδξ βζα ημ άδεζαζια ηαζ
ηαεανζζιυ αοηήξ.
Γείηηδξ ζηάειδξ πεηνεθαίμο απμηεθείηαζ απυ δζαθακή ηαηαηυνοθμ ζςθήκα πμο
ζοβημζκςκεί ιε ηδ δελαιεκή πεηνεθαίμο απυ ημ ηαηχηαημ ζδιείμ ιέζμ
ζθαζνζηήξ αάκαξ.
Καηά ιήημξ ημο ζςθήκα οπάνπεζ ααειμθμβδιέκδ ηθίιαηα ιε οπμδζαζνέζεζξ ζε
cm ηαζ παναπθεφνςξ δ πςνδηζηυηδηα ζε θίηνα. Γζα ημ ζημπυ αοηυ δ δελαιεκή
κα ζοκμδεφεηαζ ιε πζζημπμζδηζηυ μβημιεηνήζεςξ ζημ μπμίμ εα ακαβνάθμκηαζ μζ
δζαζηάζεζξ ηδξ δελαιεκήξ ηαζ δ ςθέθζιδ πςνδηζηυηδηα ακά cm φρμξ ηδξ
δελαιεκήξ.
Μαζηυ 3/4'' ζημ ηάης ιένμξ βζα ηδκ ηνμθμδυηδζδ ημο ΖΕ. Απυ ημ ιαζηυ αοηυ
ακαπςνεί ζςθήκαξ 3/4'' ή 18 mm πάθηζκμξ ιέπνζ ημκ ΖΕ ηαζ ζημ άηνμ ημο
ζςθήκα ημπμεεηείηαζ δζαηυπηδξ μνεζπάθηζκμξ.
Μαζηυ 3/4'' ζημ άκς ιένμξ βζα ηδκ επζζηνμθή ημο πεηνεθαίμο απυ ημκ ΖΕ υπμο
εα ακαπςνεί ζςθήκαξ 3/4'' ή 18 mm πάθηζκμ ιέπνζ ημκ ιαζηυ.
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Θονίδα επζζηέρεςξ (ακενςπμεονίδα) ηαηαζηεοάγεηαζ ζημ ακχηαημ ηιήια ηδξ
απμεήηδξ απυ ζζδδνμέθαζια πενζθενεζαηχξ εκζζποιέκμ ιε δζαζηάζεζξ 0.50 x
0.50 m. Σμ ηάθοιια ηδξ ακενςπμεονίδαξ πνμζανιυγεηαζ επί ηδξ
ακενςπμεονίδαξ ηδξ δελαιεκήξ ιέζμ πανειαφζιαημξ ζζπονμφ εθαζηζημφ ηαζ
ημπθζμφηαζ χζηε κα έπεζ πθήνδ ζηεβακυηδηα (δζα ημπθίςκ 1/2'').
Ζ δελαιεκή πεηνεθαίμο εα ηαηαζηεοαζηεί απυ ιαφνδ ζζδδνμθαιανίκα. Ζ
έκςζδ ηςκ εθαζιάηςκ ζημοξ ανιμφξ εα βίκεζ ιε μλοβμκμηυθθδζδ εζςηενζηά
ηαζ ελςηενζηά.
Ζ δελαιεκή πεηνεθαίμο εα δμηζιαζηεί ζε ζηεβακυηδηα, εα ααθεί ελςηενζηά ιε
ιίκζμ ηαζ εζςηενζηά ιε δζπθυ ζηνχια απυ εζδζηυ πνχια πμο δεκ παεαίκεζ
δζάανςζδ απυ ημ πεηνέθαζμ ηαζ εα εκζζποεεί εζςηενζηά ιε δφμ ζπάνεξ απυ
βςκζαηά εθάζιαηα 40 π 40 π 4 mm.
Ζ εέζδ ηδξ δελαιεκήξ πεηνεθαίμο θαίκεηαζ ζηα ζπέδζα.

ΠΗΝΑΚΑ ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΜΔΣΑΓΧΓΖ Ζ/Ε ΚΑΗ ΚΤΡΗΑ
ΠΑΡΟΥΖ.

13.6

Ο Πίκαηαξ Αοηυιαηδξ Μεηαβςβήξ μ μπμίμξ εα είκαζ εκζςιαηςιέκμξ ζημκ
Γεκζηυ Πίκαηα , εα έπεζ δφμ αθίλεζξ :


Μία άθζλδ απυ ημοξ αηνμδέηηεξ ημο ιεηνδηή ηδξ ΓΔΖ.



Μία άθζλδ απυ ημοξ αηνμδέηηεξ ηδξ βεκκήηνζαξ ημο Ζ/Ε.
ηδκ ηάεε άθζλδ εα εβηαείζηαηαζ έκαξ ηεηναπμθζηυξ αοηυιαημξ δζαηυπηδξ
ζζπφμξ (Moulded Case Circuit Breaker - MCCB) ιε νοειζγυιεκα ζημζπεία
έκακηζ οπενθμνηίζεςξ ηαζ αναποηοηθχιαημξ. Καζ μζ δφμ δζαηυπηεξ εα είκαζ
ζδίαξ ζζπφμξ ιε ιε ηδκ ζζπφ ημο Ζ/Ε.
Οζ ηεηναπμθζημί αοηυιαημζ δζαηυπηεξ ιεηαβςβήξ εα θένμοκ υθεξ ηζξ
απαζημφιεκεξ δθεηηνζηέξ ηαζ ιδπακζηέξ ιακδαθχζεζξ βζα ηδκ απμθοβή
παναθθδθζζιμφ ημο Ζ/Ε ιε ηδκ ΓΔΖ.
Δπζπθέμκ μ Πίκαηαξ Μεηαβςβήξ εα πενζθαιαάκεζ :





Έκακ (1) ηεηναπμθζηυ πεζνμηίκδημ δζαηυπηδ θμνηίμο, βζα θεζημονβία by pass,
ζε πενίπηςζδ αθάαδξ ημο αοημιαηζζιμφ, ιε απεοεείαξ γεφλδ ηδξ ΓΔΖ ζημ
θμνηίμ ημο ακηθζμζηαζίμο.
Έκα ηνζπμθζηυ αζθαθεζμαπμγεφηηδ ζηδκ είζμδμ ηδξ ΓΔΖ.
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14

ΤΛΗΚΑ ΓΔΗΧΔΧ

14.1

Θεκειηαθή Γείσζε

14.1.1

Σαηλία ζεκειηαθήο γείσζεο
Χξ αβςβυξ εειεθζαηήξ βείςζδξ εα πνδζζιμπμζδεεί ηαζκία παθφαδζκδ εενιά
επζρεοδανβονςιέκδ (St/tZn) ηαηά DIN EN 50164-2 δζαημιήξ 30mm x 3,5mm.
Υαθφαδζκα εενιά επζρεοδανβονςιέκα πνέπεζ κα είκαζ ηαζ υθα ηα εζδζηά
ηειάπζα ζηήνζλδξ ηδξ εειεθζαηήξ βείςζδξ, δδθ. μζ μνεμζηάηεξ ή ζηδνίβιαηα
ηαζκίαξ, μζ ζφκδεζιμζ δζαηθαδχζεςκ ή ηαηά ιήημξ ζοκδέζεςκ, μζ ζθζηηήνεξ
ηαζκίαξ - ηαζκίαξ ηαζ ηαζκίαξ αβςβμφ ηαζ μζ ζοκδεηήνεξ ηαζκίαξ ηαζ μπθζζιμφ
εειεθίςκ.
Ζ εειεθζαηή βείςζδ ηαηαζηεοάγεηαζ ζημ ανπζηυ ζηάδζμ εειεθίςζδξ ημο
ηηζνίμο, οπυ ιμνθή ηθεζζημφ δαηηοθίμο ζηδκ πενίιεηνμ ημο ηηζνίμο. Ζ
ημπμεέηδζδ ηδξ ηαζκίαξ βίκεηαζ ηαηαηυνοθα, χζηε δ ιεβάθδ δζάζηαζδ ηδξ
ηαζκίαξ κα είκαζ ηάεεηδ πνμξ ηδκ επζθάκεζα ημο εδάθμοξ. Ζ ζηήνζλδ ηδξ ηαζκίαξ
βίκεηαζ ιε εζδζηά ζηδνίβιαηα (μνεμζηάηεξ) πμο ημπμεεημφκηαζ ακά 2 m.
Δπί ηδξ ηαζκίαξ ηαζ ηςκ μνεμζηαηχκ ημπμεεηείηαζ ζηνχια ζηονμδέιαημξ
(ιπεηυκ ηαεανζυηδηαξ) πάπμοξ 100 mm, χζηε κα έπεζ ιδδεκζηή δζάανςζδ,
ιδπακζηή ακημπή ηαζ εθάπζζηδ ακηίζηαζδ δζααάζεςξ.
Όζμκ αθμνά ηζξ ζοκδέζεζξ ιεηαλφ ηαζκζχκ ή ηαζκζχκ ηαζ ηοηθζηχκ αβςβχκ,
αοηέξ εα βίκμκηαζ ιε εζδζηά ηειάπζα πμο εα ελαζθαθίγμοκ αβχβζιδ ζοκέπεζα.
Όπμο οπάνπμοκ ανιμί δζαζημθήξ πνέπεζ εκηυξ ημο ηηζνίμο ηαζ εηηυξ
ζηονμδέιαημξ κα βεθονςεμφκ ηα ηιήιαηα ηδξ εειεθζαηήξ βείςζδξ ιε
ηαηάθθδθα δζαζημθζηά εθάζιαηα ζφκδεζδξ, χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ αβχβζιδ
ζοκέπεζα.

14.1.2

Ζιεθηξόδηα γείσζεο
Ακ απαζηδεεί απυ ημοξ εθέβπμοξ ηαζ ηζξ ιεηνήζεζξ ηδξ βείςζδξ εα πνμζηεεμφκ
ηνίβςκα βείςζδξ ζηδκ εβηαηάζηαζδ. Οζ νάαδμζ βείςζδξ εα είκαζ παθφαδζκμζ ιε
επζηάθορδ απυ παθηυ εκ εενιχ ή ιε δθεηηνυθοζδ ημοθάπζζημκ 0,25mm. Θα
είκαζ ζφιθςκεξ πνμξ ηζξ πνμδζαβναθέξ ΔΝ/BS 2874 ηαζ εα έπμοκ δζάιεηνμ
ημοθάπζζημκ 15mm.
Οζ νάαδμζ βείςζδξ εα εζζαπεμφκ ζημ έδαθμξ ηαηαηυνοθα, χζηε ημ πάκς άηνμ
ημοξ κα ανίζηεηαζ ζε αάεμξ 300mm απυ ηδκ επζθάκεζα ημο εδάθμοξ. ε
πενίπηςζδ πμο ημ έδαθμξ είκαζ αναπχδεξ εα ακμζπημφκ ηνφπεξ ηδξ ίδζαξ
δζαιέηνμο ιε αοηή ηςκ δθεηηνμδίςκ βείςζδξ, ιε εζδζηυ ιδπάκδια μζ μπμίεξ
ζηδκ ζοκέπεζα εα βειίζμοκ ιε ζηυκδ άκεναηα ηαζ ρζθμημζηζκζζιέκμ πχια
θάζπδ ηαζ ζηζξ μπμίεξ εα ημπμεεημφκηαζ ηα δθεηηνυδζα. Οζ νάαδμζ εα δζαεέημοκ
ηαηάθθδθμ ζπείνςια ζηα άηνα βζα επέηηαζδ υπςξ απαζηείηαζ. Οζ ηεθαθέξ ηςκ
δθεηηνμδίςκ βείςζδξ εα ηαθφπημκηαζ απυ θνεάηζμ, ιε απθυ ηάθοιια απυ
ποημζίδδνμ δζαζηάζεςκ 300x300mm βζα κα είκαζ δοκαηυξ μ πενζμδζηυξ έθεβπμξ
ηδξ ηαηάζηαζδξ ηςκ ζοκδέζεςκ ηςκ αβςβχκ ιε ηα δθεηηνυδζα βείςζδξ. Ζ
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εέζδ ζφκδεζδξ ηςκ δθεηηνμδίςκ βείςζδξ
ιε ημκ πάθηζκμ αβςβυ, εα
πενζαάθθεηαζ ιε παπφννεοζηδ πίζζα ζε εενιή ηαηάζηαζδ, χζηε κα
πνμζηαηεοεμφκ μζ ζοκδέζεζξ απυ δζαανχζεζξ ηαζ κα ελαζθαθζζηεί ζςζηή
δθεηηνζηή επαθή επί ιαηνυ πνμκζηυ δζάζηδια.
Σα δθεηηνυδζα βείςζδξ ιε ζςθήκα εα είκαζ απυ ζςθήκα ηφπμο flanged
ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ΔΝ/BS 4622 ιε εζςηενζηή δζάιεηνμ 150mm ηαζ
ιήημοξ 300mm.
Σα δθεηηνυδζα βείςζδξ ηφπμο ζπάναξ ή ζοιπαβμφξ πθάηαξ απυ παθηυ εα έπμοκ
εθάπζζηεξ δζαζηάζεζξ 600x600 ηαζ πάπμξ 3mm.
ηζξ πενζπηχζεζξ πμο ηα δθεηηνυδζα βείςζδξ απμηεθμφκηαζ απυ
ζφιπθεβια/δίηηομ πάθηζκςκ ηαζκζχκ, δ ηαζκία εα πνέπεζ κα ζοκάδεζ ιε ημ
πνυηοπμ ΔΝ/BS 1432 ιε ιήημξ, ιέβεεμξ, αάεμξ εβηαηάζηαζδξ ηάης απυ ημ
έδαθμξ ηαζ ιε δζάηαλδ υπςξ ανιυγεζ ηαηάθθδθα βζα ηδκ ηάεε πενίπηςζδ.

14.1.3

Δμαξηήκαηα ζεκειηαθήο γείσζεο
ε υθεξ ηζξ εκχζεζξ ηςκ ηαζκζχκ ιε ημκ μπθζζιυ ηαζ ιεηαλφ ημοξ εα
πνδζζιμπμζδεμφκ ηαηάθθδθμζ ζφκδεζιμζ ηαηαζηεοαζιέκμζ απυ βαθαακζζιέκμ
πάθοαα (ST/tZn). Όθα ηα ελανηήιαηα εα έπμοκ πζζημπμίδζδ δμηζιχκ ζφιθςκα
ιε ημ EN 50164-1 ζε ηεναοκζηυ νεφια 100kA ηοιαημιμνθήξ 10/35ιs.

14.1.4

Πιάθεο γείσζεο
Οζ ιεηαθθζηέξ πθάηεξ βεζχζεςξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηονίςξ ζηα ηένιαηα ηςκ
βναιιχκ δζηηφςκ μδζημφ θςηζζιμφ. Κάεε πθάηα βείςζδξ εα είκαζ απυ
βαθαακζζιέκδ θαιανίκα δζαζηάζεςκ 500 mm x 1000 mm πάπμοξ 3 mm.

14.2

Γείσζε Τπνζηαζκνύ
Γζα ηδκ βείςζδ υθςκ ηςκ ιεηαθθζηχκ ιενχκ ηςκ πχνςκ ιέζδξ ηάζδξ ημο
Τπμζηαειμφ, εα εβηαηαζηαεεί πενζιεηνζηή βοική πάθηζκδ ηαζκία βείςζδξ 40 x
3 mm ηαζ ζε φρμξ 40 cm απυ ημ δάπεδμ. Ζ ζηήνζλδ ηδξ ηαζκίαξ βίκεηαζ ιε εζδζηά
ζηδνίβιαηα ακά 60 cm. Ζ ηαζκία βείςζδξ, εα ζοκδεεεί ιε ηδκ εειεθζαηή βείςζδ
ημο ηηδνίμο. Δζδζηυηενα ζηδκ πάθηζκδ ηαζκία βείςζδξ, ζοκδέμκηαζ :


Σα ζδιεία βείςζδξ ηςκ ιεηαθθζηχκ ιενχκ ημο ιεηαζπδιαηζζηή



Σα ζδιεία βείςζδξ ηαζ μζ αάζεζξ ζηήνίλδξ ηςκ αηνμηζαςηίςκ



Σα ιεηαθθζηά ιένδ ημο πίκαηα ιέζδξ ηάζδξ



Σα ιεηαθθζηά ημοθχιαηα ηαζ ημ ζζμδοκαιζηυ πθέβια ηςκ δαπέδςκ



Κάεε άθθδ ιεηαθθζηή ηαηαζηεοή πμο οπάνπεζ ζημοξ πχνμοξ ιέζδξ
ηάζδξ

Ζ ζφκδεζδ ηδξ ηαζκίαξ ιε ηζξ ιεηαθθζηέξ πυνηεξ βίκεηαζ ζηδκ ηάζα, ημ δε ηζκδηυ
θφθθμ ζοκδέεηαζ ιε εφηαιπηδ ηαζκία παθημφ.
ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Καηαζκεσή δικηύοσ αποτέηεσζης ακαθάρηων σδάηων ηοσ Γήμοσ Παλλήνης»

78

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΗΛΜ ΔΡΓΩΝ

Δπίζδξ ζηα δάπεδα ηςκ πχνςκ αοηχκ ηαζ πνζκ αοηά επζζηνςεμφκ εα
εβηαηαζηαεεί δμιζηυ πθέβια ανυπςκ (πθέβια Γάνζβη), ημ μπμίμ ακά 2 m
πενίπμο, εα ζοκδεεεί ιε ηδκ παναπάκς ηαζκία βείςζδξ.
ημκ Γεκζηυ Πίκαηα Υαιδθήξ Σάζδξ (ΓΠΥΣ), εα οπάνπεζ λεπςνζζηή ιπάνα,
απυ ηδκ μπμία εα ανπίγεζ ημ δίηηομ βεζχζεςκ ηςκ ιεηαθθζηχκ ιενχκ ηδξ
δθεηηνζηήξ εβηαηάζηαζδξ, δδθ. ιε ηδκ ιπάνα αοηή εα ζοκδέεηαζ μ αβςβυξ
βείςζδξ ηάεε ηαθςδίμο ηνμθμδυηδζδξ πμο εα ακαπςνεί απυ ημκ ΓΠΥΣ, ζηδκ
ζοκέπεζα ιέζς ηςκ πζμ πάκς αβςβχκ εα βεζχκμκηαζ υθμζ μζ πίκαηεξ ηαζ μζ
οπμπίκαηεξ ηαζ ηεθζηά απυ αοημφξ ιέζς ζδζαίηενμο αβςβμφ βζα ηάεε ηφηθςια,
εα βεζχκμκηαζ μζ δζάθμνεξ ζοζηεοέξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ. Ζ ιπάνα βείςζδξ ημο
Γ.Π.Υ.Σ. εα ζοκδεεεί ιε ηδκ ιπάνα μοδεηένμο ηαζ ηδκ εειεθζαηή βείςζδ
(βείςζδ θεζημονβίαξ).
ηδκ πενίπηςζδ πμο δ ακηίζηαζδ εειεθζαηήξ βείςζδξ είκαζ > 1 Ohm, εα
ζοκδεεμφκ πνυζεεηα δθεηηνυδζα ζημ ζφζηδια εειεθζαηήξ βείςζδξ.
ημ ηεκηνζηυ ζφζηδια βείςζδξ εα ζοκδεεμφκ ηα αηυθμοεα :
α. Οζ μοδέηενμζ ηυιαμζ ημο ιεηαζπδιαηζζηή ηαζ ηδξ βεκκήηνζαξ
α. Ο γοβυξ βείςζδξ (PE) ημο Γ.Π.Υ.Σ.
β. Όθεξ μζ ιεηαθθζηέξ ηαηαζηεοέξ ηςκ πχνςκ Μέζδξ Σάζδξ (ζζμδοκαιζηέξ
ζοκδέζεζξ)
Ζ βείςζδ ημο μοδέηενμο ηυιαμο εα βίκεζ ζημκ Γ.Π.Υ.Σ., ζοκδέμκηαξ ημοξ
γοβμφξ N ηαζ PE.
Γζα ημοξ πχνμοξ ιέζδξ ηάζδξ ημο οπμζηαειμφ πνμαθέπεηαζ ζζμδοκαιζηή
ζφκδεζδ ιε ζηυπμ κα απμθεοπεμφκ πζεακέξ αδιαηζηέξ ηάζεζξ πμο πνμηαθμφκηαζ
απυ ζθάθιαηα ιέζδξ ηάζδξ.
Αοηέξ μζ ζζμδοκαιζηέξ ζοκδέζεζξ πενζθαιαάκμοκ πενζιεηνζηή πάθηζκδ ηαζκία
βείςζδξ ζημκ ημίπμ δζαζηάζεςκ 30 x 4 mm2 εβηαηεζηδιέκδ ζε φρμξ 50 cm απυ
ημ δάπεδμ ηαζ ζοκδεδειέκδ ζε ιεηαθθζηυ δμιζηυ πθέβια ημο δαπέδμο ηαζ ζηδ
εειεθζαηή βείςζδ. Σα αηυθμοεα ιεηαθθζηά ηιήιαηα ελμπθζζιμφ εα ζοκδεεμφκ
ζηδκ πενζιεηνζηή ηαζκία βείςζδξ ηςκ πχνςκ ιέζδξ ηάζδξ:


Οζ αηνμδέηηεξ βείςζδξ ημο ιεηαζπδιαηζζηή



Σα αηνμηζαχηζα ηςκ ηαθςδίςκ ιέζδξ ηάζδξ



Σα ιεηαθθζηά ιένδ ημο πίκαηα ιέζδξ ηάζδξ



Οπμζαδήπμηε άθθδ ιεηαθθζηή ηαηαζηεοή πμο ανίζηεηαζ ζηδκ πενζμπή
ιέζδξ ηάζδξ, υπςξ ζπάνεξ ηαθςδίςκ, αεναβςβμί, ζςθήκεξ, εηηεεεζιέκα
ιένδ ηδξ ηαηαζηεοήξ ημο ηηδνίμο

Σμ δίηηομ βείςζδξ εκηυξ ημο ηηδνίμο λεηζκά απυ ημ γοβυ PE ημο ΓΠ.Υ.Σ. Όθεξ
μζ βναιιέξ ηνμθμδμζίαξ ηςκ δθεηηνζηχκ πζκάηςκ πενζθαιαάκμοκ αβςβυ
βείςζδξ δζαζηαζζμθμβδιέκμ ζφιθςκα ιε ημ EΛOT HD 384.
Όθα ηα ιεηαθθζηά ηιήιαηα ηδξ δθεηηνζηήξ εβηαηάζηαζδξ πμο ηακμκζηά δεκ
είκαζ εκενβά εα βεζςεμφκ.
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Όθα ηα ηοηθχιαηα (ηζκδηήνεξ, θςηζζιυξ, νεοιαημδυηεξ, ηνμθμδμζία βζα
ιδπακήιαηα ηαζ ζοζηεοέξ) εα έπμοκ αβςβμφξ ΡΔ, αηυια ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ
πμο δεκ έπμοκ ιεηαθθζηά ηιήιαηα.

14.3

Σξίγσλν Γεηώζεσο

14.3.1

Ζιεθηξόδηα γεηώζεσο.
Σα δθεηηνυδζα βεζχζεςξ εα είκαζ απυ νάαδμοξ ηφπμο "COPPERWELD" ιε
δζάιεηνμ 3/4" (17mm) ηαζ ιήημξ 3m. Οζ νάαδμζ εα απμηεθμφκηαζ απυ
παθφαδζκμ πονήκα ιεβάθδξ ιδπακζηήξ ακημπήξ πμο εα πενζαάθθεηαζ απυ ιακδφα
απυ παθηυ. Ζ ζφκδεζδ ημο παθημφ ιε ημ πάθοαα εα πνέπεζ κα έπεζ βίκεζ ή ιε
εζδζηή πφηεοζδ ή ιε δθεηηνμθοηζηή ιέεμδμ. Πεναζηυξ πζηχκαξ απυ παθηυ δεκ
εα βίκεζ δεηηυξ. Σμ πάπμξ ημο παθημφ εα πνέπεζ κα είκαζ ημοθάπζζημκ ίζμ ιε ημ
1/10 ηδξ δζαιέηνμο ηδξ νάαδμο.
Οζ νάαδμζ εα ιπμνμφκ κα ζοκδεεμφκ ιεηαλφ ημοξ βζα ζπδιαηζζιυ δθεηηνμδίςκ
βεζχζεςξ ιε δζπθάζζμ ή ηνζπθάζζμ ιήημξ.

14.3.2

Αγσγνί γεηώζεσο (γπκλνί)
Οζ βοικμί αβςβμί βεζχζεςξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμζ απυ παθηυ βεζχζεςκ ιε
αβςβζιυηδηα 98% ζε ζπέζδ ιε ημκ ηαεανυ παθηυ ηαζ εα είκαζ πμθφηθςκμζ. Οζ
ζοκδέζεζξ ιεηαλφ ηςκ αβςβχκ εα είκαζ ηφπμο αζθαθείαξ ηαζ εα βίκμκηαζ ή ιε
εενιή ζοβηυθθδζδ ή ιε εζδζημφξ πάθηζκμοξ ζοκδεηήνεξ.

14.3.3

πλδεηήξεο.
Οζ ζοκδεηήνεξ ηςκ αβςβχκ βεζχζεςξ ιε ηζξ νάαδμοξ βεζχζεςξ εα είκαζ
μνεζπάθηζκμζ ηφπμο αζθαθείαξ ηαζ ηαηαζηεοαζιέκμζ απυ ημ ίδζμ ενβμζηάζζμ
πμο ηαηαζηεφαζε ηαζ ηζξ νάαδμοξ βεζχζεςξ.
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15

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ

15.1

Φνξεηνί ππξνζβεζηήξεο μεξάο θόλεσο
Oζ πονμζαεζηήνεξ εα είκαζ εβηεηνζιέκμζ, ααιιέκμζ πνχιαημξ ηυηηζκμο,
πςνδηζηυηδηαξ υπςξ δείπκεηαζ ζηα ζπέδζα ηαζ ηδκ Σεπκζηή Δηεεζδ ηαζ εα
θένμοκ πζκαηίδα ιε υθα ηα παναηηδνζζηζηά ημοξ ηαζ ηζξ μδδβίεξ θεζημονβίαξ. Θα
ζοκμδεφμκηαζ απυ εζδζηή ακεεηηζηή οπμδμπή ελάνηδζδξ βζα επίημζπδ
εβηαηάζηαζδ.
Ζ θζάθδ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ παθοαδμέθαζια.
Ζ θζάθδ εα δμηζιαζεεί ζε πίεζδ πμο κα ακηζζημζπεί ζηα 5/3 ηδξ πζέζεςξ
θεζημονβίαξ. Δπζπθέμκ πνέπεζ κα οπάνπεζ αζθαθζζηζηυ ιε εθαηήνζμ πμο κα ιδκ
επζηνέπεζ κα αολδεεί δ πίεζδ ιέζα ζημ ζχια πάκς απυ ημ 0,90 ηδξ πίεζδξ
δμηζιήξ.
Ζ ζηυκδ εα θένεηαζ ζε αηιυζθαζνα CO2 χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ πίεζδ
θεζημονβίαξ ημοθάπζζημκ 12 bar.
Θα θένμοκ ιυκμ έκα άκμζβια επί ημο μπμίμο εα είκαζ ημπθζςιέκδ δ ααθαίδα
εηηυλεοζδξ, δ πεζνμθααή ηαζ ιακυιεηνμ εθέβπμο ηδξ εζςηενζηήξ πίεζδξ ιε
έκημκα ηαζ εοηνζκή ζφιαμθα βζα ημκ άιεζμ έθεβπμ ηδξ πίεζδξ. Θα θένμοκ
ζηυκδ ηφπμο είηε B.C.E. (150 KV) είηε A.B.C.E. (1000 V) ιε ακηίζημζπδ
έκδεζλδ.

Φνξεηνί Ππξνζβεζηήξεο CO2

15.2

Oζ πονμζαεζηήνεξ εα είκαζ εβηεηνζιέκμζ, ααιιέκμζ πνχιαημξ ηυηηζκμο,
πςνδηζηυηδηαξ υπςξ ακαθένεηαζ ζηα ζπέδζα ηαζ ηδκ Σεπκζηή Δηεεζδ ηαζ εα
θένμοκ πζκαηίδα ιε υθα ηα παναηηδνζζηζηά ημοξ ηαζ ηζξ μδδβίεξ θεζημονβίαξ. Θα
ζοκμδεφμκηαζ απυ εζδζηή ακεεηηζηή οπμδμπή ελάνηδζδξ βζα επίημζπδ
εβηαηάζηαζδ.
Θα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμζ απυ ιαββακζμφπμ παθοαδμέθαζια ηαζ δμηζιαζιέκμζ
ζε πίεζδ 250 bar. Θα θένμοκ μνεζπάθηζκδ ααθαίδα ιε εκζςιαηςιέκδ δζάηαλδ
αζθαθείαξ οπενπζέζεςξ νοειζζιέκδ ζηα 190 bar ηαζ εθαζηζηή πμάκδ ιε ορδθή
δζδθεηηνζηή ακημπή.

Απηόκαηνο ππξνζβεζηήξαο θόλεσο νξνθήο

15.3


Ζ εθανιμβή ημο απμννέεζ απυ ημ Π.Γ. 922/77 – Άνενμ 4.



Σμπμεεηείηαζ ηνειαζηυξ απυ ηδκ μνμθή, είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ πάθοαα
εζδζηήξ πμζυηδημξ βζα ακημπή ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ ηαζ πζέζεζξ ηαεχξ ηαζ
ζε δζάανςζδ.



ακ ιέζμ ηαηάζαεζδξ πνδζζιμπμζείηαζ πδιζηή ζηυκδ. Ο πονμζαεζηήναξ εα
πενζθαιαάκεζ ηδκ θζάθδ ιε ημ οθζηυ ηαζ θζαθίδζμ ιε ημ δζμλείδζμ ημο άκεναηα.
Δλςηενζηά εα πνμζηαηεφεηαζ ιε ακηζμλεζδςηζηυ ηαζ επμλεζδζηή ααθή ηυηηζκμο
πνχιαημξ.



Ο πονμζαεζηήναξ εα θένεζ εζδζηή ηεθαθή SPRINKLER πμο εκενβμπμζείηαζ
αοημιάηςξ ιυθζξ δ εενιμηναζία ημο πχνμο θεάζεζ ζημοξ 68°C. Ζ ηεθαθή εα
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δζαζημνπίγεζ ημ πονμζαεζηζηυ οθζηυ χζηε κα επζηοβπάκεηαζ μιμζυιμνθμξ
ρεηαζιυξ ημο πχνμο.


O πονμζαεζηήναξ εα είκαζ πθήνδξ ιε ηα ζηδνίβιαηά ημο, έημζιμξ πνμξ
πνήζδ, ηαηάθθδθμξ βζα πονηασέξ ηφπμο B, C & Δ ηαηά ημοξ Δθθδκζημφξ
Κακμκζζιμφξ, εβηεηνζιέκμξ απυ ηδκ Πονμζαεζηζηή Τπδνεζία ηαζ εα
ζοκμδεφεηαζ απυ ηα απαναίηδηα πζζημπμζδηζηά ηαθήξ ηαηαζηάζεςξ εκχ εα
θένεζ ιακυιεηνμ ηαζ ακαημοθζζηζηή ααθαίδα.



Θα έπεζ πςνδηζηυηδηα 6 ή 12 Kg υπςξ μνίγεηαζ ηαηά πενίπηςζδ ζηδκ ιεθέηδ.

Δγθαηάζηαζε ππξνθξαγκώλ

15.4

Γεκζηά απυ πθεονάξ ηηδνζμδμιζηήξ πονμπνμζηαζίαξ ηάεε ζδζαίηενμξ πχνμξ ημο
ηηδνίμο δθεηηνζηχκ ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ πονμδζαιένζζια (εκζαίμ ιε ημ
ακηίζημζπμ οπυβεζμ πχνμ).
Πνμαθέπμκηαζ ηαηάθθδθμζ πονμθναβιμί ηφπμο „‟ιαλζθάνζ‟‟ ζε υθα ηα ζδιεία
δζέθεοζδξ ηαθςδζχζεςκ απυ ηα υνζα ηςκ πονμδζαιενζζιάηςκ, ηαεχξ ηαζ fire
dampers ζηα ζδιεία δζέθεοζδξ αεναβςβχκ.

Πίλαθαο Ππξαλίρλεπζεο.

15.5


Θα είκαζ ζδιεζαημφ (addressable) ηφπμο.



Θα ζοκδεεεί ιε ημ PLC αοημιαηζζιμφ ημο ακηίζημζπμο ακηθζμζηαζίμο βζα κα
δίδεζ ζήια, ζε πενίπηςζδ δζέβενζδξ ημο ζοζηήιαημξ ή ζθάθιαημξ ημο πίκαηα,
ζημ ηέκηνμ παναημθμφεδζδξ.



Θα είκαζ ημπμεεηδιέκμξ ιέζα ζε ενιάνζμ απυ παθοαδμεθάζιαηα πμο εα έπεζ
ιπνμζηά πανάεονμ ιε ηγάιζ πμο εα αζθαθίγεηαζ ιε ηθεζδανζά.



Θα είκαζ ηαηάθθδθμξ βζα ζφκδεζδ ιε ακζπκεοηέξ υθςκ ηςκ ηφπςκ,
πεζνμηίκδημοξ αββεθηήνεξ, αθεζαεκυιεκα πενζμδζηά θςηεζκά ζήιαηα ηαζ
ζεζνήκεξ ή ημοδμφκζα.



Ζ ηάζδ θεζημονβίαξ ημο πίκαηα εα είκαζ 240 V AC ζοπκυηδηαξ 50 ΖΕ.



Ο πίκαηαξ πενζέπεζ ζε αοζιαηζηέξ ιμκάδεξ ζφιθςκα ιε ημ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α
ηδξ 3/81 Π.Γ.ηα ελήξ :



Ηζάνζειεξ ιε ηζξ γχκεξ ημο ζοζηήιαημξ εκδείλεζξ πενζμπχκ (ζοκ ιία
εθεδνζηή).



Κφνζα ηαζ εθεδνζηή (ιε δζάηαλδ ζοζζςνεοηχκ) δθεηηνζηή ηνμθμδμζία
παιδθήξ ηάζδξ. Ζ εθεδνζηή ηνμθμδμζία εα επανηεί βζα ζοκαβενιυ 30 min.




φζηδια αοηυιαηδξ επακάηαλδξ.
φζηδια επζηήνδζδξ βναιιχκ ιεηά επζθμβζημφ δζαηυπημο εκημπζζιμφ
αθάαδξ.



φζηδια αθεζαέζεςξ θςηεζκχκ επακαθδπηχκ.



Ζπδηζηά υνβακα ζοκαβενιμφ (ζεζνήκεξ, αμιαδηέξ).
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Έκδεζλδ εκενβμπμζήζεςξ ημο πεζνμηζκήημο ζοζηήιαημξ ζοκαβενιμφ.
Οζ ζοκδέζεζξ ηςκ ζοζηεοχκ βίκεηαζ ιε ηαθχδζα ΝΤΜ 2Υ1,5 mm 2 ή ΝΤΜ
2
3Υ1,5 mm ..

Αληρλεπηήο ζεξκνδηαθνξηθόο - Φσηνειεθηξηθόο

15.6


Οζ πονακζπκεοηέξ εα είκαζ ζδιεζαημφ ηφπμο (addressable) ορδθήξ αλζμπζζηίαξ
έκακηζ ρεοδμζοκαβενιχκ ιε ηαηάθθδθδ δθεηηνμκζηή δζάηαλδ (θίθηνα) βζα ηδκ
πνμζηαζία απυ παναζζηζηά νεφιαηα, επαβςβζηέξ ηάζεζξ η.θ.π. ηαζ εα θένμοκ
ηαηάθθδθμ πθέβια πνμζηαζίαξ απυ ηδκ είζμδμ εκηυιςκ, ηα μπμία δοκαηυκ κα
πνμηαθέζμοκ ρεοδμζοκαβενιμφξ



Θα έπεζ εζδζηυ πθαζηζηυ πενίαθδια, ιέζα ζημ μπμίμ εα οπάνπεζ ημ
δθεηηνμκζηυ αζζεδηήνζμ, πμο εα αοζιαηχκεηαζ πάκς ζε εζδζηή αάζδ ιε
εκδεζηηζηή θοπκία εκενβμπμίδζδξ (ηυηηζκδ LED) ηαζ δοκαηυηδηα βζα ζφκδεζδ
πανάθθδθμο θςηεζκμφ επακαθήπηδ.





Ζ ιέβζζηδ εενιμηναζία εα είκαζ 57°C ± 3°C.
Ζ ηαπφηδηα αφλδζδξ ηδξ εενιμηναζίαξ βζα κα δζεβενεεί εα είκαζ πενίπμο
10°C/min.
Δπζηνεπυιεκδ εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ -20°C έςξ ηαζ +45°C.



15.7

Αγγειηήξεο ππξθατάο
Γζα ηδκ πεζνμηίκδηδ ακαββεθία πονηασάξ εα ημπμεεηδεμφκ αββεθηήνεξ πονηασάξ
(ημιαία) ζδιεζαημφ ηφπμο (addressable) πθδζίμκ υθςκ ηςκ ελυδςκ δζαθοβήξ.
Οζ αββεθηήνεξ πονηασάξ εα είκαζ εναομιέκδξ οάθμο ιε δφμ επαθέξ ηαζ εα
εκενβμπμζμφκηαζ είηε ιε ημ ζπάζζιμ είηε ιε ηδκ αθαίνεζδ ημο πνμζηαηεοηζημφ
ηαθφιιαημξ.

15.8

Οπηηθναθνπζηηθέο ζπζθεπέο ζπλαγεξκνύ
Πνμαθέπεηαζ δ εβηαηάζηαζδ μπηζημαημοζηζηχκ ζοζηεοχκ ζοκαβενιμφ
ζδιεζαημφ ηφπμο(addressable) ηαηάθθδθςκ βζα ελςηενζηή ημπμεέηδζδ (ΗΡ 55),
πμο εκενβμπμζμφκηαζ αοηυιαηα ιέζς ημο Κ.Π.Π.
Οζ ζοζηεοέξ εα δίκμοκ ζοκαβενιυ μπηζημφ ηαζ δπδηζημφ ζήιαημξ ζζπφμξ >
100db.
Σμπμεεημφκηαζ επίημζπα ηαζ πενζθαιαάκμοκ δζάηαλδ εθέβπμο πμθζηυηδηαξ, έηζζ
χζηε μζ ηαθςδζχζεζξ πνμξ αοηέξ κα επζηδνμφκηαζ ιέζς ακηίζηαζδξ ζημ άηνμ
δζπμθζηήξ βναιιήξ.

15.9

Γίθηπν θαισδίσλ
Γζα ηδκ δζαζφκδεζδ ηςκ αζζεδηήνςκ ηδξ εβηαηάζηαζδξ πονακίπκεοζδξ εα
πνδζζιμπμζδεμφκ πονάκημπα ηαθχδζα ηφπμο JE-H(St)H...Bd FE180 E90 2x2x0,8
εκηυξ επίημζπςκ πθαζηζηχκ ζςθήκςκ αανέςξ ηφπμο Φ 20.
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16

ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟΤ.

16.1

Μνλάδα Διέγρνπ ηύπνπ Πξνγξακκαηηδόκελνπ Λνγηθνύ Διεγθηή
(PLC).
Ζ ιμκάδα εα πνέπεζ κα δζαεέηεζ ηαη‟ εθάπζζημ ηα αηυθμοεα παναηηδνζζηζηά:


Θα πξέπεη λα είλαη ησλ ηδίσλ ιεηηνπξγηώλ θαη δπλαηνηήησλ κε απηά πνπ
ππάξρνπλ ζε όια ηα αληιηνζηάζηα απνρέηεπζεο ηεο ΔΤΓΑΠ (ελδεηθηηθόο
ηύπνο ΖΡΑ 68Κ ηεο ΑΜΠΔΡ) θαη λα επηθνηλσλεί κε ην ζύζηεκα SCADA
θαη κε ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο ηειειέγρνπ –
ηειερεηξηζκνύ ησλ αληιηνζηαζίσλ απνρέηεπζεο ηεο ΔΤΓΑΠ.



Θα είκαζ επεηηάζζιδ ηαζ εα ζηακμπμζεί ηα πνυηοπα βζα πνμζηαζία ηαηά ηςκ
δθεηηνμιαβκδηζηχκ πανειαμθχκ.



Ζ πνυζμρδ ηδξ ζοζηεοήξ εα θένεζ πίκαηα ιε επελδβδιαηζηά ζφιαμθα (ΜΜΗ
θεζημονβίεξ). Ζ εβηαηάζηαζδ ηαζ δ εέζδ ζε θεζημονβία εα είκαζ εφημθδ.



ηδκ πνυζμρδ εα πνέπεζ κα οπάνπμοκ εκδεζηηζηά LEDs βζα ηδκ ηαηάζηαζδ
ηςκ ακηθζχκ ζηδκ δελαιεκή, ζδιακηζημφξ ζοκαβενιμφξ ηαζ ηδκ θεζημονβζηή
ηαηάζηαζδ ηδξ ζοζηεοήξ.



Θα οπάνπμοκ αηυια πθήηηνα βζα μευκδ LCD 2x16 παναηηήνςκ ιε θοπκία
θςηζζιμφ βζα νοειίζεζξ ζε ζοκενβαζία ιε ηαηάθθδθμ θμβζζιζηυ.



Ζ ζοζηεοή εα πνέπεζ κα δζαεέηεζ ιζηνμεπελενβαζηή 32 bits ζηα 25 MHz ή
ηαθφηενμ. Σα ζδιακηζηά θεζημονβζηά δεδμιέκα εα ιπμνμφκ κα απμεδηεοημφκ
ζε δεοηενεφμοζα ικήιδ 1ΜΒ ηφπμο flash – disc.δ ηφνζα ικήιδ εα είκαζ ηδξ
ηάλδξ ηςκ 2ΜΒ – DRAM. Ζ ικήιδ εα οπμζηδνίγεηαζ απυ ιπαηανία NiMH
3,6V, εκχ εα οπάνπεζ ηαζ ζφζηδια αοημεθέβπμο watchdog.



Ζ ζοζηεοή εα πνέπεζ κα ζηακμπμεί ηα πνυηοπα ηαηά ΔΝ 500081-1, βζα
δθεηηνμιαβκδηζηέξ πανειαμθέξ ζε αζμιδπακζηυ πενζαάθθμκ.



Ζ ζοζηεοή εα πνέπεζ κα δζαεέηεζ πεξηζζόηεξεο από 16 ςεθηαθέο εηζόδνπο
ησλ 24 V, ιε αημιζηή βαθαακζηή απμιυκςζδ (μπηζηυ γεφβμξ θςημδζυδμο –
θςημηνακγίζημν). Δπίζδξ δ ζοζηεοή εα είκαζ ελμπθζζιέκδ ιε ελυδμοξ βζα
εφημθδ ηνμθμδμζία ρδθζαηχκ αζζεδηήνςκ.



Ζ ζοζηεοή εα πνέπεζ κα δηαζέηεη πεξηζζόηεξεο από 8 ςεθηαθέο εμόδνπο ιε
βαθαακζηή απμιυκςζδ. Οζ 6 εα είκαζ έλμδμζ νεθέ.



Ζ ζοζηεοή εα πνέπεζ κα δζαεέηεζ πεξηζζόηεξεο από 4 αλαινγηθέο εηζόδνπο
γηά 4…20mA (δζζφνιαηδ ζφκδεζδ), ιε αημιζηή βαθαακζηή απμιυκςζδ
(μπηζηυ γεφβμξ θςημδζυδμο – θςημηνακγίζημν). Ζ ακάθοζδ εα είκαζ 12 bits ή
ιεβαθφηενδ. Σμ ηοπζηυ ζθάθια εα είκαζ 0,1% βζά ηδκ πθήνδ ηθίιαηα. Δπίζδξ
δ ζοζηεοή εα είκαζ ελμπθζζιέκδ ιε ελυδμοξ βζά εφημθδ ηνμθμδμζία
ακαθμβζηχκ αζζεδηήνςκ.



Ζ ζοζηεοή εα πνέπεζ κα δζαεέηεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα δεπεεί ηάνηα modem
ηφπμο PCM CIA βζά επζημζκςκία ιε ζοζηήιαηα SCADA ή ηαζ ιε ηενιαηζηέξ
ζοζηεοέξ (pagers, GSM/SMS). Δπζπνυζεεηα, δ ζοζηεοή εα είκαζ ελμπθζζιέκδ
ιε δφμ (2) εφνεξ ζεζνζαηήξ επζημζκςκίαξ RS232 βζά ηδκ επζημζκςκία ιε Ζ/Τ ζε
ημπζηυ επίπεδμ.
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Ζ επεηηαζζιυηδηα ηδξ ιμκάδαξ εα επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ ζφκδεζδ ελςηενζηχκ
ιμκάδςκ εζζυδςκ / ελυδςκ, ιέπνζ ηαζ 150 είζμδμοξ/ελυδμοξ. Ζ επζημζκςκία
ηδξ ιμκάδαξ εθέβπμο ηαζ ηςκ πενζθενεζαηχκ ιμκάδςκ εζζυδςκ/ελυδςκ εα
βίκεηαζ ιέζς πεδζαημφ bus. Ο μδδβυξ βζά ηδκ θεζημονβία ημο δζαφθμο (bus) εα
είκαζ δοιαηυκ κα ημπμεεηδεεί ζηδκ ζοζηεοή ηαηυπζκ επζεοιίαξ ημο πνήζηδ.



Ζ ηνμθμδμζία ηδξ ζοζηεοήξ εα βίκεηαζ ιε 24 V AC/DC. Ζ εενιμηναζία
θεζημονβίαξ εα είκαζ απυ 0°C έςξ +50°C. Ζ εενιμηναζία απμεήηεοζδξ εα
είκαζ απυ -10°C έςξ +65°C. Ζ ζοζηεοή εα θεζημονβεί απνυζημπηα ζε ζπεηζηή
οβναζία έςξ 90% ιή ζοιποηκμοιέκδ ηαζ μ ααειυξ πνμζηαζίαξ ηδξ ζοζηεοήξ
εα είκαζ ΗΡ 65.

Μνλάδα επέθηαζεο

16.2

Ζ ζοζηεοή εα πνέπεζ κα δζαεέηεζ ηαη‟ εθάπζζημ ηα αηυθμοεα παναηηδνζζηζηά:


Θα πενζθαιαάκεζ ρδθζαηέξ/ακαθμβζηέξ εζζυδμοξ/ελυδμοξ.



Ζ επζημζκςκία εα βίκεηαζ ιέζς ημο δζαφθμο (bus) δζζφνιαηα, ιε ηαπφηδηα
ιεηαθμνάξ δεδμιέκςκ ηα 19200 bps. Μεηαλφ ηςκ εζζυδςκ / ελυδςκ ηαζ ημο
δζαφθμο εα οπάνπεζ απμιυκςζδ μπηζημφ γεφβμοξ.



Ζ ηνμθμδμζία ηδξ ζοζηεοήξ εα βίκεηαζ ιε 24 V DC (12-35V). Ζ ιέβζζηδ
ηαηακάθςζδ πςνίξ θμνηίμ είκαζ 100mA ηαζ δ εζςηενζηή αζθάθεζα είκαζ ηδξ
ηάλδξ ηςκ 3,15Α (ηαπείαξ ακηίδναζδξ).



Ζ εενιμηναζία θεζημονβίαξ εα είκαζ απυ 0°C έςξ +55°C. Ζ εενιμηναζία
απμεήηεοζδξ εα είκαζ απυ -40°C έςξ +85°C. Ζ ζοζηεοή εα θεζημονβεί
απνυζημπηα ζε ζπεηζηή οβναζία έςξ 90% ιή ζοιποηκμοιέκδ ηαζ μ ααειυξ
πνμζηαζίαξ ηδξ ζοζηεοήξ εα είκαζ ΗΡ 20.



Ζ ζοζηεοή εα πνέπεζ κα ζηακμπμεί ηα πνυηοπα ηαηά ΔΝ 500081-1, βζα
δθεηηνμιαβκδηζηέξ εηπμιπέξ ζε πχνμοξ μζηζχκ, εθαθνμφ αζμιδπακζημφ
πενζαάθθμκημξ ηαζ ειπμνζημφξ. Δπίζδξ εα πνέπεζ κα ζηακμπμεί ηα πνυηοπα
ηαηά ΔΝ 500081-2, βζά ακημπή ζε δθεηηνμιαβκδηζηέξ πανειαμθέξ ζε
αζμιδπακζηυ πενζαάθθμκ.



Θα πνέπεζ κα οπάνπμοκ εκδεζηηζηέξ θοπκίεξ βζά ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ εζζυδςκ,
ηςκ ελυδςκ, βζά ημκ δίαοθμ επζημζκςκίαξ ηαζ βζά ηδκ ακηαπυηνζζδ ηδξ
ζοζηεοήξ. Ζ ζοζηεοή εα πνέπεζ κα είκαζ ηαηάθθδθδ ηαζ βζα επίημζπδ
ημπμεέηδζδ.

Γηάηαμε κέηξεζεο ζηάζκεο.

16.3

Πνυηεζηαζ βζα ζφζηδια ιέηνδζδξ ζηάειδξ θοιάηςκ δελαιεκήξ πμο απμηεθείηαζ
απυ :




αζζεδηήνζμ ζηάειδξ ηαζ
πίκαηα ζοζηήιαημξ ιέηνδζδξ ζηάειδξ
Ακαθοηζηά :
Όζνλ αθνξά ζην αηζζεηήξην ζηάζκεο :
 Θα είκαζ ααζζζιέκμ ζηδκ οδνμζηαηζηή πίεζδ ιε ηαθχδζμ ιήημοξ 12 ι.,
ειααπηζζιέκμ εκηυξ ηδξ δελαιεκήξ, εκδεζηηζημφ ηφπμο VEGA D77. ε
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ηάεε δελαιεκή ακηζζημζπεί ηαζ έκα αζζεδηήνζμ ζηάειδξ, ημ μπμίμ εα
ζοκδέεηαζ ιε ημκ πίκαηα ζοζηήιαημξ ιέηνδζδξ ζηάειδξ.
 Θα είκαζ ααειμφ ζηεβακυηδηαξ ημοθάπζζημκ IP68, ακηζεηνδηηζημφ ηφπμο
ηαηάθθδθμ βζα θφιαηα. Γζα ηαθφηενδ ιδπακζηή πνμζηαζία αζζεδηδνίμο
εκηυξ ηδξ δελαιεκήξ αοηυ εα ημπμεεηδεεί εκηυξ ακμλείδςημο ζςθήκα
ιεβαθφηενδξ δζαιέηνμο, ιε ζηοπζμεθίπηδ.
 Θα οπάνπεζ πνυαθερδ βζα ηδκ ηαηαζηεοή εκυξ θνεαηίμο ζε ηάεε
δελαιεκή, βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο αζζεδηδνίμο.
 Γεκζηά, δ υθδ εβηαηάζηαζδ εα βίκεζ ηαε‟ οπυδεζλδ ηδξ Δπίαθερδξ.
 Πνέπεζ κα θδθεεί οπ‟ υρδ υηζ δ μπμζαδήπμηε επέιααζδ ζημ αζζεδηήνζμ
βζα θυβμοξ ζοκηδνήζεςξ ή επζζηεοήξ ημο πνέπεζ κα είκαζ δοκαηή πςνίξ
επέιααζδ ημο πνμζςπζημφ εκηυξ ηδξ δελαιεκήξ.


Ο πίλαθαο ζπζηήκαηνο κέηξεζεο ζηάζκεο απνηειείηαη από ηα εμήο :
 Ακηζεηνδηηζηυ βναιιήξ.
 Κάνηα εκζζπφζεςξ ζήιαημξ, εκδεζηηζημφ ηφπμο VEGAMET 507.
 Ζθεηηνμκζημφξ δζαηυπηεξ μνίςκ ζηάειδξ, εκδεζηηζημφ ηφπμο VEGASEL
541.
 Φδθζαηυ υνβακμ έκδεζλδξ ζηάειδξ.
 Θα πενζθαιαάκεζ υθα ηα υνβακα πθήνςξ ηαθςδζςιέκα ηαζ εα ανίζηεηαζ
ζημκ μζηίζημ. Ο πίκαηαξ εα είκαζ ηαηάθθδθςκ δζαζηάζεςκ ηαζ εα έπεζ
ελςηενζηή πυνηα ιε δζαθακέξ ηάθοιια δ δε ηαηαζηεοή ημο εα είκαζ
ηέημζα χζηε κα είκαζ δοκαηή δ επζζηεοή ηςκ ηοηθςιάηςκ.



Όζνλ αθνξά ζηελ θάξηα εληζρύζεσο :
 Δίκαζ εβηαηεζηδιέκδ ζημκ πίκαηα ζοζηήιαημξ ιέηνδζδξ ζηάειδξ ηαζ
ακηζζημζπεί ιία ηάνηα ζε ηάεε αζζεδηήνζμ.
 Θα οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα ζοκεπμφξ νφειζζδξ ημο αζζεδηδνίμο 0% -100%.
 Θα οπάνπεζ δ έκδεζλδ ηδξ νφειζζδξ ζηάειδξ ηαζ εα δζαεέηεζ ακαθμβζηέξ
ελυδμοξ ηέζζενα έςξ είημζζ ιζθζαιπέν (4-20 mA), ιδδέκ έςξ δέηα
αμθη(0-10V). Θα δζαεέηεζ επίζδξ έκδεζλδ αθάαδξ αζζεδηδνίμο, ηαεχξ ηαζ
έλμδμ – επαθή ALARM πμο αθμνά ζηδκ ίδζα αθάαδ (π.π. αναποηφηθςια
ή δζαημπή ζημκ αβςβυ ζοκδέζεςξ αζζεδηδνίμο ηαζ εκζζποηή).
 Όζμκ αθμνά ζημοξ δθεηηνμκζημφξ δζαηυπηεξ μνίςκ ζηάειδξ,
απμηεθμφκηαζ απυ επαθέξ νεθέ, ζοκεπμφξ νφειζζδξ 0% - 100%, ιε ζημπυ
ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ζηαειχκ έκανλδξ / παφζδξ θεζημονβίαξ ηδξ ηάεε
ακηθίαξ, ηαεχξ ηαζ επαθή ηαηχηαηδξ ηαζ ακχηαηδξ ζηάειδξ δελαιεκήξ.
Κάεε ακηθία απαζηεί 2 επαθέξ έκανλδξ / παφζδξ θεζημονβίαξ, εκχ
απαζημφκηαζ ιία επαθή βζα έκδεζλδ ηαηχηαηδξ ηαζ ιία βζα έκδεζλδ
ακχηαηδξ ζηάειδξ ζε ηάεε δελαιεκή.



Όζνλ αθνξά ζην ελδεηθηηθό όξγαλν είλαη ςεθηαθό 4 ςεθίσλ,
ηξνθνδνζίαο 24 VDC:
Σα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά ημο ζοζηήιαημξ πνέπεζ κα είκαζ:
 Λεζημονβία ζε εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ –20μC έςξ + 50 μC
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+5μC έςξ + 40 μC

 Λεζημονβία ζε εενιμηναζία οβνχκ
 Πεδίμ ιέηνδζδξ έςξ 10ι (max 10 bar)



H ηάζε ηξνθνδνζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 24 VDC.
Σα πην πάλσ όξγαλα θαη ζπζθεπέο ζα ζπλνδεύνληαη από ηερληθά
εγρεηξίδηα ζηελ ειιεληθή γιώζζα.

Λνγηζκηθό Μνλάδαο Διέγρνπ
Λνγηθνύ Διεγθηή (PLC).

16.4

ηύπνπ

Πξνγξακκαηηδόκελνπ

Σμ θμβζζιζηυ SCADA εα πνέπεζ ηαη΄εθάπζζημκ κα δζαεέηεζ ηζξ αηυθμοεεξ
δοκαηυηδηεξ :


Ακάβκςζδ, δζυνεςζδ ή/ηαζ ηαεμνζζιυξ παναιέηνςκ θεζημονβίαξ ηδξ
ζοζηεοήξ ηαζ ηδξ επζηδνμφιεκδξ εβηαηάζηαζδξ.



Καεμνζζιυξ παναιέηνςκ ηδθεεζδμπμίδζδξ (pagers, GSM/SMS) θ.π. ηςκ
ηαθμοιέκςκ ανζειχκ ηδθεθχκμο.



Δπελενβαζία ζοκαβενιχκ ιε αάζδ ηδκ πνμηεναζυηδηά ημοξ ηαζ ηαηαβναθή
ημοξ.



Καεμνζζιυξ ηςκ παναιέηνςκ πμο αθμνμφκ ζηδκ ζηάειδ ημο θνεαηίμο ημο
ακηθζμζηαζίμο. Αοηυ ακαθένεηαζ ζημκ ηαεμνζζιυ μνίςκ ακχηενδξ ηαζ
ηαηχηενδξ ζηάειδξ, αθθά ηαζ ζημ ηαθζιπνάνζζια ημο πεδίμο ιέηνδζδξ ημο
αζεδηδνίμο ζηάειδξ οδνμζηαηζημφ ηφπμο.



Γοκαηυηδηα νφειζζδξ ημο επζπέδμο ζηάειδξ εηηίκδζδξ ηςκ ακηθδηζηχκ
ζοβηνμηδιάηςκ χζηε κα ιδκ είκαζ αοηυ ζηαεενυ πάκηα, αθθά δ εηηίκδζδ ηςκ
ακηθδηζηχκ ζοβηνμηδιάηςκ κα βίκηαζ ιε αάζδ έκα ηοπαίμ επίπεδμ ζηάειδξ
(εκηυξ μνζζιέκμο εφνμοξ ημ μπμίμ εα είκαζ νοειζγυιεκμ), έηζζ χζηε κα
ειπμδίγμκηαζ μζ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο επζζηνςιαηχζεζξ οθζημφ ζηα
ημζπχιαηα ημο θνεαηίμο ημο ακηθζμζηαζίμο.



Γοκαηυηδηα ιέηνδζδξ, επζηήνδζδξ, ηαηαβναθήξ ηαζ ηαεμνζζιμφ ακχηενςκ ή
ηαζ ηαηχηενςκ μνίςκ ηςκ νεοιάηςκ ηςκ ακηθζχκ.




Γοκαηυηδηα ιέηνδζδξ, επζηήνδζδξ, ηαηαβναθήξ ηδξ εκένβεζαξ. (KWh).
Γοκαηυηδηα ιέηνδζδξ, επζηήνδζδξ, ηαηαβναθήξ ηαζ ηαεμνζζιμφ ακχηενμο
μνίμο ημο φρμοξ ηςκ ανμπμπηχζεςκ.



Σδθεέθεβπμξ ηςκ ακηθζχκ ηαζ ηδθεπεζνζζιυξ αοηχκ.



Κοηθζηή εκαθθαβή ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ ακηθδηζηχκ ζοβηνμηδιάηςκ.



Τπμθμβζζιυξ ηδξ εζζενπυιεκδξ νμήξ ηαζ ηδξ ακηθμφιεκδξ πμζυηδηαξ.



Δπζηήνδζδ ηαζ ηαηαβναθή ηςκ ζοκεδηχκ οπεπείθζζδξ.



Θέζδ επζπέδςκ αζθαθείαξ ιε αάζδ ηςδζηυ πνυζααζδξ (password), χζηε κα
πνμζηαηεφεηαζ δ πνμζπέθαζδ ζηζξ παναιέηνμοξ ημο θμβζζιζημφ ηαζ δ ηοπυκ
αθθμίςζδ αοηχκ.



Γοκαηυηδηα κα δέπεηαζ εκημθέξ απυ Κεκηνζηυ ηαειυ ζοζηήιαημξ SCADA,
μοζζαζηζηά δοκαηυηδηα ηδθεπνμβναιιαηζζιμφ ηδξ Μμκάδαξ Δθέβπμο.

ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Καηαζκεσή δικηύοσ αποτέηεσζης ακαθάρηων σδάηων ηοσ Γήμοσ Παλλήνης»

87

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΗΛΜ ΔΡΓΩΝ

πγθεθξηκέλα ζην ζύζηεκα απηνκαηηζκνύ
απνρέηεπζεο ζα πεξηιακβάλνληαη:

θάζε

αληιηνζηαζίνπ

ΣΟ ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΚΟ ΑΓΔΗΑΛΔΗΠΣΖ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ 24V DC
Με ημ ηνμθμδμηζηυ αοηυ ελαζθαθίγμοιε ηδκ αδζάθεζπηδ ηνμθμδμζία υθςκ ηςκ
εβηαηαζηάζεςκ ημο αοημιαηζζιμφ.
ΣΟ ΜΔΣΡΖΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ
Με αοηυ πεηοπαίκμοιε ηδκ ζοκεπή ιέηνδζδ ζηάειδξ ηςκ θοιάηςκ ηδξ
δελαιεκήξ πμο είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ θεζημονβία ηςκ ακηθζχκ.
Απμηεθείηαζ απυ ημ αζζεδηήνζμ ζηάειδξ πμο είκαζ εβηαηεζηδιέκμ ζηδκ
δελαιεκή ηαζ ημκ πίκαηα πμο οπμζηδνίγεζ αοηυ ηαζ δίκεζ ηα απαναίηδηα ζήιαηα
βζα ηδκ θεζημονβία ημο ακηθζμζηαζίμο ιε υθμοξ ημοξ ηνυπμοξ .
ΠΗΝΑΚΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ
Δίκαζ μ πίκαηαξ ζοιααηζημφ αοημιαηζζιμφ ( ιε νεθέ ) υπμο απμηεθεί έκα
ακαβηαίμ εκδζάιεζμ ιέζμ θεζημονβίαξ ημο ακηθζμζηαζίμο.
Μέζα απυ αοηυκ πενκμφκ υθα ηα απαναίηδηα ζήιαηα χζηε ιέζς αοημφ κα
έπμοιε ηδκ δοκαηυηδηα αοηυιαηδξ – πεζνμηίκδηδξ – διζαοηυιαηδξ
θεζημονβίαξ. Πανάθθδθα εδχ έπμοιε ηαζ ηζξ πνμζηαζίεξ ηςκ ακηθζχκ . Δπάκς
ζε αοηυκ απεζημκίγμκηαζ υθεξ μζ αθάαεξ ηαζ μ ηνυπμξ θεζημονβίαξ ημο
ακηθζμζηαζίμο απυ ηζξ εκδεζηηζηέξ θοπκίεξ ηαζ ημοξ δζαηυπηεξ θεζημονβίαξ. Έηζζ
μ πεζνζζηήξ ζοκακηά «θζθυλεκμ πενζαάθθμκ» βζα ηδκ θεζημονβία ημο
ακηθζμζηαζίμο . Πενζζζυηενα ζημζπεία ηαζ ζπέδζα αοημφ ημο πίκαηα ιπμνεί κα
δχζεζ δ ανιυδζα οπδνεζία.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΕΟΜΔΝΟ ΔΛΔΓΚΖ -- PLC
Μέζα απυ ημ plc πενκάκε υθεξ μζ θεζημονβίεξ ημο ακηθζμζηαζίμο ηαζ ιέζς
αοημφ έπμοιε ηδκ δοκαηυηδηα κα εκηάλμοιε αοηυ ζημ ζφζηδια Σδθέθεβπμο
Σδθεπεζνζζιμφ.
ημπυξ ιαξ είκαζ ημ ακηθζμζηάζζμ κα θεζημονβεί αοηυιαηα ιέζς ημο plc υηακ
δεκ θεζημονβεί ιέζς αοημφ εεςνμφιε υηζ έπμοιε ηάπμζμ πνυαθδια ηαζ
μπμζαδήπμηε άθθδ θεζημονβία πμο ακαβηαγυιαζηε κα επζθέλμοιε ηδκ εεςνμφιε
πνμζςνζκή.
Μέζς ημο plc ηαζ ηςκ δοκαημηήηςκ πμο έπεζ ιπμνμφιε κα πεηφπμοιε ηδκ
θεζημονβία πμο επζεοιμφιε ηαζ κα πάνμοιε ηα ζημζπεία πμο εέθμοιε .
Απαναίηδηα βζα ημ plc πμο εα παναδμεεί είκαζ:
- κα είκαζ modbus / RTU.
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- κα δμεμφκ ηα πνμβνάιιαηα ( εθανιμβήξ πνμβναιιαηζζιμφ – θμβζζιζηυ
εθανιμβήξ) χζηε κα ιπμνμφιε κα ημ πνμβναιιαηίζμοιε ακάθμβα ιε ηζξ
ακάβηεξ ημο ακηθζμζηαζίμο.
- μζ ηάνηεξ ημο κα είκαζ λεπςνζζηέξ χζηε
πνεζαζηεί .

κα ιπμνμφκ κα αθθαπημφκ ακ

- ηα δεδμιέκα (θμβζηά- ζήιαηα – ηθπ) κα έπμοκ ηδκ ίδζα ζεζνά ιε ηα
οπάνπμκηα ηδξ ΔΤΓΑΠ δζα ηδκ μιμζμιμνθία ηαζ δζεοηυθοκζδ .
- κα δμεμφκ ηα ζπέδζα εβηαηάζηαζδξ
- κα δμεεί ηεηιδνίςζδ ζηδκ Δθθδκζηή βθχζζα
- κα βίκεζ εηπαίδεοζδ
- κα οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα on/line ζφκδεζδ ιε pc χζηε κα
αθέπμοιε ηδκ ηαηάζηαζδ ημο ακηθζμζηαζίμο
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ
Ζ επζημζκςκία ιε ημ ηέκηνμ βίκεηαζ ιε ιία δζζφνιαηδ βναιιή DATA ημο OTE
ηαζ απυ έκα modem ζημ ηάεε άηνμ ηδξ βναιιήξ.
ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΖΜΑΣΑ.
Όθα ηα οπυθμζπα ζήιαηα ηαζ θεζημονβίεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ θεζημονβία
ημο ακηθζμζηαζίμο ( υπςξ δθεηνμαάκεξ, πονυζαεζδ, πανμπυιεηνα, γεφβμξ,
ηθπ) εα πνέπεζ κα οπμζηδνίγμκηαζ ηαηά πενίπηςζδ απυ ημκ ακάθμβμ πίκαηα ηαζ
ζηδκ ζοκέπεζα ιέζς αοημφ κα ζοκδέμκηαζ ιε ημ plc π.π:
ΠIΝΑΚΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΒΑΝΧΝ
Θα πνέπεζ κα οπάνπμοκ ζοκδεδειέκα υθα ηα ζήιαηα ηαηάζηαζδξ ηαζ
θεζημονβίαξ ηςκ δθεηηνμαακχκ. Πανάθθδθα κα ιπμνμφιε κα δμφιε ηδκ
ηαηάζηαζδ αοηχκ απυ ηζξ εκδεζηηζηέξ θοπκίεξ πμο εα οπάνπμοκ ζημκ πίκαηα
αθθά ηαζ κα επζθέλμοιε ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ αοηχκ απυ ημοξ δζαηυπηεξ
θεζημονβίαξ πμο εα οπάνπμοκ ζε αοηυ.
Γζα υθα ηα πμζμ πάκς πνεζάγμκηαζ πενζζζυηενα ζημζπεία ηαζ εεςνείηαζ
απαναίηδηδ δ ζοκενβαζία ημο ακαδυπμο ιε ημ ανιυδζμ ηιήια ηδξ Τπδνεζίαξ
Ζ/Μ Δβηαηαζηάζεςκ ηδξ ΔΤΓΑΠ πνζκ ηδκ εβηαηάζηαζδ ηςκ ελμπθζζιχκ ημο
αοημιαηζζιμφ.
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17

ΤΣΖΜΑ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ 24VDC ΑΓΗΑΛΔΗΠΣΖ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ.

17.1

Γεληθά.
Σμ ζφζηδια εα πενζθαιαάκεζ :


Σνμθμδμηζηυ.



φζηδια ιπαηανζχκ λδνμφ ηφπμο ιε αοηυιαημ θμνηζζηή.
Σμ ηνμθμδμηζηυ 400VAC/24VDC εα είκαζ ηεπκμθμβίαξ switching, εα είκαζ
ηαηάθθδθμ βζα ημπμεέηδζδ ζε νάβα πίκαηα ηαηά DIN ηαζ εα ηνμθμδμηήζεζ ηζξ
παναηάης ηαηακαθχζεζξ :



Σμ ζφζηδια ιέηνδζδξ ζηάειδξ.



Σμ PLC.



Σμκ πίκαηα αοημιαηζζιμφ.



Σμ δεοηενεφμκ (αμδεδηζηυ) ηφηθςια θεζημονβίαξ ηςκ δθεηηνμαακχκ ηαζ
εονμθναβιάηςκ.
Σμ U.P.S. εα έπεζ ηα αηυθμοεα ηφνζα παναηηδνζζηζηά:



Ηζπφξ : ακάθμβα ηςκ ακηθζμζηαζίςκ



Σάζδ εζζυδμο : 230 V ± 10%



Σάζδ ελυδμο : 230 V ± 2,5%



οπκυηδηα εζζυδμο : 50 Hz ± 5%



οπκυηδηα ελυδμο : 50 Hz ± 0.5%



Αοημκμιία ζε πθήνεξ θμνηίμ : 15 min ιε εκζςιαηςιέκμοξ ζοζζςνεοηέξ



Σμ UPS εα δζαεέηεζ static ηαζ maintenance bypass.

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηξνθνδνηηθνύ 400VAC/24VDC.

17.2


Οκμιαζηζηή ηάζδ εζζυδμο

: 3x380 / 415 VAC.



Οκμιαζηζηή ζοπκυηδηα εζζυδμο

: 47 – 63Ζz .



Οκμιαζηζηυ νεφια εζζυδμο : 3x1,50A.



Ρεφια εκαφζεςξ ζηδκ είζμδμ



οκηεθεζηήξ απυδμζδξ (απχθεζεξ) : >90% (48W).



Οκμιαζηζηή ηάζδ ελυδμο

: 24-28VDC.



Ακμπή ηάζδξ ελυδμο

: <2% ζοκμθζηά.



Κοιάηςζδ (ripple)

: <20mVpp.



Οκμιαζηζηυ νεφια ελυδμο

: 20Α.



Ρεφια ιέβζζηδξ ζζπφμξ ελυδμο

: 25Α.

: <15Α.
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18

ΚΑΛΧΓΗΑ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ.

18.1

Γίθηπν Σειεθώλσλ/ Data
Οζ πνίγεξ εα ζοκδεεμφκ ιε patch panel εκηυξ ημο ενιανίμο αοημιαηζζιχκ.
Όθα ηα παεδηζηά ζημζπεία ημο δζηηφμο, δδθαδή ηαθχδζα, πνίγεξ, patch panel εα
είκαζ ηαηδβμνίαξ 6 ηςκ πνμδζαβναθχκ ΔΗΑ / ΣΗΑ 568 - Α.
Οζ πνίγεξ εα είκαζ δζπθέξ (2 x 8 επαθχκ) ηαηά ISO 8877 - category 6 ηαζ εα
ημπμεεηδεμφκ επίημζπα. Θα οπάνπεζ ηαηάθθδθδ ζήιακζδ ζηζξ πνίγεξ ηαζ ζημ
patch panel.
Σμ δίηηομ εα ηαηαζηεοαζεεί ιε ηαθχδζα ηφπμο UTP 100 - category 6 - 4”. ε
ηάεε δζπθή πνίγα εα ηαηαθήλμοκ 2 ηαθχδζα ημο παναπάκς ηφπμο.
Οζ μδεφζεζξ ηςκ ηαθςδίςκ εα βίκμοκ εκηυξ επίημζπςκ πθαζηζηχκ ζςθήκςκ
αανέςξ ηφπμο.

18.2

Καιώδην ηύπνπ LiYCY 2x1.5mm².

18.2.1

Γεληθά
Θα είκαζ ηαηάθθδθα βζα ηδ ιεηάδμζδ ρδθζαημφ ζήιαημξ ηαζ δεδμιέκςκ ζε
εθανιμβέξ υπμο απαζηείηαζ εςνάηζζδ ημο ιεηαθενυιεκμο ζήιαημξ.

Καηαζθεπή

18.2.2




18.2.3

Αγσγνί : Μμκυηθςκα ζονιαηίδζα δθεηηνμθοηζηά ηαεανμφ παθημφ (VDE
0295 Class 5).
Μόλσζε αγσγώλ : PVC.
Κσδηθνπνίεζε : Υνςιαηζζημί αβςβμί ηαηά DIN 47100 πςνίξ επακάθδρδ
πνςιάηςκ.



Δζςηενζηή επέκδοζδ απυ δζαθακέξ πθαζηζηυ θφθθμ.



Θσξάθηζε : Πθέβια επζηαζζζηενςιέκμο παθημφ ιε ηάθορδ >90%.



Δμσηεξηθόο καλδύαο : Δζδζηυ PVC πνχιαημξ βηνζ, αναδφηαοζημ ηαηά IEC
332.1.



Σάζε ιεηηνπξγίαο : 250V (Κμνοθή 500V) (δεκ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ ζε
εθανιμβέξ ζζπφμξ).



Πενζμπή εενιμηναζζχκ : -30 έςξ 80μC.



Πνμδζαβναθέξ : VDE 0812

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά
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Αοηεπαβςβή

φκεεηδ ακηίζηαζδ

Αιμζααία πςνδηζηυηδηα

(Inductance)

(Impedance)

(Mutual Capacitance)

0,67mH/m

80Χ

Αβςβυξ/Αβςβυξ
120nF/km

Αβςβυξ/Θςνάηζζδ
155nF/km
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΑΗΧΝ.

19.1

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ

19.1.1

Γεληθά
Οζ πανμφζεξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ενβαζζχκ ακαθένμκηαζ ζηζξ ενβαζίεξ ηαζ
ημκ εκδεδεζβιέκμ ηνυπμ ηαηαζηεοήξ
ηςκ δθεηηνμιδπακμθμβζηχκ
εβηαηαζηάζεςκ, ζημ ενβμηάλζμ, ζημοξ εθέβπμοξ ηαζ δμηζιέξ ηςκ
εβηαηαζηάζεςκ, ζημκ ηνυπμ επζιέηνδζδξ ηαζ ζημ ακηζηείιεκμ ηςκ δζαθυνςκ
εζδχκ ενβαζζχκ ημο ένβμο.
Σοπυκ ενβαζίεξ πμο πενζβνάθμκηαζ ζηζξ πανμφζεξ πνμδζαβναθέξ ηαζ δεκ
ακαθένμκηαζ νδηά ή δεκ πνμαθέπμκηαζ ζημ Σζιμθυβζμ, δ Τπδνεζία δζηαζμφηαζ
κα ηζξ απαζηήζεζ απυ ημκ Ακάδμπμ πςνίξ επζπθέμκ απμγδιίςζδ.
Οζ "ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ" πμο ακαθένμκηαζ ζημ ηιήια αοηυ ζζπφμοκ βζα υθεξ ηζξ
δθεηηνμιδπακμθμβζηέξ εβηαηαζηάζεζξ.

19.1.2

πκπιεξσκαηηθνί Οξνη
Δηηυξ ηςκ υνςκ ηςκ δζαηάλεςκ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηζξ πανμφζεξ
πνμδζαβναθέξ ζζπφμοκ ηαζ μζ ζοιααηζημί υνμζ ηςκ Δθθδκζηχκ Σεπκζηχκ
Πνμδζαβναθχκ-ΔΣΔΠ, εθ'υζμκ δεκ είκαζ ακηίεεημζ ιε ημοξ υνμοξ ηδξ πανμφζδξ
ηαζ βζα υζεξ πενζπηχζεζξ ηδ ζοιπθδνχκμοκ.
ηδκ πενίπηςζδ υπμο πνμαθέπεηαζ δ εηηέθεζδ ηάπμζςκ ενβαζζχκ μζ μπμίεξ δεκ
ηαθφπημκηαζ απυ ηζξ πανμφζεξ πνμδζαβναθέξ, μφηε απυ ημοξ υνμοξ ηςκ ΔΣΔΠ ,
ηυηε εα βίκεηαζ παναπμιπή ζηα ΑΣΟΔ, ΑΣHΔ, ηαζ αημθμφεςξ εα εηηεθεζημφκ
ζφιθςκα ιε ημοξ παναδεηημφξ ηακυκεξ ηδξ ηέπκδξ ηαεχξ ηαζ ηζξ έββναθεξ
μδδβίεξ ηαζ εκημθέξ ημο Δπζαθέπμκηα Μδπακζημφ.

19.1.3

Καλνληζκνί
Γεκζηά υθεξ μζ δθεηηνζηέξ ηαζ ιδπακμθμβζηέξ εβηαηαζηάζεζξ εα εηηεθεζημφκ
ζφιθςκα ιε ημοξ ζζπφμκηεξ ακηίζημζπμοξ Κακμκζζιμφξ ημο Δθθδκζημφ
Γδιμζίμο (ηαζ εηείκμοξ ηδξ ΓΔΖ, ΟΣΔ ηαζ Πονμζαεζηζηήξ Τπδνεζίαξ), ημοξ
Δονςπασημφξ ηακμκζζιμφξ ηαζ υπμο απαζηείηαζ ζοιπθδνςιέκμοξ ιε ημοξ
Γενιακζημφξ (VDΔ/DΗΝ ηαζ άθθμοξ Κακμκζζιμφξ δζεεκμφξ ηφνμοξ). Γζα ηάεε
είδμξ εβηαηάζηαζδξ ζζπφμοκ μζ ηακμκζζιμί πμο ακαθένμκηαζ ζηα ακηίζημζπα
ηιήιαηα ηαζ παναβνάθμοξ ημο ηεθαθαίμο ηδξ Σεπκζηήξ Πενζβναθήξ.

19.1.4

πληνληζκόο Δξγαζηώλ
Πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ηςκ ενβαζζχκ μ Ακάδμπμξ αθμφ εκδιενςεεί βζα ηδκ
έηηαζδ ηαζ ηδ θφζδ ηςκ δθεηηνμιδπακμθμβζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ ηςκ
μζημδμιζηχκ ενβαζζχκ ηαζ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα πνμβναιιαηίζεζ ιαγί ιε ημοξ
επζαθέπμκηεξ ιδπακζημφξ ηςκ μζημδμιζηχκ ηαζ δθεηηνμιδπακμθμβζηχκ
εβηαηαζηάζεςκ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ δζαθυνςκ ενβαζζχκ (ζφιθςκα ιε ηα ζημζπεία
ημο πνμκζημφ πνμβναιιαηζζιμφ ηδξ ηαηαζηεοήξ).
Γζα ημ ζοκημκζζιυ ηαζ ηδκ απνυζημπηδ πνυμδμ ηςκ ενβαζζχκ ηαζ ηςκ
ζοκενβείςκ, μ Ακάδμπμξ εα επζζηεθεεί ημ πχνμ ημο ένβμο βζα κα εκημπίζεζ
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ηοπυκ ακςιαθίεξ πμο εα δοζηυθεοακ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ. 'αοηή ηδκ
πενίπηςζδ μθείθεζ κα εκδιενχζεζ ηδκ Δπζαθέπμοζα Τπδνεζία πνζκ ηδκ έκανλδ
ηςκ ενβαζζχκ.

19.1.5

Δπίβιεςε ηνπ Αλαδόρνπ
Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα πνμζθάαεζ Γζπθςιαημφπμ Μδπακμθυβμ Μδπακζηυ
ή Ζθεηηνμθυβμ Μδπακζηυ ιε απμδεζηκουιεκδ πεκηαεηή ενβμηαλζαηή πείνα ζε
πανυιμζα ένβα, μ μπμίμξ εα είκαζ ιυκζια επί ηυπμο ημο Δνβμο ηαζ ηαε'υθδ ηδκ
δζάνηεζα ηδξ ηαηαζηεοήξ.

19.1.6

Πξνζόληα πλεξγείσλ
Σα ζοκενβεία πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ ζε ηάεε είδμξ εβηαηάζηαζδξ πνέπεζ κα
είκαζ ελεζδζηεοιέκα ιε απμδεζηκουιεκδ ειπεζνία ζε πανυιμζεξ εβηαηαζηάζεζξ.

19.1.7

Σξνπνπνίεζεηο - Πξνζαξκνγέο ρεδίσλ Ζ / Μ
Απνηύπσζε

Μειεηώλ -

O Aκάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα ηνμπμπμζεί ή πνμζανιυγεζ ζπέδζα ή ιεθέηεξ,
εθ'υζμκ μζ ηνμπμπμζήζεζξ ή πνμζανιμβέξ επζαάθθμκηαζ βζα θυβμοξ εζδζηχκ
απαζηήζεςκ ηςκ ιδπακδιάηςκ ή ζοζηεοχκ πμο εα πνμζημιίζεζ ηαζ
εβηαηαζηήζεζ ή βζα θυβμοξ ειπμδίςκ πμο δδιζμονβμφκηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ
ηαηαζηεοήξ απυ ηοπυκ ιζηνμαθθαβέξ ζε μζημδμιζηά ή αθθά ζημζπεία (π.π. δμημί,
άθθεξ ζςθδκχζεζξ, ηθπ.) ή βεκζηυηενα ηαηά ηδκ βκχιδ ημο Ακαδυπμο εα
ζοκηεθμφζακ ζηδκ ανηζυηενδ εηηέθεζδ ημο ένβμο.
Σα ηνμπμπμζδιέκα ζπέδζα, εα ζοκηάζζμκηαζ ηαηά ηζξ οπμδείλεζξ (ζηανζθήιαηα,
μδδβίεξ, ηθπ.) ηδξ Δπίαθερδξ ηαζ ε'απμηεθμφκ ζοιπθδνςιαηζηά ζπέδζα ηςκ
εβηαηαζηάζεςκ. Ο Ακάδμπμξ εα ηα οπμαάθεζ οπμπνεςηζηά ζε 4πθμφκ ζηδκ
Δπζαθέπμοζα Τπδνεζία βζα έβηνζζδ.
Μζα ζεζνά απ'αοηά εα επζζηνέθεηαζ ζημκ Ακάδμπμ εβηεηνζιέκδ ηαζ ιυκμ ηυηε
εα ιπμνεί αοηυξ κα πνμαεί ζηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ακηίζημζπςκ ηιδιάηςκ ηςκ
εβηαηαζηάζεςκ. Ζ έβηνζζδ ηςκ ζπεδίςκ δεκ εα ηαεοζηενεί πένακ ηςκ δέηα (10)
διενχκ απυ ηδκ διένα οπμαμθήξ ημοξ.
Μεηά ημ πέναξ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ πνζκ ηδκ πνμζςνζκή παναθααή ημοξ, μ
Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα παναδχζεζ ζπέδζα απμηφπςζδξ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ
πμο ηαηαζηεοάζεδηακ. Σα ζπέδζα αοηά πνέπεζ κα είκαζ θεπημιενέζηαηα, κα
δίκμοκ ηδκ πθήνδ ηαζ αηνζαή εζηυκα ηδξ εέζδξ ηαζ ηδξ έηηαζδξ ηάεε
εβηαηάζηαζδξ ηαζ κα πανέπμοκ ηάεε δοκαηή πθδνμθμνία πενί αοηήξ (ηαηυρεζξ,
ζπδιαηζηά δζαβνάιιαηα ηθπ.) υπςξ αηνζαχξ ηαηαζηεοάζεδηε.
Όθα ηα ζπέδζα ηνμπμπμζήζεςκ ηαζ απμηφπςζδξ εα παναδμεμφκ εηηοπςιέκα ηαζ
ζε δθεηηνμκζηή ιμνθή.
Γζα υθα ηα παναπάκς μ Ακάδμπμξ δεκ δζηαζμφηαζ ηαιία επζπθέμκ απμγδιίςζδ.

19.1.8

Πξνζσξηλέο Δγθαηαζηάζεηο
Οθεξ βεκζηά μζ πνμζςνζκέξ εβηαηαζηάζεζξ πμο εα ελοπδνεηήζμοκ ημ ενβμηάλζμ
εα ηαηαζηεοαζεμφκ ιε εοεφκδ ηαζ δαπάκεξ ημο Ακαδυπμο.
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19.1.9

Υνξήγεζε Αδεηώλ - Παξνρέο
Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα ιενζικήζεζ ιε δαπάκδ ημο βζα ηδκ έβηαζνδ έηδμζδ
απυ ηζξ ανιυδζεξ ανπέξ (Γδιυζζα Δπζπείνδζδ Ζθεηηνζζιμφ, Τπμονβείμ
Πενζαάθθμκημξ ηαζ Δκένβεζαξ, ηθπ.) ηάεε αδείαξ πμο εα απαζηδεεί ζφιθςκα ιε
ηδκ κμιμεεζία πμο ζζπφεζ βζα ηδκ έκανλδ ηςκ ενβαζζχκ, ηδκ εηηέθεζδ ημοξ ηαζ
ηδκ πανάδμζδ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ εημίιςκ βζα θεζημονβία.
Κάεε δαπάκδ ζπεηζηά ιε ηδκ έηδμζδ ηςκ αδεζχκ αοηχκ υπςξ ζφκηαλδ ιεθεηχκ,
έηδμζδ πζζημπμζδηζηχκ, οπμαμθή αζηήζεςκ ηαζ δδθχζεςκ, παναθααή ηαζ
πανάδμζδ θαηέθςκ ηθπ. αανφκμοκ ημκ Ακάδμπμ. Γεκ απμηεθμφκ οπμπνέςζδ
ημο Ακαδυπμο μζ δαπάκεξ πμο ηαηά νδηή δζάηαλδ κυιμο ή άθθδξ δζμζηδηζηήξ
απυθαζδξ απμηεθμφκ οπμπνέςζδ ημο ηονίμο ημο ένβμο.

19.1.10

Δξγαζίεο ραξάμεσλ θαη Δπηκεηξήζεσλ
Οθεξ μζ ενβαζίεξ πανάλεςκ ηαζ επζιεηνήζεςκ ηαηά ηδκ δζάνηεζα εηηέθεζδξ ημο
Ένβμο, εα βίκμκηαζ ιε θνμκηίδα ηαζ έλμδα ημο Ακαδυπμο, μ μπμίμξ εα δζαεέηεζ
βζ'αοηυ υθα ηα εκδεδεζβιέκα υνβακα ηαζ ιέζα, ηαεχξ ηαζ ημ ακαβηαίμ
εζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ, οπυ ηδκ επμπηεία ηαζ ημκ έθεβπμ ημο Δπζαθέπμκηα
Μδπακζημφ ή αοηχκ πμο εκενβμφκ ιε εκημθή ή ελμοζζμδυηδζδ ημο.

19.1.11

Πνηόηεηα Τιηθώλ
Όθα ηα οθζηά πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ εα είκαζ ζφιθςκα
ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ, ημοξ πίκαηεξ παναηηδνζζηζηχκ ιδπακδιάηςκ ηαζ ημ
ηζιμθυβζμ.

19.1.12

Βαθέο Μεραλεκάησλ
Ζ ααθή ιδπακδιάηςκ, είηε βίκεζ ζημ ενβμζηάζζμ, είηε ζημκ ηυπμ ημο ένβμο, εα
αημθμοεεί ηζξ παναηάης μδδβίεξ πμο ζζπφμοκ βζα ηάεε ηιήια ηςκ
πνμδζαβναθχκ πμο αημθμοεμφκ.

19.1.13

Βαθή ζην Δξγνζηάζην
Δίκαζ δοκαηυκ δ ααθή κα βίκεζ ελ μθμηθήνμο ζημ ενβμζηάζζμ, οπυ ηδκ
πνμτπυεεζδ υηζ ημ ζφζηδια ααθήξ πμο εα αημθμοεδεεί εα ακηαπμηνίκεηαζ
πθήνςξ πνμξ ημ ζφζηδια ααθήξ πμο μνίγεηαζ βζα ηδκ ααθή ζημ ενβμηάλζμ.

19.1.14

Βαθή ζην Δξγνηάμην
Οζ πνμξ ααθή ιεηαθθζηέξ επζθάκεζεξ εα ηαεανίγμκηαζ ηαθά ιέπνζ πθήνμοξ
απμιάηνοκζδξ ζηυκδξ, αηαεανζζχκ, ζημονζάξ, θζπχκ, βθίηζαξ, ηθπ. ιε ηδκ
αμήεεζα ζονιαηυαμονηζαξ ηαζ πδιζηχκ δζαθοηζηχκ. ηδ ζοκέπεζα, δ επζθάκεζα
εα πνμεημζιάγεηαζ ιε ζηνχζεζξ ακηζζηςνζαημφ ηαζ αζηανχιαημξ πνζκ απυ ηδκ
ηεθζηή ααθή. Οθεξ μζ επζθάκεζεξ πνζκ απυ ηάεε ενβαζία ααθήξ εα είκαζ ζηεβκέξ
ηαζ ηαεανέξ. ε πενίπηςζδ πμο ιζα ζοβηεηνζιέκδ ιεηαθθζηή επζθάκεζα εα
οπυηεζηαζ ζε εενιμηναζία ενβαζίαξ άκς ηςκ 50°C, μ ηαεανζζιυξ ηδξ πνζκ ηδκ
δζαδζηαζία ηδξ ααθήξ εα βίκεηαζ ζε αάεμξ ιέπνζ ειθάκζζδ ζηζθπκμφ ιεηάθθμο.
ηζξ πενζπηχζεζξ πμο πνμδζαβνάθεηαζ πάκς απυ ιζα επίζηνςζδ ααθήξ, εα
πνέπεζ δ επζθάκεζα κα έπεζ ζηεβκχζεζ ηαθά πνζκ αημθμοεήζεζ άθθδ ζηνχζδ. Ζ
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επζδζυνεςζδ ζδιείςκ ααθήξ εα βίκεηαζ ιεηά ημ εθαθνυ βοαθμπάνηζζια ηδξ
επζθάκεζαξ.

Πξνζηαζία Τιηθώλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ

19.1.15

Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα πνμζηαηεφεζ ιε απυθοηδ εοεφκδ ημο ζε ηάεε θάζδ
ηαζ ιέπνζ ηέθμξ ημο ένβμο ηζξ έημζιεξ ή ηζξ οπυ ηαηαζηεοή εβηαηαζηάζεζξ ιε
ηάεε ηνυπμ (ηζζιεκηάνζζια, ηάθοιια, ααθέξ ιεηαθθζηχκ ηαηαζηεοχκ, ηθπ).
απυ ηδκ μπμζαδήπμηε θεμνά.
Όθα ηα οθζηά ηαζ ζοζηεοέξ ηαζ ελανηήιαηα πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή
ηςκ εβηαηαζηάζεςκ, εα εθεβπεμφκ ηαηά ηδκ άθζλή ημοξ ζημ ενβμζηάζζμ ηαζ υζα
έπμοκ οπμζηεί θεμνά ή γδιζά ηαηά ηδκ ηνίζδ ηδξ Δπίαθερδξ εα
απμιαηνοκεμφκ. Σα οθζηά πμο εα παναηηδνζζεμφκ ηαηάθθδθα εα
απμεδηεοεμφκ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο Καηαζηεοαζηή ηςκ ή υηακ δεκ
οπάνπμοκ ζφιθςκα ιε μδδβίεξ ηδξ Δπίαθερδξ.
Σα οθζηά ηαζ μζ εβηαηαζηάζεζξ εα πνμζηαηεφμκηαζ υπςξ ηαηά πενίπηςζδ
ακαθένεηαζ ζε ηάεε ηεθάθαζμ ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ πμο αημθμοεμφκ ηαζ
ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ηςκ ηαηαζηεοαζηχκ ηαζ ηδξ Δπίαθερδξ.

Δγγπήζεηο

19.1.16

Ο Ακάδμπμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα παναδχζεζ εββφδζδ ηαθήξ θεζημονβίαξ
υθςκ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ δζανηείαξ υπςξ μνίγεηαζ ζηδκ Δζδζηή οββναθή
Τπμπνεχζεςκ. Καηά ημ δζάζηδια αοηυ μ Ακάδμπμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα
απμηαεζζηά αιέζςξ υθεξ ηζξ αθάαεξ πμο ηοπυκ εα πανμοζζαζεμφκ πςνίξ
απμγδιίςζδ ηαζ πμο δεκ μθείθμκηαζ ζε ηαηή πνήζδ ηςκ ιδπακδιάηςκ ηαζ
ζοζηεοχκ. Πνμεβηνίζεζξ ηδξ οπδνεζίαξ βζα ηδκ παναθααή ηδξ εβηαηάζηαζδξ
δεκ απαθθάζζμοκ ημκ Ακάδμπμ απυ ηζξ εοεφκεξ εββφδζδξ ηαθήξ θεζημονβίαξ ηδξ
εβηαηάζηαζδξ.
Οζ ηαηαζηεοαζηζημί μίημζ οπμπνεμφκηαζ ιε εββφδζδ ημοξ κα πνμιδεεφμοκ ζηδκ
οπδνεζία βζα ημοθάπζζημκ 20 πνυκζα ηα ηάεε είδμοξ ακηαθθαηηζηά ηαζ
ελανηήιαηα ζε μπμζαδήπμηε πμζυηδηα εα είκαζ ακαβηαία βζα ηδκ ζοκηήνδζδ ηαζ
βεκζηυηενα ηδκ μιαθή ηαζ απνυζημπηδ θεζημονβία ηςκ εβηαηαζηάζεςκ.

Γσξεάλ πληήξεζε

19.1.17

Καηά ηδκ δζάνηεζα ημο πνυκμο εββφδζδξ ηαθήξ θεζημονβίαξ, ιεηά ηδκ μνζζηζηή
παναθααή, ηςκ εβηαηαζηάζεςκ, μ Ακάδμπμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα πανέπεζ
δςνεάκ ζοκηήνδζδ υθςκ ηςκ ζοζηεοχκ, ιδπακδιάηςκ ηαζ ελανηδιάηςκ πμο
απμηεθμφκ ηζξ εβηαηαζηάζεζξ ηαζ κα ακηζηαεζζηά δςνεάκ ηάεε ζοζηεοή,
ιδπάκδια ηαζ ελάνηδια πμο εα πανμοζζάζεζ αθάαδ ηαζ πμο δεκ μθείθεηαζ ζε
ηαηή πνήζδ.

Οδεγίεο πληήξεζεο θαη Λεηηνπξγία

19.1.18

Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ:


Να ζοκηάλεζ αηνζαέξ πνυβναιια ζοκηήνδζδξ ηςκ ιδπακδιάηςκ ηαζ ηςκ
εβηαηαζηάζεςκ βεκζηά πμο κα ααζίγεηαζ ζηζξ πνμδζαβναθέξ ηςκ
ηαηαζηεοαζηχκ ηςκ ιδπακδιάηςκ ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ ζοκηήνδζδξ ηςκ
εβηαηαζηάζεςκ.
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Γζα ηάεε ιδπάκδια ή ζοζηεοή πμο ζφιθςκα ιε ημ ακηίζημζπμ ηιήια ηςκ
πνμδζαβναθχκ ενβαζζχκ, απαζηείηαζ δ οπμαμθή εβπεζνζδίμο θεζημονβίαξ ηαζ
ζοκηήνδζδξ, εα οπμαάθθμκηαζ ηνία ακηίηοπα βζα ηαεέκα απ'αοηά. Σμ έκα
ακηίηοπμ εα ηαηαηεεεί πνζκ ηδκ έκανλδ ηςκ δμηζιχκ ζημ ένβμ ηαζ ηα άθθα δφμ
πνζκ ημ ηέθμξ ηςκ ζοιααηζηχκ ενβαζζχκ. Σα εβπεζνίδζα εα είκαζ δειέκα ζε
ιμνθή αζαθίμο ηαζ εα πενζέπμοκ ηζξ αηυθμοεεξ πθδνμθμνίεξ:
1. ημ ελχθοθθμ εα ακαβνάθεηαζ δ έκδεζλδ "ΟΓΖΓΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ", ημ υκμια ηαζ δ ημπμεεζία ημο ιδπακήιαημξ, ημ
υκμια ημο εβηαηαζηάηδ ενβμθάαμο, ηαζ ημκ ανζειυ ηδξ ζφιααζδξ.
2. Δπίζδξ, εα πενζθαιαάκμοκ ηα μκυιαηα, ηζξ δζεοεφκζεζξ ηαζ ηα ηδθέθςκα
υθςκ ηςκ ηοπυκ οπενβμθάαςκ πμο έθααακ ιένμξ ζηδκ εβηαηάζηαζδ ηςκ
ζοβηεηνζιέκςκ ιδπακδιάηςκ. Σα εβπεζνίδζα εα δζαεέημοκ πίκαηα
πενζεπμιέκςκ ηαζ ηάεε ηιήια ημοξ εα ακαθένεηαζ ιε ημκ ακηίζημζπμ
ανζειυ ζεθίδαξ. Οζ μδδβίεξ εα είκαζ εοακάβκςζηεξ ηαζ εοημθμκυδηεξ ιε
ηοπυκ έκεεηα δζαβνάιιαηα ηαηάθθδθα δζπθςιέκα εκηυξ. Δπίζδξ, εα
πενζέπεζ δζαβνάιιαηα ηοηθςιάηςκ ηαζ αοημιαηζζιχκ, ηαεχξ ηαζ
δζαδζηαζία εηηίκδζδξ, θεζημονβίαξ ηαζ παφζδξ. Θα πενζέπεζ θεπημιενείξ
μδδβίεξ ζοκηήνδζδξ, θίπακζδξ, ηφπμ θζπακηζημφ, εενιμηναζίεξ ηαθήξ
θεζημονβίαξ, ζηνμθέξ, μδδβίεξ αζθάθεζαξ, εκδεζηηζηά δζαβνάιιαηα
θεζημονβίαξ, δζαδζηαζίεξ δμηζιχκ, πθδνμθμνίεξ απμδυζεςκ ηαζ
ηαηάθμβμ ελανηδιάηςκ. Ο ηαηάθμβμξ ελανηδιάηςκ εα πενζέπεζ υθα ηα
πνμηεζκυιεκα ελανηήιαηα ηαζ ηδκ πδβή πνμιήεεζαξ ηςκ, ηαεχξ επίζδξ
ηαζ ημ ηαηαθθδθυηενμ βναθείμ ζοκηήνδζδξ ηδξ πενζμπήξ. Γεκζηά, ημ
εβπεζνίδζμ εα πενζέπεζ υθεξ εηείκεξ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο εα
ελαζθαθίγμοκ ηδκ ηαθή ηαζ απνυζημπηδ θεζημονβία ημοξ ηαζ ηοπυκ
πνυζεεηα πανεπυιεκα ελανηήιαηα.



Να εηιάεεζ ζημ πνμζςπζηυ ζοκηήνδζδξ πμο εα μνζζεεί απυ ημκ Δνβμδυηδ
ημκ ηνυπμ ζοκηήνδζδξ, ημκ πεζνζζιυ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ηαεχξ ηαζ ηζξ
απαναίηδηεξ ενβαζίεξ νφειζζδξ ηαζ εθέβπμο αοηχκ.
Γζα υθα ηα παναπάκς μ Ακάδμπμξ δεκ δζηαζμφηαζ ηαιία επζπθέμκ απμγδιίςζδ.

19.1.19

Μέηξα αληηκεηώπηζεο ζνξύβσλ

19.1.19.1

Γεληθά
Θα πνέπεζ κα ηαηααθδεεί ηάεε πνμζπάεεζα βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή
ακηζιεηχπζζδ ημο εμνφαμο ηαζ ηςκ δμκήζεςκ, πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδκ
εβηαηάζηαζδ ημο Ζ/Μ ελμπθζζιμφ ζημ ένβμ.
Πνμξ ημφημ εα πνέπεζ αθ' εκυξ ιεκ κα επζθέβεηαζ δ εβηαηάζηαζδ ιδπακδιάηςκ,
ηα μπμία ηαηά ηδ θεζημονβία ημοξ πανάβμοκ ηαηά ημ δοκαηυ ημκ εθάπζζημ
ευνοαμ ηαζ αθ' εηένμο κα ηαηααάθθεηαζ ηάεε δοκαηή ηαηαζηεοαζηζηά
πνμζπάεεζα χζηε μ ευνοαμξ κα πενζμνίγεηαζ ζηδκ πδβή ημο, δδθαδή κα
απμθεφβεηαζ δ δζαζπμνά ημο, ηαεχξ επίζδξ ηαζ κα απμθεφβεηαζ δ ιεηάδμζδ ηςκ
δμκήζεςκ ζημ ηηίνζμ.
Γζ' αοηυ ηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ εα πνμαθέπμκηαζ υθε μζ απαζημφιεκεξ
ηαηαζηεοέξ ηαζ ελανηήιαηα βζα ημκ πενζμνζζιυ ηδξ δζάδμζδξ εμνφαςκ ζημ
ηηίνζμ, βζα ηδ δζαημπή ηδξ μπμζαζδήπμηε ζοκέπεζαξ ηςκ πδβχκ εμνφαμο ιε ηδ
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θένμοζα ηαηαζηεοή ηαζ εα πενζμνίγμκηαζ μζ υπμζεξ ηαθακηχζεζξ πνμηαθμφκηαζ
απυ ηδ θεζημονβία ηςκ ιδπακδιάηςκ.

19.1.19.2

Έιεγρνο δνλήζεσλ

19.1.19.2.1

Γεληθά
Όθα ηα ιδπακήιαηα πμο εα εβηαηαζηαεμφκ ζημ ένβμ εα επζθεβμφκ έηζζ χζηε μζ
πνμηαθμφιεκεξ απυ αοηά δμκήζεςξ κα είκαζ μζ εθάπζζηεξ δοκαηέξ.
Γεκζηά ηα ιεβάθα ιδπακήιαηα εα ημπμεεημφκηαζ πάκς ζε αάζεζξ απυ
ημθοιαδηά δάπεδα ιέζς εθαζηζηήξ έδναζδξ, υπςξ θεθθυξ, θάζηζπμ η.θπ.,
οπμθμβζζιέκα κα ιεηαδίδμοκ ηδκ εθάπζζηδ εκένβεζα ζηδ αάζδ πςνίξ κα
επζηνέπμοκ ηδκ οπεναμθζηή δυκδζδ ηςκ ιδπακδιάηςκ.
Θα πνδζζιμπμζδεμφκ δζαηάλεζξ απυζαεζδξ ηςκ δμκήζεςκ βζα ηδκ απμιυκςζδ
ηςκ ιδπακδιάηςκ ηαζ ζοζηεοχκ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηα δίηηοα ζςθδκχζεςκ ηαζ
αεναβςβχκ ζε ηάεε πενίπηςζδ.
Όθα ηα ηζκμφιεκα ιένδ ηςκ ιδπακδιάηςκ εα είκαζ γοβμζηαειζζιέκα ιε ηζξ
επζηνεπυιεκεξ ακμπέξ ζημ εθάπζζημ.

19.1.19.2.2

Δύθακπηνη ζύλδεζκνη
ε υθα ηα δίηηοα ζηα μπμία είκαζ ημπμεεηδιέκα ιδπακήιαηα ή ζοζηεοέξ ιε
ηζκμφιεκα ιένδ (ακειζζηήνεξ η.θπ.) εα πανειαάθθμκηαζ εφηαιπημζ ζφκδεζιμζ
ηαηάθθδθμο ηάεε θμνά ηφπμο, έηζζ χζηε μζ παναβυιεκεξ ηαθακηχζεζξ κα ιδκ
ιεηαδίδμκηαζ ζημ θένμκηα μνβακζζιυ ημο ηηζνίμο.

19.1.19.2.3

ηήξημε δηθηύσλ
ηα ζδιεία ζηήνζλδξ ηςκ ζςθδκχζεςκ, υπμο είκαζ δοκαηυκ κα ειθακζζεμφκ
οπεναμθζημί ηναδαζιμί απυ ορδθέξ πζέζεζξ, οπεναμθζηέξ δζαζημθέξ, έκημκδ
νμή, αάκεξ πμο ηθείκμοκ βνήβμνα η.θπ. εα ημπμεεημφκηαζ άβηζζηνα ιε εθαηήνζα
ηαηάθθδθα βζα ηδκ πθήνδ απμννυθδζδ ηςκ δδιζμονβμφιεκςκ δμκήζεςκ ηαζ
εμνφαςκ

19.1.19.3

Καηαζθεπαζηηθέο Απαηηήζεηο

19.1.19.3.1

Αλεκηζηήξεο
Θα ζοκδέμκηαζ ιε ηα δίηηοα αεναβςβχκ ιέζς εφηαιπηςκ ζοκδέζιςκ
ηοπμπμζδιέκδξ ηαηαζηεοήξ, πμο εα πανειαάθθμκηαζ ιεηαλφ ακειζζηήνςκ ηαζ
αεναβςβχκ ηαζ εα εοεοβναιιίγμκηαζ ζςζηά.
Σα ζοβηνμηήιαηα θοβμηεκηνζηχκ ακειζζηήνςκ - ηζκδηήνςκ εα θένμκηαζ ζε
ημζκή άηαιπηδ ιεηαθθζηή ηαηαζηεοή, δ μπμία εα ζηδνίγεηαζ πάκς ζηδκ
ακηίζημζπδ αάζδ, ιέζς εθαζηζηχκ ακηζδμκδηζηχκ ζηδνζβιάηςκ (rubber in
shear), ηαηάθθδθςκ βζα ηδκ πθήνδ απμννυθδζδ ηςκ δδιζμονβμφιεκςκ
ηναδαζιχκ.
Όθμζ μζ ημπθίεξ έδναζδξ εα ημπμεεημφκηαζ ιε πανειαμθή ζημζπεζχκ
απμννυθδζδξ δμκήζεςκ απυ εθαζηζηυ, έηζζ χζηε κα απμθεφβεηαζ δ βεθφνςζδ
ηδξ ακηζδμκδηζηήξ ιυκςζδξ.
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19.1.19.3.2

Αληιίεο
Κάεε ζοβηνυηδια ακηθίαξ - ηζκδηήνα εα ημπμεεηείηαζ πάκς ζε αάζδ απυ
άηαιπημ πάθοαα ηαζ ζηονυδεια, αάνμοξ ηαηά 50% ημοθάπζζημκ ιεβαθφηενμο
απυ ημ αάνμξ ημο ζοβηνμηήιαημξ ηαζ εα ζοκδέεηαζ ιε ηα δίηηοα ζςθδκχζεςκ
ιέζς ακηζδμκδηζηχκ ζοκδέζιςκ ηοπμπμζδιέκδξ ηαηαζηεοήξ.

19.1.20

Βάζεηο κεραλεκάησλ
Όθα ηα ιδπακήιαηα πμο εδνάγμκηαζ ζε δάπεδμ εα έπμοκ ακηζηναδαζιζηή αάζδ
απυ ημθοιπδηυ ιπεηυκ, πάπμοξ 15-20 εη. ιε πανειαμθή θεθθμφ πζέζεςξ πάπμοξ
5 cm ή ζφιθςκα ιε ηζξ ζοζηάζεζξ ηςκ πνμιδεεοηχκ ηςκ δζαθυνςκ
ιδπακδιάηςκ. ε υζα ιδπακήιαηα δεκ είκαζ δοκαηή ηέημζα έδναζδ (π.π.
ειααπηζγυιεκεξ ακηθίεξ) εα ημπμεεημφκηαζ ζηζξ εέζεζξ ζηενεχζεςξ ηαηάθθδθα
εθαζηζηά πέθιαηα ηαζ δαηηφθζμζ έηζζ χζηε κα ιδκ ιεηαθένμκηαζ μζ ηναδαζιμί
ζημκ μζημδμιζηυ ζηεθεηυ.
ε πενίπηςζδ ακάνηδζδξ ιδπακδιάηςκ, εθ' υζμκ ηνίκεηαζ ζηυπζιμ απυ ηδκ
Δπίαθερδ εα ηαηαζηεοάγεηαζ αάζδ ιε ζηεθεηυ απυ ιμνθμζίδδνμ. Καζ ζ' αοηή
ηδκ πενίπηςζδ δ ζηήνζλδ ηςκ ζοζηεοχκ πάκς ζηδ αάζδ εα βίκεηαζ ιε
πανειαμθή ακηζδμκδηζηχκ πανειαοζιάηςκ.
ε ηάεε πενίπηςζδ ηαζ βζα ηάεε ιμκάδα ημο ελμπθζζιμφ εα οπμαθδεμφκ βζα
έβηνζζδ ζπέδζα ηαηαζηεοήξ ηςκ ηάεε είδμοξ αάζεςκ. Ο Ακάδμπμξ μθείθεζ ζε
ηάεε πενίπηςζδ κα θάαεζ ηάεε απαζημφιεκμ ιέηνμ ηαζ κα πνμαεί ζε υθεξ ηζξ
ακαβηαίεξ ηαηαζηεοέξ ηαζ δζαιμνθχζεζξ χζηε κα πθδνμφκηαζ μζ εζδζηέξ
απαζηήζεζξ βζα ηδκ απμιυκςζδ ιεηάδμζδξ εμνφαμο απυ ηα ιδπακήιαηα ζημκ
θένμκηα μνβακζζιυ ηαζ ζημοξ πχνμοξ ημο ηηζνίμο.

19.1.21

Έιεγρνη θαη Γνθηκέο
Ο Δνβμθάαμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ ιεηά ηδκ ηιδιαηζηή ή μθζηή απμπενάηςζδ
ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ πνζκ απυ ηδκ εηηέθεζδ μζημδμιζηχκ ή άθθςκ ενβαζζχκ
πμο ηαηαζημφκ αθακή ηα ηιήιαηα ηδξ εβηαηάζηαζδξ ηαζ πνζκ απυ ηδκ
παναθααή ηςκ ένβςκ, κα πναβιαημπμζήζεζ ιε δζηά ημο ιέζα, υνβακα ηαζ
δαπάκεξ (εηηυξ απυ ηδκ ηαηακάθςζδ δθεηηνζημφ νεφιαημξ) ηάεε θφζδξ
εθέβπμοξ ηαζ δμηζιέξ πμο πνμαθέπμκηαζ ζε ηάεε ηιήια ηςκ πνμδζαβναθχκ βζα
ηάεε είδμξ εβηαηάζηαζδξ ή εα γδηδεμφκ απυ ημκ Δπζαθέπμκηα Μδπακζηυ.
Οζ δμηζιέξ βίκμκηαζ πάκηα ιε ηδκ πανμοζία ημο Δπζαθέπμκηα Μδπακζημφ ηαζ
Γζπθ. Μδπακμθυβμ Μδπακζηυ ή Ζθεηηνμθυβμ Μδπακζηυ ημο Ακαδυπμο.
Ο Ακάδμπμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα πνμζημιίζεζ ηα ακαβηαία ηαηά ηδκ ηνίζδ
ημο ή ηδκ ηνίζδ ημο Δπζαθέπμκηα Μδπακζημφ υνβακα εθέβπμο, οθζηά,
ιζηνμτθζηά ηαεχξ ηαζ ηζξ εβηεηνζιέκεξ απυ ημοξ ηαηαζηεοαζηέξ απμδυζεζξ ηαζ
ηαιπφθεξ απυδμζδξ ηαζ κα εηηεθέζεζ ιε δζηυ ημο πνμζςπζηυ ηζξ δμηζιέξ.
Σα υνβακα εθέβπμο πμο εα θένεζ μ Δνβμθάαμξ πνέπεζ κα είκαζ ζε άνζζηδ
ηαηάζηαζδ έηζζ πμο κα πείεμοκ υηζ δίκμοκ αηνζαείξ ιεηνήζεζξ.
Ζ δαπάκδ βζα ηδκ πνμιήεεζα, πνμζηυιζζδ, δζάεεζδ ηςκ μνβάκςκ εθέβπμο, ηςκ
οθζηχκ ηαζ ιζηνμτθζηά πμο απαζημφκηαζ ηαεχξ ηαζ βζα ηάεε απαζημφιεκδ
ενβαζία αανφκεζ ημκ Δνβμθάαμ ημο ένβμο. Δζδζηά δεκ πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ
παναπάκς δαπάκδ δ πανμπή ηαζ ηαηακάθςζδ δθεηηνζημφ νεφιαημξ, υπςξ ηαζ δ
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πανμπή ηαζ ηαηακάθςζδ κενμφ πμο αανφκμοκ ημκ ενβμδυηδ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ
πνμιήεεζα ηαζ ηαηακάθςζδ πεηνεθαίμο.
Ακ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ δμηζιχκ δεκ δζαπζζηςεεί ακςιαθία εα ζοκηαπεεί
πνςηυημθθμ δμηζιχκ πμο εα οπμβναθεί απυ ημκ Δπζαθέπμκηα ηαζ ημκ Ακάδμπμ
ιε ηζξ ηοπυκ παναηδνήζεζξ ημο Δπζαθέπμκηα πμο εα απμηεθέζεζ ζημζπείμ βζα ηδκ
πνμζςνζκή παναθααή ηςκ εβηαηαζηάζεςκ.

19.1.22

Αληηθείκελν Πιεξσκήο
Ο Ακάδμπμξ πνέπεζ κα έπεζ οπ'υρδ ημο υηζ ημ ακηζηείιεκμ πθδνςιήξ
πενζθαιαάκεζ ηάεε ενβαζία ή δαπάκδ πμο ακαθένεηαζ ή υπζ ζηδκ έκηεπκδ
ηαηαζηεοή ημο ακηζηεζιέκμο πμο πενζβνάθεηαζ ζ'αοηέξ, απαναίηδηδ υιςξ βζα
ηδκ πθήνδ ηαζ έκηεπκδ ηαηαζηεοή ημο, εηηυξ απυ αοηέξ πμο νδηά ελαζνμφκηαζ.
Δπίζδξ πενζθαιαάκεζ υθα ηα έλμδα ιεηαθμνάξ ηαζ θμνημεηθυνηςζδξ ηςκ
οθζηχκ, ζοζηεοχκ ηαζ ιδπακδιάηςκ ζημ ηυπμ ημο ένβμο.

19.2

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ

19.2.1

Σνπνζέηεζε θαη δνθηκέο αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ.
Ανπζηά, ζημκ ποειέκα ημο οβνμφ εαθάιμο ηαζ πνζκ απυ ηδκ εβηαηάζηαζδ ηςκ
ακηθδηζηχκ ζοβηνμηδιάηςκ, εα ηαηαζηεοαζεεί δ αάζδ ζηήνζλδξ ημο πέθιαημξ
επζηάεζζδξ. Πνμξ ημφημ εα αθεεμφκ ακαιμκέξ ιε ιπμοθυκζα ηαηάθθδθδξ
δζαιέηνμο ηαζ ζε ηαηάθθδθεξ απμζηάζεζξ, ζφιθςκα ιε ηζξ οπμδείλεζξ ημο
ηαηαζηεοαζηή ηςκ ακηθζχκ , ηα μπμία εα εκζςιαηςεμφκ ζημ ζηονυδεια ημο
ποειέκα ημο οβνμφ εαθάιμο.
Δκ ζοκεπεία ζηα ιπμοθυκζα εα ζηενεςεεί ημ πέθια επζηάεζζδξ ημο ακηθδηζημφ
ζοβηνμηήιαημξ ημ μπμίμ εα πενζθαιαάκεζ ηδκ θθακηγςηή ηαιπφθδ ζφκδεζδξ
ημο ζοβηνμηήιαημξ ιε ημκ ελςηενζηυ ηαηαεθζπηζηυ αβςβυ ηαζ θθακηγςηή
καιμκή ζφκδεζδξ ιε ηδκ έλμδμ ηδξ ακηθίαξ.
Μεηά ηδκ εβηαηάζηαζδ ηαζ ζφκδεζδ ηςκ ακηθδηζηχκ ζοβηνμηδιάηςκ πνμξ ημ
οδναοθζηυ, ημ δθεηηνζηυ δίηηομ ηαζ ημοξ μδδβμφξ ακέθηοζδξ ηςκ
ζοβηνμηδιάηςκ, εα βίκεζ έθεβπμξ ηδξ θμνάξ πενζζηνμθήξ ηδξ πηενςηήξ ηαζ
αιπενμιέηνδζδ ημο ηζκδηήνα ζε ηακμκζηή θεζημονβία.

19.2.2

Δγθαηάζηαζε Ππξόζβεζεο

19.2.2.1

Δξγαζίεο θαη Σξόπνο Καηαζθεπήο

19.2.2.1.1

Φνξεηά Μέζα Ππξόζβεζεο
Οζ θμνδημί πονμζαεζηήνεξ εα εβηαηαζηαεμφκ επίημζπμζ ιε εζδζηή ακεεηηζηή
οπμδμπή ελάνηδζδξ, ζηζξ εέζεζξ πμο δείπκμκηαζ ζηα ζπέδζα.

19.2.2.1.2

Ππξνθξαγκνί
Πονμθναβιμί βεκζηά απαζημφκηαζ ζηα ζδιεία δζέθεοζδξ ηςκ ζςθήκςκ ή
ηαθςδίςκ απυ ημ ηέθοθμξ πονμδζαιενίζιαημξ ή πονμπνμζηαηεουιεκμο
θνέαημξ.
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Γεκ απαζημφκηαζ ιυκμ ζηζξ παναηάης πενζπηχζεζξ :


Όηακ δ εζςηενζηή δζάιεηνμξ ημο ζςθήκα ή ηαθςδίμο δεκ οπενααίκεζ ηα 40
mm.



Όηακ δ εζςηενζηή δζάιεηνμξ ηςκ ζςθήκςκ δεκ οπενααίκεζ ηα 160 mm ηαζ μζ
ζςθήκεξ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμζ απυ άηαοζημ οθζηυ, ιε ζδιείμ ηήλδξ πάκς
απυ 800°C.
ε υθεξ ηζξ άθθεξ πενζπηχζεζξ επζηνέπεηαζ δ δζέθεοζδ ζςθήκςκ ή ηαθςδίςκ εθ'
υζμκ ζε ιήημξ ημοθάπζζημκ εκυξ ιέηνμο ηαζ απυ ηζξ δομ πθεονέξ, πενζαάθθμκηαζ
απυ άηαοζημ πενίαθδια. Σμ δζάηεκμ πμο δδιζμονβείηαζ ιεηαλφ ζςθήκςκ ή
ηαθςδίςκ ηαζ δμιζημφ ζημζπείμο πνέπεζ κα είκαζ υζμ ημ δοκαηυ ιζηνυηενμ ηαζ
κα θνάγεηαζ ιε ηαηάθθδθμ πονμθναβιυ.
Οζ πονμθναβιμζ πνμαθέπμκηαζ απυ πεηνμαάιααηα ηαζ ιε ανιμθυβδια ηαζ
επίπνζζια απυ εζδζηά ζοκεεηζηά οθζηά ηφπμο Flammastic, πμο δζμβηχκμκηαζ ζε
ορδθέξ εενιμηναζίεξ.
ηα ζδιεία δζέθεοζδξ ηςκ αεναβςβχκ ημπμεεημφκηαζ δζαθνάβιαηα πονηαζάξ
(Fire Dampers).

19.2.2.1.3

Φνξεηά Μέζα Ππξόζβεζεο

19.2.2.1.3.1

Φνξεηνί Ππξνζβεζηήξεο
ημοξ θμνδημφξ πονμζαεζηήνεξ εα βίκμοκ μζ παναηάης έθεβπμζ:


Θέζδ εβηαηάζηαζδξ ηςκ πονμζαεζηήνςκ.



Σφπμξ ηαζ ιέβεεμξ ηάεε πονμζαεζηήνα.



Ύπανλδ μδδβζχκ θεζημονβίαξ πάκς ζε ηάεε πονμζαεζηήνα



Ακημπή ηδξ οπμδμπήξ ελάνηδζδξ ημοξ

19.2.3

Γνθηκέο Δγθαηαζηάζεσλ Αεξηζκνύ.

19.2.3.1

Γνθηκέο δηθηύσλ αεξαγσγώλ ρακειήο πίεζεο

19.2.3.1.1

Γνθηκή ζηεγαλόηεηαο αεξαγσγώλ.
Γζα ημκ έθεβπμ ηδξ αενμζηεβακυηδηαξ ηςκ δζηηφςκ αεναβςβχκ εα εηηεθεζεεί δ
παναηάης δμηζιή: εα ηθεζζημφκ ηεθείςξ υθα ηα κηάιπεν ηςκ ζημιίςκ ηαζ ηα
ζηυιζα εα θναπεμφκ ελςηενζηά ιε πνμζεηηζηή επζηυθθδζδ θφθθμο ακεεηηζημφ
πανηζμφ.
ηδ ζοκέπεζα εα ιπεζ ζε θεζημονβία μ ακειζζηήναξ. Ζ εβηαηάζηαζδ εα
θεζημονβήζεζ ηάης απ' αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ. Οζ ηοπυκ δζαννμέξ ηςκ αεναβςβχκ
εα ακζπκεοεμφκ απυ ηδκ ειθάκζζδ νεφιαημξ αένα ζημ ζηυιζμ απμννίρεςξ ημο
ακειζζηήνα. Σμ νεφια αοηυ, πμο εα ιεηνδεεί ιε ηαηάθθδθμ υνβακμ, δεκ πνέπεζ
κα οπενααίκεζ ημ 10% ηδξ μκμιαζηζηήξ πανμπήξ ηςκ ακηίζημζπςκ ηθάδςκ ηςκ
αεναβςβχκ.
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19.2.3.1.2

Γνθηκή δηαλνκήο ηνπ αέξα
Μεηά ηδ νφειζζδ ηδξ δζακμιήξ ημο αένα ιε επίδναζδ πάκς ζηα κηάιπεν εα
βίκεζ έθεβπμξ ηδξ πανμπήξ ημο αένα ζε ηάεε ζηυιζμ (επζζηνμθήξ - απυννζρδξ).
Θα βίκεζ ιέηνδζδ ηδξ ηαπφηδηαξ ημο αένα ζε ηάεε ζηυιζμ ηαζ εα ανεεεί δ
ακηίζημζπδ πανμπή αένα ηαηά ηζξ μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηή ημο ζημιίμο. Οζ
ιεηνμφιεκεξ πανμπέξ δεκ πνέπεζ κα δζαθένμοκ πάκς απυ ±10% απυ εηείκεξ πμο
ηαεμνίγμκηαζ ζηα ζπέδζα.

19.2.3.2

Θέζε ζε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο αεξηζκνύ.

19.2.3.2.1

Καζαξηζκόο δηθηύσλ αεξαγσγώλ
Μεηά ηδκ πθήνδ απμπενάηςζδ ηςκ δζηηφςκ αεναβςβχκ ηαζ πνζκ απυ ηζξ
δμηζιέξ ζηεβακυηδηαξ ηαζ ηζξ νοειίζεζξ, εα βίκεζ πθήνδξ ηαεανζζιυξ ημο ηαζ
απμιάηνοκζδ υθςκ ηςκ ιέζα ζ' αοηά ζηενεχκ οθχκ, ηοπυκ αηαεανζζχκ η.θπ.
Μεηά απυ αοηυ εα δζααζααζεεί δζαιέζμο ηςκ αεναβςβχκ αέναξ ιε ιεβάθδ
ηαπφηδηα, βζα κα παναζονεεί ηαζ απμιαηνοκεεί δ ζηυκδ πμο ηοπυκ ηθείζηδηε
ιέζα. Γζ' αοηυ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ μζ ακειζζηήνεξ ή μζ ελαενζζηήνεξ,
αθθά εα ηαεανίγεηαζ ηάεε θμνά έκα ιένμξ ημο ακηίζημζπμο δζηηφμο εθανιμβχκ,
ιέπνζ ημ πμθφ ημ ιζζυ.
Δθ' υζμκ ζε ιενζηέξ εέζεζξ έπμοκ εβηαηαζηαεεί ζημζπεία ή υνβακα πμο είκαζ
δοκαηυ εα ιείκμοκ κα θεζημονβμφκ επί 8 χνεξ ή ηαζ πενζζζυηενμ, εθ' υζμκ
δζαπζζηςεεί υηζ μζ ακηίζημζπμζ αεναβςβμί δεκ έπμοκ ηεθείςξ απαθθαβεί απυ
ζηυκδ.
Μεηά ημ πθήνδ ηαεανζζιυ υθμζ μζ ακειζζηήνεξ πνμζαβςβήξ ηαζ απαβςβήξ αένα
εα ιείκμοκ κα θεζημονβμφκ επί 8 χνεξ ή πενζζζυηενμ, εθ' υζμκ δζαπζζηςεεί υηζ
μζ ακηίζημζπμζ αεναβςβμί δεκ έπμοκ απαθθαβεί ηεθείςξ απυ ζηυκδ.

19.2.3.2.2

Ρύζκηζε παξνρήο αέξα δηθηύσλ αεξαγσγώλ θαη ζηνκίσλ
Μεηά ημκ πθήνδ ηαεανζζιυ ηςκ αεναβςβχκ ηαζ ηδκ επζηοπή εηηέθεζδ ηςκ
δμηζιχκ ζηεβακυηδηαξ αοηχκ, υπςξ ηαεμνίζηδηε παναπάκς, εα βίκμοκ μζ
νοειίζεζξ ηςκ πανμπχκ αένα.
Οζ νοειίζεζξ αοηέξ εα βίκμοκ ιεηά απυ ημ ηεθείςια ηςκ εβηαηαζηάζεςκ
ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ηεθζηχκ θίθηνςκ ηαζ ηςκ μνβάκςκ αοημιαηζζιμφ.
Ζ νφειζζδ ηςκ πανμπχκ εα βίκεζ ηαηά ηνυπμ χζηε κα επζηεοπεμφκ μζ πανμπέξ
αένα ηάεε ζημιίμο πνμζαβςβήξ, υπςξ δίκμκηαζ ζηα ζπέδζα. Ζ ενβαζία εα
πενζθαιαάκεζ επίζδξ υθεξ ηζξ ιεηνήζεζξ ηαπφηδηαξ, πίεζδξ, ζηνμθχκ, νεφιαημξ
θεζημονβίαξ εενιμηναζίαξ ηθπ, χζηε κα ελαζθαθζζεεί υηζ μζ ιμκάδεξ
θεζημονβμφκ ηαηά ηζξ πνμδζαβναθέξ.
ηδκ ενβαζία αοηή εκκμείηαζ υηζ πενζθαιαάκεηαζ ηάεε ενβαζία νοειίζεςξ ηαζ
ιεηαηνμπχκ ζημ ζφζηδια χζηε κα ζηακμπμζεί ηζξ πνμδζαβναθέξ, ηαεχξ ηαζ
ηοπυκ αθθαβή ηνμπαθζχκ, δζαθναβιάηςκ, πενζίδςκ η.θπ., πςνίξ πνυζεεηδ
επζαάνοκζδ ημο Δνβμδυηδ.
Οζ ενβαζίεξ νοειίζεςξ πνέπεζ κα πενζθαιαάκμοκ ηαζ ηα παναηάης πςνίξ ηαη'
ακάβηδ κα πενζμνίγμκηαζ ζ' αοηά :
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Ρφειζζδ ηςκ ακειζζηήνςκ χζηε κα πεηοπαίκμοκ, ιε πνμζέββζζδ 5%, ηζξ
πνμδζαβναθυιεκεξ ζοκεήηεξ θεζημονβίαξ.



Καηαβναθή ηδξ απμννμθχιεκδξ εκηάζεςξ ηςκ ηζκδηήνςκ.



Ρφειζζδ ηδξ πανμπήξ υθςκ ηςκ αεναβςβχκ ζηζξ πνμδζαβναθυιεκεξ ηζιέξ.



Ρφειζζδ υθςκ ηςκ ζημιίςκ αένα χζηε κα πεηοπαίκμοκ, ιε πνμζέββζζδ ημ
πμθφ 10%, ηζξ πνμδζαβναθυιεκεξ πανμπέξ.
Οζ πίκαηεξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηςκ ιεηνήζεςκ πνέπεζ κα πενζθαιαάκμοκ ηζξ
πνμδζαβναθυιεκεξ ηαζ ηζξ πανμπέξ πμο ιεηνήεδηακ. Δπίζδξ εα πενζθαιαάκμοκ
ηα ζημζπεία ηαζ έκηοπα ημο ηαηαζηεοαζηή πμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδκ
εφνεζδ ηςκ πανμπχκ απυ ηα ζημζπεία πμο ιεηνήεδηακ ηαζ πμο εα πνέπεζ κα
ακαβνάθμκηαζ (ζζμδφκαιδ επζθάκεζα ζημιίμο, ηαπφηδηα η.θπ.).
Σα απμηεθέζιαηα ηςκ ιεηνήζεςκ εα παναδμεμφκ ζε ηέζζενα (4) πθήνδ
ακηίβναθα, δαηηοθμβναθδιέκα.

19.2.4

Δγθαηάζηαζε Φσηηζκνύ θαη Κίλεζεο

19.2.4.1

Δξγαζίεο θαη Σξόπνο Καηαζθεπήο

19.2.4.1.1

Δγθαηάζηαζε ειεθηξηθώλ γξακκώλ

19.2.4.1.1.1

Γεληθά
Όθεξ μζ βναιιέξ (πςκεοηέξ ή μναηέξ ιε ζςθήκεξ ή πςνίξ ζςθήκεξ) εα
ημπμεεηδεμφκ πανάθθδθα ή ηάεεηα ιε ηζξ πθεονέξ ηςκ ημίπςκ ηαζ ηςκ μνμθχκ.
Λμλέξ δζαδνμιέξ βναιιχκ βεκζηά απαβμνεφμκηαζ. Όπμο βζα θυβμοξ ακάβηδξ εα
πνέπεζ κα ημπμεεηδεμφκ ηιήιαηα βναιιχκ ζε απίεακεξ εέζεζξ ή θμλά αοηυ εα
βίκεηαζ ιυκμ ιεηά ηδκ έβηνζζδ ημο επζαθέπμκηα ιδπακζημφ. ηδκ πενίπηςζδ
αοηή μζ βναιιέξ εα ημπμεεημφκηαζ απαναίηδηα ιέζα ζε παθοαδμζςθήκεξ.
Όθα ηα ηαηαηυνοθα ηιήιαηα ηςκ βναιιχκ πμο δζαπενκμφκ ηα δάπεδα, εα
πνμζηαηεφμκηαζ ιέπνζ έκα φρμξ 1,60 ι. ιε παθοαδμζςθήκεξ αανέςξ ηφπμο.
Δπίζδξ ιε παθοαδμζςθήκεξ εα πνμζηαηεφμκηαζ ηαζ υθα ηα μνζγυκηζα ηιήιαηα
ηςκ βναιιχκ πμο ημπμεεημφκηαζ ζε παιδθυηενμ φρμξ απυ ημ ζοκδεζζιέκμ.

19.2.4.1.2

Δγθαηάζηαζε ζσιελώζεσλ

19.2.4.1.2.1

Γεληθά
Σμ ζφζηδια ηςκ ζςθδκχζεςκ ηδξ δθεηηνζηήξ εβηαηάζηαζδξ εα ηαηαζηεοαζηεί
έηζζ χζηε κα είκαζ δοκαηή δ ιεηέπεζηα ημπμεέηδζδ ή ηαζ αθαίνεζδ ηςκ
ηαθςδζχζεςκ ηαζ ζονιαηχζεςκ εφημθα ηαζ πςνίξ ηναοιαηζζιμφξ ηδξ ιυκςζδξ
ημοξ.
Ζ δζάιεηνμξ ηςκ ζςθήκςκ εα είκαζ υπςξ δείπκεηαζ ζηα ζπέδζα ηαζ εα ηδνδεμφκ
μζ ζπεηζηέξ δζαηάλεζξ ηςκ ηακμκζζιχκ. Όπμο μζ ηακμκζζιμί δεκ πνμαθέπμοκ
δζάιεηνμ ζςθήκα, εα επζθέβεηαζ ηαηάθθδθδ δζάιεηνμξ βζα ηδκ εφημθδ έθλδ ηςκ
αβςβχκ ή ηαθςδίςκ.
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Οζ αηνζαείξ εέζεζξ ηαζ ηα φρδ απυ ημ δάπεδμ ηςκ ημοηζχκ ζφκδεζδξ ηςκ
δζαθυνςκ μνβάκςκ, ζοζηεοχκ ηθπ. οπμδεζηκφμκηαζ απυ ηδκ Δπίαθερδ, ηδκ
μπμία μ Ακάδμπμξ πνέπεζ κα ζοιαμοθεφεηαζ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ηςκ ενβαζζχκ.
Οζ ζςθδκχζεζξ εα ημπμεεημφκηαζ ιε εθαθνά ηθίζδ πνμξ ηα ημοηζά
δζαηθάδςζδξ, εα είκαζ απαθθαβιέκεξ απυ ζζθυκζα, πνμξ απμθοβή εκδεπυιεκδξ
ζοβηέκηνςζδξ κενμφ ιέζα ζ' αοηέξ ηαζ εα ζοκακημφκ ηα ημοηζά δζαηθάδςζδξ
ηάεεηα.
Οζ επζηνεπυιεκεξ ηαιποθχζεζξ πςνίξ ιεζμθάαδζδ ημοηζμφ δζαηθάδςζδξ εα
είκαζ ηαη'ακχηαημ υνζμ ηνεζξ. Οζ ζςθδκχζεζξ δεκ πνέπεζ κα έπμοκ πενζζζυηενεξ
απυ δφμ εκχζεζξ ηάεε ηνία ιέηνα, μφηε εα έπμοκ έκςζδ υηακ δ απυζηαζδ ηςκ
εηαηένςεεκ ημοηζχκ δεκ οπενααίκεζ ημ έκα ιέηνμ. Δκχζεζξ ιέζα ζημ πάπμξ ηςκ
ημίπςκ ή ηςκ δαπέδςκ απαβμνεφμκηαζ.
Οζ ηαιπφθεξ ηςκ ζςθδκχζεςκ υπμο δε πνδζζιμπμζμφκηαζ εζδζηά ζημζπεία έθλδξ
εα έπμοκ αηηίκα ηαη' εθάπζζημ ίζδ ιε μηηχ θμνέξ ηδ δζάιεηνμ ημο ζςθήκα.
Οζ ζοκδέζεζξ ηςκ πθαζηζηχκ ζςθήκςκ ιε ηα ημοηζά εα είκαζ πεναζηέξ εκχ ηςκ
οπυθμζπςκ ζςθήκςκ εα είκαζ ημπθζςηέξ.
Σα άηνα ηςκ ζςθήκςκ εα έπμοκ πνμζηυιζα βζα πνμζηαζία ηςκ αβςβχκ ηαζ ηςκ
ηαθςδίςκ. Οζ ηεκμί ζςθήκεξ εα πςιαηίγμκηαζ ηαζ ιέζα ζ'αοημφξ εα
ημπμεεημφκηαζ μδδβμί.
Υσλεπηέο σιελώζεηο
Ακάθμβα ιε ηδκ ηαηδβμνία ηςκ πχνςκ εα πνδζζιμπμζδεμφκ:

19.2.4.1.2.2


ηθδνμί πθαζηζημί ζςθήκεξ (εοεείξ ή ζπζνάθ) εθαθνμφ ηφπμο ζε υθμοξ ημοξ
λδνμφξ πχνμοξ.



Δφηαιπημζ παθοαδμζςθήκεξ (ζπζνάθ) ή παθοαδμζςθήκεξ εοεείξ ζε υθμοξ
ημοξ λδνμφξ πχνμοξ βζα ηα ηιήιαηα ηςκ βναιιχκ πμο απαζημφκ ιία αολδιέκδ
ιδπακζηή ακημπή.



Πθαζηζημί ζςθήκεξ εοεείξ ή εφηαιπημζ αανέςξ ηφπμο ζε υθμοξ ημοξ οβνμφξ
πχνμοξ ηαζ ζηζξ πςκεοηέξ ζςθδκχζεζξ ζε ζηονυδεια ιε ηα ηαηάθθδθα ημοηζά.
ηζξ πςκεοηέξ ζςθδκχζεζξ ζε ζηονυδεια δ πνδζζιμπμίδζδ εφηαιπηςκ
παθοαδμζςθήκςκ επζηνέπεηαζ ιυκμ ιεηά απυ έβηνζζδ ημο επζαθέπμκηα
ιδπακζημφ ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο δεκ οπάνπεζ ηακέκαξ ηίκδοκμξ κα οπμζημφκ μζ
ζςθήκεξ αοημί ηαηχζεζξ ή παναιμνθχζεζξ απυ ηδκ ηαηαζηεοή ημο ιπεηυκ.
ηζξ πενζπηχζεζξ πμο οπάνπμοκ πχνμζ ιε εζδζηέξ απαζηήζεζξ, μζ πςκεοηέξ
βναιιέξ εα ηαηαζηεοαζημφκ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ πμο ακαβνάθμκηαζ ζηα
ζπέδζα (βεκζηά ή θεπημιενεζχκ). Ζ ηαηαζηεοή πςκεοηχκ βναιιχκ ιε ηαθχδζα
πμο εα ημπμεεηδεμφκ απ' εοεείαξ ιέζα ζημ επίπνζζια δεκ εα βίκεζ δεηηή.
Ζ απυζηαζδ ιεηαλφ δφμ παναθθήθςκ ζςθήκςκ εα είκαζ ηαηά εθάπζζημ ίζδ ιε
ηδκ ιέβζζηδ ηςκ δζαιέηνςκ ηςκ ζςθήκςκ.
Ζ εθάπζζηδ απυζηαζδ απυ ζςθήκεξ εενιμφ κενμφ, εα είκαζ 30 cm ηαζ απυ
ζςθήκεξ ηνφμο κενμφ 15 cm.
Οζ πςκεοημί ζςθήκεξ ηαζ ηα ημοηζά δζαηθάδςζδξ, μνβάκςκ δζαημπήξ,
νεοιαημδμηχκ ηθπ., εα ημπμεεημφκηαζ ιεηά ηδκ λήνακζδ ηδξ δεφηενδξ ζηνχζδξ
ημο επζπνίζιαημξ ηαζ ζε ηέημζμ αάεμξ χζηε ιεηά ηδκ ηεθζηή ζηνχζδ, μζ ζςθήκεξ
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κα ανίζημκηαζ ημοθάπζζημκ 12mm ηάης απυ ηδκ ηεθζηή επζθάκεζα ημο ημίπμο
εκχ ηα πείθδ ηςκ ημοηζχκ κα είκαζ ζημ ίδζμ επίπεδμ ιε αοηυκ.
Σα αοθάηζα βζα ημκ εκημζπζζιυ ηςκ ζςθήκςκ εα ακμίβμκηαζ ιε ηάεε επζιέθεζα
χζηε κα πενζμνίγμκηαζ ζημ εθάπζζημ μζ θεμνέξ ηςκ ημκζαιάηςκ ηαζ ηςκ ημίπςκ.
Ζ θάλεοζδ ηαηαζηεοχκ απυ ζηονυδεια (ημζπεία, οπμζηδθχιαηα, δμημί ηθπ.)
πςνίξ ηδκ άδεζα ημο επζαθέπμκηα ιδπακζημφ απαβμνεφεηαζ.
Ζ ζηενέςζδ ηςκ ζςθήκςκ ηαζ ημοηζχκ ζημοξ ημίπμοξ εα βίκεηαζ απμηθεζζηζηά
ιε ηζζιεκημημκία ηαπείαξ πήλδξ. Απαβμνεφεηαζ δ πνδζζιμπμίδζδ βφρμο.
Οθεξ μζ εβηαηαζηάζεζξ ζςθδκχζεςκ εκηυξ μπθζζιέκμο ζηονμδέιαημξ πνέπεζ κα
βίκμκηαζ ηαηά ηνυπμ πμο δεκ εα επδνεάγεζ ηδκ ζηαηζηή ακημπή ηδξ ηαηαζηεοήξ.
Θα ηαηααάθθεηαζ πνμζπάεεζα χζηε μζ ζςθδκχζεζξ κα μδεφμοκ ζημ ιέζμ
πενίπμο ηςκ πθαηχκ ηαζ δ ελςηενζηή ημοξ δζάιεηνμξ δεκ εα πνέπεζ κα
οπενααίκεζ ημ 1/3 ημο πάπμοξ ηδξ πθάηαξ. ε πενζπηχζεζξ μδεφζεςκ δφμ ή
πενζζζυηενςκ πανάθθδθςκ ζςθδκχζεςκ εα οπάνπεζ απυζηαζδ ιεηαλφ ηςκ ίζδ
ιε ημ ηνζπθάζζμ ηδξ δζαιέηνμο ηςκ βζα ηδκ εζζπχνδζδ εκδζάιεζα ημο
ζηονμδέιαημξ. ςθδκχζεζξ ιεβέεμοξ πάκς απυ 23 mm εα μδεφμοκ πανάθθδθα
ή ηάεεηα πνμξ ημκ ηφνζμ μπθζζιυ ηδξ πθάηαξ. Γζα εζδζηέξ πενζπηχζεζξ ηαζ
ζδζαίηενα οπενιεβέεεζξ ζςθδκχζεζξ πνέπεζ δ ημπμεέηδζή ημοξ κα εβηνζεεί απυ
ηδκ Δπίαθερδ.
19.2.4.1.2.3

Οξαηέο σιελώζεηο
Οζ μναηέξ ζςθδκχζεζξ εα απμηεθμφκηαζ βεκζηά απυ πθαζηζημφξ ζςθήκεξ
αανέςξ ηφπμο ηαζ υπμο απαζηείηαζ ιδπακζηή πνμζηαζία απυ βαθαακζζιέκμοξ
παθοαδμζςθήκεξ (π.π. ηαηαηυνοθμζ ζςθήκεξ πνμξ νεοιαημδυηεξ, δζεθεφζεζξ
πθαηχκ μνυθςκ ηηθ.).
ηζξ ζοκδέζεζξ ιδπακδιάηςκ εα πνδζζιμπμζδεμφκ εφηαιπημζ βαθαακζζιέκμζ
παθοαδμζςθήκεξ.
Σα απαζημφιεκα ελανηήιαηα βζα ηδκ ζηενέςζδ ηςκ παθφαδζκςκ ζςθδκχζεςκ
ζηζξ επζθάκεζεξ ημο ηηζνίμο (ζηδνίβιαηα ημίπμο, ακανηήνεξ μνμθήξ, εθάζιαηα
ακάνηδζδξ ηθπ.) εα είκαζ απυ βαθαακζζιέκμ ζίδδνμ ιε δζπθή ζηνχζδ
ακηζζηςνζαηήξ ααθήξ. Γζα ημοξ πθαζηζημφξ ζςθήκεξ εα είκαζ ζφιθςκα ιε ηζξ
απαζηήζεζξ ημο ηαηαζηεοαζηή ημοξ.
Σα ελανηήιαηα αοηά εα ζηενεςεμφκ ιε εβηάνζζα ζηεθέπδ απυζηαζδξ. ε
μπημπθζκεμδμιή ιε ημπθίεξ ηαζ πάηηςζδ ζημ επίπνζζια, ζε ημζπμπμζία απυ
ζηονυδεια ιε ημπθίεξ ιεηάθθμο ηαζ ζε λφθζκεξ επζθάκεζεξ ιε ημπθίεξ λφθμο,
πνήζδ βφρμο βζα ηδκ ζηενέςζδ ελανηδιάηςκ απαβμνεφεηαζ, πνήζδ ηζζιέκημο
είκαζ απμδεηηή.
ηήνζλδ μναηήξ ζςθήκςζδξ πνμαθέπεηαζ ηάεε 1,20m ή θζβυηενμ ηαζ ηαηά
ηνυπμ ηέημζμ χζηε μζ ζςθήκεξ κα απέπμοκ απυ ημοξ ημίπμοξ ηαη' εθάπζζημ 20
mm. ε πενίπηςζδ μιαδζηήξ ζηήνζλδξ ζςθήκςκ εα πνδζζιμπμζδεμφκ
ιεηαθθμηαηαζηεοέξ απυ ιμνθμζίδδνμ (βςκίεξ ηαζ πζ) πθεονάξ 50 mm ηαη'
εθάπζζημ. Σμ ζφζηδια ηςκ μναηχκ ζςθδκχζεςκ εα είκαζ οδαημζηεβακυ.
Οζ ζςθδκχζεζξ εα ημπμεεηδεμφκ πανάθθδθα πνμξ ηζξ πθεονέξ ηςκ ημίπςκ ηαζ
έηζζ χζηε δ ιεηαλφ δομ ζοκδνμιζηχκ ζςθήκςκ απυζηαζδ κα είκαζ πενίπμο ίζδ
πνμξ ηδκ ιέβζζηδ ηςκ δζαιέηνςκ ηςκ ζςθήκςκ δ δε απυζηαζδ ζςθήκα
δθεηηνζηήξ εβηαηάζηαζδξ απυ ζςθήκα εενιμφ κενμφ (π.π. εένιακζδξ εα είκαζ
ηαη'εθάπζζημ 30 cm ηαζ απυ ζςθήκεξ ηνφμο κενμφ 15 cm.
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19.2.4.2

Δγθαηάζηαζε Αγσγώλ θαη Καισδίσλ

19.2.4.2.1

Γεληθά
Ο αβςβυξ βείςζδξ ηαζ μ μοδέηενμξ ηάεε ηοηθχιαημξ εα είκαζ ηδξ ίδζαξ
ιυκςζδξ ιε ημοξ οπυθμζπμοξ αβςβμφξ ημο ηοηθχιαημξ ηαζ εα ημπμεεηδεμφκ
ιέζα ζημκ ίδζμ ζςθήκα ιε ημοξ οπμθμίπμοξ αβςβμφξ εηηυξ ακ δείπκεηαζ
δζαθμνεηζηά ζηα ζπέδζα.
Ζ απυζηαζδ ηςκ αβςβχκ ηάεε ηοηθχιαημξ εα είκαζ ίδζα ζε υθμ ημ ιήημξ ημο.
Απαβμνεφεηαζ δ ιεηααμθή ηδξ δζαημιήξ ημοξ πςνίξ πανειαμθή ζημζπείςκ
αζθάθεζαξ. Δθάπζζηδ δζαημιή αβςβχκ ζηα ηοηθχιαηα θςηζζιμφ εα είκαζ 1,5
mm² ηαζ ζηα ηοηθχιαηα ηίκδζδξ 2,5 mm².
Οζ αβςβμί εα εκχκμκηαζ ηαζ δζαηθαδίγμκηαζ ιέζα ζε ημοηζά ιε δζαηθαδςηήνεξ
πμνζεθάκδξ ή ζφζθζβλδξ. Καηά ηδκ απμβφικςζδ ηςκ άηνςκ ηςκ αβςβχκ απυ
ημ ιμκςηζηυ ημοξ πενίαθδια, εα δίκεηαζ ιεβάθδ πνμζμπή χζηε κα ιδκ
δδιζμονβμφκηαζ εβημπέξ ζημκ αβςβυ ηαζ κα ιδκ πνμηαθείηαζ γδιζά ζηδκ
οπυθμζπδ ιυκςζδ.
Μεηάπηςζδ βναιιήξ απυ ζονιάηςζδ ιε αβςβμφξ ηφπμο ΝΤΑ ζε ηαθςδίςζδ
ιε ηαθχδζμ ηφπμο ΝΤΜ εα επζηεθείηαζ ιέζα ζημ ημοηί δζαηθάδςζδξ ιε
δζαηθαδςηήνα.
Καθχδζα απ‟ εοεείαξ πςκεοηά ζε ημίπμοξ ή μνμθέξ δεκ εα βίκμκηαζ δεηηά.

19.2.4.2.2

Οξαηέο γξακκέο θαισδίσλ
Οναηέξ βναιιέξ ηαθςδίςκ πςνίξ ζςθήκεξ εα ζηδνίγμκηαζ ζηα μζημδμιζηά
ζημζπεία ηάεε 300 mm ιε δζιενή πθαζηζηά ζηδνίβιαηα απυζηαζδξ ή ιε
ζθζβηηήνεξ απυ βαθαακζζιέκμ πάθοαα εενιήξ ειαάπηζζδξ.
Γναιιέξ δφμ ή πενζζζμηένςκ ζοκδνμιζηχκ μδεουκηςκ ηαθςδίςκ εα
ζηδνίγμκηαζ ιε ζηδνίβιαηα ανζζηυιεκα ζηδκ ίδζα εοεεία ηαζ ζηενεμφιεκα ζε
ιεηαθθζηή ηαηαζηεοή (ζζδδνυδνμιμ).
Πενζζζυηενα ηαθχδζα ιπμνεί κα θένμκηαζ ηαζ ζε ηακάθζα απυ βαθαακζζιέκδ
θαιανίκα πάπμοξ 0,8 mm. ιε κεονχζεζξ πμο εα ζηδνίγμκηαζ ηάεε 1,2 m ή
θζβυηενμ ή ζε εζδζηέξ ζπάνεξ.
Σα ηαθχδζα ζζπφμξ δεκ εα ημπμεεηδεμφκ πάκς ζε ζπάνεξ ζηήνζλδξ ηαθςδίςκ
πμο πνμαθέπεηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηαθχδζα ηδθεπζημζκςκζχκ,
δθεηηνμκζημφ ελμπθζζιμφ ηαζ βεκζηά αζεεκχκ νεοιάηςκ.
Σα ηαθχδζα εα πνέπεζ κα ημπμεεημφκηαζ πνμζεηηζηά ζηδ εέζδ ημοξ ζηζξ ζπάνεξ
ή ζηάθεξ ζηήνζλδξ ηαθςδίςκ πςνίξ κα ηεεμφκ οπυ έθλδ. Θα ημπμεεημφκηαζ ίζζα
ηαε'υθμ ημ ιήημξ ηδξ ζπάναξ ηαθςδίςκ ηαζ εα ζηενεχκμκηαζ ακά δζαζηήιαηα 34 εβηάνζζςκ ααειίδςκ.
ηα ζδιεία πμο έκα ηαθχδζμ εβηαηαθείπεζ ιία ζπάνα ή υηακ πενκάεζ απυ ιία
ζπάνα ζε άθθδ ζπάνα ηαθςδίςκ ημ ηαθχδζμ εα πενζηοθίβεηαζ ιε ζοκδεηήνεξ
ηαζκίεξ απυ ηαθοιιέκμ ιε πθαζηζηυ, ιαθαηυ παθφαδζκμ ζφνια ή ζθζβηηήνεξ
απυ πάθοαα εενιήξ ειαάπηζζδξ.
Πανάθθδθεξ ζπάνεξ υδεοζδξ ηαθςδίςκ, ζζπονχκ ηαζ αζεεκχκ νεοιάηςκ εα
ημπμεεημφκηαζ έηζζ χζηε ηα ηαθχδζα ζζπονχκ ηαζ ζεεκχκ νεοιάηςκ κα απέπμοκ
ιεηαλφ ημοξ ημοθάπζζημκ 30 cm.
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Οζ ηαθςδζχζεζξ βεκζηά εα πνέπεζ κα εηηεθεζημφκ ηαηά ηεπκζηά άνηζμ ηνυπμ κα
πνμζηαηεοεμφκ απυ θοζζηέξ γδιζέξ ηαζ κα δνμιμθμβδεμφκ έηζζ χζηε κα ιδκ
οπυηεζκηαζ ζε εενιμηναζίεξ ιεβαθφηενεξ εηείκςκ βζα ηζξ μπμίεξ έπμοκ εβηνζεεί.
Οζ οπμδείλεζξ ημο ηαηαζηεοαζηή υζμκ αθμνά ηδκ εθάπζζηδ αηηίκα ηάιρδξ
πνέπεζ κα ηδνδεμφκ.
19.2.4.2.3

ήκαλζε θαισδίσλ
Γζα ηδκ επζζήιακζδ ημο ανζειμφ ηοηθχιαημξ πμο ακηζζημζπεί ζε ηάεε ηαθχδζμ
εα ημπμεεηδεμφκ εζδζηά ημθθάνα απυ πθαζηζηή φθδ ηίηνζκμο πνχιαημξ ιε
ιαφνα βνάιιαηα ηαζ ανζειμφξ βζα ημκ παναηηδνζζιυ ημο ηοηθχιαημξ ζφιθςκα
ιε ηα ζπέδζα.
Πνμηεζιέκμο βζα εοεείεξ δζαδνμιέξ μναηχκ ηαθςδζχζεςκ, δ επζζήιακζδ εα
ημπμεεηείηαζ ηάεε ηνία ιέηνα ή θζβυηενμ. ε ηάεε άθθδ αθθαβή δζεφεοκζδξ
ηαθςδίςζδξ εα ημπμεεηείηαζ κέα επζζήιακζδ. ε πενίπηςζδ ιδ μναηχκ
δζαδνμιχκ δ επζζήιακζδ εα ημπμεεηείηαζ πάκς ζηα ηαθχδζα ιέζα ζηα ημοηζά
έθλδξ ή δζαηθάδςζδξ.

19.2.4.2.4

Δγθαηάζηαζε Φσηηζηηθώλ σκάησλ
Σα θςηζζηζηά ζχιαηα εα ημπμεεηδεμφκ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο
ηαηαζηεοαζηή ηαζ ζηδκ δζάηαλδ ηαζ εέζδ πμο ακαθένεηαζ ζηα ζπέδζα. Σα
αηνζαή ζδιεία ημπμεέηδζδξ ηςκ θςηζζηζηχκ εα εβηνίκμκηαζ απυ ηδκ επίαθερδ,
επί ηυπμο ημο ένβμο, ακάθμβα ιε ηζξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ. ε πενζπηχζεζξ
πςκεοηχκ θςηζζηζηχκ εκηυξ ρεοδμνμθήξ δ αβηίζηνςζδ ημοξ εα βίκεηαζ επί ημο
θένμκημξ μζημδμιζημφ ζηεθεημφ ηαζ υπζ επί ηδξ οπάνπμοζαξ ρεοδμνμθήξ.
Σμοθάπζζημκ δφμ ζηδνίβιαηα ακά θςηζζηζηυ πνέπεζ κα πνμαθέπμκηαζ.
ηζξ πενζπηχζεζξ υπμο ηα ηαεμνζγυιεκα θςηζζηζηά ζχιαηα είκαζ ιζηνυηενα ημο
ηακκάαμο ηδξ ρεοδμνμθήξ, εα ζηδνίγμκηαζ ηαζ πάθζ ακελάνηδηα επί ημο
μζημδμιζημφ ζηεθεημφ. Σα επίημζπα ηαζ πςκεοηά θςηζζηζηά ζχιαηα πνέπεζ κα
έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα αθθαβήξ ηςκ θαιπηήνςκ απυ ημ ειπνυζεζμ ηιήια ημοξ.

19.2.4.3

Δγθαηάζηαζε Γηαθνπηώλ θαη Ρεπκαηνδνηώλ

19.2.4.3.1

Δγθαηάζηαζε δηαθνπηώλ θσηηζκνύ
Οζ δζαηυπηεξ θςηζζιμφ εα ημπμεεηδεμφκ ζε φρμξ 1,20 m πάκς απυ ηδκ ηεθζηή
ζηάειδ ημο δαπέδμο, εηηυξ ακ δείπκεηαζ δζαθμνεηζηά ζηα ζπέδζα.

19.2.4.3.2

Δγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηώλ
Οζ νεοιαημδυηεξ εα ημπμεεηδεμφκ ζε φρμξ 0,40 m απυ ηδκ ηεθζηή ζηάειδ ημο
δαπέδμο ηαζ ζε οπυβεζμοξ πχνμοξ 0,8 m απυ ηδκ ηεθζηή ζηάειδ ημο δαπέδμο,
εηηυξ ακ δείπκεηαζ δζαθμνεηζηά ζηα ζπέδζα.

19.2.4.4

Δγθαηάζηαζε Ζιεθηξηθώλ Πηλάθσλ
Ζ ημπμεέηδζδ ηςκ πζκάηςκ ζηδ εέζδ ημοξ ηαζ δ ζφκδεζδ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ιε ηα
εζζενπυιεκα ηαζ απενπυιεκα ηαθχδζα εα βίκεζ απυ ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ
ημο Ακαδυπμο ηάης απυ ηδκ επίαθερδ Γζπθςιαημφπμο Μδπακζημφ.
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Οζ ζοκδέζεζξ ηςκ εζζενπυιεκςκ ηαζ ελενπυιεκςκ βναιιχκ ηςκ πζκάηςκ εα
βίκμοκ υπςξ ακαθένεηαζ ζηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ.
Οζ πίκαηεξ εα εβηαηαζηαεμφκ επίημζπμζ ή πςκεοημί υπςξ δείπκεηαζ ζηα ζπέδζα
ηαζ ηαηά ηνυπμ ηέημζμ χζηε ημ πάκς ιένμξ ημοξ κα ανίζηεηαζ ημ πμθφ 1,90 m
απυ ηδκ ζηάειδ ημο δαπέδμο.

19.2.4.5

Γεηώζεηο
Θα βίκμοκ υθεξ μζ απαζημφιεκεξ βεζχζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ ηεπκζηή έηεεζδ
ηαζ δείπκμκηαζ ζηα ζπέδζα. Πνμηείκεηαζ ςξ ηφνζα ιέεμδμξ βείςζδξ δ ιέεμδμξ
ηδξ εειεθζαηή βείςζδξ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ εκαθθαηηζηά δ πνυζεεηδ βείςζδ
ιε δθεηηνυδζα βείςζδξ ή πθάηεξ βείςζδξ.
Ο ηνυπμξ βείςζδξ ηςκ ιδπακδιάηςκ, ζοζηεοχκ, θςηζζηζηχκ ζςιάηςκ ηθπ. εα
βίκεηαζ ηαηά ηνυπμ αζθαθή ηαζ εα ελαζθαθίγεηαζ ιυκζιδ ηαζ ζοκεπή έκςζδ
ιεηαλφ ημο ιδπακήιαημξ ηαζ ημο ζοζηήιαημξ βείςζδξ.
Ο αβςβυξ βείςζδξ ελμπθζζιμφ, εα θαίκεηαζ ζε υθμ ημο ημ ιήημξ απυ ημ ηίηνζκμ
πνχια ηδξ ιυκςζδξ ημο.
Όθεξ μζ ζοκδέζεζξ ζημοξ αβςβμφξ βείςζδξ εα βίκμκηαζ βζα ιεκ ηα απνυζζηα
ζδιεία ιε έκα εβηεηνζιέκμ ηνυπμ ζοβηυθθδζδξ πμο εα ηφπεζ ηδξ έβηνζζδξ ηδξ
Δπίαθερδξ, βζα δε ηα επζζηέρζια ζδιεία ιε ζθζβηηήνεξ πίεζδξ δ ζοβηυθθδζδ.
Οθα ηα ζδιεία ζφκδεζδξ ηςκ ιεηαθθζηχκ ιενχκ ηαζ ηαηαζηεοχκ πμο
ζοκδέμκηαζ ιε ημ ζφζηδια βείςζδξ εα αμονηζίγμκηαζ ηαζ απμνζκίγμκηαζ χζηε κα
επζηοβπάκεηαζ ηαθή επαθή.

19.2.4.5.1

Γείσζε
Οζ ζοκδέζεζξ ηςκ πάθηζκςκ αβςβχκ βείςζδξ ιεηαλφ ημοξ εα είκαζ ηφπμο
αζθαθείαξ, δδθαδή εα επζηοβπάκμκηαζ ιε ζφζθζβλδ πςνίξ θφζδ ηδξ ζοκέπεζαξ
ημο εκζαίμο αβςβμφ βείςζδξ. Σμ ζδιείμ ζφζθζβλδξ εα ααπηίγεηαζ ζηδ ζοκέπεζα
ζε θμοηνυ ηαζζζηενμηυθθδζδξ.
Οζ βοικμί αβςβμί βείςζδξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμζ απυ παθηυ βείςζδξ ιε
αβςβζιυηδηα ίζδ ιε ημ 98% ημο ηαεανμφ παθημφ ηαζ εα είκαζ πμθφηθςκμζ.
ε πενίπηςζδ πμο απαζηείηαζ ιδπακζηή πνμζηαζία ημο αβςβμφ βείςζδξ, εα
πνδζζιμπμζδεεί πθαζηζηυξ ζςθήκαξ PVC, πίεζδξ 6 atm.
Δάκ ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή ηνζεεί επζαεαθδιέκδ δ πνήζδ ζζδδνμζςθήκςκ βζα ηδκ
πνμζηαζία ημο αβςβμφ βείςζδξ, ηυηε μ ζςθήκαξ εα ηαηαζηεί δθεηηνζηά
ζοκεπήξ ηαζ μ αβςβυξ βείςζδξ εα ζοκδεεεί ζηα δφμ άηνα ημο ζςθήκα, χζηε κα
ελμοδεηενςεεί ημ θαζκυιεκμ ηδξ αοηεπαβςβήξ.
Ο αβςβυξ βείςζδξ εα ζοκδεεεί ιε ημ ζφζηδια βείςζδξ ημο ηηζνίμο.

19.2.4.5.2

Δγθαηάζηαζε Ζιεθηξνδίσλ
Ζ έιπδλδ ηςκ δθεηηνμδίςκ ζημ έδαθμξ πνμαθέπεηαζ πςνίξ εηζηαθή, δδθαδή ιε
πνήζδ πεζνμηίκδηδξ ή ιδπακμηίκδηδξ ζθφναξ.
Ζ ημνοθή ηςκ δθεηηνμδίςκ εα είκαζ επζζηέρζιδ ιε θνεάηζμ ηηζζηυ ή απυ
ζηονυδεια ιε ποημζζδενέκζμ ηάθοιια.
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19.2.5

Έιεγρνη θαη Γνθηκέο

19.2.5.1

Γεληθά
Μεηά ηδκ απμπενάηςζδ ηςκ ενβαζζχκ, μ Ακάδμπμξ εα πνμαεί ζημοξ πζμ ηάης
εθέβπμοξ ηαζ δμηζιέξ ιε πανμοζία ηδξ Δπίαθερδξ.
Οζ έθεβπμζ ηαζ μζ δμηζιέξ εα βίκμοκ ιε υνβακα ημο Ακαδυπμο ηαζ εα
επακαθαιαάκμκηαζ ιέπνζ κα επζηεοπεμφκ ηα επζεοιδηά απμηεθέζιαηα.
Ακ ηαηά ηζξ δμηζιέξ δζαπζζηςεμφκ αθάαεξ, ακεπάνηεζα, ιεζμκεηηήιαηα,
εθαηηχιαηα ηαζ βεκζηά ηαηή πμζυηδηα ηςκ οθζηχκ, ιδπακδιάηςκ, δζαηάλεςκ ή
ζοζηδιάηςκ ή αηυια ηαζ μθμηθήνςκ ηιδιάηςκ ηδξ εβηαηάζηαζδξ, μ Ακάδμπμξ
μθείθεζ κα ηάκεζ αιέζςξ ηζξ απαζημφιεκεξ επζζηεοέξ, ζοιπθδνχζεζξ,
ακηζηαηαζηάζεζξ, δζμνεχζεζξ ηαζ νοειίζεζξ ηαζ κα επακαθάαεζ ηζξ δμηζιέξ ιέπνζ
ηα απμηεθέζιαηα κα ηνζεμφκ ζηακμπμζδηζηά.
Ακ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηςκ δμηζιχκ πνμηθδεμφκ γδιζέξ, αθάαεξ, θεμνέξ ή
δοζηοπήιαηα ζημ πνμζςπζηυ, ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ηαζ ζηα οθζηά μ Ακάδμπμξ
οπμπνεμφηαζ κα επακμνεχζεζ ηζξ γδιζέξ αοηέξ ιε δζηέξ ημο δαπάκεξ.
Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα επακαθάαεζ ακ ηαζ υηακ απαζηδεεί ηζξ δμηζιέξ ηαζ
ημοξ εθέβπμοξ ιε ηδκ πανμοζία ηςκ εηπνμζχπςκ ηδξ ανιυδζαξ οπδνεζίαξ ημο
Τπμονβείμο Βζμιδπακίαξ ζφιθςκα ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ ημο ζζπφμοκ.
Δηημξ απυ ημοξ εθέβπμοξ ηαζ ηζξ δμηζιέξ πμο ακαθένμκηαζ πζμ ηάης, μ
Ακάδμπμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα εηηεθέζεζ ηαζ μπμζαδήπμηε άθθδ δμηζιή ή
έθεβπμ πμο ηνίκεηαζ απυ ηδκ Δπίαθερδ ακαβηαία βζα ηδκ παναθααή ηδξ
εβηαηάζηαζδξ.

19.2.5.2

Μέηξεζε αληίζηαζεο κόλσζεο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο
Ζ ακηίζηαζδ µυκςζδξ πνέπεζ κα µεηνδεεί µεηαλφ ηάεε εκενβμφ αβςβμφ ηαζ ημο
αβςβμφ πνμζηαζίαξ ή ηδξ βδξ .
Ζ ακηίζηαζδ αοηή εα πνέπεζ κα είκαζ, ηαηά ημκ HD384, ζφιθςκδ ιε ημ ημκ
παναηάης πίκαηα:

Ζ ακηίζηαζδ µυκςζδξ, µεηνμφµεκδ µε ηδκ ηάζδ δμηζµήξ πμο δίκεηαζ ζημκ
Πίκαηα , είκαζ ζηακμπμζδηζηή ακ ηάεε ηφηθςµα, µε απμζοκδεδεµέκεξ ηζξ
ζοζηεοέξ ηαηακάθςζδξ, έπεζ ακηίζηαζδ µυκςζδξ ημοθάπζζημκ ίζδ µε ηδκ ηζµή
ημο Πίκαηα . Οζ ηζµέξ ημο πίκαηα εεςνμφκηαζ απμδεηηέξ ηαζ βζα µεηνήζεζξ
µεηαλφ αβείςημο αβςβμφ πνμζηαζίαξ ηαζ βδξ.
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Οζ δμηζµέξ πνέπεζ κα βίκμοκ µε ζοκεπέξ νεφµα. Ζ ζοζηεοή δμηζµήξ πνέπεζ κα
είκαζ ζηακή κα πανέπεζ ηδκ ηάζδ δμηζµήξ πμο μνίγεηαζ ζημκ Πίκαηα, υηακ
θμνηίγεηαζ µε νεφµα 1mA.

Γνθηκή αληίζηαζεο κόλσζεο κεηαμύ αγσγώλ

19.2.5.3

Οζ ιεηνμφιεκεξ ηζιέξ ακηίζηαζδξ ιυκςζδξ ιεηαλφ αβςβχκ πνέπεζ κα είκαζ
ημοθάπζζημκ ίζεξ ιε ηζξ μνζγυιεκεξ ζηδκ παναπάκς δμηζιή ακηζζηάζεςκ
ιυκςζδξ πνμξ ηδκ βδ.
Ζ δμηζιέξ εα πνέπεζ κα είκαζ ηαηά ημκ HD384.

Μεηξήζεηο Αληηζηάζεσλ Γεηώζεσλ

19.2.5.4

Οζ ιεηνήζεζξ ηςκ ακηζζηάζεςκ βεζχζεςκ εα βίκμοκ ζφιθςκα ιε HD384.
Οζ ιεηνήζεζξ εα βίκμκηαζ ηαη‟ εθάπζζημ 48 χνεξ ιεηά ηδκ ηεθεοηαία
ανμπυπηςζδ.

Γνθηκή ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο

19.2.5.5

Καηά ηδκ δμηζιή αοηή εθέβπεηαζ δ ζςζηή ζφκδεζδ ηςκ δζαημπηχκ (υπζ
δζαηυπηεξ ζημκ μοδέηενμ), δ ζοκέπεζα ηςκ βεζχζεςκ ηαζ δ ζοκέπεζα ηςκ αβςβχκ
ζε ηνυπμ χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ αζθαθή ηαζ ηακμκζηή θεζημονβία ηδξ
εβηαηάζηαζδξ.

Έιεγρνη θαη Γνθηκέο Πηλάθσλ

19.2.5.6

Καηά ηδκ πθήνδ απμπενάηςζδ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ηαζ πνζκ μζ πίκαηεξ ηεεμφκ
οπυ ηάζδ, εα εθεβπεεί δ ζςζηή ζοκδεζιμθμβία ηςκ πζκάηςκ, δ δθεηηνζηή
ζοκέπεζα ημοξ ηαζ δ φπανλδ βείςζδξ.
ηδκ ζοκέπεζα μζ πίκαηεξ ηίεεκηαζ οπυ ηάζδ, εθέβπεηαζ δ ηακμκζηή ημοξ
θεζημονβία ηαζ δζεκενβμφκηαζ μζ έθεβπμζ ηαζ δμηζιέξ πμο ακαθένμκηαζ
παναπάκς.

Γνθηκέο Ζιεθηξνπαξαγσγνύ Εεύγνπο

19.2.5.7

Ο πμζμηζηυξ ηαζ ηεπκζηυξ έθεβπμξ ημο δθεηηνμπαναβςβμφ γεφβμοξ εα βίκεζ ζημ
ενβμζηάζζμ ηαηαζηεοήξ.
Ο πνυκμξ ηαζ δ δζάνηεζα ημο εθέβπμο πνέπεζ κα βκςζημπμζδεμφκ ζηδκ επίαθερδ
ημοθάπζζημκ δφμ εαδμιάδεξ κςνίηενα.
Ακελάνηδηα απυ ηδκ πανμοζία ή υπζ ηδξ επίαθερδξ, εα ζοκηαπεεί πνςηυημθθμ
πμζμηζημφ ηαζ ηεπκζημφ εθέβπμο απυ ημ ενβμζηάζζμ ηαηαζηεοήξ.
Οζ έθεβπμζ ηαζ μζ δμηζιέξ πμο εα βίκμοκ είκαζ μζ παναηάης :
Γελλήηξηα
ημ ενβμζηάζζμ ημο ηαηαζηεοαζηή ηδξ βεκκήηνζαξ εα βίκμοκ ηαζ εα
ηαηαβναθμφκ ζημ πνςηυημθθμ δμηζιχκ μζ παναηάης έθεβπμζ :

19.2.5.7.1



Λήρδ ηδξ παναηηδνζζηζηήξ ηαιπφθδξ θεζημονβίαξ "εκ ηεκχ"



Λήρδ ηδξ παναηηδνζζηζηήξ ηαιπφθδξ θεζημονβίαξ ζε αναποηφηθςια
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Λήρδ ηδξ παναηηδνζζηζηήξ ηαιπφθδξ θεζημονβίαξ ζε θμνηίμ
Έθεβπμξ ηςκ ακηζζηάζεςκ ημο ηοθίβιαημξ ημο εκαθθαζζυιεκμο νεφιαημξ,
ημο δνμιέα, ημο δνμιέα ηδξ δζεβένηνζαξ, ημο πεδίμο δζεβένζεςξ ηαζ ημο
αμδεδηζημφ ηοθίβιαημξ δζεβένζεςξ.



Έθεβπμξ οπενθμνηίζεςξ



Έθεβπμξ ζηνμθχκ



Έθεβπμξ ορδθήξ ηάζεςξ ημο ζηάηδ



Έθεβπμξ ορδθήξ ηάζεςξ ημο ηοθίβιαημξ δζεβένζεςξ



Έθεβπμξ εμνφαμο



Έθεβπμξ ηναδαζιχκ



Έθεβπμξ ιυκςζδξ



Έθεβπμξ γοβμζηαειίζεςξ
Πεηξειαηνθηλεηήξαο
ημ ενβμζηάζζμ ημο ηαηαζηεοαζηή ημο πεηνεθαζμηζκδηήνα εα βίκμοκ έθεβπμζ ιε
δζάθμνα θμνηία ηαζ ζοκεήηεξ, βζα ηδκ δζαπίζηςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο
πεηνεθαζμηζκδηήνα ηαζ εζδζηά ηα παναηάης :

19.2.5.7.2



Έθεβπμξ ζζπφμξ



Έθεβπμξ ζηνμθχκ (ζηαεενυηδηαξ η.θπ.)



Έθεβπμξ ηαηακαθχζεςξ ηαοζίιμο ζε δζάθμνα θμνηία



Έθεβπμξ ηαηακαθχζεςξ θαδζμφ



Έθεβπμξ εενιμηναζίαξ θαδζμφ θζπάκζεςξ, ηαοζαενίςκ ηαζ ηοθίκδνςκ



Έθεβπμξ πζέζεςξ θαδζμφ



Έθεβπμξ νοειίζεςκ ααθαίδςκ ηαζ ακηθζχκ ηαοζίιμο



Έθεβπμξ ακμπχκ εδνάκςκ ζηνμθαθμθυνμο



Έθεβπμξ πζέζεςξ, ακαθθέλεςξ η.θπ.
Γεκζηά ημ δθεηηνμπαναβςβυ γεφβμξ εα ζηακμπμζεί ηζξ πνμδζαβναθέξ VDMA
6280, EStEA 1968 ηαζ VDE 0530/11.72 αάζεζ ηςκ μπμίςκ είκαζ δοκαηυκ κα
γδηδεεί μπμζαδήπμηε δμηζιή.
ην έξγν κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θάζε δεύγνπο
Υςνίξ θμνηίμ (εκ ηεκχ)

19.2.5.7.3


Τπενηάποκζδ ηδξ ιδπακήξ



Τπενεένιακζδ ηδξ ιδπακήξ



Αζημπία εηηίκδζδξ ηδξ ιδπακήξ (ιεηά απυ 3 πνμζπάεεζεξ)



Υαιδθή πίεζδ θαδζμφ



Ακηίζηνμθδ ζζπφ ζημκ εκαθθαηηήνα
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Τπένηαζδ ζημ εκαθθαηηήνα



Αζημπία πανάθθδθδξ θεζημονβίαξ εκαθθαηηήνα



Τπενθυνηζζδ ημο εκαθθαηηήνα



Φυνηζζδ ζοζζςνεοηχκ
Με δθεηηνζηυ θμνηίμ :



Γμηζιή πνυκμο ακάθδρδξ θμνηίμο.



Έθεβπμξ ηαεοζηένδζδξ ζηαιαηήιαημξ ημο ΔΖΕ ιε επάκμδμ ηδξ ΓΔΖ.



Έθεβπμξ αοηυιαηδξ νφειζζδξ ηάζεςξ ηαζ ζοπκυηδηαξ ιε ηδκ ιεηααμθή ημο
θμνηίμο απυ 0 έςξ 100% (ζηαεενυ ηαζ ιεηαααηζηυ ζηάδζμ) ιε ηαηαβναθζηυ
υνβακμ.



Έθεβπμξ εενιμηναζζχκ ιδπακήξ (κενμφ - θαδζμφ) ηαζ βεκκήηνζαξ.



Έθεβπμξ ζοζηδιάηςκ αζθάθεζαξ.



Έθεβπμξ ζοζηήιαημξ πνμεένιακζδξ



Έθεβπμξ ηαηακάθςζδξ ηαοζίιμο ηαζ θζπακηζημφ
Σμ Ζ/Ε εα ηεεεί ζε μηηάςνδ θεζημονβία ιε ηακμκζηυ θμνηίμ ηαζ βζα ιζα επί
πθέμκ χνα ιε οπενθυνηζζδ 10%.

19.2.6

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ.

19.2.6.1

Γεληθά
Μεηαλφ ημο ηδθεπζημζκςκζαημφ δζηηφμο ηαζ μπμζμοδήπμηε αθθμο δθεηηνζημφ
δζηηφμο πνέπεζ κα οπάνπεζ πθήνδξ δζαπςνζζιυξ. οβηεηνζιέκα δ απυζηαζδ ηςκ
ζςθήκςκ ή ηαθςδίςκ ημο ηδθεθςκζημφ δζηηφμο απμ βναιιέξ ζζπονχκ
νεοιάηςκ πνέπεζ κα είκαζ ιεβαθφηενδ ηςκ 10 cm.
Ζ ηδθεθςκζηή εβηαηάζηαζδ εα εηηεθεζεεί χζηε κα είκαζ ζε απυθοηδ ζοιθςκία
ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ ημο ΟΣΔ πμο ζζπφμοκ.

19.2.6.2

Καισδηώζεηο, σιελώζεηο θαη ράξεο Καισδίσλ
Οζ ηαθςδζχζεζξ ημο δζηηφμο ηδξ εβηαηάζηαζδξ ηδθεθχκςκ εα είκαζ υπςξ
ακαθένεηαζ ζηα ζπέδζα ηαζ ηδκ Σεπκζηή Έηεεζδ.
Σα ηαθχδζα εα είκαζ ζοκεπή ηαζ μζ εκχζεζξ αβςβχκ εα βίκμκηαζ ιυκμ ζημοξ
ηαηακειδηέξ ηαζ ζηα ημοηζά μνβάκςκ δζαημπήξ ηςκ ηδθεθςκζηχκ θήρεςκ ή
θήρεςκ δεδμιέκςκ.
Απαβμνεφεηαζ δ υδεοζδ ηαθςδίςκ ζε ημζκή ζπάνα ιε ηαθχδζα ζζπονχκ
νεοιάηςκ. Σα ηδθεθςκζηά ηαθχδζα υπμο απαζηείηαζ εα μδεφμοκ ζε ημζκή ζπάνα
ιε ηα ηαθχδζα ηςκ οπμθμίπςκ εβηαηαζηάζεςκ αζεεκχκ νεοιάηςκ.
Καηά ηα θμζπά (ζςθδκχζεζξ, ημοηζά, ηηθ.) ζζπφμοκ μθα μζα ακαθένμκηαζ ζηζξ
ακηίζημζπεξ παναβνάθμοξ ημο πανυκημξ ηιήιαημξ ηςκ Σεπκζηχκ Πνμδζαβναθχκ
Δνβαζζχκ.
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Δγθαηάζηαζε Πξηδώλ Σειεθώλνπ

19.2.6.3

Οζ πνίγεξ ηδθεθχκμο εα εβηαηαζηαεμφκ πςκεοηέξ ή επίημζπεξ, ζε φρμξ 0,40m
απυ ημ ηεθεζςιέκμ δάπεδμ, εηηυξ εάκ δείπκεηαζ δζαθμνεηζηά ζηα ζπέδζα.

Δγθαηάζηαζε Σειεθσληθώλ Καηαλεκεηώλ

19.2.6.4

Οζ ηδθεθςκζημί ηαηακειδηέξ εα εβηαηαζηαεμφκ επίημζπμζ ή πςκεοημί ζημκ ημίπμ
ηαζ δ επάκς ημοξ πθεονά εα ανίζηεηαζ ζε φρμξ 2 m απυ ηδκ ηεθζηή ζηάειδ ημο
δαπέδμο.
Ζ ζφκδεζδ ηςκ εζζενπμιέκςκ ηαθςδίςκ ηαζ δ ιζηημκυιδζδ ηςκ ακαπςνμοζχκ
βναιιχκ εα βίκεζ ζε μνζμθςνίδεξ ηεπκμθμβίαξ εκζθήκςζδξ (IDC)
απαβμνεομιέκςκ ηςκ ζοβημθθήζεςκ.
Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα παναδυζεζ πθήνδ ηαζ ακαθφηζηά ζπέδζα ηςκ
ηαηακειδηχκ ηαεχξ ηαζ επελδβδιαηζηά έββναθα ημο ζοζηήιαημξ ανίειδζδξ
ηςκ θήρεςκ πμο εα εθανιυζεζ.

19.2.6.5

Έιεγρνη θαη Γνθηκέο

19.2.6.5.1

Γνθηκή ζπλερείαο
Καηά ηδκ δμηζιή αοηή εα εθεβπεμφκ ηαζ ςιμιεηνδεμφκ ηα ηαθχδζα απμ ημκ
ηαηακειδηή ιεπνζ ηζξ δζάθμνεξ θήρεζξ.

19.2.6.5.2

Γνθηκή αληίζηαζεο κόλσζεο
Ζ ακηίζηαζδ ιυκςζδξ ηςκ αβςβχκ δεκ εα εζκαζ ιζηνυηενδ ηςκ 250 ΚΧ, βζα
ζοκεπή ηάζδ ιέπνζ 250 V ηαζ υπζ ιζηνυηενδ ηςκ 500 ΚΧ βζα ζοκεπή ηάζδ
ιεβαθφηενδ απυ 250 V.

19.2.6.6

Γνθηκέο εγθαηάζηαζεο
Οζ δμηζιέξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ έπμοκ ζημπυ ημκ έθεβπμ ηδξ ζςζηήξ εηηέθεζδξ
ηαζ ηδξ ηακμκζηήξ θεζημονβίαξ μθδξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ζφιθςκα ιε ηζξ
απαζηήζεζξ ηδξ ιεθέηδξ.
Θα εθεβπεεί υθμξ μ εβηαηεζηδιέκμξ ελμπθζζιυξ βζα κα δζαπζζηςεεί μηζ οπάνπεζ
ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ, ημοξ ηεπκζημφξ ηαηαθυβμοξ ηςκ
ηαηαζηεοαζηχκ ηαζ ηα οθζηά πμο εα έπμοκ εβηνζεεί.

Αθήνα, Οκηώβπιορ 2018
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ
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